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Wiadomość tygodnia 

 
 

Zapracowane siostry zakonne 
 
 
Siostry zakonne nazywane często 
„domowymi” modliły się na Jasnej Górze. 
Słowo „domowe” dobrze określa codzienną 
posługę sióstr, jaką pełnią m.in.: w domach 
zakonnych, kuriach biskupich, na parafiach, 
jako zakrystianki, w instytucjach katolickich, 
na furtach i w ogrodach.  W marcu, na kilka 
dni siostry odrywają się od swoich 
„domowych” obowiązków i przybywają na 
Jasną Górę, aby uczestniczyć w 
dorocznym skupieniu. W tym roku 
spotkanie rozpoczęło się 9 marca i trwało 
do 11 marca.  
 
W dniach skupienia uczestniczyło ok. 270 
sióstr z 60 zgromadzeń. Tematem 
spotkania były słowa: „Bądźmy świadkami 
Miłości jako odpowiedź na negację Boga i 
laicyzację”.  
 
„Taka jest rzeczywistość w Polsce, coraz 
bardziej odchodzimy od wartości 
chrześcijańskich, i w mediach, i w kulturze, 
i wobec tego, jaka jest nasza odpowiedź, 
bo my chcemy być dla Boga i z Bogiem, i 
wobec tego musimy się umacniać. Kościół 
ma tę misję pokazywania wartości, które 
uszczęśliwiają, celu życia, sensu życia. Ale 
my też, jako ludzie słabi, podlegamy 
pewnym procesom i dlatego musimy się 
bronić, i tak przypominamy sobie pewne 
sprawy, które są ważne dla naszego życia, 
jakie jest nasze posłannictwo w Kościele, 
jakie jest nasze miejsce w społeczeństwie” 
– mówi s. Krystyna Dębowska, 
franciszkanka od Cierpiących, 
przewodnicząca Komisji ds. Życia 
Konsekrowanego Konferencji Wyższych 
Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń 
Zakonnych.  
 
„Tu są siostry pracujące ciężko w naszych 
wspólnotach, w takich pracach służebnych, 
zwyczajnych. Inni uważają, że są do 
lepszych, wyższych rzeczy stworzeni, a 
właściwie żadna praca nie hańbi człowieka, 
ona jest wszystka, jeżeli ją wykonujemy z 
miłością, równie ważna. I człowiek nie jest 
większy przez to, co robi, tylko przez to, jak 

robi, w jakim duchu to robi” – wyjaśnia s. 
Krystyna Dębowska.  
 
„To jest bardzo ubogacające, kiedy siostry 
z różnych zgromadzeń zakonnych mogą 
się spotkać, wzajemnie wymienić 
doświadczeniami i przede wszystkim 
wspólnie się modlić i podjąć medytację nad 
życiem zakonnym, nad misją w świecie” –  
wyjaśnia ks. Tomasz Rusiecki, wikariusz 
biskupi ds. życia konsekrowanego w diec. 
kieleckiej.  
 
S. Judyta, przełożona generalna Sióstr św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus opowiada: 
„Moim obowiązkiem jest troska o całe 
zgromadzenie, a żeby dawać się dla 
zgromadzenia, to trzeba się w Kościele 
ciągle napełniać, przez lekturę, przez 
właśnie takie spotkania, a przede 
wszystkim Eucharystię u stóp Matki Bożej. 
Matką generalną się osoba nie rodzi, 
wybierają ją siostry, te siostry, które są w 
pracach, w działalności wewnątrz 
zgromadzenia. Ja pełniłam różne funkcje, 

w związku z czym, dla mnie, czy to jest 
zjazd czy dzień skupienia dla sióstr, czy 
kucharek, czy zakrystianek, czy jakiś 
innych, nie jest czymś nowym, bo my 
wykonujemy w zakonie wszystkie prace”.  
 
Mszy św. odprawionej we wtorek, 9 marca 
o godz. 13.30 w Kaplicy Matki Bożej 
przewodniczył i homilię wygłosił ks. 
Tomasz Rusiecki: „Przychodzą dziś do 
Matki i Jej Syna, Jezusa Chrystusa siostry 
pracujące w instytucjach kościelnych, 
domach zakonnych, gdzieś w jakimś 
ukryciu, by powiedzieć i przynieść to całe 
swoje ukrycie, swoją pracę, wszystkie 
swoje zmagania, i prosić, aby Chrystus 
odnowił ich miłość, odnowił ich wiarę i 
nadzieję” – mówił na początku Eucharystii 
ks. Tomasz Rusiecki. 
 
 „Jezus umierający na krzyżu nie miał żalu 
do nas, bo modlił się ‘Ojcze odpuść im, bo 
nie wiedzą, co czynią’, bo takie są drogi 
Boże. To są drogi, które otwierają 
przyszłość, i ku przyszłości prowadzą. Ku 
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jakiej przyszłości? Ku tej najszczęśliwszej. 
Ku tej przyszłości, która sprawia, że 
stajemy się ludźmi prawdziwie 
Chrystusowymi, i stajemy się prawdziwie 
ludźmi odpowiedzialnymi za innych. Jakie 
to ważne jest w życiu księdza, jakie to 
ważne w życiu siostry zakonnej, zakonnika, 
ale także, jakie to ważne w życiu człowieka 
świeckiego”  

W ostatnim dniu skupienia Mszy św. przed 
Cudownym Obrazem przewodniczył i 
homilię wygłosił bp Antoni Długosz z 
Częstochowy. „Drogie siostry, obojętne jaki 
prezentujemy charyzmat naszego 
zakonnego powołania, każdy z waszych 
charyzmatów jest zakorzeniony w miłości. 
Dlatego też tak bardzo trzeba najpierw 
dokonywać konfrontacji swojej postawy z 

tym, do czego nas zaprasza Pan Jezus – 
mówił bislup – Życzę drogim siostrom, 
abyście podejmując trud realizacji swojego 
życiowego powołania, były apostołkami 
miłości, by przez was Jezus działał”..  

O. Stanisław Tomoń 
 

           Za: www.jasnagora.coml

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Sesja naukowa „Kapłaństwo w 
posłudze i nauczaniu Kard. Hlonda” 
 
10 marca w Warszawie odbyła się sesja 
naukowa z okazji Roku Kapłańskiego na 
temat "Kapłaństwo w posłudze i nauczaniu 
kard. Augusta Hlonda" zorganizowana 
przez Towarzystwo Chrystusowe i 
Zgromadzenie Salezjańskie. Uroczystej 
Mszy Św. koncelebrowanej o godz. 10.00 
w bazylice św. Jana Chrzciciela 
przewodniczył ks. abp Kazimierz Nycz 
wraz z Prymasem Seniorem Kard. 
Józefem Glempem, abp Damianem 
Zimoniem, bp Janem Kopcem, i bp 
Józefem Zawitkowskim, który wygłosił 
kazanie.  
 

  
 
Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego, 
który realizuje wizje Sługi Bożego Kard. A. 
Hlonda, reprezentował ks. dyr. Wiesław 
Wójcik TChr oraz ks. prof. Wojciech Necel 
TChr i ks. prof. Bernard Kołodziej TChr, 
którzy stanowią Radę Naukową Instytutu.  
Kard. A. Hlond, Mąż Kościoła, który, jak 
powiedział kard. Józef Glemp, potrafił żyć 
duchem Ewangelii, był przygotowany do 
wielkich zadań w domu, w salezjańskich 
szkołach i nowicjacie, na studiach w 
Rzymie.  
 
Metropolita katowicki abp Damian Zimoń 
omówił drogę do kapłaństwa urodzonego 
na Śląsku w 1881 r. Augusta Hlonda. 
Pochodził on z rodziny liczącej 12 dzieci, w 
której patriotyzm i wiarę kształtowali ojciec 
i matka. Mimo szykan, ojciec posyłał dzieci 
"na polski katechizm", a gdy zorientował 
się, że w szkołach wyższego szczebla 
grozi im germanizacja, posłał swoich 
starszych synów do Włoch do szkół 
salezjańskich. Tu młody August zapoznał 
się w działaniu z systemem wychowawczy 
św. Jana Bosko, który polega na 
towarzyszeniu wychowankowi i 

zapobieganiu złym wpływom, z którymi 
może się zetknąć.  
 
Mając zaledwie 15 lat August podjął 
decyzję o wstąpieniu do nowicjatu 
Zgromadzenia Salezjańskiego. Na 
studiach w Rzymie poznał neotomizm, co 
dało mu solidną podstawę teologiczną. Po 
święceniach młody zakonnik gotów był 
udać się na misje zagraniczne, jednak jego 
przełożony o. Michał Rua przekonał go, że 
będzie miał do spełnienia ważne dzieła w 
Europie. Po siedmiu latach nauki we 
Włoszech August Hlond wrócił do kraju i 
podjął pracę wychowawcy w Oświęcimiu, 
gdzie znajdował się pierwszy klasztor 
salezjanów na ziemiach polskich.  
 
O trosce kard. Hlonda o kapłanów w 
diecezjach, których był rządcą, mówił ks. 
prof. Bernard Kołodziej TChr z 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Jako biskup, a później kardynał i 
prymas August Hlond stawiał wysokie 
wymagania sobie i innym. Księżom 
śląskim, których cenił za pracę w trudnych 
warunkach powtarzał, że powinni troszczyć 
się ofiarnie o wiernych. Miał dar 
znakomitego dobierania współpracowni-
ków (…)  
 
Prof. Jerzy Pietrzak z Uniwersytetu 
Wrocławskiego poświęcił swoje 
wystąpienie zadaniom, jakie prymas Hlond 
stawiał przed duchowieństwem na 
Ziemiach Odzyskanych po wojnie. Tereny 
te były w sytuacji dramatycznej - osiedliło 
się tam ok. 4,5 mln Polaków wypędzonych 
zza Buga, którzy często nie mieli 
duszpasterzy. Do 300 księży uwolnionych 
z Dachau apelował, aby nie oglądali się za 
siebie, i po 5-letnich, ciężkich rekolekcjach 
zapomnieli o tym, co bolało oraz wezwał 
ich do nowych zadań, zachęcając, by szli 
do pracy na Ziemiach Odzyskanych. 
Wszystkim księżom mówił, że katolików 
czeka totalna rozprawa z bolszewizmem, 
do której należy się przygotować. (…) 
 
Kard. Hlond bardzo liczył w tej sytuacji na 
zakonników - apelował do zakonów, aby 
zakładały klasztory lub przejmowali od 
niemieckich współbraci ich dotychczasowe 
placówki. Przestrzegał jednak, aby ich 
pochód na Zachód nie przekształcił się w 
"wyprawę po Złote Runo", czyli nowe 
obiekty do zarządzania. (…) 
 

Ks. prof. Wojciech Necel TChr z UKSW 
mówił o koncepcji posługi kapłana na 
obczyźnie kard. Hlonda. Przez całe życie 
przejawiał wielką troskę i wrażliwość 
wobec emigrantów, i powołał wraz z ks. 
Ignacym Posadzym zgromadzenie, które 
miało posługiwać Polonii zagranicznej.  
 
Ks. Tomasz Sielicki TChr, przełożony 
generalny Towarzystwa Chrystusowego, 
omówił przebieg rozpoczętego w 1992 r. 
procesu beatyfikacyjnego kard. Hlonda. W 
2007 r. Stolica Apostolska wydała dekret o 
heroiczności cnót "wielkiego prymasa II 
Rzeczpospolitej".  
 

  
 
Opolski biskup pomocniczy Jan Kopiec 
przedstawił publikację prof. Jerzego 
Pietrzaka pt. "Pełnia prymasowska. 
Ostatnie lata prymasa Polski kardynała 
Augusta Hlonda - 1945-1945". Podkreślił, 
że książka - owoc wieloletniej pracy 
badawczej - zawiera nowe, ważne 
ustalenia nt. kard. Hlonda. - Ten czas, jak 
całe swoje życie, prymas poświęcił dla 
dobra kraju, zabliźnienie ran po wojnie, 
szukał nowych rozwiązań w nadcho-
dzących, trudnych czasach - mówił.  (…) 

Kard. August Hlond urodził się 5 lipca 1881 
roku w Mysłowicach na Śląsku. W 1926 
roku papież Pius XI mianował go 
arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim 
oraz Prymasem Polski, zaś w roku 
następnym - kardynałem. W 1932 roku 
kard. Hlond założył Towarzystwo 
Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, 
któremu powierzył opiekę duszpasterską 
nad polskimi emigrantami. Kard. August 
Hlond zmarł 22 października 1948 r. został 
pochowany w podziemiach archikatedry 
św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W 
1992 roku rozpoczął się proces 
beatyfikacyjny kard. Hlond.  

Za: www.chrystusowcy.pl  
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Ks prof. Andrzej Szostek MIC 
szefem Rady Programowej 

Centrum Jana Pawła II w Lublinie 
 
Przewodniczącym powołanej przez 
arcybiskupa Józefa Życińskiego Rady 
Programowej Centrum Jana Pawła II w 
Lublinie został były rektor KUL i uczeń 
Karola Wojtyły – ks. prof. Andrzej Szostek 
MIC. W radzie znaleźli się także ks. prof. 
Alfred Wierzbicki, profesorowie Wiesław 
Kamiński, Elżbieta Wolicka-Wolszleger, 
Piotr Gut, oraz Cezary Ritter z Instytutu 
Jana Pawła II, plastyk Dobrosław Bagiński 
i filmowiec Grzegorz Linkowski. Powołane 
przez metropolitę lubelskiego Centrum ma 
być wedle słów ks. prof. Wierzbickiego 
,,trwałym i wybiegającym w przyszłość 
elementem obecności Karola Wojtyły”. 
 

 

Rada programowa, którą powołał abp 
Życiński, ma wypracować program 
oddziaływania kulturalnego w nawiązaniu 
do dziedzictwa Jana Pawła II. – Chodzi 
zarówno o dokumentację, w postaci 
choćby filmów, książek, materiałów 
audiowizualnych, ale także o pewien 
program, aby przełożyć sens wydarzenia, 
jakim był ten pontyfikat, również na 
dzisiejsze wyzwania – wyjaśnia ks. prof. 
Wierzbicki. Duchowny podkreśla, że w 
naszym społeczeństwie wciąż żywa jest 
pamięć o papieżu Polaku, a rada ma 
skupić się na kultywowaniu jej wśród 
przyszłych pokoleń.     Pierwsze spotkanie 
rady zaplanowano na 19 marca. Jej 
członkowie zaproponują wtedy wstępne 
projekty, których realizacją zajmie się 
Centrum.                     Za: www.marianie.pl 

Dominikanin podczas Zjazdu 
Gnieźnieńskiego o duszpasterstwie 
dla związków niesakramentalnych 

 
Za powołaniem ogólnopolskich lub 
diecezjalnych struktur duszpasterskich dla 
osób żyjących w związkach 
niesakramentalnych opowiedział się 13 
marca w Gnieźnie dominikanin o. Mirosław 
Ostrowski podczas VIII Zjazdu 
Gnieźnieńskiego. Zakonnik – prowadzący 
od kilku lat duszpasterstwo osób żyjących 
w związkach niesakramentalnych – 
przypomniał, że w Polsce istnieje zaledwie 
30 takich ośrodków, które działają głównie 

w największych miastach, zaś duża część 
polskich diecezji jest ich pozbawiona. 
 
„Jeżeli powstaną takie struktury i ludzie z 
ambony usłyszą o tym, to wiele osób 
znajdujących się w takiej sytuacji zacznie 
się garnąć do tego typu duszpasterstw. 
Chodzi o to, żeby ludzie żyjący w takich 
związkach znaleźli adekwatną dla siebie 
pomoc” – przekonywał o. Ostrowski. 
Dominikanin tłumaczył, że „bardzo wiele z 
tych osób uważa, że skoro znaleźli się w 
takiej sytuacji, to znaleźli się jednocześnie 
poza Kościołem” i „chodzi o to, żeby im 
pomóc zrozumieć, że są nadal w Kościele, 
gdyż Kościół ich nie ekskomunikował”. 
 
„Część ludzi myśli, że tworząc dla takich 
osób duszpasterstwo, afirmujemy 
jednocześnie takie zachowania. Te 
duszpasterstwa są złem koniecznym, ale 
niezbędnym, gdyż to jedyne miejsce, gdy 
ci ludzie mogą znaleźć Boga. Nie możemy 
wobec nich być sędziami, choć musimy też 
pokazywać prawdę sytuacji, w jakiej się 
znaleźli” – podkreślił o. Ostrowski. 
 
Podczas warsztatów zatytułowanych: 
„Niesakramentalni, ale nie bez znaczenia”, 
domikaninowi towarzyszyła Beata 
Goździak ze Szczecina, która od 20 lat 
żyje w związku niesakramentalnym, a od 
18 lat działa w szczecińskim 
duszpasterstwie. W swoim wystąpieniu 
zwróciła uwagę, że „postawa Kościoła w 
odniesieniu do takich jest czasem lękliwa i 
politycznie poprawna, gdyż nie chce on 
ranić tych osób, a przecież ważne jest, by 
uświadomić im ich sytuację, którą jest 
życie w grzechu”. „Czy można mówić o 
nawróceniu, jeśli nie nastąpiło odwrócenie 
się od grzechu, czyli gdy nadal istnieje 
sfera intymna w takim związku? Powinno 
się dojrzeć do takiej łaski, żeby 
zdecydować się na wybór 'białego 
małżeństwa', w którym nie ma aktywności 
seksualnej” – mówiła Goździak. 
 
W trwającym od piątku VIII Zjeździe 
Gnieźnieńskim liderzy ruchów i organizacji 
katolickich, ludzie nauki, kultury i polityki 
oraz duchowni różnych wyznań obradują 
na temat: „Rodzina nadzieją Europy”.  

Za: www.dominikanie.pl 
 

Nowa Ksieni w najstarszym 
klasztorze klarysek w Polsce 

 
Od lutego wspólnota sióstr klarysek w 
Krakowie ma nową ksieni. Przełożoną 
klasztoru została wybrana s. Barbara 
Dragon. Siostra Barbara Dragon urodziła 
się 27 listopada 1971 roku w Opolu. Do 
klasztoru sióstr klarysek wstąpiła po 
ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Konopnickiej w Opolu (w 1990 
roku). Profesję wieczystą złożyła w roku 
1995. W klasztorze pełniła różne obowiązki 
m.in.: przez 3 kadencje była członkiem 
(radną) zarządu klasztoru, służyła pomocą 
ekonomce i zakrystiance, opiekowała się 
wystrojem zakonnego chóru.  

W 26 roku życia została mistrzynią 
nowicjatu. Funkcję tę pełniła z 3-letnią 
przerwą do chwili wyboru na przełożoną 
klasztoru. W roku 2000 ukończyła 
dwuletnią Szkołę Formatorek Zakonnych, 
przy Centrum Formacji Duchowej Księży 
Salwatorianów w Krakowie, a w 2002 roku 
Instytut Studiów Franciszkańskich. Po 
wyborach w zarządzie klasztoru znalazły 
się również s. Barbara Bobko - wikaria 
oraz trzy asystentki: s. Maria Kulig, s. 
Agnieszka Kutyna i s. Jolanta Bąk.(…)  

  

Zakon klarysek założyła św. Klara (1193-
1253) w roku 1211, we Włoszech. Do 
Polski sprowadziła je bł. Salomea (1212-
1268), córka Leszka Białego, księcia 
krakowskiego. Siostry zamieszkały w 
Zawichoście, a później w Skale, skąd w 
roku 1316 przeniosły się do Krakowa. 
Kolejne fundacje powstały: w 1280 r. w 
Starym Sączu z inicjatywy świętej Kingi i w 
1283 r. w Gnieźnie z inicjatywy bł. Jolanty. 
W XVII w. powstały klasztory klarysek w 
Śremie, Kaliszu, Chęcinach i Zamościu. 
Kasatę zakonów kontemplacyjnych, 
dokonaną przez zaborców w XVIII wieku, 
przetrwały klasztory w Krakowie i Starym 
Sączu.  

W ostatnich latach klaryski założyły nowe 
fundacje: w Miedniewicach (1986 r.) i w 
Zamościu (1995 r.). Najmłodszymi 
klasztorami polskich klarysek są: 
Skaryszew (1997 r. ) koło Radomia i 
Sandomierz (2007). Każdy z klasztorów 
klarysek jest autonomiczny. S. Barbara 
Bobko.                Za: www.franciszkanie.pl  

 Sercanie modlą się o powołania w 
dzień urodzin swego Założyciela 

14 marca to dzień, w którym sercanie 
pamiętają o urodzinach o. Leona Jana 
Dehona, Założyciela Zgromadzenia Księży 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to 
dzień szczególnej wdzięczności za dar 
życia kapłana z La Capelle oraz za jego 
dzieło powołania w Kościele nowego 
Zgromadzenia zakonnego. To także dzień, 
który jednoczy całe Zgromadzenie we 
wspólnym wołaniu do Pana Żniwa, aby 
„wyprawił robotników na swoje żniwo”, 
obdarzając młodych ludzi darem 
powołania.(…) 
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Polscy Sercanie pracują w 14 parafiach, z 
których największe znajdują się w 
Bełchatowie, Lublinie, Sosnowcu, 
Krakowie. Liczną grupę stanowią księża 
zaangażowani w pracę rekolekcyjną, 
prowadząc misje intronizacyjne Bożego 
Serca, rekolekcje wielkopostne i 
adwentowe, rekolekcje dla kapłanów i 
sióstr zakonnych. 

Aktualnie ponad 80 polskich sercanów 
służy pomocą duszpastrską poza 
granicami kraju. Obecni są w 16 krajach 
rozsianych na 3 kontynentach. W Europie: 
Austrii, Finlandii, Francji, Niemczech, 
Szwajcarii, Białorusi, Ukrainie, Mołdawii, 
Chorwacji; Afryce: Kamerunie, Kongo, 
RPA; w Azji; Filipinach, Indiach, Indonezji     
.                       Za: www.sercanie.pl  

List prowincjała redemptorystów 
na uroczystość Św. Klemensa 

Hofbauera 

Tegoroczny okolicznościowy list 
Prowincjała o. Ryszarda Bożka na święto 
św. Klemensa Hofbauera ukazuje Apostoła 
Warszawy i Wiednia jako wzór ojca i 
przewodnika duchowego. Oto wybrane 
fragmenty listu:  

"Dzisiejsze czasy naznaczone są 
kryzysem ojcostwa. Dotyczy to zarówno 
ojcostwa rodzinnego, jak i duchowego. W 
wielu rodzinach dzieci pozbawione są ojca 
z powodu rozejścia się rodziców, albo 
poprzez zbyt dużo ilość zajęć zawodowych 
kontakt dzieci i młodzieży jest bardzo 
ograniczony. Brak obecności ojca w 
rodzinie, wspólnego bycia razem, rzadka 
możliwość rozmowy dziecka czy młodego 
człowieka z ojcem przenosi się na wymiar 
życia religijnego. Obraz Boga Ojca zostaje 
zniekształcony przez niedobre czy 
nieprawidłowe relacje z ojcem ziemskim. 
Wielu młodych ludzi odrzuca Boga jako 
Ojca, dlatego że nie mieli okazji 
doświadczyć miłości ojcowskiej, nie mieli 
ojca, który byłby ojcem według serca 
Bożego. W tym kontekście chcemy 
przypatrzeć się postawie św. Klemensa i 
zapytać się, jakim był kapłanem, ojcem i 
przewodnikiem duchowym.  (...) 
 
Wydaje się, że jednym z ważniejszych 
wydarzeń, które wpłynęły na prawdziwie 
ojcowską postawę św. Klemensa była 
sytuacja z dzieciństwa. Sam Święty nawet 
w starości z wielkim przejęciem wspominał 

moment, gdy jego matka po śmierci ojca 
zaprowadziła go przed duży, przydrożny 
krzyż i powiedziała do niego: Moje dziecko, 
od tej chwili On będzie twoim ojcem. Staraj 
się postępować drogą, która mu się 
podoba. Bóg stanie się do niego Ojcem, a 
sam św. Klemens będzie wzorował swe 
duchowe ojcostwo na pokornej i 
miłosiernej miłości Boga Ojca.  

Ojcowska miłość św. Klemensa wyrażała 
się w różnorodny sposób. Ludzie, którzy 
byli mu powierzeni traktował jak swoje 
dzieci. Kiedy były brudne czy zawszawione 
- mył je, a kiedy brakowało chleba w 
ochronkach przez niego założonych, nie 
wstydził się dla nich żebrać. Dla dobra 
młodych ludzi zakładał szkoły. Najpierw w 
Warszawie, aby mogli zdobywać wiedzę i 
przygotować się do wykonywania choćby 
najprostszych zawodów, a w Wiedniu 
tworzył takie warunki do nauki, by 
absolwenci pochodzący z zamożnych 
rodzin w przyszłości mogli podjąć 
odpowiedzialne stanowiska w państwie.(...) 
Był św. Klemens duchowym kierownikiem i 
doradcą ludzi wszelkich zawodów i warstw 
społecznych. Do jego penitentów należeli 
szlachta i uczeni, urzędnicy i artyści, 
biskupi i profesorowie uniwersytetu, bogaci 
i biedni. Tajemnica owocności jego 
oddziaływania poprzez sakrament 
pojednania i kierownictwo duchowe była 
podwójna. W pierwszym rzędzie był to dar 
Boży, ale św. Klemensa dodał osobisty 
wysiłek, by być, jak to wyraził św. Paweł 
„wszystkim dla wszystkich”. (...) 

 

Jeden z biografów życia św. Klemensa 
napisał: Hofbauer nie potrzebował żadnych 
duszpasterskich trików. Był po prostu 
kapłanem-przyjacielem, a oni nie mogli się 
oprzeć sile jego przyciągania. Oni 
wyczuwali: tu jest kapłan, który nas 
rozumie i każdego traktuje poważnie, jak 
gdyby był jeden jedyny. Patron Warszawy i 
Wiednia dał się zatem poznać jako 
duszpasterz, któremu leży na sercu dobro 
duchowe wiernych. Był jak ojciec, który „ze 
skarbca swego serca wydobywa rzeczy 
nowe i stare” (Mt 13,52). A wierni 
wyczuwali w nim ojca, który ich rozumie, 
kocha i prowadzi."    Za: www.redemptor.pl  

Zgromadzenie Regionalne 
paulistów polskich 

 

Dnia 5 marca 2010 roku w Domu 
Regionalnym Towarzystwa Świętego 
Pawła w Częstochowie miało miejsce 
Zgromadzenie Regionalne paulistów 
polskich. Na posiedzeniu omawiano 
sprawozdanie z ostatnich sześciu lat 
działalności zgromadzenia w naszym kraju 
oraz wybrano delegata, który obok 
Przełożonego Regionalnego będzie 
reprezentował polskich paulistów na 
Kapitule Generalnej w Ariccia k. Rzymu. 
 
Spotkanie było także okazją, aby 
porozmawiać o najważniejszych sprawach 
dotyczących Regionu Polskiego. Po 
zakończeniu obrad, już następnego dnia 
zorganizowano wspólną sportową 
rekreację, po której uczestnicy udali się do 
swoich wspólnot.     Za: www.paulus.org.pl. 

  

Salezjanie i Worship Sunday 
 

28 lutego w Warszawie odbył się drugi 
koncert uwielbienia z cyklu "Niedziela 
Uwielbienia". Worship Sunday jest stałym 
punktem ewangelizacyjnym duszpa-
sterstwa akademickiego działającego przy 
wspólnocie salezjańskiej w Łomiankach. 
Dzięki życzliwości gospodarzy "Dobrego 
Miejsca", współorganizatorów koncertów, 
spotkania tego stylu wpisały się na stałe w 
program inicjatyw ewangelizacyjnych w 
Warszawie i mają miejsce w każdą 
czwartą niedzielę miesiąca. 
 
Tym razem koncert zgromadził ok. 270 
osób z Warszawy i okolic, które wraz z 
zespołem Misericordia Gospel Group 
uwielbiało Boga śpiewem i muzyką. 
Patronat medialny nad tą inicjatywą 
ewangelizacyjną przejęło Radio Plus 
Warszawa.  
 
Integralną częścią każdego spotkania jest 
Msza Święta odprawiana po zakończeniu 
koncertu. Swoja obecnością ubogacił nas 
ks. John Baptist Bashabora z Ugandy, 
który wraz z pozostałym obecnymi 
kapłanami po zakończeniu Mszy św. modlił 
się wstawienniczo nad potrzebującymi. ks. 
Maciej Sarbinowski sdb 

Za: www.salezjanie.pl  

 
Kapucyn Br. Piotr Wardawy na 

TEDx 
 
„Gdy myślę o moich braciach to muszę 
pamiętać i o tych braciach, którzy są na 
ulicy: są to bezdomni, ci co nie mają ani 
siostry ani brata, po prostu są ludźmi 
samotnymi, żyjącymi na ulicy. Nie wiemy 
czemu są samotni, nawet nie chcemy ich o 
to pytać ale wiemy, że doświadczają 
niesamowitego opuszczenia. To 
opuszczenie powoduje, że są zamknięci w 
sobie…. to opuszczenie powoduje, że nie 
chcą rozmawiać z nikim, po prostu są 
wykluczeni i tak się czują. Dlatego 
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czasami, gdy my zaczynamy z nimi 
rozmawiać oni zaczynają mówić…"  
 

 

 

Z braćmi bezdomnymi spotykamy się na 
co dzień w jadłodajni na Miodowej, gdzie 
razem z wolontariuszami wydajemy 
dziennie ponad 300 gorących posiłków. 
Wolontariuszy, którzy przygotowują i 
wydają obiad jest ponad 80 osób… oprócz 
tego jest grupa ponad 20 wolontariuszy, 
którzy bezpośrednio działają z 
bezdomnymi nie tylko podając zupę ale 
przede wszystkim pomagając im załatwiać 
sprawy socjalne, medyczne, pomoc 

psychologiczną. Ale co jest najważniejsze? 
Ci wolontariusze z bezdomnymi 
ROZMAWIAJĄ! Najbardziej czego 
potrzebuje bezdomny to nie 5 złotych, 
które otrzymuje na ulicy, to nawet nie jest 
opieka socjalna… to rozmowa z drugim 
człowiekiem.” 
 
To krótki fragment wystąpienia br. Piotra 
Wardawego z klasztoru warszawskiego 
braci kapucynów, jednego ze 
„sprzedawców idei”, podczas 
Międzynarodowego spotkania 
TEDxWarsaw, które miało miejsce 5 marca 
2010 roku w budynku starej Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
TED (skrót od Technology, Entertainment, 
Design) to nazwa międzynarodowej 
konferencji, która powstała w 1984 roku w 
Stanach Zjednoczonych i błyskawicznie 
stała się forum spotkań ludzi pragnących 
dzielić się swoją wiedzą z innymi. To 
inicjatywa zebrania się w jednym miejscu i 
dania szansy na opowiedzenie o swoim 
pomyśle myślicielom, naukowcom, 
artystom przedsiębiorcom i twórcom. TED 
nie potrzebuje już reklamy, co potwierdza 
fakt, że o bilet na imprezę trzeba się starać 
z rocznym wyprzedzeniem. Nikogo nie 
przeraża nawet główna zasada spotkania, 

która zakłada, że każde wystąpienie może 
trwać tam najdłużej … 18 minut(…).  
Gdy organizatorzy rok temu stworzyli 
program, który umożliwia zorganizowanie 
lokalnego wydania TED-a również nad 
Wisłą, znaleźli się chętni do organizacji 
warszawskiej konferencji. TEDxWarsaw 
jest więc „młodszym bratem” konferencji 
kalifornijskiej. 
 
- Widzę, że w dużym stopniu Polska jest 
konserwatywnym krajem na wielu 
poziomach. zdradza Ralph Talmont, 
współoragnizator TEDx Warsaw - 
Indywidualizm jest tu często źle oceniany. 
Nie wychylaj się, rób swoje po cichu i tego 
typu rzeczy - mówi - natomiast cały etos tej 
konferencji jest temu przeciwny. Tu nacisk 
jest wręcz kładziony na jednostki, których 
nie satysfakcjonuje status quo, które chcą 
coś zmienić i realizować niesamowite 
rzeczy. 
 
 Blisko 400 uczestników, 24 prelegentów, 
pięciu muzyków i tysiące ludzi 
oglądających transmisję w internecie. Tak 
w liczbach wyglądał TEDxWarsaw - 
pierwsza w Polsce konferencja Zorga-
nizowana w ramach programu TEDx .(…) 

         Za: www.kapucyni.pl  

 

   

  Wiadomości zagraniczne  
 

 
Audiencja ogólna o teologii św. 
Bonawentury - twórcy teologii 

postępu w Kościele 
 
Benedykt XVI kontynuował 10 marca 
katechezę o św. Bonawenturze. Tym 
razem przedstawił go jako interpretatora 
dziedzictwa św. Franciszka i twórcę 
teologii postępu w Kościele. Bonawentura 
żył w czasach przełomowych. Św. 
Franciszek wnosił do Kościoła coś całkiem 
nowego. Franciszkanie nie tworzyli jednak 
nowego Kościoła, lecz musieli się 
wkomponować w zastaną rzeczywistość 
kościelną. Bonawentura jest uważany za 
najwybitniejszego interpretatora dzieła św. 
Franciszka z Asyżu. Dostrzegał błędy w 
nauczaniu pewnej części franciszkanów, 
którzy utrzymywali, że Franciszek stworzył 
„wieczną Ewangelię”, która miała zastąpić 
Nowy Testament, oraz że Stary Testament 
był erą Boga Ojca, po której nastąpiła era 
Chrystusa i Kościoła, a wraz z Franci-
szkiem nadeszła era Ducha Świętego. 
 
Aby uporać się z tym problemem 
Bonawentura stworzył nowatorską teologię 
postępu Kościoła. W odróżnieniu od innych 
teologów, nie sądził on, że szczytem myśli 
chrześcijańskiej są Ojcowie Kościoła. 
Dzieło Franciszka przekonało go, że w 
dziejach chrześcijaństwa mogą się pojawić 
nowe światła. Niezbędne jest jednak 
zachowanie ciągłości z przeszłością i 
jedności z resztą Kościoła. Źródłem tych 

nowości i odnowy Kościoła jest sam 
Chrystus – zauważył Papież. 
 
„W tym momencie warto powiedzieć, że 
również dziś spotykamy się z poglądami, 
według których cała historia Kościoła 
drugiego tysiąclecia była stałym upadkiem 
– powiedział Benedykt XVI. – Dla 
niektórych ów upadek rozpoczyna się 
zaraz po Nowym Testamencie. W 
rzeczywistości jednak dzieło Chrystusa nie 
cofa się, lecz rozwija. Czymże byłby 
Kościół bez nowej duchowości cystersów, 
franciszkanów, dominikanów, bez św. 
Teresy czy św. Jana od Krzyża? Wiemy 
też, że po Soborze Watykańskim II 
niektórzy byli przekonani, że wszystko 
będzie odtąd nowe, że powstał nowy 
Kościół, a Kościół przedsoborowy przestał 
istnieć. Dzięki Bogu mądrzy sternicy Łodzi 
Piotrowej Paweł VI i Jan Paweł II potrafili 
bronić z jednej strony nowości Soboru, a z 
drugiej jedności i ciągłości Kościoła, który 
zawsze jest Kościołem grzesznika, a 
zarazem miejscem łaski” – mówił Ojciec 
Święty (…)              Za: Radio watykańskie 

 
Episkopat francuski o stanie 

zdrowia zakonnicy uzdrowionej za 
przyczyną Jana Pawła II 

 

Oficjalna deklaracja na stronie internetowej 
francuskiego episkopatu ucina medialne 
spekulacje na temat stanu zdrowia 
zakonnicy, której cudowne uzdrowienie 

przypisywane jest wstawiennictwu Jana 
Pawła II. Media donosiły, że zakonnica 
wcale nie była chora na Parkinsona, albo 
też sugerowały, że choroba powróciła. 
Spekulowano, że może to opóźnić proces 
beatyfikacyjny Jana Pawła II.  
 

 

 

W reakcji na pojawiające się opinie ks. Luc 
Marie Lalanne, kanclerz diecezji Aix-en-
Province, złożył następującą deklarację 
dotyczącą stanu zdrowia s. Marii Simon 
Pierre: „Różne media podjęły w ostatnich 
dniach pogłoski, według których s. Marie 
Simon Pierre, której uzdrowienie z choroby 
Parkinsona badane jest w związku z 
procesem beatyfikacyjnym Jana Pawła II, 
byłaby aktualnie chora. W imieniu 
Zgromadzenia Małych Sióstr 
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Macierzyństwa Katolickiego i arcybiskupa 
Aix-en-Province kategorycznie 
zaprzeczam tym pogłoskom: s. Marie 
Simon Pierre znajduje się w doskonałym 
zdrowiu. Jak niedawno zadeklarowało 
Watykańskie Biuro Prasowe, rzymski 
proces dotyczący tego ewentualnego 
cudownego uzdrowienia znajduje się w 
fazie początkowej i postępuje w 
normalnym trybie, z całą powagą i precyzją 
właściwą wstępnym badaniom 
wymaganym do uznania cudu”.  
 
Również dziennik La Croix podał 
informację, że s. Marie Simon Pierre 
uczestniczyła niedawno w spotkaniu z 
ekspertami i przedstawicielami władz 
francuskiego Kościoła i że stan jej zdrowia 
jest bardzo dobry. La Croix dodaje, że 
zdaniem ekspertów wszelkie wątpliwości w 
tej sprawie są bezpodstawne 

.                      Za: Radio watykańskie 

 
Kościół Katolicki zarejestrowany 
przez prezydenta Turkmenistanu 

 
Prezydent Turkmenistanu Gurbanguly 
Berdimuhamedow oraz rząd tego państwa 
zarejestrował 12 marca Kościół 
rzymskokatolicki w Turkmenistanie. Misja 
w tym kraju prowadzona przez 
Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej została legalnie uznana po 
13 latach. Jak podkreśla o. Andrzej Madej 
OMI, przełożony misji sui iuris w 
Turkmenistanie - rejestracja wspólnoty 
katolickiej na azjatyckiej ziemi, to dar 
zadany wszystkim uczennicom i uczniom 
Chrystusa u progu trzeciego tysiąclecia 
chrześcijaństwa. 

 

O. Andrzej Madej OMI, który jest 
jednocześnie oficjalnym przedstawicielem 
Watykanu zamieszkałym w Turkmenistanie 
na stałe, podkreśla, że wspólnota 
katolików cieszy się dużą przychylnością 
ludzi w Aszchabadzie oraz dobrą opinią 
wśród rządzących i ma wszelkie 
predyspozycje, aby być uniwersalnym, 
katolickim Kościołem: nawet w tej mierze, 
w jakiej gromadzi różne narodowości. W 
Turkmenistanie jest bardzo dużo 
narodowości i Kościół naturalnie jest 
powszechny. Przełożony misji sui iuris w 
Turkmenistanie dodaje - że dzisiaj jest za 
co dziękować: za to że jesteśmy, za to że 

możemy być znakiem nadziei, że możemy 
każdego dnia na turkmeńskiej ziemi 
sprawować Eucharystię, głosić Słowo 
Boże, przyjmować ludzi, słuchać ich. Oni 
bardzo sobie cenią obecność Kościoła, 
który ma swoją stolicę w Rzymie. Jan 
Paweł II zostawił nam takie wspaniałe 
miejsce pośród narodu i ludzkiej rodziny, 
pośród religii, ustanawiając 
29 września 1997 r. nad brzegiem pustyni 
Kara - Kum tzw. misję sui iuris. Blask 
autorytetu Papieża Polaka i ten piękny 
blask misji Kościoła jest w dalszym ciągu 
naszym bogactwem i procentuje, wydaje 
owoce. Aktualna, wielonarodowościowa 
wspólnota katolików w Turkmenistanie 
liczy 90 ochrzczonych. Kilkunastu 
dorosłych przygotowuje się do chrztu. 
Zarówno spotkania jak i sprawowanie 
Eucharystii odbywa się w wynajmowanym 
przez misję domu. Nuncjuszem 
apostolskim dla Turcji i Turkmenistanu jest 
arcybiskup Antonio Lucibello. W misji 
pracuje także drugi polski misjonarz o. 
Tomasz Kościński OMI. 
 
Pierwsze ślady chrześcijaństwa na terenie 
dzisiejszego Turkmenistanu sięgają II 
wieku, po czym nastąpił stopniowy rozwój 
aż do czasów Tamerlana (1336-1405), 
który wymordował chrześcijan lub zmusił 
ich do przyjęcia islamu. Nielicznym tylko 
udało się schronić w górach. Odrodzenie 
chrześcijaństwa nastąpiło w XIX w. wraz 
z zajęciem tych terenów przez Rosję 
carską. Przybywali na te ziemie przede 
wszystkim prawosławni, ale również 
i katolicy. W 1897 r. został ustanowiony 
stały kapelan dla katolików 
w Turkmenistanie. Wkrótce też 
wybudowano kościoły lub kaplice 
w Krasnowodzku, Czardżonie, Mary i Kizył 
Arwat. W latach 1904-1905 katolicy 
wybudowali neogotycki kościół 
w Aszchabadzie. Świątynia ta służyła 
wiernym do 1920 r. Byli nimi głównie 
Polacy (ok. 5 tys.). Ostateczne zniszczenie 
świątyni nastąpiło podczas trzęsienia ziemi 
w 1948 r. Zginęły wówczas 2/3 
mieszkańców Aszchabadu, a w całym 
mieście ocalały tylko trzy budynki. W 
latach 1994-1995 do rozproszonych 
katolików w Turkmenistanie docierał 
o. Joseph Schmidlein SJ.  

W kwietniu 1991 r. Stolica święta 
ustanowiła administracje apostolską „dla 
katolików obrządku łacińskiego 
w Kazachstanie". 10 lipca 1996 r. Stolica 
Apostolska nawiązała stosunki 
dyplomatyczne z Turkmenistanem. 
3 czerwca 1997 r. abp Pier Luigi Celata, 
nuncjusz apostolski z Ankary, wręczył listy 
uwierzytelniające władzom Turkmenistanu. 
Droga do przyjazdu misjonarzy została 
otwarta. 29 września 1997 r. Ojciec Święty 
Jan Paweł II ustanowił w Turkmenistanie 
tzw. misję sui iuris. Jej przełożonym został 
o. Andrzej Madej, oblat Maryi 
Niepokalanej. 10 października 1997 r. dwaj 
polscy oblaci, oo. Andrzej Madej OMI 
i Radosław Zmitrowicz OMI przybyli do 
Aszchabadu. (…)            Za: www.oblaci.pl 

Salezjańscy specjaliści od mediów 
spotkali się we Francji 

 
Ponad dwudziestu salezjanów i osób 
świeckich odpowiedzialnych za 
komunikację społeczną w inspektoriach 
całej Europy obradowało w Lionie w dniach 
od 7 do 10 marca. Spotkanie zostało 
przygotowane przez Dykasterium 
Komunikacji Społecznej. Wzięło w nim 
udział dwóch Polaków: ko. Sebastian 
Wiśniewski (Kraków) i Wojciech Kułak 
(Warszawa). 
 
Zjazd, który odbył się w pięknie położonym 
na wzgórzu górującym nad miastem domu 
salezjańskim, rozpoczęły relacje delegatów 
z poszczególnych inspektorii, zawierające 
przede wszystkim sprawozdanie z 
zaangażowania salezjanów w komunikację 
społeczną. Warto podkreślić, że wśród 
delegatów ds. komunikacji społecznej w 
inspektoriach Europy są 4 osoby świeckie 
(dwie osoby w Hiszpanii, jedna w Austrii i 
jedna na Węgrzech). Tego rodzaju 
praktyka przynosi bardzo dobre efekty, 
ponieważ salezjanie, angażując się w 
duszpasterstwo, nie zawsze są w stanie 
znaleźć dostateczny czas na animację 
tego istotnego wymiaru posłannictwa 
salezjańskiego, jakim są środki społecznej 
komunikacji. Nowymi inicjatywami na polu 
mediów salezjańskich w Europie są: 
telewizja na Słowacji, w której salezjanie 
mają znaczne udziały, oraz stacja radiowa 
w Portugalii 
 

  
 
Zjazd był wypełniony sesjami roboczymi, 
które dotyczyły zarówno dokumentu 
„System komunikacji społecznej 
salezjanów”, jak też Projektu Europa. 
Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na 
cztery grupy. Jedną z nich tworzyli 
współbracia z krajów słowiańskich: 
Słowacji, Chorwacji, Rosji, Ukrainy i Polski. 
Jako ciekawostkę można dodać, że nawet 
w tym wypadku językiem używanym przez 
Słowian był włoski. Szeroko dyskutowany 
Projekt Europa wywołał sporo emocji. 
Podkreślono przede wszystkim, że służy 
on odnowie obecności salezjanów w 
Europie, zatem skierowany jest przede 
wszystkim do samych salezjanów, nie zaś 
do młodzieży. Jednocześnie zauważono, 
że Światowe Spotkanie Młodzieży, które 
odbędzie się w Madrycie, powinno 
zjednoczyć salezjanów i młodzież, stając 
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się w ten sposób jednym ze sposobów 
realizacji Projektu Europa. 
 
Każdy dzień rozpoczynał się i kończył 
wspólną modlitwą. Mszom świętym 
przewodniczyli współbracia z Dykasterium 
Komunikacji Społecznej z Rzymu: ks. 

Filiberto Gonzalez, radca ds. komunikacji 
społecznej, ks. Julian Fox, odpowiedzialny 
m.in. za stronę www.sdb.org, oraz ks. 
Donato Lacedonio, dyrektor ANSy. 
 
Nowym produktem dykasterium jest 
obecna odsłona oficjalnej strony 

Zgromadzenia www.sdb.org, 
przygotowana wg współczesnych 
standardów. Nie posiada ona wersji 
polskiej, ale możemy na niej znaleźć 
dokumenty Zgromadzenia w języku 
polskim 

Za: www.salezjanie.pl 

  

   

  Witryna tygodnia 

 
 
  

"Prosta modlitwa" - najnowsza 
książka śp. o. Joachima Badeniego 

 
Czy modlitwa jest trudna, czy wymaga 
"metody" i dlaczego Bóg tak pragnie z 
nami rozmawiać - na te pytania udziela 
odpowiedzi o. Joachim Badeni w książce 
"Prosta modlitwa", która ukazała się w 
Wydawnictwie M. Książka jest owocem 
piątej już rozmowy Aliny Petrowej-
Wasilewicz, dziennikarki KAI, z 
duszpasterzem i mistykiem ojcem 
Joachimem Badenim OP. Tym razem 
książka powstała na życzenie ojca 
Joachima, który po wielu latach szukania 
kontaktu z Panem Bogiem i kontemplacji 
Boga, dzieli się swoim duchowym 
doświadczeniem, podsumowuje je i 
wskazuje kierunek, w jakim powinien 

zmierzać człowiek, pragnący poznać 
Boga.  
 

 
 
Modlitwa, zdaniem ojca Joachima nie jest 
wielką sztuką, lecz prostą i szczerą 
rozmową. Pan Bóg jest prosty, dlatego i 
modlitwa powinna być prosta – przekonuje 

nas Autor, który wychował się na 
traktatach św. Tomasza z Akwinu. Swoich 
czytelników o. Joachim zapewnia, że 
trzeba bardzo niewiele żeby otrzymać 
wszystko. 
 
Jak się modlić, by Pan Bóg nas 
wysłuchał? Jak odkryć w modlitwie 
różańcowej tajemnicę? Jak nie popaść w 
rutynę? Co zrobić, żeby poczuć bliskość 
Boga po Komunii Świętej?... To pytania, 
na które czytelnik znajdzie odpowiedź w 
tej książce. Lektura ilustrowana jest przez 
dominikanina młodego pokolenia – o. 
Tomasza Rojka. 
 
Joachim Badeni, Alina Petrowa-
Wasilewicz, Prosta modlitwa, 
Wydawnictwo M, Kraków 2010 

  

   

  Zapowiedzi wydarzeń 

 
 
  

Hospicjum Domowe Księży 
Marianów: plany i potrzeby  na rok 

bieżący 
 
Praca nad efektywnym wykorzystaniem 
czasu pracowników, zwiększenie zakresu 
pomocy psychologicznej wobec członków 
rodzin chorych objętych opieką oraz osób 
będących w żałobie, pogłębianie 
kwalifikacji personelu medycznego – to 
tylko niektóre z punktów programu 
Hospicjum Domowego Księży Marianów w 
Warszawie. Obok tego należy wymienić 
chociażby szkolenia zewnętrzne dla 
wolontariuszy, wsparcie zespołu 
hospicyjnego poprzez dni skupienia, 
wspólne wyjazdy oraz imprezy 
integracyjno-wypoczynkowe, a także 
współpracę z ośrodkami pozarządowymi i 
z Forum Hospicjów Polskich. Nie 
zabraknie także prac modernizujących 
warszawski ośrodek. 
 

Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia 
Księży Marianów powstał w 1998 r., jako 
forma kompleksowej pomocy chorym 
będącym w ostatnim stadium choroby 
nowotworowej. 
 
W Hospicjum pracują lekarze, pielęgniarki, 
rehabilitanci, psycholodzy, ksiądz, 
pracownik socjalny, a także wielu 
wolontariuszy niemedycznych. Niosą 
pomoc chorym na raka przebywającym w 
domach przez: zwalczanie bólu i innych 
dolegliwości fizycznych; pielęgnację; 
wypożyczanie sprzętu i aparatury 
medycznej; łagodzenie cierpień 
psychicznych i duchowych; wspomaganie i 
edukację rodzin podopiecznych w czasie 
osierocenia (opieka nad dziećmi).  

Obecnie Hospicjum obejmuje opieką 
miesięcznie około 120 chorych i ich 
rodziny zamieszkujące teren gmin: 

Warszawa Centrum (Praga Północ, Praga 
Południe), Targówek, Białołęka, Jabłonna, 
Rembertów, Wawer, Wesoła i Sulejówek. 
Niestety koszty działalności ośrodka wciąż 
są wyższe od posiadanych środków. 
Hospicjum nadal potrzebuje pomocy 
finansowej, by móc ulżyć najbardziej 
potrzebującym.  

Wszystkich, którym nie jest obojętny ich 
los, prosimy o wsparcie.  

Ośrodek Hospicjum Domowe ul. 
Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa tel. 
(22) 679-67-00, 679-68-85, 679-68-48  

PKO BP IV O/Warszawa Nr konta: 73 
1020 1042 0000 8502 0115 9532 

 



 8 

 

 

Odeszli do Pana 

 
 

ŚP. O. Joachim BADENI  (1912-2010) OP  

 

W nocy 11 marca 2010 roku zmarł w 
Krakowie najstarszy polski dominikanin o. 
Joachim (Kazimierz) Badeni. Znany 
arystokrata, mędrzec, człowiek pełen 
poczucia humoru, współtwórca słynnego 
krakowskiego duszpasterstwa 
akademickiego "Beczka". Miał 97 lat.  
 

 

 

Pogrzeb o. Badeniego w poniedziałek 15 
marca. Obrzędy pogrzebowe rozpoczną 
się o godz. 8.30 wystawieniem trumny w 
kościele ojców Dominikanów przy ul. 
Stolarskiej 12, o godz. 10.00 zostanie 
odprawiona pogrzebowa Msza św., a o 
12.30 – rozpoczną się obrzędy 
pogrzebowe na Cmentarzu Rakowickim 
przy bramie od ulicy Rakowickiej.  
 

Urodził się w 14 października 1912 r., 
gdzie jego ojciec, Ludwik Badeni był radcą 
poselstwa austriackiego. Jego matka Alicja 
Ancarcrona była szwedzką arystokratką. 
Był wnukiem Kazimierza Badeniego, 
premiera Austro-Węgier w latach 1895-
1897, po którym otrzymał imię. 
 
Po śmierci ojca w 1916 r. kilkuletni 
Kazimierz wraz z matką zamieszkał w 
majątku Badenich w Busku. Po powtórnym 
zamążpójściu matki, zamieszkał w majątku 
ojczyma - arcyksięcia Karola Olbrachta 
Habsburga w Żywcu. Tu pobierał nauki - 
najpierw prywatnie, później w gimnazjum, 
gdzie zdał egzamin dojrzałości w 1930 r. 
Po maturze studiował prawo na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Rok przed 
wybuchem wojny przeżył głębokie 
nawrócenie religijne i zaczął zastanawiać 
się nad wstąpieniem do zakonu 
dominikanów. 
 
Wybuch wojny przekreślił te plany - młody 
Kazimierz Badeni przedostał się do 
Rumunii, po czym, wędrując przez 
ogarniętą wojną Europę dotarł do Francji, 
gdzie zaciągnął się do 3. Kompanii 
Strzeleckiej, a następnie do Strzelców 
Podhalańskich. Walczył pod Narwikiem, 
we Francji, przebywał w Maroku, był 
sekretarzem misji polskiej w Gibraltarze. 
Pod wpływem spotkania z o. Innocentym 
Marią Bocheńskim wstąpił do nowicjatu 
ojców dominikanów w Anglii. Pierwszą 
profesję złożył 12 września 1945 r, a 

profesję wieczystą 12 września 1948 r. 
Przyjął imię ojca Matki Bożej, do której od 
dzieciństwa miał głęboką cześć.  
 
W 1947 r. wrócił do Polski, gdzie 
dokończył studia teologiczne. Święcenia 
kapłańskie przyjął 25 czerwca 1950 r. z rąk 
bp Stanisława Rosponda. Po święceniach 
był m.in wychowawcą braci kleryków a 
następnie duszpasterzem akademickim w 
Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Był 
duszpasterzem niezwykle popularnym i 
kochanym przez młodych ludzi, w którymi 
potrafił nawiązać znakomity kontakt. Miał 
opinię duchownego, który ma charyzmat 
kojarzenia par małżeńskich. Krążyło o nim 
powiedzenie „Tylko Badeni dobrze cię 
ożeni". Ważnym przeżyciem duchowym 
był dla o. Badeniego kontakt z przybyłym w 
latach 70. do Polski Ruchem Odnowy w 
Duchu Świętym, którego był opiekunem 
duchowym. 
 
Był współautorem takich bestsellerów jak 
„Kobieta boska tajemnica" czy „Sekrety 
mnichów. Czyli sprawdzone przepisy na 
udane życie" a także książki „Śmierć? 
Każdemu polecam!". Książka „O 
kapłaństwie, celibacie i małżeństwie z 
rozsądku" - zapis rozmów jakie z 
zakonnikiem przeprowadziła Alina 
Petrowa-Wasilewicz została nominowana 
do tegorocznej edycji Nagrody im. Ks. 
Józefa Tischnera.  

Za: www.dominikanie.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Od redakcji  
Bardzo prosimy o umieszczanie na zakonnych stronach internetowych banerów portalu internetowego www.zyciezakonne.pl . Są 

one do pobrania w prosty sposób po wejściu na naszą stronę, a następnie kliknięciu odsyłacza u samego jej dołu nazwanego po 

prostu „BANERY” 

 
 

 


