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Wiadomość tygodnia 

 
 

600 lat Bł. Jakuba Strzemię 
Sympozjum naukowe w Krakowie 

 
 
W procesie kanonizacyjnym bł. Jakuba 
Strzemię pierwszoplanową rolę do 
odegrania mają teraz historycy i archiwiści" 
- mówił w Krakowie o. Wiesław Bar 
OFMConv, kurator Katedry Prawa 
Kanonizacyjnego KUL. "Na podstawie 
ówczesnych dokumentów, autentycznych 
świadectw z okresu Ŝycia franciszkanina, 
arcybiskupa Halicza naleŜy dowieść 
heroiczności cnót zakonnika" - dodał. 16 
marca w Krakowie odbyła się sesja 
naukowa na cześć Błogosławionego sprzed 
sześciuset lat. Tego dnia minęła bowiem 
setna rocznica ogłoszenia Misjonarza Rusi 
Czerwonej patronem krakowskiej prowincji 
franciszkanów. 

Podczas całodniowej konferencji prelegenci 
przypomnieli postać Błogosławionego. O. 
Zdzisław Gogola OFMConv ukazał 
najwaŜniejsze wydarzenia z Ŝycia 
franciszkanina, misjonarza, arcybiskupa, 
błogosławionego.  

Ks. Stanisław Jan Burda mówił o kulcie bł. 
Jakuba Strzemię w XX w. Wymienił 
kościoły, kaplice i ołtarze poświęcone 
Błogosławionemu, a takŜe wspomniał, Ŝe 
jego imię noszą Dom Pielgrzyma i 
Pustelnia w Kalwarii Pacławskiej, aule u 
franciszkanów w Krakowie i Sanoku, 
Wydawnictwo archidiecezji lwowskiej, i Ŝe 
jest patronem miasta Lwowa i archidiecezji 
lwowskiej. ZauwaŜył, Ŝe Jakub Strzemię za 
Ŝycia i po śmierci wędrował. "Bł. Jakub 
naleŜał do braci pielgrzymujących dla 
Chrystusa. Wędrował, przemierzał znaczne 
obszary terenów wschodnich. Tak samo 
dzisiaj jego relikwie wędrują, nie mając 
swojego miejsca spoczynku". Ks. Burda 
wymienił w chronologicznej kolejności 
miejsca pobytu relikwii na przestrzeni 
sześciuset lat. "Do II wojny światowej jego 
relikwie spoczywały we Lwowie. Po wojnie 
- w Tarnowie, Lubaczowie i Krakowie. 
Ostatnio na szlaku peregrynacyjnym po 

klasztorach franciszkańskich w południowej 
Polsce. A teraz znów we Lwowie".  

Br. Rafał Maria Antoszczuk OFMConv 
zrelacjonował poszczególne etapy 
ubiegłorocznej peregrynacji relikwii bł. 
Jakuba po polskich i ukraińskich 
klasztorach franciszkanów, posługując się 
przy tym prezentacją multimedialną. 
Obecnie relikwiarz pielgrzymuje po 
archidiecezji lwowskiej, gromadząc rzesze 
wiernych wszystkich wyznań i obrządków.  

 

O. Franciszek Solarz OFMConv mówił o 
pamiątkach pozostałych po 
Błogosławionym i rzeczach jemu 
przypisywanych, które moŜna było oglądać 
przy Franciszkańskiej 4. Szczegółowo 
opisywał portrety powstałe na podstawie 
wyobraŜeń o nim, infułę, ornat, kapę, 
pastorał, gipsowe popiersie, relikwiarz 
metalowy - pozłacany. Mgr Jerzy Petrus 
mówił nt. relikwiarzy bł. Jakuba Strzemię i 
przypomniał ogromny kult franciszkanina, 
kiedy sto lat temu był wybierany na 
współpatrona prowincji franciszkańskiej. O. 
dr Adam Mączka OFMConv uczestnikom 
sympozjum przybliŜył czasy, w których Ŝył 
bł. Jakub i stan personalny zakonu na 
ziemiach Polski i Rusi.  

Zdaniem prowincjała franciszkanów z 
Krakowa o. Jarosława Zachariasza 
OFMConv bł. Jakub Strzemię dla braci 

powinien być "wzorem do naśladowania, 
punktem odniesienia do ich działań i 
kierunkiem wszystkich wysiłków na 
następne sto czy setki lat". Franciszkanów 
w dniu ich święta zaszczycił sąsiad - 
metropolita krakowski kard. Stanisław 
Dziwisz. Listy z Ŝyczeniami wystosowali 
były metropolita lwowski kard. Marian 
Jaworski i obecny - abp Mieczysław 
Mokrzycki. (…)  

Bł. Jakub Strzemię, franciszkanin, 
arcybiskup i organizator Ŝycia religijnego na 
Rusi, współpatron krakowskiej prowincji 
franciszkanów urodził się ok. roku 1340 w 
Małopolsce. Pochodził z rodu 
szlacheckiego herbu Strzemię. Pisał o nim 
m.in. Jan Długosz w "Rocznikach". Do 
zakonu franciszkanów wstąpił pociągnięty 
ideałami św. Franciszka z AsyŜu. Miał 
bardzo bliskie związki z rodziną 
Tarnowskich, a zwłaszcza z Janem - 
wojewodą sandomierskim i starostą Rusi. 
Dlatego sakrę biskupią przyjął w Tarnowie, 
w obecnej katedrze. Jako zakonnik 
ewangelizował Ruś Halicką, zwaną 
Czerwoną, a takŜe Wołyń, Podole, 
Wołoszczyznę. Był przełoŜonym klasztoru 
we Lwowie. Pod koniec XIV w. - na 
wniosek pary królewskiej Jadwigi i Jagiełły - 
papieŜ mianował go arcybiskupem 
halickim, choć mieszkał w klasztorze we 
Lwowie.  

Bł. Jakub umarł 600 lat temu - 20 
października 1409 r. Pogrzeb odbył się w 
kościele franciszkanów pw. Świętego 
KrzyŜa we Lwowie i tam został pochowany. 
W XVIII w. ciało przeniesiono do katedry. 
Beatyfikowany 11 września 1790 r. Od stu 
lat, od 16 marca 1910 r. jest patronem 
krakowskiej prowincji franciszkanów.  

Za: www.franciszkanie.pl  
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  Wiadomości krajowe 
 

Nowa przełoŜona generalna 
pallotynek 

 
S. Izabela Świerad została nową 
przełoŜoną generalną Sióstr Misjonarek 
Apostolstwa Katolickiego popularnie 
zwanych pallotynkami. Wyboru dokonano 
na trwającej w Rzymie kapitule generalnej 
zgromadzenia. Przewodnim hasłem obrad 
jest wezwanie: Zjednoczone w Duchu 
Świętym, bądźmy świadkami nadziei! 32 
uczestniczki z 12 krajów zapoznały się z 
aktualnym stanem zgromadzenia 
realizującego misję Kościoła w 18 krajach 
świata, mówiły o jego rosnącym 
zaangaŜowaniu misyjnym oraz pracowały 
nad wytyczeniem kierunków, w jakich 
zgromadzenie będzie zmierzać w 
najbliŜszych sześciu latach.  
 

  
 
Nowa przełoŜona generalna, s. Izabela 
Świerad, urodziła się 28 listopada 1957 r. 
w Dębicy. Do wspólnoty sióstr pallotynek 
wstąpiła w 1978 r. W roku 1981 złoŜyła 
pierwszą profesję, a w 1987 r. profesję 
wieczystą. W swojej prowincji pełniła 
róŜnorodne zadania. Pracowała w formacji, 
jako katechetka, w dziele wspierania misji 
oraz jako przełoŜona wspólnoty. W 2000 r. 
rozpoczęła posługę w Rzymie w 
charakterze sekretarki generalnej 
zgromadzenia, a w 2004 r. została 
wybrana radną generalną.  Za: Radio 
watykańskie 
 
Jasna Góra: pielgrzymka obrońców 

Ŝycia 
 
30. Ogólnopolska Pielgrzymka Obrońców 
śycia Człowieka przybyła na Jasną Górę. 
Spotkanie zgromadziło przedstawicieli 
ponad 130 wspólnot pro life zrzeszonych w 
Federacji Ruchów Obrony śycia, którzy po 
raz kolejny opowiedzieli się za całkowitym 
zakazem wprowadzenia w Polsce 
procedury in vitro. Obrońcy Ŝycia 
przypomnieli, Ŝe zapłodnienie 
pozaustrojowe, choć promowane jako 
metoda ukierunkowana na dawanie Ŝycia, 

de facto jest metodą śmierci. „Rzetelne 
informacje zagranicznych i polskich 
ośrodków stosujących tą metodę mówią, 
Ŝe 60, 80, a w Wielkiej Brytanii nawet 95 
proc. poczynanych tą metodą istot ludzkich 
ginie przed narodzeniem” – przypomniał 
Antoni Zięba.  
 
Obrońca Ŝycia z Krakowa dodał, Ŝe 
działacze pro life apelują do polskich 
parlamentarzystów o wprowadzenie 
ustawowego zakazu in vitro jako procedury 
drastycznie niehumanitarnej oraz o 
szerokie upowszechnienie 
naprotechnologii, nowoczesnej metody 
diagnozowania i leczenia niepłodności, jak 
teŜ o zapewnienie jej pełnej refundacji z 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 
Uczestnicy pielgrzymki wyrazili solidarność 
z ks. Markiem Gancarczykiem, redaktorem 
naczelnym Gościa Niedzielnego i zachęcili 
Polaków do nieustannej modlitwy w 
obronie Ŝycia w kaŜdej jego fazie. Za: 
Radio watykańskie 
 

Marianin nowym kierownikiem 
Katedry Mariologii KUL 

 
Rektor KUL, ks. prof. Stanisław Wilk SDB, 
powierzył kierownictwo bardzo znanej i 
cenionej Katedry Mariologii KUL ks. dr. 
hab. Kazimierzowi Pekowi MIC. Istniejąca 
od 1957 r. katedra zawdzięcza swój 
największy rozwój o. prof. Stanisławowi C. 
Napiórkowskiemu OFMConv, który 
kierował nią ponad dwadzieścia lat. Była to 
jedyna w Polsce katedra mariologii zanim 
nie powstały kolejne w: UPJPII (1998), 
Instytucie Teologicznym w Radomiu (1999) 
i UKSW (2007). 
 
Na wyjątkowe znaczenie tej placówki 
naukowo-dydaktycznej dla Kościoła w 
Polsce wskazał w 1999 roku II Synod 
Plenarny: „DuŜe zasługi w kształtowaniu 
mariologii polskiej i wytyczeniu dróg 
poboŜności maryjnej ma Katedra Mariologii 
KUL. Dobre owoce przyniosło w 
działalności tej placówki połączenie 
wymiaru teologiczno-dogmatycznego 
mariologii z wraŜliwością ekumeniczną 
oraz badaniami nad poboŜnością ludową i 
duszpasterstwem maryjnym”. Do takiej 
oceny przyczyniła się promocja maryjności 
zawarta w nauczaniu mariologicznych 
Soboru Watykańskiego II, w adhortacji 
„Marialis cultus” Pawła VI i w encyklice 
„Redemptoris Mater” Jana Pawła II.  

W 2007 roku S.C. Napiórkowski OFMConv 
otrzymał prestiŜową nagrodę „Pro Ancilla 
Domini” w dowód uznania dla dorobku 
Katedry Mariologii KUL na forum 
międzynarodowym za „ciągłe i 
konsekwentne zaangaŜowanie w badania 

mariologiczne, prowadzone w świetle 
wskazań Soboru Watykańskiego II” oraz 
„za promowanie mariologii w kontekście w 
celu wspierania autentycznej duchowości 
chrześcijańskiej”.  

W ramach prac badawczych w katedrze 
napisano prawie 40 doktoratów i 150 prac 
magisterskich z mariologii. Większość 
monografii ukazała się drukiem. 
Oryginalną edycję stanowi 3-tomowe 
wydanie fragmentów wszystkich prac 
dyplomowych („Ku mariologii w 
kontekście”, Lublin 2007). Katedra 
prowadzi takŜe serię wydawniczą: 
„Mariologia w kontekście”. Za: 
www.marianie.pl 

Uroczystości w sanktuarium w 
Górce Klasztornej 

Uroczystość św. Józefa jest obchodzona w 
Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny 
jako dzień bracki. Stąd teŜ w Sanktuarium 
Maryjnym w Górce Klasztornej profesję 
wieczystą na ręce Wiceprowincjała Ks. 
Stanisława Czarnego MSF po prawie 
siedmiu latach formacji (półroczny postulat, 
roczny nowicjat i pięć lat junioratu) złoŜył 
Br. Wojciech Grzelak MSF. W czasie 
uroczystej Mszy św. na znak pełnego 
włączenia do Zgromadzenia Misjonarzy 
Świętej Rodziny otrzymał krzyŜ misyjny. W 
czasie tej Mszy św. profesję zakonną na 
kolejny rok odnowili dwaj bracia: Br. Adam 
Wójcik MSF i Br. Jacek Brzezinski MSF.  

W dniu 20.03.2010 r. w Sanktuarium 
Maryjnym w Górce Klasztornej odbyło się 
pierwsze w tym roku Misterium Męki 
Pańskiej, na które przybyło pomimo 
nieciekawej, mŜystej pogody, blisko dwa 
tysiące pielgrzymów z całej Polski. Rolę 
Jezusa odegrał po raz pierwszy w swym 
Ŝyciu Ks. Łukasz Grzonka MSF. W roli 
aktorów, jak kaŜdego roku wystąpili 
mieszkańcy góreckiej parafii p.w. NMP 
Niepokalanie Poczętej. Mszy św. 
przewodniczył i słowo BoŜe wygłosił Ks. 
Grzegorz Kałdowski MSF - Asystent 
Prowincjalny.  

 

Misterium Męki Pańskiej odgrywane jest w 
Górce Klasztornej po raz 27. To tutaj w 
1984 roku z inspiracji Ks. Jana Czekały 
MSF zostało wystawione pierwsze 
plenerowe Misterium Męki Pańskiej. 
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Sześćdziesięcioosobowy zespół podjął się 
tego trudnego zadania. Ksiądz Jan 
Czekała jako pierwszy kapłan, Misjonarz 
Świętej Rodziny, wcielił się w postać Pana 
Jezusa, pozostałe role zagrali góreccy 
parafianie. Opowiadając w ten sposób o 
śmierci Jezusa Chrystusa za kaŜdym 
razem podkreślany jest związek Jego 
śmierci ze śmiercią kaŜdego człowieka. To 
miejsce jest bowiem szczególnie 
naznaczone, bo stąd zabranych zostało na 
śmierć 30 Misjonarzy Świętej Rodziny  (25 
braci zakonnych i 5 kapłanów z Ks. 
Prowincjałem Piotrem Zawadą MSF), 
którzy w nocy z 11 na 12 listopada 1939 
zostali zamordowani w Paterku nad 
Notecią. KaŜdego więc roku, pragnąc 
uczcić Mękę i Śmierć Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, czcimy takŜe 
męczeńską śmierć naszych Współbraci, 
Misjonarzy Świętej Rodziny. 
Tegoroczne Misterium Męki Pańskiej 
wystawiane będzie w Górce Klasztornej 
jeszcze w dniach 27, 28 marca i 10 
kwietnia 2010 r. Wszystkich Czcicieli Męki 
Pańskiej zapraszamy serdecznie do tego 
najstarszego miejsca objawienia Matki 
BoŜej na ziemiach polskich (1079 r.) i do 
przeŜywania Misterium Chrystusowej Męki. 
O. Bogdan Mikruta MSF, sekretarz 
prowincji  

 

REFA podsumowuje i wybiera nowe 
władze 

 
O. Stanisław Jaromi OFMConv został 
wybrany przewodniczącym Ruchu 
Ekologicznego św. Franciszka z AsyŜu 
(REFA) na kolejne trzy lata. W minioną 
sobotę (13 marca) w Krakowie odbyło się 
Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia. Zjazd delegatów kół 
REFA z Krakowa, Warszawy, Lublina, 
Legnicy i Wrocławia miał na celu, obok 
wyboru nowych władz, równieŜ 
podsumowania minionego trzechlecia.  

"Prezentacja Ruchu Ekologicznego św. 
Franciszka z AsyŜu jako nowoczesnego i 
ewangelicznego przykładu troski o Ŝycie 
przyrody w programie duszpasterskim 
Kościoła w Polsce na rok 2008/2009 
wydanym przez Komisję Duszpasterstwa 
Konferencji Episkopatu Polski pt. 'Otoczmy 
troską Ŝycie' była - według 
przewodniczącego REFA o. Stanisława 
Jaromiego - największym sukcesem 
stowarzyszenia w minionym trzechleciu". 
W części sprawozdawczej o. Jaromi 
omówił najwaŜniejsze konteksty 
społeczno-religijne działalności Ruchu oraz 
przedstawił główne działania 
podejmowane przez REFA w ostatnim 
czasie.  

Prezentacja działań poszczególnych 
Kręgów ukazała róŜnorodność i skalę 
aktywności REFA w chrześcijańskiej 
edukacji ekologicznej. WraŜenie robiła lista 
ponad 200 artykułów, jakie członkowie 
REFA opublikowali w róŜnych 
czasopismach i periodykach. Oklaskami 

nagrodzono prezentację dynamicznie 
rozwijającego się Kręgu z Legnicy, 
działającego wśród nauczycieli i uczniów 
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 
im. św. Franciszka. (…)  

 

Tegoroczne Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia było juŜ trzecim, odkąd 
Ruch Ekologiczny św. Franciszka z AsyŜu 
został zarejestrowany i uzyskał osobowość 
prawną jako stowarzyszenie. Wcześniej 
przez ponad 20 lat REFA działał jako 
pastoralne dzieło krakowskiej prowincji 
franciszkanów. Ruch ma obecnie 6 
Kręgów, czyli oddziałów terenowych, w 
Warszawie, Wrocławiu, Legnicy, Lublinie 
oraz 2 Kręgi w Krakowie.  

Wszystkim zainteresowanym ideami 
franciszkańskiej ekologii polecamy 
wydawany corocznie Zielony Zeszyt 
REFA, stronę internetową 
www.refa.franciszkanie.pl oraz eko-blog 
http://ekai.pl/blogi/ekoblog prowadzony 
przez przewodniczącego organizacji. Za: 
www.franciszkanie.pl  

Centrum pomocy rodzinie powstaje 
w Leśniowie 

 
W Leśniowie powstanie Centrum Pomocy 
Rodzinie „Dom Błogosławieństw”. 
Realizacji tego przedsięwzięcia podjęli się 
paulini posługujący w sanktuarium Matki 
BoŜej Leśniowskiej, Patronki Rodzin. 
Projekt przewiduje wybudowanie Centrum 
dla kilkuset osób. Znajdować się w nim 
będzie sala koncertowa, wykładowa i 
kaplica, restauracja, księgarnia i sala 
sportowa. Centrum będzie słuŜyć rodzinom 
m.in. poprzez rekolekcje, terapie, 
warsztaty. 
 

  
 

Jednym z głównych sposobów na 
finansowanie przedsięwzięcia są środki 
pochodzące ze sprzedaŜy leśniowskich 
słodyczy. Paulini zwracają się takŜe o 
pomoc w budowie ośrodka do ludzi dobrej 
woli. KaŜde opakowanie leśniowskich 
słodyczy zaopatrzone jest w ulotkę 
informującą o budowie Centrum Pomocy 
Rodzinie, i zachęcającą do wsparcia tej 
szczytnej inicjatywy.  
 
Równie waŜna jest pomoc duchowa, 
dlatego stworzony został Ruch Duchowych 
Budowniczych. MoŜe się do niego zapisać 
kaŜdy, kto pragnie modlitwą i ofiarą 
wesprzeć budowę Centrum. 

              Za: www.jasnagora.com   
 

Krakowski tramwaj do Afryki 
 
Kapucyni jadą tramwajem do Afryki… i 
wcale nie oznacza to, Ŝe zbudowali linię 
szybkiego tramwaju, łączącą daleko 
wysunięte osiedle krakowskie, Olszanicę, z 
przedmieściami stolic Czadu lub Republiki 
Centralnej Afryki. Choć podobno wiara 
czyni cuda… Kapucyni, obchodzący w 
2010 roku jubileusz 25 lat obecności 
misjonarzy krakowskiej prowincji swojego 
Zakonu na terytorium afrykańskim, wpadli 
na pomysł, aby kaŜdego 25 miesiąca (do 
czerwca włącznie, kiedy na Rynku 
Głównym odbędą się główne zdarzenia 
jubileuszowe), wyruszać kursowym 
tramwajem na ulice miasta, opowiadać 
krakowianom o afrykańskiej rzeczywistości 
i prosić o serce, a raczej o wodę dla 
Afryki… 
 
Po raz pierwszy, 25 marca 2010, tramwaj 
linii 24, kursujący pomiędzy Bronowicami i 
Kurdwanowem, wyruszy wypełniony 
braćmi zakonnymi i wolontariuszami 
Sekretariatu Misyjnego krakowskiej 
prowincji Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów. Będzie środkiem 
informowania o tym, jak w Czadzie i RCA 
ludzie Ŝyją bez dostępu do wody, jak z 
tego powodu łatwo zapadają na wiele 
chorób, i umierają, jak bardzo potrzebują 
wody. Bracia i wolontariusze będą 
opowiadać o tym, jak misjonarze 
kapucyńscy budują studnie w Afryce. Będą 
teŜ prosić krakowian o dar serca na 
budowę tych studni, czyli w godzinach od 
8:oo do 20:oo, 25 marca, 25 kwietnia, 25 
maja i w dniach 25-27 czerwca 2010 
kwestować w tramwaju w ramach zbiórki 
publicznej  Jedna studnia to koszt 
pomiędzy 2 000 a 15 000 euro, w 
zaleŜności od tego, jak głęboko ukryta jest 
Ŝyciodajna woda. Plan na najbliŜsze trzy 
lata, to wybudowanie 30 studni, a potrzeba 
ich duŜo ponad 100.  
   
Potrzeba więc minimum 60 000 euro. 
Kapucyni ruszają tramwajem do Afryki na 
poszukiwanie wody i zapraszają do tej 
przygody krakowian. W szczególności 
zaprasza br. Benedykt Pączka OFM Cap, 
motorniczy całej akcji, a na co dzień 
Sekretarz Misyjny krakowskiej prowincji 
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. 
Dziękując jednocześnie za Ŝyczliwość 
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Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i 
Transportu, Dyrektor Niedziałkowskiej i 
Dyrektorowi Kamskiemu oraz MPK w 
Krakowie, Pani Mistarz, którzy tą 
niecodzienną podróŜ umoŜliwili. Za: 
www.kapucyni.misje.pl  

 
Blask świętości w Markach 

 
15 marca 2010 roku w Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Markach odbył się finał 
III Międzyszkolnego Konkursu 
Recytatorskiego "Blask Świętości". 
Konkurs został zorganizowany przez 
Towarzystwo Powściągliwość i Praca 
KsięŜy Michalitów w Markach przy 
wsparciu finansowym Powiatu 
Wołomińskiego, Miasta Marki oraz Gminy 
Radzymin. Patronat honorowy nad 
konkursem objęli: ks. Kazimierz Radzik - 
przełoŜony generalny księŜy michalitów, 
Maciej Urmanowski – starosta Powiatu 
Wołomińskiego, Janusz Werczyński – 
burmistrz Miasta Marki oraz Zbigniew 
Piotrowski - burmistrz Radzymina. (…) 

W czasie ogłoszenia wyników O. Generał 
księŜy michalitów ks. Kazimierz Radzik 
podziękował nauczycielom i wychowaw-
com, którzy włoŜyli swoje serce 
w przygotowanie uczniów. Cieszę się 
ogromnie, Ŝe postać Jana Pawła II, dzięki 
waszemu zaangaŜowaniu, dla was samych 
i waszych szkół staje się bardziej Ŝywa. 
Chcę wam za to podziękować 
i pogratulować. Duch naszego Rodaka 
Sługi BoŜego Jana Pawła II Ŝyje w jego 
nauce, twórczości, a przede wszystkim 
w poezji, którą na nowo odkrywam, 

słuchając wierszy przez was 
prezentowanych – podkreślił Ojciec 
Generał.  

Na zakończenie Pani Agata Piotrowska-
Mastalerz, przewodnicząca jury 
podziękowała uczestnikom za udział 
w konkursie. Jesteście wyjątkową 
młodzieŜą, która pięknie prezentowała 
poezję Wielkiego PapieŜa Polaka. 
Recytacja wierszy wymaga wielkiego 
trudu, bo poezja to malowanie obrazu za 
pomocą słowa – powiedziała do finalistów. 
Ostatnim akcentem konkursu była 
modlitwa o beatyfikację Sługi BoŜego Jana 
Pawła II i wspólny śpiew "Barki". Za: 
www.michalici.pl  

„Miłosierdzie-Misja”. Wystawa u 
krakowskich misjonarzy 

 
W Muzeum Historyczno-Misyjnym 
Zgromadzenia KsięŜy Misjonarzy w domu 
Stradomskim w Krakowie w przeddzień 
uroczystości św. Ludwiki de Marillac i w 
dniu obchodów liturgicznych Roku 350 
Rocznicy śmierci świętych ZałoŜycieli w 
katedrze Notre Dame w ParyŜu została 
otwarta jubileuszowa wystawa pod tytułem: 
“Miłosierdzie – Misja. Działalność chary-
tatywna Rodziny Wincentyńskiej”.  
 
W Roku Jubileuszowym Rodziny 
Wincentyńskiej z okazji 350. rocznicy 
śmierci św. Wincentego a Paulo i św. 
Ludwiki de Marillac organizatorzy pragną 
zaprezentować dzieła charytatywne 
prowadzone przez członków Rodziny 
Wincentyńskiej, głównie Zgromadzenia 

KsięŜy Misjonarzy i Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia.  
 

 

 

   
Ekspozycja ma na celu ukazanie oddział-
ływania wspomnianych wincentynskich na 
rzecz ludzi potrzebujących na przestrzeni 
dziejów, nie tylko w przeszłości, ale takŜe 
w współcześnie. Dla zwiedzających 
wystawa będzie dostępna od 15 marca 
2010 do 27 września 2010 roku z przerwą 
wakacyjną w lipcu i sierpniu 

 Za: www.misjonarze.org   

 
   

  Wiadomości zagraniczne  
 

 
Benedykt XVI o bogactwie myśli 
Św. Bonawentury i Św. Tomasza 

 
 Bonawentura i Tomasz z Akwinu, dwaj 
teolodzy, którzy Ŝyli w tej samej epoce, a 
stworzyli dwa róŜne nurty teologii i 
duchowości, pokazują jak bogata i płodna 
moŜe być wiara chrześcijańska – 
powiedział Benedykt XVI na audiencji, 
kontynuując katechezy o św. 
Bonawenturze. Dziś mówił o jego teologii, 
zestawiając ją myślą Akwinaty. 
 
Porównując teologię św. Bonawentury z 
nauczaniem św. Tomasza z Akwinu, 
PapieŜ przypomniał istotne róŜnice 
koncepcji ich teologii. Według św. 
Tomasza teologia zawiera dwa aspekty: 
teoretyczny, który stawia sobie za cel 
poznanie Boga, i praktyczny, który 
poszukuje ukierunkowania Ŝycia ludzkiego 
ku dobru.  
 
Św. Bonawentura wskazuje, oprócz 
wymienionych, dodatkowy aspekt teologii, 
jakim jest poznanie mądrościowe. Wysiłek 

rozumu ma prowadzić człowieka do miłości 
Boga, zamieniać się w modlitwę i 
mistyczne zjednoczenie z Nim. W 
konsekwencji św. Tomasz upatruje 
szczęście człowieka w poznaniu Boga, a 
św. Bonawentura w kontemplacji, w 
zjednoczeniu człowieka z Bogiem 
w miłości. Dla pierwszego najwaŜniejszym 
pojęciem jest prawda, dla drugiego dobro. 
Myśl św. Bonawentury wyrasta z 
charyzmatu franciszkańskiego, którego 
fundamentem jest prymat miłości, oraz 
z teologii Pseudo Dionizego Areopagity, 
Ŝyjącego w VI w. W duchu tej teologii 
porządek dziewięciu chórów anielskich 
porównuje do stopni jedności stworzenia z 
Bogiem. Rozwija myśl św. Augustyna, 
wskazując, Ŝe tam, gdzie kończy się 
poznanie rozumu, misterium Boga 
przenika jeszcze miłość. 
 
Benedykt XVI podkreślił, Ŝe obaj teolodzy 
są wymownym świadectwem dialogu wiary 
i rozumu. Z miłością i entuzjazmem słuŜyli 
Kościołowi swoich czasów, przyczyniając 
się do jego odnowy dzięki młodości swego 

ducha – dodał PapieŜ.  Za: Radio 
watykańskie 
.   

Podział wśród zakonnic w USA 
 

10 tys. amerykańskich sióstr zakonnych 
wyłamało się z buntu zakonnic, które w 
sporze o reformę słuŜby zdrowia 
opowiedziały się za Barackiem Obamą, a 
przeciw episkopatowi. Rada WyŜszych 
PrzełoŜonych śeńskich Zgromadzeń 
Zakonnych w USA, reprezentująca jednak 
zaledwie kilkanaście procent 
amerykańskich zakonnic, wydała 
oświadczenie popierające stanowisko 
biskupów. Przypomnijmy, Ŝe w opinii 
episkopatu proponowana przez prezydenta 
reforma słuŜby zdrowia jest nie do 
przyjęcia, poniewaŜ zawiera proaborcyjne 
udogodnienia, nie respektuje wolności 
sumienia pracowników medycznych, którzy 
nie chcą brać udziału w aborcji, oraz nie 
obejmuje migrantów. 
 
Wbrew jasnemu i nagłaśnianemu od 
miesięcy stanowisku episkopatu, przed-
wczoraj przełoŜone 40 zgromadzeń, 
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liczących w sumie 59 tys. zakonnic, 
udzieliły pełnego poparcia reformie. 

Rada WyŜszych PrzełoŜonych śeńskich 
Zgromadzeń Zakonnych, która 
opowiedziała się za episkopatem, to jedna 
z dwóch organizacji zrzeszających 
amerykańskie zakonnice. Powstała w 1992 
r. ze zgromadzeń, które nie chciały 
naleŜeć do Konferencji PrzełoŜonych 
Zgromadzeń śeńskich, skupiającej niemal 
90 proc. sióstr. Amerykańskie zakonnice 
od dawna są powaŜnym mankamentem 
wspólnoty katolickiej w USA. Cierpią one 
na dramatyczny brak powołań, a takŜe 
miewają problemy z przyjęciem nauczania 
Kościoła. Z tego względu przed rokiem 
Watykan zarządził w nich wizytację 
apostolską.              Za: Radio watykańskie 

Polskie spotkanie na Węgrzech 
 
Spotkanie W czwartek 11 marca, w 
Szeged na południu Węgier odbyło się 
spotkanie księŜy i sióstr zakonnych z 
Polski, pracujących na terenie Węgier. 
Inicjatorem spotkania był ordynariusz 
diecezji Szeged, bp. Kiss Rigo Laszlo a 
współorganizatorem Polska Parafia 
Personalna w Budapeszcie. Niestety, ze 
względu na wielkopostne zajęcia, nie 
wszyscy mogli w nim uczestniczyć. „Polski” 
dzień w gościnnym Szeged rozpoczął się 
od spotkania z gospodarzem tego miejsca, 
podczas którego ks. Biskup w serdecznych 
słowach podziękował Polakom za ich 
słuŜbę dla węgierskiego Kościoła i gorliwą 
pracę bardzo potrzebną tutejszemu 
społeczeństwu.  
 

 

 

 Następnie, cała grupa pod 
przewodnictwem rektora tamtejszego 
seminarium odwiedziła miejscową katedrę 
i muzeum diecezjalne. 
  
Centralnym punktem spotkania była 
Eucharystia, sprawowana w kaplicy 
seminaryjnej, której przewodniczył 
najdłuŜej pracujący na terenie Węgier 
polski kapłan o. Artur Prenkiewicz OFM. 
Po Mszy św. wszyscy zostali zaproszeni 
do rezydencji ks. Biskupa na wspólny 
obiad. W czasie kolejnego 
popołudniowego spotkania kaŜdy z 
uczestników opowiadał jak długo jest na 
Węgrzech, czym się zajmuje, jakich 

trudności i radości doświadcza. Te 
spontaniczne wypowiedzi pokazały jak 
wiele dobra i to na róŜnych odcinkach 
Ŝycia lokalnego Kościoła, dokonuje się za 
sprawą posługi polskich kapłanów i sióstr 
zakonnych na terenie Węgier. 
  
Obecnie na Węgrzech pracuje 20 
kapłanów, 1 brat oraz 15 sióstr zakonnych 
z Polski. Wśród nich są dwaj kapłani 
diecezjalni, pozostali to członkowie 
roŜnych rodzin zakonnych: dominikanie, 
chrystusowcy, franciszkanie, księŜa 
misjonarze, salezjanie, salwatorianie i 
werbiści. Natomiast siostry zakonne to: 
franciszkanki misjonarki Maryi, misjonarki 
Chrystusa Króla, salezjanki, salwatorianki, 
słuŜebnice Ducha Świętego, szarytki oraz 
siostry Sacre Coeur.  

Za: www.chrystusowcy.pl  
  

Zakończył się pierwszy etap 
wizytacji Legionistów Chrystusa 

 
Zakończyła się pierwsza faza wizytacji 
apostolskiej zgromadzenia Legionistów 
Chrystusa i związanego z nim ruchu osób 
świeckich Regnum Christi. Poinformowało 
o tym samo zgromadzenie. W ciągu 
ostatnich ośmiu miesięcy pięciu biskupów 
wyznaczonych przez Stolicę Apostolską 
odwiedziło ponad 120 wspólnot i dzieł 
legionistów. Wizytatorzy przyglądali się ich 
Ŝyciu i działalności, a takŜe rozmawiali z 
zakonnikami. Teraz trwa pisanie raportu 
dla Stolicy Apostolskiej, która podejmie 
decyzje, czy uzyskana w ten sposób 
wiedza jest wystarczająca.  
 
Na 30 kwietnia zaplanowano w Watykanie 
spotkanie komisji wizytatorów z 
kardynałem sekretarzem stanu. Wtedy teŜ 
ma być przedstawiony raport 
podsumowujący ten etap wizytacji. Sprawę 
sytuacji legionistów zbada watykańska 
komisja złoŜona z trzech kardynałów: 
Tarcisia Bertone, Williama J. Levady i 
Franca Rodé. 
 
Dopiero w dalszej kolejności, nie wcześniej 
niŜ za kilka miesięcy, naleŜy się 
spodziewać decyzji Ojca Świętego – 
czytamy w oświadczeniu prasowym 
Legionistów Chrystusa. Wizytacja 
apostolska została zarządzona przed 
rokiem, kiedy wyszły na jaw fakty 
świadczące o podwójnym Ŝyciu załoŜyciela 
legionistów ks. Marciala Maciela. Z 
nominacji Stolicy Apostolskiej wizytatorami 
zostali biskupi z pięciu krajów: Stanów 
Zjednoczonych, Meksyku, Chile, Włoch i 
Hiszpanii. 

  Za: Radio watykańskie  

 

Nowe sanktuarium na Ukrainie 
 
Metropolita Lwowski abp Mieczysław 
Mokrzycki specjalnym dekretem ustanowił 
kościół pw. św. Mikołaja i Matki BoŜej 
Saletyńskiej w Łanowicach na Ukrainie 
Sanktuarium Maryjnym. Misjonarze 
Saletyni posługują w tym miejscu od 1994 
roku. Kościół św. Mikołaja w Łanowicach 

został wybudowany w 1994 roku staraniem 
ówczesnego proboszcza ks. Gerarda 
Liryka oraz parafian.  
 
Świątynię poświęcił bp Rafał Kiernicki. Od 
początku pracy Misjonarzy Saletynów 
zaczął rozwijać się kult Matki BoŜej 
Saletyńskiej. w 1998 roku ks. Józef 
Krzyszycha MS przełoŜony prowincjalny 
poświęcił figurę Matki BoŜej Płaczącej, a w 
roku 2004 kard. Marian Jaworski dokonał 
uroczystego poświęcenia Kalwarii 
Saletyńskiej przedstawiającej trzy fazy 
zjawienia Matki BoŜej w La Salette. 
Natomiast w roku 2006 kościół w 
Łanowicach otrzymał drugi tytuł - Matki 
BoŜej Saletyńskiej.       Za: www.saletyni.pl 
 

Spotkania formacyjne polskich 
redemptorystów w Niemczech 

 
W lutym i marcu 2010 r. miały miejsce 
kolejne spotkania modlitewno – formacyjne 
polskich redemptorystów pracujących w 
Niemczech – tym razem z Neumarkt i w 
Monachium. 22 lutego 2010 r. kilkunastu 
współbraci pracujących w południowych 
landach Niemiec w parafiach niemieckich, 
jak i w Polskich Misjach Katolickich 
zjechało się do Neumarkt w Górnym 
Palatynacie, aby wspólnie z o. 
Prowincjałem Ryszardem BoŜkiem oraz 
jego Wikariuszem o. Piotrem Chyłą 
zapoznać się z przebiegiem ostatniej sesji 
Kapituły Prowincjalnej oraz nowym planem 
pastoralnym prowincji na najbliŜsze 
trzechlecie. 
 

 
 
Znalazł się równieŜ czas na aktualne 
sprawy prowincji, a całe spotkanie upłynęło 
w braterskiej atmosferze, budowanej przez 
Ŝyczliwego gospodarza - o. Witolda 
Szamburskiego oraz gości. 

Prawie miesiąc później, 15 marca, w 
święto św. Klemensa Hofbauera, 
redemptorysty, odbyło się kolejne 
spotkanie – w równie gościnnej wspólnocie 
monachijskiej. Przewodnikiem duchowym 
był o. Jacek Dembek z Rzymu, Konsultor 
Generalny naszego Zgromadzenia. 
Przedstawił przybyłym w ciekawy sposób 
zagadnienia i przebieg ostatniej Kapituły 
Generalnej, temat i zadania na najbliŜsze 
sześciolecie oraz ciekawą dla wszystkich 
sprawę restrukturyzacji.  

Spotkaniu patronował oczywiście św. 
Klemens Hofbauer – został ukazany przez 
o. Jacka w czasie homilii jako niejako 
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„patron restrukturyzacji”, który z odnowioną 
nadzieją podprowadził ówcześnie 
Zgromadzenie Redemptorystów do 

nowych sposobów realizacji charyzmatu i 
jednocześnie troszczył się o jego rozwój i 
jedność. Radości dopełniły wspólne 

rozmowy, wspomnienia oraz informacje o 
stanie Zgromadzenia w świecie.o. Mariusz 
Mazurkiewicz CSsR Za: www.redemptor.pl

 
  Witryna tygodnia 

 
 

Nowy numer "Przeglądu Powszechnego” 
  

 

 

Numer trzeci „Przeglądu Powszechnego” 
dotyka szczególnie aktualnego tematu w 
Wielkim Poście, jakim jest duchowa walka 
z mocami ciemności. Niektórzy ignorują 
niewidzialny świat duchów, bo nic 
pewnego nie moŜna o nim powiedzieć. 
Przekonanie o istnieniu osobowego zła 
zostało współcześnie mocno zachwiane. 
Jak zauwaŜa Ojciec Dariusz Kowalczyk, 
doprowadziło to wielu ludzi do 
wewnętrznego zamętu. Próbują oni 
szukać pomocy w róŜnych rodzajach 
psychoanalizy lub składają nadzieję w 
rozmaitych ideologiach zapominając o 
rzeczywistości duchowej, która jest 
przestrzenią łaski, ale równieŜ zmagania. 

Szatan jest takim lalkarzem, który próbuje 
manipulować człowiekiem, aby fałszywie 
uŜywał swojej wolności przeciwko Bogu i 
własnemu przeznaczeniu. 
    Biblista, Ojciec Piotr Kasiłowski  
wskazuje, Ŝe Nowy Testament uŜywa 
piętnastu terminów na określenie istot 
demonicznych. Nie znajdują się one w 
centrum ludzkiego Ŝycia i historii 
zbawienia, dlatego, Ŝe zostały pokonane 
oraz, Ŝe nie mają Ŝadnej władzy, jeśli 
dobrowolnie jej nie oddamy. RóŜne 
przejawy programowego zafascynowania 
złem oraz powrót rozmaitych form magii i 
okultyzmu zrodziły jednak potrzebę 
pomocy i obrony człowieka przed ich 
wpływem. Nasza debata redakcyjna z 
udziałem egzorcysty, psychiatry i filozofa 
ukazuje mechanizmy działania zła w Ŝyciu 
człowieka, skutki jakie ono powoduje oraz 
drogi pomocy, które słuŜą wyrwaniu 
człowieka z jego objęć. Kościół sięgając 
do źródła jakim jest zwycięstwo Chrystusa 
nad mocami ciemności śpieszy dzisiaj na 
ratunek ludziom opętanym i dręczonym 
przez szatana. O odnowionym rytuale 
odprawiania egzorcyzmów pisze liturgista 
Ojciec Włodzimierz Mocydlarz. Z kolei 
Jacek Prusak zwraca uwagę na kryteria 
rozeznania pomiędzy opętaniem i chorobą 
psychiczną. Czasami objawy 
przejawiające się w zachowaniu człowieka 
mogą być podobne. Medycyna nie jest w 

stanie uleczyć chorób duchowych, 
spowodowanych działaniem zła. Tutaj 
otwiera się przestrzeń dla wiary. Jacek 
GłaŜewski przypomina o mądrości 
ludowej, którą odnaleźć moŜna w róŜnych 
przysłowiach o diable. Pokazują one, Ŝe 
jest on kimś o wiele bardziej 
niebezpiecznym i złośliwym niŜ potoczne 
przekonania widzące w nim niezbyt 
groźnego psotnika i nicponia w przebraniu 
z ogonem, rogami i widłami.   
    W Roku Chopinowskim publikujemy 
wiele tekstów z okazji dwusetnej rocznicy 
urodzin słynnego kompozytora. Tym 
razem zamieściliśmy wywiad Agnieszki 
Lewandowskiej-Kąkol z prof. Janem 
Ekierem, Twórcą Wydania Narodowego 
Dzieł Wszystkich Chopina. W numerze 
marcowym znajdziemy ponadto 
komentarze diakona stałego, Bogdana 
Sadowskiego do niedzielnych Ewangelii. 
Zachęcamy ponadto do przeczytania 
reportaŜu Michała Pędrackiego z jego 
podróŜy do Jakucji, polemicznego tekstu 
Ojca Marka Blazy o Mszy trydenckiej oraz 
zapoznania się z portretem Heinricha 
Bolla, który przedstawia Andrzej Osiński. 
Oprócz tego prezentujemy recenzje z 
najciekawszych wydarzeń kulturalnych 
ostatnich tygodni. Zachęcamy do lektury!   
                        O.Krzysztof Ołdakowski SJ 

                         Za: www.jezuici.pl.

     
  Refleksja tygodnia 

 
 

Idealny kapłan cz.II 
 
To, co nazwałem częścią drugą refleksji o idealnym kapłanie, napisał jak gdyby za mnie sam abp Mauro Piacenza, 
sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa. Warto przeczytać bardzo uwaŜnie.    Wasz współbrat  ks. Tomasz Sielicki SChr 

 
Prosimy Cię, Ojcze wszechmogący, * 
daj tym swoim sługom godność 
prezbiteratu; * odnów w ich sercach 
Ducha świętości; * niech wiernie pełnią 
przyjęty od Ciebie, BoŜe, * urząd 
posługiwania kapłańskiego drugiego 
stopnia * i przykładem swojego Ŝycia 
pociągają innych do poprawy 
obyczajów.(Pontyfikał rzymski. Obrzędy 
święceń biskupa, prezbiterów i 
diakonów, wydanie II wzorcowe, 
Katowice 1999). 
 

Drodzy Współbracia w Kapłaństwie!  
 
Istotna część modlitwy święceń 
kapłańskich przypomina nam, jak 
Kapłaństwo słuŜebne istotnie stanowi dar i 
w wymiarze „daru nadprzyrodzonego” 
stanowi ono godność wszystkich, do której 
świeccy i księŜa zostali wezwani i 
nieustannie go uznają. Jest tu mowa o 
godności, która nie pochodzi od ludzi, ale 
która jest czystym darem łaski, do której 
jesteśmy wezwani i której nikt nie moŜe 
sobie przywłaszczyć jako prawa. Godność 
kapłańska, darowana przez Ojca 

wszechmogącego, ma się odzwierciedlać 
w Ŝyciu kapłanów: w ich świętości, w 
ludzkim usposobieniu pełnym pokory i 
pastoralnej miłości, w jasności wiary w 
Ewangelię i w doktrynę Kościoła, w 
powściągliwości i godności celebracji 
BoŜych tajemnic oraz w stroju kapłańskim. 
W Kapłanie wszystko ma przypominać 
jemu samemu i światu, Ŝe jest on 
przedmiotem daru niezasłuŜonego i 
niegodnego, który dla zbawienia  ludzkości 
czyni go skutecznym przedstawicielem 
Absolutu w świecie. 
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Duch Święty, którego się błaga o 
umocnienie, stanowi gwarancję 
zachowania „w świętości” otrzymanego 
powołania i jednocześnie jest On 
niezbędny do moŜliwości „wiernego 
spełniania posługi”. Tylko wierność jest 
najlepszym spotkaniem wolnej wolności 
Boga i wolności stworzonej i zranionej 
przez człowieka, który jakkolwiek, przez 
moc Ducha Świętego, staje się zdolny do 
sakramentalnego „prowadzenia wszystkich 
ku doskonałej drodze Ŝycia”. Z daleka od 
ograniczeń posługi kapłańskiej w 
kategoriach moralnych wskazania takie 
oznaczają „pełność” Ŝycia: Ŝycia 
rzeczywiście takiego, które całościowo 
stanie się chrześcijańskim. 

 
Kapłan, przepełniony Duchem 
wszechmogącego Ojca, jest wezwany do 
„prowadzenia”, poprzez nauczanie i 
sprawowanie sakramentów, a przede 
wszystkim przez uświęcanie własnym 
Ŝyciem, ludu mu powierzonego, z 
pewnością, Ŝe prowadzi go do jedynego 
celu, dzięki któremu i on właśnie istnieje: 
Nieba!  
 
Dar Ojca czyni „synów-Kapłanów” 
najukochańszymi; portio electa populi Dei, 
którzy wezwani są do „stanowienia ludu 
wybranego” i do lśnienia świętością Ŝycia 
przez własne świadectwo wiary. 
 

Wspominanie otrzymanego daru jest 
zawsze odnawiane przez Ducha Świętego 
i przez wstawiennictwo Niepokalanej Matki 
Najświętszej, SłuŜebnicy Pańskiej i 
Tabernakulum Ducha Świętego. Niech Oni 
pozwolą kaŜdemu Kapłanowi „wypełnić 
wiernie” własną misję w świecie, w 
oczekiwaniu nagrody wiecznej, którą 
zapewnia dzieciom wybranym, którzy są 
takŜe Jego dziedzicami! 
 
 

+Mauro Piacenza 
abp tyt. Viktoriany 

sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa 

  

   
  Zapowiedzi wydarzeń 

 
 
  

Nagroda Polonijna KUL dla 
Towarzystwa Chrystusowego 

 
Instytut Badań nad Polonią i 
Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego przyznał w tym 
roku Nagrodę Polonijną im. Ireny i 
Franciszka Skowyrów Towarzystwu 
Chrystusowemu dla Polonii Zagranicznej. 
Wręczenie wyróŜnienia odbędzie się 24 
marca 2010 r. w Lublinie i będzie 
połączone z II Międzynarodową 
Konferencją Naukową pt. Emigracja polska 
wczoraj i dziś. Duszpasterstwo polonijne.  
   
Nagrodę w imieniu zgromadzenia 
chrystusowców odbierze przełoŜony 
generalny ks. Tomasz Sielicki. Nagroda 
Polonijna im. Ireny i Franciszka Skowyrów 
przyznawana jest corocznie od 1981 r. 
przez Instytut Badań nad Polonią i 
Duszpasterstwem Zagranicznym KUL. 
WyróŜniane są prace z dziedziny historii 
najnowszej, problematyki religijnej i 
polonijnej, zwłaszcza prace ukazujące 
wkład Kościoła i duchowieństwa w rozwój 
kultury narodowej oraz walkę o wolność i 
niepodległość Polski, sprawiedliwość 
społeczną i prawa człowieka. W sposób 
szczególny promuje prace i działania 
podejmujące problematykę Polaków i 
Polonii świata.  
   
Fundatorami Nagrody byli: Franciszek 
Skowyra, zmarły w 1978 r. w USA wybitny 
działacz Polonii amerykańskiej oraz jego 
małŜonka Irena Skowyra. Inicjatorem tej 
idei był prof. dr hab. Czesław Bloch (+2000 
r.) przez długi okres związany z KUL  

Za: www.chrystusowcy.pl  
 

Wielkotygodniowe obchody w 
Kalwarii Zebrzydowskiej 

 
W Niedzielę Palmową w kalwaryjskim 
sanktuarium pasyjno-maryjnym, 
"najstarszej polskiej Jerozolimie" 
zainaugurowane zostanie Misterium Męki 
Pańskiej. Rozpoczną je sceny "Wjazdu 
Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy" i 

"Wypędzenie przekupniów". Wcześniej, o 
godz. 11.15, uroczystej sumie połączonej z 
poświęceniem palm będzie przewodniczył 
Ks. Kard. Franciszek Macharski. 
Chwalebne Misterium Męki Pańskiej 
zainaugurowane zostanie o godz. 15.00. 
Alumni bernardyńskiego seminarium, 
przewodnicy kalwaryjscy oraz pielgrzymi z 
róŜnych stron Polski odtworzą triumfalny 
„Wjazd Chrystusa na osiołku do 
Jerozolimy” oraz scenę „Wypędzenia 
przekupniów”. 
 

  
 
Kolejne części Misterium, „Uczta u 
Szymona” i „Zdrada Judasza” zostaną 
przedstawione w Wielką Środę. W Wielki 
Czwartek o godz. 13.30, kustosz 
sanktuarium umyje nogi dwunastu 
Apostołom, po czym wyruszy procesja 
pasyjna do pałacu Kajfasza. Po 
zakończeniu czwartkowego Misterium w 
Wieczerniku na DróŜkach zostanie 
odprawiona Msza św., po czym rozpocznie 
się całonocna adoracja Najświętszego 
Sakramentu w Piwnicy u Kajfasza. 
Uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej pod 
przewodnictwem prowincjała oo. 
Bernardynów o. Czesława Gnieckiego, 
zostanie odprawiona o godz. 19.30 na 
Placu Rajskim przed bazyliką.  
   
Wielkopiątkowe uroczystości rozpoczną 
się o świcie „Porannym sądem” przy 
kaplicy Kajfasza. Następnie procesja 
wyruszy do Piłata i Heroda. Ok. godz. 8.00 
przy pałacu Piłata, pielgrzymi wysłuchają 
Dekretu oraz pasterskiego słowa 
Metropolity Krakowskiego, kard. 
Stanisława Dziwisza. Po czym wyruszy 

tradycyjna Droga KrzyŜowa, której 
zakończenie będzie miało charakter ściśle 
liturgiczny – na Wzgórzu UkrzyŜowania 
celebrowana będzie, pod przewodnictwem 
Ks. bpa Jana Szkodonia, Liturgia Męki 
Pańskiej, która zamknie kalwaryjskie 
Misterium. Liturgia Wigilii Paschalnej 
rozpocznie się w sobotę o godz. 19.00.  
   
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 
o godz. 6.00 wyruszy procesja 
rezurekcyjna z kościoła Grobu Pańskiego 
do bazyliki, gdzie odprawiona zostanie 
uroczysta Msza Święta, której 
przewodniczył będzie Ks. bp Jan Szkodoń 
z Krakowa. Kalwaryjskie Misterium 
Pasyjne, biorące swój początek w 1. poł. 
XVII w., po zreformowaniu ich po II wojnie 
światowej gromadzi w sanktuarium ponad 
sto tysięcy pielgrzymów i turystów z kraju i 
z zagranicy. Misterium w Kalwarii jest 
odtwarzane kaŜdego roku, w poszczególne 
dni Wielkiego Tygodnia. Odbywa się w 
plenerze na DróŜkach Kalwaryjskich, na 
przestrzeni ok. 6 kilometrów. WaŜniejsze 
role w misterium odtwarzają alumni 
bernardyńskiego seminarium, pozostałe – 
jak dawniej – przewodnicy grup 
pielgrzymkowych oraz pielgrzymi z 
róŜnych regionów Polski.  
   
W tym roku po raz trzeci w postać 
Chrystusa wcieli się brat Kalikst, alumn IV 
roku WSD oo. Bernardynów. Jak co roku, 
od Niedzieli Palmowej do Wielkiego Piątku, 
przez Kalwarię przejdzie blisko 150 tysięcy 
pielgrzymów z róŜnych stron Polski i 
Europy. Przybędą oni, aby na DróŜkach 
kalwaryjskich przeŜywać okres 
szczególnego zamyślenia nad ceną 
naszego odkupienia. UWAGA! 
INFORMACJA DLA MEDIÓW Prośby o 
akredytację naleŜy przesyłać na adres 
misterium@kalwaria.eu do dnia 25 III 2010 
o. Damian Muskus ofm Za: 
www.kalwaria.eu. 
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Odeszli do Pana 

 

Kraków poŜegnał SP. O. Joachima Badeniego OP 

 
Rodzina, współbracia dominikanie, 
przyjaciele, wychowankowie i wielu 
krakowian poŜegnało 15 marca w 
Krakowie o. Joachima Badeniego OP, 
najstarszego polskiego dominikanina, który 
w wieku 97 lat zmarł 11 marca. 
Uroczystościom pogrzebowym znanego 
duszpasterza, mistyka i mędrca 
przewodniczyli kardynałowie Stanisław 
Dziwisz i Franciszek Macharski. Prezydent 
RP Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie 
o. Joachima Badeniego KrzyŜem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 
„za wybitne zasługi dla niepodległości 
Rzeczpospolitej Polskiej, za osiągnięcia 
naukowe i działalność duszpasterską w 
środowisku akademickim”.  

  

Tekst postanowienia Prezydenta RP 
odczytał minister Andrzej Duda, 
podsekretarz stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP.  

W dominikańskiej bazylice św. Trójcy w 
Krakowie zgromadzili się krakowianie, 
przyjaciele, wychowankowie i rodzina o. 
Badeniego. Obecna była siostra zmarłego 
dominikanina Maria Krystyna Habsburg, 
KsięŜniczka de Altenburg i jego bratanica 
Marie Christine Habsburg, KsięŜniczka de 
Altenburg. Wielu wychowanków i przyjaciół 
o. Badeniego przyniosło do świątyni białe 
róŜe.  

Podczas Mszy św., której przewodniczył 
kard. Stanisław Dziwisz, prowincjał zakonu 
dominikanów w Polsce o. Krzysztof 
Popławski OP podkreślał, Ŝe kaŜdy z 
uczestników uroczystości pogrzebowych 

nosi w sobie wiele osobistych wspomnień, 
związanych ze Zmarłym. „Nas 
dominikanów ujmowała jego miłość do 
Eucharystii i kapłaństwa, miłość do 
zakonu” – mówił. PrzełoŜony polskiej 
prowincji dominikanów przywoływał takŜe 
jego „absolutnie cudowny dystans do 
samego siebie i poczucie humoru”. Dodał, 
Ŝe tysiące anegdot, z których „moŜna 
złoŜyć kolejne ksiąŜki”, są świadectwem 
jego wyobraźni, miłości, mądrości i 
prostoty. „Swoim słowem i swoim Ŝyciem 
szerzył tajemnicę Boga i myślę, Ŝe to jest 
najwaŜniejsze i za to wszystko pragniemy 
dzisiaj dziękować” – zaznaczył o. 
Popławski.    

„Wiadomość o śmierci tego wybitnego i 
zasłuŜonego Polaka, skromnego 
zakonnika, promieniującego BoŜą 
mądrością i radością, niezwykłego 
duszpasterza akademickiego, napełniła 
nas wszystkich bólem i smutkiem” – mówił 
kard. Stanisław Dziwisz. Metropolita 
krakowski dodał, Ŝe pragnie szczególnie 
podziękować o. Joachimowi za „oŜywienie 
duszpasterstwa młodzieŜy w Krakowie, 
którego tak bardzo potrzebuje dzisiejsza 
młodzieŜ, wraŜliwa na prawdziwe 
wartości”. „W ojcu Badenim młodzi 
odnajdywali odpowiedź na nurtujące ich 
zasadnicze pytania o sens Ŝycia, o wybór 
właściwej drogi. Zmarły pozostawia po 
sobie pamięć utrwaloną w ludzkich 
sercach i na kartach ksiąg” – zaznaczył 
hierarcha. „Niech ona będzie Ŝywym 
testamentem dla ojców dominikanów w 
Polsce i dla nas wszystkich” – dodał.  

Homilię wygłosił o. Jan Andrzej Kłoczowski 
OP. „Jako wspólnota dominikańska, 
gromadząc się przy trumnie ojca Joachima 
czujemy się onieśmieleni i świadomi tego 
wielkiego daru, który otrzymaliśmy od 
Boga, Ŝe był z nami” – wyznał dominikanin. 
Powołując się na Orwellowską opinię, Ŝe 
„po 50. roku Ŝycia kaŜdy ma taką twarz, 
którą sobie wypracował”, kaznodzieja 
stwierdził, Ŝe o. Badeni miał twarz 
świętego.  

O. Kłoczowski, często w tonie Ŝartobliwej 
anegdoty, wspominał koleje Ŝycia 
Zmarłego i podkreślał, Ŝe niezwykle 
istotnym rysem jego duchowości była 
miłość do Matki BoŜej, która prowadziła go 

takŜe do poznawania dzieł mistyków i 
„wyrazistej formacji religijnej i duchowej”. 
„Nie był jednak intelektualistą w znaczeniu 
profesorskim. Był parę oczek wyŜej. Był 
mędrcem” – zaznaczył zakonnik i wyjaśnił, 
Ŝe o. Joachim potrafił nie tylko zrozumieć 
to, co czyta, ale takŜe przełoŜyć to na 
język „Ŝycia duchowego i ludzkiego.” 
 
Opowiadał, Ŝe gdy odbywała się w 
Krakowie kapituła prowincjalna, o. Joachim 
oddał swoje zmagania z bólem w intencji 
jej owoców. W Ŝartobliwym tonie 
wspomniał, Ŝe sędziwemu dominikaninowi 
przyśniło się wówczas, Ŝe zostanie 
wybrany prowincjałem. „Zrezygnowałem ze 
względu na wiek” – przytoczył słowa o. 
Joachima, znanego z poczucia humoru i 
pogody ducha nawet w cierpieniach i 
chorobie. 
 

 

O. Kłoczowski wspominał ostatnie dni 
choroby o. Badeniego, który martwił się 
tym, Ŝe cierpienia nie pozwalają mu skupić 
się na Eucharystii. Podkreślał, Ŝe 
wszystkiemu, co robił o. Joachim zawsze 
nadawał „mocny rys eucharystyczny”. „On 
wiedział, Ŝe bierze do ręki Ciało Chrystusa” 
– zaznaczył kaznodzieja. „Duch Święty dał 
mu wielki dar – dar leczenia dusz. Wielu 
poranionych i słabych znajdowało w nim 
umocnienie i uzdrowienie” – dodał. Według 
niego Zmarły był wielkim przewodnikiem 
duchowym dla wielu ludzi po „dobrze sobie 
znanym terenie, jakim jest modlitwa”. 
„Tym, co prowadziło go przez całe Ŝycie, 
było wielkie pragnienie Boga” – zauwaŜył. 
 
O. Joachim Badeni OP spoczął na 
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, gdzie 
poŜegnaniu o. Badeniego przewodniczył 
kard. Franciszek Macharski  

Za www.dominikanie.pl   

 

 

 


