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Wiadomość tygodnia 

 

 

RAZEM Z NARODEM 

 

 

Modlitwa na Jasnej Górze 

 

Na Jasnej Górze trwa nieustanna 

modlitwa za ofiary katastrofy pod 

Smoleńskiem.  

 

Częstochowianie i pielgrzymi 

przybywający do sanktuarium zanoszą 

swoje modlitwy indywidualne i 

wspólnotowe przed Cudowny Obraz Matki 

Bożej Jasnogórskiej. Przychodzą tutaj w 

kolejnym dniu żałoby narodowej, bo czują 

potrzebę łączności z tymi, co odeszli i z 

ich rodzinami pogrążonymi w wielkim 

smutku po stracie najbliższych. Wszyscy 

zanurzeni w zadumie i refleksji nad tym, 

co wydarzyło się w minioną sobotę. Na 

znak żałoby palą znicze, przynoszą 

chorągiewki przepasane czarnym kirem. 

Nawet dzieci czując powagę chwili są 

bardziej skupione i ciche.  

 

W południe przed Szczytem rozpoczęła 

się transmisja uroczystości żałobnych 

odbywających się na Placu Piłsudskiego w 

Warszawie. Aby umożliwić jasnogórskim 

pielgrzymom uczestniczenie w tych 

ważnych wydarzeniach, na błoniach został 

ustawiony specjalny telebim. Jutro, za 

pośrednictwem obrazu wyświetlanego na 

telebimie będzie można także 

uczestniczyć w pogrzebie pary 

prezydenckiej na Wawelu. Telebim przed 

Jasną Górą zainstalował Urząd Miasta 

Częstochowy.  

 

„W sobotę, i w niedzielę będziemy mogli 

się łączyć z tymi wszystkimi, którzy będą 

na placu Piłsudskiego, i w Krakowie 

żegnać pana Prezydenta Rzeczpospolitej i 

jego małżonkę. Będziemy mogli się 

włączyć w te uroczystości” - mówił o. 

Roman Majewski, przeor sanktuarium 

jasnogórskiego.(…) 

 

W Sali Rycerskiej na Jasnej Górze 

wyłożona jest księga kondolencyjna ku 

czci ofiar tragicznego lotu do Katynia. Do 

księgi można się wpisać przez czas 

trwania żałoby narodowej, od godz. 9.00 

do 21.00.  

Na Sali Rycerskiej, obok godła 

narodowego, przepasanego czarną 

żałobną wstążką, ustawiono bukiet biało-

czerwonych kwiatów. Na specjalnych 

planszach wywieszone zostały listy osób, 

które zginęły w katastrofie, oraz fotografie 

pary prezydenckiej z wizyt na Jasnej 

Górze w obiektywie jasnogórskiego 

fotografa Krzysztofa Świertoka.  

 

W Kaplicy Matki Bożej, przy ołtarzu 

Narodu Polskiego, stoi flaga narodowa 

przepasana żałobnym kirem.  

 

W czasie żałoby narodowej codzienna 

modlitwa Apelu Jasnogórskiego o godz. 

21.00 w Kaplicy Matki Bożej rozpoczyna 

jest wspólnym odśpiewaniem hymnu 

narodowego.      Za: www.jasnagora.com  

 

Polonia w żałobie 

 

W odpowiedzi na prośbę Przełożonego 

Generalnego Chrystusowców  z różnych 

stron świata napływają informacje i relacje 

z uroczystości żałobnych w polonijnych 

ośrodkach po katastrofie prezydenckiego 

samolotu. Są one świadectwem, że na 

całym świecie, wszędzie tam gdzie biją i 

czują polskie serca przeżywana jest 

żałoba pełna nadziei płynącej z wiary w 

zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. 

Chrystusowcy opublikowali dokumentację 

złożoną z nadesłanych do tej pory 

informacji i jednocześnie prosimy 

pozostałych współbraci chrystusowców o 

przesłanie krótkich relacji z uroczystości w 

swoich wspólnotach.  

 

W Domu Głównym Towarzystwa 

Chrystusowego w Poznaniu przez cały 

tydzień kapłani, bracia zakonni i klerycy 

modlili się za ofiary katastrofy 

prezydenckiego samolotu, ich rodziny oraz 

za naszą Ojczyznę. 

 

W sobotę rano w intencjach ofiar i ich 

rodzin sprawowana była Msza Święta 

żałobna, którą koncelebrowali kapłani 

mieszkający w Domu Głównym i 
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wychowawcy seminarium. Uczestniczyli w 

niej klerycy i bracia zakonni. Eucharystii 

przewodniczył ks. dr Edward Szymanek – 

były przełożony generalny Towarzystwa, a 

homilię wygłosił ks. dr hab. Stanisław 

Ormanty, prof. PWTW, wykładowca Pisma 

św.               Za: www.chrystusowcy.pl  

 

Bazylianie w modlitwie za Ofiary 

katastrofy w Smoleńsku 

 

Z inicjatywy Kancelarii Prezydenta we 

wtorek, 13 kwietnia, o godz. 17:30 w 

greckokatolickiej cerkwi ojców bazylianów 

przy ul. Miodowej 16 w Warszawie 

odprawiono Boską Liturgię z Panichydą za 

zmarłego Prezydenta RP Lecha 

Kaczyńskiego, jego Małżonkę Marię, 

ostatniego Prezydenta RP na 

Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i 

za wszystkich, którzy zginęli w katastrofie 

samolotu prezydenckiego pod 

Smoleńskiem w Rosji. 

 

 

 

W modlitewnym spotkaniu w duchu 

głębokiego skupienia i żałoby, wzięli udział 

współpracownicy i przyjaciele zmarłej Pary 

Prezydenckiej, Ambasador Ukrainy w 

Polsce, miejscowi bazylianie z o. 

Prowincjałem na czele, wierni 

warszawskiej wspólnoty grecko-katolickiej. 

Zebrani greko-katolicy, choć sami 

wstrząśnięci i przygnębieni tym, co się 

stało, z chrześcijańską miłością modlitwą 

objęli tych, którzy znali Zmarłych osobiści i 

których ból jest jeszcze większy. Jak 

słowa pocieszenia i nadziei tak Zmarłym, 

jak żywym śpiewano paschalne: Христос 

Воскрес (Chrystus Zmartwychwstał).  

Za: www.bazylianie.pl. 

 

Pogrzeb śp. Janusza 

Kochanowskiego na Jasnej Górze 

 

Uroczystości pogrzebowe Rzecznika Praw 

Obywatelskich Janusza Kochanowskiego 

odbędą się we wtorek, 20 kwietnia na 

Jasnej Górze. Msza pogrzebowa 

rozpocznie się o godz. 12.00 w Kaplicy 

Matki Bożej, a przewodniczyć jej będzie 

abp Stanisław Nowak, metropolita 

częstochowski. Po Mszy św. kondukt 

żałobny wyruszy na częstochowski 

cmentarz Kule, gdzie śp. Janusz 

Kochanowski spocznie w rodzinnym 

grobowcu. Rzecznik Praw Obywatelskich 

zginął w sobotniej katastrofie 

prezydenckiego samolotu pod 

Smoleńskiem.  

 

„Przedwczoraj wieczorem udało się 

połączyć ze mną pani asystentce 

rzecznika praw obywatelskich, która 

wyraziła wolę biura, i najpierw przede 

wszystkim wolę rodziny i samego 

zmarłego, który wyrażał za życia takie 

pragnienie, że gdyby była taka możliwość, 

to chciałby, aby jego Msza żałobna odbyła 

się na Jasnej Górze, na którą zresztą 

często przychodził, w której rytm, klimat 

modlitwy pielgrzymów często się zanurzał, 

i dla niego ta Jasna Góra, jak mówi 

rodzina i pracownicy biura, była czymś  

 

bardzo ważnym w jego życiu. Stąd w 

porozumieniu z Radą Domu, z Radą 

Definitorów, z ojcem generałem 

przyjęliśmy tę prośbę, odpowiadamy na 

nią pozytywnie, i o godz. 12.00 w wtorek 

ks. abp Stanisław Nowak, metropolita 

częstochowski będzie przewodniczył tym 

uroczystościom liturgicznym tu na Jasnej 

Górze w Kaplicy Matki Bożej, co jest 

ewenementem, wyjątkiem niezwykłym, ale 

też jesteśmy w sytuacji wyjątkowej. 

Później kondukt żałobny uda się na 

cmentarz Kule, bo na tym właśnie 

cmentarzu będzie pochowany śp. rzecznik 

praw obywatelskich” – powiedział o. 

Roman Majewski, przeor Jasnej Góry w 

wywiadzie dla Radia „Jasna Góra”.  

 

„Będzie to również możliwość, dla tych, 

którzy nie będą brali udziału w 

uroczystościach pogrzebowych pary 

prezydenckiej czy innych członków tej 

delegacji, że będą mogli wziąć udział tutaj, 

wyrażając swoją modlitwę, swoją 

obecnością również solidarność z innymi, 

którzy cierpią z powodu tej katastrofy, a 

biorąc udział w tych uroczystościach 

pogrzebowych śp. pana Janusza 

Kochanowskiego, będzie to Msza za 

niego, ale będziemy mogli również modlić 

się w taki bardzo bezpośredni, wyraźny 

sposób również i za innych” – podkreślił o. 

przeor.                         o. Stanisław Tomoń 

                            Za: www.jasnagora.com  

 

Uroczystości pogrzebowe śp. o. 

Józefa Jońca 

 

 W czwartek, 15 kwietnia, zostało 

sprowadzone do Polski ciało o. Józefa 

Jońca. Po ceremonii żałobnej na lotnisku 

przewieziono je na Torwar, gdzie Rodzina 

i Współbracia Pijarzy mogli kontynuować 

swą prywatną modlitwę. W piątek, 16 

kwietnia, o godzinie 19 trumna z ciałem o. 

Józefa zostanie przewieziona do kaplicy 

objawień w Sanktuarium Matki Bożej 

Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach. 

Chętni będą mogli nawiedzić kaplicę, 

pomodlić się w intencji o. Józefa i oddać 

mu cześć.  

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w 

poniedziałek - tego dnia o godzinie 21 

trumna zostanie wprowadzona do kościoła 

sanktuaryjnego. We wtorek o godzinie 11 

odprawiona zostanie Msza św. 

pogrzebowa, której przewodniczyć będzie 

J. Em. Ksiądz Prymas Józef Glemp.  

 

 

 

Po liturgii doczesne szczątki zostaną 

wyprowadzone z kościoła sanktuaryjnego i 

przewiezione do Świątyni Opatrzności 

Bożej w Wilanowie. O godzinie 16 

zostanie odprawiona Msza św. w Świątyni 

Opatrzności Bożej, a po niej nastąpi 

pochówek w krypcie zasłużonych 

Polaków.             Za: www.pijarzy.pl  

.  

Gabon: Inicjatywa mieszkańców 

Essassa 

 

Mieszkańcy wioski Essassa, oddalonej o 

24 kilometry od Libreville (stolica Gabonu) 

postanowili uczcić tragiczną śmierć Marii i 

Lecha Kaczyńskich w sobotniej katastrofie 

prezydenckiego samolotu Tu-154. Mały 

szpital będzie nazwany na cześć Marii i 

Lecha Kaczyńskich. - Bracia Kapucyni z 

Prowincji Warszawskiej są obecni w 

Gabonie od sierpnia 2000 roku. Już od 

dwóch lat czynią oni starania, by w 

Essassa wybudowano mały szpitalik - 

poinformował Onet.pl brat Marcin 

Radomski. Wiadomo już, że będzie on 

nosił imię Marii i Lecha Kaczyńskich. - 

Jest już zgoda ordynariusza Zakonu - 

mówił. 

 

Jedyny problem, który obecnie istnieje to 

termin rozpoczęcia budowy. Najlepszym 

okresem jest pora sucha, która zacznie się 

w czerwcu bądź w lipcu. Termin 

zakończenie budowy zależy od ilości 

zgromadzonych pieniędzy. – Może to być 

poniżej roku - mówił brat Marcin 

Radomski. 

 

15 kwietnia o godzinie 16.00 w kościele w 

Libreville odbyła się msza święta w intencji 

ofiar.                    Za: www.kapucyni.pl   

 

Paulini z wiernymi w Czechach i 

Ameryce modlą się za ofiary 

 

W niedzielę Bożego Miłosierdzia w parafii 

Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostrawie 

– Przywozie (Czechy) odbyła się o godz. 

http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.bazylianie.pl/
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/7541.mp3
http://www.jasnagora.com/
http://www.pijarzy.pl/
http://www.kapucyni.pl/
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17.00 Msza św. za śp. Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię i 

pozostałych zmarłych tragicznie 10 

kwietnia 2010 pod Smoleńskiem. Mszę 

koncelebrował wraz z o. Bogdanem 

Stępniem były Wikariusz Generalny 

Ostrawsko-Opawskiej Dziecezji o. 

Franciszek Kufa, ojciec duchowny 

Caritasu w Ostrawie. Tego samego dnia, 

w najstarszej polskiej parafii na 

Manhattanie św. Stanisława BM 

odprawiono Mszę św. w tej samej intencji. 

Mszy św. przewodniczył o. proboszcz – 

Mikołaj Socha.  

 

Czechy: W kazaniu o. proboszcz zwrócił 

uwagę na splot wydarzeń począwszy od 

wczorajszej katastrofy, poprzez śmierć 

papieża Jana Pawła II, zbrodnię katyńską, 

objawienia Pana Jezusa Miłosiernego, 

przypadającej dziś rocznicy męczeńskiej 

śmierci św. Stanisława aż do wydarzenia, 

o którym mówi dzisiejsza ewangelia. Pan 

Jezus przynosi swój pokój do tego 

wszystkiego czym i dziś my żyjemy. 

Nawiązał też do słów z poematu 

'Stanisław'... „Pragnę opisać mój Kościół, 

w którym przez wieki idą ze sobą razem 

słowo i krew zespolone ukrytym 

tchnieniem Ducha.” Wyraził nadzieję, że ta 

tragedia może się przyczynić do zmian w 

życiu społecznym, gospodarczym i 

politycznym podobnie jak we 

wspomnianym poemacie pisał Karol 

Wojtyła: „Słowo nie nawróciło, nawróci 

krew.”  

 

Msza była wyjątkowo sprawowana w 

języku polskim. Normalnie są Msze tylko 

w języku czeskim. Chociaż nie było za 

wiele czasu na propagację, zebrała się 

spora liczba Polaków oraz naszych 

parafian i znajomych. Pozdrawiam 

serdecznie. Szczęść Boże!  

        o. Bogdan Stępień  

 

USA: Wszystkich zebranych przywitała 

Ewa Junczyk–Ziomecka, Konsul 

Generalny RP w Nowym Jorku, dziękując 

rodakom za wsparcie i trwanie we 

wspólnocie narodowej wraz z całym 

narodem. Pani Konsul poinformowała 

wszystkich zgromadzonych, iż ciało śp. 

Prezydenta RP dotarło już do Warszawy i 

cały naród czuwa modląc się o pokój 

wieczny dla wszystkich ofiar, a także trwa 

jako jeden naród na całym świecie w 

żałobie. Pani Konsul zachęciła, abyśmy w 

Konsulacie RP wpisywali się do Księgi 

Kondolencyjnej, która jest cały czas do 

dyspozycji wszystkich rodaków.  

O

 

 

Proboszcz w słowach homilii mówił o 

niezgłębionym Miłosierdziu Bożym, o 

nieustannej Miłości Jezusa, który chce 

wlewać w nasze serca to wszystko, co 

obiecał poprzez apostołkę Świętą Siostrę 

Faustynę. W słowach homilii o. Mikołaj 

wskazał, iż dla nas wszystkich jest to 

kolejna lekcja miłosierdzia: „Pięć lat temu, 

w wigilię Bożego Miłosierdzia przechodzi 

do domu Ojca Jan Paweł II, wczoraj także 

w wigilię Bożego Miłosierdzia odchodzą 

najważniejsze osoby naszego narodu. 

Kościoły zapełniają się rodakami 

skupionymi na modlitwie. Czy my jako 

Polacy zawsze potrzebujemy tragedii, aby 

powracać do Boga? Aby widzieć jak 

wielkie dziedzictwo posiadamy jako naród 

szczególnie wybrany i ukochany poprzez 

Jasnogórskie Wzgórze czy Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia? Bądźmy wierni 

Bogu. Dzisiaj Jezus pokazał w Ewangelii 

Tomaszowi swoje rany i w ten sposób 

uleczył jego niedowiarstwo. My jako naród 

cierpimy, doświadczyliśmy wielkich ran i 

tak wielkiej nieodżałowanej straty, zatem 

pozwólmy Miłosiernemu Jezusowi dotykać 

dzisiaj naszych ran, ran naszego narodu, 

zanurzajmy Polskę w zdroju Bożego 

Miłosierdzia i powtarzajmy za Świętą 

Faustyna tylko jedno zdanie – ‘Jezu ufam 

Tobie’”.  

 

Po uroczystej Mszy św. modliliśmy się 

Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji 

wszystkich ofiar tego dramatycznego 

wypadku. Kochani Polacy – pamiętajmy w 

tym szczególnym czasie, że nasza 

Ojczyzna – Polska potrzebuje dzisiaj tylko 

modlitwy i zaufania Jezusowi, a nie plotek, 

spekulacji i nienawiści. Łączmy się na 

modlitwie, jak apostołowie w dzisiejszym 

wieczerniku i ufajmy, że Bóg ma wielki 

plan jak zawsze na przestrzeni dziejów co 

do naszej Ojczyzny.  

 

Papież Benedykt XVI przekazał 

kondolencje narodowi polskiemu poprzez 

takie słowa „Głębokim bólem napełniła 

mnie wiadomość o tragicznej śmierci Pana 

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego 

żony oraz osób, które towarzyszyły mu w 

drodze do Katynia. Wszystkie ofiary tego 

dramatycznego wypadku – parlamenta-

rzystów, polityków, przedstawicieli wojska 

i Rodzin Katyńskich i inne osoby – 

polecam łaskawości miłosiernego Boga. 

Niech przyjmie ich do swojej chwały. 

Rodzinom tych, którzy zginęli i wszystkim 

Polakom, składam szczere kondolencje i 

zapewniam o mojej duchowej bliskości. 

Na ten trudny czas wypraszam dla Narodu 

polskiego szczególne błogosławieństwo 

wszechmogącego Boga”. 

    o. Dominik Libiszewski  

Za: www.jasnagora.com

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Zebranie przełożonych żeńskich 

zgromadzeń zakonnych 

 

W Warszawie w dniach 14-16 kwietnia 

odbylo sie 121. Zebranie Plenarne 

Wyższych Przełożonych Żeńskich 

Zgromadzeń Zakonnych. Na zakończenie 

spotkania, 16 kwietnia, siostry udaly się do 

Pałacu Prezydenckiego, by złożyć hołd 

tragicznie zmarłym: prezydentowi Lechowi 

Kaczyńskiemu i jego małżonce Marii – 

poinformowała sekretarz generalna 

Konferencji Wyższych Przełożonych 

Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. 

 

„Zaraz 11 kwietnia napisałyśmy list z 

kondolencjami na ręce marszałka 

Komorowskiego, zapewniając o modlitwie 

w intencji zmarłych i ich rodzin oraz o 

naszej modlitwie za ojczyznę, bo obok 

modlitwy za osoby, które zginęły, chyba w 

tej chwili bardzo ważną sprawą jest nasza 

naprawdę bardzo intensywna modlitwa za 

Ojczyznę” – powiedziała m. Jolanta Olech. 

 

Tematyka trzydniowego spotkania 

przełożonych zakonnych skupiona byla 

wokół kwestii bioetycznych. 

 Za: Radio watykańskie  

 

 Michalici: Kapituła Generalna 

rozpoczęta! 

 

Modlitwą o błogosławieństwo Boże 

poprowadzoną przez Ojca Generała 

Kazimierza Radzika rozpoczęła się XX 

Kapituła Generalna Zgromadzenia św. 

Michała Archanioła. Ojcowie kapitulni udali 

się autobusem w 230-kilometrową 

pielgrzymią trasę. Celem pątniczej drogi 

było nawiedzenie miejsc związanych z 

życiem i posługą bł. ks. Bronisława 

Markiewicza. 

 

Rozwieszone przy domach biało-czerwone 

flagi z czarnymi wstążkami tworzyły 

wewnętrzny i zewnętrzny klimat modlitwy 

za Ojczyznę przeżywającą trudny czas 

żałoby i ogólnonarodowych rekolekcji. 

 

Pierwszym punktem tych rekolekcji w 

drodze był Przemyśl. Po gościnnym 

spotkaniu z Ks. Arcybiskupem Józefem 

Michalikiem w Kurii Przemyskiej wszyscy 

udali się na katedry na uroczystą 

http://www.jasnagora.com/
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Eucharystię, w której uczestniczyły także 

siostry michalitki, rycerze św. Michała 

Archanioła oraz współpracujące z redakcją 

"Któż jak Bóg" tłumaczki angielskiej wersji 

czasopisma. 

 

W okolicznościowym kazaniu Metropolita 

Przemyski podkreślił związek miasta 

Przemyśl z bł. Bronisławem i wskazał na 

pewne aspekty duchowości Założyciela 

Zgromadzeń michalickich. Uwydatnił rolę 

św. Michała Archanioła jako patrona na 

dzisiejsze czasy, wspierającego w walce o 

Boga w ludzkich sercach. Zaznaczył, że 

hasło powściągliwość i praca jest wciąż 

aktualne także dla człowieka XXI wieku. 

Nawiązując do listu Ojca Generała 

zwołującego Kapitułę podkreślił, że serce 

michality winno żyć i bić dla dzieci i 

młodzieży. Podkreślił rosnącą rolę Miejsca 

Piastowego jako duchowego centrum 

oddziaływania w różnych aspektach nie 

tylko na archidiecezję przemyską, ale i na 

na całą Polskę. 

 

Drugim miejscem tych "rekolekcji w 

drodze" było Sanktuarium Matki Bożej 

Zbaraskiej, Dom Zakonny i Dom Dziecka w 

Prałkowcach. Ks. Rektor Kazimierz 

Tomaszewski poprowadził modlitwę za 

pracujących tam wcześniej a już zmarłych 

współbraci: ks. Tadeusza Stawiarskiego, 

ks. Franciszka Piotrowskiego, ks. 

Bolesława Lutowicza i ks. Jana Polaka. Po 

odwiedzinach w Domu Dziecka, 

przylegającej do niego hali sportowej i 

spotkaniu z personelem wychowawczym 

ks. dyrektor Józef Gibała zaprosił 

wszystkich na obiad.  

   

 

 

Kolejnym punktem pielgrzymki po śladach 

bł. Bronisława stało się Sanktuarium 

Maryjne w Tuligłowach, gdzie ks. kustosz 

Stanisław Słowiński odmówił modlitwę 

zwierzenia przed Cudownym Obrazem 

Matki Dobrej Nadziei. 

 

Ostatnim przystankiem stała się rodzinna 

miejscowość Ojca Założyciela – Pruchnik. 

Podczas nieszporów prowadzonych przez 

wikariusza generalnego ks. Eugeniusza 

Datę, modlitwą ogarnięto wszystkich 

tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej, 

ich rodziny oraz naszą Ojczyznę. 

Rekolekcyjną konferencję wygłosił nasz 

przewodnik duchowy ks. Tadeusz Rozmus 

SDB. Pobyt w Pruchniku zakończyło 

wspólnotowe spotkanie w gościnnym 

domu sióstr michalitek. 

 

Pielgrzymią drogę wypełniała modlitwa, 

nauka pieśni oraz braterskie rozmowy. 

Była to rzadka okazja do spotkania na 

przestrzeni 28 metrów kwadratowych (tyle 

liczy powierzchnia autokaru) współbraci z 

4 kontynentów i 11 krajów. Około godz. 

19.30 wróciliśmy do Miejsca Piastowego  

Za: www.michalici.pl. 

 

Złoty jubileusz kapłaństwa 18 

franciszkanów 

 

W Święto Bożego Miłosierdzia 

franciszkanie, obchodzący w tym roku 

złoty jubileusz kapłaństwa spotkali się w 

Łodzi-Łagiewnikach na wspólnym 

dziękczynieniu. Byli z nimi ich 

prowincjałowie. Jeden z nich, o. bp Błażej 

M. Kruszyłowicz ze Szczecina, który 

przewodniczył mszy św. mówił, że 

jubileusz to "czas łaski, darowania i 

przebaczenia". Wyżsi przełożeni z 

Krakowa, Warszawy i Gdańska dziękowali 

jubilatom za ich ofiarną kapłańską posługę 

i życzyli błogosławieństwa Bożego na 

dalsze lata życia.  

 

"Niech Niepokalana Dziewica Maryja, 

seraficki ojciec Franciszek wraz ze św. 

Maksymilianem oraz patronem Roku 

Kapłańskiego św. Janem Marią 

Vianney'em wypraszają obfite łaski u 

Jezusa Jedynego Kapłana, którego służbie 

50 lat czcigodni ojcowie poświęcili" - 

podpisali pod wspólnym listem 

gratulacyjnym.  

W świątyni w ich imieniu przemawiał 

gospodarz miejsca, prowincjał warszawski 

o. Mirosław Bartos OFMConv. Dziękował 

za ich "służbę dla Kościoła, zakonu, 

prowincji. Za służbę drugiemu człowiekowi. 

Za służbę biskupa, asystenta generalnego, 

wikariusza generalnego, za służby 

prowincjalskie, za służbę gwardianów, 

proboszczów, katechetów, wychowawczą, 

dydaktyczną, kaznodziejów, 

spowiedników, budowniczych świątyń, a 

przede wszystkim za wszystkie 

sprawowane msze święte. Za niesienie 

orędzia miłosierdzia w Polsce i poza 

granicami Polski. W dalekich krajach 

misyjnych i w krajach sąsiednich".  

"Jakże ważne są dla naszej wiary 

świadectwa współczesnych. Myślę, że 

takim dla nas świadectwem jesteście Wy, 

drodzy jubilaci w kapłaństwie. Pragnę 

podziękować Wam drodzy jubilaci za 

przekazywanie dojrzałej wiary" - 

kontynuował podziękowania przełożony 

prowincji.  

W imieniu swoim i obecnych (o. Jarosława 

Zachariasz - krakowskiego prowincjała i o. 

Adama Kalinowskiego - gdańskiego 

prowincjała) życzył, by dalsze lata ojcowie 

jubilaci przeżywali w radości i pokoju, aby 

cieszyli się owocami swej pracy.  

"Życzę również dobrego zdrowia, pokoju 

serca, dużo życzliwości ludzkiej. Niech 

ojcowie jubilaci służą dalej Bogu, a w myśl 

ksiąg mądrościowych pomagają ludziom 

radą i życiowym doświadczeniem. Niech 

dobry Bóg, Niepokalana, św. Franciszek i 

św. Maksymilian pomagają wam w 

realizowaniu powołania" - dodał.  

  

Do franciszkańskich jubilatów specjalny list 

wystosował Ojciec Święty Benedykt XVI. 

Wyraził w nim uznanie dla ofiarnej służby 

kapłańskiej jubilatów w Kościele i życzył 

"obfitych łask od Chrystusa Dobrego 

Pasterza i szczególnej opieki Najświętszej 

Maryi Niepokalanej".  

Bp Kruszyłowicz zauważył, że jubileusz 

sprzed pięciu lat, jak i obecny przeżywany 

jest w cieniu śmierci. "W 2005 roku umierał 

Jan Paweł II, a teraz w katastrofie lotniczej 

zginął prezydent z delegacją udającą się 

do Katynia" - przypomniał.  

Spośród 33 święconych franciszkanów w 

1960 r. w Łodzi i Krakowie, jubileuszu 

doczekało 18. W niedzielę 18 kwietnia br. 

jubileusz franciszkanie obchodzić będą w 

Krakowie. (…) o. Florian Szczęch  

Za: www.franciszkanie.pl. 

 

Salwatorianie rozpoczęli budowę 

hospicjum w Bielsku-Białej  

 

11 kwietnia 2010 w kościele pw. NMP 

Królowej Polski w Bielsku-Białej o godz. 

12.30 odbyła się uroczysta Msza Św. w 

intencji budowy Stacjonarnego Hospicjum 

im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 

Inicjatorem uroczystości było Salwa-

toriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne.  

 

 

 

Mszy Św. przewodniczył i kazanie wygłosił 

ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej bp 

Tadeusz Rakoczy. W uroczystości wzięli 

udział min.: zwierzchnik Diecezji 

Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-

http://michalici.pl/news747.html
http://franciszkanie.pl/news.php?id=182
http://franciszkanie.pl/news.php?id=103
http://franciszkanie.pl/news.php?id=4788
http://franciszkanie.pl/news.php?id=5728
http://franciszkanie.pl/news.php?id=5728
http://franciszkanie.pl/news.php?id=5738
http://franciszkanie.pl/news.php?id=5574
http://franciszkanie.pl/news.php?id=182
http://franciszkanie.pl/news.php?id=103
http://franciszkanie.pl/news.php?id=6777&tp=newsy
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Augsburskiego bp Paweł Anweiler, 

prowincjał Salwatorianów ks. Piotr Filas 

SDS i prezydent miasta Jacek Krywult. Po 

Mszy Św. wszyscy uczestnicy udali się na 

plac budowy hospicjum przy ul. Zdrojowej. 

Poświęcenia terenu pod budowę dokonał 

bp Tadeusz Rakoczy. Następnie został 

podpisany i wmurowany Akt Erekcyjny pod 

budowę stacjonarnego hospicjum.  

 

 

Starania o wybudowanie hospicjum trwają 

od kilku lat. Przedstawiciele 

Salwatoriańskiego Stowarzyszenia 

Hospicyjnego, które dwa lata temu 

otrzymało od magistratu zabytkową willę 

po dawnym przedszkolu, planuje 

dobudować do niej nowy pawilon dla 

dwudziestu pacjentów oraz kaplicę.  

Grażyna Chorąży, prezes 

Salwatoriańskiego Stowarzyszenia 

Hospicyjnego, jest przekonana, że 

przedsięwzięcie jest bardzo potrzebne. 

„Każdy z nas może się spodziewać, że 

kiedyś takiej pomocy będzie potrzebował. 

Coraz więcej osób choruje na nowotwory, 

a szpitale są przepełnione. Mam nadzieję, 

że znajdą się kolejni darczyńcy, którzy 

będą wspierać to dzieło”. 

   

Koszt budowy hospicjum to 6,5 mln 

złotych. Dotąd stowarzyszeniu udało się 

zebrać 2, 5 mln. To dzięki pracy 

wolontariuszy, którzy rozprowadzają 

cegiełki w kościołach, organizują koncerty 

charytatywne, szukają sponsorów, 

darczyńców oraz współpracują z bielskimi 

szkołami w ramach akcji Pola Nadziei. Od 

dwóch lat również podatnicy mogą 

przekazać na ten cel 1% swojego 

podatku.            Za: www.hospicjum.sds.pl  

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

 

Słowa solidarności generała 

redemptorystów 

 

Generał Redemptorystów skierował do 

polskich współbraci i wszystkich Polaków 

słowa solidarności w obliczu katastrofy 

prezydenckiego samolotu pod 

Smoleńskiem. Tekst oświadczenia 

publikujemy poniżej. 

Drodzy Polacy, 

dzisiejszego poranka wiadomość o 

tragicznej śmierci Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Lecha 

Kaczyńskiego i jego Małżonki, wraz z tak 

licznymi członkami Parlamentu i Rządu, 

najwyższymi dowódcami wojskowymi, 

reprezentantami Narodu Polskiego, 

przywódcami duchowymi, w tym Biskupem 

Polowym Tadeuszem Płoskim, uderzyła w 

nas wszystkich swoją przerażającą mocą. 

 

 

W imieniu Zgromadzenia Najświętszego 

Odkupiciela, Zgromadzenia Redemptory-

stów, chcę Was zapewnić o naszej 

modlitwie i współczuciu w tym momencie 

tak trudnym dla każdego z Was osobiście i 

dla całego Narodu Polskiego. Modlimy się 

za tych, którzy zginęli, za ich rodziny i 

bliskich, oraz za tych wszystkich członków 

Rządu i Kościoła, którzy muszą przejąć 

ciężar kierownictwa w tym trudnym czasie. 

My, Redemptoryści, łączymy się z Wami w 

solidarności modlitwy i współczucia. 

Wydarzenie to jest tym boleśniejsze, że 

dokonało się w podróży podjętej przez 

reprezentantów Narodu w celu uczczenia 

tych, którzy 70 lat temu zginęli w tym 

samym niemal miejscu, w wyniku 

barbarzyńskiego aktu wymierzonego 

przeciw Waszemu Narodowi. W naszych 

modlitwach pamiętamy również o ofiarach 

tego nieludzkiego dramatu sprzed lat.  

Zapewniamy Was o naszej modlitwie i 

solidarności z Wami, Polakami, gdy 

trwacie w głębokiej żałobie. Redemptoryści 

w Domu Generalnym w Rzymie połączą 

się z Wami w sprawowaniu Eucharystii 

dziś, w sobotę 10 kwietnia wieczorem. 

Będą modlili się za zmarłych, za ich 

rodziny oraz za wszystkich Polaków. W 

solidarności z Kościołem w Polsce 

modlimy się, by w tym czasie bólu i żałoby 

wszyscy ludzie i partie polityczne połączyły 

swoje wysiłki dla wspólnego dobra i 

uzdrowienia Narodu.  

W obliczu tej tragedii nie możemy 

zapomnieć o tak wielu rodzinach, które 

dotknęła ona bezpośrednio, poprzez 

odebranie im ich bliskich. Za te rodziny 

modlimy się przede wszystkim. Rodziny te 

straciły swoich mężów i żony, ojców i 

matki, braci i siostry, synów i córki, 

przyjaciół. Śmierć ta będzie miała wielki 

wpływ na całe społeczeństwo, ale przede 

wszystkim na te rodziny. Są one w 

naszych sercach i modlitwie.  

Niech zmartwychwstanie Pana Jezusa 

Chrystusa będzie znakiem nadziei i 

pociechy dla nich i dla wszystkich, 

zranionych tą tragedią. W Odkupicielu,  

O. Michael Brehl, C.Ss.R. 

Przełożony Generalny  

Za: www.redemptor.pl  

 

Zmarł kardynał Tomáš Špidlík, 

jezuita 

 

W piątek 16 kwietnia - o godz. 21.00 w 

Centro Aletti w Rzymie, w wieku 90 lat, 

zmarł kard. Tomáš Špidlík, czeski jezuita. 

Poniżej publikujemy życiorys Zmarłego.  

Tomáš Špidlík SI (ur. 17 grudnia 1919 w 

Boskovicach, zm. 16 kwietnia 2010 w 

Rzymie) – czeski duchowny katolicki, 

kardynał Kościoła rzymskokatolickiego, 

jezuita.  

Po ukończeniu nauki w swej rodzinnej 

miejscowości rozpoczął studia na wydziale 

filozofii na uniwersytecie w Brnie (1938). W 

1939 po aneksji Czechosłowacji 

uniwersytety zostały zamknięte. W 1940 

Špidlík wstąpił do nowicjatu jezuitów w 

Benesovie koło Pragi. W 1942 razem z 

innymi nowicjuszami został przeniesiony 

do Velehradu; 24 września 1942 złożył 

śluby zakonne. W latach 1942-1945 

ukończył studia filozoficzne w Velehradzie, 

następnie był 1945-1946) prefektem 

jezuickiego liceum w tym mieście; uczył 

języków czeskiego i rosyjskiego.  

 

Po zakończeniu wojny został wysłany do 

Maastricht (Holandia) na studia 

teologiczne. Tam też 22 sierpnia 1949 

uzyskał święcenia kapłańskie. W 1950 we 

Florencji ukończył jezuicki trzeci okres 

próbny. W 1951 został wezwany do 

Rzymu, aby pracować w Radiu 

Watykańskim – prowadził tam audycje 

przeznaczone dla krajów 

komunistycznych.  

http://hospicjum.sds.pl/
http://www.hospicjum.sds.pl/
http://www.redemptor.pl/
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Podczas swej pracy w radiu poznał m.in. 

Vaclava Havla, późniejszego prezydenta 

niepodległych Czechosłowacji i Czech. 

Przez 38 lat był kierownikiem duchowym 

Papieskiego Kolegium św. Jana 

Nepomucena. W 1955 obronił dysertację 

doktorską w Papieskim Instytucie 

Wschodnim w Rzymie. Był wykładowcą 

patrystyki i teologii duchowej wschodniego 

chrześcijaństwa w wielu uniwersytetach 

Rzymu i świata. Od roku akademickiego 

1989/1990 na emeryturze, nie przestał 

jednak wykładać.  

W 1989 wybrany "człowiekiem roku 1990" 

przez American Bibliographical Institute w 

Raleigh (USA). W marcu 1995 prowadził 

rekolekcje dla papieża i Kurii Rzymskiej. W 

1997 otrzymał doktoraty honoris causa na 

uniwersytetach w Kluż-Napoka (Rumunia) i 

Ołomuńcu (Czechy). W październiku 1998 

otrzymał Order Masaryka – jedno z 

najwyższych odznaczeń czeskich. W maju 

1999 otrzymał doktorat honoris causa na 

Uniwersytecie Praskim.  

21 października 2003 podniesiony do 

godności kardynalskiej przez papieża Jana 

Pawła II z diakonią kościoła S. Agata 

de'Goti. Ze względy na podeszły wiek (był 

najstarszym z kardynałów kreowanych na 

tym konsystorzu) został zwolniony z 

obowiązku przyjęcia sakry biskupiej, nie 

miał też nigdy prawa udziału w konklawe. 

Kirgizja na progu wojny domowej, 

Kościół sparaliżowany 

Kirgizja pogrąża się w odmętach wojny 

domowej i może stać się „nowym 

Afganistanem”. Jeden z najbiedniejszych 

krajów Azji środkowej, położony między 

Rosją a Chinami, przeżywa kryzys 

społeczno-religijny. Funkcjonowanie 

Kościoła katolickiego w tym kraju zostało 

sparaliżowane, ponieważ wierni obawiają 

się chodzić na nabożeństwa. 7 marca 

niespodziewanie dla wszystkich była 

rewolucja w rezultacie, której zginęło 70 

osób, prawie wszyscy to byli młodzi Kirgizi 

– powiedział polski misjonarz, br. Damian 

Wojciechowski SJ. 

 

Bezpośrednio od rewolucji nikt nie 

ucierpiał, żadna parafia, żaden kościół, 

siostry zakonne czy księża, a trzeba 

powiedzieć, że w Kirgistanie jest bardzo 

mało duchownych. Razem z siostrami 

będzie nas chyba dziesięcioro. Jest trzech 

misjonarzy z Polski, w tym dwóch jezuitów. 

Oczywiście ludzie są bardzo przestraszeni, 

dlatego, że większość naszych parafian to 

są mówiący po rosyjsku, czyli nie Kirgizi i 

w takich sytuacjach zawsze Rosjanie, czy 

biali ludzie bardzo się obawiają, co się 

będzie działo. W Oszu w tę niedzielę nie 

było Mszy, bo parafianie zadzwonili i 

powiedzieli, że nie przyjdą na Mszę 

niedzielną, bo się boją. 

 

Podłoże rewolucji jest moralne i duchowe, 

to znaczy, że obojętne, kto do władzy nie 

przyjdzie, to tej pokusie władzy ulega. Po 

prostu do władzy cała rodzina przychodzi. 

Przejęcie władzy to taka straszna 

prywatyzacja państwa, czyli zagarnięcie 

różnych przedsiębiorstw, podporząd-

kowanie banków. Już po raz drugi jest ten 

sam schemat, rewolucja po południu, a w 

nocy młodzież kirgiska wychodzi na ulice i 

wszczyna zamieszki. Często wypije czy 

jakieś narkotyki przyjmie i zaczyna grabić 

sklepy. Tym razem 70 różnych budynków 

zostało ograbionych, albo nawet zupełnie 

spalonych” – relacjonuje z Kirgizji polski 

jezuita, Damian Wojciechowski. D. 

Wojciechowski SJ, Biszkek, Kirgizja  

Za: Radio Watykańskie. 

 

Słowacja: 60 lat od barbarzyńskiej 

nocy 

 

Decyzją centralnych władz byłej 

Czechosłowacji, w nocy z 13 na 14 

kwietnia 1950 r. brutalnie sparaliżowano 

na długie lata życie zakonów męskich i 

całego Kościoła na tej ziemi. Noc ta 

zostanie na zawsze w pamięci Kościoła w 

Czechach i na Słowacji jako 

najciemniejsza, najbardziej barbarzyńska 

w historii byłej komunistycznej 

Czechosłowacji.  

 

Siły bezpieczeństwa zlikwidowały wtedy na 

terenie Słowacji 89 klasztorów. 

Odwieziono do miejsc internowania, na 

które zamieniono kilka większych 

klasztorów, 740 zakonników. Na Słowacji 

było wtedy 18 męskich zakonów, liczących 

w sumie 1326 członków. W lecie tego 

samego roku podobny los spotkał siostry 

zakonne – na terenie całej Czechosłowacji 

zlikwidowano 720 klasztorów żeńskich i 

internowano, a potem obarczono 

przymusową pracą fizyczną 10 660 

zakonnic. W następstwie tych działań 

zlikwidowano formalnie zakony męskie, a 

zakonników pozostawionych poza 

internowaniem czy więzieniem włączono 

do struktur kleru diecezjalnego. 

 

Podczas kolejnych miesięcy i lat władze 

komunistyczne konsekwentnie realizowały 

swój program izolacji od społeczeństwa i 

całkowitej likwidacji Kościoła w 

Czechosłowacji. Nastały pokazowe 

procesy, podczas których zapadały wyroki 

skazujące na dożywocie lub wieloletnie 

więzienia za tzw. współpracę z wrogim dla 

systemu Watykanem. W pierwszych po 

barbarzyńskiej nocy procesach wydano 

pięć dożywotnich wyroków, a inne wyroki 

to w sumie 756 lat więzienia. 

 

Barbarzyńska noc z 13 na 14 kwietnia, 

którą po 60 latach wspomina w tych dniach 

w różnych wymiarach Kościół na Słowacji, 

to z pewnością jeden z najbrutalniejszych 

czynów popełnionych przez reżim 

totalitarny na duchowej kulturze narodu, 

tym bardziej, że skutki i tych, i kolejnych 

wyrafinowanych działań przeciwko 

Kościołowi trwały aż do upadku 

komunizmu w listopadzie 1989 r. 

 

Dzisiaj Kościół na Słowacji odwołuje się do 

wstawiennictwa duchowego męczenników 

z tamtego okresu – kilkoro z nich wyniósł 

do chwały ołtarzy jako błogosławionych 

Jan Paweł II, w tym siostrę Zdenkę 

Schelingową i grecko-katolickiego biskupa 

Vasila Hopkę podczas swojej trzeciej 

podróży na Słowację we wrześniu 2003 r. 

w Bratysławie. 

 

W Polsce jest dostępny dość dokładny 

opis tych wydarzeń, pióra bezpośredniego 

świadka – więźnia reżimu, który od 1960 r. 

przeżył osiem lat w więzieniach z ciężką 

pracą fizyczną tylko za to, że wcześniej 

przyjął tajnie święcenia biskupie. To 

książka „Po barbarzyńskiej nocy”, kard. 

Jana Chryzostoma Korca, wydana po 

polsku przez krakowskie wydawnictwo 

jezuitów WAM w 1994 r. 

Za: Radio watykańskie 

 

  Witryna tygodnia 

 

 

30 lat polskiego wydania L'Osservatore Romano 

 

W czasie ostatniej audiencji ogólnej 

Papież spotkał się m.in. z redakcją 

polskiego wydania L’Osservatore 

Romano, które w tym miesiącu obchodzi 

30. rocznicę powstania. „4 kwietnia 1980 r. 

został opublikowany pierwszy numer 

polskiego wydania L’Osservatore Romano 

i w dniu następnym 5 kwietnia w Wielką 

Sobotę redaktorzy wraz z dyrekcją udali 

się na audiencję do Jana Pawła II, aby 

przedstawić mu pismo, które on chciał dla 

swoich rodaków – powiedział redaktor 

naczelny pisma, ks. Władysław Gryzło SJ. 

 

Pragnęliśmy żeby po 30 latach 

przedstawić kolejny numer rocznicowy 

obecnemu Ojcu Świętemu Benedyktowi 

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=372501
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XVI. Udaliśmy się na spotkanie z 

Papieżem i mieliśmy okazję przedstawić 

odnowioną wersję naszego miesięcznika. 

Ojciec Święty ucieszył się z naszej 

obecności, pogratulował pracy i 

przeglądając stronicę naszego pisma 

stwierdził, że język polski jest trudny. Na 

to odpowiedział w naszym imieniu 

redaktor naczelny prof. Giovanni Maria 

Vian, że ma Ojciec Święty świetny akcent. 

Myśmy potwierdzali, rzeczywiście, bo 

przed chwilą właśnie Ojciec Święty 

przemawiał tradycyjnie po polsku i nasz 

język wciąż jest tu w Watykanie słyszany. 

Także bardzo jesteśmy wdzięczni za tę 

możliwość obchodzenia nie jubileuszu, ale 

spotkania z Następcą Świętego Piotra, 

którego nauczanie, jego dokumenty, jak i 

dokumenty Stolicy Apostolskiej 

zamieszczamy w polskim wydaniu dla 

naszych rodaków” – mówił Radiu 

Watykańskiemu polski jezuita. 

 

Do redaktora naczelnego watykańskiego 

pisma telegram gratulacyjny skierował 

sekretarz stanu, kard. Tarcisio Bertone. 

   Za: Radio Watykańskie 

     

  Refleksja tygodnia 

 

 

 Kod wielkiej żałoby narodowej 

 

Poniżej przedstawiamy nadesłane do sekretariatu KWPZM refleksje ks. Kazimierza Wojtowicza CR w związku z 

wydarzeniami ostatnich dni w Polsce. 

 

Jeżeli prawdą jest (a jest!), że wszystko, co 

się wydarza, jest jakąś zakodowaną 

wiadomością adresowaną do nas, czyli że 

każde zdarzenie chce nam coś 

powiedzieć, o czymś przypomnieć, przed 

czymś przestrzec, czegoś nauczyć, to 

trzeba nam próbować złamać ten kod i 

otworzyć zawarte przesłanie. Odczytując 

je, potykamy się o pięć wartości, po części 

ze sobą powiązanych: 

 

1) Bolesne przypomnienie kruchości 

życia. Każdy wypadek, w którym ktoś traci 

życie jest właśnie ilustracją tej prawdy, że 

nasze życie na ziemi jest niesamowicie 

łamliwe, potwornie delikatne, strasznie 

ulotne o tak nieprzewidującym 

zakończeniu. Mówię: każdy śmiertelny 

wypadek, a cóż dopiero taki 

niedokończony lot, w którym ginie tylu 

znakomitych obywateli, na czele z Panem 

Prezydentem Najjaśniejszej 

Rzeczpospolitej. Cisną się na usta słowa 

Noblistki: „Śmierć tylko taka. Bólu więcej 

miałeś trzymając różę w ręce i większe 

czułeś przerażenie widząc, że płatek spadł 

na ziemię. Świat tylko taki. Tylko tak żyć. I 

umierać tylko tyle. A wszystko inne - jest 

jak Bach chwilowo grany na pile” (Wisława 

Szymborska). 

 

2) Doświadczenie wspólnoty bólu. 

Uświadomienie sobie, kto zginął (a media 

w tym dyskretnie pomagały!) i ilu oddało 

życie na służbie Ojczyźnie, sprawiało, że 

ten ból był dotkliwy, przenikał do szpiku 

kości, rozdzierał trzewia, uchodził na 

zewnątrz razem ze łzami. Ale w tamte dni 

nikt nie wstydził się łez, dla nikogo nie były 

ujmą zapuchnięte od płaczu oczy, bo 

wszyscy wiedzieli, że cierpienie dzielone z 

drugim człowiekiem jest mniejsze o 

połowę. A mimo to było podobnie – jak to 

opisał swoje doświadczenie po stracie 

córki Urszuli Jan Kochanowski – „Z 

każdego kąta żałość człowieka ujmuje, a 

serce swojej pociechy darmo upatruje”. 

 

3) Zaproszenie do zatrzymania się. 

Dopiero w takich momentach wielkiego 

nieszczęścia widać, jak mało warta jest 

cała nasza bieganina za sprawami małej 

wagi, jak zajmująca jest krzątanina wokół 

rzeczy niepotrzebnych, jak zbyteczny jest 

cały harmider towarzyszący naszej 

codzienności czy pracy zawodowej. 

„Zatrzymaj się i żyj” – apelują napisy na 

przejazdach kolejowych w trosce o 

bezpieczeństwo. Oni wszyscy, którzy 

odeszli tej pamiętnej soboty, proszą nas 

również z całego serca z poetą: „Abyście 

byli uważni na to, co jest chociaż mija i w 

każdej chwili wdzięczni, świętujący 

wszelkie istnienie” (Czesław Miłosz).  

 

4) Poczucie przynależności do jednej 

rodziny. Jakież to było budujące i 

wzruszające, gdy w sejmie zapomniano o 

swoich poglądach, klubach, regionach i 

legitymacjach partyjnych, a wszyscy 

senatorowie i posłowie tworzyli jedną 

wspólnotę ludzi płaczących po stracie 

kolegów i koleżanek. Jakież to przykładne, 

że w meandrycznym strumieniu ludzkim 

płynącym dniami i nocami do pałacu 

prezydenckiego znaleźli się starzy, młodzi i 

dzieci, mieszkańcy ze wszystkich 

zakątków Polski, robotnicy i urzędnicy, 

nauczyciele i profesorowe, zakonnice i 

księża. Jakież to piękne, że wszyscy 

chcieli podziękować Człowiekowi, który w 

imię tożsamości narodowej przywracał 

nam pamięć i leczył nas z historycznej 

amnezji. Bo „Naród bez przeszłości jest 

godny współczucia. Naród, który odcina 

się od historii, który się jej wstydzi, który 

wychowuje młode pokolenie bez powiązań 

historycznych - to naród renegatów! Taki 

naród skazuje się dobrowolnie na śmierć, 

podcina korzenie własnego istnienia" 

(kard. Stefan Wyszyński). 

 

5) Postanowienie szacunku dla 

najwyższego urzędu Najjaśniejszej 

Rzeczpospolitej. Nie ulega wątpliwości, że 

urząd formuje tego, któremu został on 

powierzony; ale też ten, który urząd 

piastuje, jest twarzą tego urzędu. Jednym 

słowem, osoba i urząd żyją w symbiozie. I 

nie można mieć w poważaniu jedno bez 

drugiego. W związku z tym trzeba dbać o 

szacunek do autorytetów, a szczególnie do 

Głowy Państwa; trzeba zmienić język 

polityczny; trzeba nauczyć się ze sobą 

rozmawiać z kulturą i życzliwością, bez 

potępieńczych swarów, bez inwektyw, 

obelg i impertynencji. Bo cóż z tego, 

żeśmy wypalili tysiące zniczy, a w sercach 

nie powypalaliśmy zła, nienawiści, 

arogancji i wrogości; cóż z tego, żeśmy 

złożyli tony kwiatów, kiedy w naszych 

sercach nie zakwitły pierwiosnki nadziei na 

lepsze. 

 

Wydaje się, że takie może być najkrótsze 

przesłanie tej wielkiej kwietniowej tragedii. 

Jeżeli nic się z niej nie nauczyliśmy, jeżeli 

nic z tego nie kapnęliśmy, to chyba 

jesteśmy „najtępszymi uczniami świata” 

(Wisława Szymborska). 

 

Kazimierz Wójtowicz CR  

 

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=372251
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Oczekują na Zmartwychwstanie 

 

SP. Ks. Władysław  Woch (1939-2010) SDS 

 

 Urodził się 12 17 kwietnia 2010 roku w 

Trzebini pożegnano śp. Księdza 

Władysława Wocha - salwatorianina. 

Ziemia trzebińska była dla ks. Władysława 

Wocha miejscem, gdzie 71 lat temu 

przyszedł na świat, gdzie zdobył 

podstawowe przygotowanie do życia i 

pracował przez ostatnie siedem lat. Ta 

ziemia otwarła dziś przed nim swoje 

ramiona by przyjąć jego doczesne 

szczątki, złożone obok kości pionierów 

salwatoriańskich w Polsce.  

 

Ks. Władysław Woch urodził się 28 grudnia 

1939 r. w Psarach k. Trzebini. Chrzest 

otrzymał 4 stycznia 1940 r. w kościele 

parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i 

Pawła w Trzebini. Jego ojciec Stanisław 

był murarzem w Zakładach Surowców 

Hutniczych w Górce koło Trzebini, a żyjąca 

do dziś matka Rozalia zd. Łabuzek 

zajmowała się domem i wychowaniem 

syna i córki Barbary. Edukację 

podstawową rozpoczął w 1948 r. w 

Psarach, a ukończył w 1955 r. w szkole 

podstawowej im. Adama Mickiewicza w 

Krzeszowicach. Nie mógł jednak podjąć 

dalszego kształcenia z powodu choroby 

matki. W 1956 r. został uczniem liceum 

ogólnokształcącego w Sierszy, gdzie 

ukończył 3 klasy gimnazjalne. Po raz drugi, 

tym razem z powodu poważnej choroby 

ojca uważał za swój obowiązek przerwanie 

nauki i podjęcie pracy w celu utrzymania 

rodziny.  

 

Myśl o wstąpieniu do zakonu nieustannie 

mu towarzyszyła. Czynnikiem 

mobilizującym były znajdujące się blisko 

Psar klasztory: salwatorianów w Trzebini i 

karmelitów bosych w Czernej. Rozwój 

nabożeństw fatimskich, rozbudowa 

kościoła i działalność domu rekolekcyjnego 

w Trzebini wpłynęły na wybór 

zgromadzenia salwatorianów. W 1960 r. 

wstąpił do nowicjatu salwatorianów w 

Bagnie. 15 sierpnia 1961 r. złożył pierwsze 

śluby zakonne i kontynuował naukę w 

zakresie szkoły średniej. W latach 1962-

1968 był alumnem Wyższego Seminarium 

Duchownego w Bagnie. Święcenia 

kapłańskie przyjął w katedrze wrocławskiej 

z rąk abpa Bolesława Kominka. Prymicje 

celebrował w kościele parafialnym pw. 

Narodzenia NMP w Płokach.  

 

Ks. Władysław Woch po przyjęciu święceń 

kapłańskich pracował przez cztery lata 

jako wikariusz i katecheta salwatoriańskiej 

parafii w Krzywinie Gryfińskim. Następnie 

przez dwa lata był wikariuszem w parafii 

diecezjalnej w Świerklanach na terenie 

diecezji katowickiej. Przez kolejne dwa lata 

był katechetą w Nałęczowie w diecezji 

lubelskiej. W 1975 r. podjął trwającą trzy 

lata pracę w parafii pw. NMP Królowej 

Polski w Bielsku-Białej, gdzie pełnił 

również funkcję zastępcy przełożonego 

domu zakonnego. Zdobyte doświadczenie 

duszpasterskie wykorzystał w pełnieniu 

funkcji rektora kościoła pw. Wniebowzięcia 

NMP w Międzywodziu i równocześnie 

wikariusza przy parafii pw. św. Katarzyny 

w Kołczewie. Przez kolejne pięć lat był 

katechetą i zastępcą przełożonego w 

Węgorzewie. W życiu i działalności ks. 

Władysława pojawiły się też inne formy 

działalności. Przez jeden rok był 

kapelanem sióstr w Siedlcu k. Krzeszowic, 

gdzie duszpastersko działał przy kaplicy 

Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. 

Przez dwa lata pracował jako kapelan 

Sióstr Salwatorianek w Goczałkowicach-

Zdroju. Najdłużej przebywał we wspólnocie 

zakonnej w Mikołowie. Przez jedenaście 

lat pomagał w miejscowym 

duszpasterstwie oraz w okolicznych 

parafiach. Podobnie angażował się w 

czasie dwuletniego pobytu w Mikołowie-

Śmiłowicach.  W dniu 1 lipca 2003 r. 

powrócił w rodzinne strony i zamieszkał we 

wspólnocie zakonnej w Trzebini, gdzie 

pomagał w sanktuarium fatimskim. 

 

Praca duszpasterska ks. Władysława 

Wocha była, zwłaszcza w ostatnich latach 

jego życia, naznaczona chorobą i 

cierpieniem, które  stale się wzmagało. 

Dzięki pomocy ze strony współbraci, 

dobrym radom lekarzy, a zwłaszcza 

samarytańskiej posłudze i ofiarnej pomocy 

jego rodzonej siostry pani Barbary, był w 

stanie aktywnie uczestniczyć w życiu 

wspólnoty zakonnej i pomagać, w miarę 

swoich sił w duszpasterstwie parafialnym. 

Był człowiekiem optymistycznie patrzącym 

na ludzi i otaczający go świat. 

 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 17 

kwietnia 2010 r. w Sanktuarium MB 

Fatimskiej w Trzebini. Mszy Św. 

przewodniczył i kazanie wygłosił wikariusz 

prowincjalny ks. Bogusław Loska SDS. 

Ciało zmarłego zostało złożone w 

grobowcu zakonnym w cieniu 

trzebińskiego sanktuarium. 

 

 Za www.sds.pl   

 

 

SP. Ks. Piotr Perszko (1968-2010) SDB 

19 kwietnia 2010 r. w Kobylnicy k/Słupska odszedł do Pana śp. ks. Piotr Perszko salezjanin. Przeżył lat 42: 

22 jako salezjanin ; 12 jako kapłan. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie 

 

http://www.sds.pl/

