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Wiadomość tygodnia 

 

 

BEATYFIKACJE  ZAKONNIKÓW 

 

 

W Rzymie i Barcelonie 25 kwietnia odbyły 

się uroczystości beatyfikacyjne, w czasie 

których do chwały ołtarzy wyniesionych 

zostało dwóch kapłanów zakonnych: 

karmelita i kapucyn. Podczas 

południowego spotkania z wiernymi na 

modlitwie Regina Caeli Benedykt XVI 

przypomniał, że apostoła miłosierdzia o. 

Angelo Paoli nazywano „ojcem ubogich”. 

Z kolei o. José Tous y Soler jest 

przykładem tego, jak w wierności i 

zaufaniu Bogu pokonywać przeciwności 

losu.  

 

Błogosławiony Ojciec ubogich  

o. Angelo Paoli, karmelita 

 

 

Włoski karmelita został ogłoszony 

błogosławionym w bazylice św. Jana na 

Lateranie, czyli w tej dzielnicy Rzymu, 

gdzie najwięcej pracował. Eucharystii 

przewodniczył wikariusz generalny 

diecezji rzymskiej, kard. Agostino Vallini. 

Nowy błogosławiony „szerzył 

nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Dzięki 

niemu w Koloseum umieszczono krzyż” – 

mówi o. Fernando Millán Romeral. 

 

  

„Karmelita, o. Angelo Paoli żył na 

przełomie XVII i XVIII w. – powiedział 

Radiu Watykańskiemu o. Romeral. – 

Większość życia spędził w Rzymie, gdzie 

był znany z wielkiego zaangażowania na 

rzecz najuboższych. Był pierwszym, który 

umieścił krzyż w Koloseum, właśnie w tej 

okolicy najczęściej pracował. Ważny 

wydaje mi się sposób, w jaki zespolił on 

dwa ważne wymiary życia 

chrześcijańskiego. Z jednej strony 

umiłowanie krzyża i nabożeństwa Męki 

Pańskiej, a z drugiej wielka troska o 

„ukrzyżowanych naszych czasów”, czyli 

wszystkich, którzy cierpią z powodu biedy 

i różnych form marginalizacji. Jego 

beatyfikacja przypomina nam, że musimy 

uważnie odkrywać potrzeby 

współczesnych ludzi” – mówił włoski 

karmelita. 

Za: Radio watykańskie  

 

Błogosławiony José Tous y Soler, 

kapucyn 

 

Dewizą życiową kapucyna o. José Tousa 

y Solera były słowa: „Wiara i zaufanie do 

Boga”. Z powodu prześladowań Kościoła i 

zakonów w XIX w. przez hiszpańskie 

władze był on zmuszony chronić się za 

granicą. Gdy sytuacja polityczna w jego 

rodzinnej Katalonii poprawiła się wrócił do 

Hiszpanii, nie mógł jednak nosić habitu ani 

żyć we wspólnocie. Posługę 

duszpasterską prowadził poza klasztorem. 

Założył zgromadzenie Sióstr Kapucynek 

Matki Boskiego Pasterza, zajmujące się 

wychowaniem dziewcząt. Jego beatyfikacji 

przewodniczył w imieniu Papieża kardynał 

sekretarz stanu Tarcisio Bertone. 

 

Msza beatyfikacyjna miała miejsce w 

bazylice gotyckiej Santa María del Mar w 

Barcelonie. W uroczystości wzięli udział 

pielgrzymi z Hiszpanii, Włoch oraz z pięciu 

krajów Ameryki Łacińskiej, w których 

pracują Siostry Kapucynki Matki Boskiego 

Pasterza. „Jest to pierwsza beatyfikacja 

od XII w., którą celebruje się w tym 

mieście” – wskazał w homilii kard. 

Bertone. Przypomniał trudne czasy, w 

których przyszło żyć o. José. „W obecnym 

Roku Kapłańskim błogosławiony José 

Tous ofiaruje nam wielki przykład 

wierności. Zachęca nas wszystkich, 

abyśmy żyli tą wiernością wobec 

Chrystusa, naszego Dobrego Pasterza, w 

obecnej chwili, w której także nie brakuje 

trudności”. „Jakże aktualne są słowa, które 

były jakby hasłem jego życia: «Choćby 

wszystko było ciemne, trzeba zawsze być 

wiernym. Wiernym Bogu i ludziom»” – 

podkreśli kard. Bertone. 

 

José Tous y Soler urodził się w 1811 r. w 

miejscowości Igualada na przedmieściach 

Barcelony w głęboko religijnej rodzinie 

chrześcijańskiej. Miał 11 rodzeństwa. 

Atmosfera domowa, codzienna wspólna 

modlitwa rodziców i rodzeństwa 

ukształtowały jego bogate życie 

wewnętrzne, wrażliwość i łagodność. Od 

dziecka pociągała go duchowość 

franciszkańska, toteż mając 13 lat 

zapragnął zostać kapucynem. W 1828 r. 

złożył śluby wieczyste, a sześć lat później 

(24 maja 1834) przyjął w Barcelonie 

święcenia kapłańskie. Były to czasy 

prześladowań Kościoła. Wypędzono 

wówczas z Hiszpanii ok. 36 tys. 

zakonników. 

 

  

 

O. José udał się do Włoch, rozpoczynając 

okres tzw. eksklaustracji, czyli 

pozostawania poza klasztorem, który trwał 

już do końca jego życia. W 1843 r. 

sytuacja polityczna w jego ojczystej 

Katalonii poprawiła się na tyle, że mógł 

tam powrócić, ale pod warunkiem, że nie 

będzie nosił habitu zakonnego ani żył we 

wspólnocie. Zamieszkał wówczas z 

kilkoma innymi zakonnikami działając 

duszpastersko w różnych parafiach. Po 

$#guid{D6FDD46B-3946-4463-89E8-65C8912BCB4A} #$ 
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pewnym czasie, wraz z grupką trzech 

młodych dziewcząt, postanowił założyć 

zgromadzenie, które w duchu 

franciszkańskim szerzyłoby kult Maryi 

Pasterki oraz rozwijałoby i umacniało 

wiarę u młodych. W marcu 1850 r. w 

Ripoll (w północnej Katalonii, w pobliżu 

granicy z Francją) rozpoczęło działalność 

Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Matki 

Boskiego Pasterza, zajmujące się 

wychowaniem dziewcząt. 

 

Przez resztę życia o. José działał na polu 

charytatywnym i opiekował się założonym 

przez siebie dziełem, którego hasłem były 

słowa, stanowiące też jego dewizę 

życiową: „Wiara i zaufanie do Boga”. 

Zmarł podczas sprawowania Eucharystii w 

kaplicy domu Zgromadzania w Barcelonie 

w 1871 r., mając 60 lat. M.Raczkiewicz 

CSsR 

 

Za:  Radio watykańskie

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Obrady kapituły generalnej 

michalitów 

 

Rozpoczęta w dniu 15 kwietnia w Miejscu 

Piastowym kapituła generalna 

Zgromadzenia Świętego Michała 

Archanioła (Michalitów) kontynuuje swoje 

obrady w Markach koło Warszawy. 

Program kapituły przewiduje na najbliższe 

dni 27 – 28 IV 2010r wybory Przełożonego 

Generalnego i Zarządu zgromadzenia. 

Codzienne relacje z obrad kapituły można 

śledzić na www.michalici.pl . Polecajmy 

Bogu obrady Kapituły i wybór 

przełożonego Zgromadzenia.              Red. 

 

Poszerzona Rada Generalna 

Kanoników Regularnych w 

Krakowie 

 

W dniach 8 – 10 kwietnia 2010 roku, w 

Krakowie, w klasztorze Bożego Ciała 

Zakonu Księży Kanoników Regularnych 

Laterańskich odbyła się Poszerzona Rada 

Generalna. Głównym tematem Rady 

Generalnej było omówienie i 

przygotowanie Kongregacji Zakonu 

Kanoników Regularnych Laterańskich w 

poszczególnych prowincjach do 

kanonizacji naszego współbrata, kapłana, 

kaznodzieji i orędownika Eucharystii, 

Błogosławionego Stanisława 

Kazimierczyka. Uroczystość kanonizacyjna 

odbędzie się 17 października 2010 roku na 

Placu Św. Piotra w Watykanie. 

 

  

 

Wśród przybyłych gości byi Opat 

Generalny Bruno Giuliani (Włochy) i 

członkowie Rady. (…) Biorąc pod uwagę 

istotę i powagę  tego wydarzenia, 

Poszerzona Rada Generalna obrała 

kanonizację  Błogosławionego Stanisława 

Kazimierczyka jako temat i wydarzenie 

priorytetowe, na które wszystkie prowincje 

muszą się szczególnie przygotować. 

Tematem dyskusji Poszerzonej Rady 

Generalnej był również zjazd „Młodych 

Księży” zakonu kanoniczego, który 

odbędzie się w lipcu 2011 roku w 

Krakowie. Omówiono, również bieżące 

problemy poszczególnych prowincji. 

 

Dnia 9 kwietnia 2010 roku, wszyscy 

uczestnicy Poszerzonej Rady Generalnej 

udali się do Kurii Archidiecezji Krakowskiej 

na prywatne spotkanie z J.Em. Ks. 

Kardynałem Stanisławem Dziwiszem. 

Radni Generalni przekazali Ks. 

Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi 

słowa podziękowania za ogromne i 

nieocenione wsparcie Zakonu Kanoników 

Regularnych Laterańskich, na drodze do 

kanonizacji Błogosławionego Stanisława 

Kazimierczyka. 

 

Na zakończenie Poszerzonej Rady 

Generalnej, dnia 10 kwietnia 2010 roku, 

Radni udali się do Sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego w Krakowie – 

Łagiewnikach, aby koncelebrować 

Najświętszą  Eucharystię w nadzyczajnych 

okolicznościach katastrofy lotniczej 

samolotu prezydenckiego w Smoleńsku. 

Łącząc się w bólu z Narodem Polskim, 

popołudniem 10 kwietnia 2010 roku, Radni 

wyruszyli w drogę powrotną do swoich 

krajów. Ks. Maciej Siepietowski CRL  

Za: www.kanonicy.pl  

 Siostry Służebniczki przy Maryi 

Jasnogórskiej 

 

Pielgrzymka Sióstr Służebniczek 

Najświętszej Maryi Panny z okazji 160-

lecia istnienia zgromadzenia odbywa się w 

niedzielę, 25 kwietnia na Jasnej Górze. 

Dokładną rocznicę powstania 

zgromadzenia siostry świętować będą 3 

maja. „To spotkanie jest takim wielkim 

wotum wdzięczności wszystkich nas 

służebniczek, który chcemy tutaj u stóp 

Pani Jasnogórskiej złożyć dziękując Panu 

Bogu za ogrom łask otrzymanych przez te 

160 lat – mówi matka Maria Brygida 

Biedroń, przełożona generalna Sióstr 

Służebniczek Śląskich - Jednocześnie 

chcemy na nowo zawierzyć się opiece 

Matki Bożej, którą założyciel uczynił 

główną patronką zgromadzenia”.  

Centralnym punktem spotkania była 

Eucharystia, która rozpoczęła się o godz. 

11.00 na jasnogórskim Szczycie. Mszę św. 

odprawił abp Józef Michalik, 

przewodniczący Konferencji Episkopatu 

Polski, a koncelebrowało 36 kapłanów.  

 

  

„Zazwyczaj z ważnym wydarzeniem, 

radosnym czy trudnym, dziecko biegnie do 

matki. To jest znak miłości, zaufania – 

mówił w powitaniu abp Józef Michalik - 

Siostry służebniczki dzisiaj do Matki 

Najświętszej przyniosły swoją 

wdzięczność, nadzieję, zaufanie”. Msza 

św. została odprawiona w intencji 

dziękczynnej „za łaski udzielone 

zgromadzeniu w ciągu 160 lat 

posługiwania Kościołowi i Ojczyźnie, a 

także z prośbą o dalsze błogosławieństwo i 

rozwój w duchu charyzmatu założyciela bł. 

Edmunda Bojanowskiego”. 

W jubileuszowej Eucharystii uczestniczyło 

ponad tysiąc osób. Obecne były siostry 

służebniczki wielkopolskie, starowiejskie, 

śląskie i dębickie. Przyjechali przyjaciele i 

dobrodzieje zgromadzenia, a także 

podopieczni zakonnic. W imieniu Federacji 

Sióstr Służebniczek słowa powitania 

skierowała matka Maria Brygida Biedroń, 

przełożona generalna Sióstr Służebniczek 

Śląskich, jednocześnie przewodnicząca 

federacji czterech zgromadzeń 

służebniczek. Na zakończenie siostry 

odnowiły Akt Zawierzenia Matce Bożej. 

Okolicznościowe słowo skierował w liście 

do sióstr abp Marcin Widowicz, Nuncjusz 

Apostolski na Białorusi, gdzie również 

posługują siostry. Oprawę muzyczną 

zapewnił chór sióstr służebniczek 

Starowiejskich pod dyrekcją s. Katarzyny 

Kozubek. Mszę św. poprzedziła modlitwa 

różańcowa.  

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 

Najświętszej Maryi Panny założył 3 maja 

1850 roku Edmund Bojanowski, zapalając 

w ten sposób do posługi miłości wiele 

młodych dziewcząt. Zgromadzenie Sióstr 

http://www.jasnagora.com/
http://www.michalici.pl/
http://www.kanonicy.pl/
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Służebniczek przyjęło duchowość maryjną, 

jako swój styl realizacji chrześcijaństwa. 

Celem zgromadzenia jest służba bliźnim 

najbardziej potrzebującym pomocy 

duchowej czy materialnej, zwłaszcza 

dzieciom, ubogim i chorym. O. Stanisław 

Tomoń                   Za: www.jasnagora.com  

Klaretyni wybrali prowincjała 

 

21 kwietnia 2010 roku, ojcowie kapitulni, 

zgromadzeni na V Kapitule Prowincjalnej 

Misjonarzy Klaretynów, dokonali wyboru 

Przełożonego Prowincjalnego w osobie 

Ojca Krzysztofa Gierata CMF (ur. 

5.04.1965 r. w Dębinach, diecezja 

toruńska). W latach 1985-1991 ojciec 

Krzysztof Gierat odbył studia teologiczne 

na PWT we Wrocławiu. Święcenia 

kapłańskie przyjął 18.05.1991r. Następnie 

studiował Prawo Kanoniczne na KUL-u, 

które zakończył doktoratem. W latach 

1993-1996 pełnił funkcje przełożonego 

Seminarium Misjonarzy Klaretynów we 

Wrocławiu. 

 

W kolejnej trzyletniej kadencji pracował w 

duszpasterstwie polonijnym w Niemczech. 

W roku 2000 został wybrany do Zarządu 

Prowincjalnego. Przez kolejne cztery lata 

pełnił funkcję Wikariusza Prowincjalnego i 

Prefekta ds. Apostolatu. W 2004 roku na 

IV Kapitule Prowincjalnej Misjonarzy 

Klaretynów został wybrany na 

Przełożonego Prowincjalnego. Decyzją 

członków Kapituły ponownie wybrano go 

na ten urząd, na okres sześciu lat.) 

Dziękując Bogu za ten dar, prosimy o 

dalsze modlitewne wsparcie, aby Synowie 

Niepokalanego Serca Maryi Polskiej 

Prowincji potrafili wypełniać swoją 

misjonarską posługę w Kościele i świecie 

współczesnym. o. Aleksander Bober cmf -  

sekretarz kapitulny.                      

 

Nowy zarząd prowincjalny polskich 

werbistów 

 

Przełożony generalny Zgromadzenia 

Słowa Bożego – Księży Werbistów, po 

zapoznaniu się z głosami informacyjnymi, 

mianował nowy zarząd Prowincji Polskiej. 

W jego skład weszli: o. Andrzej Danilewicz 

– prowincjał, o. Jan Wróblewski – 

wiceprowincjał, o. Marek Adamczyk – 

admonitor, br. Tadeusz Górka i o. Michał 

Janoszka – radcy. Trzyletnią posługę nowa 

rada prowincjalna rozpocznie 1 maja br.  

 

O. Andrzej Danilewicz SVD, syn 

Czesława i Pelagii, urodził się 26 lutego 

1964 roku w Ełku. Ukończył zasadniczą 

szkołę zawodową i technikum elektryczne. 

W 1985 roku rozpoczął nowicjat w 

Zgromadzeniu Słowa Bożego w Chludowie 

k/Poznania. Po studiach filozoficzno-

teologicznych w Nysie i Pieniężnie i 

złożeniu ślubów wieczystych, przyjął 

święcenia kapłańskie w dniu 28 kwietnia 

1992 roku. Przez rok pracował 

duszpastersko na Słowacji, a następnie 

przez trzy lata przebywał w Irlandii, gdzie 

na Papieskim Uniwersytecie św. Patryka w 

Maynooth odbył studia podyplomowe z 

zakresu „Chrześcijańskiej Komunikacji i 

Rozwoju”.  

 

 

 

Po powrocie do kraju współpracował z 

Telewizją Niepokalanów i przez wiele lat 

przygotowywał cykliczne audycje dla Radia 

Watykańskiego, Radia Maryja i wielu 

rozgłośni diecezjalnych. Pełnił urząd 

Prowincjalnego Koordynatora do spraw 

Środków Społecznego Przekazu, a od 

2004 roku był rektorem Domu Misyjnego w 

Laskowicach Pomorskich i radcą 

prowincjalnym. Pierwszą kadencję 

prowincjała werbistów pełnił od 1 maja 

2007 roku. Od trzech lat jest członkiem 

Konsulty KWPZM.       Za: Sekretariat SVD 

 

Nadzwyczajna Kapituła 

prowincjalna u saletynów 

 

Dnia 22 kwietnia 2010 roku w Sanktuarium 

Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu k. 

Jasła odbyła się Nadzwyczajna Kapituła 

Prowincjalna Polskiej Prowincji 

Zgromadzenia Księży Misjonarzy 

Saletynów. Powodem zwołania Kapituły 

Nadzwyczajnej jest wypracowanie decyzji 

o połączeniu Prowincji Polskiej ze 

Szwajcarską. Obradom, w których weźmie 

udział 31 Misjonarzy Saletynów, 

wybranych przez członków Prowincji 

przewodniczyć będzie asystent generalny 

z Rzymu - ks. Lesław Pańczak MS. 

 

W roku 2009 obydwie Kapituły 

Prowincjalne w Szwajcarii i w Polsce 

wyraziły wolę połączenia obydwóch 

Prowincji. Decyzje te były podstawą do 

dalszej pracy Zarządów Prowincjalnych i 

Komisji mających na celu dobre 

przygotowanie tego projektu opartego na 

konkretnej rzeczywistości obu Prowincji w 

odniesieniu do prawa zakonnego i 

państwowego. Dnia 19 października 2009 

roku Kapituła Nadzwyczajna Prowincji 

Szwajcarskiej podjęła jednogłośną decyzję 

za połączeniem z Prowincja Polską. Przed 

podobną decyzją stanęła również 

Prowincja Polska.  

     ks. Piotr Szweda MS rzecznik Prowincji 

 

Spotkanie liderów „Rycerstwa 

Niepokalanej” w Niepokalanowie 

 

W dn. 16 -18 kwietnia 2010 w 

Niepokalanowie zgromadzili się liderzy 

Rycerstwa Niepokalanej z Polski na swoim 

wiosennym spotkaniu, któremu 

towarzyszyło hasło: "Bądźmy świadkami 

miłości". Ze względu na narodowa żałobę, 

nie wszyscy odpowiedzialni za Rycerstwo 

Niepokalanej na terenie naszego kraju 

uczestniczyli w spotkaniu. Ci, którzy 

przybyli, swoje pierwsze kroki skierowali 

do niepokalanowskiej świątyni, by wspólnie 

pomodlić się oddając Bogu przez ręce 

Niepokalanej i św. Maksymiliana ofiary 

katastrofy, jak i przyszłość naszego kraju, 

która była przecież bardzo droga dla 

założyciela Niepokalanowa i MI.(…) 

 

Sobota była wypełniona zajęciami po 

brzegi. Rycerze Niepokalanej rozpoczęli 

dzień od modlitwy w miejscu, w którym 

modlił się sam św. Maksymilian, śpiewem 

Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. 

Następnie, po krótkiej przerwie na posiłek, 

rozpoczęto obrady w sali św. 

Bonawentury.(…) 

Po południu, w godzinie miłosierdzia, 

rycerze zebrali się na cmentarzyku 

klasztornym, by przy grobie zasłużonego 

dla Rycerstwa br. Innocentego Wójcika 

odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

Następnie wysłuchano relacji z działalności 

asystenta narodowego i gwardiana 

klasztoru w Niepokalanowie o. Stanisława 

M. Piętki; prezesa narodowego o. 

Ryszarda Żybera, delegata do spraw 

młodzieżowego ruchu s. Teresy Michałek; 

dyrektora wydawnictwa w Niepokalanowie 

o. Grzegorza Klimczoka; asystenta 

prowincji krakowskiej o. Piotra Cubera; 

asystenta prowincji warszawskiej o. 

Grzegorza Szymanika. Za tę działalność 

podziękowano Bogu podczas Mszy św. w 

kaplicy św. Maksymiliana, której 

przewodniczył asystent narodowy MI o. 

Stanisław M. Piękta. W homilii mówił on o 

potrzebie dawania świadectwa ze swojego 

oddania się Niepokalanej, miłującej 

Matce.(…)    Za: www.niepokalanow.pl  

 

 Sympozjum na Jasnej Górze „Z 

Maryją bądźmy świadkami miłości” 

 

Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-

Maryjne „Z Maryją Królową Polski bądźmy 

świadkami miłości. Dziś i jutro” rozpoczęło 

się w piątek, 23 kwietnia na Jasnej Górze. 

Spotkanie zorganizowano z okazji 

przypadającego w tym roku jubileuszu 

100-lecia rekoronacji Cudownego Obrazu 

Jasnogórskiego koronami papieża św. 

Piusa X.  

 

„Sama myśl zorganizowania Sympozjum 

wiąże się ze świętowaniem jubileuszu 100-

lecia rekoronacji Obrazu Matki Bożej 

Jasnogórskiej. Ono przebiega w 

płaszczyźnie pobożnościowej, pierwsza 

sobota miesiąca jest modlitwą narodu, ku 

przyszłości naszego społeczeństwa 

myślimy o jakiejś wielkiej odnowie 

duchowej. Druga warstwa to jest próba 

pogłębienia intelektualnego kultu Matki 

Bożej, i temu chce służyć nasze 

Sympozjum. Zostało ono zorganizowane w 

dość błyskawicznym tempie. Udało mi się 

przekonać referentów, profesorów, żeby 

przygotowali tekst do druku i to 

http://www.jasnagora.com/
http://www.niepokalanow.pl/
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zaowocowało już książką, która otrzymają 

uczestnicy” – mówi o. prof. UKSW 

Zachariasz S. Jabłoński, czuwający nad 

organizacją spotkania.  

 

 

 

W gronie wielu wybitnych referentów 

znaleźli się m.in. prof. Franciszek Ziejka, b. 

rektor UJ, Kraków; bp dr Wacław Depo, 

KUL – Zamość-Lubaczów; bp prof. Antoni 

Długosz, Ignatianum, Częstochowa; bp 

prof. dr hab. Marek Jędraszewski, UAM, 

Poznań. Został także odczytany referat śp. 

ks. prof. Ryszarda Rumianka, rektora 

UKSW, który zginął w katastrofie 

smoleńskiej. (…) 

Za: www.jasnagora.com 

 

'Media i bioetyka' tematem 

Warsztatów Dziennikarskich w 

Licheniu 

 

Media i bioetyka – dziennikarze w służbie 

prawdy” to tytuł tegorocznych Warsztatów 

Dziennikarskich „Kościół bez tajemnic”, 

które rozpoczęły się 22 kwietnia w 

Sanktuarium w Licheniu. Wśród 

prelegentów znaleźli się specjaliści 

ginekolodzy, kardiolodzy, publicyści i 

teolodzy. Głównym organizatorem jest 

Biuro Prasowe prowadzonego przez księży 

marianów Sanktuarium Maryjnego w 

Licheniu. Patronat honorowy nad 

warsztatami objął Rzecznik Prasowy 

Konferencji Episkopatu Polski, a medialny 

– Polska Agencja Prasowa S.A. oraz 

Katolicka Agencja Informacyjna.  

 

Licheńskie spotkanie ma charakter 

nieodpłatnych warsztatów. Jest 

skierowane do dziennikarzy z redakcji 

prasy, radia i telewizji z całej Polski. 

Według założeń organizatorów, 

dziennikarskie spotkanie ma być z jednej 

strony okazją do podejmowania i 

komentowania różnych aktualnych zjawisk, 

a z drugiej integrować środowisko 

dziennikarskie.    

  

Tematy prelekcji:  „Człowiek jest od 

początku, więc mówmy o nim jak o 

człowieku” (dr Piotr Kieniewicz MIC, KUL 

Lublin); „Media w służbie prawdy i życia 

(wychowywać, a nie demoralizować)” (ks. 

prof. Tadeusz Reroń, PWT Wrocław); 

„Dlaczego nie dla in vitro?” (dr Tadeusz 

Wasilewski, ginekolog położnik, Białystok); 

„Kamień filozoficzny medycyny, czyli 

embrionalne komórki macierzyste” (bp 

prof. Józef Wróbel SCJ, KUL Lublin); 

„Równe i równiejsze? Kobiety na polu 

bioetycznego sporu” (Joanna Potocka, 

prawnik i publicysta, Warszawa); „Śmierć 

nie jest rozwiązaniem, czyli dlaczego nie 

wolno zabijać (aborcja i eutanazja)” (prof. 

Andrzej Szostek MIC, KUL Lublin); 

„Niepłodność małżeńską trzeba leczyć, 

czyli Naprotechnology nie jest 

szarlatanerią” (dr Maciej Barczentewicz, 

ginekolog położnik, Lublin); 

„Antykoncepcja jako źródło problemów 

zdrowotnych” (dr Marek Kośmicki, 

kardiolog, Warszawa).    Za: www.lichen.pl   

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

 

San Giovanni Rotondo: 

Przeniesienie relikwii Stygmatyka z 

Pietrelciny 

 

19 kwietnia relikwie Ojca Pio zostały 

uroczyście przeniesione do krypty w nowej 

świątyni w San Giovanni Rotondo, która 

została jemu poświęcona. Dotychczas 

przez 42 lata spoczywały one w 

tamtejszym kościele Matki Bożej Łaskawej. 

Urna z relikwiami Ojca Pio została 

przeniesiona w asyście braci kapucynów 

oraz wielu pielgrzymów. Ceremonii 

przewodniczył abp Michele Castoro.  

 

Jak mówi rzecznik prasowy sanktuarium, 

„ceremonia została zaplanowana w 

momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że 

będzie beatyfikacja Ojca Pio. Nowy kościół 

został przygotowany do tego w 2004 r., już 

po kanonizacji, a dzisiaj przyjął pod swój 

dach relikwie świętego. Po to został 

wybudowany” – dodał br. Antonio 

Belpiede. Uroczystość odbyła się w 

okresie paschalnym. Jak powiedział abp 

Castoro „to pozwala kontemplować 

jeszcze raz chwałę Zbawiciela, do której 

został włączony ten pokorny kapucyn. W 

swojej posłudze kapłańskiej, w swoim ciele 

doświadczył on upodobnienia do 

Chrystusa ukrzyżowanego i 

zmartwychwstałego”. 

 

T. Wroński, OFMCap, San Giovanni 

Rotundo                   Za: Radio watykańskie 

 

Generał jezuitów o antydemokracji 

i przemocy 

 

Dzisiejszy świat coraz mocniej doświadcza 

przemocy i antydemokracji. Takiego 

zdania jest przełożony generalny 

Towarzystwa Jezusowego, który 

przebywał w tych dniach z wizytą w 

Meksyku.  

 

 

 

W jej ramach przemawiał on w 

prowadzonym przez jezuitów 

uniwersytecie w Guadalajarze. „To, co w 

tej chwili rośnie, to populizm, a nie 

demokracja” – mówił o. Adolfo Nicolás. 

Zwrócił przy tym uwagę na 

rozpowszechnione zjawisko 

manipulowania informacjami i 

organizowania całych kampanii 

medialnych mających na celu przekonanie 

ludzi do dokonania jakiegoś wyboru 

politycznego czy zakupu.  

 

W kontekście Meksyku przemoc przybiera 

oblicze karteli narkotykowych. Krwawe 

żniwo działalności tego rodzaju grup 

przestępczych w Ameryce Środkowej to 80 

tys. zabójstw w ciągu sześciu lat. Czyni to 

cały region jednym z 

najniebezpieczniejszych na świecie. 

Generał jezuitów podkreślił potrzebę 

wykorzenienia takich zjawisk, jak wojny, 

przemoc, wykluczenie społeczne czy 

niesprawiedliwość. Wielką rolę w tym 

dziele odgrywa edukacja, która sama w 

sobie stanowi wyzwanie, także dla 

kierowanego przezeń zakonu.  Za: 

www.jezuici.pl  

 

 Nagroda dla ks. Zdzisława 

Malczewskiego Schr w Brazylii 

 

W Kurytybie (Brazylia) 16 kwietnia br. 

podczas uroczystego posiedzenia Rady 

Municypalnej przyznano II 12 osobom 

fizycznym i prawnym nagrody im. Jana 

Pawła. Wśród nagrodzonych znalazło się 

trzech księży polskiego pochodzenia: ks. 

Wilson Czaja - duszpasterz głuchoniemych 

i sam będący od urodzenia naznaczony 

tym kalectwem, ks. Andrzej Biernaski – 

rektor wyższego seminarium archidiecezji 

oraz ks. dr Zdzisław Malczewski TChr – 

chrystusowiec, Rektor Polskiej Misji 

Katolickiej w Brazylii.  

http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/7619.mp3
http://www.jasnagora.com/
http://www.lichen.pl/
http://www.jezuici.pl/
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Swoją obecnością zaszczyciła to ważne 

dla miasta i miejscowego Kościoła 

wydarzenie Polska Konsul Generalna 

Dorota Joanna Barys. Podczas tej sesji 

Rady Municypalnej uczczono także pamięć 

osób, które zginęły w katastrofie lotniczej 

koło Smoleńska. 

  

W Kurytybie po śmierci Ojca św. Jana 

Pawła II w 2005 r. ustanowiono nagrodę 

Jego imienia. Wyróżnienie przyznawane 

jest corocznie osobom i instytucjom, za 

działalność realizującą wartości głoszone 

przez Kościół katolicki.  

Za: www.chrystusowcy.pl  

 

Misjonarz o pracy Marianów w 

Sanktuarium w Atoku (Kamerun) 

 

Spełniając misyjne posłanie jesteśmy 

zobowiązani ewangelizować, doprowadzić 

do chrztu, dzielić się charyzmatem oraz 

doświadczeniem Kościoła, który nas posłał 

na misje. Jednym z tych doświadczeń jest 

duszpasterstwo pielgrzymkowe. 

Nauczyliśmy naszych wiernych chodzić na 

pielgrzymki. Najpierw dał przykład sam 

biskup Jan Ozga (który za rok będzie szedł 

w 20. pielgrzymce do Sanktuarium 

Maryjnego w Nguelemendouka). Poniżej 

relacja ks. Franciszka Filipca MIC z 

Kamerunu.  

 

My, w Atoku, mamy już siódme wydanie 

pieszej pielgrzymki do Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia, która bierze początek 

z czterech stron świata, tzn. z wszystkich 

możliwych kierunków. Z północy 

organizowana jest pielgrzymka z Abong 

Mbang (55km).  Idą w niej przedstawiciele 

trzech dekanatów. Ze wschodu, z lasu 

tropikalnego z parafii Essiengbot (90 km), 

przychodzą wierni  z trzech parafii. Z 

południa, z parafii Ayos (36 km) w diecezji 

Mbalmayo, idzie największa grupa. 

Wreszcie z zachodu, z dekanatu 

Nguelemendouka, organizowana jest mała 

grupa, która z powodu braku drogi 

przeprawia się pirogami przez dziką rzekę 

Nyong.     

 

W tym roku było najwięcej pielgrzymów. 

Pieszo z wszystkich grup przybyło ich 

prawie 700 osób. Drugie tyle przyłączyło 

się na miejscu. Pielgrzymi są przyjmowani 

na wioskach; ludzie częstują ich owocami i 

dają wodę do picia. Tam, gdzie przypada 

dłuższy odpoczynek lub nocleg, 

przygotowują obiad lub kolację. 

Nawiedzają wszystkie spotkane na drodze 

kaplice, gdzie modlą się, a w niektórych 

kaplicach uczestniczą w konferencji 

prowadzonej przez księży lub siostry 

zakonne. Po drodze odmawiają różaniec, 

śpiewają pieśni. Na pielgrzymce 

przygotowują się do dobrego przeżycia 

święta. Niosą swoje intencje by je 

przedstawić Chrystusowi Miłosiernemu w 

Sanktuarium. Przyjmują także intencje od 

spotkanych po drodze wspólnot, zwłaszcza 

od ludzi chorych, którzy nie mogą się 

wybrać na pielgrzymkę.  W tym roku 

największą intencją była sytuacja w 

Polsce, bo wielu słyszało o tragedii 

wypadku i śmierci Prezydenta wraz z 

delegacją pod Smoleńskiem.    

 

Pielgrzymi tak sobie wyznaczają odcinki 

drogi, że do Sanktuarium przychodzą  

razem wszystkie grupy między godziną 

13.00 a 15.00. Są  uroczyście witani przez 

mieszkańców Atoku oraz dzieci 

zorganizowane w małą orkiestrę z 

fanfarami i bębnami. W Sanktuarium 

otrzymują błogosławieństwo i są 

zaproszeni na pierwsze nabożeństwo, na 

Koronkę do Miłosierdzia Bożego na 

godzinę 15.00. Chór Miłosierdzia śpiewał 

koronkę i litanię. Do niektórych wezwań 

dołączali znaki, jak: rozłożone ręce na 

kształt krzyża, czy wyciągnięte ręce do 

Chrystusa proszące o miłosierdzie. W 

czasie modlitwy za Polskę misjonarze 

zaśpiewali pieśń: Boże coś Polskę… 

Odmówiliśmy także modlitwę za Ojczyznę, 

zaczerpniętą z Dzienniczka św. Faustyny.    

 

 

Po Koronce pielgrzymi rozeszli się do 

domów, w których zostali przyjęci na 

nocleg. Wrócili na godzinę 19.00, by 

uczestniczyć w Koncercie Pieśni o 

Miłosierdziu. Pieśni te  (a mamy ich już 16) 

zostały stworzone w Sanktuarium z okazji 

różnych wydarzeń i uroczystości, by 

podkreślić ich znaczenie. Tak np. z okazji 

intronizacji obrazu Chrystusa Miłosiernego 

została stworzona pieśń: Jezu, ufam 

Tobie, zaś przy intrionizacji obrazu Matki 

Bożej Miłosierdzia pieśń: Maryjo, Ty jesteś 

pierwszą napełnioną Bożym miłosierdziem, 

natomiast przy intronizacji obrazu Ojca 

Stanisława Papczyńskiego została 

stworzona pieśń dziękczynna chwaląca 

Boga za danie nam tego Apostoła 

Miłosierdzia. Inne pieśni są zaczerpnięte z 

Biblii.   

 

Po koncercie ks. Mirosław, Wikariusz 

Biskupi do Spraw Duszpasterskich, 

przedstawił  wiernym postać Prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego jako dobrego katolika 

wiernego chrześcijańskim wartościom, 

zaprosił wszystkich do modlitwy za Polskę. 

Rozpoczęła się wieczorna adoracja, która 

trwała kilka godzin. W tym czasie wszyscy 

księża udali się do konfesjonałów. 

Większość księży spowiadała na zewnątrz, 

bo nie było miejsca w kościele. Adoracja 

została zakończona o godz. 23.00, a 

pielgrzymi rozesłani do domów na 

spoczynek.    

 

Nazajutrz, już o świcie, zaczęła się 

krzątanina przy polowej kuchni, by 

przygotować obiad na około 100 osób oraz 

przy zapewnieniu wody wszystkim 

pielgrzymom i porządkowaniu kościoła. 

Rozpoczęliśmy niedzielne świętowanie 

Laudesami razem z księżmi i siostrami, ale 

nie byliśmy sami, bo  dołączyło się do nas 

kilkudziesięciu świeckich. Po modlitwie 

atmosferę umilił rytm bębnów i fanfar – 

dziecięcy chór witał przyjeżdżających bez 

przerwy gości.    

 

Uroczystą  mszę św. rozpoczęliśmy o 

godzinie 9.00. Przewodniczył  abp Józef 

Atanga z archidiecezji Bertoua. Był też bp 

Jan Ozga i kilkunastu księży. Liturgia była 

skoncentrowana na rozważaniu wiary, 

która wyraża się w postawie miłosierdzia; 

przyjęcia od Boga Jego łaski i darów oraz 

świadczenia innym  dobra. Arcybiskup 

podkreślił, że miłosierdzie jest dane od 

Boga  zawsze i wszędzie. Liturgię ubarwiły 

tańce i tradycyjna procesja z 

Ewangeliarzem. Były też obfite dary, 

między innymi koza, kury, wiele owoców, 

tradycyjny placek z pestek dyni oraz 

podarowany ornat z wizerunkiem 

Chrystusa Miłosiernego. Arcybiskup 

odprawiał mszę św. dziekczynną za  dar 

asfaltowej drogi dla naszego regionu. Ks. 

biskup Jan za Ojczyznę w tym tragicznym 

wydarzeniu, ks. proboszcz Krzysztof za 

parafian, a ja – jako Rektor Sanktuarium – 

za pielgrzymów.  

    

Po mszy św. było ucałowanie relikwii św. 

siostry Faustyny przy akompaniamencie  

specjalnie ułożonej na jej cześć pieśni. 

Wierni mogli zakupić dewocjonalia oraz 

specjalnie wyprodukowane na święto żółte 

koszulki z wizerunkiem Chrystusa  

Miłosiernego. Duchowieństwo, siostry 

zakonne i przedstawiciele władz zostali 

zaproszeni na obiad. Święto 

zakończyliśmy celebracją Godziny 

Miłosierdzia.    

 

Cieszymy się,  że coraz więcej 

pielgrzymów przybywa do naszego 

Sanktuarium. Radujemy się z tego święta, 

pomimo, że było  przeżywane w cierpieniu 

i solidarności z Polską. Ukazało nam 

jednak na nowo Bożą miłość i miłosierdzie 

jako źródło życia. ks. Franciszek Filipiec 

MIC 

Za: www.marianie.pl 

http://www.chrystusowcy.pl/
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  Zapowiedzi wydarzeń 

 

 

Dziękując za dar kapłaństwa... 

Ogólnopolska pielgrzymka kapłanów na Jasną Górę 

 

W ramach Roku Kapłańskiego, 1 maja 

br. odbędzie się pierwsza od 40 lat 

pielgrzymka duchowieństwa polskiego 

na Jasną Górę. Kapłani będą modlić się 

w intencjach powołań oraz upamiętnią 

kapłanów, którzy zginęli śmiercią 

męczeńską w czasie II wojny światowej, 

reżimu komunistycznego i na misjach. 

Udział w pielgrzymce weźmie prefekt 

watykańskiej Kongregacji ds. 

Duchowieństwa kard. Claudio Hummes.  

 

„Będzie to symboliczna pielgrzymka przez 

dzieje narodu, który przyjął Chrystusa i 

Jego Matkę Maryję do polskiej Kany i 

nigdy nie doznał zawodu” – napisali 

biskupi polscy w liście do kapłanów na 

Wielki Czwartek, w którym zapowiadają 

ogólnopolską pielgrzymkę kapłanów 

diecezjalnych i zakonnych na Jasną Górę. 

Podczas Mszy św. w sobotę 1 maja br. 

odnowią swoje przyrzeczenia kapłańskie i 

zawierzą siebie, powołania i przyszłość 

kapłaństwa Matce Kapłanów. Eucharystii 

według formularza o Chrystusie 

Najwyższym i Wiecznym Kapłanie 

przewodniczyć będzie i homilię wygłosi 

kard. Claudio Hummes prefekt 

watykańskiej Kongregacji ds. 

Duchowieństwa. Przesłanie do polskich 

kapłanów zapowiedział również Ojciec 

Święty Benedykt XVI. 

 Spotkanie duchowieństwa poprzedzi w 

piątek 30 kwietnia nocne czuwanie w 

Kaplicy Cudownego Obrazu. Podejmą je 

delegaci diecezji, zakonów i zgromadzeń. 

Kapłani z całej Polski zbiorą się na 

modlitwie w sobotę (1 maja) w 

archikatedrze częstochowskiej. Przed 

południem wyruszą w procesji na Jasną 

Górę. Podczas drogi rozważać będą 

tajemnice światła Różańca Świętego 

skupione wokół tematów takich, jak: 

Wierność kapłana, uwielbienie Jezusa 

Najwyższego Kapłana, dziękczynienie za 

dar kapłaństwa, przeproszenie za grzechy 

kapłańskie i prośba w intencji kapłanów 

polskich i powołań. 

Prócz kopii jasnogórskiego obrazu i relikwii 

św. Jana Marii Vianney’a, kapłani zaniosą 

na Jasną Górę symboliczne wotum 

wierności polskiego duchowieństwa. 

Będzie to urna z ziemią z byłych obozów 

koncentracyjnych i miejsc kaźni polskich 

duchownych oraz księga upamiętniająca 

nazwiska kapłanów, którzy zginęli podczas 

II wojny światowej, w czasie reżimu 

komunistycznego, a także nazwiska 

polskich misjonarzy – męczenników za 

wiarę. Poszczególne strony Księgi pisali 

odręcznie przełożeni i alumni Wyższego 

Seminarium Duchownego w Tarnowie. 

Wotum zostanie złożone w kaplicy Pamięci 

Narodu im. O. Augustyna Kordeckiego.  

 

Pielgrzymka będzie uwieńczeniem 

trwającego w polskim Kościele Tygodnia 

Modlitw o Powołania Kapłańskie. Poprzez 

wotum niesione na jasnogórski szczyt 1 

maja kapłani nawiążą też do 

przypadającego w nim Dnia Męczeństwa 

Duchowieństwa Polskiego (29 kwietnia), 

który ma być kontynuacją corocznego 

dziękczynienia za cudowne ocalenie 

księży, którzy przeżyli obóz koncentracyjny 

w Dachau. 

 Na hasło ogólnopolskiej pielgrzymki 

kapłanów wybrano słowa, które są 

jednocześnie hasłem trwającego Roku 

Kapłańskiego: „Wierność Chrystusa, 

wierność kapłana”. Rok Kapłański to czas 

modlitwy kapłanów, ale i za kapłanów. Na 

ogólnopolską pielgrzymkę zaproszeni są 

wszyscy kapłani diecezjalni i zakonni, 

diakoni stali oraz nadzwyczajni szafarze 

Komunii świętej, ale także wierni świeccy, 

którzy chcą włączyć się w modlitwę w 

intencjach swoich duszpasterzy. Dołączą 

do nich również klerycy z seminariów 

zakonnych i diecezjalnych. Ich 

pielgrzymka, która miała obyć się 17 

kwietnia została odwołana z powodu 

żałoby narodowej po wypadku 

prezydenckiego samolotu pod 

Smoleńskiem.  

 

Za organizację spotkania kapłanów na 

Jasnej Górze odpowiedzialna jest Komisja 

Duchowieństwa KEP, której przewodniczy 

metropolita krakowski kard. Stanisław 

Dziwisz. Organizatorzy podkreślają przede 

wszystkim wymiar modlitewny pielgrzymki. 

Zaznaczają, że w życiu kapłana 

najważniejsza jest modlitwa. Ich 

pragnieniem jest, by pośród licznych 

kapłańskich obowiązków na spotkanie 

znalazło czas jak najwięcej spośród ponad 

29 tysięcy kapłanów. Pielgrzymka ma być 

znakiem jedności międzydiecezjalnej i 

międzyzakonnej wspólnoty, jedności z 

Ojcem Świętym i Episkopatem. 

 Ogólnopolskie pielgrzymki kapłanów 

odbywają się rzadko. Z okazji Roku 

Kapłańskiego duchowni pielgrzymują co 

prawda do Ars, skąd pochodził patron 

kapłanów – św. Jan Vianney, do Ziemi 

Świętej i sanktuariów maryjnych. Są to 

jednak zwykle spotkania diecezjalne. 

Ogólnopolska pielgrzymka księży do 

jasnogórskiego sanktuarium, odbyła się 

ostatnio 26 sierpnia 1970 roku. 

Poprzedziła ją pielgrzymka kleryków. Trwał 

wówczas Rok Modlitwy w intencji Kościoła 

i Ojca Świętego Pawła VI, który obchodził 

złoty jubileusz kapłaństwa. W pielgrzymce 

kapłanów uczestniczyło wówczas ponad 4 

tysiące księży. 

 

Modlitwa Ojca Świętego Pawła VI za 

kapłanów  

 

O Panie, daj sługom Twoim serce, które 

obejmie całe ich wychowanie i 

przygotowanie. Niech będzie świadome 

wielkiej nowości, jaka zrodziła się w ich 

życiu, wyryła się w ich duszy. Serce, które 

byłoby zdolne do nowych uczuć, jakie Ty 

polecasz tym, których wybrałeś, by byli 

sługami Twego Ciała Eucharystycznego i 

Twego Ciała Mistycznego Kościoła. O 

Panie, daj im serce czyste, zdolne kochać 

tylko Ciebie taką pełnią, taką radością, 

taką głębokością, jakie wyłącznie ty 

potrafisz ofiarować, kiedy staniesz się 

wyłącznym, całkowitym przedmiotem 

ludzkiego serca. Serce czyste, które by nie 

znało zła, chyba tylko po to, by je 

rozpoznać, zwalczać i unikać, serce czyste 

jak dziecka, zdolne do zachwytu i do 

bojaźni. O Panie, daj im serce wielkie, 

otwarte na Twoje zamysły i zamknięte na 

wszelkie ciasne ambicje, na wszelkie 

małostkowe współzawodnictwo 

międzyludzkie. Serce wielkie, zdolne 

równać się z Twoim i zdolne pomieścić w 

sobie rozpiętość Kościoła, rozpiętość 

światła, zdolne wszystkich kochać, 

wszystkim służyć, być rzecznikiem 

wszystkich. Ponadto, o Panie, daj im serce 

mocne, chętne i gotowe stawić czoła 

wszelkim trudnościom, wszelkim pokusom, 

wszelkim słabościom, wszelkiemu 

znudzeniu, wszelkiemu zmęczeniu, serce 

potrafiące wytrwale, cierpliwie i bohatersko 

służyć tajemnicy, którą Ty powierzasz tym 

synom Twoim, których utożsamiłeś z sobą. 

W końcu, o Panie, serce zdolne do 

prawdziwej miłości, to znaczy zdolne 

rozumieć, akceptować, służyć i poświęcać 

się, zdolne być szczęśliwym, pulsującym 

Twoimi uczuciami i Twoimi myślami. Biuro 

Prasowe Konferencji Episkopatu Polski 
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Oczekują na Zmartwychwstanie 

 

Uroczystości pogrzebowe śp. Ks. Józefa Jońca (1959-2010) SP 

 

Setki osób uczestniczyło w mszy 

pogrzebowej o. Józefa Jońca - pijara. 

Prezesa stowarzyszenia Parafiada 

pożegnano w sanktuarium Matki Bożej 

Nauczycielki Młodzieży w Warszawie. Przy 

nakrytej biało-czerwoną flagą trumnie z 

ciałem wartę honorową pełnili żołnierze. 

Mszy w sanktuarium na warszawskich 

Siekierkach przewodniczył prymas senior, 

kardynał Józef Glemp; homilię wygłosił 

ojciec Prowincjał Józef Tarnawski. W 

uroczystościach pogrzebowych 

uczestniczył o. Generał Pedro Aguado.  

 

"Ojciec Józef dopełnił swego życia. 

Zawody, w których wziął udział jako 

szlachetny sportowiec, dobiegły końca. 

Dobiegł do mety jako kapłan, zakonnik, 

przyjaciel, członek rodziny, duszpasterz, 

osoba, którą tak dobrze znaliśmy" - 

powiedział w homilii o. J. Tarnawski. 

 

 

 

 

O godz. 16.00 w Świątyni Opatrzności 

Bożej w warszawskim Wilanowie odbyły 

się  uroczystości pogrzebowe o. Józefa 

Jońca oraz ks. Zdzisława Króla (kapelana 

Warszawskiej Rodziny Katyńskiej i 

postulatora procesu beatyfikacyjnego ks. 

Jerzego Popiełuszki) i ks. Andrzeja 

Kwaśnika (kapelana Federacji Rodzin 

Katyńskich), którzy także zginęli w 

katastrofie. 

 

Mszy świętej  przewodniczył metropolita 

warszawski abp Kazimierz Nycz. 

Duchowni zostali pochowani w krypcie 

zasłużonych Polaków. 

Za: www.pijarzy.pl 

 

Uroczystości pogrzebowe śp. Br. Stanisława Bednarza (1962-2010) MIC 

 

Był według mnie nade wszystko bratem! 

Cichy, pogodny, skromny, rozmodlony, 

gotowy do służby i pomocy, dyskretny. 

Każde spotkanie z nim, mi, księdzu, 

przypominało, że najpierw mam być 

bratem" (ks. Wojciech Skóra MIC). W 

poniedziałek, 19 kwietnia, odbyły się 

uroczystości pogrzebowe śp. brata 

Stanisława Bednarza, marianina, w 

ostatnim czasie ekonoma i radnego domu 

zakonnego Lublin I (dom seminaryjny). 

Pożegnanie w kaplicy domowej - 

poprzedzone wspólną modlitwą przy 

trumnie z ciałem Zmarłego i zakończone 

pierwszą stacją liturgii pogrzebu, której 

przewodniczył ojciec duchowny 

seminarium Andrzej Jerominek MIC - 

rozpoczęło te uroczystości. 

 

Msza św. pogrzebowa w kaplicy parafialnej 

Niepokalanego Poczęcia NMP, której 

przewodniczył ojciec prowincjał Paweł 

Naumowicz MIC, zgromadziła liczne grono 

współbraci zakonnych z wielu domów 

zakonnych w Polsce oraz z Londynu, Pragi 

czeskiej i Daugavpils (Łotwa). Przybyła 

rodzina, siostry zakonne oraz 

przedstawiciele parafian. Homilię wygłosił 

ks. Wojciech Skóra MIC, kustosz Grobu 

Ojca Założyciela na Mariankach w Górze 

Kalwarii. Zarówno słowa kazania, jak 

końcowe mowy ojca prowincjała i ks. 

Artura Radackiego MIC, przełożonego 

domu zakonnego w Lublinie, złożyły się 

wspólne świadectwo wdzięczności za 

piękny przykład życia zakonnego 

pozostawiony przez śp. br. Stanisława. 

  

Po liturgii ciało złożono w mariańskim 

grobowcu na lubelskim cmentarzu przy ul. 

Unickiej.Wieczny odpoczynek racz Mu 

dać, Panie!  

   

"Siedząc z nim przez pięć lat w jednej 

ławce w kaplicy mogłem podziwiać jego 

pobożność, która przejawiała się w 

słuchaniu słowa Bożego, modlitwie 

różańcowej odmawianej zawsze na 

kolanach w kaplicy i wieczornej adoracji 

Najświętszego Sakramentu. Potrafił dzielić 

liczne obowiązki i prace z wiernością 

modlitwie. Stasiu nikogo nie lubił 

absorbować swoją osobą, ale chętnie 

uczestniczył w życiu wspólnym, zawsze 

dyspozycyjny, pogodny, uśmiechnięty, 

cieszący się życiem. W pracy 

zaangażowany i co ważne, nigdy nie tracił 

czasu, wykorzystywał go maksymalnie" 

(ks. Andrzej Jerominek MIC) 

  

"Pozostaje w mojej pamięci jako współbrat, 

który całe swoje życie poświęcił Bogu i 

służbie bliźniemu. Niech odpoczywa w 

pokoju" (ks. Tadeusz Mierzwiński MIC)  

Za: www.marianie.pl  

 

 

SP. Br. Jan Tybor (1925-2010) SChr 

23 kwietnia 2010 r., w godzinach porannych, w Domu Zakonnym Chrystusowców w Puszczykowie zmarł brat Jan Tybor SChr. Pogrzeb 

odbędzie się we wtorek, 27 kwietnia. Msza Święta pogrzebowa rozpocznie sie o godz. 14.00 w kościele parafialnym w Puszczykowie. 

Bezpośrednio po Mszy złożenie ciała Zmarłego w kwaterze chrystusowców na cmentarzu w Puszczykowie.  

 

Śp. br. Jan Tybor SChr urodził się 21 maja 1925 r., Jurgowie k. Nowego Targu. Wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii 

Zagranicznej w 1950 r. Dnia 19 marca 1955 r. w Puszczykowie na ręce Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego złożył dozgonną profesję 

zakonną. Pełnił misję Towarzystwa w: Szczecinie, Władysławowie, Chociwlu, Brojcach, Ziębicach, Poznaniu, Zakopanem, Częstochowie, 

Łomiankach i Puszczykowie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.                   Za: www.chrystusowcy.pl  

http://www.pijarzy.pl/
http://www.marianie.pl/
http://www.chrystusowcy.pl/
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