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Wiadomość tygodnia 

 

 

KAPŁAŃSKIE PIELGRZYMOWANIE 

 

 

Pierwsza od 40 lat Pielgrzymka Ducho-

wieństwa Polskiego odbyła się w dniach 

30 kwietnia - 1 maja na Jasnej Górze. 

Modlitewne spotkanie jest polskim akcen-

tem trwającego Roku Kapłańskiego, prze-

biegającego pod hasłem: „Wierność Chry-

stusa, wierność kapłana”. W spotkaniu 

uczestniczyło ok. 5 tys. osób - ponad 3 

tys. kapłanów ubranych w szaty liturgicz-

ne, a także seminarzyści, siostry zakonne 

i osoby świeckie. Szczególnym gościem 

dzisiejszej uroczystości był kard. Cláudio 

Hummes, prefekt Kongregacji ds. Ducho-

wieństwa, osobisty przedstawiciel papieża 

Benedykta XVI. Watykański hierarcha 

przewodniczył Mszy św. na Szczycie. 

Eucharystię koncelebrowało 68 biskupów, 

arcybiskupów i kardynałów.  

 

W pielgrzymce uczestniczyli kapłani die-

cezjalni i zakonni z całej Polski. Dołączyli 

do nich również klerycy z seminariów 

zakonnych i diecezjalnych. Ich pielgrzym-

ka, która miała obyć się 17 kwietnia, zo-

stała odwołana z powodu żałoby narodo-

wej po wypadku prezydenckiego samolotu 

pod Smoleńskiem. Spotkaniu towarzyszą 

relikwie św. Jana Vianneya – patrona 

Roku Kapłańskiego. 

  

„Pielgrzymka jest wyrazem naszej 

wdzięczności za ewangeliczne powołanie. 

Jest równocześnie wyrazem naszej goto-

wości do dalszej służby u boku Jezusa 

Chrystusa, Dobrego Pasterza” – powie-

dział witając wszystkich zebranych kard. 

Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, 

przewodniczący Komisji ds. Duchowień-

stwa, organizującej ogólnopolską piel-

grzymkę duchowieństwa. „Wspólnota 

Kościoła zdaje sobie sprawę ze słabości 

także i swoich członków. Ale Kościół jest 

również święty świętością swej głowy – 

Jezusa Chrystusa, oraz świętością swoich 

niezliczonych synów oraz córek, świad-

czących na co dzień o swej wierze, na-

dziei i miłości” – podkreślił kard. Dziwisz.  

 

Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Józef 

Kowalczyk odczytał przesłanie papieża 

Benedykta XVI, skierowane do kapłanów i 

seminarzystów zgromadzonych na Jasnej 

Górze.  

 

„Drodzy Bracia, zawierzam każdego z was 

Chrystusowi, Dobremu Pasterzowi i modlę 

się, abyście przeżywając Rok Kapłański 

coraz bardziej nabierali zapału do dawania 

silniejszego i bardziej wyrazistego świa-

dectwa ewangelicznego we współcze-

snym świecie. Bądźcie ludźmi wytrwałej 

modlitwy i ascezy, abyście stwarzali w 

waszym życiu przestrzeń dla działania 

samego Boga. Przed tabernakulum uczcie 

się słuchać i przebaczać, troszczyć się o 

powierzony sobie lud, i budować kapłań-

skie braterstwo. Codzienne sprawowanie 

Eucharystii niech będzie dla was źródłem 

duchowej mocy i wszelkich łask, jakich 

potrzebujecie w pasterskim trudzie. Ko-

ściół w Polsce wydał wielu świętych ka-

płanów, wyznawców i męczenników, niech 

oni będą dla was wzorem i niech wstawia-

ją się przed Panem, aby trwała ta tradycja 

kapłańskiej świętości. Niech Maryja, Mat-

ka Kapłanów roztoczy nad wami swoją 

przemożną opiekę. Raz jeszcze zapew-

niam was o mojej jedności w modlitwie i 

ze serca błogosławię”.  

 

Kard. Cláudio Hummes w homilii mówił o 

potrzebie nowego zaangażowania misyj-

nego. Przekonywał polskich kapłanów, że 

dziś nie wystarczy przyjmować i ewangeli-

zować tych, którzy przychodzą do kościo-

łów, ale trzeba szukać tych, którzy się 

pogubili. Jako centrum życia i aktywności 

duszpasterskiej kapłana wskazał Eucha-

rystię. „Rok kapłański daje Kościołowi 

sposobność powiedzieć na nowo wszyst-

kim wam, kapłanom, że was miłuje, że 

składa wam cześć, że jest dumny z was i 

uznaje to, czym jesteście i to, co czynicie” 

– powiedział w homilii kard. Cláudio 

Hummes.  

 

„Dzisiaj jak zawsze świętość pozostaje 

głównym celem proponowanym kapłanom 

– przypomniał zebranym watykański hie-

$#guid{ B1F53FE5-CE C8-468C-A20C- C2B8F9B3EE 75}#$ 
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rarcha – Także dzisiaj są wśród was ka-

płani święci, wzorowi, którzy was inspiru-

ją”. Tu ks. kardynał wspomniał ks. Jerzego 

Popiełuszkę, który ostanie beatyfikowany 

6 czerwca br. „Czasy dzisiejsze nie są 

łatwe. (…) Mimo to nie powinniśmy tracić 

odwagi, chować się w okopach” – stwier-

dził kard. Hummes. Homilię tłumaczył bp 

Jan Wątroba z Częstochowy.  

 

Po kazaniu abp Józef Michalik, przewod-

niczący Konferencji Episkopatu Polski 

przewodniczył odnowieniu przyrzeczeń 

kapłańskich według formularza z Mszy 

Krzyżma z Wielkiego Czwartku. Po Ko-

munii został odmówiony też Akt Zawierze-

nia polskich kapłanów Chrystusowi Naj-

wyższemu Kapłanowi przez wstawiennic-

two Maryi, Królowej Apostołów.  

 

 

Fragment Aktu Zawierzenia: 

 

Zawierzamy Ci nas, kapłanów zakon-

nych. Opuściliśmy wszystko i poszli-

śmy za Tobą w czystości, ubóstwie i 

posłuszeństwie. Liczysz na nas, chcesz 

byśmy niczego nie trzymali dla siebie, 

ale dawali wszystko. By była w nas 

obecna i widzialna Twoja świętość; i 

byśmy w ten sposób pokazywali światu 

Ciebie. Uczyń nasze serca według 

Serca Twego. Spraw, by pulsowały one 

Twoimi myślami i uczuciami. Daj, by-

śmy kochali modlitwę, z której jeste-

śmy i żyjemy. Pomóż nam żyć w szcze-

rości i wierności wobec Twojego we-

zwania, naszych ślubów oraz chary-

zmatów założycieli naszych zakonów i 

zgromadzeń. Zawierzamy Ci nas 

wszystkich, gliniane naczynia, w któ-

rych umieściłeś skarby swojej łaski 

 

 

Symbolicznym wotum wierności polskiego 

duchowieństwa, jakie kapłani złożyli na 

Jasnej Górze, była urna z ziemią z byłych 

obozów koncentracyjnych i miejsc kaźni 

polskich duchownych oraz księga zawiera-

jąca blisko 3 tys. nazwisk kapłanów, którzy 

zginęli podczas II wojny światowej, w 

czasie reżimu komunistycznego, a także 

nazwiska polskich misjonarzy – męczen-

ników za wiarę. Poszczególne strony 

księgi pisali odręcznie przełożeni i alumni 

seminarium duchownego w Tarnowie, a 

wstęp – również odręcznie – napisał abp 

Józef Michalik. Wotum zostanie złożone w 

Kaplicy Pamięci Narodu na Jasnej Górze.  

 

Na zakończenie Eucharystii sekretarz 

generalny Episkopatu bp Stanisław Budzik 

odczytał telegram skierowany przez 

uczestników pielgrzymki kapłańskiej na 

ręce Ojca Świętego Benedykta XVI.  

 

Msza św. była sprawowana według formu-

larza o Jezusie Chrystusie Najwyższym i 

Wiecznym Kapłanie. Księża biskupi, wyżsi 

przełożeni zakonów męskich i rektorzy 

polskich seminariów zajęli miejsca na 

podium Szczytu jasnogórskiego. Pozostali 

kapłani koncelebrowali Mszę św. na placu 

jasnogórskim. Przygotowano 10 namiotów 

jako miejsca dostępu do Ciała i Krwi Chry-

stusa.  

 

Na wałach jasnogórskich ustawiony został 

telebim, aby umożliwić pielgrzymom bli-

skie uczestnictwo w Eucharystii. Oprawę 

muzyczną zapewnił Jasnogórski Chór 

Mieszany im. Królowej Polski, Dziewczęcy 

Chór Katedralny „Puellae Orantes” z Tar-

nowa oraz Jasnogórski Oktet Dęty pod 

dyr. Marka Piątka. 

Za:  www.jasnagora.com

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Dziesiąta rocznica kanonizacji  

Św. Faustyny Kowalskiej 

 

„Promieniowanie orędzia Miłosierdzia” – 

pod takim hasłem w Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 

odbyło się okolicznościowe sympozjum z 

okazji 10. rocznicy kanonizacji Siostry 

Faustyny. W obchodach rocznicowych 

wzięli udział teologowie, naukowcy, kapła-

ni, osoby konsekrowane, ludzie ze świata 

kultury i sztuki oraz apostołowie Miłosier-

dzia Bożego z całej Polski, a także z in-

nych krajów Europy i świata.   

 

30 kwietnia uroczystą Eucharystię, której 

przewodniczył kard. Franciszek Macharski, 

poprzedziło okolicznościowe sympozjum, 

zorganizowane przez Zgromadzenie Sióstr 

Matki Bożej Miłosierdzia, rektorat sanktu-

arium i katedrę duchowości Uniwersytetu 

Papieskiego Jana Pawła II. Kard. Stani-

sław Dziwisz przywołał słowa Jezusa z 

Dzienniczka św. Siostry Faustyny: „Nie 

znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się 

nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mo-

jego”. Metropolita krakowski przypomniał o 

orędziu Miłosierdzia, które ona z niezwykłą 

delikatnością przekazała Kościołowi, a 

Sługa Boży Jan Paweł II ukazał całemu 

światu. 

W referatach przedstawiono rolę Jana 

Pawła II i Benedykta XVI w ukazywaniu 

światu życia i misji św. Siostry Faustyny, 

jej wpływ na życie Kościoła, rolę jej kie-

rowników duchowych i zgromadzenia w 

wypełnianiu jej posłannictwa oraz zasięg 

promieniowania orędzia Miłosierdzia we 

współczesnym świecie. Wszystkie referaty 

ukazały się już w publikacji książkowej. 

Przy tej okazji pamiątkowe statuetki św. 

Siostry Faustyny i medale okolicznościowe 

otrzymały osoby najbardziej zasłużone w 

dziele szerzenia orędzia Miłosierdzia. 

 

W programie obchodów jest także dzisiej-

sza premiera koncertu zatytułowanego 

Moja Miłość, w całości opartego na tek-

stach z Dzienniczka św. Siostry Faustyny, 

z muzyką Zbigniewa Małkowicza, w wyko-

naniu zespołu Lumen z Poznania.          

s. Elżbieta Siepak ZMBM  Za: Radio waty-

kańskie 

Ks. Kazimierz Radzik ponownie 

przełożonym generalnym 

michalitów 

 

XX Kapituła Generalna Michalitów dokona-

ła w dniu 27 kwietnia  wyboru przełożone-

go generalnego. Na urząd Generała Zgro-

madzenia Św. Michała Archanioła został 

ponownie wybrany ks. Kazimierz Radzik.  

 

Ks. Kazimierz Radzik urodził się 2 stycznia 

1956 r. w Binczarowej k. Gorlic w wielo-

dzietnej rodzinie Józefa i Janiny (11 ro-

dzeństwa). Pierwsze śluby zakonne złożył 

w 1975 roku, śluby wieczyste w 1979 r. 

Święcenia kapłańskie przyjął 24 kwietnia 

1982 r. Ukończył specjalistyczne studia na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na 

Wydziale Nauk Społecznych w sekcji 

pedagogiki.  

 

Pracował jako duszpasterz młodzieży, min. 

był głównym moderatorem michalickich 

oaz. Przez pięć lat był dyrektorem macie-

rzystego domu zakonnego w Miejscu 

Piastowym. W roku 1994 objął funkcję 

prefekta kleryków w Wyższym Seminarium 

Duchownym XX Michalitów w Krakowie. 

W 1997 roku został dyrektorem Domu 

Dziecka Moja Rodzina w Pawlikowicach k. 

Wieliczki. Od 1998 r. był proboszczem 

parafii p. w. Matki Bożej z Góry Karmel 

oraz kustoszem sanktuarium Matki Bożej 

http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/7739.mp3
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Fatimskiej w Górkach k. Garwolina, 

a także dyrektorem domu rekolekcyjnego.  

26 kwietnia 2004 roku, w czasie obrad XIX 

Kapituły Generalnej, został wybrany Prze-

łożonym Generalnym Zgromadzenia. 

Zastąpił o. generała ks. Kazimierza Toma-

szewskiego, który tę funkcję pełnił przez 

12 lat (dwie kadencje). 27 kwietnia 2010 

roku, jedenastego dnia obrad XX Kapituły 

Generalnej, ks. Kazimierz Radzik został 

ponownie wybrany na najwyższy urząd 

w Zgromadzeniu. Jest dziesiątym Przeło-

żonym Generalnym w historii Zgromadze-

nia św. Michała Archanioła 

Nowy Zarząd Prowincjalny Misjona-

rzy Świętej Rodziny 

 

12-16.04.2010 r. w Bąblinie k. Poznania 

odbyła się Kapituła Prowincjalna Polskiej 

Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świę-

tej Rodziny pod hasłem: Misjonarz Świętej 

Rodziny świadkiem Miłości Chrystusa. W I 

dniu obrad Przełożony Prowincjalny Ks. 

Marian Kołodziejczyk MSF odprawił Mszę 

św. w intencji ofiar katastrofy samolotu 

prezydenckiego pod Smoleńskiem. Każ-

dego dnia uczestnicy Kapituły zanosili 

modlitwy błagalne w intencji Ojczyzny oraz 

ofiar katastrofy i ich, pogrążonych w żało-

bie, rodzin. 

 

Kapituła Prowincjalna gościła Przełożone-

go Generalnego - Ks. Edmunda Michal-

skiego MSF oraz jego Asystenta - Ks. 

Santiago Fernandez del Campo MSF.  

 

 

W trakcie obrad Kapituły omówione zostały 

bieżące, najistotniejsze sprawy Polskiej 

Prowincji MSF oraz wybrany został nowy 

Zarząd Prowincjalny Polskiej Prowincji 

Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny 

Prowincjałem na drugą kadencję został Ks. 

Marian Kołodziejczyk MSF. W skład rady 

prowicjalnej weszli: Ks. Adam Sobczyk 

MSF - Wikariusz i I. Asystent Prowincjalny: 

Ks. Adam Bajorski MSF - II. Asystent 

Prowincjalny; Ks. Piotr Pietrzyk MSF - III. 

Asystent Prowincjalny. Zgodnie z decyzją 

Kapituły Prowincjalnej nowy Zarząd roz-

pocznie urzędowanie w dniu 01.05.2010 r.         

Ks. Bogdan Mikutra MSF, Sekr. Prow. 

  

Druga kadencja o. Arkadiusza No-

waka MI 

 

Wikariusz prowincji kamilianów w Polsce 

poinformował, że w dniu 19 kwietnia gene-

rał zakonu o. Renato Salvatore mianował 

prowincjałem polskiej prowincji o. Arkadiu-

sza Nowaka, który będzie spełniał tę po-

sługę drugą trzyletnią kadencję.  Red. 

UKSW – Sympozjum o Świętym 

Damianie de Vesteur 

 

W minioną środę, w auli Jana Pawła II 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego w Warszawie, odbyło się sympo-

zjum naukowe na temat: Św. Damian z 

Molokai, człowiek, który zmienił świat.  

 

 

 

Rozpoczęło się ono powitaniem uczestni-

ków sympozjum i modlitwą w intencji tra-

gicznie zmarłego pod Smoleńskiem rektora 

UKSW ks. prof. Ryszarda Rumianka i 

wszystkich ofiar tej tragedii. Słowo wstęp-

ne śp. ks. Rektora odczytał o. Zdzisław 

Świniarski SSCC, następnie słowo wygłosił 

p. Koen Haverbeke (Przedstawiciel Rządu 

Flamandzkiego).  

 

W następnej kolejności, o. Andrzej Łukaw-

ski SSCC (Przełożony Polskiej Prowincji 

Zgromadzenia Najświętszych Serc) odczy-

tał list o. Javiera Álvarez-Ossorio SSCC 

(Przełożonego Generalnego Zgromadze-

nia) i wygłosił przygotowany przez siebie 

referat: Życie i działalność św. o. Damiana.  

 

Następnie były przedstawiane następujące 

referaty:  Duchowość św. o. Damiana – ks. 

prof. Stanisław Urbański (UKSW) ; Kościół 

w służbie chorych – J. E. ks. abp Zygmunt 

Zimowski (Przewodniczący Papieskiej 

Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia); 

Św. o. Damian wzorem dla działalności 

charytatywnej – J. E. ks. bp Grzegorz 

Balcerek (Przewodniczący Komisji Chary-

tatywnej Konferencji Episkopatu Polski); 

Św. Damian de Veuster – człowiek swoich 

czasów, który stał się przykładem  dla 

następnych pokoleń - o. Juliaan Vandeker-

khove  SSCC (Przełożony Flamandzkiej 

Prowincji Zgromadzenia Najświętszych 

Serc)  

 

Podsumowania i  zakończenia sympozjum 

dokonał o. Andrzej Łukawski SSCC (Prze-

łożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia 

Najświętszych Serc). W sympozjum 

uczestniczyli m.in.: licznie przybyli współ-

bracia z Polski, duchowieństwo diecezjalne 

na czele z biskupami i profesorami wyż-

szych uczelni, jak również studenci UKSW 

i wiele osób świeckich. Materiały z sympo-

zjum, w języku polskim i angielskim, będą 

dostępne w najbliższych miesiącach. Se-

bastian Pieczeniak SSCC 

 

Franciszkańscy ekolodzy na Górze 

Św. Anny 

 

Europejski Kongres Sprawiedliwości Poko-

ju i Ochrony Stworzeń zakończyło się na 

Górze św. Anny. Spotkaniu przewodniczył 

generał Zakonu Braci Mniejszych o. José 

Rodríguez Carballo OFM. Spotkanie (24-

28 kwietnia) zgromadziło niemal 40 braci 

mniejszych z: Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii, 

Irlandii, Chorwacji, Czech, Austrii, Niemiec 

oraz Polski. 

 

"Celem spotkania jest formowanie prowin-

cjalnych animatorów SPOS do pracy w 

poszczególnych jednostkach zakonu. 

Nasze konstytucje generalne już w pierw-

szym punkcie mówią, że bracia ożywieni 

miłością do każdego człowieka powinni 

nieść na cały świat orędzie Ewangelii, a 

swoimi czynami powinni głosić pojednanie, 

pokój i sprawiedliwość oraz okazywać 

szacunek stworzeniu" - powiedział tego-

roczny organizator spotkania o. Samuel 

Cegłowski OFM z Prowincji św. Jadwigi.  

 

Specjalnymi gośćmi spotkania byli: o. 

Joseph Rozansky OFM - dyrektor Biura 

Generalnego SPOS w Rzymie, o. Vicente 

Felipe OFM - definitor generalny Zakonu 

Braci Mniejszych oraz o. Francisco O'Co-

naire OFM - koordynator prac SPOS 

Zgromadzeń Zakonnych przy Konferencji 

Wyższych Przełożonych we Włoszech.(…)  

 

 

 

Spotkania animatorów SPOS Zakonu Braci 

Mniejszych odbywają się co dwa lata. Trzy 

poprzednie odbyły się w Asyżu (2002), 

Santiago de Compostela (2004) i Frankfur-

cie (2007). o. Kasjan Adam Rak OFM.  

Za: www.franciszkanie.pl 

 

Pomnik św. Wincentego a Paulo w 

Krakowie 

 

26 kwietnia 2010 r, kiedy w Zgromadzeniu 

Misji obchodzimy wspomnienie liturgiczne 

przeniesienia relikwii św. Wincentego a 

Paulo do kaplicy przy nowym Domu Macie-

rzystym (95 Rue de Sevres) w Paryżu to w 

parafii NMP z Lourdes w Krakowie święto-

wano z jednej strony nawiedzenie parafii 

http://m.in/
http://franciszkanie.pl/klik.php?url=http://www.franciszkanie.com
http://www.franciszkanie.pl/
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przez relikwie św. Założycieli w ramach 

obchodów 350 Rocznicy śmierci św. Win-

centego i św. Ludwiki, a z drugiej strony 

odsłonięcie i poświęcenie pomnika św. 

Wincentego a Paulo, Patrona Dzieł Miło-

sierdzia, który stanął w parku na wprost 

wejścia do kościoła.  

Park przed kościołem został zorganizowa-

ny przez władze po II wojnie światowej na 

obszarze dawnych ogrodów Misjonarskich 

i parafialnych. I tak jak ulicę obok kościoła 

przemianowano wówczas i za nowego 

patrona dano postać twórcy bolszewickiej 

policji politycznej tak nowo utowrzonemu 

parkowi nadano imię Adama Polewki, 

pisarza i działacza komunistycznego. Po 

1989 roku decyzją Rady Miasta Krakowa 

park stał się Parkiem im. św. Wincentego a 

Paulo. W ostatnich latach został poddany 

gruntownej renowacji i przebudowie byśmy 

w XXI wieku mogli się cieszyć jego nowym, 

nowoczesnym wystrojem. W planach 

restaturacyjnych od razu zaznaczono 

miejsce na pomnik Patrona Parku. Pier-

wotnie miał on być postawiony i odsłonięty 

w 2001 r. w 350 Rocznicę przybycia Misjo-

narzy do Polski. Tego planu nie zrealizo-

wano.  

Obecne obchody 350 Rocznicy śmierci św. 

Założycieli stały się okazją do powrotu do 

tych planów. Inicjatywę parafianie przyjęli 

bardzo ortwarcie i przy nielicznych sprze-

ciwach poparli. Na ceglanym, prostopadło-

ściennym cokole ustawiono ponadnatural-

nej wielkości, odlaną w brązie postać św. 

Wincentego w sutannie i charakterystycz-

nym dla niego plaszczu. Święty przytula 

przed sobą chłopca. Obaj patrzą się z 

wysokości wprost na wejście do kościoła 

parafialnego NMP z Lourdes. Na również 

mosiężnej tablicy na ścianie cokołu 

umieszczono odlaną z brązu tablicę na 

której czytamy: “Św. Wincenty a Paulo 

1581 - 1660 Patron Dzieł Miłosierdzia 

Parafia NMPz Lourdes Zgromadzenie 

Księży Misjonarzy 2010″ 

 

Pomnik stoi nie tylko na wprost kościoła, 

ale jednocześnie w centralnym punkcie 

komunikacyjnym parku. Jest jego zwień-

czeniem i punktem odniesienia. Wiele 

parafian mijać go będzie idąc do i ze świą-

tyni. Ponadto należy zaznaczyć, że jest to 

pierwszy pomnik św. Wincentego a Paulo 

w Polsce znajdujący się w otwartym, pu-

blicznym miejscu. Dotąd pomniki sytuowa-

no w ogrodach klasztornych i domów 

Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia. (…) 

Uroczystego odsłonięcia pomnika 26 

kwietnia dokonał ks. kardynał Stanisław 

Dziwisz, Metropolita Krakowski w obecno-

ści Prezydenta Krakowa, prof. Jacka Maj-

chrowskiego, przedstawicieli Rady Miasta i 

Dzielnicy, władz Polskiej Prowincji Zgro-

madzenia.             Za: www.misjonarze.org 

Nowy redaktor naczelny miesięcznika 

"W drodze" 

 

O. Roman Bielecki OP został nowym re-

daktorem naczelnym Miesięcznika „W 

drodze” Zastąpił na tym stanowisku o. 

Pawła Kozackiego OP, który kierował 

miesięcznikiem przez ostatnich 15 lat. O. 

Bielecki ma trzydzieści trzy lata. Pochodzi 

ze Stalowej Woli. Jest absolwentem wy-

działu prawa KUL. 

 

 

 

Miesięcznik „W drodze” ukazuje się od 

roku 1973. Pierwszym redaktorem naczel-

nym był o. Marcin Babraj OP. Na łamach 

pisma publikowali m. in. Roman Brandsta-

etter, Anna Kamieńska, Andrzej Kijowski, 

Kazimiera Iłłakowiczówna. Do stałych 

współpracowników miesięcznika należą 

Jan Góra OP, Jacek Salij OP, Jan Andrzej 

Kłoczowski OP, Michał Zioło OCSO. 

Za: www.dominikanie.pl 

 

Ruszył „Express Niepokalanów” 

 

1 maja Przedsiębiorstwo PKS Warszawa 

uruchomiło kolejne połączenie autobusowe 

w ramach projektu „Sanktuaria Polskie”. 

„Express Niepokalanów” będzie jeździł w 

relacji Warszawa Zachodnia - Sanktuarium 

w Niepokalanowie - Warszawa Zachodnia. 

Pielgrzymi podczas pobytu w Niepokala-

nowie będą oprowadzani przez jednego z 

ojców franciszkanów. Będzie można zwie-

dzić Sanktuarium Matki Bożej Niepokala-

nej, Muzeum św. Maksymiliana, Muzeum 

Straży Pożarnej a także inne ciekawe 

miejsca na terenie sanktuarium.  

 

„Express Niepokalanów” będzie kursował 

w każdą sobotę pod warunkiem, że zbierze 

się odpowiednia liczba osób, oraz w każdy 

dzień tygodnia gdy się zgłosi grupa 45 

osób.  Przejazd z Warszawy do Niepoka-

lanowa będzie trwał około 50 minut a w 

tym czasie pielgrzymi obejrzą  film o fran-

ciszkańskim klasztorze. Po dotarciu na 

miejsce będzie można uczestniczyć we 

Mszy św. w bazylice. 

   

Piotr Grzegorczyk, dyrektor Przedsiębior-

stwa Państwowej Komunikacji Samocho-

dowej w Warszawie podkreśla, że pomysł 

ma już rok. W tym czasie udało się już 

uruchomić bezpośrednie połączenia m.in. 

na Jasną Górę, do Lichenia czy Krakowa-

Łagiewnik.  W tym roku ruszyć ma jeszcze 

bezpośrednie połączenie autobusowe do 

Gietrzwałdu. Szczegółowe informacje o 

połączeniach znajdują się na stronie inter-

netowej www.pksbilety.pl i w informacji 

warszawskich kas PKS-u na dworcu Za-

chodnim.  o. Marek Wódka OFMConv  

Za: Radio Niepokalanów 

 

 'Polonia' nowa odmiana tulipana 

 

W Dzień Polonii, 2 maja br. w Domu Głów-

nym Towarzystwa Chrystusowego w Po-

znaniu miała miejsce niecodzienna uro-

czystość nadania nazwy „Polonia” nowej 

odmianie tulipana wyhodowanego w Ho-

landii przez pana Jana Ligtharta, znanego 

hodowcę tulipanów. W tym wydarzeniu 

uczestniczył pan Jan Ligthart oraz kilku-

dziesięciu zaproszonych gości, wśród 

których zauważyć trzeba prezesów i 

przedstawicieli Polskiego Związku Ogrod-

niczego oraz Wielkopolskiego Związku 

Ogrodniczego, a także hodowców kwiatów.  

 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.30 

koncelebrowaną Mszą Świętą w kaplicy 

seminaryjnej w intencji Polonii oraz Króle-

stwa Niderlandów. Eucharystii przewodni-

czył wikariusz generalny Towarzystwa 

Chrystusowego ks. Krzysztof Grzelak. W 

homilii ks. Wikariusz mówił o związkach 

łączących Polaków w kraju i za granicą. 

Od dziś pewnego rodzaju symbolem tej 

łączności będzie także tulipan o imieniu 

„Polonia”.  

 

 

 

Po obiedzie wszyscy przeszli z zakonnego 

refektarza do parku znajdującego się przy 

Domu Głównym Towarzystwa i tam miało 

miejsce nadanie biało-czerwonemu tulipa-

nowi grupy Triumph imienia „Polonia”. 

„Ojcem chrzestnym” nowej odmiany tulipa-

http://misjonarze.org/index.php/2010/04/pomnik-swwincentego-a-paulo-w-krakowie/
http://dominikanie.pl/aktualnosci/news/news_id,2535,nowy_redaktor_naczelny_miesiecznika_quotw_drodzequot.html
http://m.in/
http://www.pksbilety.pl/
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na został wikariusz generalny Towarzy-

stwa Chrystusowego ks. Krzysztof Grze-

lak. W ramach nadania imienia hodowca 

pan Jan Ligthart oraz „ojciec chrzestny” ks. 

Krzysztof Grzelak podpisali specjalne 

certyfikaty stwierdzające, że Królewskie 

Stowarzyszenie Hodowców Cebul w Hille-

gom wpisuje tę nazwę do rejestru Royal 

Horticultural Society w Londynie. Nazwa ta 

zostanie również wpisana do Międzynaro-

dowego Spisu Nazw Tulipanów.  

 

Tulipan „Polonia” to nie pierwszy wyhodo-

wany pana Jana Ligtharta kwiat, który 

otrzymuje polską nazwę. Jego dziełem jest 

także tulipan o imieniu „Maria Kaczyńska” 

oraz kilka innych, m.in.: „Mikołaj Kopernik”, 

„Kalisz”, czy „Piękna Polka”. Galeria zdjęć 

z uroczystości tutaj.   

Za: www.chrystusowcy.pl

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

 

Zmarł najstarszy z kardynałów, 

benedyktyn Paul Augustin Mayer 

 

Śp. kard. Paul Augustin Mayer pozostawił 

po sobie niezatarte wspomnienie pracowi-

tego życia oddanego konsekwentnie powo-

łaniu mnicha i gorliwego pasterza Kościoła. 

Tak w telegramie kondolencyjnym określa 

Papież zmarłego wczoraj rano w Rzymie 

najstarszego członka Kolegium Kardynal-

skiego. Podkreśla jego kwalifikacje na polu 

liturgicznym i naukowym oraz cenioną 

służbę Stolicy Apostolskiej. Przypomina, że 

ten niemiecki benedyktyn należał do komi-

sji przygotowawczej Soboru Watykańskie-

go II, a później pełnił ważne funkcje w 

dykasteriach Kurii Rzymskiej.  

 

 

 

Paul Augustin Mayer urodził się w znanym 

ze słynnego sanktuarium maryjnego Altötti-

ng w Bawarii 23 maja 1911 r. Za trzy tygo-

dnie ukończyłby więc 99 lat, rozpoczynając 

setny rok życia. Został mnichem opactwa 

benedyktyńskiego w Metten. Był profeso-

rem i przez 27 lat (1949-1966) rektorem 

Papieskiego Ateneum św. Anzelma w 

Rzymie. Za jego rektoratu utworzono tam 

Papieski Instytut Liturgiczny. Paweł VI 

mianował go w 1971 r. sekretarzem ów-

czesnej Kongregacji ds. Zakonników i 

Instytutów Świeckich. Po 13 latach, w 1984 

r., Jan Paweł II postawił go na czele Kon-

gregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów. Mianowany rok później 

kardynałem, był jej prefektem do 1988 r., 

kiedy został przewodniczącym powstałej 

wówczas Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”. 

Ma ona na celu ułatwianie powrotu do 

pełnej jedności z Kościołem dotychczaso-

wym lefebrystom. (…) 

 

Za: Radio watykańskie 

 

Decyzje papieża dotyczące Legioni-

stów Chrystusa 

 

Ojciec Święty pragnie zapewnić wszystkich 

Legionistów Chrystusa i członków Ruchu 

Regnum Christi, że nie zostaną opuszcze-

ni. Kościół będzie im towarzyszył i wspo-

magał ich na czekającej ich teraz drodze 

oczyszczenia. Czytamy o tym w komunika-

cie po zakończonym dziś spotkaniu przed-

stawicieli Stolicy Apostolskiej z pięcioma 

biskupami, którzy przeprowadzili wizytację 

u Legionistów Chrystusa. We wczorajszej 

naradzie wziął udział Benedykt XVI. W 

komunikacie zapowiedziano, że Papież 

mianuje delegata, który pokieruje zgroma-

dzeniem, oraz powoła komisję dla zbadania 

zakonnych konstytucji.  

 

Postępowanie ojca założyciela, Marciala 

Maciela Degollado, odbiło się poważnie na 

życiu i strukturze Legionu, i dlatego wyma-

gają one dogłębnej rewizji – czytamy w 

oświadczeniu. – Skandaliczne i obiektywnie 

niemoralne postępowanie o. Maciela, po-

twierdzone przez niekwestionowane świa-

dectwa, przybierają niekiedy postać praw-

dziwych zbrodni, a także świadczą o życiu 

pozbawionym skrupułów i autentycznych 

uczuć religijnych. Pozostawało ono niezna-

ne wielu legionistom, zwłaszcza wskutek 

systemu relacji kształtowanych przez o. 

Maciela, który z łatwością wyszukiwał alibi, 

zapewniał sobie zaufanie, dyskrecję i mil-

czenie w swoim otoczeniu i utwierdzał się 

w roli charyzmatycznego założyciela. 

 

Wizytatorzy, którzy od lipca ubiegłego roku 

odwiedzili niemal wszystkie domy i dzieła 

zgromadzenia, rozmawiali z ponad tysią-

cem legionistów, a także zapoznali się ze 

świadectwami biskupów, którzy goszczą 

zgromadzenie w swoich diecezjach. W 

rezultacie doszli do trzech wniosków. Po 

pierwsze, należy przedefiniować charyzmat 

zgromadzenia, zachowując jednak jego 

prawdziwą istotę, czyli „militia Christi” – 

rycerstwo Chrystusowe, które wyróżnia 

jego apostolat. Następnie trzeba zrewido-

wać sposób zarządzania zgromadzeniem. I 

w końcu, niezbędne jest zachowanie wśród 

legionistów entuzjazmu wiary, misyjnego 

zapału i dynamizmu apostolskiego. Biskupi-

wizytatorzy zgodnie przyznają bowiem, że 

podczas wizytacji spotkali wielu przykład-

nych, uczciwych i utalentowanych zakonni-

ków, którzy z autentyczną gorliwością 

szukają Chrystusa i poświęcają całe swoje 

życie szerzeniu Królestwa Bożego. 

 

Stolica Apostolska zapowiedziała, że wizy-

tacja zostanie przeprowadzona również w 

Ruchu Regnum Christi, do którego należą 

ludzie świeccy związani z Legionistami 

Chrystusa. 

Za: Radio watykańskie  

 

IX Kapituła generalna paulistów 

rozpoczęta 

 

W niedzielę 25 kwietnia, w miejscowości 

Ariccia koło Rzymu, rozpoczęła się IX 

Kapituła generalna Towarzystwa Świętego 

Pawła (paulistów). Sześćdziesięciu pięciu 

paulistów, reprezentujących 28 krajów i 5 

kontynentów, zebranych w Domu Boskiego 

Mistrza w Ariccia podejmie refleksję nad 

tematem Kapituły: „Rozpal na nowo Boży 

dar łaski, który otrzymałeś. Twórcza wier-

ność w stulecie charyzmatu paulińskiego”. 

 

Założone w 1914 r. Towarzystwo Świętego 

Pawła przygotowuje się do rocznicy stule-

cia swojego istnienia. W duchu zbliżające-

go się jubileuszu ojcowie kapitularni prze-

żywać będą 20 dni Kapituły, która odbywa 

się w dniach 25 kwietnia – 15 maja 2010 r. 

Z jednej strony, krocząc po śladach swoje-

go Założyciela, będą powracać do swoich 

korzeni, aby na nowo odkrywać charyzmat 

im powierzony. Z drugiej zaś strony będą 

szukać sposobów ożywienia misji Zgroma-

dzenia, biorąc pod uwagę „znaki czasu” i 

stając odważnie przed „nowymi wyzwania-

mi”, które warunkują współczesne apostol-

stwo paulistów. Przedmiotem refleksji 

uczynią nowe sposoby komunikacji i nową 

kulturę przez nią kształtowaną; potrzebę 

nadania nowej dynamiki opartej na otwar-

tości umysłów i profesjonalizmie; naglące 

potrzeby i konieczność odpowieniego przy-

gotowania apostolskiego; problem maleją-

cej liczby zakonników oraz kwestię współ-

pracy z osobami świeckimi. Celem obrad 

Kapituły będzie „zaktualizowanie” chary-

zmatu paulińskiego, który powinien być 

http://m.in/
http://www.tchr.org/schr/galerie/20100502TulipanPolonia-G
http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.chrystusowcy.pl/
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zakorzeniony w głębokiej duchowości 

apostolskiej i realizować się w dziełach 

podejmowanych przez zgromadzenie.(…) 

 

Kapituła generalna, która jest najszerszym i 

najbardziej znaczącym wyrazem jedności i 

solidarności wszystkich członków [zgroma-

dzenia], jest najwyższym organem władzy i 

ma jurysdykcję nad całym zgromadzeniem. 

W wypełnianiu swojego zadania powinna 

sprzyjać rozwojowi i spójności instytutu 

oraz być gwarancją wierności duchowi 

Założyciela (art. 210 Konstytucji Towarzy-

stwa Świętego Pawła)  

Za: www.paulus.org  

 

Franciszkanie w papieskiej komisji 

ds. Mediugorie 

 

Dwóch franciszkanów znalazło się w skła-

dzie Papieskiej Komisji, która zajmować się 

będzie sprawą objawień w Medjugorje. 

Pierwsze spotkanie nowo powstałej komisji 

odbyło się w Rzymie, 26 marca br. W skład 

trzynastoosobowej Komisji, której prze-

wodniczy kard. Camillo Riuni, wikariusz 

generalny Ojca Świętego na diecezję 

rzymską, wchodzi dwóch franciszkanów: o. 

David Maria Jaeger OFM z Kustodii Ziemi 

Świętej oraz o. prof. Zdzisław Kijas OFM-

Conv, relator Kongregacji ds. Beatyfikacji i 

Kanonizacji, z krakowskiej prowincji fran-

ciszkanów. 

Członkami Komisji są przedstawiciele 

wszystkich ważniejszych Kongregacji waty-

kańskich. Znajdują się wśród nich, m.in.: 

kard. Jozef Tomko - prefekt Kongregacji ds. 

Ewangelizowania Ludów, abp Angelo Ama-

to - prefekt Kongregacji Spraw Knonizacyj-

nych, kard. Julián Herranz - emerytowany 

przewodniczacy Papieskiej Rady Interpre-

tacji Tekstów Prawnych, kard. Vinko Puljić - 

przewodniczący Konferencji Episkopatu 

Bośni i Hercegowiny czy kard. Josip Bο-

zanić - arcybiskup Zagrzebia i wiceprze-

wodniczący Rady Konferencji Biskupów 

Europy.  Funkcję sekretarza Komisji objął 

ks. Krzysztof Nykiel, pracownik watykań-

skiej Kongregacja Nauki Wiary. (... ) 

Członkowie Komisji zobowiązani są do 

niewypowiadnia się na temat odbywających 

się w przyszłości jej prac. Zgodnie z poda-

ną informacją prace Komisji nie będą do-

stępne dla wiadomości publicznej, a wnio-

ski z badań analizowane będą przez Kon-

gregację Nauki Wiary. Mediugorje znajduje 

się na terenie dzisiejszej Bośni i Hercego-

winy. Jest miejscem, do którego niezależ-

nie od warunków przyjeżdża tysiące piel-

grzymów, tak było nawet podczas działań 

wojennych. Opiekę nad Sanktuarium Kró-

lowej Pokoju w Medjugorje sprawują fran-

ciszkanie (OFM). Za: www.franciszkanie.pl 

  

  Witryna tygodnia 

 

 

„Chrześcijaństwo z pazurem” 

Full wypas czyli chrześcijaństwo z pa-

zurem, tak zatytułowana jest najnowsza 

książka br. Rafała Szymkowiaka OFMCap. 

Chrześcijaństwo z pazurem, bo chrześci-

janie to najwięksi buntownicy, którzy wie-

dzą, że do źródła idzie się pod górę i pod 

prąd! A Lew Judy pokazał, że pójście za 

Nim wymaga ,,pazura”. Szczególnie dziś 

potrzeba nam chrześcijaństwa dotykające-

go życia i przenikającego do szpiku kości, 

gdyż tylko takie może przetrwać próbę 

czasu – tak uzasadnia tytuł i tematykę 

książki sam autor, br. Rafał Szymkowiak. 

Książka jest zapisem rekolekcji, które 

wygłosił br. Rafał do młodzieży, która (jak 

sam pisze) zechciała zaryzykować życie 

dla Boga. Zawiera historie ludzi, opowieści 

o ich dylematach, a często tragediach 

życiowych.   

Spotkałem na swojej drodze wielu wspa-

niałych ludzi, którzy pokazali mi, że chrze-

ścijaństwo to niesamowita przygoda życia.  

Do dzisiaj wspominam młodzież groma-

dzącą  się w starym pofranciszkańskim 

kościele w mojej rodzinnej miejscowości 

dzięki, której  nauczyłem się „smakować”   

 

Boga, Kościoła i wiary. Pamiętam jak 

odkrywałem, że chrześcijaństwo to nie 

religia, ani zbiór prawd filozoficznych, ale 

Jezus przechodzący ulicami mojego mia-

sta. I choć minęło wiele lat zawsze będę 

wracał do tamtych czasów, kiedy uczyłem 

się chrześcijaństwa w praktyce. Już wtedy 

zrozumiałem, że chrześcijanie to najwięksi 

buntownicy, którzy wiedzą, że do źródła 

idzie się pod górę i pod prąd.  

Gdy  dzisiaj, już jako kapłan. wychodzę do 

ołtarza i widzę ludzi  stających ze spusz-

czonymi głowami, tak jakby nie wiedzieli 

po co przyszli, to zastanawiam się nad 

ostrością i radykalnością ich chrześcijań-

stwa. Czy rzeczywiście odkryli w sobie 

tytana wiary? Rozmawiam z młodymi i 

słyszę, że trudno się im dzisiaj przyznać 

się do Jezusa. Tak jakby bycie chrześcija-

ninem było czymś hańbiącym. Nie tylko nie 

potrafią bronić swoich wartości, ale przede 

wszystkim nie potrafią pokazać owej dro-

gocennej perły, dla której warto zaryzyko-

wać życie. Chrześcijaństwo w ich wydania 

często staje się bez smaku, tak jakby 

straciło swoją ostrość. A przecież bycie 

chrześcijaninem to zaszczyt! Chrześcijanin 

nie  musi wstydzić się krzyża na swojej 

piersi i naklejonej rybki na samochodzie, 

gdyż jest dzieckiem Króla Wszechświata. 

Jest tak ważny, że dla niego Bóg zdecy-

dował się oddać życie. Czy to nie powód 

do radości i chluby? 

 

         Za: www.kapucyni.pl

   

   

  Zapowiedzi wydarzeń 

 

 

  

124 Zebranie Plenarne Konferencji 

Wyższych Przełożonych Zakonów 

Męskich w Polsce 

W przyszłym tygodniu odbędzie się w 

Krakowie 124 Zebranie Plenarne KWPZM. 

Na zaproszenie Kanoników Regularnych 

Lateraneńskich, którzy w październiku 

będą przeżywać uroczystość kanonizacji 

Bł. Stanisława Kazimierczyka zebranie 

odbędzie się w klasztorze tego Zakonu na 

krakowskim Kazimierzu, Początek obrad 

przewidziany jest na godz.9,00 w dniu 11 

maja 2010 r. 

 

Głównym tematem spotkania będzie War-

tość wspólnoty dla świadectwa i posłu-

gi kapłańskiej zakonników. Temat został 

http://www.paulus.org/
http://franciszkanie.pl/klik.php?url=http://www.medjugorje.hr
http://www.franciszkanie.pl/
http://www.e-serafin.pl/Full_wypas_czyli_chrzescijanstwo_z_pazurem_Rafal_Szymkowiak_OFMCap-997.html
http://www.kapucyni.pl/
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wybrany ze względu na przeżywany obec-

nie Rok Kapłański. O wprowadzenie w 

tematykę zostali poproszeni dwaj byli 

prowincjałowie jezuitów O. Mieczysław 

Kożuch i O. Krzysztof Dyrek. W trakcie 

spotkania przewidziana jest dyskusja 

skupiona wokół problematyki kryzysów 

kapłańskich i sposobów reagowania prze-

łożonych w takich sytuacjach.. 

 

XIII Dni Duchowości - "Kapłaństwo 

u Świętych Karmelu" 

 

Serdecznie zapraszamy na XIII Dni Du-

chowości, które odbędą się w Krakowie w 

dniach 6 - 7 maja 2010 r. godz. 17.oo – ok. 

20.15, pod hasłem: „Kapłaństwo u Świę-

tych Karmelu”  

   

Dzień 1: 06.05.2009, czwartek,  

godz. 17,00 Powitanie: O. prof. dr hab. 

Jerzy Wiesław Gogola OCD, UPJPII i 

Dyrektor KID  

Słowo wstępne: O. dr A. Ruszała OCD, 

Prowincjał Krakowskiej Prowincji OCD  

Kapłaństwo w ujęciu św. Pawła - Ks. dr 

hab. Wojciech Misztal, prof. UPJAII  

Kapłaństwo w służbie świętości w ujęciu 

mistrzów Karmelu - O. prof. dr hab. Jerzy 

Wiesław Gogola OCD  

Przerwa (ok. 1840 - 19oo)  

Kapłaństwo karmelity bosego - O. dr Grze-

gorz Firszt OCD,  

św. Teresy z Lisieux spojrzenie na kapłań-

stwo - O. dr Marian Zawada OCD,  

 

Dzień 2: 08.05.2009, czwartek,  

godz. 17oo Kapłaństwo a karmelitanki 

bose - P. dr hab. Elżbieta Matulewicz, prof. 

UWM „  

Salus animarum" jako najważniejsza za-

sada w posługiwaniu kapłanów polskiego 

Karmelu Terezjańskiego wczoraj i dziś O. 

dr Szczepan T. Praśkiewicz OCD,  

św. Jan od Krzyża jako kierownik duchowy 

- Ks. dr hab. Jan Machniak, prof. UPJAII,  

Przerwa (ok. 1840 - 19oo)  

Kapłaństwo w ujęciu św. Edyty Stein - Ks. 

dr hab. Wojciech Zyzak UPJAII  

Kapłan jako sługa Bożego miłosierdzia na 

przykładzie św. Rafała Kalinowskiego - O. 

dr Stanisław Fudala OCD,  

Słowo na zakończenie - O. prof. dr hab. 

Jerzy W. Gogola OCD - dyrektor KID  

 

Katedra Historii Duchowości UPJPII oraz 

Karmelitański Instytut Duchowości w Kra-

kowie, ul. Rakowicka 18a, tel. (012) 294 45 

00  

 

Niepokalanów: 25. Festiwal Filmów 

i Multimediów 

 

Jubileuszowy 25. Międzynarodowy Kato-

licki Festiwal Filmów i Multimediów w 

Niepokalanowie rozpocznie się uroczystą 

mszą św. z udziałem metropolity warszaw-

skiego abpa Kazimierza Nycza, w czwar-

tek 27 maja br. o godzinie 11.00.  

   

W czwartek i piątek odbędą się projekcje 

nominowanych do nagród filmów, spotka-

nia i dyskusje autorów i uczestników festi-

walu oraz kiermasz płyt DVD i CD.  

   

W sobotę 29 maja br w Dniu Chopinow-

skim związanym z 200-leciem urodzin 

kompozytora uczestnicy festiwalu odwie-

dzą Żelazową Wole, Brochów. Chatę 

Mokas i Sochaczew, oraz odbędą się: 

spektakl teatru z Krakowa i pokazy filmów 

związanych z życiem Fryderyka Chopina.  

   

Uroczyste zakończenie festiwalu i wręcze-

nie nagród w niedzielę 30 maja, o godz. 

13.00. W trakcie estiwalu nastąpi wręcze-

nie corocznych nagród im. Juliana Kulen-

tego "Media w służbie Ewangelii". Odbę-

dzie się również uhonorowanie medalami 

XXV-lecia zasłużonych dla festiwalu osób i 

organizacji.  

   

Więcej informacji na stronach interneto-

wych www.festiwalniepokalanow.pl.  

   

Za: www.franciszkanie.pl

     

  Refleksja tygodnia 

 

 

Dziękując za dar kapłaństwa... 

Homilia kard. Claudio Hummesa podczas ogólnopolskiej pielgrzymki kapłanów na Jasną Górę 

 

Umiłowani Księża Kardynałowie i Biskupi,  

zwłaszcza umiłowani Kapłani,  

Bracia i Siostry, 

 

Dziękuję szczególnie Jego Eminencji 

Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwi-

szowi za braterskie zaproszenie do prze-

wodniczenia koncelebrowanej Mszy Świę-

tej w czasie Ogólnopolskiej Pielgrzymki 

Kapłanów do Narodowego Sanktuarium 

Matki Bożej Częstochowskiej, Patronki 

Polski, tu na Jasnej Górze. Jest to dla 

mnie zaszczyt i wielka radość, a jednocze-

śnie przywilej i specjalna łaska, że w ten 

sposób mogę i ja odbyć tę pielgrzymkę w 

Roku Kapłańskim i modlić się za Was i z 

Wami, drodzy Kapłani, w tym tak świętym 

miejscu. 

 

Rok Kapłański daje Kościołowi sposob-

ność powiedzieć na nowo wszystkim Wam, 

Kapłanom, że Was miłuje, że składa Wam 

cześć, że jest dumny z Was i uznaje to, 

kim jesteście, i to, co czynicie, czy to w 

lokalnych wspólnotach kościelnych, czy to 

na placówkach misyjnych. We wspólno-

tach lokalnych głosicie słowo Boże, ewan-

gelizujecie, pomagacie ludowi czytać Bi-

blię, katechizujecie, gromadzicie wiernych 

na sprawowanie Eucharystii i innych sa-

kramentów, towarzyszycie im w innych 

formach modlitwy wspólnotowej i kultu, 

zwołujecie wspólnotę, aby dyskutować, 

planować i realizować projekty dotyczące 

działalności duszpasterskiej, prowadzicie 

wspólnotę do podjęcia solidarności i miło-

ści względem ubogich, do promowania 

sprawiedliwości społecznej, praw ludzkich, 

równej godności wszystkich, wolności i 

pokoju w społeczeństwie. Na placówkach 

misyjnych niesiecie pierwsze przesłanie 

Ewangelii do różnych środowisk kulturo-

wych, do społeczeństw często na początku 

obojętnych albo niekiedy wręcz wrogich 

wobec waszego przepowiadania i waszej 

pracy apostolskiej. Nierzadko kapłani na 

misjach świadczą o swojej wierze także 

męczeństwem. Można by przypomnieć i 

wymienić tyle innych sposobów, za pomo-

cą których Wy, Kapłani, sprawiacie, że 

Kościół jest światłem i zaczynem w świe-

cie. Doprawdy, pełnicie posługę strate-

giczną i istotną dla konkretnego i codzien-

nego życia Kościoła w całym świecie. 

  

Będąc tutaj z Wami w Polsce, w Często-

chowie, nie mogę nie wspomnieć naszego 

umiłowanego i czcigodnego Sługi Bożego 

Jana Pawła II, Papieża-Polaka. On właśnie 

w katedrze Świętej Rodziny w Częstocho-

wie 6 czerwca 1979 r., to znaczy na po-

czątku swej posługi Piotrowej, w czasie 

spotkania z kapłanami diecezjalnymi i 

zakonnymi zachęcał ich i dodawał im 

otuchy, aby pozostali wierni swemu ka-

płaństwu, postępowali na drodze świętości 

i pełnili coraz lepiej ewangelizacyjną misję 

pośród społeczeństwa polskiego, jako 

niestrudzeni świadkowie i pracownicy 

zapewniający stałą i uświęcającą obec-

ność Kościoła katolickiego w historii naro-

du polskiego. Przy tej okazji Jan Paweł II 

stwierdził: „Dziedzictwo kapłańskiej wiary, 

posługi, solidarności z całym narodem w 

jego najtrudniejszych okresach, które 

stanowi jakby fundament historycznego 

zaufania dla kapłana polskiego wśród 

społeczeństwa, musi być wciąż wypraco-

wywane przez każdego z Was i wciąż 

niejako zdobywane na nowo. Chrystus Pan 

pouczył kiedyś Apostołów, jak mają o 

sobie myśleć i czego mają od siebie wy-

magać: «Słudzy nieużyteczni jesteśmy; 

wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać» 

http://www.festiwalniepokalanow.pl/
http://www.franciszkanie.pl/
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(Łk 17,10). Musicie więc, drodzy Bracia 

Kapłani polscy, pamiętni tych słów i pa-

miętni dziejowych doświadczeń, stawiać 

sobie zawsze te wymagania, które wynika-

ją z Ewangelii, które są miarą Waszego 

powołania” (nr 5). Po tym spotkaniu Papie-

ża z kapłanami historia i społeczeństwo 

polskie przebyło już długą drogę, bogatą w 

zmiany. Niemniej Wy, Kapłani, jesteście 

dziedzicami całego tego życia Kościoła 

polskiego i jesteście wezwani do tego, aby 

być godnymi tej przeszłości. 

  

25 maja 2006 r. obecny Papież Benedykt 

XVI w czasie wizyty duszpasterskiej w 

Polsce przemawiał do Was, Kapłanów, w 

katedrze warszawskiej. Przypomniał Wa-

szą chwalebną historię i heroizm tylu ludzi 

Kościoła polskiego w czasach wojny i 

reżimu komunistycznego, mówiąc: „Na jak 

wielkie próby byliście wystawiani w nie tak 

dawnych czasach! Pamiętamy o heroicz-

nych świadkach wiary, którzy oddali swe 

życie Bogu i ludziom, o kanonizowanych 

świętych i o zwyczajnych ludziach, którzy 

pozostali prawi, autentyczni i dobrzy, nie 

ulegając zwątpieniu. [...] szczególnie 

wspominam Sługę Bożego Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, nazywanego przez 

Was «Prymasem Tysiaclecia», który za-

wierzając siebie Chrystusowi i Jego Matce, 

umiał wiernie służyć Kościołowi nawet 

pośród długotrwałych i bolesnych do-

świadczeń. Z uznaniem i wdzięcznością 

wspominamy tych, którzy nie ulegli siłom 

ciemności, uczmy się od nich odwagi, 

konsekwencji i wierności Ewangelii Chry-

stusa”. 

 

Następnie Benedykt XVI rozmawiał długo z 

Wami w czasie tego spotkania na temat 

tożsamości kapłańskiej i konieczności 

solidnego życia duchowego, umacnianego 

w szczególny sposób przez modlitwę i 

Eucharystię, a na koniec napominał Was z 

wielkim uczuciem ojcowskim i dobrocią 

serca: „Trwajcie mocni w wierze! [...] 

Bądźcie autentyczni w Waszym życiu i 

posłudze. Wpatrzeni w Chrystusa, żyjcie 

życiem skromnym, solidarnym z wiernymi, 

do których jesteście posłani. Służcie 

wszystkim, bądźcie przystępni w parafiach 

i w konfesjonałach, towarzyszcie nowym 

ruchom i wspólnotom, wspierajcie rodziny, 

nie zaniedbujcie więzi z młodzieżą, pamię-

tajcie o ubogich i opuszczonych. Jeśli 

będziecie żyli wiarą, Duch Święty Wam 

podpowie, co macie mówić i jak macie 

służyć. Będziecie mogli zawsze liczyć na 

pomoc Tej, która przewodzi Kościołowi w 

wierze. Zachęcam Was, abyście zawsze 

wzywali Ją słowami, które dobrze znacie: 

«Jesteśmy przy Tobie, pamiętamy o Tobie, 

czuwamy»”.  

 

Bez wątpienia historia Kościoła w Polsce 

zna wielką liczbę prezbiterów świętych, a 

wśród nich także męczenników. Są oni 

światłem i zachętą na Waszej drodze, 

drodzy Kapłani. Dzisiaj jak zawsze świę-

tość pozostaje głównym celem propono-

wanym kapłanom. Także dzisiaj są wśród 

Was kapłani święci, wzorowi, którzy Was 

inspirują. Z czasów bliskich nam możemy 

wspomnieć jednego z Was, który będzie 

beatyfikowany w najbliższej przyszłości: 

ksiądz Jerzy Popiełuszko, męczennik. 

Jego mottem życiowym było: „Żyć wiarą, a 

jeśli trzeba, umrzeć za wiarę”. 

  

Drodzy Kapłani, czasy dzisiejsze nie są 

łatwe. Nowa kultura zachodnia, kultura 

postmodernistyczna relatywizmu, nihilizmu 

i laicyzmu rozszerza się szybko w całym 

świecie, także w Polsce, niosąc ze sobą 

odrzucenie religii, odrzucenie wszelkiej 

prawdy, którą uważa się za uniwersalną i 

absolutną. W konsekwencji także moral-

ność traci swoje solidne fundamenty. Mimo 

to nie powinniśmy tracić odwagi i chować 

się w okopach. Jezus powiedział: „Nie 

przyszedłem po to, aby świat potępić, ale 

by świat zbawić” (J 12,47). Takie ma być 

również nastawienie duszpasterskie każ-

dego kapłana. Wymaga to jednak dzisiaj 

nowego zapału misyjnego, pilnej działalno-

ści misyjnej, jak tego domagał się już Jan 

Paweł II, kiedy przynaglał Kościół do nowej 

ewangelizacji „z nowym żarem, nowymi 

metodami i nowymi środkami”. Również 

Benedykt XVI nalega na pilną działalność 

misyjną, stwierdzając, że cała Europa stałą 

się ziemią misyjną i że „nie wystarczy 

starać się o zachowanie istniejącej trzody, 

chociaż jest to konieczne” (Przemówienie 

do Biskupów Niemiec, 21 sierpnia 2005). 

Nie wystarczy przyjmować i ewangelizo-

wać tych, którzy przychodzą do naszych 

kościołów, naszych parafii. Trzeba po-

wstać i iść, w sposób zorganizowany i przy 

pomocy wiernych świeckich, na poszuki-

wanie owiec zabłąkanych, odwiedzając 

rodziny, miejsca pracy, środowiska szkolne 

i akademickie oraz wszystkie inne środo-

wiska i struktury społeczeństwa. Trzeba 

odnaleźć przede wszystkim ochrzczonych 

niewystarczająco przepojonych Ewangelią, 

którzy dlatego mają wiarę kruchą, cha-

otyczną i stają się łatwym łupem dla innych 

głosicieli.  

 

Mogę Wam powiedzieć, drodzy Kapłani, że 

normalnie gdy kapłan z entuzjazmem, 

wiarą i odwagą podejmuje swą misję, 

odnajduje prawdziwy sens swojej kapłań-

skiej tożsamości i umacnia się na drodze 

dążenia do doskonałości, którą Sobór 

Watykański II proponuje wszystkim prezbi-

terom (por. Presbyterorum ordinis, 12). 

  

Czytania Mszy Świętej dopiero co wysłu-

chane, wprowadzają nas w tajemnicę 

Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecz-

nego Kapłana. Do Niego my, kapłani, 

zostaliśmy sakramentalnie upodobnieni. 

Tak, zostaliśmy upodobnieni do Jezusa 

Chrystusa, Głowy i Pasterza Kościoła! To 

jest właśnie specyficzna tożsamość prezbi-

tera, istota kapłaństwa służebnego i jego 

różnica w stosunku do powszechnego 

kapłaństwa wiernych. Jako chrześcijanie 

przez chrzest i wiarę staliśmy się uczestni-

kami synostwa Bożego Chrystusa. Jeste-

śmy prawdziwymi synami Boga, rzeczywi-

ście, ale poprzez uczestnictwo. Ponadto 

kapłani, wybrani przez Pana, aby byli 

pasterzami wspólnoty wiernych, zostali 

sakramentalnie upodobnieni do Niego, 

jedynej Głowy i Pasterza ludu Bożego, i w 

ten sposób są prawdziwymi pasterzami, 

ale poprzez uczestnictwo. Być głową i 

pasterzem nie oznacza jednak być władcą 

wspólnoty w rozumieniu świata, ale jak nas 

poucza Chrystus, kapłaństwo służebne jest 

pokorną służbą miłości na rzecz wspólnoty 

i każdej istoty ludzkiej, miłości bezwarun-

kowej, bez zastrzeżeń, aby służyć aż do 

ofiary z własnego życia dla dobra braci. 

  

Drodzy Bracia, tekst Ewangelii odczytanej 

przed chwilą opowiada o ustanowieniu 

Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy 

Jezusa ze swoimi Apostołami. To wtedy 

narodziliśmy się jako kapłani i słudzy Eu-

charystii, Eucharystii jako centrum tajemni-

cy Zbawienia, ponieważ zawiera tajemnicę 

śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. 

Dlatego Eucharystia jest także centrum 

życia i aktywności duszpasterskiej kapłana 

i całej jego duchowości. Kościół żyje dzięki 

Eucharystii. Święty Proboszcz z Ars, Świę-

ty Jan Maria Vianney, mówił, że „wszystkie 

dobre dzieła nie mogą być porównane z 

ofiarą Mszy, ponieważ są dziełami ludzi, 

natomiast Msza Święta jest dziełem Boga”. 

Z jakim zdumieniem, z jakim szacunkiem i 

miłością powinien kapłan celebrować 

Eucharystię każdego dnia! Nic bardziej 

cudownego, świętego i zbawiennego nie 

zostało dane Kościołowi pielgrzymującemu 

poprzez historię. Rzeczywiście Kościół i w 

sposób szczególny kapłan żyje dzięki 

Eucharystii.  

 

Kontynuujemy teraz, Bracia i Siostry, kon-

celebrację eucharystyczną z radością i 

śpiewem uwielbienia. Dziękujemy Trójcy 

Przenajświętszej za Wielkiego Kapłana, 

którego dała swojemu Kościołowi, Jezusa 

Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał 

dla naszego Zbawienia. Dziękujemy po-

kornie za wielką miłość Pana, który usta-

nowił kapłaństwo dla swego Kościoła. 

Według wyrażenia Świętego Proboszcza z 

Ars „kapłaństwo jest miłością Serca Jezu-

sa”. Dziękujemy i wielbimy Pana za wszel-

kie dobro, które kapłani rozsiewają w świe-

cie. Prosimy dla każdego z nich o łaskę 

wytrwałości w posłudze pomimo ludzkich 

ograniczeń każdego. Oby mogli zawsze, 

zwłaszcza w momentach trudnych, czuć 

przy sobie przyjacielską obecność Pana. I 

w tym świętym Sanktuarium Matki Bożej 

Częstochowskiej odnawiamy nasze sy-

nowskie oddanie Matce Bożej, Matce i 

Patronce Polski, Matce kapłanów, Matce 

całego ludu Bożego. Niech Ona nas ochra-

nia, będzie światłem na naszej drodze i nie 

dozwoli nam nigdy zabłądzić. Amen  

 

(tłumaczenie: ks. dr Stanisław Wronka, 

Kraków) 

 

  

 


