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Wiadomość tygodnia 

 

 

Akt zawierzenia na Jasnej Górze 

 

Nowy Prymas Polski abp Józef Kowal-

czyk przybył na Jasną Górę, zawierzyć 

Matce Bożej swoją prymasowską po-

sługę.  

 

Wizyta w sanktuarium miała miejsce 

wieczorem, w niedzielę, 9 maja. Wcze-

śniej nowy Prymas Polski uczestniczył 

w Krakowie w uroczystości ku czci św. 

Stanisława, biskupa i męczennika. Na 

Skałce tam, gdzie św. Stanisław zginął 

śmiercią męczeńską, abp Józef Kowal-

czyk przewodniczył uroczystej Mszy 

św. z udziałem Episkopatu Polski. 

  

„Zanim przyjechałem do Krakowa na 

uroczystości stanisławowskie, pojechałem 

do mojego rodzinnego domu, który jesz-

cze istnieje, żeby tam zetknąć się z tym 

powietrzem, które po raz pierwszy stało 

się moim pierwszym oddechem, pomodlić 

się na grobach rodziców i pojechać do 

Krakowa na uroczystości stanisławowskie. 

I dzisiaj w czasie Apelu Jasnogórskiego 

chciałem się też tutaj pomodlić, bo co 

innego mamy robić, tu musimy szukać 

siły, a nie usposabiać muskuły, które 

zanikają” – powiedział nowy Prymas.  

 

Abp Józef Kowalczyk podkreślił, że jest 

absolutnym przeciwnikiem gloryfikowania 

tytułu Prymasa. „Prymas jest na tyle Pry-

masem, na ile jest biskupem w diecezji, i 

spełnia tę posługę słowa i sakramentu, 

jaka jest właściwa biskupowi, w tym wy-

padku biskupowi gnieźnieńskiemu – za-

znaczył – Natomiast historia nałożyła 

pewne dodatkowe treści, i oczywiście one 

były bardzo ważne. Prymas Tysiąclecia 

kard. Wyszyński w pewnych momentach 

musiał spełniać funkcje, które były także 

pozasakramentalne, i one były nam po-

trzebne, ale to były czasy nadzwyczajne, a 

teraz jako tako ta zwyczajność powinna 

wracać, i myśmy ją powinni budować, i 

sprawując posługę sakramentalną w die-

cezji jako biskup, im lepiej ją będę speł-

niał, tym bardziej mi będzie przysługiwało 

to uprawnienie nosić tytuł Prymasa”.  

 

Życiorys Arcybiskupa Józefa Kowalczyka  

Urodzony 28 sierpnia 1938 r. w Jadowni-

kach Mokrych koło Tarnowa, jako syn 

Stanisława i Katarzyny. Ochrzczony w 

Wietrzychowicach dnia 4 września 1938 r. 

Egzamin maturalny zdał w 1955 r. w Li-

ceum Ogólnokształcącym w Radłowie.  

 

 

 

W 1956 r. rozpoczął studia i formację w 

Wyższym Seminarium Duchownym „Ho-

sianum” w Olsztynie, a 14 stycznia 1962 r. 

w Olsztynie przyjął święcenia kapłańskie. 

Tego samego roku otrzymał nominację na 

wikariusza parafii Świętej Trójcy w Kwi-

dzynie.  

 

W październiku 1963 r. podjął studia na 

Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickie-

go Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, a 

24 lutego 1965 r. wyjechał do Rzymu, by 

je kontynuować na Wydziale Prawa Kano-

nicznego Papieskiego Uniwersytetu Gre-

goriańskiego. W Rzymie kończy też kurs 

kanonicznej praktyki administracyjnej przy 

Kongregacji Soboru (dzisiaj Kongregacja 

Kleru), podejmuje współpracę (1967) z 

Sekretariatem Generalnym Synodu Bisku-

pów w Rzymie oraz uczęszcza na studium 

przy Tajnym Archiwum Watykańskim 

(ukończone dyplomem archiwisty).  

W 1968 r. uzyskał tytuł doktora prawa 

kanonicznego. W tym samym roku rozpo-

czął Studium w Rocie Rzymskiej, zakoń-

czone tytułem adwokata Roty Rzymskiej 

(1971).  

 

Dnia 19 grudnia 1969 podjął stałą pracę w 

Kongregacji ds. Dyscypliny Sakramentów. 

W tym czasie towarzyszy abp. Luigi Poggi, 

nuncjuszowi apostolskiemu do spraw 

specjalnych, w podróżach do Polski 

(1976-1978) i wchodzi w skład Zespołu 

Stolicy Apostolskiej ds. Stałych Kontaktów 

roboczych z przedstawicielami rządu PRL.  

 

Dnia 18 października 1978 otrzymał misję 

utworzenia Sekcji Polskiej Sekretariatu 

Stanu. Tego samego roku został miano-

wany przez Sekretarza Stanu kard. Jeana 

Villota przewodniczącym Komisji ds. Pu-

blikacji pism Karola Wojtyły sprzed powo-

łania go na Biskupa Rzymu. W 1981 r. 

został członkiem Rady Administracyjnej 

Fundacji Jana Pawła II. Jako kierownik 

Sekcji Polskiej Sekretariatu Stanu, brał 

udział w licznych zagranicznych piel-

grzymkach Ojca Świętego Jana Pawła II.  

 

Po wznowieniu 17 lipca 1989 r. stosunków 

dyplomatycznych między Stolicą Apostol-

ską i Polską został mianowany nuncju-

szem apostolskim w Polsce i podniesiony 

do godności arcybiskupa tytularnego 

Heraklei (26 sierpnia 1989). Święcenia 

biskupie przyjął 20 października 1989 r. w 

bazylice św. Piotra z rąk Ojca Świętego 

Jana Pawła II. Jako zawołanie biskupie 

przyjął słowa: Fiat voluntas Tua. Dnia 26 

listopada 1989 r., uroczystą Mszą św. w 

warszawskiej katedrze św. Jana Chrzci-

ciela rozpoczął misję Nuncjusza Apostol-

skiego wobec Kościoła katolickiego w 

Polsce, a 6 grudnia 1989 r. złożył w Bel-

wederze listy uwierzytelniające, rozpoczy-

nając swoją misję wobec państwa oraz 

jako dziekana Korpusu Dyplomatycznego 

w Polsce.  

 

Jako nuncjusz apostolski corocznie prze-

wodniczy Mszy św. koncelebrowanej w 

rocznicę inauguracji pontyfikatu, a jako 

dziekan Korpusu Dyplomatycznego w 
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pierwszych dniach nowego roku składa 

życzenia Głowie Państwa Polskiego. 

Oficjalnie żegna też w Nuncjaturze Apo-

stolskiej ambasadorów kończących swoją 

misję w Polsce. 

  

W czasie swojej misji doprowadził do 

przywrócenia ordynariatu polowego Woj-

ska Polskiego w 1991 r., przygotował i 

przeprowadził całościową reorganizację 

kościelnych struktur administracyjnych w 

Polsce (1992, 1996, 2004 i 2009), nego-

cjował tekst umowy konkordatowej i 28 

lipca 1993 r. podpisał Konkordat między 

Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą 

Polską (ratyfikowany w 1998). Brał udział 

w przygotowaniach i towarzyszył w piel-

grzymkach do Polski Ojcu Świętemu 

Janowi Pawłowi II (1991, 1995, 1997, 

1999, 2002) i Benedyktowi XVI (2006).  

Otrzymał doktoraty honoris causa: Aka-

demii Rolniczej w Krakowie (1999), Uni-

wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-

go (2000), Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II (2001) i Uni-

wersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

(2004).  

 

Honorowy obywatel Sandomierza (1992), 

Kwidzyna (1993), Chojnic (1994) oraz 

powiatu tarnowskiego (2010). Odznaczony 

Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Republi-

ki Federalnej Niemiec (2007), Wielkim 

Krzyżem Orderu Republiki Portugalskiej 

(2008), Krzyżem Pro Piis Meritis przez 

Kawalerów Maltańskich (2003), Wielkim 

Orderem św. Zygmunta Diecezji Płockiej 

(1999) oraz Medalem Milito pro Christo 

Ordynariatu Polowego (2009). Laureat 

odznaki honorowej "Bene Merito" za dzia-

łalność wzmacniającą pozycję Polski na 

arenie międzynarodowej, przyznaną przez 

Ministra Spraw Zagranicznych RP (2009), 

nagrody „Orli Laur”, przyznanej przez 

kapitułę konsulów honorowych w Polsce 

(2005) oraz statuetki „Złotego Hipolita” od 

Towarzystwa im. H. Cegielskiego (2006).  

 

Inicjator budowy w rodzinnej miejscowości 

(Jadowniki Mokre) Ośrodka Opiekuńczo-

Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej oraz Izby Pamięci Pon-

tyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II przy 

tym ośrodku (2008). Wmurowanie kamie-

nia węgielnego pod budowę odbyło się w 

1999 r., a otwarcie nastąpiło w 2003  

Za: www.jasnagora.com

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

124 Zebranie plenarne Konferencji 

Wyższych Przełożonych Zakonów 

Męskich 

 

We wtorek 11 maja rozpocznie się w klasz-

torze kanoników regularnych na krakow-

skim Kazimierzu 124 zebranie plenarne 

KWPZM. Zgromadzi ono przełożonych 

wyższych 78 jurysdykcji zakonnych, nale-

żących do Konferencji. W spotkaniu we-

zmą także udział przewodniczący konfe-

rencji zakonnych Litwy, Białorusi i Ukrainy. 

Głównym tematem rozważanym podczas 

spotkania w Krakowie będzie „kapłaństwo 

przeżywane we wspólnocie zakonnej”. 

Temat został wybrany w związku z prze-

żywanym w całym Kościele roku kapłań-

skim. W tematykę spotkania wprowadzą 

dwaj byli prowincjałowie jezuitów o. Mie-

czysław Kożuch oraz o. Krzysztof Dyrek. O 

swoim doświadczeniu kapłaństwa we 

wspólnocie benedyktyńskiej będzie mówił 

o. Leon Knabit.  

 

 

 

Zebranie Konferencji przełożonych wyż-

szych odbywa się u kanoników regular-

nych w związku ze zbliżającą się kanoni-

zacją bł. Stanisława Kazimierczyka, który 

w krakowskim klasztorze kanoników prze-

żywał swoje kapłaństwo i tu znajdują się 

Jego relikwie. W bazylice Bożego Ciała 

wraz zebranymi przełożonymi modlic się 

będą kard. Stanisław Dziwisz i bp Kazi-

mierz Gurda, przewodniczący Komisji 

Episkopatu Polski ds. instytutów życia 

konsekrowanego i stowarzyszeń życia 

apostolskiego.                  Red. 

 

Nowa przełożona generalna Sióstr 

Matki Bożej Miłosierdzia 

 

Umocnienie charyzmatu w duchowości i 

misji Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 

Miłosierdzia to tylko niektóre cele kapituły 

generalnej, która odbywa się w Derdach 

koło Warszawy. Obrady rozpoczęły się 

dniami skupienia, a 8 maja wybrano nową 

przełożoną generalną. W kapitule uczest-

niczy 27 delegatek z Polski, USA, Włoch, 

Kazachstanu, Słowacji i Ziemi Świętej. 

 

Po przedstawieniu sprawozdań działalno-

ści zgromadzenia odbyła się sesja wybor-

cza, w czasie której członkinie kapituły 

urząd przełożonej generalnej powierzyły s. 

Petrze Kowalczyk, mistrzyni nowicjatu w 

Krakowie i radnej generalnej, która jest 

absolwentką teologii Uniwersytetu Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego i Szkoły Forma-

torek w Krakowie. 

 

Kapituła dokonała także wyboru rady ge-

neralnej i na urząd ekonomki generalnej. 

W czasie obrad omawia się m. in. sytuację 

życia konsekrowanego w Kościele i świe-

cie ze szczególnym uwzględnieniem zna-

ków czasu i charyzmatycznej misji zgro-

madzenia. W wydarzeniu, jakim jest kapi-

tuła, uczestniczą nie tylko delegatki, ale 

także wszystkie siostry poprzez zgłoszone 

wnioski, modlitwę i ofiarę.  

s. Elżbieta Siepak ZMBM, Derdy 

Sympozjum w Szczecinie o pracy 

zakonów na Ziemiach Odzyskanych  

 

Dnia 06 maja 2010 r., dokładnie w 65 lat 

po odprawieniu przez chrystusowca, ks. 

Floriana Berlika pierwszej Mszy w powo-

jennym Szczecinie, spadkobiercy ducho-

wego dziedzictwa podjęli historyczną re-

fleksję nad przebytą wspólnymi siłami 

drogą wiary. Sesja naukowa „Zakony i 

zgromadzenia w powojennym duszpaster-

stwie na Pomorzu Zachodnim”, która odby-

ła się na Wydziale Teologicznym Uniwer-

sytetu Szczecińskiego, prócz rysów histo-

rycznych niosła w sobie wielkie świadec-

two zaangażowania pionierów tutejszego 

duszpasterstwa. O nieocenionym wkładzie 

chrystusowców i ważnej także dla naszego 

Zgromadzenia karcie historii mówili ks. dr 

Edward Szymanek i ks. dr hab. Bernard 

Kołodziej. Refleksja naukowa nie pozosta-

ła wyłącznie przyczynkiem do satysfakcji i 

wdzięczności, ale stała się okazją do za-

stanowienia się nad jakością i znaczeniem 

naszego dzisiejszego posługiwania na 

Pomorzu Zachodnim. W sesji naukowej 

wzięli udział współbracia na czele z Wika-

riuszem Generalnym, a także nowicjusze i 

klerycy seminarium Towarzystwa Chrystu-

sowego.  

 

 

Wieczorną uroczystość w Archikatedrze 

Szczecińskiej poprzedził koncert chóru 

„Poznańskie Słowiki” pod batutą prof. 

http://www.jasnagora.com/
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Stefana Stuligrosza. Dziękczynnej Eucha-

rystii, która zgromadziła blisko 100 przed-

stawiciel wszystkich wspólnot zakonnych 

Szczecina, przewodniczył ks. kard. Józef 

Glemp, Prymas Senior. Towarzystwo 

Chrystusowe reprezentowali m.in. współ-

bracia służący od wielu lat Kościołowi 

szczecińskiemu. W swoim słowie metropo-

lita szczecińsko-kamieński ks. abp Andrzej 

Dzięga podkreślił ogromy wkład ducho-

wieństwa zakonnego w kształtowanie 

duchowej tożsamości Szczecina. Wspo-

mniał również o długu wdzięczności wobec 

Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, który 

„posłał Szczecinowi swoich chrystusow-

ców” i Sługi Bożego kard. Stefana Wy-

szyńskiego, który wspierał początki diece-

zji szczecińsko-kamieńskiej. 

 Wymownym znakiem pamięci o zasłużo-

nych dla Kościoła nad Odrą i Bałtykiem 

stały się nadane Prymasowi Seniorowi i 

posługujących najdłużej zgromadzeniom 

Ordery Świętego Ottona z Bambergu. W 

imieniu wszystkich chrystusowców order 

odebrał wikariusz generalny ks. Krzysztof 

Grzelak. Uroczystość była również okazją 

od wyrażenia wdzięczności poszczegól-

nym kapłanom, którzy najdłużej służyli i 

służą lokalnemu Kościołowi. W gronie tych, 

którzy otrzymali specjalne wyróżnienia i 

błogosławieństwo znalazło się wielu na-

szych współbraci: ks. Wiktor Szczęsny (61 

lat na Pomorzu), ks. Józef Kamiński (53 

lata), ks. Marian Koniewski (50 lat), ks. 

Marian Nowak (37 lat), ks. Czesław Lesiak 

(51 lat), ks. Janusz Mękarski (45 lat), ks. 

Stanisław Bojarski (47 lat), ks. Tadeusz 

Jóźwiak (47 lat), ks. Eugeniusz Śpiewak 

(41 lat), ks. Stanisław Malczewski (26 lat). 

Ks. Arcybiskup zauważył również osobę 

ks. Witolda Stańczaka, który zainicjował 

wielkie dzieło wieczystego konfesjonału i 

kaplicy adoracji w Sanktuarium Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.  

 

Na zakończenie uroczystości ks. Wikariusz 

podziękował za to świąteczne zwołanie do 

Katedry i wspólne świętowanie wielkich 

dzieł Bożych dokonujących się od 65 lat. 

W imieniu wyróżnionych kapłanów kilka 

słów wygłosił ks. Józef Kamiński. Uroczy-

ste obchody zakończyły się kolacją w 

AWSD w Szczecinie. Niewątpliwie duży 

wkład w przygotowanie rocznicowych 

obchodów wniósł proboszcz i kustosz 

Sanktuarium NSPJ w Szczecinie ks. Adam 

Staszczak. Ks. Kamil Żyłczyński Za: 

www.chrystusowcy.pl  

Prowincjałowie sercanów białych z 

Europy i Afryki spotkali się w  

Polanicy Zdroju 

 

W dniach 4 – 6 maja, w klasztorze „Chri-

stus Rex” w Polanicy-Zdroju, odbyło się 

spotkanie prowincjałów Zgromadzenia 

Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, wcho-

dzących w skład Konferencji Europy i 

Afryki. W spotkaniu uczestniczył przełożo-

ny generalny Zgromadzenia, o. Javier 

Álvarez-Ossorio SSCC z Rzymu oraz 

przełożeni prowincji: afrykańskiej, andalu-

zyjskiej, hiszpańskiej, francuskiej, fla-

mandzkiej, niemieckiej, irlandzko-

angielskiej i polskiej. Koordynatorem Kon-

ferencji jest od ubiegłego roku polski pro-

wincjał, o. Andrzej Łukawski SSCC. 

 

 

 

Spotkania Konferencji odbywa-

ją się systematycznie raz w roku, w róż-

nych prowincjach, należących do Konfe-

rencji. Wśród omawianych zagadnień 

znajdują się zawsze bieżące sprawy po-

szczególnych prowincji, wspólne przed-

sięwzięcia dotyczące formacji początkowej 

i stałej, duszpasterstwa młodzieżowo-

powołaniowego, analiza sytuacji ekono-

micznej Zgromadzenia oraz możliwości 

finansowego wspierania ubogich prowincji i 

dzieł szczególnie ważnych dla Zgroma-

dzenia.  

Ważnym tematem tegorocznych obrad 

była refleksja nad sposobami wykorzysty-

wania w promocji charyzmatu Zgromadze-

nia oraz w pracy duszpasterskiej postaci 

św. Damiana de Veuster, Apostoła Trędo-

watych z Molokai, kanonizowanego 11 

października 2009 r. w Rzymie. Prowincjał 

Flamandzki, o. Juliaan Vandekerkhove 

SSCC, przedstawił aktualną sytuację Cen-

trum św. O. Damiana w Leuven, gdzie 

znajduje się krypta z jego relikwiami. Ze 

względu na brak powołań w Belgii odpo-

wiedzialność za tak ważne dla całego 

Zgromadzenia miejsce będzie musiał 

przejąć w niedalekiej przyszłości Zarząd 

Generalny. Ten temat pojawi się także na 

najbliższej Kapitule Generalnej Zgroma-

dzenia, zaplanowanej na wrzesień 2012 r.  

Zebrania Konferencji są jednocześnie 

okazją do poznawania realiów prowincji, 

które goszczą uczestników spotkania. 

Kolejne zebranie odbędzie się w maju 

2011 roku w Leuven, w Belgii. o.Sebastian 

Pieczeniak SSCC        

Zakończyły się XVI Targi Wydaw-

ców Katolickich 

 

137 wydawców, o 37 więcej niż przed 

rokiem, zaprezentowało swoją ofertę na 

XVI Targach Wydawców Katolickich, które 

od 7 do 9 maja odbyły się po raz pierwszy 

w nowym miejscu - w Arkadach Kubickiego 

Zamku Królewskiego w Warszawie (…) 

Oficyny z całego kraju przygotowały pro-

mocyjną ofertę książek, czasopism i mul-

timediów. Gościem honorowym Targów 

było salezjańskie wydawnictwo "Elledici" z 

Turynu. Mimo ograniczonej promocji, 

impreza cieszyła się dużym powodzeniem 

zarówno mieszkańców Warszawy, jak i 

przyjezdnych.  

Pierwszego dnia imprezy wręczono Fenik-

sy i Małe Feniksy - nagrody Stowarzysze-

nia Wydawców Katolickich. Nagrodę głów-

ną – Feniks 2010, przyznano ks. prof. 

Michałowi Hellerowi „za świadectwo życia 

kapłana i wybitnego uczonego otwartego 

na największe wyzwania współczesnego 

świata”. Ponadto w tym roku przyznano 

również Feniksa Diamentowego, którego 

laureatem został prymas-senior kard. Józef 

Glemp „w dowód uznania dla posługi pry-

masowskiej”. Nagrodę specjalną przyzna-

no prof. Mieczysławowi Tomaszewskiemu 

za prace poświęcone Fryderykowi Chopi-

nowi, a także – pośmiertnie - zmarłemu 

tragicznie w katastrofie pod Smoleńskiem 

rektorowi UKSW ks. prof. Ryszardowi 

Rumiankowi – za całokształt jego pracy 

naukowej. 

Stowarzyszenie przyznało również nagro-

dy i wyróżnieniach w kilku kategoriach. W 

kategorii literackiej nagrodę otrzymała 

Edycja św. Pawła za „Beskidzkie rekolek-

cje” Wandy Połtawskiej, w kategorii nauk 

kościelnych zostało uhonorowane Wydaw-

nictwo WAM za „Canones Patrum Graeco-

rum” („Kanony Ojców Greckich”) Arkadiu-

sza Barona i Henryka Pietrasa SJ. W 

kategorii edytorskiej nagrodę przyznano 

Społecznemu Instytutowi Wydawniczemu 

„Znak” za „Modlitewnik ojca Leona Knabi-

ta” a w kategorii książka dla dzieci – Cen-

trum Myśli Jana Pawła II za „Papieskie 

abecadło” Tomasza Jeża. 

 

W kategorii książka dla autora zagranicz-

nego nagrodę otrzymało Wydawnictwo 

WAM za „Historię rozłamu Kościoła 

wschodniego i zachodniego. Od czasów 

apostolskich do Soboru Florenckiego”, 

której autorem jest Henry Chadwick. Na-

tomiast w kategorii publicystyka religijna 

nagrodę przyznano Wydawnictwu Fronda 

za wywiad rzekę z ks. prof. Waldemarem 

Chrostowskim pt. „Kościół, Żydzi, Polska”. 

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał rów-

nież Dom Wydawniczy „Rafael” za książkę 

pt. „Żywot wieczny. Amen” Aliny Petrowej 

Wasilewicz z KAI. 

Małego Feniksa za promowanie książki 

katolickiej w mediach otrzymały: Katarzyna 

Fortuna z Radia Kraków - za audycje o 

literaturze katolickiej oraz Iwona Schymalla 

z TVP - za promowanie publikacji o ponty-

http://www.chrystusowcy.pl/
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fikacie Jana Pawła II. Nagrodę otrzymał 

także ks. Andrzej Witerski z diecezji drohi-

czyńskiej za organizację w parafii Wnie-

bowzięcia NMP w Węgrowie Przeglądu 

Książki Katolickiej "Vade mecum", skiero-

wanego do czytelników z małych miejsco-

wości. Tradycyjnie Targom towarzyszyły 

spotkania promocyjne i dyskusje panelo-

we, które odbywały się przy trzech znajdu-

jących się w pobliżu Zamku Królewskiego 

kościołach - św. Anny, księży jezuitów i 

archikatedrze św. Jana oraz w Centralnej 

Bibliotece Rolniczej i klasztorze domini-

kańskim. (…)                    Za: www.deon.pl 

 

 

 Bacowskie święto w dominikańskiej 

parafii 

 

Od uroczystego poświęcenia stada owiec 

rozpoczęło się 3 maja na Polanie Tara-

sówka w Małem Cichem Święto Bacowskie 

w ramach odbywającej się na Podhalu X 

Wielkiej Tatrzańskiej Majówki. Uroczystą 

Mszę św. w kaplicy na Tarasówce, skąd 

rozpościera się przepiękny krajobraz Tatr, 

odprawił o. Artur Musialski, proboszcz 

dominikańskiej parafii w Małym Cichym. 

 

Trzeba nam dzisiaj w sposób szczególny 

oddać cześć i chwałę Maryi. Chciejmy od 

niej czerpać gorliwość wiary i ufności wo-

bec Pana – mówił zakonnik. Wspomniał, 

że cieszy się iż wielu górali nosi medaliki z 

wizerunkiem Maryi. – Pamiętajcie, że ona 

zawsze jest z wami, zwracajcie się do niej 

o pomoc w każdej ciężkiej sprawie – za-

znaczył dominikanin. Podczas Mszy św. 

wierni modlili się za wszystkich żołnierzy, 

którzy walczyli za ojczyznę. Wspomniano 

również ostatnie tragiczne wydarzenia pod 

Smoleńskiem. Ojciec Michalski poprowa-

dził modlitwę za zmarłych, którzy zginęli w 

lotniczej katastrofie. Mszę św. uświetniła 

kapela regionalna, a w tatrzańskie smreki 

niósł się piękny śpiew górali.  

 

W czasie procesji z darami złożono na 

ołtarzu tegoroczne regionalne produkty: 

oscypki i bunc oraz małą owieczkę. Kierdel 

owiec poświęcono symbolicznie przed 

Eucharystią, bowiem kapliczka na Tara-

sówce sąsiaduje z bacówką, gdzie są 

wyrabiane oscypki. Po uroczystościach o. 

Musialski wspólnie z bacami zaprosił licz-

nie zgromadzonych gości do degustacji 

smakołyków. W Mszy św. na Tarasówce 

wzięli udział członkowie XIX Ogólnopol-

skiego Wiosennego Zlotu Rodzin Absty-

nenckich przebywający na zlocie w Małym 

Cichym. Zlot organizuje Trzeźwościowe 

Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w 

Katowicach.           Za: www.dominikanie.pl 

 

Rodzinne spotkanie u pijarów 

 

Pierwsze dni maja, to juz od kilku lat, dla 

kleryków pijarskiego seminarium czas 

wspólnego spotkania z rodzicami. W tym 

roku miało ono miejsce u stóp Jasnej Góry 

w Archidiecezjalnym Domu Ruchu Światło-

Życie. Rodzice, którzy uczestniczyli w 

takim spotkaniu, wiedzieli już czego sie 

spodziewać - chwili na modlitwę, refleksję, 

wspólne rozmowy oraz wiele radości i 

zabawy. Dla rodziców współbraci z pierw-

szego roku, dla których miniony zjazd był 

debiutem, przygotowane przez kleryków 

atrakcje zapewne były zaskoczeniem. 

Poniżej publikujemy relację z wydarzenia. 

  

Pewnie na długo w pamięci pozostanie 

wieczór spędzony z polskim folklorem czy 

konkurs "Tańca z rodzicami", ale przede 

wszystkim wspólna modlitwa i zwiedzanie 

zakątków Jasnej Góry. Ponieważ lista 

chętnych do udziały w przyszłorocznym 

spotkaniu jest juz  pełna, sądzimy że 

wszyscy byli z niego bardzo zadowoleni. 

Powierzając Maryi nasze rodziny i wsparci 

modlitwą naszych rodziców, rozpoczynamy 

kolejny etap naszego przygotowanie do 

kapłaństwa.                    Piotr Różański SP

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

Benedykt XVI przypomniał kapła-

nom o wartości ich posługi ducho-

wej i sakramentalnej 

 

Drodzy kapłani, z radością i miłością 

sprawujcie liturgię, jest to bowiem działa-

nie Zmartwychwstałego, które dokonuje 

się w mocy Ducha Świętego w nas, z 

nami i dla nas. Powróćcie do konfesjona-

łów jako miejsca sprawowania sakramen-

tu pojednania i częściej w nich przebywaj-

cie, aby wierni mogli tam znaleźć miło-

sierdzie, radę i umocnienie – zaapelował 

na audiencji ogólnej Benedykt XVI. Swą 

katechezę poświęcił 6 maja kolejnej po-

słudze kapłana, a mianowicie uświęcaniu, 

które dokonuje się przede wszystkim w 

sakramentach. Na tym polu, jak powie-

dział Papież, doszło ostatnio do poważ-

nych zaniedbań. 

 

„W ostatnich dziesięcioleciach istniały 

tendencje, by w tożsamości i misji kapła-

na stawiać na pierwszym miejscu głosze-

nie, oddzielając je jednocześnie od 

uświęcania – mówił Ojciec Święty. – 

Często mawiano, że trzeba skończyć z 

duszpasterstwem jedynie sakramental-

nym. Zastanówmy się, czy niekiedy to 

lekceważenie wiernego wypełniania mu-

nus sanctificandi – posługi uświęcenia – 

nie doprowadziło do osłabienia samej 

wiary w zbawczą skuteczność sakramen-

tów, a w istocie, w realne działanie Chry-

stusa i Jego Ducha w świecie za pośred-

nictwem Kościoła. Niezbędna jest zatem 

odpowiednia katecheza, która pomoże 

wiernym zrozumieć wartość sakramen-

tów. Lecz niemniej niezbędne jest rów-

nież, abyśmy byli dyspozycyjni, wielko-

duszni i czujni w udzielaniu naszym bra-

ciom skarbów łaski, które Bóg złożył w 

nasze ręce, a których my nie jesteśmy 

panami, lecz stróżami i administratorami” 

– stwierdził Papież. 

 

Benedykt XVI wyjaśnił również, że samo 

pojęcie uświęcania wskazuje na Boga, 

gdyż świętość to właśnie Jego cecha 

charakterystyczna. Można ją też opisać 

jako absolutną prawdę, dobro, miłość i 

piękno. Człowiek zaś uświęca się, czyli 

upodabnia się do Świętego, jedynie po-

przez kontakt z Bogiem. Ten kontakt jest 

darem. Sam Bóg go ustanawia, przede 

wszystkim w sakramentach – zauważył 

Benedykt XVI. „Nikt z ludzi – podkreślił – 

nie może, sam o własnych siłach, wpro-

wadzić kogoś w kontakt z Bogiem. Istot-

nym elementem łaski kapłaństwa jest 

zatem dar, zadanie nawiązywania tego 

kontaktu”.               Za: Radio watykańskie 

Wybór przełożonego generalnego 

paulistów 

W sobotę 8 maja 

2010 r. kapituła 

generalna Towarzy-

stwa Świętego 

Paw-ła wybrała ks. 

Silvio Sassi na 

przełożonego gene-

ralnego zgroma-

http://www.dominikanie.pl/
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dzenia. Jest to już jego druga kadencja na 

tym stanowisku. Przed nowym generałem 

ważne zadanie - wprowadzenie zgroma-

dzenia w drugie stulecie istnienia. Za: 

www.paulus.org.pl. 

Zakon Braci Mniejszych w  

statystykach 

 

Zakon Braci Mniejszych liczy obecnie 14 

525 braci na całym świecie - podaje Biuro 

Prasowe OFM z Rzymu, w statystyce 

podsumowującej rok 2009, jest to o 199 

mniej w stosunku do roku 2008. W roku 

2009 zmarło 321 braci. W tej aktualnej 

liczbie zakonników, to m.in.: ponad 2 tys. 

braci w trakcie formacji. Poza tym zakon 

liczy prawie 10 tys. kapłanów (9 866) i 

ponad 2 tys. braci zakonnych. 

Z Zakonu Braci Mniejszych pochodzi 6 

kardynałów i 113 arcybiskupów i bisku-

pów. Bracia Mniejsi są obecni w 110 

krajach, na pięciu kontynentach: Afryka i 

Bliski Wschód - 1109 braci, Ameryka 

Łacińska - 3505, Ameryka Północna - 

1510, Azja-Oceania - 1295, Europa - 

7106. Wspólnotę zakonu tworzy 102 

prowincji, 8 kustodii autonomicznych, 14 

kustodii zależnych, 1 federacja, 20 funda-

cji.  

"Zaprezentowane liczby nie mówią 

wszystkiego" - jak czytamy w opublikowa-

nej statystyce - "ale mogą być sposobną 

okazją, 'abyśmy umieli zatrzymać się na 

naszej drodze w celu rozeznania - gdzie 

jesteśmy, dokąd zmierzamy, gdzie pro-

wadzi nas Duch i gdzie chcemy iść?'" Za: 

www.franciszkanie.pl 

Kapucyńskie statystyki 

 

Ponad dziesięć tysięcy kapucynów na 

całym świecie w 2009 roku - przedsta-

wiamy statystyki Zakonu Braci Mniejszych 

Kapucynów. Dnia 31 grudnia 2009 kapu-

cynów było 10.519. Oto szczegóły: Postu-

lanci, 640; nowicjusze, 346; profesi cza-

sowi, 1585; profesi wieczyści, 8934 (kapł.: 

6939; diak. perm.: 15; diak. transeuntes: 

157; bracia zakonni: 3321). Kardynałowie 

(1), arcybiskupi/biskupi (86). Bracia zmarli 

w 2009 roku: 190.  

   

 

 

2007 - 10.686 kapucynów  

2008 - 10.590 kapucynów 

2009 - 10.519 kapucynów 

 

Kapucyni obecni są w 106 krajach: Afry-

ka: 1354 braci; Ameryka Łacińska: 1762; 

Ameryka Północna: 682; Azja-Oceania: 

2196; Europa Zachodnia: 3755; Europa 

Środkowo-Wschodnia: 770. W Zakonie 

jest 84 prowincji, 9 wiceprowincji general-

nych, 17 wiceprowincji prowincjalnych, 17 

kustodii, 7 delegatur, 23 Domus praesen-

tiae, 13 Konferencji Przełożonych Wyż-

szych.  

Liczby niewiele mówią o jakości kapucyń-

skiego życia, jednak zawierają znaczące 

informacje o naszej międzynarodowej 

wspólnocie. Pomagają nam dostrzec 

stojące przed nami wyzwania: „widzial-

ność” charyzmatu, duszpasterstwo powo-

łań, działalność kulturalna, współpraca na 

polu formacji, aby coraz lepiej wypełniać 

zadaną misję w świecie. Za: 

www.db.ofmcap.org  

Misja salwatorianów  na Komorach 

podniesiona do rangi wikariatu 

apostolskiego 

 

W dniu 1 maja 2010 r. Benedykt XVI 

podniósł istniejącą od 1975 r. administra-

turę apostolską Komorów na Oceanie 

Indyjskim do rangi wikariatu apostolskiego 

Archipelagu Komorów. W 1998 r. tamtej-

sza wspólnota katolicka została powie-

rzona pieczy zgromadzenia salwatoria-

nów. Pierwszym wikariuszem apostolskim 

został salwatorianin, ks. Charles Mahuza 

Java SDS. Wikariusz apostolski, miano-

wany 1 maja br. przez papieża biskupem 

tytularnym Apisa Maius, pochodzi z Kon-

gijskiej Wiceprowincji Misyjnej Salwato-

rianów, której w ostatnich latach był prze-

łożonym. 

 

 

 

Ks. Charles Mahuza Yava SDS urodził się 

29 lipca 1960 r. na terytorium Sandoa, w 

diecezji Kolwezi, w Republice Demokra-

tycznej Kongo. Nowicjat w zgromadzeniu 

salwatorianów odbył w Tanzanii i był 

jednym z pierwszych Kongijczyków w 

Towarzystwie Boskiego Zbawiciela. Pro-

fesję wieczystą złożył 8 września 1991 r. 

w Kolwezi, a święcenia kapłańskie przyjął 

8 maja 1993 r. w tym samym miejscu. Po 

święceniach był wikariuszem parafii Naj-

świętszego Serca Jezusa w Ntita, Kapan-

ga (1993-1994), odbył kurs duchowości w 

Centro Sčvre w Paryżu (1994-1995), by 

następnie podjąć posługę formacyjną jako 

magister nowicjatu (1995-2000) oraz 

rektor kleryków (2000-2003). W latach 

1997-2003 był wiceprowincjałem, a na-

stępnie przez sześć lat prowincjałem 

Kongijskiej Wiceprowincji Misyjnej Salwa-

torianów. Od 2010 roku pełnił posługę 

proboszcza w Moroni na Wielkiej Komo-

rze.  

Administratura apostolska Wysp Komo-

rów została erygowana 5 czerwca 1975 r. 

i początkowo była powierzona pieczy 

Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. W 

1998 r. przeszła pod opiekę Towarzystwa 

Boskiego Zbawiciela (Salwatorianie). 

Pierwszym salwatoriańskim administrato-

rem apostolskim Komorów był ks. Jan 

Szpilka SDS z Polski. Posługę podjętą 

przez polskiego salwatorianina kontynu-

ował od 2006 r. ks. Jan Geerits SDS z 

Belgii. Ustanowiony obecnie wikariat 

apostolski, którego terytorium pokrywa się 

z terytorium dotychczas istniejącej admi-

nistratury apostolskiej, ma powierzchnię 

2.033 km2. Katolicy skupieni są w dwóch 

parafiach obsługiwanych przez sześciu 

kapłanów (pięciu salwatorianów i jeden 

kapłan Towarzystwa Misji Zagranicznych 

z Paryża). Na terytorium wikariatu posłu-

gę pełni również dwóch braci i dwanaście 

sióstr zakonnych.   Więcej na: www.sds.pl 

Msza za Polskę w Kamerunie 

 

Ponad 40 polskich misjonarzy pracują-

cych w Kamerunie spotkało się na Mszy 

za Ojczyznę sprawowanej w Święto Matki 

Bożej Królowej Polski w Doume, we 

wschodnim Kamerunie. Inicjatorem uro-

czystości był ordynariusz diecezji Doumé 

Abong-Mbang, bp Jan Ozga, który repre-

zentował Kamerun na uroczystościach 

pogrzebowych pary prezydenckiej oraz 

pozostałych ofiar katastrofy samolotowej 

pod Smoleńskiem. To właśnie to wyda-

rzenie zainspirowało bp. Ozgę do zapro-

szenia polskich misjonarzy do spotkania i 

wspólnej modlitwy za Ojczyznę. 

 

Niektórzy przebyli nawet 600 km, aby 

dotrzeć na Mszę. Wzięła w niej udział 

także duża grupa kameruńskich księży i 

sióstr oraz wiernych parafii Doume. 

 

Od katastrofy prezydenckiego samolotu 

polscy misjonarze otrzymywali wiele 

oznak solidarności ze strony Kameruń-

czyków poprzez sms, czy wizyty z kondo-

lencjami. Zdarzyło się nawet, ze policjant 

odstąpił kiedyś od dokładnej kontroli 

samochodu, kiedy zobaczył w prawie 

jazdy narodowość kierowcy, polskiego 

misjonarza, przekazując mu wyrazy 

współczucia. 

 

Tutejsze media, radio i telewizja na bieżą-

co komentowały wydarzenia tygodnia 

żałoby narodowej w Polsce oraz transmi-

towały przebieg uroczystości pogrzebo-

wych. Jedna z sióstr zakonnych, Haitan-

ka, po zakończeniu Mszy powiedziała, iż 

czuje, że Polska wnosi i będzie wnosić 

nowy powiew duchowości dla całego 

dzisiejszego świata. ks. M. Bujak Misjo-

narz Fidei Donum, Kamerun 

Za: Radio Watykańskie 

http://www.paulus.org.pl/news,289.html
http://franciszkanie.pl/news.php?id=6796&tp=newsy
http://www.db.ofmcap.org/
http://www.sds.pl/?d=start,apostolaty,2178,165&s=
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=377418
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Witryna tygodnia 

 

 

Zeszyty Formacji Duchowej 

 

 

Ukazał się drugi w roku 2010 numer Ze-

szytów Formacji Duchowej (wiosna * 

47/2010) zatytułowany „W trosce o auten-

tyczne życie duchowe”. Jego autorem jest 

o. Józef Augustyn SJ - kierownik duchowy 

i rekolekcjonista, animator rekolekcji igna-

cjańskich, wykładowca "Ignatianum" w 

Krakowie, redaktor naczelny kwartalnika 

"Życie Duchowe". Autor drugiego tego-

rocznego ZFD w dniach 19-21 lutego br. 

prowadził w Centrum Formacji Duchowej 

Salwatorianów w Krakowie spotkanie pt. 

„Zmęczenie - wypalenie - kryzys. Jak 

pomóc sobie i innym?”.  

Zbiór sześciu artykułów na tematy zwią-

zane z rozwojem życia duchowego otwie-

ra tekst nawiązujący do tematu podjętego 

w czasie wspomnianej wyżej sesji forma-

cyjnej. Tekst pt. „Wypaleni nie tylko na 

polu zawodowym” jest centralny w niniej-

szym numerze. Wszystkie bowiem kolejne 

teksty można potraktować jako odpowiedź 

na pytanie w nim zawarte: jak zapobiegać 

duchowemu i moralnemu rozmyciu, wypa-

leniu, zagubieniu?  

W artykule „Ewangeliczna czystość ser-

ca”, rozważając temat bezżenności dla 

Królestwa niebieskiego, zwraca uwagę na 

konieczność refleksji duchowej i religijnej 

odnoszącej się do celibatu, a nie ograni-

czanie się jedynie do koncentracji na 

problemach emocjonalnych i seksualnych 

. Akcentuje troskę o czystość intencji, 

myśli, uczuć i pragnień, czystość słów i 

gestów oraz relacji, niebezpieczeństwo 

pornografii. Stawia czytelnika wobec pyta-

nia: „co daje celibat wiernym?”.  

Do artykułu o ewangelicznej czystości o. 

Augustyn SJ dołącza tekst poświęcony 

relacji księży do kobiet. Zachęca do troski 

o poznanie samego siebie, o poznanie 

odmiennej męskiej i kobiecej wrażliwości. 

Akcentuje potrzebę szacunku i wolności 

wobec kobiet. Podaje wreszcie kilka uwag 

dotyczących współpracy między księżmi i 

kobietami. Tekst może służyć pomocą 

również kobietom, by spojrzeć na problem 

oczami księdza. 

 

 

Drogą do podtrzymania i rozwijania auten-

tycznego życia duchowego jest ewange-

liczne ogołocenie. To temat czwartego z 

artykułów w wiosennym numerze ZFD, w 

którym autor mierzy się z kwestią wrażli-

wości na ubogich, którzy w zachodniej 

bogatej cywilizacji są ignorowani i których 

ogołocenie jest przymusowe. Autor za-

chęca do kontemplacji Jezusa ubogiego 

ogołoconego, wzoru dobrowolnego ogoło-

cenia i ewangelicznego ubóstwa. Jakiego 

ogołocenia oczekuje ode mnie Bóg oraz 

jak zachować się, gdy Bóg dopuszcza na 

mnie jakąś formę ogołocenia – to jedne z 

pytań, które wybrzmiewają w tym tekście.  

„Kościół nie zdobywa wiarygodności na 

całe stulecia. Jest ona wyzwaniem dla 

wszystkich pokoleń i uczniów Jezusa. 

Każdy z nas stał się uczniem Jezusa w 

sposób wolny i świadomy, ponieważ spo-

tkał w swoim życiu wiarygodnych świad-

ków. Dlatego naszym zadaniem jest stać 

się wiarygodnym świadkiem dla ludzi, 

których Jezus postawi na naszej drodze” – 

to myśl zaczerpnięta z kolejnego tekstu 

zamieszczonego w biuletynie, z artykułu o 

wiarygodności ludzi Kościoła dawniej i 

dzisiaj.  

Ostatni artykuł to próba zrozumienia mło-

dego pokolenia, któremu mamy przeka-

zywać sztafetę wiary. Wielkoduszność i 

szlachetność młodych, emocjonalna 

otwartość, pragnienie wolności, wrażli-

wość i kruchość, kryzys autorytetu, zagro-

żenie cynizmem to kilka rysów współcze-

snej młodzieży, której pragnienia, aspira-

cje i tęsknoty autor pomaga zrozumieć.  

 

Zeszyty Formacji Duchowej to kwartalnik 

wydawany przez Centrum Formacji Du-

chowej Salwatorianów. Poszczególne 

numery biuletynu zawierają zapisy spo-

tkań formacyjnych prowadzonych „na 

żywo” w CFD. Pierwszy numer w 2010 r., 

zatytułowany „Ewangelia dla początkują-

cych”, to owoc prowadzonej w CFD w 

Trzebini przez dr Danutę Piekarz sesji 

poświęconej Ewangelii św. Marka. W 

kolejnych tegorocznych numerach Zeszy-

tów Formacji Duchowej podejmiemy tema-

ty: „Powołanie” (o. Jacques Philippe) i 

„Wartość człowieka” (ks. Krzysztof Grzy-

wocz.                                 Za: www.sds.pl. 

     

  Zapowiedzi wydarzeń 

 

 

Polska chrześcijańska 

Refleksje przewodniczącego KWPZM na kanwie ostatnich wydarzeń w Polsce 

 

Dominik Zdort w swoim felietonie zatytuło-

wanym: „Czas, gdy ornaty pasują do 

sztandarów” w „Rzeczpospolitej” z 19 

kwietnia br. zauważa: „[…] zdaliśmy sobie 

sprawę, że z tym patriotycznym patosem 

doskonale harmonizuje religijne uniesienie. 

Że powiewające na wietrze żałobne fiole-

towe ornaty biskupów świetnie pasują do 

lasu biało-czerwonych sztandarów. Że 

pożegnanie zmarłego tragicznie polskiego 

prezydenta i jego małżonki może być 

odpowiednio wzniosłe tylko podczas mszy 

świętej w miejscu takim jak bazylika Ma-

riacka. […] Majestat żałobnych uroczysto-

ści w wawelskiej katedrze spowodował, że 

bez znaczenia są już protesty przeciw 

religii w szkole czy wieszaniu krzyży w 

klasach”.  

 

Narodowa tragedia spod Smoleńska stała 

się dla wielu okazją do podjęcia duchowej 

refleksji i poczynienia nowych obserwacji i 

odkryć. Nie kwestionując dobrej intencji 

autora przytoczonej wyżej opinii, odczu-

http://www.sds.pl/?d=start,apostolaty,2181,165&s=
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wam potrzebę oczywistego dopowiedze-

nia: Dla człowieka wierzącego wartość 

religii i Kościoła w życiu zarówno jednostki, 

jak i społeczeństwa leży w czymś nieskoń-

czenie wyższym niż funkcja pięknej, uro-

czystej oprawy dla wielkich wydarzeń. A to 

dlatego, iż Objawienie przekazywane 

przez Kościół i przeżywane w nim prowa-

dzi do jedynej i niezastąpionej relacji z 

Transcendencją, która to relacja nadaje 

sens istnieniu świata, człowieka, wskazuje 

na jego przeznaczenie, prowadzi na drogi 

zbawienia, daje najpełniejszą, choć cza-

sami tylko zalążkową odpowiedź na naj-

bardziej dręczące pytania – takie jak to 

stawiane od 10 kwietnia: Dlaczego? 

 

Laicyzacja właśnie dlatego jest wielkim 

niebezpieczeństwem ii złem, że usuwając 

z egzystencji wymiar wertykalny, zaciem-

nia człowiekowi drogę do Boga, że utrud-

nia dostęp do odpowiedzi, do wyjaśnień, 

do najpełniejszej i realnej nadziei i pocie-

chy, zwłaszcza gdy nagle – jak w przypad-

ku nagłego nieszczęścia – rodzi się na nie 

wielkie zapotrzebowanie. W zlaicyzowa-

nym świecie pozornie można żyć i funkcjo-

nować, ale tylko do czasu…  

 

Stąd wracam do tematu walki z laicyzacją, 

opierania się jej, usuwania jej zagrożeń – 

dla dobra każdej osoby ludzkiej i każdej 

społeczności, w tym tej najbliższej nam na 

co dzień, polskiej. W czym ma się wyrażać 

odpowiedź na wołanie Jana Pawła II z 

inauguracji pontyfikatu 22 października 

1978 roku: Non abbiate paura… – „Nie 

lękajcie się: otwórzcie drzwi Chrystusowi”?  

 

Dzielę się garścią luźno i spontanicznie 

odnotowanych przemyśleń co do niektó-

rych elementów świadomego budowania 

chrześcijańskiego świata w nas i wokół 

nas. Lista jest otwarta – kolejne punkty 

niech czytający dopiszą sami: 

– uświęcenie czasu modlitwą: tradycyjna 

modlitwa poranna i wieczorna, ale i cały 

dzień przeżywany w dialogu z Bogiem; 

– życie sakramentalne, czyli korzystanie z 

„kanałów łączności z Bogiem”, jakimi są 

sakramenty; 

– pozdrowienia i zwroty chrześcijańskie w 

życiu publicznym między wierzącymi, w 

tym: „Niech będzie pochwalony Jezus 

Chrystus”, „Szczęść Boże”, „Bóg zapłać”, 

„Idźcie z Bogiem”, „Zostańcie z Bogiem” i 

inne; 

– nieużywanie Imienia Bożego do spraw 

czczych (II przykazanie Boże – łamane 

często na przykład w mediach przez mów-

ców chcących popisać się elokwencją); 

– używanie nadal tytułów „ksiądz”, „siostra” 

(nagminnie zdarza się słyszeć – tak, w 

Polsce – „pan”, „pani”); 

– okazywanie czci przed mijanym kościo-

łem, krzyżem, figurą, na przykład przez 

zdejmowanie czapki lubskłon głowy; 

– odpowiedni, uroczysty strój w kościele (i 

każda liturgia przeżywana jako święto i 

misterium); 

– krzyże i obrazy święte obecne w naszych 

domach (na poczesnym miejscu i nie tylko 

jako artystyczny element dekoracji wnę-

trza); 

– modlitwa przed posiłkiem, po posiłku, 

przed podróżą, przed ważnym przedsię-

wzięciem; 

– prośba o błogosławieństwo osób, do-

mów, miejsc pracy, samochodów, cenniej-

szych nabytków; 

– przestrzeganie czasów i miejsc świętych 

(niedziela, piątek, uroczystości i święta, 

Wielki Post, Adwent); 

– najważniejsze (i najtrudniejsze) na ko-

niec: wysiłek realizowania w życiu przyka-

zania nowego z całą jego nieograniczono-

ścią:miłości Boga i bliźniego. 

 

Wasz współbrat 

ks. Tomasz Sielicki SChr 

 

 

 

 

   

  Zapowiedzi wydarzeń  

 

 

Sympozjum duchowości  

honorackiej na UKSW 

 

W Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-

szawie (ul. Dewajtis 5) odbędzie się 12 

maja 2010 roku kolejne Sympozjum Du-

chowości Honorackiej. Tegoroczne spo-

tkanie przebiegać będzie pod hasłem 

"Duchowość Seraficka". Organizatorami 

sympozjum są: Centrum Duchowości 

"Honoratianum", Konferencja Rodziny 

Honorackiej i Sekcja Teologii Duchowości 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego.  

   

W części przedpołudniowej, która roz-

pocznie się o godzinie 9.00, wystąpią: ks. 

prof. Stanisław Urbański (UKSW), dr Ro-

man Majeran (KUL), br. Wiesław Block 

OFMCap (Antonianum), br. Juliusz Pyrek 

OFMCap (CDH). W samo południe w 

kościele pokamedulskim na Bielanach 

rozpocznie się Msza Święta pod przewod-

nictwem Prymasa seniora Polski kard. 

Józefa Glempa. Część druga sympozjum 

rozpocznie się o godzinie 14.15 a swoje 

prelekcje przedstawią siostry ze zgroma-

dzeń habitowych - s. Antonella Gawlik 

CSSF i s. Ancilla Stasiowska - i bezhabi-

towych - Elżbieta Chychłowska WJ i Julia 

Wąsala WNO.  

Szczegółowy program sympozjum i pozo-

stałe informacje można znaleźć na 

www.kapucyni.pl  

Saletyni: Sympozjum Jubileuszowe 

w Dębowcu 

Jubileuszowo u Saletyńskiej Matki (od stóp 

krzyża, przez La Salette, do Dębowca), to 

temat IV Międzynarodowego Saletyńskie-

go Sympozjum Interdyscyplinarnego 

(MSSI), na które zapraszają Misjonarze 

Saletyni. Odbędzie się ono dnia 19 czerw-

ca 2010 roku w Sanktuarium Matki Bożej 

Saletyńskiej w Dębowcu.  

Program Sympozjum – tematy wykła-

dów: 

 

Sesja I 

9.30 Otwarcie i prowadzenie sympozjum: 

ks. dr hab. Janusz Kręcidło MS 

Słowo wprowadzające: ks. prowincjał 

Władysław Pasiut MS 

 

Słowo powitania: dyrektor Centrum Pojed-

nania La Salette: ks. dr Zbigniew Pałys MS 

 

9.45 Testament Jezusa (J 19, 25-27) – 

jeden tekst, wiele interpretacji  – ks. dr 

hab. Janusz Kręcidło MS (UKSW, War-

szawa) 

10.15 Modlitwa w nauczaniu św. Cezarego 

z Arles w jego „Kazaniach do ludu” – ks. dr 

Józef Pochwat MS (Kraków) 

 

10.45 Niedziela jako dzień sprawowania 

Eucharystii w perspektywie orędzia Matki 

Bożej z La Salette – ks. dr Jan Kalniuk MS 

(UPJPII, Kraków) 

Dyskusja 

 

11.30 Przerwa na kawę 

 

Sesja II 

12.00 Pedagogiczny wymiar wydarzenia z 

La Salette – prof. dr hab. Eugeniusz Sa-

kowicz (UKSW, Warszawa) 

 

12.30 Droga ku odkrywaniu charyzmatu 

saletyńskiego – ks. dr Zbigniew Pałys MS 

(Dębowiec) 

 

13.00 O tym jak saletyni przybyli do Dę-

bowca – ks. dr Piotr Jamioł MS (UPJPII, 

Kraków) 

 

13.30 Dyskusja i podsumowanie sympo-

zjum 

 

Miejsce sympozjum:  

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej  

Centrum Pojednania La  

http://www.kapucyni.pl/
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Oczekują na Zmartwychwstanie 

 

ŚP. O. Ernest Tomasz Golly (1933-2010) SVD 

 

 

Dnia 6 Maja 2010 r., w Domu Misyjnym w 

Sankt Augustin, odszedł do Domu Ojca po 

nagrodę, O. Ernest Golly, długoletni 

współbrat werbistów, pracujący w Papui 

Nowej Gwinei. Uroczystości pogrzebowe 

są zaplanowane na (wtorek) 11 maja, 

2010, na godz. 14:00, Sankt Augustin i na 

tamtejszym cmentarzu zakonnym zostanie 

pogrzebany. 13 kwietnia O. Golly przybył 

po uciążliwej podróży do Frankfurtu. Wielki 

Post i Wielkanoc obchodził jeszcze w 

swojej parafii Yomba, w archidiecezji Ma-

dang. Potem dał się zbadać kilku leka-

rzom. Wszyscy mu radzili, by udał się jak 

najszybciej do Europy, tam się zbadał i 

poddał opiece lekarskiej.  

 

O. Golly wiedział, jak poważna i ciężka jest 

jego choroba. Ufał modlitwie swoich para-

fian, przede wszystkim zaś wstawiennictwu 

Franka Duffa (1889-1980), irlandzkiego 

założyciela katolickiej organizacji świeckich 

Legio Mariae, której członkowie i członkinie 

w Papui Nowej Gwinei zanosili doń modły 

o pomoc i uzdrowienie. 27 kwietnia O. 

Golly przyjął sakrament namaszczenia 

chorych, by móc znieść swe bóle i swą 

chorobę. Był on przykładem nadziei i cier-

pliwości, wdzięczny wielu ludziom za mo-

dlitwy. Ofiarował swe życie świadomie za 

ludzi w Papui Nowej Gwinei.  

 

O. Golly pochodził z głęboko wierzącej 

rodziny na Górnym Śląsku. Był synem 

Józefa i Anny Golly, z domu Przybylla, 

wychował się z czworgiem rodzeństwa w 

religijnej atmosferze. Po 6 latach szkoły 

podstawowej w Cisowej zgłosił się na 

początku września 1946 roku do Misjona-

rzy Werbistów do Nysy. 8 września 1950 

roku rozpoczął nowicjat w Pieniężnie, 

gdzie studiował też filozofię i teologię. 8 

września 1958 roku złożył śluby wieczyste 

i 1 lutego 1959 roku przyjął święcenia 

kapłańskie. Mszę świętą prymicyjną od-

prawił w swej ojczystej parafii w Cisowej 7 

czerwca.    

 

Na początku O. Golly był nauczycielem w 

Niższym Seminarium w Nysie, jednocze-

śnie wikarym w parafii prowadzonej przez 

werbistów. W następnym roku przybył do 

Sankt Augustin wraz z przeznaczeniem 

misyjnym do Nowej Gwinei. Tu miało miej-

sce uroczyste rozesłanie misjonarzy doko-

nane przez Ojca Przełożonego General-

nego Johannesa Schütte. By przygotować 

się do swej pracy misyjnej wziął udział w 

kursie języka angielskiego w Liverpool. 25 

sierpnia 1961 roku wyruszył na pokładzie 

„Oceanii" z Genui do Sydney. Po przybyciu 

do Papui Nowej Gwinei (29 września 1961) 

odbył sprawnie kurs wprowadzający do 

języka i kultury. Miał on miejsce w Alexis-

hafen. Swe pierwsze duszpasterskie kroki 

poczynił już trzy miesiące później w Sa-

idor. Mieszkał w Gumbi u O. Ottenheyma 

(1915-1965).  

   

Początki nie były łatwe w tej górzystej 

okolicy zamieszkałej przez 6000 ludzi 

mówiących 13 językami plemiennymi i 

wyznającymi kult cargo. W latach 1964/66 

pracował Bundi. Ta stacja znana była ze 

swej angielskiej szkoły, którą kilka lat 

wcześniej założył jego australijski współ-

brat Michael Morrison. O. Golly poświęcił 

się przede wszystkim szkoleniu katechi-

stów, by wraz z nimi móc opiekować się 7 

tysiącami mieszkańców i dwudziestoma 

stacjami bocznymi. Pisał objaśnienia do 

katechizmu. Po kursie w Nemi (1966) 

prowadził rekolekcje dla nauczycieli i kate-

chistów w Kwanga nad rzeką Ramu, a 

później w całej diecezji. W latach 1967-

1972 pracował w Utu i jego 17 stacjach 

bocznych. Najważniejszą częścią jego 

działalności było kształcenie katechistów. 1 

listopada 1970 roku ciężkie trzęsienie 

ziemi nawiedziło tę stację. W 1972 udał się 

ponownie do Saidor (do 1981). W hali 

służącej do wielu zadań kształcił katechi-

stów i prowadził rekolekcje.  

   

Potem spędził dwa lata w Bogia (1981/83). 

Tu zaangażował się w działalność na rzecz 

Legio Mariae i publikował wiele materiałów 

pomocnych przy dalszym kształceniu 

legionistów (1991/93). Od 1933 roku był 

proboszczem młodej parafii „Our Lady of 

Perpetual Help" w Madang-Yomba. O. 

Golly był gorliwym kapłanem zakonnym. 

Szedł za przykładem swego świętego 

Założyciela Arnolda Janssena i jego towa-

rzyszy oraz pierwszego misjonarza-

werbisty, Józefa Freinademetza. Szukał 

woli Bożej i żył zgodnie z nią. Zawsze i 

wszędzie był „hard working missionary", 

jak określił go jego prowincjał. „Diabłowi 

nie dawał żadnej szansy!" Pojęcie „misja" 

(łac. posłannictwo) miało dla niego kluczo-

we znaczenie. Duszą i ciałem poszedł za 

misyjnym nakazem Chrystusa. Nic nie 

mogło go powstrzymać od pełnienia tego 

nakazu: ani bezdroża górskich regionów, 

ani obce ryty i kulty, zwyczaje i obyczaje, 

które zniewalały ludzi. Był przekonany, że 

prawda Chrystusa może ludzi wyzwolić!  

   

O. Golly tłumaczył i publikował wiele litur-

gicznych, homiletycznych i hagiograficz-

nych tekstów. W pracy duszpasterskiej 

zależało mu na tym, by ludziom nieść 

ubogacającą wiarę. Wraz z krewnymi i 

przyjaciółmi sprawować będziemy we 

wtorek, 11 maja, o godz. 14:00 w Sankt 

Augustin Mszę św. upamiętniającą Zmar-

twychwstanie. Następnie będziemy towa-

rzyszyć naszemu drogiemu Zmarłemu w 

jego ostatniej drodze na miejsce spoczyn-

ku. Misjonarze Werbiści dziękują mu za 

jego wierną służbę w winnicy Pana w 

Papui Nowej Gwinei. Boleją wraz z mło-

dym Kościołem archidiecezji Madang, 

która znów straciła dobrego pasterza. 

Dziękują także jego krewnym i dobrodzie-

jom, którzy go wspomagali i wspierali. 

Wraz z nim byli w ten sposób misjonarzami 

w Papui Nowej Gwinei.  

O. Gerhard LESCH  

Superior Delegatury  

 

Za: www.werbisci.pl

 

http://www.werbisci.pl/

