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Wiadomo ść tygodnia  

 

 
Trzech Króli - święto misjonarzy i dzieci zaanga Ŝowanych w misje 

 
Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 
stycznia, to dzień modlitw za polskich 
misjonarzy i okazja do wsparcia 
prowadzonych przez nich projektów. 
Tegorocznym obchodom dnia solidarności 
z polskimi misjonarzami towarzyszy hasło, 
nawiązujące do Roku Kapłańskiego: 
„Wierność Chrystusa – wierność 
misjonarza”. Jak wskazuje ks. Tomasz 
Atłas, sekretarz Komisji ds. Misji, z krajów 
misyjnych napływa coraz więcej próśb o 
kapłanów. Dlatego w tym roku w Polsce 
Komisja ds. Misji chce skupić się 
zachęcaniu kapłanów, którzy wahają się, 
czy podjąć pracę w krajach misyjnych. (…) 
 
JuŜ 1 stycznia ruszyła kolejna edycja akcji 
„Misyjny SMS”. Dzięki niej będzie moŜna 
wspomóc dzieła prowadzone przez 
polskich misjonarzy, wysyłając SMS o 
treści „Misje” na numer 72032 (koszt SMS-
a to 2,44 zł z VAT). Operatorzy nie będą 
pobierać prowizji, stąd cała suma 
(potrącona o podatek VAT) przeznaczona 
zostanie na pomoc misjom. Telewizja 
Polska włączyła się w akcję wspierania 
misjonarzy poprzez emisję spotów 
informacyjnych.  
 
Obecnie na misjach w 94 krajach świata 
pracuje 2134 polskich misjonarzy. W tej 
liczbie jest 286 księŜy diecezjalnych (tzw. 
fideidonistów), 1147 księŜy i braci 
zakonnych, 660 sióstr zakonnych oraz 41 
osób świeckich.  

 
  
Komisja Episkopatu Polski ds. Misji wspiera 
pracę ewangelizacyjną misjonarzy. 
Pomaga im teŜ w budowie i utrzymaniu 
kościołów, ale i w prowadzeniu szpitali, 
szkół, przedszkoli i domów opieki, w walce 
z głodem i ubóstwem ludzi, wśród których 
Ŝyją i pracują. Od 1984 r. Komisja prowadzi 
Centrum Formacji Misyjnej. Jego celem jest 
przygotowanie nowych misjonarzy spośród 
księŜy diecezjalnych (zwanych 
fideonistami), osób świeckich, a takŜe 

zakonnych, których zgromadzenia nie 
dysponują własnymi ośrodkami formacji 
misyjnej. Centrum Formacji Misyjnej słuŜy 
takŜe swą gościnnością misjonarzom, 
przebywającym w Polsce. 
  
W roku 2010 przypada 20. rocznica 
ogłoszenia encykliki misyjnej Jana Pawła II 
„Redemptoris Missio”. Obchodzić będziemy 
takŜe 10. rocznicę działalności MIVA 
Polska, która pomaga w wyposaŜeniu 
misjonarzy w środki transportu, oraz 5. 
rocznicę istnienia Dzieła Pomocy "Ad 
Gentes".  
 
Uroczystość Trzech Króli jest równieŜ 
Misyjnym Dniem Dzieci. Mali misjonarze 
spotykają się na modlitwie za swoich 
rówieśników w krajach misyjnych, 
wystawiają jasełka misyjne. W wielu 
diecezjach odbędzie się wówczas 
zakończenie i podsumowanie inicjatywy 
„Kolędnicy Misyjni”, prowadzonej przez 
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Mali 
kolędnicy tym razem zbierali pieniądze na 
pomoc dla swoich rówieśników w 
Pakistanie.  
 
Światowy Misyjny Dzień Dziecka ustanowił 
61 lat temu papieŜ Pius XII. Polskie dzieci 
po raz pierwszy obchodziły go w styczniu 
1984 r. 

Za:: www.episkopat.pl 

 
     

  Wiadomo ści krajowe  
 

 
Przeor Jasnej Góry o nowych 

koronach dla Wizerunku Matki 
BoŜej 

 
W związku ze 100-leciem rekonorancji 
obrazu Matki BoŜej Częstochowskiej 
przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski 
wydał list, w którym informuje o inicjatywie 

ufundowania nowych koron dla tego 
Wizerunku przez pielgrzymów 
jasnogórskich 
 
„W Sanktuarium Narodu na Jasnej Górze 
mija w tym roku setna rocznica nałoŜenia 
papieskich koron na Cudowny Obraz Matki 
BoŜej. Był to dar św. Piusa X, który 

przyozdobił skronie Jezusa i Maryi. Kilka 
miesięcy wcześniej korony papieŜa 
Klemensa XI zostały skradzione w 
niewyjaśnionych dotąd okolicznościach. 
Profanacja narodowej Relikwii w 
zniewolonej przez zaborców Polsce była 
zwycięstwem i tryumfem sił ciemności, i 
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prawdziwą tragedią i raną wierzących 
Polaków.  
 
Bolesne wydarzenia i ówczesna reakcja 
ludzi prawdziwie wyzwala w nas dziś nie 
tylko smutne refleksje, ale i nadzieję, Ŝe 
Matka BoŜa prawdziwie dana jest jako 
pomoc i obrona naszego narodu.  
 

 
 
2 stycznia 2010 r. pod przewodnictwem ks. 
abpa Henryka Muszyńskiego, Prymasa 
Polski rozpoczęła się na Jasnej Górze 
nowenna dziewięciu pierwszych sobót 
miesiąca, która jest duchowym 
przygotowaniem do ponownego 
zawierzenia Matce BoŜej Królowej Polski 
naszej Ojczyzny w Unii Europejskiej.  
 
W klimacie sprzyjającym relatywizmowi 
moralnemu łatwo o świętokradztwa i 
profanacje, nad którymi juŜ nikt płakać nie 
będzie.   
 
We wrześniu br. nałoŜone zostaną na 
Obraz nowe korony i nowe suknie Narodu 
Polskiego ufundowane tym razem przez 
pielgrzymów jasnogórskich. 
 KaŜda nowennowa sobota tego roku 
przeŜywana jest w Sanktuarium jako 
sobota NMP Królowej Polski. Podczas 
Mszy świętych głoszone są wtedy kazania 
na ten temat. Wieczorem, głównej Mszy 
św. w Kaplicy Matki BoŜej przewodniczy 
zaproszony Pasterz Kościoła w Polsce. 
Zapraszam do przeŜywania sobót jako dni 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 
Zapraszam do udziału w jasnogórskiej 
nowennie.”  Za: www.jasnogora.com  
 

List inspektora salezjanów po 
profanacji w sanktuarium w 

RóŜanymstoku 

Nietrzeźwy 42-latek, który miał 1,5 promila 
w wydychanym powietrzu podpalił w 
noworoczny poranek ołtarz w Sanktuarium 
Maryjnym w RóŜanymstoku. MęŜczyzna 
wszedł do kościoła kilkanaście minut przed 
siódmą. Podszedł pod ołtarz i oblał go 
łatwopalną cieczą. Po chwili odpalił 
zapałkę i rzucił ją w kierunku ołtarza. Stół 
błyskawicznie zaczął się palić. Na 
szczęście nikomu nic się nie stało. 
Parafianie, którzy czekali na poranną mszę 
wspólnie z organistą szybko zagasili ogień 
i zatrzymali sprawcę podpalenia.  

PoniŜej prezentujemy fragmenty listu z 2 
stycznia 2010 r., ks. Inspektora Sławomira 
Łubiana SDB, napisanego do współbraci z 
Towarzystwa Salezjańskiego:  

„W uroczystość Nowego Roku, w 
godzinach rannych, w Sanktuarium w 
RóŜanymstoku, nieszczęśliwy człowiek 
dokonał aktu profanacji, który polegał na 
oblaniu płynem łatwopalnym i podpaleniu 
ołtarza soborowego. Szybka reakcja 
współbraci i parafian zapobiegła 
powaŜniejszym szkodom materialnym, 
natomiast bolesnym jest sam akt 
podniesienia ręki na świętość, jaką jest 
miejsce sprawowania Eucharystii. Tej 
"szkody" nie sposób w pełni naprawić. 
Jako stróŜe róŜanostockiego Sanktuarium 
moŜemy tylko prosić Boga o miłosierdzie 
dla sprawcy, a sami poprzez akt ekspiacji 
dać wobec Boga i Kościoła świadectwo 
naszej wierności Bogu oraz miłości do 
Matki Najświętszej,  wyraŜanej m. in. w 
modlitwie przed Jej róŜanostockim 
Wizerunkiem.  

W tym duchu zwracam sie do Was i 
proszę, byście 6 stycznia - a jest to dzień, 
kiedy większość domów salezjańskich 
przeŜywa wspólnotową kolędę - w akcie 
ekspiacji i braterskiej jedności ze 
współbraćmi z RóŜanegostoku odśpiewali 
Suplikacje lub odmówili Koronkę do 
Miłosierdzia BoŜego. O wyborze modlitwy 
ekspiacyjnej i formie jej przeprowadzenia 
niech zdecydują dyrektorzy domów.” 

Kapituła generalna u józefitek 
 
Siostry św. Józefa zebrane od 6 stycznia w 
domu generalnym w Krakowie na 19. 
kapitule generalnej zgromadzenia 
dokonały wyboru przełoŜonej generalnej, 
którą została na kolejną sześcioletnią 
kadencję matka Leticja Niemczura. Matka 
Leticja ma 51 lat i jest absolwentką 
Papieskiej Akademii Teologicznej w 
Krakowie. Zanim objęła urząd przełoŜonej 
generalnej, pracowała 10 lat na misjach w 
Afryce.  
 

 
 
Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, 
którym będzie nadal kierowała zostało 
załoŜone 126 lat temu przez ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego beatyfikowanego przez 
Jana Pawła II, a ogłoszonego świętym 

przez obecnego PapieŜa. Przekazany 
zgromadzeniu przez tego załoŜyciela 
charyzmat miłości miłosiernej siostry 
józefitki starają się wyraŜać w konkretnych 
czynach podejmowanych na rzecz ubogich 
i potrzebujących pomocy. Ponad 500 
sióstr, działając na 73 placówkach w 10 
krajach świata, w tym takŜe na misjach w 
Afryce i Ameryce Południowej, angaŜuje 
się w posługę ludziom chorym i cierpiącym 
oraz w pracę z dziećmi i młodzieŜą. 
 
Trwająca obecnie kapituła dokona jeszcze 
wyboru zarządu generalnego oraz 
podejmie główny temat kapituły, której 
hasło brzmi: „Chrystus źródłem naszych 
uczuć i działania – Jego miłość podstawą 
naszego apostolstwa”. 
 

Polska prowincja dominikanów 
największa w Zakonie 

 
Jak podaje Katolicka Agencja 
Informacyjna, Polska Prowincja Zakonu 
Kaznodziejskiego jest najliczniejszą 
prowincją Zakonu i na koniec 2009 roku 
liczyła 447 członków. Według najnowszych 
danych, na koniec ub.r. na świecie było 
6071 dominikanów, w tym 4432 ojców 
(księŜy), 368 braci, 893 kleryków i 178 
nowicjuszy. śyją oni w 273 klasztorach i 
329 domach. Po polskiej najliczniejsze 
prowincje to: francuska z 369 zakonnikami 
i hiszpańska, mająca 382 członków. 
 
Generalnym przełoŜonym Zakonu 
Kaznodziejskiego, załoŜonego na początku 
XIII przez św. Dominika, jest od lipca 2001 
r. 52-letni obecnie Argentyńczyk o. Carlos 
Alfonso Aspiroz Costa. Jest on 87. 
następcą załoŜyciela Zakonu. Za: 
www.dominikanie.pl  
 

„Polonia Restituta”  dla o. 
Hieronima, kapucyna 

 
Ojciec Hieronim Warachim, kapucyn, ks. 
Eugeniusz Miłoś i Jan Flisak byli głównymi 
bohaterami ubiegłorocznego Święta 
Niepodległości w Sędziszowie Młp. 11 
listopada 2009 r. odebrali Ordery 
Odrodzenia Polski, przyznane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu 
dekoracji, w imieniu Prezydenta RP 
dokonał Senator Zdzisław Pupa, który 
wnioskował do Prezydenta o przyznanie 
orderów. Ojciec Hieronim Warachim został 
odznaczony KrzyŜem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski, ks. Eugeniusz 
Miłoś KrzyŜem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski zaś Jan Flisak KrzyŜem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
(…) 
Po dekoracji z gratulacjami pospieszyli: 
Senator Zdzisław Pupa, Burmistrz 
Kazimierz Kiełb, Przewodniczący Rady 
Powiatu Stanisław Wozowicz oraz 
harcerze ze Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej. Po chwili – moment 
refleksji historycznej o. Hieronima 
Warachima oraz wspomnienia z 
działalności patriotycznej ks. Miłosia i Jana 
Flisaka.  
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Na część artystyczną uroczystości złoŜyły 
się występy Orkiestry Dętej WSK 
Rzeszów, Zespołu Pieśni i Tańca „Rochy” 
oraz młodzieŜy z Zespołu Szkół 
Zawodowych im. prof. Karola 
Olszewskiego w Sędziszowie Młp. pod 
opieką mgr Bernadetty Frysztak. 
Uroczystości towarzyszyła wystawa 
fotograficzna „Dawny Sędziszów Młp. i 
jego mieszkańcy”.      Za: www.kapucyni.pl. 
 

Ewangelia według świętego 
Łukasza po kaszubsku 

 
W pierwszych dniach stycznia 2010 roku 
ukazał się nakładem wydawnictwa CZEC 
w Kartuzach przekład o. Adama R. Sikory 
OFM z języka greckiego na kaszubski 
Ewangelii według św. Łukasza. W ten 
sposób o. Adam ukończył tłumaczenie 
wszystkich czterech Ewangelii. Najnowszy 
przekład, którego cenzorem był ks. biskup 
prof. dr hab. Jan Szlaga, posiada 
imprimatur metropolity poznańskiego ks. 
arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.  
 
Zgodę na druk ze strony władz zakonnych 
wydał wikariusz prowincji o. dr Borys J. 
Soiński OFM, a konsultantem filologicznym 
był pan prof. dr hab. Jerzy Treder z 
Uniwersytetu Gdańskiego. Oprócz 
czterech Ewangelii w języku kaszubskim 
O. Adam wydał drukiem dwie monografie 
na temat przekładów Biblii na kaszubski, 
album dokumentujący pięć edycji Verba 
Sacra – Biblia Kaszubska w Wejherowie 
2004–2008, broszurki z kolejnych 
prezentacji Verba Sacra ze swoim 
tłumaczeniem tekstów biblijnych na 
kaszubski i komentarzem teologicznym 
oraz dwanaście artykułów naukowych na 
temat kaszubskiej translatoryki biblijnej.  

Za: www.franciszkanie.net.  
  

Wystawa u misjonarzy na 
Stradomiu 

 
15 grudnia 2009 w Muzeum Historyczno-
Misyjnym KsięŜy Misjonarzy na Stradomiu 
w Krakowie została otworzona wystawa pt. 
“Druki ulotne, klocki, konwoluty - 
Konserwacja inkunabułów i starodruków z 
Biblioteki KsięŜy Misjonarzy”. WernisaŜ 
poprzedziła prelekcja wygłoszona przez 
Dyrektora Biblioteki, ks. dr Wacława 
Umińskiego CM prezentująca przebieg i 

zakres wykonanych w 2009 r. prac 
konserwatorskich przeprowadzonych przez 
mgr Agnieszkę Ciesielską, mgr Katarzynę 
Wawrzyniak-Łukasiewicz i mgr Martę 
Winiarczyk. 

Wystawa została otworzona przez ks. 
Józefa Łucyszyna CM, Rektora Instytutu 
Teologicznego KsięŜy Misjonarzy.  W 
otwarciu uczestniczyła kilkudziesięciu-
osobowa  grupa studentów i gości głęboko 
zainteresowanych przedstawianymi 
eksponatami. W 2009 roku poddano 
konserwacji pełnej 3 woluminy, natomiast 
konserwacją zachowawczą objęto 171 
starodruków z których duŜą część 
stanowiły druki ulotne.  Na wystawie 
moŜna takŜe zobaczyć plansze ze 
zdjeciami dokumentującymi prace 
konserwatorskie.   

Na wystawie zaprezentowane zostały 
takŜe wybrane publikacje z bogatego 
działu druków ulotnych. Druki ulotne są 
kapitalnym odzwierciedleniem ducha epoki 
i odnoszą się do najróŜniejszych dziedzin 
Ŝycia społeczno – politycznego 2 poł. XVIII 
w. i 1 poł. XIX w.  Zawierają m.in. listy 
pasterskie, kazania, sumariusze, mowy 
pogrzebowe, panegiryki, mowy sejmowe z 
lat 1766-1794, materiały Komisji Edukacji 
Narodowej.  

Wystawa  jest częścią wieloletniego 
projektu, przygotowanego przez Bibliotekę 
KsięŜy Misjonarzy przy wsparciu 
finansowym m.in. Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, którego 
zadaniem jest ochrona i konserwacja 
zabytkowego księgozbioru.  

Za: www.misjonarze.org 

Dominikanie na targach ślubnych 
prezentują kursy dla narzeczonych  
 
Łódzcy dominikanie mają swoje stoisko na 
targach ślubnych "Ślub w Łodzi". 
Prezentują na nim dwudniowe kursy dla 
narzeczonych. - Nasza obecność tutaj to 
po prostu ewangelizacja - tłumaczy o. 
Karol Karbownik OP. "Kiedy okazało się, 
Ŝe moŜemy zorganizować małe stoisko w 
trakcie targów, postanowiliśmy spróbować" 
- mówi o. Karol Karbownik, prowadzący w 
Łodzi weekendowe kursy dla 
narzeczonych. "W tej imprezie biorą 
przecieŜ udział ludzie na powaŜnie 
myślący o zawarciu małŜeństwa. Warto, 
Ŝeby poza wysokiej jakości weselem, 
strojami i fotografiami, wiedzieli, Ŝe do tego 
wydarzenia, które jest równieŜ 
sakramentem, mogą się równieŜ dobrze 
przygotować" - podkreśla dominikanin. 
 
Na dominikańskim stoisku uczestnicy 
targów otrzymują ulotki, plakaty, mogą teŜ 
obejrzeć multimedialną prezentację kursu. 
"To nie jest tak, Ŝe chcemy reklamować 
nasze kursy, Ŝeby uczestniczyło w nich 
jeszcze więcej ludzi. Bo zainteresowanie 

jest i bez tych targów duŜe" - podkreśla o. 
Karbownik. "Nasza obecność tutaj to po 
prostu ewangelizacja - przypomnienie o 
tym, Ŝe dla ludzi, którzy są katolikami, ślub 
jest wydarzeniem wewnętrznym, 
duchowym i sakramentalnym, a wszystko 
inne jest otoczką i oprawą tego, co 
najwaŜniejsze" - dodaje dominikanin. 
 
Dwudniowe Targi Ślubne "Ślub w Łodzi" 
odbywają się juŜ po raz szósty. Bierze w 
nich udział ponad 100 firm, oferujących 
m.in. stroje ślubne, dodatki, dekoracje, 
catering, lokale, hotele, limuzyny, muzykę, 
zaproszenia i usługi foto-video. 
 
Łódzcy dominikanie prowadzą dwudniowe 
kursy dla narzeczonych od czerwca 2009 
r. "Treść, jaką podajemy w trakcie kursów 
jest identyczna z przedstawianą podczas 
standardowych kursów. RóŜnica polega na 
tym, Ŝe młodzi poświęcają na nauki dwa 
pełne dni, a nie kilka dwugodzinnych 
wyjść" - mówi organizator kursu. Według 
niego taka forma pozwala na udział tych 
narzeczonych, którzy intensywnie pracują i 
mają duŜo obowiązków związanych z 
codziennym Ŝyciem. W trakcie kursu 
duchowny zajmuje się aspektami 
teologicznymi małŜeństwa, natomiast 
towarzysząca mu para małŜeńska - sferą 
praktyczną. 
 
Kursy prowadzone są co miesiąc w 
klasztorze oo. dominikanów w Łodzi przy 
ul. Zielonej 13. Na zajęcia moŜna się 
zapisywać drogą mailową: 
narzeczeni.lodz@dominikanie.pl. Za; 
www.dominikanie.pl  
 
„Recepta na szczęście” na I miejscu 

listy przebojów 
 
Piosenka "Recepta na szczęście" 
franciszkańskiego zespołu A&D osiągnęła I 
miejsce w ostatnim 422. notowaniu 
Muzycznych Darów, czyli jak to określają w 
swoim slangu prowadzący program 
"Muzyczne dary" Dariusz Ciszewski i 
Janusz Janina Iwański, "zdobyła złoto".  
 

 
 
Audycja "Muzyczne dary" cotygodniowo 
jest emitowana w 30 rozgłośniach 
katolickich w Polsce i poza jej granicami. 
Nagrodzony utwór powstał we 
franciszkańskim klasztorze w Chęcinach, 
gdzie br. Adam, autor piosenki przebywał 
w czerwcu 2006 r. z dwudniową wizytą. 
Głosu w piosence uŜyczył Muniek 
Staszczyk, leader zespołu T.Love. Nagrał 
go Darek Malejonek w swoim mieszkaniu.  
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Piosenka pochodzi z płyty Transatlantic, 
która w lecie zeszłego roku ujrzała światło 
dzienne. Prawie rok czasu spędzili nad nią 
bracia Adam i Darek oraz ich przyjaciele - 
w większości studenci i absolwenci 
WyŜszej Akademii Jazzu w Katowicach. 
Nagrania toczyły się równolegle w 
Czechach, gdzie br. Adam jest 
misjonarzem oraz w Polsce (studio 
Michała Dylikowskiego w Kłobucku).  

Wreszcie 16 lipca 2009 r. płyta 
Transatlantic ujrzała światło dzienne. 
Znalazło się na niej 15 kawałków z czego 
jeden to mówione słowo, pozostałe w 
większości Ŝywe kawałki utrzymane w 
reggae. Znajdzie się równieŜ coś 
spokojnego. Piosenka jest nośnikiem 
orędzia o Miłości Boga do kaŜdego 
człowieka. Jest zachętą do wyruszenia w 
podróŜ na spotkanie z Bogiem. Płyta 

dostępna w krakowskim wydawnictwie 
Paganini. Więcej o płycie na nowej stronie 
zespołu: http://ad.minorite.cz Nagrodzoną 
piosenkę moŜna odsłuchać na stronie 
http://www.myspace.com/adbandzik o. 
Adam Wolny OFMConv, Brno, Czechy 

 

 
 

 
  Wiadomo ści zagraniczne  

 
 

Śmierć kard. Razafindratandra SJ 
 
Na Madagaskarze zmarł 9 stycznia w 
wieku 84 lat kard. Armand Gaétan 
Razafindratandra SJ, emerytowany 
arcybiskup Antananarywy. Pochodził ze 
starej malgaskiej rodziny dawnego 
gubernatora ówczesnej Tananarywy, która 
przyjęła chrzest dość wcześnie. Jako 
młody chłopak ukończył niŜsze seminarium 
duchowne, po którym wstąpił do 
Towarzystwa Jezusowego. Studiował w 
jezuickim Kolegium św. Michała w 
Ambotoroka, gdzie ukończył filozofię i 
teologię.  
 
W 1954 r. przyjął święcenia kapłańskie, po 
których wysłano go na dalsze studia w 
paryskim Instytucie Katolickim. 
Specjalizował się w katechetyce i 
zagadnieniach społecznych. Po powrocie 
na Madagaskar był odpowiedzialny za 
centrum katechetyczne, w którym 
przygotowywał malgaskie podręczniki do 
nauki religii. Był równieŜ rektorem 
seminarium. 
 
W 1978 r. ks. Razafindratandra został 
mianowany biskupem. Posługę pasterską 
pełnił z wielkim oddaniem. Wizytowane 
parafie nawiedzał pieszo, mimo Ŝe jego 
diecezja miała ponad 100 tys. km². Był 
załoŜycielem ekumenicznej komisji 
teologicznej na Madagaskarze, która 
odegrała niezaprzeczalną rolę w czasie 
demokratycznych przemian na wyspie po 
roku 1989 r. Pięć lat później W 1994 r. Jan 
Paweł II dołączył go do grona 
kardynalskiego, a w latach następnych 
1997-2002 przewodniczył on malgaskiemu 
episkopatowi. Kard. Razafindratandra 
odwiedził teŜ w 2002 r. Polskę, której 
podziękował za bł. Jana Beyzyma SJ, 
apostoła trędowatych na Madagaskarze  

Za: Radio watykańskie 
 

PrzełoŜony redemptorystów w 
Wietnamie o pomówieniach ze 

strony władz 
 

W wywiadzie udzielonym francuskiemu 
radiu RFI przełoŜony redemptorystów w 
Wietnamie odniósł się do oskarŜeń 
lokalnych władz, dotyczących uprawiania 
antypaństwowej propagandy i działalności 
sprzecznej z polityką socjalistycznej partii 

Wietnamu. Prowincjał wyraził ubolewanie i 
zdumienie nagłym atakiem na 
redemptorystów, którzy w jego odczuciu są 
obiektem fałszywych oskarŜeń. 
 
„Katoliccy księŜa są zobowiązani do 
mówienia prawdy bez obaw o 
konsekwencje – powiedział o. Vincent 
Pham Trung Thanh CSsR. – Nie 
wzniecamy zamieszek i nikogo nie 
oskarŜamy. Naszym obowiązkiem jest 
jednak mówienie o niesprawiedliwości 
społecznej czy politycznej”. 
 
Autorami antykościelnej propagandy są 
lokalni działacze komitetu ludowego jednej 
z dzielnic miasta Ho Chi Minh. W odczuciu 
redemptorysty obecna konfrontacja z 
Kościołem jest rezygnacją z dialogu. 
Katolicy w Wietnamie obawiają się, Ŝe 
nowa polityka komunistycznego reŜimu 
względem nich polegać będzie na 
wyciszaniu wszelkiej krytyki. A lista 
kolejnych pogwałceń wolności wyznania 
czy łamania praw człowieka jeszcze 
bardziej się wydłuŜy 
. 

Za: Radio watykańskie 
 

Słowacki jezuita odznaczony przez 
prezydenta 

 
NajwyŜszymi odznaczeniami państwowymi 
Republiki Słowackiej uhonorowany został 
jezuita z Trnawy, 79-letni ks. Sebastian 
Labo. Znalazł się on wśród 20 osobistości 
Ŝycia naukowego i kulturalnego 
wyróŜnionych przez prezydenta Ivana 
Gašparoviča. Laureat prezydenckiego 
KrzyŜa Kawalerskiego Księcia Pribiny „za 
nadzwyczajne zasługi dla rozwoju kultury”, 
ks. Labo, zasłynął juŜ na początku lat 
osiemdziesiątych ub. wieku, kiedy to 
przebywając na emigracji we Włoszech i 
Niemczech napisał ksiąŜkę pt. „Zabiję 
pasterza” o zamachu na Ŝycie Jana Pawła 
II w świetle objawień fatimskich, 
tłumaczoną m.in. na jęz. polski.  
 
Po upadku reŜimu komunistycznego, juŜ 
na Słowacji ks. Labo poświęcił się 
całkowicie propagowaniu nauczania i 
apostolskiej działalności Jana Pawła II. 
Jest autorem 9 tomów ksiąŜek-albumów 
dotyczących papieskich podróŜy po 
świecie, w tym trzech na Słowację, 

wydawanych pod wspólnym tytułem 
„Latający pielgrzym”. Aktualnie w 
przygotowaniu do wydania jest juŜ drugi 
tom dotyczący pontyfikatu Benedykta XVI. 
 

 
 
Wydając kolejne tomy, przez wszystkie te 
lata przemierzył wielokrotnie Słowację 
wzdłuŜ i wszerz, jako kaznodzieja 
przybliŜając wiernym licznych parafii 
nauczanie papieŜy. Przed trzema laty za tę 
działalność otrzymał doktorat honoris 
causa Uniwersytetu Trnawskiego. 
 
Ks. Labo jest teŜ znawcą Ŝycia Kościoła w 
Polsce, mówi płynnie po polsku. Polskę i 
Polaków, jak sam często powtarza, 
„bardzo kocha i podziwia”. Za: Radio 
Watykańskie 

 
Teatr dominikański w Nowym Jorku 
 
Premierowym przedstawieniem „The Satin 
Slipper“ (Le soulier de satin) Paula 
Claudela 8.01 zainaugurowana została 
działalność kameralnej sali teatralnej w 
podziemiach Notre Dame, kościoła 
polskich dominikanów na Manhattanie. 
Pomieszczeniami pod kościołem, 
uŜywanymi dotychczas sporadycznie 
podczas uroczystości parafialnych, 
zainteresował się niedawno o. Peter John 
Cameron OP, członek dominikańskiej 
prowincji Św. Józefa, wykładowca 
homiletyki i miłośnik teatru.  
 
Gdy tylko jego wizja spotkała się z 
entuzjastycznym przyjęciem ze strony o. 
Andrzeja Fornala OP, proboszcza kościoła 
Notre Dame, o. Peter John wraz z 
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zaprzyjaźnionymi aktorami przygotował 
plany adaptacji sali parafialnej tak, aby 
mogła tu powstać profesjonalna scena i 
widownia mieszcząca ok. 40-50 osób. Dwa 
współpracujące ze sobą nowojorskie 
zespoły teatralne, The Storm Theatre i The 
Blackfriars Repertory Theatre, 
zaangaŜowały się w intensywną pracę nie 
tylko nad przygotowaniem sztuki, lecz 
takŜe nad stworzeniem przestrzeni, w 
której wydarzenie spektaklu ma mieć 
miejsce. (…) 
 
Do realizacji tak ambitnego zadania 
świetnie nadają się sztuki Paula Claudela 
(1868-1955), francuskiego dyplomaty i 
dramatopisarza, spośród których Le soulier 
de satin (Atłasowy trzewiczek) jest juŜ 
drugą produkcją obu grup nowojorskich 
aktorów. Pierwszą było „Zwiastowanie“ 
(L’Annonce faite à Marie), grane przez The 
Storm i The Blackfriars Repertory wiosną 
2009. Dyrektor Dobbins planuje równieŜ 
przygotowanie kolejnego dzieła Claudela – 
“Przesilenie południowe” (Partage de Midi). 
Przedstawienia “Atłasowego trzewiczka” 
odbywać się będą w dominikańskim 
teatrze Notre Dame do 6 lutego.  

Za: www.dominikanie.pl 
 

 
Franciszkanie z Krakowa organizują 

nową parafię w Ugandzie 
 

„W Matuga nie było jeszcze takiej 
uroczystości. Dlatego zaśpiewajmy 
uroczyste Te Deum, dziękując Bogu za 
franciszkanów, którzy dzięki mnie przybyli 
do Ugandy. Dzisiaj są tutaj razem z nami i 
otrzymują nową parafie p.w. św. Pawła 
Apostoła w Matugga wraz z 8 kaplicami – 
misjami dojazdowymi”.  
 
Tak pozdrowił wszystkich zebranych 3 
stycznia br. w uroczystość Objawienia 
Pańskiego arcybiskup Kampali Cyprian 
Kizito Lwanga. - Jest to wydarzenie 
historyczne, bo są pierwszymi, którzy 
otrzymują w naszej diecezji parafię w 
nowym 2010 roku. Cieszmy się razem z 
nimi, bo mamy w naszej diecezji 54 
parafie” – kontynuował. 

 

Nowym proboszczem, któremu 
symbolicznie przekazano klucz do 
tabernakulum (Eucharystia), biskup nałoŜył 
stułę (sakrament pojednania) i posadził na 
miejscu przewodniczenia (rezydencja i 
nauczanie) został o. Szymon Majcherczyk.  
 
Parafianie przygotowali wraz z poprzednim 
proboszczem całą uroczystość liturgiczną i 
posiłek po niej oraz program artystyczny: 
orkiestra, tancerze, akrobaci. Piękne 
wraŜenie robiła procesja z darami natury w 
postaci Ŝywych zwierząt i produktów 
spoŜywczych.  
 
Parafie św. Pawła wydzielono z juŜ 
istniejącej parafii. Znajduje się na 
przedmieściach Kampali (15 km) i jest 
oddalona około godziny drogi 
samochodem od Kakooge, gdzie juŜ 
pracują franciszkanie. Bracia przygotowują 
się do realizacji projektu, którego plany juŜ 
istnieją i zmierzają do wybudowania 
nowego kościoła, szkoły i klasztoru.  
 
Specjalnie na tę okoliczność wydano 
gazetkę parafialną wraz z Ŝyciorysami o. 
proboszcza i br. Wojciecha Ulmana, który 
przyjął święcenia diakonatu podczas tej 
samej celebracji liturgicznej. Uroczystość 
była transmitowana prze miejscowe radio. 

Materiał przygotowali: o. Paweł Dybka, o. 
Adam Mączka i o. Piotr Sarnicki 

Montero w Boliwii.  Świąteczne 
spotkanie w więzieniu 

 
Franciszkanie pracujący od ponad 30 lat w 
Montero w diecezji Santa Cruz opiekują się 
takŜe miejscowym więzieniem, gdzie w 

dramatycznych warunkach, w ogromnej 
ciasnocie przebywa wielu więźniów.  
 
Tegoroczne, trzecie z rzędu, spotkanie 
dzieci z rodzicami przebywającymi w 
więzieniu w Montero miało miejsce w 
niedzielę 3 stycznia - święto Imienia Jezus. 
Pomimo ulewnego deszczu, nie zabrakło 
Ŝadnego z 96 dzieci, których imiona 
wcześniej zanotowali ich rodzice, aby 
przygotować paczki i prezenty stosownie 
do ich wieku.  
 
Niepokojącym jest fakt, Ŝe w kaŜdym roku 
liczba ta się powiększa a w przedziale 
wiekowym od 1 miesiąca do 12 lat, aŜ 80% 
stanowią dzieci, które nie ukończyły 
jeszcze 5 roku Ŝycia. (…)  
 
"To co motywuje franciszkanów z parafii 
Las Mercedes, do organizowania tego 
rodzaju spotkań jest tworzenie atmosfery, 
która przypomni zarówno więźniom jak i 
ich dzieciom pozytywne i radosne chwile 
spędzone wspólnie" - powiedziała 
przewodnicząca rady kościelnej Pilar 
Villarroel.  
 

 
 
"Bardzo cieszymy się z tych spotkań 
poniewaŜ z całą pewnością dzieci, których 
jeden z rodziców przebywa w więzieniu 
zapamiętają to jako coś radosnego, a nie 
bolesnego. Bez wątpliwości te spotkanie 
umocnią więzi rodzinne. KaŜdego roku po 
tym spotkaniu, przez najbliŜsze tygodnie 
zmienia się zupełnie 'klimat' w relacjach 
pomiędzy więźniami" - podkreśla 
przedstawiciel administracji więzienia 
Hugo Cuellar.       O. Jan Kukla OFMConv 
 

  

   
  Witryna tygodnia  

 
 
  

Redemptory ści uruchomili stron ę poświęconą Intronizacji Naj świętszego Serca Pana Jezusa 
 

PoniŜej zamieszczamy list o. Jana Mikruta 
CSsR, odpowiedzialnego w zgromadzeniu 
redemptorystow za prowadzenie strony 
internetowej poświęconej intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa: 
 
Drogi Internauto!, Na BoŜe Narodzenie 
2009 r., z najlepszymi Ŝyczeniami 

otrzymujesz prezent – Stronę internetową 
poświęconą Intronizacji Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Będzie ona 
systematycznie uzupełniana. Strona ta jest 
odpowiedzią na wyzwania jakie rodzą się 
w ostatnich latach wobec wierzących w 
Chrystusa. Nasila się walka z Chrystusem, 
podwaŜane są podstawowe wartości 

oparte na Ewangelii, konsekwentnie usuwa 
się z Ŝycia społecznego wszelkie przejawy 
wiary w Chrystusa. 
 
Strona ta wpisuje się nie tyle w walkę z 
wyŜej  wymienionymi tendencjami, ile 
ukazuje i promuje to, co w historii Kościoła 
jest wiecznie młode i aktualne, odwieczną 
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miłość Boga zogniskowaną w  Sercu Króla 
królów i Pana panów. /Encyklika Piusa XI 
Miserntissimus Redemptor/  
    

PoniewaŜ w ostatnich latach nasiliły się 
róŜne praktyki intronizacyjne /intronizacja 
Najświętszego Serca Pana Jezusa,  
intronizacja Chrystusa Króla, intronizacja 
Chrystusa Króla Polski/,  istnieje potrzeba 
sięgania do źródeł kultu Najświętszego 

Serca Pana Jezusa, aby  nie uŜywać 
niewłaściwych pojęć i nie angaŜować się w 
działania, które mają niewiele z  nauką i 
tradycją Kościoła. 
 
Na Stronie znajduje się wiele tekstów 
źródłowych. Niestety, na razie zbyt mało 
jest tekstów z nauczania Jana Pawła II; 
będą systematycznie uzupełniane, bowiem 
Jan Paweł II na temat Serca BoŜego 
napisał więcej niŜ wszyscy papieŜe razem 
wzięci.  
  
Na Stronie swoje miejsce ma równieŜ 
inspiratorka Intronizacji Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, wspaniała perła 
mistyki Kościoła w Polsce, wielka 
czcicielka Serca BoŜego - SłuŜebnica 
BoŜa Rozalia Celakówna /1901-1943/ 
 
 Nie  mogło takŜe braknąć informacji o 
Wspólnotach dla Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla 
królów i Pana panów /pełna nazwa 

Wspólnot/, które podejmują waŜne zadania 
w Dziele intronizacji NSPJ. 
Mam nadzieję, Ŝe z tych materiałów będą 
korzystać kapłani, zakonnicy, 
zakonnice, animatorzy Wspólnot dla 
Intronizacji Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, takŜe ci, którzy pragną włączyć się 
w wielkie Dzieło Intronizacji Najświętszego 
Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana 
panów /Ap. 19,16/ 
 
O. Prowincjałowi O. dr Ryszardowi 
BoŜkowi CSsR oraz odpowiedzialnym za 
serwer redemptorystów wyraŜam w imieniu 
własnym i internautów serdeczne 
podziękowanie za moŜliwość przybliŜania  
Internautom Dzieła Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi 
Panny polecam wszystkich 
odwiedzających tę Stronę.  

O. Jan Mikrut CSsR.  
  

   
   

  Zapowiedzi wydarze ń 
 

  
 

Spotkanie wizytatorów Braci 
Szkolnych w Częstochowie 

 
W dniach 10-20 stycznia b.r. w 
Częstochowie będzie miała miejsce 
doroczna Konferencja Braci Wizytatorów 
regionu RELEM obejmującego prowincje 
Europy i Bliskiego Wschodu. Uczestniczyć 
w niej będzie 58 braci wizytatorów 
tytularnych (prowincjałów) i wizytatorów 
pomocniczych. Wspólnie będą się 
zastanawiać, jak odpowiedzieć na bieŜące 
problemy i apele współczesnej młodzieŜy 
w regionie. Inną kwestią, nad którą będą 
się zastanawiać, będzie dzielenie 
charyzmatu lasaliańskiego ze świeckimi – 
ich formacja i zaangaŜowanie w misję 
zgromadzenia.  
 
Uczestnicy konferencji będą takŜe 
rozwaŜać sprawy związane z formacją 
początkową młodych braci. Zostaną takŜe 
poruszone kwestie ekonomiczne związane 
z funkcjonowaniem poszczególnych dzieł i 
prowincji.  
   
W ostatnich dniach konferencji z jej 
uczestnikami spotka się Superior 
Generalny zgromadzenia, br. Álvaro 
Rodríguez Echeverría, ze swoją radą. 
Bracia zapoznają się takŜe z sytuacją 
pastoralną Kościoła w Polsce oraz 
spotkają się z Ks. Abp. Metropolitą 
Częstochowskim Stanisławem Nowakiem. 
Zwiedzą równieŜ jasnogórski klasztor, 

Kraków oraz były obóz koncentracyjny 
Auschwitz. Zapoznają się takŜe z dziełami 
prowadzonymi przez polską prowincję: 
szkołą w Częstochowie, DPS w 
Zawadzkiem oraz ośrodkiem w Uszycach; 
poza programem chętni będą mogli 
odwiedzić dom prowincjalny i formacyjny w 
Kopcu.                  br. Marek Urbaniak FSC  
 

„Verba sacra” w Wejherowie 
 
Siódma edycja Verba Sacra – Biblia 
kaszubska w kolegiacie p.w. Trójcy Świętej 
w Wejherowie odbędzie się w poniedziałek 
18 stycznia 2010 roku. Tym razem 
pochodząca z Kaszub znana polska 
aktorka Danuta Stenka, czytać będzie 
obszerne fragmenty Ewangelii według św. 
Łukasza, której przekładu z języka 
greckiego na kaszubski dokonał nasz 
współbrat o. Adam R. Sikora OFM. On teŜ 
wygłosi wprowadzający komentarz 
teologiczny.  
   
Czytaniu tekstów biblijnych w języku 
kaszubskim będzie towarzyszyć, podobnie 
jak w ubiegłym roku, oprawa muzyczna, 
którą wykona LUD HAUZA, grupa 
producencka występująca w składzie: 
Cyprian Wieczorkowski – elektronika, 
Weronika Korthals – śpiew, violin, Dawid 
Gorgolewski – gitary, keyboards, Zdzisław 
Ejsmondt – drums, Tadeusz Korthals – 
instrumenty klawiszowe, perkusjonalia. 
Pomysłodawcą i reŜyserem całego 

projektu Verba Sacra. Modlitwy Katedr 
Polskich jest pan Przemysław Basiński z 
Poznania.         Za: www.franciszkanie.net. 
 

Paulini zapraszają na 'Pawełki' 
 
Jak co roku, w styczniu na Jasnej Górze 
rozpoczynają się „Pawełki”  czyli nowenna 
do św. Pawła Pierwszego Pustelnika, 
patriarchy Zakonu Paulinów.  
 
Od soboty, 9 stycznia do soboty, 16 
stycznia naboŜeństwo to celebrowane 
będzie codziennie o godzinie 18.00 w 
bazylice jasnogórskiej, w XVII-wiecznej 
kaplicy pod wezwaniem św. Pawła 
Pustelnika.  
 
W niedzielę, 17 stycznia nastąpi 
zewnętrzna uroczystość św. Pawła I 
Pustelnika, wieńcząca dziewięciodniowe 
naboŜeństwo „Pawełek”, o godz. 11.00 
suma odpustowa. Zakończenie „Pawełek” 
o godz. 16.15 połączone będzie z 
indywidualnym błogosławieństwem dzieci i 
rozdzieleniem upominków dla 
najmłodszych. Święty Paweł z Teb, 
pustelnik jest uwaŜany bowiem za patrona 
dzieci i matek oczekujących potomstwa.  
 

więcej: www.jasnagora.com 
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Odeszli do Pana  
 

 

ŚP. Br. Marian Julian ŁABUZ (1936-2009) OFMConv   

 
Dnia 31 grudnia 2009 roku o 
godzinie 12.00 w Niepokalanowie 
zmarł w wieku 73 lat brat Marian 
Julian Łabuz, profes wieczysty 
Prowincji Matki BoŜej Niepokalanej 
w Polsce Zakonu Braci Mniejszych 
Konwentualnych, jubilat w Zakonie, 
przeŜywszy 53 lata w Zakonie. 
Pogrzeb ś.p. brata Mariana Juliana 
Łabuza odbył się dnia 4 stycznia 
2010 roku o godz. 10.45 w 
Niepokalanowie. Kondukt Ŝałobny z 

kaplicy św. Maksymiliana do bazyliki poprowadził o. Stanisław 
Maria Piętka, gwardian Niepokalanowa.  
 
Mszy św. przewodniczył sekretarz prowincji o. Zbigniew Kopeć. 
Okolicznościową homilię wygłosił wikariusz klasztoru 
Niepokalanów i proboszcz o. Andrzej Kuśnierski, który równieŜ 
poprowadził kondukt Ŝałobny na cmentarz klasztorny i 
przewodniczył modlitwom przy grobie. 
 
Urodził się 20 września 1936 r. w miejscowości Ludwików (parafia 
pod wezwaniem św. Zygmunta w Siennie koło IłŜy, powiat Lipsko, 
woj. mazowieckie, diecezja radomska) w rodzinie rolniczej z 
rodziców Czesława i Genowefy z domu Pluta, otrzymując na 
Chrzcie Świętym imię Julian. Miał jednego brata. Ukończył 
siedmioklasową Szkołę Powszechną w miejscowości Gozdowa, a 
następnie dwie klasy: VIII-mą i IX-tą Średniej Szkoły Zawodowej w 
Siennie, przysposabiające go do zawodu kamasznika.  
   
Do Zakonu w charakterze aspiranta Julian został przyjęty przez 
Prowincjała o. Hadriana Leduchowskiego. Wstępną formację jako 
aspirant, a następnie postulant rozpoczął w klasztorze w Gnieźnie 
dnia 12 września 1953 roku pod kierunkiem gwardiana o. Izydora 
Koźbiała. Podczas pobytu w Gnieźnie spełniał obowiązek furtiana 
oraz wykonywał róŜne prace porządkowe w klasztorze. Dnia 2 
lutego 1954 roku otrzymał habit postulancki z rąk o. Izydora 
Koźbiała i zakonne imię Marian. Nowicjat rozpoczął w 
Niepokalanowie 8 grudnia 1954 roku pod kierunkiem magistra o. 
Zbysława Niebrzydowskiego. Profesję sympliczną brat Marian 
złoŜył dnia 8 kwietnia 1956 roku. Po złoŜeniu profesji zostaje 
skierowany do Łodzi-Łagiewnik, gdzie pracuje jako ogrodnik, a 

następnie przy furcie i w kancelarii parafialnej. Dnia 5 listopada 
1958 roku zostaje wysłany do Gniezna, gdzie pracuje przy furcie, 
sprząta oraz opiekuje się pokojami gościnnymi. Po siedmioletnim 
pobycie w Zakonie brat Marian profesję uroczystą złoŜył dnia 8 
lipca 1961 roku w Gnieźnie na ręce wikariusza konwentu o. 
Witolda Henryka Grala, delegata Prowincjała. Po złoŜeniu profesji 
solemnej brat Marian jeszcze przez rok jako furtian posługiwał w 
Gnieźnie.  
   
W latach 1962-1965 naleŜał do klasztoru w Gdańsku, gdzie 
równieŜ pełnił obowiązek furtiana. Następnie został przeniesiony 
do Elbląga, gdzie w latach 1965-1969 pełnił obowiązki zakrystiana 
i ogrodnika. Od roku 1969-1974 przebywał w klasztorze w 
Warszawie, gdzie powierzono mu obowiązek zakrystiana. W roku 
1974 zostaje przeniesiony do klasztoru w Gdyni, gdzie do 1982 
roku pełni obowiązek zakrystiana. Podczas pobytu w Gdyni brat 
Marian dnia 9 kwietnia 1981 roku obchodził jubileusz 25-lecia 
ślubów zakonnych. W relacji o. Kazimierza Kozłowskiego do 
„Wiadomości z Prowincji" czytamy: „Kim jest Br. Marian? Jest 
dobrym człowiekiem, zakonnikiem, zakrystianinem. Posiada 
osobowość franciszkańską. W kaŜdy dzień o wczesnym poranku, 
kiedy jeszcze niektórzy śpią, on rozpoczyna pracę w świątyni. Jest 
to zajęcie trudne. Wymaga dobrej orientacji i organizacji... Jest 
pogodny, uśmiechnięty i bardzo Ŝyczliwy oraz kontaktowy. Zjednał 
sobie ludzi właśnie przez serdeczność i kulturę obcowania z 
parafianami".  
   
Z dniem 15 stycznia 1982 roku brat Marian zostaje przeniesiony do 
klasztoru w Warszawie, gdzie do dnia swojego przeniesienia do 
Niepokalanowa ze względu na postępującą chorobę, czyli do 1 
lipca 2004 roku z wielkim oddaniem pełnił obowiązek zakrystiana, 
gorliwie troszcząc się o utrzymanie porządku w kościele. Czas 
pobytu w szpitaliku niepokalanowskim naznaczony został ofiarnym 
cierpieniem brata Mariana. Dnia 8 kwietnia 2006 roku złoŜony 
chorobą brat Marian z wdzięcznością obchodził jubileusz 50-lecia 
profesji zakonnej, którą złoŜył w Niepokalanowie. Z uśmiechem na 
ustach, nie mogąc juŜ nic powiedzieć, z wiarą przyjmował 
codzienną Komunię Świętą. Poprzez ciche cierpienie nadal słuŜył 
Bogu przez Niepokalaną w miejscu szczególnego apostolstwa, jak 
to zaznaczał załoŜyciel Niepokalanowa św. Maksymilian Maria 
Kolbe. O. Zbigniew Kopeć OFMConv, sekretarz Prowincji

  
 

ŚP. Ks. Ludwik BAJGROWICZ (1917-2010) SAC 

  

W imieniu całej Rodziny pallotyńskiej 
a zwłaszcza Współbraci naleŜących 
do polskich Prowincji Chrystusa Króla 
i Zwiastowania Pańskiego, oraz 
Wspólnoty SAC w Czarnej (k. 
Końskich) pragniemy przekazać 
smutną wiadomość, Ŝe w dniu 3 
stycznia 2010 roku, w wieku niemal 
93 lat, odszedł do chwały Pana Ks. 
Ludwik Bajgrowicz SAC (1917-2010). 
Msza pogrzebowa odbyła się we 

czwartek 7 stycznia o godzinie 12.00 w kościele-sanktuarium Matki 
BoŜej Wychowawczyni w Czarnej (k. Końskich) następnie ciało 
złoŜono do grobu na cmentarzu parafialnym w Czarnej. 
Śp. ks. Ludwik Bajgrowicz SAC urodził  się 11 kwietnia 1917 r. 
w Korczynie k. Krosna. 15 kwietnia 1917 r. został przedstawiony 
przez rodziców, Józefa i Annę z d. Szulik, do sakramentu chrztu 

św. w kościele parafialnym w Korczynie. W dniu 20 maja 1932 r. 
został bierzmowany przez kard. Adama Sapiehę w parafii Wieprz. 
W tym samym roku, 2 września rozpoczął naukę w Gimnazjum 
Collegium Marianum w Wadowicach na Kopcu. W roku 1936 
podjął decyzję wstąpienia do pallotyńskiego nowicjatu i 24 
września przyjął strój Stowarzyszenia w Sucharach z rąk 
ówczesnego prowincjała - ks. Jana Maćkowskiego. Pierwszy rok 
nowicjatu odbył Sucharach. Drugi połączony był z ukończeniem 
nauki w Gimnazjum na Kopcu i zdaniem matury.  

Pierwszą  konsekrację w Stowarzyszeniu złoŜył 24 września 1938 
r. w Sucharach, a wieczną - 24 września 1941 r. na ręce ks. Jana 
Maćkowskiego. Studia filozoficzne i teologiczne, z powodu 
zawieruchy wojennej, odbywał w róŜnych miejscach: w Sucharach 
(1938/39), w Wadowicach na Kopcu (1939/1940) w Ołtarzewie 
(1940-42), ponownie w Wadowicach (1942/43), a czwarty rok 
teologii z racji powstania kończył w Kleczy.  
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W tym czasie ks. Ludwik Bajgrowicz przyjął wszystkie tzw. 
święcenia niŜsze, które doprowadziły go święceń diakonatu, jakie 
otrzymał 19 grudnia 1942 r. w Krakowie przez posługę ks. bp. 
Stanisława Rosponda. Kilka miesięcy później, 2 maja 1943 r. 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, ks. Ludwik przyjął sakrament święceń 
kapłańskich z rąk Metropolity krakowskiego ks. kard. Adama 
Sapiehy.  

TuŜ  po święceniach w latach 1943-45 z powodu wojny ks. Ludwik 
Bajgrowicz przebywał w dom rodzinnym w Korczynie. Długi szlak 
Ŝycia kapłańskiego naznaczony był podejmowaniem róŜnych 
posług i zadań, jakie powierzali mu przełoŜeni w Bydgoszczy (lata: 
1945-1946) jako prefekt młodzieŜy; w Radomiu (1946 i 1951-54) 
jako rekolekcjonista, prefekt, rektor wspólnoty i administrator 
parafii; w Poznaniu (1946-1948) jako wikariusz; w Częstochowie 
(1948-1949) jako rektor wspólnoty; w Warszawie (1949-1951) jako 
duszpasterz; w Szczecinie (1954-1965) jako budowniczy i rektor 
kościoła i wspólnoty; w Kielcach-Karczówce (1965-1968) jako 
misjonarz-rekolekcjonista; w Ratowej (diecezja płocka - rok 1967) 
jako kustosz, kapelan i rektor kościoła; w Chełmnie nad Wisłą 
(1968-69) jako proboszcz parafii; w Wadowicach (1969-1972) jako 
misjonarz-rekolecjonista.  

NajdłuŜej - bo aŜ 22 lata - ks. Ludwik Bajgrowicz przebywał  we 
Wrzosowie. W latach 1972-1994 pełnił posługę misjonarza-
rekolekcjonisty, wieloletniego rektora i duszpasterza przy kaplicy 

publicznej pw. Najświętszej BoŜej Rodzicielki Matki Kościoła. 
W tym czasie równieŜ zamiłowanie do pracy rekolekcjonisty 
zamienił na troskę o zbudowanie i wyposaŜenie domu 
rekolekcyjnego.  

W 1994 r., w zasłuŜonym juŜ wieku, ks. Ludwik otrzymał 
przeniesienie do Otwocka (ul. śeromskiego) w charakterze 
duszpasterza-emeryta. Pobyt ten trwał jednak trwał zaledwie dwa 
lata, gdyŜ pragnienie pracy duszpasterskiej okazało się silniejsze 
ponad wiek i PrzełoŜeni skierowali go 25 sierpnia 1996 r. do 
Czarnej, gdzie jeszcze ponad 13 lat mógł posługiwać jako 
duszpasterz i spowiednik przy sanktuarium Matki BoŜej 
Wychowawczyni.  

Na koniec swojej długiej i pracowitej wędrówki kapłańskiej przez 
Ŝycie doczesne, ks. Ludwik Bajgrowicz doznał powaŜnych 
problemów zdrowotnych. Ostatnie dni spędził w szpitalu, otoczony 
troską Współbraci ze Wspólnoty w Czarnej. W nocy z 2 na 3 
stycznia 2010 r., odszedł do Pana przeŜywszy niemal 93 lata, 
z czego w Stowarzyszeniu - 73 i w kapłaństwie - 66.   

Za: www.pallotyni.pl  

   

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
Od redakcji   

Bardzo prosimy o umieszczanie na zakonnych stronach internetowych banerów portalu internetowego www.zyciezakonne.pl . Są 
one do pobrania w prosty sposób po wejściu na naszą stronę, a następnie kliknięciu odsyłacza u samego jej dołu nazwanego po 
prostu „BANERY” 
 

 


