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Wiadomość tygodnia 

 

 

40 lecie posługi biskupiej 

 

 

16 maja (niedziela) i 17 maja (poniedziałek) 

w Krakowie odbyły się oficjalne uroczysto-

ści jubileuszu 40-lecia święceń biskupich 

ks. bp Albina Małysiaka CM, najstarszego 

polskiego biskupa. Pierwotnie były zapla-

nowane miesiąc wcześniej, ale na prze-

szkodzie stanęły wydarzenia pod Smoleń-

skiem, okres żałoby narodowej i pogrzeb 

Prezydenta RP i jego małżonki. Szczęśliwie 

udało się przesunąć obchody na obecny 

czas. W niedzielę odprawiona została 

koncelebrowana Msza św. dziękczynna w 

katedrze Wawelskiej otwarta dla wszyst-

kich, którzy chcieli w niej uczestniczyć. W 

poniedziałek, w Teatrze im. Słowackiego 

miała miejsce gala jubileuszowa, w której 

uczestniczyły zaproszone wcześniej osoby.  

 

Dziękczynna Eucharystia została odpra-

wiona w katedrze, w niedzielę, o godzinie 

17:30. Wierni wypełnili świątynię całkowi-

cie. Liturgii przewodniczył sam dostojny 

jubilat. Pierwszymi koncelebransami byli 

ks. kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita 

krakowski i ks. kardynał Franciszek Ma-

charski, emerytowany metropolita krakow-

ski. Towarzyszyli im inni biskupi, Przełożeni 

zakonni, Konfratrzy ks. Małysiaka i przyja-

ciele.  

Kardynał Dziwisz w powitaniu przywołał 

słowa papieża Pawła VI z bulli nominacyj-

nej biskupa Małysiaka, mówiąc, że nadzieje 

Ojca Świętego w niej wyrażone spełniły się. 

Podkreślił, że biskup Małysiak przez lata 

swojej posługi zasłużył na uznanie i 

wdzięczność krakowskich biskupów, także 

cała archidiecezja darzyła go i nadal darzy 

ogromną sympatią i miłością.  “Zgroma-

dzeni w katedrze na Wawelu na eucharystii 

dziękujemy Bogu za wszelkie dobro, które 

stało się udziałem naszej archidiecezji 

przez pasterską posługę księdza biskupa 

Albina, spełnianą z wielkim zaangażowa-

niem duszpasterskim” - mówił Metropolita - 

“Budujemy się jego niezachwianą wierno-

ścią Kościołowi i Ojczyźnie. Współczesne 

pokolenie, zwłaszcza młodych ludzi, może 

uczyć się od niego miłości Kościoła i zdro-

wego patriotyzmu”.  

Okolicznościową homilię wygłosił ks. bp 

Jan Szkodoń, sufragan krakowski. W imie-

niu wiernych podziękowanie jubilatowi 

złożył aktor Tadeusz Szybowski, który w 

filmie o biskupie - “Z wiarą na głęboką 

wodę” - wcielił się w rolę ks. Albina Mały-

siaka.  

Na zakończenie, jak zwykle z werwą i 

bardzo dynamicznie głos zabrał Biskup 

Nestor. Podziękował uczestnikom liturgii za 

to, że się “modlili ze mną, ale i za mnie”. 

Postawa świeckich, którzy często dają 

wspaniały przykład pobożnej modlitwy jest 

dla niego bardzo budująca, powiedział 

dalej. Jak to jest w jego zwyczaju, o czym 

wiedzą ci, którzy Jubilata dobrze znają, nie 

mogło sie obyć bez odwołania do bieżacej 

sytuacji w kraju. Zgromadzeni usłyszeli, że 

Kościół od samego początku interesował 

się i zajmował problemami politycznymi. 

Wiele miejsca w swojej posłudze, działal-

ności poświęcali tym zagadnieniom m.in.: 

św. Stanisław Biskup i Męczennik, Prymas 

Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński i wielki 

nauczyciel wszystkich narodów Ojciec 

Święty Jan Paweł II.  

Oprawę muzyczną Eucharystii przygotował 

Chór Mariański z parafii NMP z Lourdes w 

Krakowie pod dyrekcją dr Jana Rybarskie-

go. Ks. bp Małysiak był proboszczem tej 

parafii niemal przez 11 lat aż do uzyskania 

nominacji biskupiej. Był proboszczem wte-

dy, gdy pracę organisty zaczynał w niej p. 

Jan Rybarski. Wystąpili także soliści Ewa 

Warta-Śmietana, Małgorzata Westrych, 

Tadeusz Malak, Witold Zalewski.  

Na drugi dzień, w poniedziałek, 17 maja, w 

Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbyła 

się uroczysta gala . To druga część zapla-

nowanych obchodów jubileuszu. Całość 

zapowiadali i prowadzili znani krakowscy 

aktorzy Krzysztof Globisz i Tomasz Schim-

scheiner. W części oficjalnej zaproszeni 

przedstawiciele władz składali Jubilatowi 

$#guid{189183E0-1B26-4CB6-AE 83-6F37A131EAA F}#$ 

http://www.zyciezakonne.pl/


 2 

podziękowania, życzenia i gratulacje - 

Marszałek Województwa Małopolskiego 

Marek Nawara, podsekretarz stanu w Kan-

celarii Prezydenta RP Andrzej Duda, I 

Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, 

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa 

Józef Pilch i wiceprezydent Krakowa Elż-

bieta Lęcznarowicz. Na początku uroczy-

stości, minister Andrzej Duda wręczył ks. 

biskupowi przyznany mu jeszcze przez 

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Krzyż 

Wielki Orderu Odrodzenia Polski, najwyż-

sze polskie odznaczenie państwowe (obok 

orderu Orła Białego).  (..) 

Po tej części oficjalnej zgromadzeni obej-

rzeli premierowy pokaz filmu Anny Ka-

szewskiej i Łukasza Lecha „Z wiarą na 

głęboką wodę” (premiera telewizyjna miała 

miejsce 18 maja w TVP Kraków) oraz 

książkę Adama Suwarta „Droga przez 

stulecie” – wywiad-rzekę z Jubilatem. 

Ostatnią częścią gali był występ artystycz-

ny Reprezentacyjnego Zespołu Artystycz-

nego Wojska Polskiego. (…)  

Za: www.misjonarze.org

.Za

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Msza do Ducha Św. przed kanoni-

zacją Bł. Stanisława Kazimierczyka 

 

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

w Bazylice Bożego Ciała na krakowskim 

Kazimierzu odbyła się Msza święta przygo-

towująca wszystkich do październikowej 

kanonizacji błogosławionego Stanisława 

Sołtysa zwanego „Kazimierczykiem”. 

 

  

 

Modlitwie przewodniczył ks. infułat Broni-

sław Fidelus - proboszcz bazyliki farnej 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

w Krakowie (Kościół Mariacki). Podczas 

uroczystej Mszy świętej kazanie wygłosił 

ks. dr Andrzej Nowobilski- dyrektor Mu-

zeum Archidiecezjalnego w Krakowie. Na 

Liturgii prócz wiernych z parafii i miesz-

kańców klasztoru Bożego Ciała, byli obec-

ni przedstawiciele urzędu miejskiego mia-

sta Krakowa, urzędu marszałkowskiego 

oraz reprezentanci świata sztuki i nauki z 

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.   

Za: www.kanonicy.pl 

  

Dziękczynienie za 400 lat obecności 

Karmelitów Bosych w Lublinie 

 

Dnia 29 kwietnia 1610 r. o godz. 13.00 

rajcy miasta Lublina podpisali akt funda-

cyjny klasztoru karmelitów bosych przy 

kościele pw. Ducha Świętego na Krakow-

skim Przedmieściu. Dokładnie 400 lat 

później w obecnym kościele karmelitań-

skim pw. św. Józefa przy ul. Świętoduskiej 

sprawowano pod przewodnictwem Metro-

polity Lubelskiego ks. abpa Józefa Życiń-

skiego Jubileuszową Mszę Świętą dzięk-

czynną za cztery wieki obecności i posłu-

giwania duchowych synów św. Teresy od 

Jezusa w Lublinie. 

W uroczystości uczestniczyli przedstawi-

ciele władz zakonnych: o. Albert Wach, 

definitor generalny oraz o. Andrzej Ruszała 

przełożony prowincjalny Krakowskiej Pro-

wincji Karmelitów Bosych wraz z całą radą 

prowincjalną (…) W homilii pasterz lubel-

skiego Kościoła nakreślił dzieje lubelskich 

karmelitów i dziękował za oddaną i wierną 

posługę: „O ileż uboższy byłby Lublin, 

gdyby zabrakło w nim ojców karmelitów, 

cierpliwie wysłuchujących długiego grona 

penitentów, czekających w kolejce, gdyby 

zabrakło w nim posługi współczesnych 

Eliaszów, przekazujących duchowość 

Wielkiej Teresy i Małej Tereni tym wszyst-

kim, którzy poza codzienną pragmatyką 

szukają niewidzialnego świata duchowych 

wartości”. (…) 

Przełożony prowincjalny o. Andrzej Rusza-

ła wyraził radość z istnienia lubelskiej 

placówki, która od samych swoich począt-

ków pełniła ważną rolę w życiu Karmelu 

w Polsce jako dom formacyjny. Już w roku 

1611 ustanowiono tutaj kolegium filozo-

ficzno-teologiczne. O. prowincjał podzię-

kował za wszelką życzliwość okazywaną 

lubelskim karmelitom zarówno ze strony 

Pasterzy lokalnego Kościoła, jak i władz 

wojewódzkich, miejskich i samorządowych. 

Wspólno-cie, świętującej wspaniały jubile-

usz, wyraził podziękowanie za trud trwania 

i życzył siły oraz wytrwałości 

w propagowaniu autentycznej duchowości 

prowadzącej wiernych po drogach zjedno-

czenia z Bogiem. Jubileuszowe uroczysto-

ści zakończyły się wspólną i pełną radości 

kolacją w klasztornym refektarzu. Deo 

gratias! Za: www.ocdkrakow.futuro.biz.pl  

Salezjanin rektorem UKSW 

Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, został 

w poniedziałek wybrany nowym rektorem 

Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego w Warszawie. 60-letni salezja-

nin pełnił dotąd funkcję prorektora tej 

uczelni, a po tragicznej śmierci ks. prof. 

Ryszarda Rumianka, który zginął w kata-

strofie pod Smoleńskiem, decyzją senatu 

UKSW pełnił obowiązki rektora. 

Henryk Skorowski urodził się w 1950 r. w 

Rumi. W roku 1968 r. wstąpił do Zgroma-

dzenia Salezjańskiego. Święcenia kapłań-

skie przyjął w 1976 r. W tym samym roku 

uzyskał stopień magistra teologii na KUL a 

trzy lata później – magistra teologii moral-

nej ATK. Pracę doktorską obronił w 1982 

r., a stopień doktora habilitowanego uzy-

skał w 1990 r. 

 

fot. www.uksw.edu.pl 

 

Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1997 

r., a w roku 2000 r. został mianowany na 

stanowisko profesora zwyczajnego. Od 

1984 r. zatrudniony w ATK, obecnie 

UKSW.Przez 9 lat ks. prof. Skorowski 

pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk 

Historycznych i Społecznych UKSW, 

wcześniej był prodziekanem tego Wydzia-

łu.Jest redaktorem naczelnym pisma „Se-

minare. Poszukiwania Naukowe”, zastępcą 

redaktora naczelnego „Saeculum Christia-

num”.                        Za: www.salezjanie.pl  

Nowy prowincjal bonifratrów 

XXX Kapituła Prowincjalna Prowincji Pol-

skiej pw. Zwiastowania NMP, obradująca 

w Warszawie w dniach 17 - 21.05.2010 

pod przewodnictwem Ojca Generała Dona-

tusa Forkana, w dniu 20.05.2010 wybrała 

w demokratycznym głosowaniu nowego 

przełożonego prowincjalnego na 4-letnia 

kadencję. Prowincjałem Zakonu Szpitalne-

go świętego Jana Bożego (Bonifratrów) w 

Polsce został brat Eugeniusz KRET.  

 

Zastąpił on brata Krzysztofa Fronczaka, 

który sprawował urząd prowincjała przez 

dwie (dotychczas 3-letnie) kadencje. 

Brat Eugeniusz Kret urodził się 05.01.1955 

http://famvin.org/pl/2010/03/22/z-wiara-na-gleboka-wode-film-o-bp-albinie-malysiaku/
http://misjonarze.org/index.php/2010/05/premiera-telewizyjna-filmu-z-wiara-na-gleboka-wode/
http://www.fnp.pl/main_joomla/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.fnp.tpl&product_id=10633&category_id=67&option=com_virtuemart&Itemid=1
http://www.misjonarze.org/
http://www.kanonicy.pl/
http://www.ocdkrakow.futuro.biz.pl/
http://www.uksw.edu.pl/
http://www.salezjanie.pl/
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r. w Domatkowie (woj. podkarpackie). Do 

Zakonu Bonifratrów wstąpił 22.08.1988 r., 

a śluby wieczyste złożył 05.03.1999 r. W 

Zakonie spełniał różne odpowiedzialne 

funkcje: m.in. był dyrektorem Domów 

Pomocy Społecznej w Konarach 

k/Krakowa i w Iwoniczu. Przez ostatnie 3 

lata był 3. radnym prowincjalnym i zarazem 

ekonomem prowincji oraz przeorem kon-

wentu w Katowicach. Br. Sadok Snopek, 

OH 

 

„Tydzień Jagielloński” na Świętym 

Krzyżu 

 

Rekonstrukcja pielgrzymki króla Władysła-

wa Jagiełły z Nowej Słupi na Święty Krzyż 

zainaugurowała 16 maja obchody 600. 

rocznicy bitwy pod Grunwaldem w regionie 

świętokrzyskim. Potrwają one do 23 maja 

pod hasłem ,,Moc przed bitwą". Głównym 

miejscem obchodów jest oblacki klasztor 

na Świętym Krzyżu. 

W minioną niedzielę z Nowej Słupi wyru-

szyła pielgrzymka blisko 100 rycerzy na 

Święty Krzyż, na czele której na koniu 

jechał król Władysław Jagiełło w osobie 

aktora Daniela Olbrychskiego. Władysław 

Jagiełło modlił się o powodzenie w bitwie 

pod Grunwaldem i na czas pielgrzymki 

oddał insygnia władzy. (..) 

 

Podczas Mszy świętej, którą ze względu 

na niekorzystną pogodę przeniesiono z 

przedklasztornych błoni do wnętrza kościo-

ła, Władysław Jagiełło poprosił o błogosła-

wieństwo przed bitwą. Eucharystii prze-

wodniczył ks. infułat Roman Chwałek. Na 

Mszy Świętej byli obecni także ks. prałat 

Zygmunt Gil – kanclerz Kurii Sandomier-

skiej, ks. kanonik  Jerzy  Beksiński – dzie-

kan dekanatu świętokrzyskiego, Prowincjał 

o. Ryszard Szmydki OMI oraz przełożony 

klasztoru na Św. Krzyzu o. Zygfryd Wiecha 

OMI, który wygłosił okolicznościową homi-

lię.   W ciągu trwania ,,Tygodnia Jagielloń-

skiego" na Świętym Krzyżu, każdego dnia 

o godz. 1200 w świętokrzyskim sanktu-

arium jest odprawiana Eucharystia w in-

tencji pielgrzymów.         Za: www.oblaci.pl   

Afryka porwała Różanystok 

 

„Nie sądziłem, że serce Afryki spotkam na 

rubieżach Polski” - takimi słowami Angelo 

Torres rozpoczął opowiadanie afrykań-

skich historii w dniu inaugurującym pierw-

szy Festiwal Młodzieży „Bez Granic” Ró-

żanystok 2010. I faktycznie przez pięć dni 

(12-16 maja) Afryka dzieliła się swoim 

sercem z młodzieżą i dorosłymi, którzy 

wsłuchiwali się w dźwięki afrykańskich 

bębnów, gitar, pianin oraz opowieści o 

Czarnym Lądzie. 

Pomysł Festiwalu zrodził się na jesieni 

ubiegłego roku w głowach salezjanów 

pracujących w ośrodku wychowawczym 

oraz dziennikarzy Programu II Polskiego 

Radia. Główną jego ideą jest edukacja 

młodzieży poprzez prezentacje muzyki, a 

także innych aspektów kultury z całego 

świata. Majowe spotkanie było zwieńcze-

niem warsztatów i koncertów, na które 

wychowankowie z ośrodka wychowawcze-

go prowadzonego przez salezjanów raz w 

miesiącu, począwszy od października 

ubiegłego roku, zapraszali młodzież z 

Podlasia. Podczas ich trwania wspólnie 

rozwijali talenty artystyczne, zwłaszcza 

muzyczne. Jak podkreśla Jakub Czajkow-

ski, dyrektor Festiwalu, spotkania z arty-

stami od samego początku miały bardzo 

istotny wymiar pedagogiczny, starając się 

włączyć sztukę i estetykę w proces wy-

chowania młodych ludzi. 

W majowym Festiwalu udział wzięła mło-

dzież z Ugandy, Burkina Faso, Litwy, 

Białorusi i Polski. Program każdego dnia 

przewidywał warsztaty, spotkania z po-

dróżnikami, naukowcami, dziennikarzami 

oraz koncerty. W tym roku szczególnie 

dużo uwagi poświęcono kulturze Afryki 

prezentowanej zarówno w jej oryginalnej 

formie w wykonaniu Afrykanów, jak i Pola-

ków, którzy w swojej twórczości sięgają do 

kultury Czarnego Lądu. Zgromadzeni w 

niezwykle akustycznej sali głównego bu-

dynku ośrodka, usłyszeli także polską 

muzykę korzeni, zwłaszcza w wykonaniu 

grupy Otako oraz kapeli z okolic Radomia. 

Młodzi swoje talenty rozwijali na następu-

jących warsztatach: drodze ciszy, perku-

syjnym, muzyki ludowej, teatralnym, opo-

wiadaczy, cyrkowym, fotograficznym oraz 

malarsko-rzeźbiarskim. 

 

Pomysłodawcy już dzisiaj planują kolejną 

edycję festiwalu. Niewątpliwie w nowej i 

świeżej formie nawiązuje on do elementów 

systemu prewencyjnego Jana Bosko, w 

którym twórczość, a zwłaszcza muzyka i 

teatr, odgrywały jakże istotną rolę. Za: 

www.salezanie.pl  

Marianki 2010 w Górze Kalwarii 

 

Koncert zespołu 40 synów i 30 wnuków 

jeżdżących na 70 oślętach to jeden z punk-

tów programu, który rozpoczął X Spotkanie 

Młodych "Marianki 2010" w Górze Kalwarii. 

Jest to doroczne spotkanie modlitewno-

formacyjne młodzieży, która na ogół 

mieszka w parafiach prowadzonych przez 

księży marianów i przybywa do Góry Kal-

warii ze swoimi duszpasterzami. Młodzi 

przyjaciele marianów gromadzą się w tym 

miejscu zawsze w weekend sąsiadujący z 

rocznicą urodzin bł. Stanisława Papczyń-

skiego, założyciela zakonu (18 maja). 

Przed laty modlono się w tym czasie o jego 

beatyfikację, obecnie jest to okazja do 

dziękczynienia za potwierdzenie przez 

Kościół jego świętości i obchody liturgicz-

nego wspomnienia bł. Stanisława.  

Udział w Eucharystii, wspólna modlitwa, 

śpiew, katechezy (w tym roku głoszone 

m.in. przez o. prowincjała Pawła Naumo-

wicza MIC oraz ks. Rafała Gniazdowskie-

go MIC, moderatora postulatu), możliwość 

skorzystania ze spowiedzi i przedstawienia 

teatralne to żelazne punkty każdego z 

takich spotkań. Nad całością czuwają 

prowincjalni duszpasterze młodzieży i 

powołań oraz miejscowi księża. W przygo-

towanie i przebieg spotkania włączają się 

zawsze animatorzy z Mariańskiej Wspólno-

ty Młodych.  

Spotkanie potrwa do niedzieli i zakończy 

się uroczystą sumą sprawowaną przy 

grobie bł. Ojca Stanisława z udziałem 

pielgrzymów licznie przybywających tego 

dnia na Marianki w Górze Kalwarii k. War-

szawy.         Za: www.marianie.pl  

Odkrycie renesansowej polichromii 

podczas prowadzonych prac 

w Hebdowie  

 

Kilkanaście dni wcześniej pijarzy informo-

wali o odkryciu w trakcie realizacji projektu 

"Kompleksowa konserwacja i przystoso-

wanie do zwiedzania gotycko-barkowego 

ponorbertańskiego założenia klasztornego 

w Hebdowie" w pomieszczeniu przezna-

czonym na recepcję renesansowej poli-

chromii przedstawiającej plan miasta oraz 

polichromii nad sklepieniami w skrzydle 

południowym. Najprawdopodobniej jest to 

rysunek przedstawiający miasto Sando-

mierz. Ta hipoteza będzie sprawdzana. 

 

 

 

Innego odkrycia dokonano w skrzydle 

południowym. Po usunięciu zasypów nad 

sklepieniem ukazały się -   w miarę dobrze 

zachowane polichromie. Zasypane przele-

żały kilkaset lat.  Przedstawiają one m.in. 

twarze norbertanów, być może opatów, w 

tondach. Towarzyszą im dobrze zachowa-

ne dekoracje. Planuje się ekspozycję 

polichromii poprzez transfer na inne miej-

sce bądź zastosowanie szklanej podłogi 

umożliwiającej oglądanie polichromii. 

Za: wwwpijarzy.pl  

 

http://www.oblaci.pl/
http://www.salezanie.pl/
http://www.marianie.pl/
http://www.sds.pl/
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  Wiadomości zagraniczne  

 

 

Beatyfikacja franciszkańskiej ter-

cjarki, Teresy Manganiello 

 

W Benewencie w południowych Włoszech 

odbyły się 22 maja uroczystości beatyfika-

cyjne tercjarki franciszkańskiej Teresy 

Manganiello. Jako legat papieski przewod-

niczył im abp Angelo Amato, prefekt Kon-

gregacji Spraw Kanonizacyjnych. Teresa 

Manganiello urodziła się w połowie XIX w. 

jako jedenaste z dwanaściorga dzieci w 

rodzinie biednych rolników we włoskiej 

Kampanii. Nie uczęszczała nigdy do żad-

nej szkoły. Zajmowała się pracą na roli i 

pomocą dla ubogich, chorych, więźniów i 

włóczęgów. W domu założyła małą aptekę 

zielarską, którą sama zaopatrywała. 

 

 

Jako pełnoletnia przywdziała habit tercjarki 

trzeciego zakonu franciszkańskiego. Tam 

otrzymała pierwsze pouczenia duchowe, 

które w pełni rozwinęły jej wewnętrzne 

dary zachęcając inne kobiety do wspólnej 

pracy dla ubogich. Rodzina nie chciała 

jednak stracić młodych rąk do pracy w polu 

i była przeciwna jej poświęceniu się życiu 

zakonnemu. Teresa nie traciła jednak 

zapału i wiernie wypełniała obowiązki 

domowe dodając do nich umartwienia oraz 

służbę bliźnim. W czasie pielgrzymki do 

Rzymu poprosiła Piusa IX o utworzenie 

nowego zgromadzenia zakonnego i otrzy-

mała jego błogosławieństwo. Plany zakon-

ne pokrzyżowała jednak gruźlica. Teresa 

zmarła w wieku 27 lat po ludzku nie do-

chodząc w życiu do niczego. Stała się 

jednak matką duchową i kamieniem wę-

gielnym powstałego pięć lat po jej śmierci 

Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Im-

makulatek. Obecnie liczy ono 200 zakon-

nic prowadzących dzieła miłosierdzia na 

czterech kontynentach. 

 

Zdaniem prefekta Kongregacji Spraw 

Kanonizacyjnych, abp. Angelo Amato, bł. 

Teresa Manganiello niesie wiernym szcze-

gólne przesłanie. „Nas wszystkich Teresa 

przekonuje, byśmy żyli przyrzeczeniami 

chrzcielnymi, nie zdradzali ich. Słowo 

Jezusa jest światłem i życiem tak wczoraj, 

jak dziś i jutro. Po drugie Teresa przekazu-

je młodym przesłanie radości. Mimo umar-

twień i upokorzeń był dziewczyną pogod-

ną, radosną, a nie smutną czy zamkniętą. 

Była zadowolona ze swego wiejskiego 

życia, z pracy i rodziny. Była jasna, czysta i 

przejrzysta niczym kryształ. Wnosiła w 

rodzinę pokój, zgodę i harmonię. Ileż to 

wskazań dla współczesnej młodzieży, 

przede wszystkim w dziedzinie wychowa-

nia ludzkiego i chrześcijańskiego!” – po-

wiedział Radiu Watykańskiemu abp Amato 

Za: Radio watykańskie 

 

Drugi tydzień obrad kapituły Ojców 

Białych 

 

W Drugi tydzień kapituły Misjonarzy Afryki 

rozpoczął rozdział obrad poświęcony oce-

nie naszej działalności misyjnej. Pierwsze 

poruszone tematy to: dialog z islamem i 

tradycyjnymi religiami afrykańskimi oraz 

zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i 

pokoju, i ochrony środowiska naturalnego 

w Afryce. Wprowadzeniem do pierwszego 

aspektu była konferencja JE Eliasa Maro-

una Lahhama biskupa Tunisu.  

 

Biskup Elias, z pochodzenia Palestyńczyk 

posługujący się na co dzień językiem 

arabskim,  od pięciu lat jest Pasterzem 

Kościoła w Tunezji. Punktem wyjściowym 

refleksji było stwierdzenie, iż dialog między 

chrześcijaństwem a islamem jest koniecz-

nością dla obu tych religii. Dialog ten wi-

nien odbywać się w szacunku i wzajem-

nym zrozumieniu, w oparciu o spotkanie z 

drugim, jako człowiekiem. Biskup podkre-

ślił, iż Ojcowie Biali mają na polu dialogu 

międzyreligijnego duże zasługi i wyraził 

nadzieję, że ten misyjny trud będzie  kon-

tynuowany.  Jeśli chodzi o drugi poruszany 

w tym tygodniu aspekt czyli zaangażowa-

nie na rzecz pokoju i sprawiedliwości, to 

został on wprowadzony przez niemieckie-

go Jezuitę - ojca Petera Balleisa, który stoi 

na czele organizacji zajmującej się 

uchodźcami.  

   

W swej konferencji o.Balleis dzielił się 

swoim bogatym doświadczeniem zaanga-

żowania w działalność społeczną Kościoła. 

Źródłem tej działalności winien być zawsze 

przykład samego Jezusa,  pochylającego 

się nad potrzebującymi  i sprzeciwiającego 

się jakiejkolwiek formie  niesprawiedliwo-

ści.  Ojciec Balleis stwierdził także, iż tego 

rodzaju zaangażowanie nie jest zarezer-

wowane dla specjalistów, gdyż każdy w 

zależności od kontekstu i swych możliwo-

ści  może się zaangażować na rzecz po-

trzebującego poprzez towarzyszenie mu, 

służenie mu czy też stawanie w jego obro-

nie. Obie konferencje były tylko począt-

kiem dyskusji i wymiany doświadczeń już 

między nami Misjonarzami Afryki.  

   

Aby ułatwić wymianę poglądów uczestni-

ków Kapituły podzielono na 6 grup: 3 an-

glojęzyczne i 3 francuskojęzyczne. Wyniki 

dyskusji w grupach są przynoszone na-

stępnie na forum ogólne, po czym sekreta-

rze i komisja redakcyjna tworzą dokument 

mający odzwierciedlać opinię całej Kapitu-

ły, co bez wątpienia jest zadaniem wyma-

gającym. Drugi tydzień zakończył się  re-

fleksją nad duchowością Ojców Białych; a 

refleksji tej sprzyjał kolejny dzień skupie-

nia. Kolejny dowód na to, że do naszych 

dyskusji potrzebujemy światła Ducha Świę-

tego, którego zesłanie akurat wraz z całym 

Kościołem świętujemy.  

Za: www.ojcowiebiali.org   

 

 

Inauguracja drugiej kadencji ku-

stosza Ziemi Świętej 

 

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

o. Pierbattista Pizzaballa OFM rozpoczął 

nową kadencję kustosza Ziemi Świętej. 

Przejęcie posługi odbyło się podczas uro-

czystych nieszporów celebrowanych w 

Wieczerniku. Nominacja na kolejne trzy 

lata posługi została ogłoszona wczoraj po 

zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską. 

45-letni o. Pierbattista jest 165. kustoszem 

Ziemi Świętej. Swoją posługę rozpoczął 2 

czerwca 2004 r.  

 

  

 

Przyjęcie kolejnego mandatu podczas 

liturgii w Wieczerniku, gdzie był pierwszy 

franciszkański klasztor, miało symboliczne 

znaczenie. Kustosz Ziemi Świętej, mimo iż 

od połowy XVI w. bracia nie mieszkają 

przy Wieczerniku, nadal posługuje się 

pieczęcią „Gwardiana Świętego Konwentu 

Góry Syjon”. 

 

Na uroczystych nieszporach w XIV-

wiecznej kaplicy symbolizującej ewange-

liczną „salę na górze”, zgromadzili się 

liczni franciszkanie, przedstawiciele zgro-

madzeń zakonnych męskich i żeńskich 

oraz wierni jerozolimskiego Kościoła. Za 

pośrednictwem św. Franciszka i Maryi 

Królowej Zakonu Serafickiego zgromadze-

ni modlili się o obfite dary Ducha Świętego 

http://www.ojcowiebiali.org/
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dla ojca kustosza i dla 288 braci posługu-

jących w Kustodii Ziemi Świętej. 

  

„Gwardian klasztoru Góry Syjon” to pierw-

szy tytuł, jaki ustawodawstwo zakonne 

(1377 r.) dało przełożonemu braci mniej-

szych w Palestynie. Owalna pieczęć 

wzdłuż zewnętrznej strony posiada napis w 

języku łacińskim: SIGILLUM GUARDIANI 

SACRI CONVENTUS MOTIS SION – 

Pieczęć Gwardiana Świętego Konwentu 

Góry Syjon. Część ikonograficzna składa 

się z dwóch scen. W obrazie górnym jest 

przedstawiony Duch Święty zstępujący w 

postaci języków ognia na Najświętszą 

Maryję Dziewicę i apostołów zebranych w 

Wieczerniku. W dolnej scenie ukazany jest 

początkowy epizod Ostatniej Wieczerzy 

Jezusa, czyli umycie nóg. 

  

Warto przypomnieć, że do tajemnicy Wie-

czernika odwołuje się również herb fran-

ciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej. Tarcza 

herbu podzielona jest na dwie części. U 

góry, na niebieskim tle widoczny jest sym-

bol zakonu Braci Mniejszych: skrzyżowane 

ręce Chrystusa Pana i św. Franciszka. U 

dołu na białym tle jest czerwony krzyż 

jerozolimski. Na wstęgach jest łaciński 

napis: „S. Mons Sion in Jerusalem” – Świę-

ta Góra Syjon w Jerozolimie. Nad tarczą 

jest korona, a pod nią, w promieniach, 

przedstawiona jest gołębica nawiązująca 

do Zesłania Ducha Świętego. Od dołu 

tarczę herbu oplata gałązka z drzewa 

oliwnego – symbol pokoju oraz liść palmo-

wy – symbol męczeństwa i odbytej piel-

grzymki do Ziemi Świętej.  

Za: Radio Watykańskie 

  

   

  Witryna tygodnia 

 

 

  

Nowy projekt franciszkański w internecie 

 

21 maja oficjalnie startuje strona interne-

towa pod adresem www.franciszkanie.tv. 

Jest to nowy projekt, którego twórcy za-

mierzają gromadzić amatorskie filmy o 

tematyce związanej ze św. Franciszkiem, 

rozsiane po internecie. 

"Nasz nowy projekt miał u podstaw dość 

proste założenie - mówi o. Mateusz Sta-

chowski, franciszkanin z Prowincji św. 

Maksymiliana Zakonu Braci Mniejszych 

Konwentualnych. - Chcieliśmy zebrać w 

jedno miejsce filmiki z franciszkańskiego 

świata rozsiane po youtubie, vimeo i in-

nych miejscach w internecie. Wszystkim 

związanym z charyzmatem św. Franciszka 

z Asyżu i tym, którzy go kochają chcieli-

śmy ułatwić odnajdywanie ciekawych 

materiałów". Jak twierdzą pomysłodawcy 

projektu "franciszkanie.tv" informacje 

pisane już nie wystarczą, konieczne są 

prezentacje multimedialne. "Ale i same 

zdjęcia czy pliki dźwiękowe (np. homilie 

czy relacje audio z koncertów) to na dziś 

także za mało. Internauci, szczególnie 

młodzi, chcą widzieć 'na żywo' relacjono-

wane wydarzenia. Stąd coraz częściej 

sięga się po kamerę, by nagrać rekolek-

cje, liturgię, koncert i poprzez plik wideo 

pozwolić innym brać w nim 'wirtualny' 

udział" - mówi o. Mateusz Stachowski.  

"Takich filmów jest coraz więcej, ale czę-

sto nie jest łatwo je odnaleźć, bo jeśli nie 

są przesłane na popularną platformę 

zarządzającą filmami i wstawiane są jedy-

nie na strony parafii, klasztorów czy 

wspólnot, to niewiele osób w sumie je 

ogląda. A szkoda, bo zazwyczaj jest to 

świetny materiał" - dodaje o. Leonard 

Bielecki, franciszkanin z poznańskiej 

prowincji Zakonu Braci Mniejszych. 

"Franciszkanie TV" będzie zatem miej-

scem gromadzącym nagrania filmowe z 

franciszkańskiego świata. Będzie tu moż-

na zobaczyć niezwykle popularny cykl 

"bEZ sLOGANU", którego współtwórcą 

jest właśnie o. Leonard.  

 

Twórcy projektu planują tworzyć również 

własne programy. Mają to być krótkie filmy 

przedstawiające różne aspekty francisz-

kańskiego życia, ale także relacje z wyda-

rzeń, jak: rekolekcje, festyny, festiwale i 

koncerty. "Nasze propozycje to m.in. 

'Rozmówki franciszkańskie', 'Zakonnicy 

uLicy' (pisownia poprawna!), cykl o liturgii, 

muzyce, seria przedstawiająca historię 

ruchu franciszkańskiego w Polsce i na 

świecie, polskie klasztory franciszkanów. 

Tematów i pomysłów jest naprawdę co 

niemiara!" - wylicza o. Mateusz.  

Zakonnicy planują z czasem rozwinąć 

platformę Franciszkanie TV tak, by jej 

użytkownicy mogli sami dodawać filmy i w 

ten sposób dzielić się nimi z innymi. "Stro-

na, którą oddajemy do użytku to wersja 

beta, czyli próbna. Chcemy zobaczyć, jak 

zostanie przyjęta, jak sprawdzi się pod 

względem technicznym. W ciągu kilku 

tygodni powstanie wersja ostateczna, 

która będzie prawdopodobnie bardziej 

'społeczna' - informuje o. Mateusz.  

Nowy projekt zakłada współpracę trzech 

gałęzi zakonu w Polsce.  

"Nasze zakonne prowincje nie od dziś są 

obecne w internecie. Jesteśmy jednak 

przekonani, że ścisła współpraca pomoże 

nam lepiej docierać do współczesnego 

człowieka. Bracia franciszkanie trzech 

gałęzi, siostry klaryski, kapucynki i fran-

ciszkanki, Franciszkański Zakon Świec-

kich czy Młodzież Franciszkańska - wszy-

scy działający razem stanowimy wielką 

wspólnotę, która chce dzielić się ze świa-

tem pięknem Boga" - tłumaczy o. Leonard.  

"Obok św. Franciszka - dodaje o. Mateusz 

- naszymi szczególnymi patronami są św. 

Maksymilian Kolbe i św. o. Pio, którzy 

fantastycznie rozwinęli działalność na 

rzecz drugiego człowieka, wykorzystując 

przeróżne środki".  

Franciszkanie to wspólnota międzynaro-

dowa. Zakonnicy i zakonnice wraz z oso-

bami świeckimi tworzą prawie milionową 

franciszkańską rodzinę obecną na wszyst-

kich kontynentach. Dlatego też w przy-

szłości planowane jest uruchomienie 

franciszkańskiej platformy TV w innych 

językach. "Nasz pomysł spodobał się 

braciom w innych krajach, dlatego za jakiś 

czas powstaną strony z franciszkańskimi 

filmami w innych językach" - zapowiada o. 

Mateusz.            ms / red.  

Za: www.franciszkanie.pl  

http://www.franciszkanie.tv/
http://franciszkanie.pl/klik.php?url=http://www.franciszkanie.gdansk.pl
http://franciszkanie.pl/news.php?id=182
http://www.franciszkanie.tv/
http://franciszkanie.pl/klik.php?url=http://www.franciszkanie.net
http://www.franciszkanie.tv/
http://franciszkanie.pl/news.php?id=182
http://franciszkanie.pl/news.php?id=103
http://franciszkanie.pl/news.php?id=4172
http://www.franciszkanie.pl/
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  Refleksja tygodnia 

 

 

125 lat „Przeglądu Powszechnego” 

 

Przekazujemy rozmowę z ks. Krzysztofem Ołdakowskim SJ, redaktorem naczelnym „Przeglądu Powszechnego”  w 

związku z obchodami 125. lecia tego ważnego w historii Kościoła w Polsce periodyku 

 

Te materiały pokazują ewolucję myślenia 

w Polsce w tym, co dotyczy polityki, społe-

czeństwa, czy kwestii religijnych – uważa 

ks. Krzysztof Ołdakowski. W Warszawie 20 

maja zainaugurowano cyfrowe archiwum 

miesięcznika. Z jego redaktorem naczel-

nym rozmawiamy o archiwum i misji Prze-

glądu Powszechnego, który skończył 125 

lat.  

 

- Skrupulatnie licząc, jubileusz 125-lecia 

Przeglądu Powszechnego przypadł w 

styczniu 2009 r. tymczasem uroczysto-

ści odbywają się obecnie. Dlaczego? 

 

K. Ołdakowski SJ: Są to uroczystości 

organizowane zasadniczo z okazji uru-

chomienia archiwum cyfrowego. Powstało 

ono przy wsparciu Ministra Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego, który przekazał 

środki na jego uruchomienie. Zawiera całe 

nasze dziedzictwo liczące ponad 125 lat, 

gdyż wszystkie zeszyty Przeglądu Po-

wszechnego do 2003 r. są dostępne on-

line. Na stronie /a>  można znaleźć 

dowolny artykuł z zeszytu, który nas inte-

resuje.  

 

- To atrakcyjna oferta nie tylko dla pra-

soznawców. Na jakich zasadach archi-

wum działa? 

 

K. Ołdakowski SJ: Docelowo będzie 

bezpłatne dla prenumeratorów. Jeśli ktoś 

spoza grona prenumeratorów zachce z 

niego skorzystać, będzie to mógł zrobić za 

skromną opłatą. W moim przekonaniu jest 

to ważny zbiór, pokazujący ewolucję my-

ślenia w Polsce na istotne tematy dotyczą-

ce polityki, społeczeństwa, czy kwestii 

religijnych. Marian Morawski SJ, pierwszy 

redaktor naczelny, stwierdził, że pismo 

powstaje, aby przenikać rzeczywistość 

duchem chrześcijańskim. Ta idea towarzy-

szy nam nadal. Warto natomiast prześle-

dzić, jak w różnych okresach ją rozumiano.  

 

- Pierwszy redaktor naczelny w artykule 

programowym pisał, że Przegląd Po-

wszechny chce być raczej wykładowy 

niż polemiczny, że chce podnosić za-

sadnicze kwestie społeczne w przeko-

naniu, iż to, co zakorzenione jest w 

religii i filozofii, ostatecznie skutkuje w 

ekonomii i polityce. Czy jest to i współ-

czesne credo pisma? 

 

K. Ołdakowski SJ: Tak. Sama nazwa 

„Przegląd Powszechny” wskazuje, że 

istotny jest dla nas wymiar wertykalny (to, 

co prowadzi nas ku Bogu), jak i horyzon-

talny, także rozumiany w sensie po-

wszechnym. Byłoby niedobrze dla Prze-

glądu gdyby np. skupił się wyłącznie na 

tematach religijnych, pomijając inne kwe-

stie społeczne czy kulturalne. W nagłówku 

wyraźnie zaznaczamy, że jest to pismo 

poświęcone sprawom religijnym, kultural-

nym i społecznym. Oczywiście, że credo 

Mariana Morawskiego SJ nadal nam towa-

rzyszy. Wydaje mi się, że istotne jest dys-

kretne i zarazem delikatne ukazywanie, jak 

w duchu chrześcijańskiej wiary przeżywać 

współczesne problemy cywilizacyjne. Jest 

ich bardzo wiele: globalizacja, transforma-

cja, integracja europejska, kwestie postępu 

technicznego czy naukowego. To wszystko 

często wymyka się bieżącej refleksji 

chrześcijańskiej. Bywa, że ludzie wierzący 

nie do końca wiedzą, jakie stanowisko jest 

zgodne z wyznawaną przez nich wiarą i 

hierarchią wartości… 

 

- Przegląd Powszechny jest poniekąd 

elitarny. Od początku adresowany był 

do inteligencji. Kim obecnie są wasi 

czytelnicy? 

 

- K. Ołdakowski SJ: Przede wszystkim są 

to osoby z wyższym wykształceniem. 

Pochodzą z dużych miast, gdzie istnieją 

prężne ośrodki uniwersyteckie. Docieramy 

do wszystkich bibliotek uczelnianych. 

Prenumeruje nas stale ok. 400 osób. 

Przede wszystkim są to ludzie towarzyszą-

cy nam od wielu lat, a należący do świata 

nauki, kultury, także artyści. Przegląd 

można nabyć przy kościołach jezuickich, 

ale i w Empikach na terenie całego kraju. 

Oczywiście najlepszą formą jest abona-

ment. Stworzyliśmy specjalną ofertę: jeżeli 

ktoś opłaci prenumeratę z góry na dwa 

lata, to trzeci rok otrzymuje prenumeratę 

gratis. Podobnie, jeżeli ktoś znajdzie no-

wego prenumeratora, a tamten przy wpisie 

zaznaczy, kto go namówił. Osoba, która 

zdobyła prenumeratora otrzymuje cało-

roczną prenumeratę gratis.  

 

- W minionych latach na łamach Prze-

glądu Powszechnego można było spo-

tkać artykuły nawiązujące do dialogu 

wewnątrzkościelnego i ekumenicznego, 

do spraw z szerokiego wachlarza religii, 

kultury, polityki i ekonomii. Jest Ksiądz 

redaktorem naczelnym od blisko roku. 

Pojawiły się nowe akcenty? 

 

K. Ołdakowski SJ: Każdy numer Przeglą-

du Powszechnego ma swój wiodący temat. 

Odkąd jestem w redakcji były to kolejno: 

mniejszości narodowe i wyznaniowe, na-

stępnie polityka prorodzinna państwa, 

ksiądz XXI w., nawrócenie przez sekula-

ryzm, walka duchowa (opętanie, egzorcy-

zmy). Kolejne tematy to media, różne 

oblicza feminizmu, dialog z islamem. Wio-

dącym tematom towarzyszą artykuły zwią-

zane ze specjalnymi okazjami, jak np. 

czerwcowa beatyfikacja ks. Jerzego Popie-

łuszki. Są także recenzje ważnych wyda-

rzeń kulturalnych (książki, teatr, koncerty, 

filmy).  

 

- Ambitna tematyka wystawiona jest na 

nieuchronną konfrontację z wyzwaniami 

rynku. Tendencje czytelnictwa utrzymu-

ją się na poziomie spadkowym. Jeden z 

Księdza poprzedników na stanowisku 

redaktora naczelnego Wacław Oszajca 

SJ, przyznał kiedyś, że Przegląd Po-

wszechny to poniekąd „działalność 

charytatywna dla ludzkiego ducha”. Czy 

tak jest również obecnie? 

 

K. Ołdakowski SJ: Trzeba przyznać, że 

od tamtych czasów niewiele się zmieniło. 

Rzeczywiście, Przegląd Powszechny może 

wychodzić dlatego, że jest dotowany przez 

zakon jezuitów, któremu zależy na tym, 

żeby nie przerwać tej wspaniałej, 125-

letniej tradycji. Chodzi o to, by intelektual-

na refleksja środowiska, które jest z nami 

związane, nad sytuacją i czasami, w któ-

rych żyjemy, była obecna, aby opinia spo-

łeczna wiedziała, co jezuici i ludzie z nimi 

związani myślą na aktualne tematy.  

 

Rozm. Józef Polak SJ  

 

Za: Radio Watykańskie 

http://www.przegladpowszechny.pl/
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Odeszli do Pana 

 

 

ŚP. O. Roman Pałaszewski  (1955-2010) OFMConv  

 

W sobotę, 15 maja 2010 r. w godzinach 

przedpołudniowych zmarł nagle w szpitalu 

we Wrocławiu, O. Roman Pałaszewski, 

franciszkanin. Przeżył 55 lat, w zakonie 36, 

w kapłaństwie 28. O. Roman Pałaszewski 

urodził się 23 lutego 1955 w Szklarskiej 

Porębie, jako syn Mariana i Katarzyny z 

domu Boleszczuk. Został ochrzczony w 

kościele Franciszkanów w Szklarskiej 

Porębie. Przez wiele lat był ministrantem w 

kościele parafialnym p.w. Bożego Ciała w 

Szklarskiej Porębie, gdzie duszpasterstwo 

prowadzili franciszkanie. Pod opieką o. 

Maksymiliana Januszkiewicza dojrzewał 

do decyzji wstąpienia do Zakonu Francisz-

kanów. 

 

 

Po ukończeniu liceum i zdaniu matury w 

1974 r., zgłosił się na nowicjat w 

Smardzewicach. Magistrem nowicjatu w 

tamtym czasie był o. Ireneusz Żołnierczyk. 

W opinii magistra nowicjatu, decyzję o 

wstąpieniu do Franciszkanów podjął z 

wielką rozwagą i poważnie pracował nad 

sobą, nad modlitwą, przystosowaniem się 

do posłuszeństwa, do życia wspólnego. 

Dnia 31 sierpnia 1975 r. o. Roman złożył 

pierwszą profesję zakonną. Studia filozo-

ficzno-teologiczne odbywał w krakowskim 

WSD Franciszkanów. W środowisku wy-

chowawców i seminaryjnych współbraci był 

odbierany jako człowiek pogodny i kultu-

ralny. Śluby wieczyste złożył 8 grudnia 

1981 r. w Krakowie, a kilka dni później (12 

XII 1981 r.) przyjął święcenia diakonatu. 

Studia zakończył w maju 1982 r. i zdał 

przepisane prawem egzaminy końcowe i 

uzyskał stopień magistra teologii na Papie-

skiej Akademii Teologicznej.  

Dnia 12 czerwca 1982 r. przyjął w Krako-

wie święcenia prezbiteratu i tego samego 

dnia otrzymał obediencję do klasztoru w 

Dąbrowie Górniczej. Po trzech latach 

pracy katechetycznej otrzymał zgodę na 

wyjazd i pomoc w bratniej prowincji fran-

ciszkańskiej w Stanach Zjednoczonych. 

Przez pięć lat (1985-1990) pracował w 

klasztorze Bridgeport wśród Polonii Ame-

rykańskiej, gdzie gorliwie pielęgnował 

wiele tradycji polskich i przez wiernych 

uznawany był za prawdziwego patriotę. W 

1990 r. powrócił do Polski i został skiero-

wany do Wrocławia, gdzie pełnił m.in. 

posługę katechety.  

Na Kapitule Prowincjalnej w 1992 r. został 

wybrany gwardianem klasztoru w Sanoku. 

Dzięki swojemu zaangażowaniu w pracę 

duszpasterską i społeczną o. Roman w 

1993 r. został wybrany Człowiekiem Ro-

ku w Sanoku i otrzymał specjalna nagrodę. 

W latach 1996-2000 był gwardianem klasz-

toru i proboszczem parafii Św. Karola 

Boromeusza we Wrocławiu. Za swoją 

pracę we Wrocławiu o. Roman otrzymał w 

2000 r. Złota Podkowę, nagrodę czytelni-

ków "Wieczoru Wrocławia", jako człowiek 

życzliwy i nacechowany dobrocią. Również 

latach 1996-2000 pełnił funkcję asystenta 

prowincjalnego. W 1998 r. na Papieskim 

Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu 

zdał egzamin licencjacki z historii Kościoła.  

Po zakończeniu kadencji w 2000 r. rozpo-

czął pracę w Kowarach jako duszpasterz. 

Na Kapitule Prowincjalnej w 2004 r. został 

wybrany gwardianem klasztoru i probosz-

czem parafii św. Jana Chrzciciela w Legni-

cy. Funkcję tę pełnił przez 2 lata. W lutym 

2006 r. został skierowany do pracy w 

parafii św. Franciszka z Asyżu przy klasz-

torze we Lwówku Śląskim. Ostatnie dwa 

lata był administratorem kościoła filialnego 

w Wojkowie obsługiwanego przez Fran-

ciszkanów z klasztoru w Kowarach. W 

2006 r. o. Roman na Papieskim Fakultecie 

Teologicznym we Wrocławiu uzyskał sto-

pień doktora z historii Kościoła na podsta-

wie rozprawy doktorskiej napisanej pod 

kierunkiem Ks. prof. dr hab. Józefa Man-

dziuka, pt. "Bracia Mniejsi Konwentualni w 

Archidiecezji Wrocławskiej w latach 1945-

1972".  

W ciągu minionych lat kilkakrotnie docho-

dziła do braci informacja o nienajlepszym 

stanie zdrowia o. Romana. Ostatnio w 

czasie pobytu w szpitalu we Wrocławiu 

miał przejść badania kontrolne w związku z 

problemami sercowymi. Dnia 15 maja, w 

sobotę w godzinach przedpołudniowych 

Pan nagle powołał go do wieczności, w 

wieku 55 lat, w 36 roku życia zakonnego i 

28 roku kapłaństwa.  

Śp. o. Roman Pałaszewski pozostanie w 

naszej pamięci jako człowiek zaangażo-

wany w pracę duszpasterską, dobry orga-

nizator, który konsekwentnie realizował 

postawione cele. Swoją gorliwą pracą 

składał świadectwo swego oddania Chry-

stusowi, na wzór naszego Ojca św. Fran-

ciszka. Wdzięczni za jego obecność wśród 

nas i tę franciszkańską postawę, chcemy 

jako wspólnota prosić Dawcę wszelkiego 

dobra o miłosierdzie i wieczne szczęście 

dla naszego współbrata. Wieczny odpo-

czynek racz mu dać Panie...  

   o. Adam Mączka OFMConv, 

Sekretarz Prowincji 

 

 

ŚP. O. Klaudiusz Stanisław Grześczak (1935-2010) OFM 

Licznie zgromadzeni współbracia, ka-

płani diecezjalni, najbliższa rodzina, 

pełen kościół wiernych. 21 maja poże-

gnaliśmy o. Klaudiusza Geześczaka, 

które ostatnie lata swojego życia ziem-

skiego spędził w jarocińskim klasztorze.  

O. Klaudiusz urodził się 22 kwietnia 1935 r. 

w Woli Książęcej, par. Twardów, pow. 

Jarocin, woj. wielkopolskie. Był synem 

Stanisława i Michaliny, zd. Łuczak. Miał 

czworo rodzeństwa. Na chrzcie otrzymał 

imię Stanisław. Pierwsze lata swego życia 

spędził pod opieką rodziców. Pod koniec II 

wojny światowej uczęszczał przez kilka 

miesięcy do szkoły niemieckiej. Po wojnie 

rozpoczął naukę w rodzinnej wiosce, w 

pięcioklasowej szkole podstawowej. 

Oprócz nauki pomagał rodzicom w prowa-

dzeniu gospodarstwa. Szkolę podstawową 

ukończył w 1949 r. w Witaszycach. Tego 

samego roku podjął naukę w zakresie 

szkoły średniej w Kolegium Serafickim w 

http://m.in/
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Jarocinie. Kiedy ukończył X klasę, ówcze-

sne władze państwowe rozwiązały niższe 

seminaria; także Kolegium Serafickie w 

Jarocinie. Stanisław wstąpił wtedy do 

nowicjatu Zakonu Braci Mniejszych-

Franciszkanów Prowincji Wniebowzięcia 

NMP w Kobylinie (9.09,1952). Przyjął imię 

zakonne Klaudiusz.  

Dnia 9 września 1953 r. złożył pierwsze 

śluby zakonne. Wykształcenie średnie 

uzupełnił, już jako zakonnik. Maturę zdał w 

1954 r. w Rybniku. Stadia filozoficzno-

teologiczne odbywał w latach I954-1960; 

początkowo w Opolu, a potem w Katowi-

cach-Panewnikach. Śluby uroczyste złożył 

15 grudnia 1956 r. Święcenia kapłańskie 

otrzymał 11 maja 1959 r. z rąk ks. bpa 

Herberta Bednorza. Przez rok zapoznawał 

się w Katowicach-Panewnikach z różnymi 

formami duszpasterstwa franciszkańskie-

go.  

Po ukończeniu studiów podjął pracę dusz-

pasterską w Jarocinie: najpierw jako kate-

cheta i wikary parafii (1961-1963), następ-

nie prefekt (1963-1969). Przez rok był 

wikariuszem parafii Chrystusa Króla w 

Jarocinie (1969-1970). Potem został prze-

niesiony do Pakości na Kujawach, w cha-

rakterze wikariusza parafii św. Bonawentu-

ry (1970-1971). Był też proboszczem tej 

parafii i przełożonym domu zakonnego 

(1971-1977). 

W 1977 r. wrócił do Jarocina jako rekolek-

cjonista. W latach 1983–1994 przebywał w 

Wejherowie w charakterze spowiednika. 

Dnia 19 marca 1991 r. wstąpił do erygo-

wanej wtedy Prowincji św. Franciszka z 

Asyżu. Od 1994 r. był skierowany do dys-

pozycji przełożonych we Wschowie, gdzie 

był też ojcem duchownym braci postulan-

tów. Od 2003 r., aż do śmierci przebywał w 

Jarocinie jako misjonarz do dyspozycji 

przełożonych.  

O. Klaudiusz Stanisław Grześczak zmarł, 

po długiej i ciężkiej chorobie, dnia l7 maja 

2010 r. Miał 75 lat i 51 lat kapłaństwa. 

Pogrzeb odbył się w Jarocinie, dnia 21 

maja 2010 r. Spoczywa w kwaterze za-

konnej na miejscowym cmentarzu.. O. 

Zbigniew Kopeć, sekretarz prowincji. 

Za: www.franciszkanie.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

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” 

 

 

 

http://www.franciszkanie.net/
http://www.zyciezakonne.pl/

