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Wiadomość tygodnia 

 

 

Pomoc powodzianom 

W całej Polsce organizowana jest pomoc powodzianom, włączają się w tę akcję także liczne wspólnoty zakonne. 

Tytułem przykładu przedstawiamy dwie relacje o takim zaangażowaniu: 

 

Z warszawskiego Bemowa 

 

Przywieźliście bardzo dobre rzeczy – po-

wiedział wczoraj w rozmowie telefonicznej 

ks. Mieczysław Puzewicz, który w dużej 

mierze organizuje pomoc dla powodzian na 

Lubelszczyźnie. Przez cały tydzień parafia-

nie z warszawskiego Bemowa przynosili 

dary dla poszkodowanych przez powódź. 

Każdego wieczoru młodzi ludzie z Oazy, 

ministranci, członkowie wspólnoty akade-

mickiej znosili ofiarowane rzeczy i składali 

w przygotowanym miejscu. Każdego dnia 

mieli co znosić. Poniżej relacja z akcji. 

 

Mieliśmy też pewne środki finansowe. 

Szybki kontakt z centrum kryzysowym 

i decyzja – jedziemy kupić to co w tej chwili 

najbardziej potrzebne – rękawice i ubrania 

robocze. Okazało się, że nie możemy kupić 

całych kartonów, jedynie to, co na półkach.  

- Ile potrzebujecie? – zapytał pracownik 

sklepu widząc, że wybieramy rękawice.  

 

- Wszystko! – padła szybka odpowiedź.  

 

Wkrótce nasze wózki zapełniły się dreli-

chowymi spodniami na szelkach i bluzami. 

Do tego upchaliśmy ok. 200 par rękawic. 

Inaczej mówiąc – wzięliśmy wszystko co 

było na półkach. Kiedy podjechaliśmy 

wózkiem do kasy kasjerka miała nieco 

zdziwioną minę. Dziarsko zaczęła liczyć 

każdą parę rękawic, spodni i bluz. Kiedy 

powiedzieliśmy, że płacimy bilonem 

uśmiechnęła się na dobry żart. Kiedy wy-

ciągnęliśmy z plecaka worki 

z dwuzłotówkami przestała się w ogóle 

uśmiechać.  

 

Kiedy my robiliśmy zakupy połączone siły 

oazowiczów i członków duszpasterstwa 

akademickiego sortowały dary umieszcza-

jąc je w dużych workach i pudłach. Osobno 

skarpetki (dwa olbrzymie wory), osobno 

słodycze (kilkadziesiąt kilogramów), osob-

no chemia i ubrania. Wszystko dokładnie 

opisane. Około 21 samochód był zapchany 

maksymalnie. Niektórzy księżą widząc ilość 

rzeczy i wielkość samochodu (siedmiome-

trowe Iveco) mówili:- Nie zmieści się.  

 

Młodzież pewna siebie twierdziła z wiarą, 

ze nie może się nie zmieścić. I mieli rację. 

Trudno było oszacować ilość darów. Kon-

rad Zaręba, który wypożyczył z firmy 

w której pracuje dostawczy samochód, 

spojrzał na mocno osiadłe resory. 

 

 - Ze dwie tony może nawet – zawyrokował.  

 

Piątek 21.30. Samochód ruszył bardzo 

ciężko. Kierowca powiedział, że nigdy nie 

jechał tak obciążonym samochodem. 

W czasie podróży co jakiś czas dzwonili-

śmy do ks. Puzewicza pytając o kierunek. 

Za Opolem Lubelskim zobaczyliśmy czeka-

jącą Hondę, która nas pilotowała do Józe-

fowa nad Wisłą. Tam zostawiliśmy nasz 

ładunek. Ciekawie pytaliśmy o sytuację. 

Woda nieco opadła, ale w wielu miejscach 

sięga nawet 3 metrów. Niektórzy wracają 

do swoich domów. Od poniedziałku ruszają 

zastępy wolontariuszy, którzy będą im 

pomagać czyścić domy, stodoły, zabudo-

wania gospodarskie. Oni zajmują się też 

rozdzieleniem tego co przywieźliśmy po-

trzebującym.  

 

Ks. Mieczysław Puzewicz tak pisze na 

swojej stronie internetowej o sytuacji na 

Lubelszczyźnie: „Powódź w mediach już 

wysycha. Czytam i słucham, że sytuacja 

stabilizuje się, że wody w rzekach nie prze-

kraczają znacząco stanu alarmowego. 

Więc, jak ktoś wierzy mediom, jest po 

problemie. Powódź schodzi z mediów, 

a powodzianie wchodzą do swoich zatę-

chłych wilgocią domów, w oparach smrodu, 

niebywałego zaduchu, pośród utopionych 

zwierząt. Docierają do miejsc, gdzie jesz-

cze tydzień temu stał ich dom albo garaż. 

W najlepszych przypadkach stoi nadal, 

choć 3-4 metrowa woda zrujnowała wiele. 

Najgorsze właśnie się zaczyna. Cały czas 

piszę o mieszkańcach gminy Wilków, blisko 

4 tysiące ludzi.”  

 

W przyszłym tygodniu wieziemy kolejny 

transport darów z Bemowa.   

Za: www.michalici.pl  

 

Z Kalwarii Zebrzydowskiej 

 

W sumie 50.000 zł przekazali kalwaryjscy 

bernardyni najbardziej poszkodowanym 

rodzinom z terenu gminy Lanckorona. 

Znaczna część tej kwoty pochodzi z kwesty 

przeprowadzonej w niedzielę 23 maja br. w 

sanktuarium kalwaryjskim, natomiast pozo-

stałe fundusze zostały wyasygnowane 

przez Zarząd Klasztoru. 

 

 

 

Hojność wiernych modlących się na Kalwa-

rii należy tłumaczyć poczuciem solidarności 

$#guid{03324960-3C3F-4675- B409-9E7805757474}#$ 
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z ludźmi poszkodowanymi przez kataklizm, 

na skutek którego, kilkadziesiąt rodzin 

straciło dach nad głową. Zniszczeń budyn-

ków mieszkalnych oraz całych gospodarstw 

dokonały osuwiska ziemi, powstałe na 

skutek intensywnych opadów. Najgroźniej-

sza sytuacja nadal panuje na Podchybiu w 

parafii Izdebnik oraz w Lanckoronie – Ła-

śnicy w parafii Skawinki. 

Dla mieszkańców zniszczonych domów i 

gospodarstw to prawdziwy dramat. Wpraw-

dzie znaleźli schronie u rodzin i przyjaciół, 

ale w ciągu dnia powracają do swoich 

zdewastowanych domów, licząc, że uda się 

je uratować. Jednak decyzje nadzoru bu-

dowlanego są nieodwołalne. Kilkadziesiąt 

budynków z całą pewnością zniknie z kra-

jobrazu podlanckorońskich wzgórz.  

Przekazane środki to symboliczna kropla w 

morzu potrzeb. Dlatego nadal apelujemy o 

pomoc dla mieszkańców Podchybia i Ła-

śnicy.  Możemy ich wspierać za pośrednic-

twem organizacji charytatywnych, parafii, 

bądź wpłacając na specjalnie utworzone 

konta.  Można również wpłacać pieniądze 

na konto udostępnione przez klasztor: 

02 1240 4214 1111 0000 4662 5379 

z dopiskiem: Lanckorona 

Mieszkańcom Kalwarii oraz okolicznych 

miejscowości, jak również pielgrzymom, 

którzy w niedzielę 23 maja modlili się w 

sanktuarium kalwaryjskim i otworzyli swoje 

serca na potrzeby osób poszkodowanych 

przez kataklizm składamy gorące podzię-

kowania. 

 

Niech Boże błogosławieństwo będzie na-

grodą za Waszą hojność i każdy szlachetny 

gest.                    Za: www.kalwaria.eu

.Za

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Generał salwatorianów i o. Amadeo 

Cencini w Centrum Formacji Du-

chowej w Krakowie 

 

Zakończył się pierwszy rok zajęć w dwu-

letniej Szkole Wychowawców Seminariów 

Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 

2009-2011, w której bierze udział 80 for-

matorów diecezjalnych i zakonnych. W 

dniach 17-21 maja br. odbyło się w Krako-

wie szóste spotkanie w ramach bieżącej 

edycji Szkoły. Tematyka tej pięciodniowej 

sesji dotyczyła wychowania do przeżywa-

nia czystości i ubóstwa. Wykładowcami 

byli o. Amedeo Cencini FdCC oraz br. 

Moris Maurin IPFI.  

 

Włoski kanosjanin, który współpracuje z 

Centrum Formacji Duchowej w Krakowie 

(www.cfd.sds.pl) od 2003 r., podjął w ra-

mach wykładu temat celibatu kapłańskiego 

(17-18 maja). Goszczący również kolejny 

raz w domu formacyjnym salwatorianów 

br. Moris ze wspólnoty Małych Braci Jezu-

sa dzielił się doświadczeniem życia pośród 

ubogich i wygłosił wykłady: „Ubóstwo w 

życiu księdza” oraz „Kontakt z ubogimi i 

pomoc ubogim” (19-20 maja).  

 

W codziennej modlitwie Słowem Bożym 

według metody lectio divina, scalającej 

całe doświadczenie formacyjne Szkoły, 

uczestnicy szóstej sesji Szkoły podejmo-

wali na modlitwie temat „Nowe życie 

ucznia. Piotr i ja”. Podstawę do modlitwy 

stanowiły teksty zaczerpnięte z Ewangelii 

św. Jana opisujące postawę Szymona 

Piotra po zmartwychwstaniu Jezusa, a 

wprowadzenia do modlitwy dawał ks. 

Krzysztof Wons SDS. Z zakończeniem 

bieżącej sesji Szkoły Wychowawców zbie-

gło się również, co warto wspomnieć, 

ukazanie się nowej publikacji autorstwa 

propagatora lectio divina, a mianowicie 

książki „Ty wiesz, że Cię kocham. Reko-

lekcje ze św. Piotrem”.   

W zakończeniu pierwszego roku zajęć 

bieżącej edycji Szkoły Wychowawców 

WSD prowadzonej pod patronatem Komisji 

Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa w 

Centrum Formacji Duchowej Salwatoria-

nów w Krakowie wzięli udział generał 

Zgromadzenia Salwatorianów ks. Andrzej 

Urbański SDS oraz prowincjał Polskiej 

Prowincji Salwatorianów ks. Piotr Filas 

SDS. W piątek, 21 maja 2010 r., przełożo-

ny generalny Towarzystwa Boskiego Zba-

wiciela przewodniczył uroczystej Euchary-

stii i wygłosił homilię. Ks. Piotr Szyrszeń  

SDS.                             Za: www.cfd.sds.pl  

Kongres Misyjny Dzieci na Jasnej 

Górze 

 

Pod hasłem: „Głośmy światu - Bóg jest 

Miłością!” w dniach 28-29 maja na Jasnej 

Górze trwał VIII Krajowy Kongres Misyjny 

Dzieci. Głównym organizatorem spotkania 

było Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. W 

piątek po południu w Sali o. Kordeckiego 

odbyło się spotkanie z misjonarzami. Wie-

czorem uczestnicy Kongresy zgromadzili 

się na modlitwie apelowej w Kaplicy Cu-

downego Obrazu.  

 

W sobotę, od rana na placu przed Szczy-

tem trwały wspólne zabawy i śpiewy, pro-

wadzone przez zespół „Missio”. W sanktu-

arium spotkały się dzieci z różnych regio-

nów Polski. Mali misjonarze ubrani byli w 

kolorowe stroje, które tworzyły pięć grup 

kontynentalnych: Afryka - zielony; Ameryka 

– czerwony; Azja - żółty; Europa – biały lub 

Oceania - niebieski; jako znak, że przez 

cały rok poprzez modlitwę, ofiarę i wyrze-

czenia pomagają swoim rówieśnikom z 

całego świata. 

 „Przyjechaliśmy tutaj, aby się modlić za 

dzieci z biednych krajów” – mówi Kinga z 

Nowego Sącza. Jej koleżanka Asia dodaje: 

„To jest spotkanie misyjne, ja pomagam 

odkąd zaczęłam chodzić do Kościoła, 

pomagam zbierać pieniądze dla dzieci 

biednych z różnych krajów, i co wieczór 

odmawiam Różaniec za te dzieci”. „Spoty-

kamy się z okazji Dnia Dziecka, ale mamy 

misyjny cel. Modlimy się za dzieci z krajów 

misyjnych – wtóruje Renia – Odkąd zaczę-

łam oglądać różne filmy o takich dzieciach, 

i odkąd zaczęłam chodzić po kolędzie 

misyjnej, to zaczęłam się więcej modlić za 

te dzieci. Te dzieci bez pomocy mogą 

umrzeć w wielkich cierpieniach” – wyjaśnia 

dziewczynka. (…) 

 

 

 

Centralnym punktem spotkania była uro-

czysta Eucharystia odprawiona na Szczy-

cie jasnogórskim, której przewodniczył i 

homilię wygłosił bp Stanisław Budzik, 

sekretarz generalny Konferencji Episkopa-

tu Polski. Mszę św. koncelebrowali m.in.: 

ks. dr Jan Piotrowski, dyrektor krajowy 

Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce oraz 

ks. Paul Karam, dyrektor PDM w Libanie. 

Obecna była Anna Sobiech, sekretarz 

krajowy PDMD.  

 

W imieniu Jasnej Góry młodych misjonarzy 

powitał o. Sebastian Matecki. „Bardzo wam 

dziękuję za świadectwo waszego życia, za 

to, co robicie w ciągu roku na rzecz 

wszystkich dzieci na całym świecie, tych 

dzieci, które chciałby być radosne jak wy, a 

często niestety bieda i moralna, i material-

na, i głód zagląda pod ich strzechy, i w 

różny sposób cierpią, a jednak wasze 

dobre uczynki, wasza modlitwa, wasz 

http://www.kalwaria.eu/
http://www.cfd.sds.pl/
http://www.cfd.sds.pl/
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uśmiech tak bardzo im pomaga. Za to 

jesteśmy wam wdzięczni” – mówił o. pod-

przeor. (…) 

 

„Miłość jest duszą misji, powiedział nie-

dawno temu Ojciec Święty Benedykt XVI, 

miłość jest najważniejsza, ona ogrania 

wszystkie dziedziny ludzkiego życia i 

wszystkie obszary działania Kościoła. 

Działalność misyjna wypływa z miłości i 

daje świadectwo miłości. Każdy kto miłuje 

Chrystusa, kto miłuje człowieka, powinien 

wspierać misje modlitwą, ofiarą, pamięcią 

o tych, którzy się trudzą z daleka od kraju, 

rodziny i przyjaciół” – powiedział w homilii 

bp Budzik. 

  

„Dzieci Polski, jestem bardzo wzruszony i 

przeżywam to bardzo głęboko – zwrócił się 

do pielgrzymów ks. Paul Karam - Patrząc 

na was przypomina mi to wiele rzeczy, 

ponieważ między Polską a Libanem są 

wspólne odniesienia. Znaliście prześlado-

wania i wojny, i dzieci Libanu także pozna-

ły okupację i wojny. A dzisiaj dzieci Libanu 

wam mówią: ‘Chcemy pokoju! Módlmy się 

o pokój!”. (…)               o. Stanisław Tomoń 

Więcej  na: www.jasnagora.com  

  

25. Festiwal Filmów i Multimediów 

w Niepokalanowie 

 

W Niepokalanowie rozpoczął się jubile-

uszowy 25. Międzynarodowy Katolicki 

Festiwal Filmów i Multimediów. Na tego-

roczny konkurs nadesłano ponad 170 

filmów i programów telewizyjnych, 40 

programów radiowych i programy multime-

dialne. „Festiwal praktycznie jest przeglą-

dem ostatniego roku i to nie tylko w kraju, 

ale też i za granicą – powiedział Zygmunt 

Gutowski, wiceprezes Katolickiego Stowa-

rzyszenia Filmowego. – Musimy pamiętać, 

że sprawy nasze, naszego Kościoła, tro-

chę różnią się od spraw interesujących w 

innych krajach, np. w Indiach, które coraz 

więcej filmów pokazują.  

 

 

W tym roku obecne są 173 filmy z 20 

krajów, w związku z tym trudno powie-

dzieć, że jakaś tendencja dominuje” – 

dodał Zygmunt Gutowski.Festiwal, który 

potrwa do 30 maja, organizowany jest 

przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe 

im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego i 

klasztor franciszkanów w Niepokalanowie. 

R. Łączny KAI 

Dziękczynienie za 100-lecie przyby-

cia saletynów do Dębowca 

Zgromadzenie Księży Misjonarzy Salety-

nów obchodzi w tym roku Jubileusz 100-

lecia pobytu misjonarzy saletynów w Dę-

bowcu k. Jasła. To właśnie tam znajduje 

się Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej 

zwane polskim La Salette. Z okazji jubile-

uszu księża saletyni przybyli z pielgrzymką 

dziękczynną na Jasną Górę. W środę, 26 

maja celebrowali Mszę św. przed Cudow-

nym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej.  

 

„Przybywamy z intencją dziękczynienia – 

mówi ks. Władysław Pasiut, prowincjał 

polskiej prowincji Zgromadzenia Księży 

Misjonarzy Saletynów – Z racji tego jubile-

uszu zaprosiłem księdza generała i jego 

Radę oraz współbraci z każdej prowincji na 

świecie, abyśmy mogli lepiej zapoznać się 

wzajemnie ze sobą, jak też i z historią 

Kościoła w Polsce, historią Polski, i rozwa-

żać, jaka jest dalsza nasza wizja realizo-

wania charyzmatu we współczesnych 

warunkach, jakie nam dyktuje rzeczywi-

stość dnia codziennego”. 

 „Zgromadzenie nasze liczy 9 prowincji, 3 

okręgi, jesteśmy na każdym kontynencie, 

w sumie w Zgromadzeniu jest nas ok. 900 

kapłanów i braci zakonnych” – informuje 

ks. Władysław Pasiut.  

Historia sanktuarium dębowieckiego w 

porównaniu z wieloma innymi sanktuariami 

w Polsce, czy na świecie jest stosunkowo 

krótka. W 1910 r. w Dębowcu koło Jasła 

wystawiono na sprzedaż część majątku 

byłego ministra austriackiego, hrabiego 

Floriana Ziemiałkowskiego. Saletyni kupili 

tę ziemię i jeszcze w tym samym roku 

przystąpili do budowy klasztoru, według 

projektu architekta diecezjalnego z Prze-

myśla, inż. Stanisława Majerskiego.  

 

Obecnie w Dębowcu stoi nowy kościół 

Matki Bożej Saletyńskiej, poświęcony w 

1966 r. oraz kaplica Matki Bożej z La Sa-

lette z 1960 r. Poprzedni kościół i kaplica 

zostały bowiem zniszczone podczas woj-

ny. Przedwojenna jest natomiast Kalwaria 

Saletyńska, zbudowana w 1929 r. Została 

tylko przeniesiona na nowe miejsce. Na 

Kalwarii znajdują się figury przedstawiają-

ce trzy fazy objawienia w La Salette, spro-

wadzone z Lyonu (Francja). 14 scen Męki 

Pana Jezusa (również wykonanych w 

Lyonie) w formie płaskorzeźby umieszczo-

no na krzyżach ustawionych wzdłuż drogi 

krzyżowej. W 1983 r. wykonano kapliczki 

różańcowe wokół placu sanktuaryjnego.  

 

Głównym celem pracy duszpasterskiej w 

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w 

Dębowcu jest szerzenie kultu Maryi z La 

Salette przez głoszenie Orędzia Saletyń-

skiego "całemu Jej ludowi" i posługa wyni-

kająca z treści tego Orędzia o. Stanisław 

Tomoń                  Za: www.jasnagora.com 

 

Promocja dramatów Kazimierza 

Brauna o św. Maksymilianie 

 

Dziękujemy, Bóg zapłać" - to chyba naj-

częściej powtarzane słowa, które można 

było usłyszeć w czwartek wieczorem w auli 

przy Franciszkańskiej w Krakowie. W 

klasztorze franciszkanów odbyła się pro-

mocja dwóch dramatów o św. Maksymilia-

nie i spotkanie z autorem tych dzieł prof. 

Kazimierzem Braunem, reżyserem, pisa-

rzem, uczonym. 

 

Podziękowania padały pod adresem twór-

cy "Maximilianusa" i "Celi ojca Maksymilia-

na", Wydawnictwa Franciszkanów Bratni 

Zew, które wydało te sztuki, a także dla 

Izabeli Drobotowicz-Orkisz, Pawła Orkisza 

i Jacka Lecznara z Teatru Hagiograf, któ-

rzy zaprezentowali fragmenty jednego z 

tych utworów.  

 

Na promocję utworów przybyli teatrolodzy, 

aktorzy, krytycy teatralni i literaccy, biblio-

tekarze, historycy z Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego oraz franciszkanie z Krakowa i 

Niepokalanowa, miejsc, w których żył i 

pracował o. Kolbe. (…) 

 

Obie sztuki opowiadają tę samą historię, 

posługując się jednak całkowicie odmien-

nymi środkami wyrazu.   

 

"Maximilianus" jest opowieścią sceniczną o 

rozbudowanej formie z wieloma występu-

jącymi postaciami. Rozgrywa się we Lwo-

wie, Krakowie, Rzymie, Zakopanem, Grod-

nie, Niepokalanowie, Nagasaki, na Pawia-

ku i w Auschwitz.  

 

 

 

"Cela Ojca Maksymiliana" to tekst dla 

"teatru jednego aktora" i dzieje się w jed-

nym miejscu - w celi ojca Maksymiliana w 

Niepokalanowie, kiedy rankiem 17 lutego 

1941 roku, otrzymuje telefon z informacją, 

że do klasztoru przybyli gestapowcy i 

domagają się widzenia. Właściwa akcja 

dramatu rozgrywa się w myślach, pamięci i 

wyobraźni ojca Maksymiliana. W tej rze-

czywistości widzi on siebie w różnych 

sytuacjach, miejscach i czasach, styka się 

z wieloma ludźmi, modli się, medytuje. 

Wstęp do książek napisał kard. Stanisław 

Dziwisz.  

 

Autor dramatów o św. Maksymilianie - 

Kazimierz Braun jest uznanym nie tylko w 

Polsce, ale i w świecie reżyserem, uczo-

nym i pisarzem. Obecnie wykłada na Uni-

wersytecie Stanu Nowy Jork w Buffalo. 

Otrzymał szereg nagród artystycznych, 

literackich i naukowych, m.in. fundacji 

http://www.jasnagora.com/
http://www.jasnagora.com/
http://franciszkanie.pl/news.php?id=103
http://franciszkanie.pl/news.php?id=103
http://franciszkanie.pl/news.php?id=103
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Guggenheima, Fulbrighta i Turzańskich 

oraz Fundacji Japońskiej.  

 

Napisał ponad 30 książek, wśród których 

są prace naukowe o teatrze oraz powieści i 

dramaty o znanych Polakach: Norwidzie, 

Paderewskim, Łempickiej, Skłodowskiej-

Curie, Modrzejewskiej, Schillerze, Wałęsie 

oraz Janie Pawle II, z powodzeniem wy-

stawiane w Polsce, Stanach Zjednoczo-

nych, Kanadzie, Irlandii i Rosji. jms 

Za: www.franciszkanie.pl  

 

Festiwal 'Sancta Maria' 

 

Koncert Galowy 4. Festiwalu Twórczości 

Maryjnej „Sancta Maria” odbył się w sobo-

tę, 29 maja na Jasnej Górze. 

  

 

Podczas Gali można było usłyszeć najlep-

sze wykonania w Konkursie Muzycznym, 

przejrzeć galerię nagrodzonych prac w 

Konkursach Plastycznym i Literackim oraz 

obejrzeć wyświetlane prace z Konkursu 

Multimedialnego.  

 

Celem Festiwalu skierowanego do dzieci i 

młodzieży jest propagowanie kultury 

chrześcijańskiej ze szczególnym uwzględ-

nieniem kultu maryjnego. Hasłem Festiwa-

lu stały się słowa: „Pójdź za Matką Miło-

ści”.  

 

Festiwal został podzielony na cztery czę-

ści: konkurs muzyczny, plastyczny, literac-

ki i multimedialny. W tym roku w Festiwalu 

wzięło udział kilkuset uczestników startują-

cych w 5 kategoriach wiekowych 

Za: www.jasnagora.com  

 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

 

Przełożeni generalni spotkali się w 

Rzymie 

 

W Europie odczuwa się coraz bardziej lęk 

przed przyszłością, zagrożenie kryzysem 

nie tylko gospodarczym, ale też moralnym 

i duchowym. Jednak trudności nowej fazy 

historycznej mogą stać się okazją do 

odrodzenia. Taką nadzieję wyrażono 

podczas zakończonej 28 maja w Rzymie 

75. sesji Unii Przełożonych Generalnych, 

poświęconej aktualnej sytuacji życia kon-

sekrowanego na naszym kontynencie. 

Zdaniem generałów zakonów męskich 

Europa tęskni za Bogiem. 

 

Osoby konsekrowane, wychodząc od 

wciąż jeszcze żywej odnowy soborowej, 

powołane są teraz do nowych form współ-

pracy z wiernymi świeckimi w oparciu o 

wspólną misję wypływającą z sakramentu 

chrztu. Lęk o przyszłość dotyczy też zako-

nów, zwłaszcza w związku ze spadkiem 

liczby powołań. Do nasilenia obaw przy-

czyniła się ostatnio „przerażająca” sprawa 

nadużyć seksualnych popełnionych rów-

nież przez zakonników. 

 

Trzeba jednak odważnie odczytywać 

oznaki kryzysu w posoborowym Kościele 

– uważają przełożeni generalni. Przypo-

minają, że Sobór ich nie spowodował, ale 

tylko przyczynił się do szybszego ujawnie-

nia kryzysu już wcześniej obecnego w 

świecie chrześcijańskim. Przed wszystkimi 

ochrzczonymi, a zwłaszcza zakonnikami, 

stoi dziś zadanie ukazywania Europie, że 

z odwagą odzyskujemy własne dziedzic-

two religijne i odkrywamy na nowo oblicze 

Chrystusa, które jest wciąż młode. Wska-

zał na to prefekt Kongregacji ds. Instytu-

tów Życia Konsekrowanego i Stowarzy-

szeń Życia Apostolskiego. Kard. Franc 

Rodé 27 maja koncelebrował z uczestni-

kami sesji Mszę. Generałowie zakonów 

wysłuchali też świadectw osób świeckich. 

Za: Radio watykańskie 

 

Beatyfikacja s. Marii Pieriny De 

Micheli 

 

W niedzielę w Bazylice Matki Bożej Więk-

szej w Rzymie odbyła się beatyfikacja 

włoskiej mistyczki, s. Marii Pieriny De 

Micheli. W imieniu Ojca Świętego prze-

wodniczył jej abp Angelo Amato, prefekt 

Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Jego 

też poprosiliśmy o przybliżenie nam po-

staci nowej błogosławionej. 

 

 

 

Abp Angelo Amato: Matka Pierina uro-

dziła się w Mediolanie 1890 r., a zmarła w 

Centonarze w północnych Włoszech w 

1945 r. Pochodziła z rodziny, którą może-

my nazwać prawdziwym Kościołem do-

mowym. Była najmłodszą w całej rodzinie. 

Wszystkie trzy starsze siostry zostały 

zakonnicami, a jedyny brat – kapłanem w 

diecezji mediolańskiej. Pomimo tego pozy-

tywnego klimatu, w młodości przeżyła 

jednak chwile buntu. Kiedy w wieku 19 lat 

jedna z jej sióstr wstąpiła do zgromadze-

nia urszulanek, również i ona odczuła w 

sobie powołanie do życia konsekrowane-

go. Sprzeciwiła się jednak temu we-

wnętrznemu głosowi. Zaczęła wręcz od-

mawiać nowennę o stratę powołania. 

 

- Czy to oznacza, że straciła wiarę? 

 

Abp Angelo Amato: Bynajmniej. Kochała 

Jezusa całym swoim sercem, ale chciał 

pozostać wolna i niezależna. Ostatecznie 

jednak zwyciężył w niej głos powołania. 

 

- A jakby opisał Ksiądz Arcybiskup jej 

świętość? 

 

Abp Angelo Amato: Można ją sprowadzić 

do trzech aspektów. Pierwszy to wielka 

pobożność maryjna. Jakby nie było, nale-

żała do zgromadzenia maryjnego, Córek 

Niepokalanej. Drugi aspekt to miłość do 

Jezusa. Wydarzenie, które naznaczyło 

całe jej życie, miało miejsce w Wielki 

Piątek 1902 r. Miała wtedy 11 lat. Kiedy 

ucałowała krzyż, usłyszała głos: „Dlaczego 

nikt nie całuje mojego oblicza, aby wyna-

grodzić Mi w ten sposób pocałunek Juda-

sza?”. Dziewczyna odpowiada pocałun-

kiem. Nabożeństwo do Oblicza Jezusa 

stanie się jej szczególną misją i apostola-

tem. Dla niej Święte Oblicze prowadzi 

wprost do Serca Zbawiciela, jakby to była 

brama, za którą można się zanurzyć w 

miłości Jezusa. 

 

- A trzeci aspekt jej duchowości, obok 

pobożności maryjnej i kultu Świętego 

Oblicza...? 

 

Abp Angelo Amato: Ów trzeci aspekt, 

bardzo dziś ważny, to modlitwa i pokuta w 

intencji kapłanów. Często mawiała: „Za 

was kapłanów będę się modlić zawsze”. 

Tej modlitwy uczyła również innych. Czu-

ła, że w kapłanów uderzają moce ciemno-

ści. Dlatego też w tej walce chciała być 

murem obronnym. Swoimi modlitwami i 

pokutą chciała nadrabiać słabości du-

chownych i uchronić ich przed zdradą 

powołania i miłości do Jezusa. Warto 

jeszcze zauważyć, że zależało jej nie tylko 

na własnym uświęceniu, ale również na 

świętości innych. „Macie być święte, a nie 

http://www.franciszkanie.pl/
http://www.jasnagora.com/
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tylko dobre” – powtarzała swym współsio-

strom. Słowem, można powiedzieć, że s. 

Maria Pierina De Micheli to po prostu 

człowiek przemieniony kontemplacją 

Świętego Oblicza Chrystusa. Do tego 

stopnia szukała Jego oblicza, że również 

jej oblicze stało się lustrzanym odbiciem 

Jezusa. Rozm. R. Piermarini                

 Za: Radio watykańskie 

   

 

Franciszkanie pracują nad nowymi 

Konstytucjami 

 

W dniach 25-28 maja 2010 r. w Seraphi-

cum w Rzymie odbyło się drugie spotkanie 

Międzynarodowej Komisji ds. Rewizji 

Konstytucji (CIRC) zakonu franciszkanów 

(OFMConv). Obradom przewodniczył 

wikariusz Zakonu o. Jerzy Norel; prace 

koordynował o. Fermino Giacometti.  

 

Po krótkim wprowadzeniu nastąpiło dzie-

lenie się rezultatami krytycznej analizy 

poszczególnych rozdziałów aktualnych 

Konstytucji, której członkowie Komisji 

dokonali w ciągu ostatniego roku. Rezulta-

ty pracy zostały ocenione bardzo pozy-

tywnie, jako zdolne do pobudzenia reflek-

sji w różnych aspektach, które należy 

pogłębić mając na uwadze wydanie od-

nowionych tekstów Konstytucji. (…) 

 

W oparciu o rezultaty studium i analizy 

krytycznej aktualnych Konstytucji miała 

miejsce szeroka dyskusja, podczas której 

osiągnięto zgodność, że pierwszy rozdział 

powinien dotyczyć tożsamości Zakonu, 

stąd wiele czasu poświęcono na dyskusję 

nad tym, jakie są jej źródła i podstawy (w 

szczególności skupiono się na aspekcie 

konwentualności, która musi zostać wyra-

żona w sposób pełniejszy, niż to ma miej-

sce w obecnym tekście Konstytucji). (…) 

 

Ostatniego dnia w obradach uczestniczyli 

również przewodniczący CIMP o. Giancar-

lo Corsini i przewodniczący FALC o. Car-

los Trovarelli. Wraz z nimi zostały prze-

dyskutowane strategie dla dalszych prac, 

tak by uczynić je jak najbardziej owocny-

mi. Chodzi przede wszystkich o zaanga-

żowanie w te działania większej ilości 

braci i zainteresowanie ich prowadzonymi 

pracami ze świadomością, że ważne jest, 

by cały Zakon poczuł się zaangażowany w 

wysiłku rewizji i odnowy własnego życia.  

Za: www2.ofmconv.pcn.net  

 

Europejskie spotkanie nowicjuszy 

salezjańskich 

 

W dniach 21-25 maja, kiedy odbywało się 

także spotkanie biskupów salezjańskich z 

Przełożonym Generalnym i jego Radą, 

miało miejsce europejskie spotkanie nowi-

cjuszy salezjańskich. Wydarzenie to wcho-

dzi w zakres Projektu Europa, inicjatywy, 

poprzez którą Zgromadzenie zamierza 

sprostać obecnym wyzwaniom, jakie stają 

przed chrześcijaństwem na Starym Konty-

nencie. 

57 nowicjuszy, przybyłych z 12 różnych 

krajów z 16 formatorami, spotkało się w 

Nowicjacie na Monte Oliveto w Pinerolo. 

Tam przeżyli wytężone dni modlitwy i 

konfrontacji, dokonując wymiany doświad-

czeń, analizy drogi formacyjnej, nawiązu-

jąc relacje współpracy.  

 

Spotkania tego wyraźnie chciał Przełożo-

ny Generalny ze swoją Radą, który za-

chęcił nowicjuszy z siedmiu nowicjatów 

Europy – dwóch z Włoch, trzech z Polski, 

jednego z Hiszpanii i jednego ze Słowacji 

– do uczestnictwa w tym spotkaniu, by 

zapewnić na poziomie formacji “mental-

ność europejską” w salezjanach przeszłe-

go pokolenia. W programie zajęć szcze-

gólną uwagę poświęcono miejscom sale-

zjańskim oraz Maryi Wspomożycielce i Ks. 

Bosko, punktom kardynalnym drogi for-

macyjnej każdego nowicjusza. 

 Po przybyciu do Pinerolo, w piątek (21 

maja) po południu, i po wieczorze, prze-

znaczonym na wzajemne poznanie się i 

zaprzyjaźnienie, w sobotni poranek nowi-

cjusze udali się do Katedry w Turynie. 

Tam wzięli udział we Mszy św. z biskupa-

mi salezjańskimi, której przewodniczył 

Przełożony Generalny, ubogacając ją 

śpiewem pieśni, a następnie – oddali 

pokłon Całunowi.  

 

Po południu miała miejsce nauka forma-

cyjna, poświęcona osobie Ks. Rua, w 

roku, w którym Zgromadzenie obchodzi 

stulecie śmierci pierwszego następcy Ks. 

Bosko. Potem, w grupach, dzielono się 

doświadczeniem nowicjackim: przebyta 

droga, przekonania, marzenia, perspekty-

wy i osobiste przeżycia były przedmiotem 

analizy. Mówiono przede wszystkim o Ks. 

Bosko, Ks. Rua, świętości salezjańskiej i 

znaczeniu świętości w życiu konsekrowa-

nym; programie duchowym nowicjatu; 

trudnościach, radościach i przeszkodach 

na drodze formacyjnej; i rzeczywistości 

“Projektu Europa” w odniesieniu do każ-

dego nowicjusza. Następnego dnia, w 

niedzielę Pięćdziesiątnicy nowicjusze 

zwiedzili Valdocco, a w ramach przygoto-

wań do obchodów uroczystości Maryi 

Wspomożycielki, rozpoczętych po połu-

dniu tego samego dnia Pierwszymi Nie-

szporami, udzielali się w ramach różnych 

posług w Bazylice i przyjmując pielgrzy-

mów. 

Posługiwanie nowicjuszy przedłużyło się 

do godzin nocnych i porannych następne-

go dnia, poniedziałku, 24 maja, kiedy to, 

uroczystą procesją ku czci Maryi Wspo-

możycielki, zakończyły się obchody. Tak-

że w czasie jej trwania nowicjusze, wraz z 

uczniami z Valdocco, prowadzili śpiewy i 

różaniec. 

 

We wtorek, 25 maja, przed swoim wyjaz-

dem nowicjusze uczestniczyli we Mszy 

św. z biskupami salezjańskimi, której 

przewodniczył kardynał Rordríguez Mara-

diaga. Pozdrawiając ich, biskup z Teguci-

galpa skierował do nich gorącą zachętę: 

“Kroczcie i trwajcie w odwadze i wierno-

ści!”. Za: www.salezjanie.pl  

Guanelliańska młodzież spotyka się 

w Como 

 

W dniach 29 maja - 1 czerwca odbywa się 

w Como (Italia) Europejskie Spotkanie 

Młodzieży Guanelliańskiej. Temat spotka-

nia brzmi:" Dać Chleba i Boga - misja do 

spełnienia". Oprócz młodzieży guanelliań-

skiej przybyłej z wielu parafii, ośrodków 

duszpasterskich i placówek wychowaw-

czych z krajów Europy, w spotkaniu 

uczestniczy także młodzież z całej diecezji 

Como wraz z jej bpem Diego Coletti.  

 

Przez te dni wspólna refleksja, modlitwa 

oraz zabawa i barwne pochody dominują 

życie mieszkańców Como, oczekujących 

na zbliżającą się kanonizację bł. ks. Aloj-

zego Guanelli, założyciela Guanellianów 

oraz Córek Maryi Matki Bożej Opatrzno-

ści.  

 

Polskę reprezentuje 5-cio osobowa grupa 

z księdzem Wiesławem Baniakiem sdc i 

kl. Jarkiem Januszewskim. 

 Za: www.guanellianie.org  

 

Nowe pismo dla polonii w Brazylii 

 

Brazylii ukazało się nowe czasopismo 

Polonii “Polonicus” wydawane przez Pol-

ską Misję Katolicką w tym kraju. Ks. Zdzi-

sław Malczewski  TChr, redaktor nowego 

periodyku, tak wyjaśnia jego cele: 

 

Oddajemy do ra ̨k Szanownych Państwa 

pierwszy numer czasopisma brazylijskiej 

wspólnoty polonijnej. Po wielu konsulta-

cjach, dyskusjach postanowiliśmy nadać 

tytuł nowemu pismu „Polonicus. Revista 

de reflexão Brasil-Polônia”. Dlaczego taki 

tytuł nowego czasopisma? Jego nazwa ̨ 

zamierzamy ukierunkować  Czytelnika na 

profil pisma. Bowiem juz ̇ samo określenie 

„polonius”, maja ̨ce swoje korzenie w 

je ̨zyku łacińskim, odnosi się do wszystkie-

go co ma swoje korzenie związane z 

Polską, jej kulturą, tradycja ̨, zwyczajami.  

 

Słowo to moz ̇e oznaczać człowieka, który 

w warunkach obcego środowiska tworzył 

różnorodne dobra kultury maja ̨ce zwia ̨zek 

z geograficzna ̨ przestrzenią narodu pol-

skiego. W wielu wypadkach nazwa ̨ „polo-

http://www.salezjanie.pl/
http://www.guanellianie.org/
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nicus” określane jest jakieś  dobro, które 

zostało wytworzone, a wskazuja ̨ce na 

swoje narodowe pochodzenie. „Polonicu-

sem” będzie tez ̇ coś co jest rzadkością w 

różnych dziedzinach, a wyste ̨puja ̨ce poza 

przestrzenia ̨ geograficzna ̨ Polski. Poza 

tym do tej kategorii zaliczamy także 

wszelkie ślady, jakie spotykamy w różnych 

miejscach, a które swoja ̨ specyfiką mówia ̨ 

nam o ich twórcy czy odnosza ̨ się 

pośrednio czy bezpośrednio do tego 

wszystkiego, co nazywamy ogólnie pol-

skim. W róz ̇nych miejscach świata spoty-

kamy właśnie takie ślady i nazywamy je 

polonikami. W naszej brazylijskiej rzeczy-

wistości mamy pokaźna ̨ liczbe ̨ ludzi uro-

dzonych w Brazylii (szacujemy na 2-3 

miliony osób), którzy maja ̨ w swoich 

żyłach polską krew. Są to osoby, które ze 

wzgle ̨du na przynalez ̇ność  etniczna ̨ maja ̨ 

zwia ̨zek z Polską. Właśnie polska spo-

łeczność etniczna w tym kraju jest dla nas 

równiez ̇ „poloniusem” 

.  

W naszym piśmie duz ̇ą uwage ̨ be ̨dziemy 

pragne ̨li poświęcać  temu szczególnemu 

„Poloniusowi”. Tym bardzie, z ̇e powstało 

tutaj, w Brazylii, specjalne słowo w odnie-

sieniu do Brazylijczyków o polskich korze-

niach etnicznych.  

 

 

 

Te osoby nazywamy „polo ̂nico”. Osoba, ze 

wzgle ̨du na miejsce urodzenia i posiadane 

obywatelstwo jest Brazylijczykiem. Kiedy 

jednak bierzemy pod uwage ̨ pochodzenie 

etniczne tej osoby, to ze wzgle ̨du na wie ̨zi 

krwi są one określane jako „polônico” i nie 

„polone ̂s”.  

 

Nowe czasopismo „Polonicus” pragnie być 

takim właśnie zjawiskiem, które będzie 

swoja ̨  treścią łączyło ludzi maja ̨cych te 

same korzenie etniczne czy też rdzennych 

Brazylijczyków zainteresowanych tym 

wszystkim, co jest związane z Polską i jej 

wytworami kultury. Czasopismo „Poloni-

cus” pragnie wpisać  się w tę wielką i 

różnorodna ̨ listę gazet, czasopism, jakie 

były wydawane w Brazylii od 1892 r., 

kiedy to pojawiło sie ̨ pierwsze pismo no-

szące nazwe ̨ „Gazeta Polska w Brazylii” i 

wydawane przez grupe ̨  emigrantów w 

Kurytybie i skierowane do tworzącej się 

wówczas społeczności imigrantów pol-

skich w tym kraju1. Nasze nowe pismo 

pragnie równiez ̇ wejść na linie ̨ czasopism 

o charakterze naukowych, które starały się 

poprzez swoje publikacje ukazywać histo-

rię, dorobek społeczności imigranckiej i 

polonijnej w Brazylii. Ostatnim takim pe-

riodykiem wychodza ̨cym w latach 1999-

2009 w Kurytybie było „Projec ̧ões. Czaso-

pismo studiów polsko-brazylijskich”2.  

 

Za: www.chrystusowcy.pl

   

  Witryna tygodnia 

 

 

  

Salezjański komiks  o błogosławionych „Piątka” 

 

W poniedziałek, 24 maja 2010 r., a więc w 

uroczystość Najświętszej Marii Panny 

Wspomożycielki Wiernych, o godz. 17.00 

w oratorium salezjanów przy ul. Wroniec-

kiej 9 w Poznaniu odbyła się oficjalna 

premiera komiksu "Piątka". Obecny był na 

niej wydawca – Artur Piotrowski oraz 

twórcy: scenariusza – Tomasz Nowak i 

rysunków – Wojciech Nawrot.  

 

Piątka to opowieść o losach pięciu mło-

dych przyjaciół, wychowanków poznań-

skiego oratorium salezjanów, w których 

zwyczajne, codzienne życie brutalnie 

wkroczyła wojna. Szybko, po rozpoczęciu 

niemieckiej okupacji Wielkopolski prze-

mianowanej na Warthegau (Kraj Warty), 

podjęli działalność konspiracyjną. Za nią 

właśnie zostali oni aresztowani i, przecho-

dząc szlak ciężkich więzień, ostatecznie 

zgilotynowani 24 sierpnia 1942 r. w Dreź-

nie. 

 

Podczas pobytu w obozach Piątka dała 

niezwykłe świadectwo dojrzałej wiary 

zaszczepionej w domach rodzinnych i 

wśród salezjanów. Zachowało się ono w 

pieczołowicie przechowywanych doku-

mentach i wspomnieniach, dlatego też 

papież Jan Paweł II zaliczył oratorian w 

poczet błogosławionych 13 czerwca 1999 

r. podczas mszy beatyfikacyjnej 109 pol-

skich męczenników II wojny światowej. 

 

 

 

Dzień i miejsce premiery zostały wybrane 

nieprzypadkowo, bowiem Wspomożyciel-

ka Wiernych patronuje kościołowi na 

Wronieckiej od początku tutejszej bytności 

salezjanów, a więc od 1927 r. To jej figura, 

stojąca na podwórzu, dziś nieistniejąca już 

niestety, stanowiła duchowe serce wszel-

kich zajęć prowadzonych w oratorium na 

świeżym powietrzu. To tutaj chłopaki z 

Piątki poznali się, spędzali większość 

wolnego czasu, działali w kółku teatral-

nym, śpiewali w chórze, grali w piłkę, ale 

również modlili się i animowali rozmaite 

stowarzyszenia salezjańskie. Wreszcie, 

szczególne nabożeństwo do NMP Wspo-

możycielki Wiernych pozwoliło Piątce 

niejednokrotnie wytrwać w najcięższych 

chwilach więzienia. Dało też moc do god-

nego wstąpienia na drezdeński szafot, 

gdzie oddali swe życie za ojczyznę. Stało 

się 24 sierpnia 1942 r., a więc w dniu, 

kiedy slezjanie i ich wychowankowie ob-

chodzą comiesięcznie wspomnienie swej 

Patronki, co oratorianie poczytali sobie za 

wyjątkową łaskę i przywilej. 

 

Przed prezentacją albumu słowo wstępne 

– o historii kościoła na ul. Wronieckiej,o 

dziejach oratorium, jak i samej Piątki, 

wygłosił ks. Andrzej Godyń SDB, który 

zarazem bardzo aktywnie uczestniczy w 

zbieraniu wszelkich dostępnych, zacho-

wanych materiałów o błogosławionych 

wychowankach. Następnie o komiksie 

krótko opowiedział wydawca Artur Pio-

trowski, a potem nastał czas dedykacji, 

których udzielali twórcy albumu. 

 

Scenariusz albumu napisany przez duet 

autorów: Tomasza Nowaka i Witolda 

Tkaczyka (m.in. „1940 Katyń. Zbrodnia na 

nieludzkiej ziemi”), stanowi adaptację 

scenariusza do filmu fabularnego, który w 

najbliższych latach zamierza zrealizować 

jego pomysłodawca – Artur Piotrowski. 

Nie znaczy to jednak, że komiks jest pro-

stym przeniesieniem fabuły kinowej na 

papier, pojawiają się tu bowiem także 

wątki nowe, rozbudowane i nieco zmie-

nione. 

http://www.chrystusowcy.pl/
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Pierwsze plansze przekazują klimat orato-

rium i domów rodzinnych, a także przybli-

żają postaci całej Piątki w okresie poprze-

dzającym wojnę – w czasie jeszcze spo-

kojnym, ale już pod wyczuwalną presją 

nadchodzącego konfliktu. Dalej ukazane 

zostało życie codzienne przyjaciół pod 

okupacją oraz ich praca w konspiracji. Na 

drugą połowę komiksu składają się obo-

zowe losy bohaterów. Szczególny nacisk 

położony został tutaj na realia panujące w 

hitlerowskich więzieniach oraz świadectwo 

wiary, jakie oratorianie dawali w tym trud-

nym czasie. 

 

Komiks kończy niezwykle poruszająca 

droga Piątki z cel śmierci pod szafot, 

opisana fragmentami tzw. listów spod 

gilotyny – pięknego wyznania wiary i słów 

otuchy kierowanych w ostatnich chwilach 

do najbliższych. Samo ścięcie, pokazane 

z niezwykłym wyczuciem, nie stanowi 

jednak finału opowieści, gdyż zamyka ją 

tchnąca nadzieją i optymizmem scena 

beatyfikacji. 

 

Album uzupełnia posłowie poruszające 

temat świętości we współczesnym świecie 

oraz przybliżające postaci Piątki, a także 

galeria zdjęć ukazujących głównych boha-

terów 

Za: www.salezjanie.pl  

     

  Refleksja tygodnia 

 

 

Bogactwo i ciężar - być dominikaninem w Kamerunie 

 

Jean Paul Kamaheu OP Jest przeorem klasztoru dominikańskiego w Yaounde. Stara się w tym mieście aktywnie działać 

duszpastersko, radząc sobie z nieciekawym dziedzictwem, jakie odziedziczył po swoich starszych braciach. Wierzy, że 

siła dominikańskiego przepowiadania tkwi w łączeniu elementów doktrynalnych z pobożnością ludową  

 

Paweł Kozacki OP: Podczas pobytu w 

Kamerunie zauważyłem, że kontakt po-

między kapłanem, który głosi kazanie, a 

wiernymi jest bardzo żywy. Zarówno słowa 

kaznodziei, jak reakcje ludzi są żywiołowe i 

pełne spontaniczności. Czy to norma w 

Kamerunie? 

Jean Paul Kamaheu OP: Staramy się, by 

kontakt pomiędzy kapłanem a wiernymi był 

żywy i aktywny. Staramy się nawet spraw-

dzać, czy ludzie słuchają: zaczynam jakieś 

zdanie, a ludzie je kończą, zaczynam jakąś 

pieśń, a ludzie ją podejmują, wykrzykuję 

„Alleluja”, ludzie odpowiadają „Alleluja”. 

Żeby taki kontakt istniał, musisz znać ludzi, 

do których mówisz. Wtedy będziesz wie-

dział jak mogą zareagować, jak do nich 

mówić. Gdy ludzi nie znasz lub mówisz w 

nowym miejscu, ten kontakt jest chłodniej-

szy. 

 Żywy sposób przepowiadania kojarzy się 

w Europie z kościołami pentakostalnymi 

albo z odnową charyzmatyczną. Czy tu 

jest on normą we wszystkich kościołach? 

  

Wygląda to bardzo różnie. Są tacy kazno-

dzieje, którzy czytają z kartki, są tacy, 

którzy przemawiają w stylu monastycznym, 

medytacyjnym i są tacy, którzy przemawia-

ją żywiołowo. Niewątpliwie jednak styl 

charyzmatyczny ma w Afryce największą 

siłę przyciągania do Kościoła. Jest to styl 

ewangelizacyjny. Dobrze, że Kościół kato-

licki włączył styl charyzmatyczny w swoje 

kaznodziejstwo, bowiem może dzięki temu 

przekazywać ludziom elementy doktrynal-

ne oraz nie dopuszczać, by ludzie ciągnęli 

w kierunku rozmaitych wolnych kościołów 

oraz sekt. 

Co jest największym wyzwaniem duszpa-

sterskim dla Kościoła w Kamerunie? 

 Świadectwo życia ewangelicznego księży. 

To jest w tym momencie najważniejsze. 

Mogłoby ono mieć wielkie znaczenie dla 

rozwiązania problemów społecznych. Tak 

jest na przykład w przypadku trybalizmu. 

Gdyby między księżmi była większa jed-

ność i brak względu na osobę, również 

między ludźmi dochodziłoby do szybszego 

przekraczania różnić pomiędzy poszcze-

gólnymi szczepami i plemionami. Tymcza-

sem nawet nominacje biskupów obciążone 

są tymi problemami. Bywało, że w diecezji 

mianowano biskupa z obcego plemienia i 

opozycja księży przeciwko niemu była, od 

samego początku, bardzo silna. Co praw-

da w obronie Afrykanów można powie-

dzieć, że gdyby we Włoszech nominację 

na biskupa dostał Kameruńczyk, to też 

prawdopodobnie nie został przyjęty przez 

księży i lud. Tyle, że w tym wypadku byłby 

to biskup z innego kontynentu, a w Afryce 

są kłopoty, jeśli biskupem zostaje kapłan z 

innej diecezji. 

Nawet Uniwersytet Katolicki obciążony jest 

podziałami między szczepami. Czuje się 

wyraźnie, że kluczowe stanowiska na 

Uniwersytecie objęła jedna grupa i nie 

bardzo dopuszcza kogoś spoza swego 

grona. Gdyby księża potrafili te podziały 

przekroczyć, łatwiej byłoby między ludźmi.  

Ważnym elementem w posłudze duszpa-

sterskiej jest inkulturacja. Trudno powie-

dzieć co zrobiono w tej kwestii, a jedną z 

przyczyn powolnego postępu są także 

różnice między plemionami. Jeśli nawet 

uda się coś opracować na terenie jednego 

plemienia, to wcale nie ma gwarancji, że 

uda się to zastosować na terenie innego. A 

że w Kamerunie jest ponad dwieście języ-

ków, to obrazuje to skalę problemu. Gdyby 

udało się wyrazić Ewangelię w miejscowej 

kulturze, to łatwiej byłoby ją głosić, bowiem 

lud nie zgłaszałby pretensji, że jest ona 

importowana, tylko uznał za własną. 

 A jakie są priorytety w pracy duszpaster-

skiej ze świeckimi? 

  

Istnieją świeccy bardzo zaangażowani w 

życie Kościoła, w troskę o jego wzrost 

duchowy i materialny. Priorytetem duszpa-

sterskim jest według mnie, by słudzy Boży 

byli przy tych ludziach, by się nimi opieko-

wali i ich wspierali. Inną sprawą, o którą 

trzeba zadbać, to formacja ludzi świeckich. 

Potrzeba jasnego głosu Kościoła, wyja-

śniania różnych sytuacji. Jeśli w ostatnim 

czasie media nagłaśniają sprawę pedofilii, 

winiąc za przypadki molestowania dzieci 

przez księży celibat, to wierni oczekują 

jasnego głosu Kościoła, wyjaśnienia, skąd 

się wziął i jakie jest uzasadnienie celibatu. 

Takiego wyjaśnienia jednak brakuje. 

Wiele ludzi przylgnęłoby do Kościoła, 

gdyby ktoś im wyjaśniał naukę Kościoła. 

Gdy tymczasem poprzestaje się na poda-

niu pewnych zasad i ich wymaganiu, to 

ludzie patrzą na kapłanów, dostrzegając 

postawę faryzejską: „narzucają, a sami nie 

wykonują”. 

 Wspomniałeś o zaangażowanych świec-

kich. Jaka jest ich rola w Kościele, co 

robią? 

  

Ci zaangażowani sprawiają, że Kościół jest 

żywy i dynamiczny, że staje się widoczny 

w społeczeństwie. Oni podtrzymują pło-

mień wiary. Poświęcanie przez nich swo-

jego czasu i sił, sprawia, że funkcjonuje 

wiele grup. Są tu na przykład grupy kobiet 

apostolskich. Biorą one na siebie wiele 

prac, które trzeba wykonać w parafiach, 

biorą na siebie wysiłek materialny utrzy-

mania parafii czy sfinansowania jakichś 

akcji ewangelizacyjnych. Świeccy są za-

angażowani w posługę liturgiczną: czytają, 

organizują chóry, które śpiewają podczas 

mszy św. Są oni również obecni w radach 

parafialnych, zarówno pastoralnych jak i 

http://www.salezjanie.pl/
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ekonomicznych. Jeszcze innym polem, na 

którym bardzo aktywnie działają ludzie 

świeccy jest szkolnictwo i służba zdrowia. 

Zarówno katolickie szkolnictwo, jak i służ-

ba zdrowia są cenione w Kamerunie, a ich 

działalność jest postrzegana jako dzieło 

Kościoła w społeczeństwie. Trzeba przy 

tym zaznaczyć, że ostatnio, podczas spo-

tkania biskupów Afryki Centralnej podnie-

siono kwestię, iż Kościół słabo płaci swoim 

świeckim pracownikom.  

 Jeśli popatrzymy na wikariat dominikański, 

który funkcjonuje w Kamerunie, to czy 

można określić jego charakter, specyfikę? 

  

Pierwszym dostrzegalnym znakiem jest 

młodość. Znakomita większość dominika-

nów jest bardzo młoda. To jest bogactwo i 

ciężar. Wikariat istnieje od 50 lat i nie był to 

okres idealny. Pierwszy klasztor został 

założony w Duala, kilkakrotnie był przeno-

szony z miejsca na miejsce. Potem domi-

nikanie przeszli do Yaounde. Tutaj doszło 

do napięć personalnych, w wyniku których 

trzeba było w 1997 roku zamknąć placów-

kę, bowiem spory między dominikanami 

stały się przedmiotem zainteresowania 

mediów. Klasztor miał być zamknięty na 

trzy lata, a nie funkcjonował przez 13 lat. 

Równolegle na dwa lata zostało wstrzyma-

ne przyjmowanie młodych do nowicjatu. 

Gdy dominikanie odchodzili z Yaounde 13 

lat temu, świeccy prosili, by nie zamykać 

klasztoru. Dziś są rozżaleni, że musieli 

czekać na powrót aż 13 lat. Niektórzy są 

rozżaleni, a niektórzy odeszli od Kościoła. 

To nie ułatwia istnienia w miejscowej spo-

łeczności. Jako młodzi musimy stawić 

czoła tej przeszłości, a nie mamy starszych 

braci, których moglibyśmy się poradzić. 

Wezwaniem dla młodych w Yaounde jest 

też integracja z Kościołem lokalnym. Tym, 

o co chcemy teraz zadbać, to o to, by w 

poszczególnych klasztorach byli dominika-

nie z dyplomami uniwersyteckimi. To daje 

większą szansę zaistnienia w Kościele 

lokalnym.  

 Jakie elementy charyzmatu dominikań-

skiego mogą się przydać w Kamerunie? 

  

Nasz zakon ma charakter kontemplacyjno-

czynny. Dzięki temu mamy szansę łączyć 

pogłębioną naukę z pobożnością ludową. 

Sądzę, że w tym kontekście wyzwaniem 

jest wypracowanie dominikańskiego stylu 

głoszenia, który łączyłby oba te elementy. 

  

 Zapis nieautoryzowany rozmowy tłuma-

czonej na żywo przez Stanisława Gurgula 

OP 

 

Za: www.dominikanie.pl 

 

 

 

 

 

 

Odeszli do Pana 

 

 

ŚP. Br. Jan Breza (1924-2010) SAC  

 

Dnia 26 maja 2010 roku zmarł w Poznaniu 

brat Jan Breza SAC. Brat Jan urodził się 

dnia 26 sierpnia 1924 roku w Nakli. Do 

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 

wstąpił w roku 1948. Pierwszą profesję 

złożył dnia 15 sierpnia 1950 roku, zaś 

wieczną dnia 15 sierpnia 1953 roku. Jako 

Pallotyn posługiwał w Częstochowie 

(1950-1953), Warszawie (1953-1959), 

Otwocku (1959, 1966-1968), Ząbkowicach 

Śląskich (1959-1966) oraz w Poznaniu 

(1968-2010). 

 

 

 

Msza św. pogrzebowa w intencji śp. br. 

Jana zostanie odprawiona dnia 1 czerwca 

br. (wtorek) o godz. 12.00 w pallotyńskim 

kościele p.w. św. Wawrzyńca Męczennika i 

św. Wincentego Pallottiego w Poznaniu. 

Po Mszy św. odbędzie się pogrzeb na 

Cmentarzu Junikowo (ul. Cmentarna) w 

Poznaniu.  

Śp. br. Jana polecajmy Miłosierdziu Boże-

mu, prosząc dla Niego o łaskę nieba.  

Za: www.pallotyni.pl  
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