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Wiadomo ść tygodnia  

 

 

DRAMAT NA HAITI 
 

Dramatyczna sytuacja placówek 
salezjańskich po trzęsieniu ziemi 

 
“Zostaliśmy dotknięci bardzo mocno” – 
stwierdził ks. Ducange Sylvain, 
mianowany nowym przełoŜonym 
Wizytatorii Haitańskiej “Błogosławionego 
Filipa Rinaldiego” w grudniu ubiegłego 
roku, odnosząc się do sytuacji 
salezjańskiej. W krótkiej i dramatycznej 
informacji ks. Sylvain nakreśla obraz 
sytuacji w kilka godzin po trzęsieniu ziemi 
o sile wstrząsu 7 stopni, które nawiedziło 
Haiti wczorajszego popołudnia (czasu 
lokalnego).  
 
Dzieło w Port-Au-Prince Enam i instytucje 
sąsiadujące z Instytutem św. Jana Bosko, 
takie jak Dzieło Małych Szkół Ojca 
Bonhema, powierzone salezjanom, czy 
“Lakay” najbardziej ucierpiały w całym 
mieście. Salezjanie z tych placówek 
zostali ranni. Pan Sanon zginął pod 
gruzami, a wraz nim, niestety, zostało 
uwięzionych pod gruzami przeszło 200 
uczniów. 
 
Dom inspektorialny i instytut w Fleuriot, 
oba znajdujące się w Port-Au-Prince, 
zostały powaŜnie uszkodzone; dwaj 
salezjanie w formacji początkowej, które 
przebywali na uniwersytecie, do tej pory 
nie zostało odnalezionych. 
  
Na placówce w Carrefour-Thorland jedna 
część domu i ośrodek przyjęć zawalił się, 
salezjanie ocaleli. W Gressier zawaliły się 
sale szkolne.W Petion-Ville budynki 
zostały uszkodzone i powaŜnie popękały. 
Ks. Harold Bernard został wyciągnięty 
Ŝywy spod zgliszczy. 
 
“Sytuacja jest bardzo trudna!” – kończy ks. 
Ducange Sylvain. Wysiłki słuŜb niosących 
pomoc i samych salezjanów koncentrują 
się na wyciąganiu z ruin osób Ŝyjących, a 
w sposób szczególny przeszło 200 
uczniów z Port-Au-Prince Enam. Bp 
Joseph Serge Miot, arcybiskup Port-Au-
Prince, zginął pod zgliszczami.  

Za: www.salezjanie.pl  

Kolejni dwaj salezjanie nie Ŝyją 
 
Pomimo trudności z nawiązaniem 
łączności z Haiti, dotarła do nas 
wiadomość o śmierci Atsime Wilfrida i 
Vibruna Valsainta, dwóch młodych 
salezjanów w formacji początkowej, z 
trzeciego roku filozoficii, którzy zginęli po 
zawaleniu się Instytutu Filozoficznego 
“Św. Franciszka Salezego” w dzielnicy 
Fleuriot-Tabarre w Port-au-Prince. Fasada 
salezjańskiego Instytutu w Enam w Port-
au-Prince. Instytut zawalił się w wyniku 
trzęsienia ziemi we wtorek po południu, w 
czasie gdy w szkole przebywało wielu 
uczniów.  

W dalszym ciągu jest ograniczona i 
częściowa znana sytuacja Salezjanów w 
Haiti dwa dni po trzęsieniu ziemi, które 
zniszczyło stolicę. Nadal teŜ są trudności z 
nawiązaniem bezpośredniej łączności.  

Salezjańska Prokura Misyjna z New 
Rochelle juŜ zaczęła koordynować 
udzielanie pierwszej pomocy i stara się 
nawiązać bezpośredni kontakt z Haiti. Ks. 
Calixte Iguintz, ze wspólnoty w Gonaives, 
udał się do Port-au-Prince, aby wejść w 
kontakt z innymi salezjanami. 
 
Ekonom Inspektorii Antyli, pan Alberto 
Rodriguez, i dyrektor Biura ds. Rozwoju 
Haiti, pan Franklin Ortega, udali się do 
stolicy Haiti, aby ocenić i rozeznać 
sytuację placówek salezjańskich. 
Poprzedni zamiar dotarcia do miasta 
helikopterem został zaniechany ze 
względu na zamknięcie przestrzeni 
powietrznej, ale odpowiedzialni za Prokurę 
w New Rochelle liczą na zniesienie tego 
zakazu, w przeciwnym razie uŜyją 
samochodu terenowego. Ci sami postarali 
się o 3 telefony satelitarne na baterie 
słoneczne, aby w ten sposób zbudować 
most komunikacyjny, pozwalający 
koordynować działania logistyczne 
związane z pomocą przekazywaną przez 
salezjanów. Te urządzenia powinny 
zacząć funkcjonować od 19 stycznia, po 

otrzymaniu odpowiednich pozwoleń 
rządowych. 
 
Córki Maryi WspomoŜycielki 
poinformowały, w rozmowie z Matką 
Yvonne Reungoat, Ŝe wszystkie Ŝyją, 
łącznie z młodą siostrą, która doznała 
lekkich ran i zaraz opuściła szpital, i Ŝe 
angaŜują się w niesienie pomocy 
miejscowej ludności i salezjanom. 
 
TakŜe przedstawiciele innych środowisk, 
takich jak kanadyjska grupa wolontariuszy 
“Feed My Children” czy “Cross 
International”, udali się do Haiti, aby 
monitorować stan i potrzeby środowisk 
salezjańskich. 
 
“Catholic News Service” i CNN poświęciły 
specjalny serwis dziełu w Port-au-Prince 
Enam, gdzie pod gruzami budynku 
znalazło się przeszło 200 uczniów i 
salezjanie. Ciało koadiutora, pana Huberta 
Sanona, znajduje się jeszcze pod 
gruzami. Sekretarka Instytutu, pani 
Herodianne Thelot, zaginęła. 
 
Salezjańska Prokura Misyjna z New 
Rochelle juŜ wysłała kontener z ryŜem, 
który powinien dotrzeć na miejsce w 
poniedziałek, 18 stycznia  

Za: www.salezjanie.pl  
 

Apel generała kamilianów do 
współbraci w Zakonie 

 
Drodzy Współbracia, pragniemy wyrazić 
naszym współbraciom Kamilianom z 
delegacji Haiti Ŝywe więzi solidarności w 
związku z tragedią, która dotknęła ich tak 
mocno. Ich zjednoczenie z mieszkańcami 
Haiti jest teraz bardzo mocne - 
uczestniczą w bólu, Ŝalu i niepewności 
jutra ze wszystkimi braćmi i siostrami na 
tej doświadczonej tak wielkim dramatem 
wyspie. W obliczu tej tragedii wielu z Was 
z poszczególnych prowincji przychodzi juŜ 
z pomocą. W ten sposób wyraŜamy 
prawdziwą i głęboką jedność w Zakonie. 
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Jak wiecie - rozmawialiśmy o tym 
niedawno w Indiach, od wielu lat nasz 
Zakon chciał wyrazić swoją obecność w 
świecie zagroŜeń niosąc pomoc finansową 
i medyczną w ramach specjalnego Biuro 
Animacji i Koordynacji. Wykorzystujemy 
do tego centralę CTF /Camillian Task 
Force/.  

Jest to organizacji w ciągu ostatnich lat 
bardzo aktywna i wiarygodna. Niesie 
pomoc w sytuacjach krytycznych zarówno 
poprzez zbiórkę funduszy a takŜe poprzez 
szkolenie personelu i bezpośrednią 
obecność naszych Kamiliańskich ekip 
ratunkowych na miejscu katastrof.  

Camillian Task Force poprzez swoją 
słuŜbę - tak jak chce tego nasz Zakon, 
podkreśla obecność Kamilianów w 
sytuacjach wielkich tragedii, które dzieją 
się na całym świecie. CTF zbiera 
fundusze na działalność przeznaczoną dla 
konkretnie określonej sytuacji kryzysowej. 
W ten sposób Camillian Task Force w 
partnerstwie z poszczególnymi 
Prowincjami moŜe, rozszerzyć swoje 
moŜliwości i zakres ofiarowanej pomocy.  

Dzisiaj razem z CTF pozostajemy solidarni 
z cierpiącymi mieszkańcami Haiti i jako 
wszystkie prowincje deklarujemy nasza 
pomoc.  W porozumieniu z O. Cipriano - 
Prowincjałem Piemonckim, szybko 
ustaliliśmy warunki wsparcia finansowego 
i zasobów ludzkich, które mają być 
przeznaczone dla naszej Kamiliańskiej 
misji na Haiti.  

Prosimy abyście w swoich prowincjach 
dołączyli się grona tych, którym nie jest 
obojętny los cierpiących na Haiti. W tym 
celu wraz z O. Cipriano podajemy konto, 
na które prosimy wysyłać pieniądze, 
przeznaczone na wsparcie Misji na Haiti:  

Dla: Madian Orizzonti Onlus 
Bank: Banca Popolare di Bergamo 

konto: IT64 M054 2801 0000 0000 
0077749 Tytułem: Causale terremoto Haiti 
Dla wszystkich i kaŜdego z Was 
wdzięczność:  

P. Renato Salvatore Generale P. Joaqim 
Cipriano – Proviciale 
 

Salezjanie informują o stanie 
swoich placówek na Haiti 

 
W piątek, 15 stycznia, trzy dni po 
trzęsieniu ziemi, komisji technicznej 
Inspektorii Republiki Dominikany udało się 
dotrzeć na Haiti i Port-au-Prince, aby 
dokonać pierwszych podsumowań 
zaistniałej sytuacji. Instytutu w Enam w 
Port-au-Prince po trzęsieniu ziemi (fot. 
ANS). Ta wizyta została poprzedzona 
przyjazdem ks. Victor Pichardo, 
Inspektora Antyli, który dotarł do Port-au-
Prince helikopterem wojskowym. Po 
swoim przybyciu tenŜe zabrał ze sobą ks. 
Attilio Stra, włoskiego salezjanina 
misjonarza, dyrektora wspólnoty w Enam, 
który przeŜył trzęsienie, do szpitala w 
Santo Domingo. Rany i skaleczenia, jakich 
doznał, nie są powaŜne. 
 
Pan Alberto Rodríguez – Ekonom 
inspektorialny, pan Franklin Ortega – z 
Biura ds. Rozwoju Inspektorii Antyli, i dwaj 
salezjanie ze wspólnoty w Barahona, 
znajdującej się najbliŜej Haiti, ks. Ángel 
Sánchez i ks. Gabriel Almonte, od razu 
zdali sobie sprawę z sytuacji dezorientacji 
i bezsilności ludzi, którzy koczują na ulicy, 
na placach, w publicznych parkach. 
 
Pierwszym etapem ich wizyty była 
salezjańska placówka św. Jana Bosko w 
Enam, która najbardziej ucierpiała ze 
wszystkich dzieł salezjańskich w Haiti. 
Tam spotkali się z ks. Wim Boksebeldem i 
ks. Olibrice Zucchi Ange. “Do głosu doszły 
milczenie, ból i smutek” – wyznała ta 
czwórka odwiedzających. Większa część 
uczniów i ich nauczycieli wciąŜ znajduje 
się pod gruzami. O godz. 16.53, czasu 
lokalnego, kiedy ziemia zaczęła się trząść, 

uczniowie szkoły podstawowej znajdowali 
się na pierwszym piętrze budynku, który 
miał trzy piętra, obecnie zamienione w 
stertę gruzów. Niestety, takŜe tutaj, jak i w 
innych miejsca miasta, miały miejsce 
przypadki kradzieŜy sprzętu, krzeseł, 
komputerów, które słuŜyły do zajęć 
dydaktycznych. 
 
Gianluca Antonelli, członek 
Międzynarodowego Wolontariatu dla 
Rozwoju (VIS), w rozmowie telefonicznej z 
salezjańską Prokurą Misyjną w New 
Rochelle, obiecał zainteresować tym 
Włoską Obronę Cywilną, która juŜ zaczęła 
działać w mieście. Inne placówki 
salezjańskie z Port-au-Prince znajdują się 
w podobnej sytuacji. Salezjanie mieszkają 
na podwórzu, spędzając noc w 
samochodach lub pod gołym niebem. 
 
Ta czteroosobowa grupa spotkała się 
takŜe z ks. Jeacques’em Charles’em, 
obecnym przełoŜonym Wizytatorii 
Haitańskiej, i jego nowomianowanym 
następcą – ks. Sylvainem Duncange. 
Naglącą sprawą jest zapewnienie 
salezjanom z Haiti, którzy juŜ podjęli akcję 
pomocy, minimum infrastruktury, 
pozwalającej przyjąć i zaopiekować się 
ludźmi. Rzeczy najbardziej potrzebne to 
woda pitna, Ŝywność w puszkach i pokarm 
dla dzieci, poniewaŜ zapasy Ŝywnościowe 
w mieście kurczą się, a to, co moŜna 
jeszcze znaleźć, moŜe być juŜ zatrute, a 
po nich – niezbędne są lekarstwa i 
namioty. 
 
Po swoim powrocie pan Alberto Rodríguez 
i pan Franklin Ortega powiadomili, w 
czasie telekonferencji, Ŝe jednostka 
kryzysowa Prokury w New Rochelle juŜ 
rozpoczęła wdraŜanie planu pomocy i 
dystrybucji środków. Ciągle rozbudowuje 
się łańcuch solidarności, tworzony przez 
Inspektorie i Rodzinę Salezjańską oraz 
inicjatywy gromadzenia koniecznych 
funduszy, pozwalających udzielić 
pierwszej pomocy    Za: www.salezjanie.pl  
 

 
     

  Wiadomo ści krajowe  
 

 
Nowy prowincjał sercanów  

 
15 stycznia, w WyŜszym Seminarium 
Misyjnym KsięŜy Sercanów w Stadnikach 
odbył się ingres nowego przełoŜonego 
Polskiej Prowincji KsięŜy Sercanów, ks. 
Artura Saneckiego oraz nowej Rady 
Prowincjalnej. Niemal 100 księŜy sercanów 
przybyłych z kraju i zagranicy wsparło 
swego ordynariusza i jego najbliŜszych 
współpracowników modlitwą i Ŝyczeniami. 

Wspieramy naszą Ŝyczliwością księdza 
Artura i ofiarujemy mu dar modlitwy i co 
najwaŜniejsze – zakonną i kapłańską 
postawę posłuszeństwa. I patrzymy z 

wiarą i ufnością w przyszłość, wierząc, Ŝe 
misja i posługa nowego przełoŜonego i 
jego rady jest wolą Boskiego Serca Jezusa 
– powiedział na początku uroczystej Mszy 
św. ustępujący prowincjał ks. Tadeusz 
Michałek.  

Przed uroczystością, wicerektor 
seminarium ks. Robert Ptak odczytał akt 
nominacji nowego Prowincjała i Zarządu. 
Wspomniał teŜ, Ŝe zgodnie z nowym 
prawodawstwem Zgromadzenia, wyznanie 
wiary złoŜy po raz pierwszy w historii 
wikariusz prowincjalny – ks. Dariusz 
Salamon.  

Ks. Michałek podziękował wszystkim 
członkom prowincji za sześć lat 
współpracy, a szczególnie tym, którzy 
tworzyli dwa ostatnie Zarządy. Przekazał 
takŜe pozdrowienia od Ojca Generała Jose 
Ornelasa Carvalho dla uczestników 
ingresu oraz dla nowego i ustępującego 
Zarządu. Z kolei zwracając się do 
wszystkich sercanów wyraził pragnienie, 
by byli świadkami Miłości i budowali dom 
wspólnoty uczniów Jezusa.  

Prowincja to nasz wspólny dom, innego 
tutaj nie mamy – podkreślił w swym 
wystąpieniu nowy prowincjał ks. Artur 
Sanecki. – Będziemy go mieć takim, na 



 3 

jaki z BoŜą łaską zapracujemy. Nie 
zatrzymujmy się w drodze, w rozwoju 
własnym i Prowincji, nie pozwólmy, by coś 
podcinało nam skrzydła, by kazało 
zamknąć się we własnym świecie i 
odwrócić się plecami do Prowincji. Ona ma 
dość miejsca, by pomieścić wszystkich, 
dość róŜnych zaangaŜowań, w których 
moŜemy słuŜyć Chrystusowi – dodał. 
Wskazał na piękny ideał i szczytny 
charyzmat Zgromadzenia, zawarty w 
Konstytucji, który prowadzi do Serca 
Zbawiciela.  (…) 

 

Nowy prowincjał podziękował takŜe swemu 
poprzednikowi ks. Michałkowi za postawę 
braterstwa, otwartości i za wszystko, co 
przez 6 lat posługi dał Prowincji i 
Zgromadzeniu. Słowa wdzięczności 
wyraził teŜ pod adresem członków byłej 
Rady. Wcześniej złoŜył uroczyste 
wyznanie wiary zgodnie z wymogami 
Kościoła i Konstytucji. Takie samo 
wyznanie dokonał wikariusz prowincjalny 
ks. Dariusz Salamon.  

We Mszy św. uczestniczyli oprócz 
sercanów, równieŜ księŜa z dekanatu oraz 
przedstawiciel Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w 
Krakowie ks. prof. Roman Pindel. Obecny 
był takŜe burmistrz Dobczyc Marcin 
Pawlak, dyrektorzy zaprzyjaźnionych z 
seminarium szkół, przedstawiciele 
Wydawnictwa Dehon, postulanci, 
nowicjusze oraz alumni (…) Ks. Andrzej 
Sawulski SCJ             Za: www.sercanie.pl.  

Patronalne święto „białych 
mnichów” 

 
We wspomnienie św. Pawła Pierwszego 
Pustelnika patronalne święto obchodzą 
ojcowie i bracia paulini. Paweł z Teb jest 
dla nich patriarchą, a więc szczególnym 
ojcem i opiekunem. Od tego świętego 
pochodzi nazwa wspólnoty: Zakon 
Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. 
NajwaŜniejszym i najliczniejszym 
klasztorem „białych mnichów” jest Jasna 
Góra, gdzie dziś odbywają się tzw. 
uroczystości wewnętrzne. Podczas 
wspólnotowej Mszy św. paulini ponowili 
zakonne śluby. Modlili się w intencjach 
całej, ponad półtysięcznej wspólnoty, o 
rozbudzenie na nowo ducha apostolskiego 
połączonego z paulińskim zawołaniem 
„Sam na sam z Bogiem”. 
 

O. Izydor Matuszewski, generał zakonu, 
podkreślił, Ŝe odpowiadając na znaki 
czasu, pustelnicy wezwani są dziś do 
pracy duszpasterskiej. To dlatego 
posługują teraz przede wszystkim w 
parafiach. „Jest dziś zapotrzebowanie na 
duszpasterzy i stąd nasz zakon odpowiada 
na znaki, na wezwania Kościoła, Ojca 
Świętego. Podejmujemy zatem róŜne 
prace duszpasterskie. W tej chwili w 
większości są to parafie”. 
 
Spośród 70 klasztorów najwięcej placówek 
paulini mają w Polsce. Kilkadziesiąt jest w 
innych krajach Europy: na Węgrzech, w 
Chorwacji, na Słowacji, w Niemczech i 
Włoszech. Są obecni w Stanach 
Zjednoczonych i Australii, a takŜe na 
misjach w RPA i Kamerunie. 
 
Tzw. zewnętrzne obchody ku czci 
Pierwszego Pustelnika odbędą się na 
Jasnej Górze w najbliŜszą niedzielę, 17 
stycznia, i połączone będą z uroczystym 
błogosławieństwem dzieci, bowiem św. 
Paweł z Teb uznawany jest za ich 
szczególnego opiekuna.  

Za: Radio watykańskie 

 
Nowa przełoŜona sióstr Serca NMP 

 
Od 8 do 11 stycznia br. w sanktuarium 
bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej 
odbywała się Kapituła Generalna 
Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Serca 
NMP. Celem spotkania, było 
dziękczynienie za 50 lat oficjalnego 
istnienia zgromadzenia, refleksja nad jego 
przyszłością oraz wybór nowej przełoŜonej 
generalnej i Rady generalnej. Podczas 
trwających trzy dni obrad, siostry Serca 
Maryi (popularna nazwa), podejmowały 
tematy związane z dotychczasowym 
stylem Ŝycia sióstr oraz dyskutowały nad 
własnym charyzmatem, który pragnęłyby 
właściwie odczytać w kontekście 
aktualnych wyzwań Kościoła i świata. 
 
Między innymi siostry podjęły decyzję o 
czynnym włączeniu się do Wielkiej 
Nowenny Fatimskiej, przygotowującej do 
100. rocznicy objawień Matki BoŜej w 
Fatimie. Swoje postanowienie siostry 
tłumaczą zbieŜnością charyzmatu 
zgromadzenia z najwaŜniejszymi 
elementami orędzia fatimskiego, jakimi są: 
kult Niepokalanego Serca Maryi, stała 
modlitwa, duch ofiary oraz dziecięctwo 
duchowe. (…) 

W drugim dniu obrad siostry dokonały 
wyboru nowej przełoŜonej generalnej, 
którą została s. Marta Muskus 
dotychczasowa przełoŜona domu 
generalnego w Niepołomicach. Nowa 
matka generalna pochodzi z LeŜajska. W 
przeszłości była referentką powołaniową, 
mistrzynią nowicjatu oraz asystentką 
generalną.  

 
 
Początki Zgromadzenia Sióstr 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny sięgają roku 1911. śyjący we 
Lwowie o. Konstanty Marszałowicz TJ 
zebrał wokół siebie grupę poboŜnych 
dziewcząt zakładając Stowarzyszenie 
Miłości BoŜej. W zamierzeniach 
załoŜyciela stowarzyszenie miało podjąć 
pracę misyjną i posługę w Kościele 
lokalnym. Siostry Ŝyjąc skromnie oddawały 
się pracy charytatywnej we Lwowie, a po 
śmierci opiekuna przekształciły się w 
habitowe Zgromadzenie Sióstr 
Niepokalanego Serca NMP. Czasy 
powojenne sprowadziły siostry do Krakowa 
oraz na ziemie odzyskane. Jednocześnie 
siostry starały się o zatwierdzenie 
zgromadzenia przez władze kościelne.  

Rok 1952 przyniósł uregulowanie prawne 
istnienia Instytutu, dzięki któremu siostry 
złoŜyły swoje pierwsze śluby zakonne. 
Zatwierdzenia zgromadzenia dokonał bp 
Franciszek Jop, 6 stycznia 1959 roku w 
Opolu.                  Za: www.franciszkanie.pl  

Samorządowcy w salwatoriańskim 
seminarium 

 
Dnia 9 stycznia 2010 roku w Bagnie odbyło 
się tradycyjne juŜ spotkanie opłatkowe 
samorządowców i parlamentarzystów 
województwa dolnośląskiego. Pomimo 
śniegu i trudnych warunków na drogach 
goście bezpiecznie dotarli na miejsce. 
Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą 
Świętą o godz. 15.00, której przewodniczył 
prowincjał Piotr Filas SDS. W swoim 
kazaniu rozwinął wątek symbolu chleba, 
nawiązując do kolęd, literatury i historii 
Polski. W ten sposób chleb słowa 
połączony z Chlebem Eucharystycznym 
stał się ogniwem komunii łączącej 
wszystkich uczestników Liturgii. 
 
Po uroczystym błogosławieństwie 
samorządowcy i parlamentarzyści przeszli 
do sali dębowej na dalszy ciąg spotkania. 
Nowością w tym roku było przedstawienie 
słowno – muzyczne w wykonaniu kl. Jacka 
Nowaka. Było ono kompozycją fragmentów 
Juliusza Słowackiego przygotowaną przez 
pana Medarda Plewackiego – aktora, 
byłego wykładowcę i przyjaciela wspólnoty 
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seminaryjnej. Przedstawienie wprowadziło 
wszystkich w świąteczną atmosferę 
nawiązującą do patriotycznych tradycji 
naszego Narodu. 
 
Po nim nadszedł czas na ciepłe i pełne 
serdeczności przemówienia naszych gości, 
które zakończył prowincjał gorąco 
dziękując gościom i gospodarzom. 
Kolejnym punktem spotkania było 
wzajemne składanie sobie Ŝyczeń i 
dzielenie się opłatkiem przy śpiewie kolęd. 
W tej serdecznej i rodzinnej atmosferze 
wszyscy zasiedli do wspólnej kolacji, która 
choć nie zawierała potraw wigilijnych, to 
jednak ukazała sławny juŜ kunszt kulinarny 
siostry Anieli. Na zakończenie prowincjał 
podsumował tegoroczne spotkanie i 
awansem zaprosił naszych gości na 
kolejne spotkanie opłatkowe w 2011 roku.  

Za: www.sds.pl  
 

Papieskie BMW na Jasnej Górze 
 
Papieskie BMW – pamiątkę po Janie 
Pawle II, przekazał jasnogórskim paulinom 
metropolita krakowski kard. Stanisław 

Dziwisz. Samochodem tym jeździł Ojciec 
Święty wizytując rzymskie parafie. W 
poniedziałek, 11 stycznia samochód marki 
BMW odebrał w imieniu klasztoru 
jasnogórskiego przeor o. Roman Majewski. 
Na całej trasie z Krakowa na Jasną Górę 
do Częstochowy papieskiemu BMW 
towarzyszyła policyjna eskorta.  
 

  
 
Papieskie BMW – rocznik 1992, pokonało 
ok. 55 tysięcy kilometrów. W tym 
samochodzie, specjalnie dla papieŜa, 
zamontowano dodatkową lampkę dla 
pasaŜera, gdyŜ Ojciec Święty podróŜując 
starał się wykorzystywać czas drogi 
pracując nawet w aucie. „Jest to kolejny 

ślad po Janie Pawle II na Jasnej Górze – 
mówił podinspektor Robert Sadowski, 
naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego KMP w 
Częstochowie – Ja się cieszę i był to dla 
mnie zaszczyt prowadzić to auto z 
Krakowa na Jasna Górę”.  
 
Papieski samochód jest kolejną cenną 
pamiątką po Janie Pawle II, jaka znajduje 
się obecnie w jasnogórskim sanktuarium. 
Wśród wotów dziękczynnych złota róŜa i 
złote serce z napisem „Totus Tuus”, a 
takŜe przestrzelony podczas zamachu pas 
sutanny Jana Pawła II. UŜywane przez 
Ojca Świętego Jana Pawła II auto marki 
BMW było dotychczas własnością 
krakowskiego Centrum Jana Pawła II „Nie 
lękajcie się!” i zostało przekazane z 
inicjatywy kard. Stanisław Dziwisza do 
kolekcji pamiątek i zabytków 
przechowywanych w Klasztorze Ojców 
Paulinów na Jasnej Górze.   

Za: www.jasnagora.com  
 
 

 

 
 

 
  Wiadomo ści zagraniczne  

 
 
Benedykt XVI o roli dominikanów i 
franciszkanów  w odnowie Kościoła 
 
Ostatnią katechezę Benedykt XVI 
poświęcił odnowie Kościoła 
przeprowadzonej w XIII w. przez nowe 
zakony Ŝebracze, mianowicie 
franciszkanów i dominikanów. Na wstępie 
PapieŜ wyznał, Ŝe to właśnie poznaniu 
moŜliwych dróg odnowy słuŜą równieŜ jego 
aktualne katechezy. Poznając bowiem 
historię chrześcijaństwa, widzimy, jak się 
ono rozwijało i jak moŜe być odnowione – 
powiedział Benedykt XVI.  
 

  
 
„Historia pokazuje, Ŝe prawdziwymi 
reformatorami Ŝycia Kościoła i 
społeczeństwa są święci – mówił PapieŜ. – 
Mistrzowie słowa i świadkowie, potrafią 
przeprowadzić trwałą i głęboką odnowę, 
poniewaŜ oni sami zostali dogłębnie 

odnowieni i pozostają w kontakcie z tym, 
co jest prawdziwą nowością, a mianowicie 
z obecnością Boga w świecie. 
Pocieszające jest to, Ŝe w kaŜdym 
pokoleniu rodzą się nowi święci i 
kreatywność odnowy towarzyszy stale 
dziejom Kościoła pośrodku róŜnych 
smutków i negatywnych aspektów historii” 
– powiedział Ojciec Święty. 
 
Benedykt XVI zauwaŜył, Ŝe święci Dominik 
i Franciszek potrafili właściwie odczytać 
wyzwania, przed którymi stał wówczas 
Kościół. Jednym z nich były nowe ruchy 
wiernych, którzy chcieli Ŝyć prawdziwie po 
chrześcijańsku, ostatecznie jednak 
kończyli poza wspólnotą Kościoła. 
Otwarcie sprzeciwiali się oni Kościołowi 
obfitującemu w piękno i dobra, który 
rozwinął się m.in. dzięki rozkwitowi 
monastycyzmu. Przypominali, Ŝe Chrystus 
narodził się w ubóstwie i dlatego równieŜ 
chrześcijanie powinni być ubodzy. 
Pragnienie Ŝycia po chrześcijańsku 
doprowadziło ich do konfliktu z Kościołem 
realnym. Ostatecznie sięgnęli teŜ po 
dawne herezje, jak pogarda dla świata 
materialnego, zanegowanie wolnej woli czy 
dualizm. Cieszyli się duŜą popularnością, 
poniewaŜ piętnowali teŜ rzeczywiste 
uchybienia ludzi Kościoła. 
 
„Franciszkanie i dominikanie idąc za 
przykładem swych załoŜycieli pokazali 
natomiast, Ŝe moŜna Ŝyć ubóstwem 
ewangelicznym, nie separując się jednak 
od Kościoła – zauwaŜył PapieŜ. – Bo 
Kościół pozostaje miejscem, w którym 
urzeczywistnia się Ewangelię. Co więcej, 

to właśnie z głębokiej więzi z Kościołem i z 
papiestwem św. Franciszek i św. Dominik 
czerpali siłę swego świadectwa. 
Członkowie tych zakonów nie tylko 
wyrzekali się dóbr osobistych, tak jak to 
robili do tej pory mnisi, ale nie chcieli 
równieŜ, by ich wspólnoty stawały się 
właścicielami ziem i nieruchomości. W ten 
sposób pragnęli dać świadectwo 
radykalnej prostoty, solidarności z ubogimi, 
zaufania do Opatrzności, ufnego zdania 
się w BoŜe ręce” – powiedział Ojciec 
Święty. 
 
Innym wyzwaniem tamtych czasów, na 
które potrafiły odpowiedzieć nowe zakony, 
był wzrost zainteresowania Ŝyciem 
duchowym. Dominikanie i franciszkanie 
okazali się głównymi duszpasterzami 
średniowiecznych społeczeństw, 
zwłaszcza w miastach. Byli gorliwymi 
kaznodziejami, jak św. Antoni z Padwy, a 
takŜe cenionymi spowiednikami. Drogę do 
świętości otworzyli równieŜ przed 
świeckimi, tworząc dla nich tak zwane 
trzecie zakony. Przeniknęli w końcu do 
kultury i na powstające wówczas 
uniwersytety. To właśnie oni, jak Tomasz z 
Akwinu czy Bonawentura, tworzyli teologię 
scholastyczną – zauwaŜył PapieŜ. (…) 

Za: Radio watykańskie 
 

Uroczystości chrystusowców w San 
Diego 

 
W dniu 10 stycznia 2010 r. Polska Misja 
św. Maksymiliana Kolbe w San Diego, 
której proboszczem jest ks. Jerzy Frydrych 
SChr gościła ordynariusza diecezji San 
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Diego bpa Roberta Brom oraz 
przełoŜonego generalnego Towarzystwa 
Chrystusowego ks. Tomasza Sielickiego i 
prowincjała prowincji północno-
amerykańskiej chrystusowców ks. Pawła 
Bandurskiego. Wizyta miała miejsce w 
związku z zakończeniem prac przy 
budowie plebani i odnowieniu sali 
parafialnej. 
 

Ks. Biskup po uroczystej Mszy Św. 
pobłogosławił nową plebanię wybudowaną 
po 14 latach od czasu zakupienia kościoła 
dla wspólnoty polskiej w 1995 r. oraz 
odnowioną salę parafialną im. Jana Pawła 
II. Dostojni goście wzięli następnie udział w 
świątecznym obiedzie w sali parafialnej. 
Dla ks. Generała dodatkowym tytułem 
wizyty była kanoniczna wizytacja tej 
placówki Towarzystwa 
. 

Za: ww.tchr.or.pl  
 

Misjonarze pionierami jedności 
chrześcijan 

 
MoŜna mówić o istniejącej niegdyś 
rywalizacji między misjonarzami, 
wysyłanymi z róŜnych Kościołów, ale to 
właśnie oni byli pierwszymi, którzy 
zrozumieli, jaką tragedią jest podział w 
chrześcijaństwie. Światowa Konferencja 
Misyjna, która odbywała się w Edynburgu 
w 1910 r., uznawana jest za początek 
nowoczesnego ruchu ekumenicznego. 
Misjonarze zwrócili uwagę, Ŝe trudno 
nauczać o pojednaniu w Jezusie 
Chrystusie, gdy ci, którzy powinni tworzyć 

jedność przez chrzest, kłócą się lub walczą 
między sobą.  
 
W nawiązaniu do setnej rocznicy tego 
spotkania Kościoły szwedzkie 
przygotowały materiały, które na całym 
świecie będą rozwaŜane podczas 
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. 
Rozpocznie się on w poniedziałek, 18 
stycznia, i zakończy w święto Nawrócenia 
św. Pawła, 25 stycznia.  
 
Słowa zmartwychwstałego Jezusa, 
rozwaŜane w trakcie ekumenicznych 
naboŜeństw, mają zachęcić do wzmoŜenia 
działalności misyjnej, w nadziei, Ŝe oŜywi 
ona zarazem dąŜenie do odbudowy 
jedności Kościoła. Na to, „aby kaŜdy 
wierzący w Chrystusa uświadomił sobie, 
Ŝe jedność wszystkich chrześcijan stanowi 
konieczny warunek skuteczniejszego 
głoszenia Ewangelii” zwraca uwagę papieŜ 
Benedykt XVI w podanej na styczeń 
intencji misyjnej Apostolstwa Modlitwy.  
 
„Jesteśmy przekonani o tym, Ŝe 
rozpoczęte trzecie tysiąclecie 
chrześcijaństwa stworzy moŜliwości 
przezwycięŜenia podziałów, by Ewangelia 
mogła być jeszcze skuteczniej 
zwiastowana i urzeczywistniana w Ŝyciu 
jednostek i całego Kościoła w naszym 
kraju” – piszą przedstawiciele Polskiej 
Rady Ekumenicznej i Rady ds. 
Ekumenizmu Konferencji Episkopatu 
Polski, zachęcając do licznego udziału 
duchownych i wiernych w naboŜeństwach 
oraz „zbratania serc uczestników 
ekumenicznych modłów z róŜnych 
Kościołów chrześcijańskich”.  
 
Po raz trzynasty w historii polskiego 
ekumenizmu opublikowano wspólną 
broszurę na Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan. Zawiera ona teksty 
nowotestamentowe, psalmy oraz 
fragmenty ksiąg dydaktycznych, 
pochodzące z ekumenicznego przekładu 
zaakceptowanego przez 11 Kościołów w 
Polsce, oraz rozwaŜania biblijne 
opracowane tym razem przez 
przedstawicieli Kościoła 
Rzymskokatolickiego.  
 

W poszczególnych dniach Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan będą 
rozwaŜane fragmenty Ewangelii św. 
Łukasza (rozdz. 24,1-53), a hasłem 
przewodnim są słowa: „Wy jesteście tego 
świadkami”. Historie biblijne mówią o 
ludziach, którzy spotkali 
zmartwychwstałego Chrystusa i zostali 
wysłani, by głosić to, co widzieli. – I 
chociaŜ świadectwo  
Marii Magdaleny, Piotra czy teŜ uczniów z 
Emaus wyraŜone jest nieco inaczej, to 
przecieŜ kaŜde z nich wskazuje na 
zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad potęgą 
śmierci. Tak i Kościoły, chociaŜ nieraz 
mówią w bardzo specyficzny sposób, 
powinny mówić o zwycięstwie Chrystusa – 
zwycięstwie nie tylko nad śmiercią, ale i 
nad naszymi, ludzkimi podziałami – 
podkreśla ks. Wawrzyniec Markowski z 
Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.  
 
Zaproponowany przez ks. Paula Wattsona 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan od 
1908 r. obchodzony jest w dniach 18-25 
stycznia, między obchodzonym kiedyś w 
styczniu wspomnieniem św. Piotra a dniem 
upamiętniającym św. Pawła.  
 

 
 
Stulecie Konferencji Misyjnej będzie 
uczczone w czerwcu 2010 r. Szczegółowe 
informacje moŜna znaleźć na stronie 
internetowej www.edinburgh2010.org 

  

   
  Witryna tygodnia  

 
 

Kapucy ńskie „złote my śli” 
 

Na stronie internetowej kapucynów w 
dziale Czytelnia ukazał się zbiór „Złote 
myśli”, który  zawiera cytaty, przysłowia, 
myśli świętych i znanych osób. Zostały 
pogrupowane w 171 kategoriach. MoŜna 
znaleźć takie pojęcia jak czas, hojność, 
milczenie, opatrzność BoŜa, radość czy 

ufność. Stanowią one pomoc w osobistych 
rozwaŜaniach jak równieŜ mogą być 
przydatne np. w przygotowywaniu Ŝyczeń. 
 
Zachęcamy do korzystania ze zbioru myśli, 
a takŜe z kapucyńskiej czytelni, w której 
moŜna znaleźć ciekawe artykuły, pisma 

św. Franciszka, św. Klary, św. Ojca Pio, 
modlitwy franciszkańskie i wiele innych. 
 

 www.kapucyni.pl  
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  Zapowiedzi wydarze ń 

 
  

 
14. Zgromadzenie Generalne 

UCESM 

Reprezentanci około 400 tys. zakonnic i 
zakonników z całej Europy spotkają się w 
Polsce. Unia Konferencji Europejskich 
PrzełoŜonych WyŜszych organizuje 14. 
Zgromadzenie Generalne od 8 do 14 
lutego br. w Częstochowie. Uczestnikami 
są delegaci 37 Konferencji śycia 
Konsekrowanego, będących członkami 
UCESM (Unii Konferencji Europejskich 
PrzełoŜonych WyŜszych) z 25 krajów 
europejskich, którzy reprezentują około 
400 tys. zakonnic i zakonników. 

 

Tematem Zgromadzenia będzie: "śycie 
zakonne w Europie: historie pełne nadziei, 
nadzieją dla historii". Główny 
konferencjonista hiszpański klaretyn o. 
José Cristo Rey García Paredes CMF, 
zaprosi uczestników do refleksji, opartej na 
fundamencie biblijnym i teologcznym, nad 
tematem "nadzieja jako misja Ŝycia 
konsekrowanego na kontynencie 
europejskim" - pisze w zaproszeniu s. 
Clara Pavanello, sekretarz generalna 
UCESM. 

Na spotkaniu będą obecni reprezentanci 
11 kościelnych instytucji europejskich. Do 
udziału w spotkaniu zostali zaproszeni: 
metropolita krakowski kard. Stanisław 
Dziwisz, nuncjusz apostolski w Polsce 
abp Józef Kowalczyk, metropolita 
częstochowski abp Stanisław Nowak, 
przewodniczący komisji mieszanej 
Episkopat-Zakony bp Wacław Depo oraz 
reprezentanci wspólnot Ŝycia 
konsekrowanego z: Łotwy, Bułgarii, 
Białorusi, Finlandii oraz Bośni-
Hercegowiny.      Za: www.franciszkanie.pl  

Zapowiedz Kapituły warszawskich 
pallotynów 

 
 Jak oŜywiać wiarę i rozpalać miłość w 
świecie, który się zmienia? – nad 
odpowiedzią na to zasadnicze pytanie 
będą się zastanawiać w dniach 25-30 
stycznia br. pallotyni warszawskiej 
Prowincji Chrystusa Króla podczas 
Zebrania Prowincjalnego, zwanego 
równieŜ Kapitułą Prowincjalną. Na miejsce 
planowanego Zebrania wybrano 
pallotyński Dom Macierzysty na Kopcu w 
Wadowicach, dla uczczenia (przypadającej 
w minionym roku 2009) 100. rocznicy 
otwarcia Collegium Marianum.  

Na Kopcu do lat 50. ubiegłego stulecia, 
mieściło się pallotyńskie niŜsze 
seminarium, które odegrało istotną rolę w 
utrwaleniu pallotyńskiego charyzmatu na 
Ziemiach Polskich i wydało obfity plon 
powołań do Stowarzyszenia. (…) 

Zebranie Prowincjalne stosownie do 
wymagań własnego Prawa SAC dokona 
oceny aktualnej sytuacji Prowincji w 
kontekście zachodzących zmian i 
przeobraŜeń o charakterze społecznym, 
religijnym i ekonomicznym. W Zebraniu 
weźmie udział 47. członków warszawskiej 
Prowincji z Polski i zagranicy. Uczestnicy 
Zebrania podejmą refleksję nad stanem 
realizacji podjętych trzy lata temu uchwał i 
postanowień, a takŜe pochylą się nad 
nowymi wyzwaniami dla dalszego rozwoju 
i upowszechniania apostolskiego 
charyzmatu św. Wincentego Pallottiego.  

KaŜde Zebranie Prowincjalne – według 
tradycji pallotyńskiej – jest najpierw 
przygotowywane we wspólnotach 
miejscowych (domowych). W Prowincji 
Chrystusa Króla takich wspólnot na terenie 
Polski jest 26. Do tego dochodzą 
wspólnoty naleŜące do 5. zagranicznych 
delegatur (WybrzeŜe Kości Słoniowej, 
Kolumbia-Wenezuela, Ukraina, Słowacja-
Czechy, Kanada) oraz otwartej w 2008 r. 
misji na Antylach-Barbadosie. Swoich 
delegatów wybierają takŜe członkowie 
Prowincji pracujący w pojedynkę lub we 
wspólnotach w Anglii, Austrii, Belgii, 
Francji, Niemczech, Szwajcarii, a takŜe w 
Rzymie przy Zarządzie Generalnym.  

W celu przygotowania sprawnego 
przebiegu Zebrania Prowincjalnego, które 
musi omówić doświadczenia i problemy 
zarówno wspólnot, jak i poszczególnych 
członków Prowincji, specjalna Komisja ds. 
Zebrania przedstawi uczestnikom 
dokument roboczy, tzw. instrumentum 
laboris. Dokument stanowi syntezę 
nadesłanych do Komisji propozycji i 
wniosków, opisuje wyzwania 
duszpasterskie i wspólnotowe, a takŜe 
zawiera sugestie do kształtowania – w 
sposób zgodny z pallotyńskim 
charyzmatem – modelu Ŝycia i pracy w 
Kościele w Polsce i na świecie.  

W podobny sposób dokona się 
przygotowanie Zebrania Generalnego 
(czyli Kapituły Generalnej), na podstawie 
nadesłanych materiałów ze wszystkich 
Prowincji i Regii Stowarzyszenia, określi 
nowe priorytety oraz wytyczy szlaki dalszej 
realizacji pallotyńskiego charyzmatu we 
współczesnym świecie i w obliczu 
nieustannie zachodzących zmian i 
przeobraŜeń o charakterze społeczno-
religijnym.  

Aktualnie Prowincja Chrystusa Króla SAC 
w Polsce oraz poza granicami liczy w 
sumie 420 członków po wiecznej i 
czasowej konsekracji. Wg danych z 31 
grudnia 2009 r. są wśród nich: 1 biskup 
emeryt, 320 księŜy, 13 diakonów w tym 
jeden stały, 28 braci po wiecznej 
konsekracji, 3 braci juniorystów, 36 
seminarzystów oraz 19 nowicjuszy. 
Prowincja warszawska jest jedną z 
największych jednostek administracyjnych 
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 
(KsięŜa Pallotyni), które liczy prawie 2400 
członków w 40 krajach świata.  

Internetowa strona informacyjna 
warszawskiej Prowincji Chrystusa Króla 
[http://www.pallotyni.org/prowincja.wa] 
podawać będzie na bieŜąco informacje z 
przebiegu Zebrania Prowincjalnego.  

 IV Sympozjum śycia 
Konsekrowanego w Archidiecezji 

Poznańskiej 
 

W dniu 1 lutego 2010 roku w  Poznaniu 
(kościół księŜy pallotynów, ul. Przyby-
szewskiego 30) odbędzie się czwarte 
sympozjum  Ŝycia konsekrowanego 
archidiecezji poznańskiej pt.  „ Bądźmy 
Świadkami Miłości”  Program sympozjum 
jest następujący: 
 
16:30 - Modlitwa do Ducha Świętego - 
Powitanie – s. M. Józefa Krupa – 
Referentka Diecezjalna ds. śeńskich 
Instytutów śycia Konsekrowanego ( 
Zgromadzenie Sióstr św. ElŜbiety)  
 
16:35 - Konferencja „Bądźmy świadkami 
Miłości” Brat Moris Maurin ( Mały Brat 
Jezusa) – Izabelin k.Warszawy (Przez 10 
lat posługiwał najbardziej biednym i 
potrzebującym na warszawskiej Pradze) 
Dyskusja - moderator – Ks. Zbigniew 
Starczewski - Referent Diecezjalny ds. 
Męskich Instytutów śycia Konsekrowanego 
( Zgromadzenie KsięŜy Filipinów) Przerwa 
(kawa)  

19:00 - I Nieszpory z Ofiarowania 
Pańskiego – przewodniczy Bp Zdzisław 
Fortuniak Oprawa liturgiczna – Nowicjat 
Ojców Karmelitów - Poznań Słowo – Brat 
AmbroŜy Maria Pietrzkiewicz – Przeor 
konwentu Bonifratrów - Marysin 19:45 
Adoracja Najświętszego Sakramentu - 
okazja do spowiedzi św.  

20:45 - repozycja  

21:00 - Apel – Brat Izaak Kapała – Przeor 
Benedyktynów - Lubiń - błogosławieństwo , 
zakończenie  

S. Józefa, referentka diecezjaln
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Odeszli do Pana  
 

 

 

ŚP. Ks . Stanisław ŁUKASIK (1927-2010) SCJ  

  

W sobotę, 9.01.2010 r., w godzinach 
porannych zmarł w Pliszczynie ks. 
Stanisław Łukasik SCJ. Urodził się 1 
sierpnia 1927 r. w Węglówce. 
Pierwsze śluby zakonne złoŜył 20 
grudnia 1949 r. w Stadnikach, profesję 
wieczystą 2 marca 1953 r. w 
Stadnikach, natomiast święcenia 
kapłańskie przyjął 24 czerwca1956 r.  
 
Mszy świętej pogrzebowej w dniu 14 
stycznia w Stadnikach przewodniczył 
ks. bp Józef Wróbel SCJ. Homilię 

wygłosił ks. Kazimierz Sławiński, który razem z ks. Stanisławem 
pracował w Austrii. Kaznodzieja przypomniał historię Ŝycia i 
powołania ks. Stanisława podkreślając trudne wydarzenia z lat 
dzieciństwa i młodości.  
 
Był czwartym dzieckiem z siedmiorga rodzeństwa. Po śmierci ojca 
w 1941 r., który był kowalem w Węglówce, troje rodzeństwa 
zostało wywiezionych na przymusowe roboty do Niemiec. Jako 
czternastoletni chłopiec pracował w kuźni i na gospodarstwie. A 
pod koniec wojny razem z innymi rówieśnikami zmuszony był 
przez okupanta do kopania rowów obronnych. Po wojnie 
terminował u kowala w Krakowie, jednak myślał o kapłaństwie. 
Pielgrzymował w tej intencji na Jasną Górę. Niebawem dołączył do 
swego młodszego brata Władysława, który wstąpił do małego 
seminarium KsięŜy Sercanów w Krakowie Płaszowie. Ówczesny 
rektor ks. Michał Wietecha odwiedził dom rodzinny Łukasików i po 
rozmowie z matką przyjął 19-letniego Stanisława do małego 
seminarium. Na drogę otrzymał od matki cztery koszule i koc.  
 
Po ukończeniu gimnazjum w grudniu 1948 r. został nowicjuszem w 
Stadnikach. 20 grudnia 1949 r. złoŜył pierwszą profesję, natomiast 
po dwóch latach nauki w Tarnowie razem z bratem zdał maturę. W 
latach 1952-56 studiował w Seminarium Diecezjalnym w Tarnowie 
i gdy do święceń kapłańskich pozostało dwa i pół miesiąca, umarła 
matka. Święcenia otrzymał razem z bratem 24 czerwca 1956 r. z 
rąk bpa Karola Pękali.  W domu musiała panować prawdziwie 
religijna atmosfera, skoro spośród siedmiorga rodzeństwa, aŜ 
czworo poświęciło się na słuŜbę Bogu w Ŝyciu zakonnym – 
podkreślił ks. Sławiński. (nieŜyjąca juŜ siostra była Franciszkanką 
Rodziny Maryi. Trzej bracia: Stanisław, Władysław i najmłodszy z 
rodzeństwa Andrzej zostali Sercanami)   

Po święceniach przez 2 lata pracował ks. Stanisław w krakowskim 
biurze dla dobroczyńców, a potem studiował romanistykę na KUL-

u oraz filologię francuską. W Stadnikach był wykładowcą języków: 
francuskiego, łaciny i angielskiego. Stąd przez 5 lat dojeŜdŜał do 
Tarnowa, by uczyć tam języka francuskiego sercańskich 
licealistów. Pracował takŜe duszpastersko pomagając w róŜnych 
parafiach. W roku 1981 wyjechał na misje do ówczesnego Zairu 
(Kongo), gdzie na róŜnych placówkach pracował przez 6 lat. Od 
1988 r. pracował przez 14 lat w Austrii w kilku parafiach razem z 
innymi sercanami z Polski i Niemiec. Organizował w tym czasie 
spotkania polskich rodzin. W 75 roku Ŝycia wrócił do Polski i 
zamieszkał w Pliszczynie, skąd udawał się z pomocą sercanom na 
Ukrainie i Białorusi.  

Chciał być nadal aktywny i to nie tylko jako juŜ od lat zapalony 
sportowiec i cierpliwie ćwiczący grę na róŜnych instrumentach. 
Jego kapłańskie serce podpowiadało mu podjęcie pracy 
duszpasterskiej poza naszymi wschodnimi granicami. Chciał tam 
koniecznie pojechać, ale trudności wizowe, a przede wszystkim 
doznanie bolesnego wylewu, oddaliło, jak się okazało na zawsze, 
taką perspektywę – kontynuował Kaznodzieja, zauwaŜając jego 
Ŝyczliwość dla potrzebujących pomocy.  

W całym swoim Ŝyciu był naprawdę człowiekiem BoŜym. 
Rozumiał, jak bardzo waŜne jest, byśmy jako kapłani pierwsi 
szczerze i wielkodusznie odpowiedzieli na powołanie do świętości, 
które Bóg kieruje do wszystkich ochrzczonych. Zdawał sobie 
sprawę, Ŝe droga do świętości wiedzie przede wszystkim przez 
modlitwę i nic nie zdoła jej zastąpić – dodał ks. Sławiński, 
dziękując Zmarłemu za świadectwo radosnego i ofiarnego 
kapłaństwa.  

Nie zostawiłeś nam w spuściźnie wielu rzeczy napisanych, ale 
czyniłeś rzeczy warte napisania. Całym swoim Ŝyciem 
udowodniłeś, Ŝe są wartości, którym warto się poświęcić – 
zakończył swą homilię.  

O bogatym w wielkie ideały Ŝycie zakonne i kapłańskie ks. 
Stanisława mówił takŜe prowincjał ks. Tadeusz Michałek, 
nazywając Zmarłego jednym z mocnych kolumn Zgromadzenia i 
Prowincji. Podziękował za pracę jako wykładowcy, misjonarza, 
duszpasterza, a szczególnie za postawę ducha i wartości, którymi 
Ŝył i w które wierzył.  (…)                         Ks. Andrzej Sawulski SCJ  

Za: www.sercanie.pl. 

 

 

ŚP. Ks. Roman PODHORODECKI (1926-2010) TChr 

10 stycznia w Ziębicach zmarł w wieku 84. lat Chrystusowiec, ks. 
Roman Podhorodecki. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w 
czwartek, 14 stycznia o godz. 12.00 w Ziębicach w kościele pw. 
Św. Piotra i Pawła. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!  
 

Śp. ks. Roman wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego w 1960 r. 
we Francji, gdzie odbył formację zakonną i studia seminaryjne. Po 
święceniach pracował wśród Polonii francuskiej do 2003 r., kiedy 
to wrócił do Polski i został rezydentem w  domu zakonnym w 
Ziębicach.  

Za: www.tchr.org.pl   
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ŚP. O. Kalikst BISKUP (1929-2010) OFMConv  

 
Dnia 15 stycznia 2010 r. w szpitalu w 
Brzozowie, zmarł po długiej i cięŜkiej 
chorobie w 81 roku Ŝycia, 63 roku Ŝycia 
zakonnego, w 55 roku kapłaństwa o. 
Kalikst Henryk Biskup OFM Conv., 
naleŜący do klasztoru w Przemyślu; były 
gwardian i proboszcz, katecheta, 
rekolekcjonista.  

O. Kalikst Henryk Biskup urodził się 14 
marca 1929 roku w Tarnawie Górnej 
k/Zagórza, jako syn Jana i Anieli z d. 
Baran. Na chrzcie świętym otrzymał 

imię Henryk. Mając 4 lata stracił ojca, wraz ze siostrą 
wychowywała go matka.  

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Tarnawie Górnej, którą 
ukończył w czasie okupacji w 1942 r. Naukę kontynuował najpierw 
w Gimnazjum Państwowym w Sanoku, później w Małym 
Seminarium Franciszkanów w Sanoku. Po ukończeniu gimnazjum 
podjął decyzję o wstąpieniu do Prowincji Św. Antoniego z Padwy i 
bł. Jakuba Strzemię, Zakonu Franciszkanów. 

Dnia 3 września 1947 roku rozpoczął w Łodzi Łagiewnikach 
nowicjat, który zakończył 4 września 1948 r. pierwszą profesją 
zakonną. W Niepokalanowie kontynuował naukę na poziomie 
szkoły średniej w latach 1948-1950. W 1950 r. zdał maturę w 
Warszawie, a następnie w latach 1950-1952 studiował filozofię w 
Gnieźnie. Od roku 1952 studiował teologię w Krakowie, którą 
ukończył trzy lata później. Dnia 4 października 1954 r. złoŜył w 
Krakowie uroczystą profesję zakonną, a 25 czerwca 1955 r. przyjął 
święcenia kapłańskie. 

Po ukończeniu studiów i przyjęciu święceń kapłańskich o. Kalikst 
rozpoczął długoletnią posługę w klasztorach naszej prowincji. 
Najpierw został skierowany do pracy katechetycznej w Krakowie 
(1955-1962), następnie przez dwa lata (1962 - 1963) pracował 
jako wikariusz i katecheta parafii św. Trójcy w Legnicy, a następnie 
jako katecheta w Przemyślu (1963-1966), w Lubomierzu (1966-
1970), gdzie został mianowany gwardianem i proboszczem parafii 
w 1967 r., w Sanoku (1970-1973) jako wikariusz i katecheta, w 
Pieńsku i w DłuŜynie k/Pieńska (1973-1974) jako wikariusz, w 
Pewli Małej (1975) jako administrator. W 1977 r. został wybrany 
gwardianem i proboszczem w Nowym Korczynie, gdzie organizował 
i prowadził klasztor i duszpasterstwo do roku 1979. Po zakończeniu 
posługi w Nowym Korczynie został skierowany do pracy jako 

katecheta w Głogówku, a rok później w Kowarach. W latach 1985-
1986 posługiwał jako katecheta w Jaśle, później w Dąbrowie 
Górniczej (1986-1988), w Krakowie (1988-1989). W roku 1989 r. 
o. Kalikst, od dawna odczuwając problemy zdrowotne, poddał się 
leczeniu gardła i strun głosowych. Choroba była skutkiem 
nadmiernego wysiłku głosowego podczas wykonywanej pracy jako 
wieloletni katecheta i rekolekcjonista. Stan zdrowia nie pozwalał 
mu w pełni zająć się pracą duszpasterską, zwłaszcza 
katechetyczną, jednak w kolejnych klasztorach angaŜował się w 
duszpasterstwo na miarę swoich moŜliwości. W Krośnie (1989-
1995) podjął się opieki nad Franciszkańskim Zakonem Świeckich, w 
HarmęŜach (1995-2000) szerzył kult św. Maksymiliana poprzez 
róŜne publikacje, w Przemyślu (od 2000) posługując jako 
duszpasterz w Zakładzie Karnym. 

O. Kalikst z wielką gorliwością pełnił posługę katechety, 
rekolekcjonisty i duszpasterza w wielu miejscach naszej prowincji. 
Jednak na uwagę zasługuje jeszcze jeden wymiar pracy o. 
Kaliksta. W kilku miejscach obok pracy duszpasterskiej 
podejmował wytęŜoną pracę przy budowach kościołów i budynków 
klasztornych. Będąc proboszczem w Lubomierzu podjął się zadania 
remontu kościoła i wieŜy, w Pewli Małej rozpoczął budowę plebani, 
w Kowarach zajął się budową kaplic dojazdowych, a najwięcej 
zasług zyskał po wybudowaniu kościoła w DłuŜynie k/Pieńska, 
gdzie był administratorem. W podzięce za pracę przy budowie 
kościoła ówczesny prowincjał O. Albin Dudek tak napisał: 
"Dziękowałem Drogiemu Ojcu słownie za piękną pracę przy 
budowie nowego kościoła w DłuŜynie k/Pieńska. Czynię to jeszcze 
raz, tym razem na piśmie, aby pozostało w aktach na wieczną 
rzeczy pamiątkę. Taka praca, ofiara i poświęcenie nie mogą pójść 
w zapomnienie. Niech Dobry Bóg wynagrodzi wszystko. Ze swej 
strony wyraŜam wdzięczność i podziękowanie tym staropolskim - 
Bóg zapłać!". 

W Przemyślu o. Kalikst spędził ostatnie 9 lat swego Ŝycia. Pełnił 
posługę duszpasterską wedle moŜliwości związanych z wiekiem i 
stanem zdrowia. W Przemyślu przeŜywał swój złoty jubileusz 
kapłaństwa. Z zamiłowaniem zaangaŜował się w działalność 
pisarską. W ostatnich latach systematycznie publikował w 
Przemyskiej Niedzieli artykuły propagujące historię i działalność 
przemyskich franciszkanów. W Przemyślu takŜe doświadczył w 
ostatnich latach krzyŜa cierpienia, którym była choroba 
nowotworowa, aŜ do dnia 15 stycznia br., kiedy to siostra śmierć 
przerwała te cierpienia i otworzyła przed nim bramy wieczności. 

o. Adam Mączka OFMConv, sekretarz Prowincji

 
     

 
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” 
 

 


