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Wiadomość tygodnia 

 

 

LIST BENEDYKTA XVI DO RODZINY WINCENTYŃSKIEJ 

Z okazji jubileuszu 350-lecia śmierci Założycieli 

 

Środa, 14 lipca była we Francji Świętem 

Narodowym. Dla uczestników Konwentu 

Generalnego Zgromadzenia Misji był to, 

jak wcześniej zaplanowano, dzień pod 

znakiem Rodziny Wincentyńskiej. Przed 

południem przemawiali przedstawiciele 

JMV i SSVP. Po południu, o 17:00 w 

kaplicy św. Wincentego a Paulo przy 

Domu Macierzystym odprawiono uroczy-

stą Mszę św. , której przewodniczył ks. 

Jean-Yves Leboeuf (Wizytator Prowincji 

Tuluzy). Uczestniczyło wiele osób z róż-

nych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej. Pod 

koniec Liturgii była niespodzianka. Odczy-

tano okolicznościowy list od Papieża 

Benedykta XVI do Rodziny Wincentyń-

skiej. Oto tekst przesłania Ojca Świętego:  

Wielebny Ksiądz Gregory Gay 

Przełożony Generalny Zgromadzenia 

Misji oraz Wielebna Matka Evelyne 

Franc Przełożona Generalna Zgroma-

dzenia Sióstr Miłosierdzia  

„Kto miłuje Boga, niech miłuje też i brata 

swego” (1 J 4,21)  

Tymi słowami Jana Apostoła pragnę złą-

czyć się w myślach i modlitwie z całą 

Rodziną Wincentyńską, która z dziękczy-

nieniem obchodzi 350. rocznicę śmierci 

świętej Ludwiki de Marillac i świętego 

Wincentego a Paulo. Tymi słowami w 

świetlany sposób żyli wasi Założyciele. To 

miłosierdzie, w które wierzyli zaprowadziło 

ich do posługi braciom i siostrom. Ta 

sama wiara niech będzie waszym świa-

tłem i siłą na drogach waszej posługi 

najbardziej opuszczonym i najbiedniej-

szym w naszych, jakże często bez serca, 

społeczeństwach.!  

Umieszczając w motto jubileuszu „Miło-

sierdzie i Misję” w rzeczywistości chcieli-

ście wskazać na sedno otrzymanego 

przez Was dziedzictwa. Jak napisałem w 

swojej pierwszej Encyklice, postaci świę-

tych jak Wincenty a Paulo, Ludwika de 

Marillac „pozostają wybitnymi przykładami 

miłości społecznej dla wszystkich ludzi 

dobrej woli. Święci są prawdziwymi nosi-

cielami światła w historii, gdyż są ludźmi 

wiary, nadziei i miłości.” (Deus Caritas Est, 

40). Zachęcam was abyście byli odważni 

wśród kobiet i mężczyzn naszych czasów 

tak, aby wasze zaangażowanie na rzecz 

ludzi było w rzeczywistości objawieniem 

Bożej Miłości oraz po prostu wyrazem 

humanizmu i filantropii.  

Intuicja Wincentego a Paulo aby zebrać 

księży, osoby konsekrowane i świeckich 

do współpracy jest drogocennym dobrem, 

przez które Rodzina Wincentyńska wła-

ściwie angażuje się w rozwój lepszej 

służby misji Kościoła. Tak, abyście byli 

coraz skuteczniejsi w głoszeniu wszystkim 

Ewangelii. Tak, aby każda osoba mogła 

odbudować swoją godność Dziecka Bo-

żego na świecie, w jedności i w solidarno-

ści. Niech Bóg pomoże wam zawsze 

pozostać wiernymi otrzymanemu dziedzic-

twu i żyć nim z wiarą i szczodrobliwością.  

Zawierzając Was wstawiennictwu Święte-

go Wincentego a Paulo, Świętej Ludwiki 

de Marillac oraz wszystkich świętych i 

błogosławionych z Rodziny Wincentyń-

skiej, z całego serca udzielam Wam ser-

decznego Błogosławieństwa Apostolskie-

go.  

 

w Watykanie, 14 czerwca 2010  

 

Benedykt XVI  

 

Za: www.misjonarze.org 

 

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Rodzina Wincentyńska wraz ze 

Stowarzyszeniem Apostolatu Cu-

downego Medalika na Jasnej Górze 

 

Ogólnopolska Pielgrzymka Stowarzyszenia 

Cudownego Medalika Apostolatu Maryjne-

go trwała 23 i 24 lipca na Jasnej Górze. W 

modlitwie uczestniczyło kilka tysięcy osób. 

Słowa, jakie w tym roku przyświecały 

spotkaniu, zachęcają uczestników piel-

grzymki: „Z Maryją bądźmy świadkami 

Miłości”. Pielgrzymi w sposób szczególny 

podczas tegorocznej pielgrzymki dzięko-

wali za 30-rocznicę powstania Apostolatu 

Maryjnego w Polsce, 180-rocznicę obja-

wienia Cudownego Medalika i 350-

rocznicę śmierci św. Wincentego a Paulo i 

św. Ludwiki de Marillac.  

 

„Jak co roku Rodzina Wincentyńska wraz 

ze Stowarzyszeniem Apostolatu Cudow-

$#guid{218B57A2-44D1-4E30-A1E 7-3CA BBD8FDA01} #$ 
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nego Medalika przychodzi do Twojego 

tronu nasza Matko i Królowo, aby (…) 

umocnić nasze serca do apostolskiej pracy 

na rzecz szerzenia królestwa Twojego 

Syna, a więc królestwa prawdy, miłości, 

sprawiedliwości i pokoju” – mówił ks. Ta-

deusz Lubelski, dyrektor krajowy Stowa-

rzyszenia Cudownego Medalika podczas 

Apelu Jasnogórskiego w piątek, 23 lipca.  

 

„Maryja ukazuje drogi świętości, którymi 

można iść także we współczesnym świe-

cie, stąd też Apostolat Maryjny winien 

kierować ku uświęceniu rzeczywistości 

ziemskiej i skutecznie kształtować cywili-

zację miłości” – przypomniał ks. Lubelski.  

 

  

W 1830 r. św. Katarzyna Labouré podczas 

prywatnych objawień ujrzała Najświętszą 

Maryję, z której dłoni wypływały promienie 

łask. To od Maryi święta Katarzyna otrzy-

mała nakaz wybicia medalu według ujrza-

nego wzoru. Wiarygodność tych objawień 

zyskała wkrótce aprobatę Kościoła. „Cu-

downy Medalik dała nam Matka Najświęt-

sza mówiąc, że wszyscy, którzy będą 

nosić ten medalik z ufnością, dostąpią 

wielkich łask” - mówią członkowie Aposto-

latu. I dlatego każdy z nich nosi Cudowny 

Medalik, a także odmawia codziennie 

specjalną modlitwę do Matki Bożej.  

 

Centralnym punktem spotkania była so-

botnia Eucharystia pod przewodnictwem 

bpa diec. koszalińsko-kołobrzeskiej 

Edwarda Dajczaka, który także skierował 

do pielgrzymów Słowo Boże. „Kościół (…) 

potrzebuje apostolstwa ofensywnego. W 

świecie, w którym przebijają się tylko moc-

ne teksty, nawet ci, co reklamują rzeczy, 

używają coraz mocniejszych znaków i 

słów, bo wiedzą, że innych nikt nie czyta, 

nie widzi. Chrześcijanie musieliby mieć 

wypisane coraz czytelniej słowa Ewangelii 

na własnym życiu – mówił kaznodzieja – 

Sługa Boży biskup Wilhelm Pluta, który 

przez 27 lat apostołował na zachodnich i 

północnych rubieżach, który w latach 60-

tych, i jeszcze na początku 70-tych paste-

rzował na 1/7 terenu Polski, mawiał swoim 

siostrom i braciom w diecezjach, by na 

twarzach mieli czytelnie wypisaną Ewan-

gelię. Mówił tak: ‘Trzeba, żeby ci, którzy 

nigdy nie biorą do ręki Ewangelii książki, 

mogli ją przeczytać na naszych obliczach’”. 

Zebranych w imieniu Jasnej Góry powitał 

o. Marian Lubelski.  

Do najważniejszych zadań Apostolstwa 

należą: apostołowanie, szerzenie kultu 

Matki Bożej przez rozpowszechnianie 

Cudownego Medalika, troska o ludzi za-

niedbanych duchowo oraz szerzenie miło-

ści braterskiej. O.  Stanisław Tomoń  

Za:  www.jasnagora.com 

 

Miedzyzakonna umowa  podpisana  

Tyńcu 

 

W czwartek 8 lipca 2010 r. została podpi-

sana umowa między Opactwem Benedyk-

tynów w Tyńcu a wspólnotą Misjonarzy 

Sług Ubogich Trzeciego Świata (I Misionari 

Servi dei Poveri del Terzo Mondo) repre-

zentowaną przez Ojca Waltera Corsiniego 

MSP. Celem tej filadelfii (tj. braterskiego 

porozumienia), jak określił tę więź Ojciec 

Opat, jest pomoc benedyktynów tynieckich 

w rozpowszechnianiu na terenie Polski 

materiałów wspomnianej wyżej wspólnoty 

oraz umożliwienie kontaktu z nią osobom 

zainteresowanym włączeniem się w dzieło 

pomocy najuboższym mieszkańcom Peru, 

wśród których działają.  

 

Warto wspomnieć, że tego rodzaju umowa 

między MSPTM i opactwem benedyktyń-

skim nie jest wydarzeniem precedenso-

wym, gdyż wcześniej podobne więzi zosta-

ły zawarte między benedyktyńskimi wspól-

notami w Fontgombault (Francja), Sin-

geverga (Portugalia).  

 

W ramach współpracy między innymi trzy 

razy do roku ukazywać się będzie bezpłat-

ny biuletyn umożliwiający bliższe zapo-

znanie się ze specyfiką pracy misyjnej w 

Ameryce Południowej. Osoby zaintereso-

wane mogą nawiązać kontakt pisząc na 

adres: msptm@benedyktyni.pl. Można też 

zapoznać się ze specyfiką Ruchu na stro-

nie www.mstpm.com (nie zawiera ona 

jednak wersji polskiej, co z czasem posta-

ramy się uzupełnić).  

Za: www.tyniec.benedyktyni.pl. 

 

Jezuickie Dni Młodzieży  

w Świętej Lipce 

 

Z przyjemnością” – pod takim hasłem 

trwają w Świętej Lipce Jezuickie Dni Mło-

dzieży (JDM). W organizowanym już po 

raz 11. spotkaniu obok Polaków uczestni-

czą studenci z Białorusi. Zlot organizowany 

jest przy maryjnym sanktuarium leżącym 

na pograniczu Warmii i Mazur. Opowie-

ściom o świętolipskich przyjemnościach 

przysłuchiwała się Agnieszka Trzeciakie-

wicz. W spotkaniu uczestniczy blisko 300 

osób. Najwięcej przyjechało z duszpa-

sterstw Xaverianum z Opola i JDA z Łodzi. 

Trzecią siłą jest DĄB z Warszawy, a 

czwartą KUL z Lublina. Po kilkanaście 

osób przybyło Torunia, Krakowa, Wrocła-

wia, Gdańska i – po raz pierwszy – z Biało-

rusi. Reprezentowane są też duszpaster-

stwa ze Szczecina, Bydgoszczy, Szczepu 

z Warszawy, Gliwic, Gdyni i innych miejsc. 

Jezuitów jest ponad ćwierć setki. Obecni 

są ojcowie, scholastycy i najmłodsi – nowi-

cjusze.  

 

W programie dni są spotkania formacyjne, 

ale i wypoczynek. Młodzież akademicka 

może wybierać w 22 warsztatach tema-

tycznych – medytacyjnych, rozeznania 

drogi życia, formowania liderów, tańców 

irlandzkich, gitarowo-wokalnych, tworzenia 

witrażu, improwizacji teatralnej, języka 

migowego czy łucznictwa. Z młodzieżą 

spotkała się Katarzyna Rogowiec, która 

zajęła 3. miejsce na paraolimpiadzie w 

Vancouver w biegach narciarskich. Mówiła 

o wytrwałości w sporcie i w życiu. Odbyły 

się koncerty zespołów chrześcijańskich 

oraz występ kabaretu „Hrabi”, który przed-

stawił program „Savoir vivre”, ale również 

wiele starszych i uznanych skeczów.  

 

 

 

Jeden z dni świętolipskiego święta upłynął 

pod hasłem „M jak Miłość” W tym temacie 

konferencję wygłosił Sylwester Laskowski 

z Warszawy, pracownik naukowy, kompo-

zytor i gitarzysta, a prywatnie mąż i ojciec. 

Temat był dość jasno nakreślony: czy 

warto uprawiać seks przed ślubem. Spo-

sób odpowiedzi zaskoczył pomysłowością. 

Podając wiele przykładów z życia i barw-

nych analogii pan Sylwester próbował 

nakreślić, jak rozumie czystość i miłość. 

Msza ograniczyła czas pytań, a prawdopo-

dobnie trwał by on dużo dłużej, bo konfe-

rencja pobudziła do refleksji i żywej dysku-

sji. 

 

„Wybraliśmy na temat spotkania słowa «Z 

przyjemnością», bo często spotykamy się 

z zarzutem, że chrześcijanie to smutni 

ludzie, że Kościół nie pozwala doświad-

czać radości, ogranicza i piętnuje oznaki 

przyjemnego życia – zauważa ks. Krzysz-

tof Dorosz SJ, duszpasterz z Torunia. – 

Chcemy polemizować z tą wizją chrześci-

jaństwa, pokazać, ze Kościół nie jest wro-

giem przyjemności, ale również, że przy-

jemność to nie znaczy hedonizm”. 

 

Święta Lipka znana jest z sanktuarium, a w 

nim najcenniejszym elementem są rucho-

me organy, zresztą właśnie odnawiane. 

JDM-owicze mogli posłuchać wspaniałej 

gry organowej. Była też okazja do spotka-

nia z legendą Świętej Lipki, o. Józefem 

Figelem SJ. Jak zwykle żartobliwie opo-

wiedział historię tego miejsca, rozbawiając 

słuchających. 

 

Młodzież gościła też bp. Jacka Jezierskie-

go. Tradycyjnie hierarcha lokalnego Ko-

ścioła przyjeżdża na spotkanie świętolip-

skie, co łączy uczestników z ziemią ma-

zurską i warmińską i tymi, którzy tutaj żyją. 

Biskup przywołał w homilii postać nowego 

błogosławionego, ks. Jerzego Popiełuszki. 

http://www.jasnagora.com/
mailto:msptm@benedyktyni.pl
http://www.mstpm.com/
http://tyniec.benedyktyni.pl/pl/aktualnosci-benedyktyni-tyniec/wspolpraca.html
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Mówił o życiu i przymiotach błogosławio-

nego, dając go za przykład słuchającym. 

Jezuickie Dni Młodzieży w Świętej Lipce 

zakończą się 25 lipca.  

Za: www.deon.pl  

 

Relikwie bł. Czesława trafiły do 

parafii w Polsce i za granicą 

 

Relikwie bł. Czesława przekazano 20.07, 

w liturgiczne wspomnienie patrona Wro-

cławia, parafiom i kaplicom z Polski i za-

granicy. O „charyzmacie odwagi”, którym 

cechował się błogosławiony dominikanin 

mówił w kazaniu odpustowym o. Wojciech 

Prus OP. Odpustowej Mszy św. w kościele 

pw. św. Wojciecha oo. Dominikanów we 

Wrocławiu przewodniczył o. Mariusz Ta-

bulski, przeor wrocławskiego klasztoru oo. 

Paulinów, a kazanie wygłosił dyrektor 

dominikańskiego wydawnictwa „W drodze” 

o. Wojciech Prus.(…) 

  

  

 

W uroczystej liturgii wzięli udział goście 

spoza Wrocławia, którzy odebrali nowe 

relikwie bł. Czesława, przygotowane spe-

cjalnie na tą okazję. W 2006 roku, w celu 

przeprowadzenia badań antropologicznych 

otwarto relikwiarz bł. Czesława i pobrano 

dodatkowe części kości czaszki, z których 

wykonano nowe relikwiarze. 

  

Relikwie zostały przekazane parafiom p.w. 

bł. Czesława w Śmielinie (diec. bydgoska), 

p.w. św. Jacka w Legnicy, p.w. św. Michała 

Archanioła w Żywcu, p.w. Świętej Trójcy w 

Roś, na Białorusi, Św. Wyznawców Ojca 

Rafała i Brata Alberta w Warszawie, p.w. 

NMP Królowej Aniołów w Korbielowie, p.w. 

Wniebowzięcia NMP w Tarnobrzegu oraz 

kaplicy p.w. bł. Czesława „Caritasu” w 

Legnicy i kaplicy nowo powstającego domu 

ojców Norbertanów w Sobótce pod Wro-

cławiem. 

 Nowe Sanktuarium Św. Jakuba w 

Lęborku 

Tegoroczne uroczystości odpustowe w 

parafii pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła 

w Lęborku mają szczególny charakter. W 

Roku Jakubowym lęborska świątynia sta-

raniem duszpasterzy franciszkanów, 

otrzymała z Watykanu Relikwie Świętego 

Jakuba Starszego Apostoła (Relikwie z 

Kości Relikwie 1 Stopnia), które zostaną 

uroczyście wprowadzone do świątyni 

podczas tegorocznych Uroczystości Odpu-

stowych. 

 

Uroczystej mszy świętej dnia 25 lipca o 

godz. 13.00 przewodniczyć będzie Biskup 

Pelpliński Jan Bernard Szlaga. Podczas tej 

uroczystej eucharystii ksiądz biskup wy-

niesie lęborską świątynię do godności 

Diecezjalnego Sanktuarium Św. Jakuba 

Apostola. Uroczystości transmitowane 

będą przez TV Polonia. 

  

Niezwykły Jubileusz 70-lecia ka-

płanstwa 

 

dniu 21 lipca ks. Wiktor Szczęsny, chrystu-

sowiec, obchodził w Płotach swoją 70. 

rocznicę święceń kapłańskich. Jest to 

pierwszy taki jubileusz w Towarzystwie 

Chrystusowym. Ks. Wiktor urodził się w 

1914 r. Świecenia kapłańskie przyjął w 

Krakowie 21 lipca 1940 r. z rąk bpa Stani-

sława Rosponda. Następne lata kapłań-

skie, to duszpasterstwo na Górnym Ślą-

sku, a potem od 1945 r. na Pomorzu Za-

chodnim i Dolnym Śląsku. Jest jednym z 

pionierów duszpasterzy na Pomorzu Za-

chodnim, odznaczony przez ordynariusza 

szczecińsko-kamieńskiego ks. abpa An-

drzeja Dzięgę.  

 

Od czterech lat złożony jest chorobą i 

przebywa w parafii, w której najdłużej był 

duszpasterzem – w Płotach - wspierając 

swoich parafian modlitwą i cierpieniem.  

 Wieczorem w dniu rocznicy święceń w 

intencji Jubilata została odprawiona w 

Płotach uroczysta Msza Święta, która 

zgromadziła współbraci, zarząd miasta 

oraz licznych parafian. Mszy świętej prze-

wodniczył wikariusz generalny Towarzy-

stwa Chrystusowego ks. Krzysztof Grze-

lak, koncelebrowali księża: senior Witold 

Stańczak, Edward Szymanek, który wygło-

sił homilię jubileuszową, ekonom general-

ny Karol Kozłowski, proboszcz Piotr Ku-

rzaj, były wikariusz w Płotach Bernard 

Kołodziej, Jan Niewiarowski, Jerzy Sende-

rek i Dominik Przybyszewski.  

   

 

 

Po Mszy Świętej złożono życzenia Jubila-

towi, a burmistrz miasta Płoty wręczył mu 

dyplom Honorowego Obywatela – pierw-

szego w dziejach miasta. Dostojny Jubilat 

podziękował za życzenia i modlitwy oraz 

trzymając różaniec w ręku, sam zapewniał 

o stałej pamięci modlitewnej.  

Za: www.chrystusowcy.pl  

   

Saletyni debiutuja na Facebooku 

 

Dnia 19 lipca 2010 roku Zgromadzenie 

Księży Misjonarzy Saletynów 

oficjalnie zadebiutowało na portalu spo-

łecznościowym - Facebook. Znaleźć tu 

będzie można informacje o bieżących 

wydarzeniach związanych z życiem sale-

tyńskim i duszpasters-twem oraz będzie to 

można wszystko skomen-tować. Liczymy 

na Was - na wasze wsparcie, rozmowy, 

dobre słowo, świadectwa. Zatem do dzieła! 

Niech się nasza społeczność powiększa z 

dnia na dzień. Zapraszamy do współtwo-

rzenia ks. Piotr Szweda MS, rzecznik 

Prowincji.                      Za: www.saletyni.pl  

 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

Relacja z przebiegu Kapituły gene-

ralnej nazaretanek 

 

Słowa z Apokalipsy św. Jana Oto stoję u 

drzwi i kołaczę to motto XXIII Kapituły 

Generalnej Nazaretanek, która rozpoczęła 

się 12 lipca w domu generalnym w Rzy-

mie. Uczestniczy w niej 40 delegatek, 

które reprezentują siedem prowincji Zgro-

madzenia. Eucharystię poprzedzajacą 

rozpoczęcie Kapituły celebrował Kardynał 

Peter Turkson, Przewodniczący Papie-

skiej Rady do Spraw Sprawiedliwości i 

Pokoju. Wprowadzenie na temat znacze-

nia i zadań Kapituły w kontekście współ-

czesnego świata przedstawił delegatkom 

o.dr Jacek Dembek, konsultor generalny 

Redemptorystów.  

 

Po przedstawieniu raportów o stanie 

Zgromadzenia członkinie kapituły wzięły 

udział w rekolekcjach, w czasie których 

przygotowywały się duchowo do wyboru 

nowej przełożonej generalnej i jej rady. W 

przeddzień wyborów delegatki uczestni-

czyły w Mszy św. sprawowanej w Bazylice 

Św. Piotra przez kardynała Angelo Coma-

stri.  21 lipca, w czasie sesji wyborczej, 

uczestniczki Kapituły powierzyły urząd 

przełożonej generalnej s. Janie Zawieja. 

Przedstawicielem Kościoła w czasie wy-

borów był bp Józef Zawitkowski z Łowi-

cza.    

http://www.deon.pl/
http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001220888976
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001220888976
http://www.saletyni.pl/
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Matka Jana od Jezusa, Który jest Drogą, 

Prawdą i Życiem – Katarzyna Zawieja, 

urodziła się w Lesznie w 1966 roku. W 

Zgromadzeniu, do którego wstąpiła w 

1985 roku, pełniła różne apostolaty. Pra-

cowała jako nauczycielka języka angiel-

skiego w Szkole Sióstr Nazaretanek w 

Warszawie. Swoją znajomością języka 

angielskiego służyła także na różnych 

spotkaniach międzynarodowych organi-

zowanych przez Zgromadzenie. Ukończy-

ła studia teologiczne na Uniwersytecie 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym 

czasie pełniła też obowiązki przełożonej w 

domu w Poznaniu, a następnie w Gnieź-

nie, gdzie była również dyrektorką Domu 

Matki i Dziecka Caritas Archidiecezji 

Gnieźnieńskiej. Przez szereg lat odpo-

wiadała w Prowincji Warszawskiej Naza-

retanek za prowadzenie Stowarzyszenia 

Najświętszej Rodziny.    

 

 

 

W roku 2001 s. Jana została powołana do 

Rzymu na urząd sekretarki i radnej gene-

ralnej. Była również  generalną koordyna-

torką wspomnianego już Stowarzyszenia. 

Matka Jana Zawieja jest dziewiątą przeło-

żoną generalną po Matce Założycielce 

Franciszce Siedliskiej – bł. Marii od Pana 

Jezusa Dobrego Pasterza (1842 – 1902) 

(…) 

.    

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodzi-

ny z Nazaretu zostało założone w Rzymie 

w roku 1875 przez Bł. Marię od Pana 

Jezusa Dobrego Pasterza, Franciszkę 

Siedliską. Siostry powołane są do szerze-

nia Królestwa Bożej Miłości wśród siebie i 

innych, a zwłaszcza w rodzinach. Obecnie 

1406 sióstr pracuje w 13 krajach na 4 

kontynentach. Sekretariat SS. Nazareta-

nek 

 

Peregrynacja relikwii Św. Jana 

Bosko 

 

Relikwie św. Jana Bosko przybyły do 

Nikaragui. Doczesne szczątki założyciela 

salezjanów peregrynują po Ameryce 

Łacińskiej i ostatnio zawitały do Kostaryki, 

skąd dotarły do Managui. W Nikaragui 

pozostaną do 26 lipca. Na stołecznym 

lotnisku relikwie powitała oficjalna delega-

cja z prezydentem Danielem Ortegą i 

kard. Miguelem Obando. 

 

Następnie relikwiarz rozpoczął wędrówkę 

w uroczystej procesji po nikaraguańskiej 

ziemi, podczas której przewidziano też 

specjalne Msze i nabożeństwa. Światowa 

peregrynacja relikwii św. Jana Bosko 

została zorganizowana w związku ze 150-

leciem istnienia założonego przezeń 

Towarzystwa Salezjańskiego. W sumie 

trasa obejmuje 130 krajów, gdzie działają 

salezjanie.             Za: Radio Watykańskie 

 

 

Młodzież oblacka spotkała się w 

Marino pod Rzymem 

 

W dniach od 5 do 11 lipca w Marino pod 

Rzymem miały miejsce międzynarodowe 

dni skupienia dla młodzieży, w których 

brała udział również polska oblacka 

wspólnota – Niniwa. Oprócz grupy prowa-

dzonej przez o. Piotra Bednarskiego z 

Katowic, w rekolekcjach uczestniczyły 

zgromadzenia z różnych państw Europy, 

m.in. z Ukrainy, Hiszpanii czy Anglii. 

Głównym celem zjazdu, którego pomysło-

dawcą był o. Frank Santucci, było dziele-

nie się doświadczeniem wspólnoty, za-

prezentowanie działalności oblatów z 

różnych krajów Europy, a przede wszyst-

kim stworzenie więzi między grupami 

ewangelizacyjnymi. 

 

Poprzez liczne konferencje, pogłębienie 

wiedzy o założycielu zakonu oblatów – 

Eugeniuszu de Mazenod, a także prace w 

grupach, gdzie spotykały się osoby z 

różnych państw, mogliśmy lepiej poznać 

charyzmat oblacki oraz świadczyć o dzia-

łaniu Boga w naszych wspólnotach. Z 

wielką uwagą słuchaliśmy siebie nawza-

jem, by jak najwięcej wyciągnąć ze zjaz-

du, a potem przenieść ciekawe pomysły 

do naszych zgromadzeń.  

 

 

 

Dzięki codziennej modlitwie i eucharystii, 

sprawowanej w różnych językach, mogli-

śmy pogłębić swoją relację z Bogiem, bez 

której żadna wspólnota nie może odpo-

wiednio działać. Oczywiście nie zabrakło 

też miejsca na zabawę. Zjazd w Marino 

stał się początkiem nowych przyjaźni. Nie 

tylko dzieliliśmy się swoim doświadcze-

niem miłości Bożej, ale poznawaliśmy 

inne języki i kultury. Także dzień spędzo-

ny w Rzymie i popołudnie w Domu Gene-

ralnym było dla nas połączeniem sporej 

dawki wiedzy z bardzo mile spędzonym 

czasem.   (…)              Za: www.oblaci.pl  

 

Salwatoriańska formacja nauczy-

cieli w Meksyku 

 

Przez trzy soboty nauczyciele - ze szkół 

powierzonych salwatorianom oraz z dwóch 

nowych, które mają zostać otwarte w tym 

roku - uczestniczyli w formacji pedago-

gicznej o mocnym zabarwieniu salwato-

riańskim. Organizatorami dni formacyjnych 

byli zakonnicy w Campeche. Pierwsze 

spotkanie formacyjne miało miejsce w 

liceum Fray Angélico. Dotyczyło ono wła-

ściwej postawy nauczyciela w XXI wieku, z 

aktualizacją wobec współczesnych zagro-

żeń. Poprowadził je wice dyrektor wspo-

mnianego liceum prof. Ricardo Luis Noz 

Campos.  

 

  

 

Kolejne spotkanie dotyczyło powołania 

nauczyciela i jego nauczania w duchu 

Magisterium Kościoła oraz wyzwań, przed 

jakimi staje nauczyciel katolicki. Podkre-

ślono ogromną odpowiedzialność nauczy-

ciela katolickiego, który traktuje uczniów w 

sposób personalny i integralny oraz musi 

być swego rodzaju mistrzem duchowym. 

Odwołano się do dokumentów Diego Leon 

Franco Ruiz’a. Spotkanie poprowadził 

wice dyrektor liceum „Instituto Mendoza” 

prof. Joaquín Chavez Miss.  

Ostatnia konferencja i wykład zapoznawa-

ły z charyzmatem salwatorianów i ukazy-

wały w jaki sposób dar Zakonodawcy i 

Zgromadzenia można realizować w peda-

gogice wychowania. Ta część należała do 

ks. Sebastiana Korczaka, dyrektora gene-

ralnego szkół salwatoriańkich w diecezji 

Campeche. Na podstawie imion zakon-

nych i chrzcielnych Ojca Założyciela, 

dokonał on analizy wymaganej postawy 

nauczyciela w duchu salwatoriańskim w 

Meksyku: Jan Chrzciciel Jordan (mamy 

być głosem profetycznym), Franciszek 

(zaufanie, bliskość z uczniami, gronem 

pedagogicznym oraz rodzinami, dawanie 

świadectwa skromności i jedności z ubo-

gimi), Maria (prostota, troska o każdego 

ucznia i codzienne fiat dla życia), od Krzy-

ża (każdy problem to wyzwanie, wierność 

ideałom, akceptacja cierpienia).  

Na zakończenie wszyscy nauczyciele (w 

sumie ok. 150 osób) obejrzeli prezentację 

Rodziny Salwatoriańskiej i zostali zapro-

szeni, by coraz bardziej utożsamiać się ze 

Zgromadzeniem, które prowadzi kolegia 

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=410744
http://www.oblaci.pl/
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katolickie w Campeche. Jest to kolejny już 

etap do przygotowania grupy kandydatów 

na przyszłych salwatorianów świeckich. 

Pomysł, którego inspiratorem był ks. Se-

bastian, znalazł ogromny oddźwięk wśród 

gron pedagogicznych następujących szkół: 

"Instytutu Mendoza” (Szkoła Podstawowa, 

Gimnazjum, Liceum oraz otwarte wkrótce 

przedszkole), Liceum „Fray Angélico”,  

Instytutu Mendoza – Campus Champoton” 

(Szkola Podstawowa i Gimnazjum).              

Za: www.sds.pl 

Pozdrowienia misjonarza z Kame-

runu 

 

Publikujemy relację z dalekiego Kamerunu 

nadesłaną redakcji witryny www.pijarzy.pl 

przez ojca Dariusza Bakalarza. Treść 

relacji poniżej. 

 

Serdecznie pozdrawiam z Kamerunu. 

Czas wakacji to czas odkrywania rożnych 

ciekawych miejsc, ludzi i lekkie  "ekspery-

menty"  (może i z fryzurami?) - posyłam 

więc mały model na letnie dni dla kobiet... 

Może jakaś szalona dziewczyna skopiuje 

taką fryzurę na czas wakacji. 

 W tym roku dostałem pozwolenie by moc 

powrócić do dawnych miejsc, więc po 

trochu w tym okresie  jestem w każdej 

wspólnocie gdzie bylem wcześniej. 

Teraz w wiosce gdzie bylem najkrócej bo 

jeden rok jestem przez jeden miesiąc.  

 

 

 

Codziennie msza a po południu spacery 

po wiosce by pooddychać klimatem afry-

kańskim. Na brak wrażeń nie narzekam, w 

nocy przyjaźnię się ze świerszczami i 

karaluchami, od czasu do czasu przejdzie 

po mnie karawana mrówek Faraona, czło-

wiek tu  jak śpi i nie jest sam  - zawsze 

jakieś " małe chodzi po nim"... Do snu tuli 

orkiestra  bzykających świerszczy a rano 

kogut proboszcza jak dzwon kościelny 

budzi o wschodzie słońca. 

Ta egzotyka jest piękna, wszystko jest w 

ruchu życia. Cieszę się,  że mogę tu być, 

odświeżam sobie francuski, co nie jest złe 

- a już  myślałem że zardzewiał, ale i w 

starej głowie da się odświeżyć zagubione 

pliki. Serdecznie pozdrawiam wszystkich 

na wakacjach i na kościelnych wartach! 

Życzę udanego urlopu i ciepłych dni! 

o. Darek 

 

Bardzo dziękujemy za nadesłane wiado-

mości i pozdrowienia. Mała afrykańska 

modelka z egzotyczną fryzurą jest  prze-

piękna. Prosimy o jeszcze parę fotek z 

afrykańskich  trendów na ten sezon -  

otworzymy galerię odważnej wakacyjnej 

stylizacji. A może trafiłaby się i jakaś mę-

ska fryzura do naśladowania? :) 

Serdecznie Ojca Darka pozdrawiamy, 

prosimy o więcej tak ciekawej  korespon-

dencji!                     Za: www.pijarzy.pl

     

  Zapowiedzi wydarzeń 

 

 

 

Ojcowie Biali zapraszają na Mię-

dzynarodowy Obóz Misyjny 

 

 Pragnę poinformowac i jednocześnie 

wystosować zaproszenie do wzięcia udzia-

łu w Międzynarodwym Obozie Misyjnym, 

które zgromadzenie Misjonarzy Afryki - 

Ojców Białych organizuje w dniach 17-23 

sierpnia 2010 r. w swoim Domu Misyjnym 

w Natalinie k/Lublina. Zapraszamy mło-

dzież w wieku od 18 do 28 lat. Znajomośc 

języka angielskiego lub francuskiego jest 

mile widziana, aczkolwiek nie konieczna. 

o. Jacek Wróblewski. Więcej informacji na 

stronie: www.ojcowiebiali.org 

 

23. Franciszkańskie Spotkanie Mło-

dych w Kalwarii Pacławskiej 

 

Franciszkańskie Spotkanie Młodych czyli 

dni refleksji, modlitwy i radości to wakacyj-

na forma rekolekcji przeprowadzana w 

duchu franciszkańskim corocznie od 1988 

r. Odbywa się u malowniczego podnóża 

Bieszczad w Kalwarii Pacławskiej 

k.Przemyśla. To czas nawiązywania no-

wych kontaktów z rówieśnikami a także 

niekonwencjonalnych połączeń z Bogiem. 

Właśnie trwają przygotowania do 23 edycji 

Spotkania!  

 

Na kalwaryjskie wzgórze dotarła już kadra 

tegorocznego Spotkania. Od wtorku na 

pełnych obrotach działa biuro FSM- 

wszystko już działa, komputery, skanery, 

drukarki, laminarki, ksreo i wszystkie inne 

sprzęty bez których praca tutaj nie była by 

możliwa. Są połączenia internetowe, ury-

wają się telefony. Każdy z pracowników 

dostał już swój kawałek biurka, ma swoje 

krzesło. Stoliki uginają się pod stertą tego-

rocznych śpiewników, koszulek i przygo-

towanych identyfikatorów, które zawisną 

na szyi każdego z uczestników na grana-

towej smyczy. W środę pracę rozpoczęła 

schola wraz z orkiestrą- to oni w czasie 

Spotkania swoim śpiewem uświetnią każ-

de spotkanie modlitewne. 

 

  

   

Animatorzy przygotowują się od czwartku- 

to oni w czasie Spotkania będą prowadzić 

pracę w grupach, zajmą się także ewange-

lizacją na polu namiotowym. BęDą 

WSZYSCY Udział w Spotkaniu potwierdzili 

wszyscy goście: o. Augustyn Pelanowski- 

paulin, biblista, autor wielu książek i arty-

kułów; Tomasz Terlikowski- publicysta, 

redaktor naczelny portalu Fronda i o. Rafał 

Szymkowiak -kapucyn, założyciel wspólno-

ty Alternatywnych, pracujący z młodzieżą 

uzależnioną i poszukującą, autor popular-

nych tytułów książek takich jak "Spowiedź 

jest spoko" czy "Przepchnąć słonia". Mło-

dzież spotka się również z muzykiem- 

Janem Budziaszkiem, który zagra w "ryt-

mie miłości" i Lechem Dokowiczem- pro-

ducentem i operatorem filmowym. 

 

 W tym roku Spotkanie rozpocznie się w 

niedzielę 25 lipca i potrwa cały tydzień. 

Myślą przewodnią będą słowa: "Z Fran-

ciszkiem i Klarą...w rytmie miłości" nawią-

zujące do tematu przewodniego roku u 

Kościele. Każdego dnia uczestników czeka 

ciekawe spotkanie, czas na dyskusję, 

któremu dedykowana jest praca w gru-

pach. Codziennie dużo dobrej muzyki, 

zagrają bowiem Stróże Poranka, A&D, 

Regau, Fioretti, Arka Noego i inni. Wieczo-

rami seanse filmowe w "kinie pod chmur-

ką". W ciągu dnia nie zabraknie czasu na 

wspólna Eucharystię czy tematyczne na-

bożeństwo.  

   

Co trzeba z sobą zabrać?  

   

Organizatorzy wśród potrzebnego ekwi-

punku na pierwszym miejscy wymieniają 

porcje dobrego humoru. Z rzeczy bardziej 

przyziemnych to uczestnicy mają dostęp dl 

strzeżonego pola namiotowego z zaple-

czem sanitarnym i stałą opieką medyczną. 

Szczegóły, plan Spotkania i wszelkie po-

trzebne informacje można znaleźć na 

http://www.sds.pl/
http://www.pijarzy.pl/
http://www.ojcowiebiali.org/
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stronie internetowej www.poranafsm.pl  

bądź uzyskać pod adresem rzecz-

nik@poranafsm.pl  

   

Dziennikarz powołany jest do głoszenia 

prawdy, zwłaszcza dziennikarz katolicki 

charakteryzuje się głęboką wrażliwością na 

dobro, media katolickie mają służyć roz-

głosowi tego dobra... Dlatego gorąco za-

praszamy Was do relacji radiowych, tele-

wizyjnych i internetowych a także osobistej 

wizyty w trakcie Spotkania.   

Za: www.poranafsm.pl 

 

Michalici zapraszają na Wesele 

wesel - Miejsce Piastowe 2010 

 

W dniach 29 lipca – 1 sierpnia 2010 r. 

w Miejscu Piastowym odbędzie się XVI 

Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, które 

miały wesela bezalkoholowe, czyli Wesele 

Wesel – Miejsce Piastowe 2010!  

Patronat Honorowy nad spotkaniem objęli:  

- Śp. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Lech Kaczyński 

- Metropolita Archidiecezji Przemyskiej, 

przewodniczący KEP abp Józef Michalik  

- Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Zygmunt Cholewiński  

- Przełożony Generalny Zgromadzenia 

Księży Michalitów ks. Kazimierz Radzik  

- Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr 

Michalitek s. Natanaela Bednarczyk.  

 

Na zaproszenie organizatorów do wspól-

nego świętowania odpowiedzieli 

z radością: abp Józef Michalik 

z Przemyśla, abp Alojzy Tkacz z Koszyc 

(Słowacja), bp Stanisław Stefanek 

z Łomży, bp Kazimierz Górny z Rzeszowa, 

bp Józef Zawitkowski z Łowicza, bp Adam 

Szal z Przemyśla.  

 

Konferencje wygłoszą wspaniali prelegen-

ci: w czwartek – ks. prałat Władysław 

Zązel, kapelan Związku Podhalan, pro-

boszcz z Kamesznicy, inicjator corocznych 

spotkań Wesele Wesel; w piątek - dr inż. 

Antoni Zięba, obrońca życia, wiceprezes 

Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia 

oraz ks. Kazimierz Radzik, przełożony 

generalny Zgromadzenia Księży Michali-

tów, twórca warsztatów dla wodzirejów; 

w sobotę - o. Leon Knabit, benedyktyn, 

bardzo lubiany i ceniony rekolekcjonista.  

Spotkanie uświetnią koncerty Magdy Anioł 

z zespołem oraz Kleryckiego Zespołu 

„Michael” z Krakowa.  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI 

Ogólnopolskim Spotkaniu Małżeństw We-

sele Wesel - Miejsce Piastowe 2010. 

Wspólnie będziemy dziękować dobremu 

Bogu za wszelkie dobro otrzymane od 

Niego. Będziemy się dzielić radością pły-

nącą z życia w trzeźwości. Swoją obecno-

ścią damy świadectwo, że ideały głoszone 

przez bł. księdza Bronisława Markiewicza 

są nadal aktualne, a trzeźwość to nie jest 

kwestia mody, ale styl życia.  

 

Oficjalna strona spotkania, gdzie można 

znaleźć dokładny program i dokonać zapi-

su: www.weselewesel.pl   

 

   

  Witryna tygodnia 

 

 

  

O. Michał Czyżewski - Nowy Jork moja strefa wiary 

 

 

„Nowy Jork moja strefa wiary” – to książka 

napisana przez o. Michała Czyżewskiego, 

paulina. O. Michał po święceniach kapłań-

skich, które przyjął w Sanktuarium Matki 

Bożej Częstochowskiej w Doylestown, 

został skierowany do pracy duszpaster-

skiej do Nowego Jorku, do parafii św. 

Stanisława Biskupa i Męczennika – naj-

starszej polskiej parafii na Manhattanie, 

nad którą od 24 lat pieczę sprawują ojco-

wie paulini.  

 

„Książka, którą oddaję do rąk czytelników, 

stanowi zbiór spisanych przeze mnie 

wspomnień oraz relacji z rozmów i wyda-

rzeń, których byłem świadkiem podczas 

mego 5-letniego pobytu w Nowym Jorku i 

pełnienia posługi duszpasterskiej w pol-

skiej parafii” – podkreśla autor. 

  

Zgromadzony materiał został podzielony 

na 12 części, których tytuły pochodzą od 

nazw kolejnych miesięcy. Ta forma publi-

kacji to swoisty kalendarz, po który, jak 

mówi sam autor, można sięgać przez cały 

rok.  

 

W Przedsłowie o. Józef M. Olczak, prowin-

cjał Zakonu Paulinów w USA pisze: „Rok 

Kapłański (…) obudził w nas refleksję o 

tym, jak potrzebny jest kapłan w życiu 

indywidualnym i społecznym zwykłego 

człowieka”.   

 

 

 

Ojciec Prowincjał wyjaśnia, że każdy roz-

dział książki o. Czyżewskiego „przedstawia 

różnych ludzi oraz zaprasza do rozważań, 

których przedmiotem jest ich misja, powo-

łanie i przeżywanie Boga”. „Mamy nadzie-

ję, że poruszona tematyka wywoła reflek-

sję, które staną się kierunkowskazem na 

drodze do spotkania się z Jezusem Naj-

wyższym Kapłanem w tym specjalnym 

roku” - zaznacza o. Olczak. 

O. Michał zadedykował książkę swoim 

rodzicom Janinie i Stefanowi Czyżewskim 

z okazji 35. rocznicy przyjęcia Sakramentu 

Małżeństwa.  

 

Pragnę złożyć wyrazy wdzięczności 

wszystkim tym, którzy okazali mi pomoc w 

przygotowaniu niniejszej książki, zwłasz-

cza prowincjałowi Zakonu Paulinów w USA 

o. Józefowi Olczakowi, a także przeorowi 

Amerykańskiej Częstochowy o. Tade-

uszowi Lizińczykowi oraz dr hab. Danucie 

Piątkowskiej, ks. Andrzejowi Bielakowi, 

Brygidzie Nowak, Glorii Sambat oraz Elż-

biecie i Mariuszowi Gawlikom” – wylicza w 

Słowie Wstępnym o. Michał Czyżewski  

 

Książkę wydało Wydawnictwo i Drukarnia 

Świętego Krzyża w Opolu – rok 2010. 

Okładkę zaprojektowała Brygida Martha 

Keller. Nad opracowaniem redakcyjnym i 

składem komputerowym czuwała Jolanta 

Brodziak.  Zapraszamy do lektury!  

 

O. Stanisław Tomoń  

Za: www.jasnagora.com  

  

 

 

http://www.poranafsm.pl/
http://www.weselewesel.pl/
http://www.jasnagora.com/
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Odeszli do Pana 

 

ŚP. KS. JAN SOCHA (1933-2010) CM 

 

W czwartek, 15 

lipca 2010 w 

wieku 77 lat, 6o lat 

powołania i 52 lat 

kapłaństwa zmarł 

ks. Jan Socha 

CM, długoletni 

dusz-pasterz 

polonijny Polskiej 

Misji Ka-tolickiej 

we Francji, 

proboszcz parafii Les Gautherets w Saint-

Vallier, w środkowo-wschodniej Francji. 

Zmarły został pochowany w grobowcu 

Zgromadzenia Księży Misjonarzy na 

Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w 

poniedziałek 19 lipca 2010 po nabożeń-

stwie pogrzebowym (o godz. 11:00) od-

prawionym w kościele seminaryjnym pw. 

Nawrócenia św. Pawła w Krakowie na 

Stradomiu.  

 

W tym samym dniu (o godz. 18:00) od-

prawiona został również Msza św. żałobna 

w kaplicy w Les Gautherets. 

  

Ks. Jan Socha urodził się 6 sierpnia 1933 

r. w Wojsławicach (obecnie gmina 

Gózd,powiat radomski). Był starszym 

bratem bp Pawła Sochy CM. Do Zgroma-

dzenia Księży Misjonarzy  został przyjęty 

27 września 1950 r. (rok później wstąpił 

jego brat Paweł). Obaj bracia przyjęli 

święcenia kapłańskie z rąk bp Baziaka w 

Krakowie 22 maja 1958 r.  

Przez większość lat posługi kapłańskiej 

był zaangażowany w duszpasterstwie 

polonijnym w Polskiej Misji Katolickiej we 

Francji. Od 1971 pełnił funkcję proboszcza 

parafii Les Gautherets. Tutaj przyczynił się 

m.in. do powstania i rozwoju polonijnego 

zespołu tańca “Tradycje” (Traditions). Był 

niezwykle cenioną i szanowaną osobą 

wśród Polonii francuskiej.  

Za: www.misjonarze.org

 

 

ŚP. O. PROF. DR HAB. IWO EDWARD ZIELIŃSKI (1939- 2010) OFMConv 

 

 

Dnia 20 lipca 2010 r. przed południem 

odszedł do Pana o. Prof. Iwo Edward 

Zieliński. O. Iwo był wybitnym naukow-

cem, wspaniałym franciszkaninem i 

niezwykłym człowiekiem. Pogrzeb 

Zmarłego odbył się w rodzinnym Gnieź-

nie, w sobotę 24 lipca. Poniżej publiku-

jemy biografię, którą sam napisał dla 

potrzeb Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego. 

 

Zieliński Edward (imię zakonne: Iwo), syn 

Szczepana i Anny z domu Błaszak, ur. 6. 

IX. 1939 w Kamionce pow. Gniezno; 

OFMConv (prowincja gdańska św. Mak-

symiliana Kolbego).  

Szkołę podstawową ukończyłem w Gnieź-

nie, tam też rozpocząłem naukę w gimna-

zjum ogólnokształcącym (1953-55); w 

1955 wstąpiłem do zakonu franciszkanów 

konwentualnych prowincji warszawskiej 

Niepokalanego Poczęcia NMP; w 1955-56 

odbyłem nowicjat w Niepokalanowie; w 

1956-58 kontynuowałem naukę w zakresie 

szkoły średniej w Jaśle i Niepokalanowie, 

zakończoną maturą eksternistyczną w 

Grodzisku Mazowieckim; w latach 1958-60 

studiowałem filozofię w WSD OO. Fran-

ciszkanów w Łodzi, a w 1960-64 – teologię 

w WSD OO. Franciszkanów w Krakowie, 

gdzie 4. VII. 1964 otrzymałem święcenia 

kapłańskie. W tymże roku 1964 rozpoczą-

łem studia na Wydziale Filozofii Chrześci-

jańskiej KUL; zakończyłem je magisterium 

z zakresu historii filozofii w 1967 uzyska-

nym na podstawie pracy edytorskiej pisa-

nej pod kierunkiem ks. prof. M. Kurdziałka 

(praca została wydana drukiem razem z 

pracą ks. S. Wielgusa: Kwestie wstępne do 

„Disputata in veterem artem” według Be-

nedykta Hesse. Wydanie tekstu na pod-

stawie rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: 

2037, 2043, 2455, w: Acta Mediaevalia, 

Lublin 1973, s. 159-230). W 1968-69 by-

łem na kursie doktoranckim na Papieskim 

Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie 

(studia musiałem przerwać z powodu 

choroby nowotworowej jelit, po czterech 

operacjach w Rzymie i piątej w Warsza-

wie).  

1.XII. 1971 r. rozpocząłem pracę na KUL 

jako asystent dokumentacji naukowej w 

Redakcji Encyklopedii Katolickiej (w latach 

1971-77 byłem członkiem zespołu meryto-

ryczno-leksykograficznego, który przygo-

tował tomy II-IV Encyklopedii; opracowy-

wałem merytorycznie i leksykograficznie 

wszystkie hasła z zakresu filozofii), a od 

1.X.1972 jako asystent naukowo-

dydaktyczny przy kierowanej przez ks. 

prof. M. Kurdziałka Katedrze Historii Filo-

zofii Starożytnej i Średniowiecznej na 

Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. W 

1976 uzyskałem tytuł doktora na podstawie 

napisanej pod kierunkiem ks. prof. M. 

Kurdziałka rozprawy: Nieskończoność bytu 

Bożego w filozofii Jana Dunsa Szkota. Od 

1.X.1977 r. byłem adiunktem przy wymie-

nionej wyżej Katedrze. 11.V.1988 r. Senat 

Akademicki KUL nadał mi stopień naukowy 

doktora habilitowanego nauk humanistycz-

nych na Wydziale Filozofii Chrześcijań-

skiej, zatwierdzony przez CKK 30.I.1989 r. 

Rozprawa habilitacyjna nosiła tytuł: Jedno-

znaczność transcendentalna w metafizyce 

Jana Dunsa Szkota. 21.III.1989 r. Senat 

Akademicki KUL powołał mnie na stanowi-

sko docenta w Katedrze Historii Filozofii 

Starożytnej i Średniowiecznej; uchwałę 

zatwierdził Minister Edukacji Narodowej 

30.VI.1989 r. Od 22.XI.1990 do 30.IX.2008 

r. kierowałem wyżej wymienioną Katedrą, 

od 1.III.1992 r. na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego. Tytuł naukowy profesora 

uzyskałem 2.IX.2004 r.; 23.VI.2006 uzy-

skałem stanowisko profesora zwyczajnego 

Od 1.X.2008 r. kieruję Katedrą Wiedzy o 

Kulturze Średniowiecznej w Instytucie 

Kulturoznawstwa na Wydziale Filozofii 

KUL. W latach 1990-93 pełniłem funkcję 

kierownika Sekcji Teoretycznej Wydziału 

Filozofii KUL.  

W latach 1978-2002 wykładałem historię 

filozofii (głównie starożytnej i średnio-

wiecznej) w WSD OO. Franciszkanów w 

Łodzi; od chwili uzyskania habilitacji pro-

wadziłem tam seminarium naukowe (regu-

larne kontynuowanie tych prac przerwała 

ponownie choroba nowotworowa i opera-

cje w 1998 i 2001 r.).  

Oprócz zajęć w Lublinie prowadziłem cykle 

wykładów kursorycznych dla studentów 

eksternistów: w dwóch seriach w Lewoczy 

na Słowacji (dla studentów filozofii; 2 oso-

by napisały u mnie magisteria, jedna dok-

torat); we Lwowie (przez pięć lat, po jednej 

serii w semestrze, dla studentów Wydziału 

Teologii); w Paryżu (prowadzę je nadal).  

Przez trzy semestry, w latach 2000-2001, 

prowadziłem serie wykładów z historii 

średniowiecznej filozofii franciszkańskiej w 

http://www.misjonarze.org/
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Instytucie Franciszkańskim w Krakowie; w 

semestrze letnim 2007/2008 prowadziłem 

tam wykłady poświęcone filozofii Jana 

Dunsa Szkota.  

Tyle o. prof. Edward Iwo Zieliński napi-

sał o sobie. Tu wspomnieć należy także 

o licznych i jakże ważnych publika-

cjach, jakże ważnych i cennych  tłuma-

czeniach i sympozjach naukowych, 

których autorem i twórcą  był o. prof.  

Iwo. Nie sposób w tym miejscu ich 

wszystkich wyliczyć. Zapewne te zapi-

sane i wyliczone daty i wydarzenia nie 

oddają bogactwa życiowej drogi na-

ukowca, franciszkanina i kapłana.  

Jednakże ziemska pielgrzymka Ojca 

Profesora Iwona dobiegła końca 20 

lipca  b.r. w Gdańsku. Nagle i niespo-

dziewanie odszedł do wieczności. Niech 

dobry  Bóg, któremu wiernie służył da 

mu radość wieczną. 

 Za: www.franciszkanie.gdansk.pl

 

 

ŚP. BP GABRIEL WIŚNIEWSKI (1928-2010) CM 

 

W Brazylii zmarł 

21 lipca 82-letni bp 

Domingos Gabriel 

Wisniewski CM, 

emerytowany or-

dynariusz diecezji 

Apucarana w sta-

nie Paraná. 

Brazylijskim zwy-

cza-jem przez 

dzień i noc w katedrze odbywało się czu-

wanie modlitewne przy trumnie zmarłego 

hierarchy. Po uroczystej Mszy pogrzebo-

wej ciało bp. Wisniewskiego zostało złożo-

ne w krypcie katedry w Apucarana, gdzie 

służył jako pasterz przez 27 lat. Zmarły 

hierarcha urodził się w polskiej rodzinie w 

Guarani das Missões, w stanie Rio Grande 

do Sul. W tamtym regionie Brazylii polska 

kolonizacja rozpoczęła się w 1890 r.  

 

Pierwsza grupa polskich osadników przy-

była z lubelskiego. Społeczność polonijna 

aż po dziś dzień charakteryzuje się głębo-

kim przywiązaniem do wiary i polskości. 

Stąd też Domingos Wisniewski we wcze-

snym okresie życia wstąpił w Kurytybie do 

zasłużonego dla Kościoła i Polonii zgro-

madzenia misjonarzy św. Wincentego. 

Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w 

seminarium zgromadzenia w Paryżu, gdzie 

przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie 

do Brazylii kontynuował studia na Uniwer-

sytecie Katolickim w Kurytybie. Przez kilka 

lat był wykładowcą, rektorem seminarium, 

a później przełożonym prowincjalnym. 

 

28 sierpnia 1975 r. otrzymał sakrę i przez 

pięć lat pełnił posługę biskupa pomocni-

czego w archidiecezji kurytybskiej. Z kolei 

przez cztery lata był ordynariuszem diece-

zji Cornélio Procópio. W 1983 r. Jan Paweł 

II przeniósł biskupa Wisniewskiego do 

diecezji Apucarana, w której pełnił posługę 

ordynariusza przez 22 lata. Przez ostatnie 

pięć lat jako emerytowany ordynariusz 

pomagał w posłudze pasterskiej. 

 

Podczas posługiwania Kościołowi w stanie 

Paraná bp Wisniewski pełnił różne odpo-

wiedzialne funkcje w drugim regionie połu-

dniowym (Regional Sul II) konferencji 

biskupów Brazylii (CNBB). Między innymi 

był przewodniczącym parańskiej Komisji 

Sprawiedliwość i Pokój, jak też odpowie-

dzialnym za nauczanie religi, i stały diako-

nat.  

 

Po śmierci bp. Wisniewskiego w brazylij-

skim Kościele jest pięciu biskupów uro-

dzonych w Polsce i czterech wywodzących 

się z polskiej grupy etnicznej. Ks. T. Mal-

czewski TChr           Za: Radio watykańskie  

 

 

ŚP. BR. ANTONI MIERZEJEWSKI (1938-2010) OFM 

 

23 lipca 2010 w 

nocy, ok. godz. 3.00 

do franciszkańskie-

go klasztoru w 

Woźnikach zawitała 

siostra śmierć. Po 

długiej chorobie br. 

Antoni Mierzejewski 

OFM odszedł do 

Pana. Miał 72 lata, do nowicjatu wstąpił w 

1966 r. profesję wieczystą złożył w 1974 

roku. Od 1992 r. przebywał w klaszorze w 

Woźnikach.  

 

Uroczystości pogrzebowe śp. Br. Antonie-

go Mierzejewskiego odbędą się w Woźni-

kach, w poniedziałek, 26 lipca br. O godz. 

12.00 zostanie odprawiona Msza św. 

pogrzebowa w kościele klasztornym, po 

Mszy św. ceremonie pogrzebowe na przy-

klasztornym cmentarzu.  

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne 

spoczywanie Za: www.franciszkanie.net 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Od redakcji  

Bardzo prosimy o umieszczanie na zakonnych stronach internetowych banerów portalu internetowego www.zyciezakonne.pl . Są 

one do pobrania w prosty sposób po wejściu na naszą stronę, a następnie kliknięciu odsyłacza u samego jej dołu nazwanego po 

prostu „BANERY” 

 

 

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

