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Wiadomość tygodnia 

 

 

PAMIĘĆ O ZAMORDOWANYCH MISJONARZACH 

 

W Peru już po raz dziewiętnasty pielgrzy-

mi z Limy, Chimbote, Trujillo i innych 

miejsc związanych z franciszkanami w tym 

kraju uczestniczyli w uroczystościach 

upamiętniających męczeńską śmierć o. 

Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzał-

kowskiego, polskich misjonarzy z Pariaco-

to. Do andyjskiego Pariacoto wraz z wier-

nymi pielgrzymowali franciszkanie ze 

wspólnot peruwiańskich, księża diecezji 

Chimbote, siostry zakonne, kandydacni do 

zakonu oraz woluntariuszka z Polski. (…) 

Czczeni dzisiaj jako słudzy Boży o. Zbi-

gniew Strzałkowski wraz z drugim fran-

ciszkaninem o. Michałem Tomaszkiem 

zginęli po kilku latach pracy misyjnej w 

Peru, 9 sierpnia 1991 r. Zamordowali ich 

terroryści z maoistowskiego ugrupowania 

"Sendero Luminoso" (Świetlisty Szlak). 

Obecnie proces beatyfikacyjny polskich 

męczenników toczy się w Rzymie, w Kon-

gregacji Spraw Kanonizacyjnych. W wigilię 

rocznicy ich śmierci drodze krzyżowej i 

Eucharystii przewodniczył bp Luis Bamba-

ren, były ordynariusz diecezji Chimbote. 

Po raz pierwszy mszę św. odprawiono tuż 

obok miejca śmierci polskich franciszka-

nów, gdzie też dobiega końca budowa 

kaplicy upamiętniającej to wydarzenie.  

9 sierpnia, Eucharystia była odprawiana w 

kościele parafialnym Pariacoto. W homilii 

bp Angel Francisco Simon Piorno, obecny 

ordynariusz diecezji, odniósł się do dwóch 

ewangelicznych scen, które ukazują w 

szczególny sposób głębię męczeństwa 

jako radykalnego pójścia za Jezusem - 

obmycia nóg w wieczerniku oraz śmierci 

na krzyżu jako ofiary z samego siebie.  

Do Pariacoto, andyjskiego miasteczka 

leżącego w departamencie Ancash, na 

północy Peru, polscy misjonarze z 

krakowskiej prowincji franciszkanów przy-

byli pod koniec lat 80. XX wieku. O. Zbi-

gniew Strzałkowski OFMConv pracował 

tam od roku 1988, a o. Michał Tomaszek 

OFMConv dołączył do niego rok później. 

Misjonarze łączyli ewangelizację ubogich 

Indian z działalnością społeczną i charyta-

tywną.  

W Pariacoto zbudowali instalacje wodne, 

kanalizację oraz uruchomili agregat prądo-

twórczy. Sprowadzili pielęgniarki i lekarzy, 

by uczyli miejscową ludność profilaktyki 

związanej z niebezpieczną w tamtym 

rejonie cholerą. Ich działalność nie spodo-

bała się bojówkarzom z Exercito Guerillero 

Popular, czyli Ludowego Wojska Party-

zanckiego, fanatycznego odłamu mao-

istowskiego "Świetlistego Szlaku". 9 sierp-

nia 1991 roku terroryści zabili zakonników 

na terenie ich parafii.  

Franciszkanie zostali pochowani 12 sierp-

nia 1991 roku w kościele w Pariacoto. W 

miejscu zbrodni, na przydrożnym murze 

umieszczono krzyż z imionami misjonarzy 

i franciszkańskim zawołaniem: "Zbigniew, 

Miguel, Paz y Bien" - "Zbigniew, Michał, 

Pokój i Dobro". Od 17 lat przedstawiciele 

Episkopatu peruwiańskiego i władz pań-

stwowych, franciszkanie oraz miejscowa 

ludność uroczyście obchodzą kolejne 

rocznice ich męczeńskiej śmierci.  

W latach 1996-2002 w peruwiańskiej 

diecezji Chimbote, na terenie której leży 

Pariacoto, trwał proces beatyfikacyjny na 

szczeblu diecezjalnym. Objęto nim pol-

skich franciszkanów i włoskiego kapłana 

diecezjalnego ks. Alessandro Dordi'ego, 

zamordowanego przez terrorystów ze 

"Świetlistego Szlaku" 25 sierpnia 1991 

roku w Santa (na terenie diecezji Chimbo-

te). W 2002 roku dokumentacja została 

przesłana do Kongregacji Spraw Kanoni-

zacyjnych w Rzymie. Obecnie opracowy-

wane jest tzw. "positio", czyli kluczowy 

dokument procesu beatyfikacyjnego.  

Za: www.franciszkanie.pl   

.Za

$#guid{7574901E-DA8C-43AA-B691-6499E 1D70F13}#$ 

http://www.zyciezakonne.pl/
http://franciszkanie.pl/klik.php?url=http://www.ofmconv.pl
http://www.franciszkanie.pl/
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  Wiadomości krajowe 

 

30. rocznica sakry bp. Stanisława 

Stefanka TChr 

 

W katedrze szczecińskiej 24 sierpnia 1980 

r. biskupem został konsekrowany ks. Sta-

nisław Stefanek, obecny biskup łomżyński. 

Jako zawołanie biskupie obrał słowa: "In 

omnibus Christus". 30-lecie sakry biskupiej 

będzie przeżywał najpierw w parafii ro-

dzinnej - Niedrzwica Kościelna na terenie 

archidiecezji lubelskiej (należy do niej 

Majdan Sobieszczański, gdzie urodził się 

bp Stefanek). 24 sierpnia, we wspomnienie 

św. Bartłomieja Apostoła, patrona parafii, 

bp Stefanek będzie przewodniczył Mszy 

św. odpustowej.  

 

  

 

Uroczystości w diecezji łomżyńskiej prze-

widziane są na 6 września. W uroczystej 

Mszy św. o godz. 18.00 wezmą udział 

m.in. dyrektorzy Caritas z całej Polski i 

pracownicy instytucji diecezjalnych.  

Za: Biuro Prasowe Episkopatu 

 

10. dominikanów złożyło swoje 

pierwsze śluby zakonne 

W niedzielę 22.08 dziesięciu braci nowi-

cjuszy złożyło pierwszą profesję w Zakonie 

Braci Kaznodziejów na ręce Prowincjała 

polskich Dominikanów o. Krzysztofa Po-

pławskiego OP. Tym samym zakończył się 

pierwszy od 60 lat nowicjat w klasztorze 

św. Józefa na warszawskim Służewie. 

 

Na początku parafialnej Mszy św. przeor 

warszawskiego klasztoru, o. Paweł Barsz-

czewski OP, przywitał wszystkich obec-

nych na uroczystości – zarówno parafian, 

jak i gości przybyłych z okazji pierwszej 

profesji. W modlitwie podczas Mszy św. 

pomagała liczna schola i orkiestra pod 

dyrekcją Doroty Dąbrowskiej. Po Ewangelii 

bracia nowicjusze padli na twarze. W tym 

czasie wszyscy zgromadzeni modlili się do 

świętego Ojca Dominika starożytną anty-

foną O spem miram. Po jej zakończeniu 

nastąpił bardzo znaczący dialog. Na pyta-

nie o. Prowincjała: „Czego żądacie?” leżą-

cy twarzą na ziemi bracia nowicjusze 

odpowiedzieli: „Miłosierdzia Bożego i wa-

szego!”. 

 

O. Prowincjał w kazaniu odwołał się do 

życzeń, które złożył braciom podczas 

ubiegłorocznych obłóczyn: rozpoznania 

powołania, bliskości z Jezusem i służenia 

sobie nawzajem. Nawiązując do Ewangelii 

z tego dnia, mówiącej o Jezusie idącym do 

Jerozolimy, nazwał pierwszą profesję 

rozpoczęciem nowej drogi z Jezusem.   

- Ta droga prowadzi do krzyża, do tego, by 

całkowicie oddać swoje życie – mówił o. 

Popławski. Profesja oznacza zgodę na 

taką drogę. Posłuszeństwo (wiara), czy-

stość (miłość) i ubóstwo (nadzieja) mają 

przybliżać zarówno do Jezusa, jak i do 

drugiego człowieka. Poprzez profesję 

bracia wiążą się z misją Zakonu: całemu 

światu głosić Ewangelię. O. Prowincjał 

wezwał braci do otwartości na bycie posła-

nym na krańce świata, do oddania swojego 

życia. 

 

Po homilii dziesięciu braci nowicjuszy 

złożyło na ręce o. Prowincjała swoje 

pierwsze śluby zakonne na okres jednego 

roku. W tym czasie bracia rozpoczynają 

studia filozoficzne i teologiczne w Krako-

wie. Po upływie roku bracia mogą odnowić 

śluby na kolejny okres, aż do pięciolecia. 

Po tym czasie dominikanie składają śluby 

wieczyste – aż do śmierci. Podczas skła-

dania profesji bracia złożyli swe ręce w 

ręce o. Prowincjała, trzymając je na Księ-

dze Konstytucji i Zarządzeń Zakonu. Każ-

dy z braci przyrzekł posłuszeństwo, a co 

za tym idzie – także ubóstwo i czystość. 

 

W słowie zakończenia o. Prowincjał zwrócił 

uwagę na wyjątkowy charakter kończące-

go się nowicjatu, pierwszego w historii 

służewskiego klasztoru. Podziękował za 

obecność najbliższych, zapewniając ich, 

że bracia weszli do wielkiej rodziny z 800-

letnią tradycją, w której mogą się czuć 

bezpiecznie. Prosił także o modlitwę i 

towarzyszenie wyborowi, którego dokonali 

bracia składając profesję. (…) 

Śluby zakonne zakończyły pierwszy w 

historii nowicjat w klasztorze św. Józefa na 

warszawskim Służewie. Od 1948 r. do 

2009 r. wszyscy polscy dominikanie rozpo-

czynali swe zakonne życie podczas nowi-

cjatu w klasztorze poznańskim. Za: 

www.dominikanie.pl  

 O. Wincenty Cykowski jest od 70 

lat paulinem... 

 

Dokładnie 16 sierpnia, ale przed 70 laty - w 

roku 1940, swoje pierwsze śluby zakonne 

czyli pierwszą profesję zakonną złożył w 

Leśniowie paulin o. Wincenty Cykowski. O. 

Wincenty ma już 89 lat (ur. 25 IV 1921) i - 

dzięki Bogu - wciąż trzyma się dobrze. W 

Zakonie paulinów wiekiem starszym spo-

śród kapłanów od o. Wincentego jest aktu-

alnie tylko o. Jerzy Tomziński (ur. 24 XI 

1918; pierwsza profesja 6 VIII 1936), a 

równolatkiem jest o. Antoni Sąkól (ur. 1 IX 

1921 r.; pierwsza profesja też 16 VIII 

1940). Najstarszym zaś żyjącym paulinem 

jest brat zakonny - br. Kazimierz Paśnik 

(ur. 10 VII 1914 r.), który przebywa w 

klasztorze w Doylestown w USA.  

 

O. Wincenty urodził się 25 kwietnia 1921 r. 

w Złotym Potoku koło Częstochowy. Przy-

szedł na świat w rodzinie Stanisława i 

Anieli z domu Kołodziej. Święcenia ka-

płańskie przyjął 1 sierpnia 1948 r. Od wielu 

lat przebywa w klasztorze paulinów na 

Jasnej Górze. 

  

  

 

"To było przed 70. laty. Moje śluby przyj-

mował wtedy o. Justyn Marczewski, co 

wszystkich w kościele uczył śpiewu. A 

moim magistrem był o. Stanisław Nowak, 

jeden z trzech rodzonych braci, którzy byli 

u nas Zakonie. To byli: najmłodszy z nich 

o. Euzebiusz, który się utopił, o. Ludwik, 

który był generałem Zakonu i właśnie on - 

o. Stanisław Nowak. Aż się łza w oku 

kręci... - wspomina dziś z rozrzewnieniem 

w jasnogórskiej zakrystii o. Wincenty.  

 

W tym podniosłym dniu, uroczystość 70-

lecia Dostojnego Jubilata o. Wincentego, 

została zauważona we wspólnocie klaszto-

ru. Wraz z darem braterskiej modlitwy, 

podczas wspólnego obiadu, życzenia w 

imieniu współbraci paulinów wypowiedział 

wobec o. Wincentego podprzeor klasztoru 

o. Sebastian Matecki. W swoim jubile-

uszowym dniu, o. Wincenty Cykowski 

uczestniczył we mszy św. za Ojczyznę, 

odprawianej w kaplicy Matki Bożej. (…) o. 

Stanisław Tomoń  

Za: www.jasnagora.com  

  

Nowy klasztor sióstr Anuncjatek w 

Grąblinie 

 

15 miesięcy trwała budowa kościoła i 

przyległego do niego klasztoru sióstr 

http://www.dominikanie.pl/
http://www.jasnagora.com/
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Anuncjatek w Lesie Grąblińskim. Nowowy-

budowana świątynia będzie służyła sio-

strom z żeńskiego zakonu Maryi Dziewicy, 

które w ubiegłym roku przybyły do Lichenia 

by pełnić tutaj swoją posługę. Zakon został 

utworzony na bazie reguły Dziesięciu Cnót 

Najświętszej Maryi Panny ponad 500 lat 

temu przez św. Joannę Francuską. Dziś 

zakon liczy ok. 80 mniszek, które mieszka-

ją w 7 klasztorach we Francji, Belgii i Ko-

staryce. W nowowybudowanym klasztorze 

w Lesie Grąblińskim będącym 8 z kolei, 

zamieszkają 4 z nich.  

 

Siostry już w najbliższą niedzielę (22 

sierpnia) zamieszkają w nowym klasztorze 

nieopodal miejsca objawień Matki Bożej 

pasterzowi Mikołajowi Sikatce. Ceremonia 

poświecenia kościoła i klasztoru będzie 

połączona z zakończeniem uroczystości 

odpustowych w licheńskim Sanktuarium.  

O godzinie 15:00 z kościoła parafialnego 

św. Doroty w Licheniu wyruszy uroczysta 

procesja do Lasu Grąblińskiego. O godzi-

nie 16:00 w nowowybudowanym kościele 

p.w. Dziesięciu Cnót Ewangelicznych 

Najświętszej Maryi Panny rozpocznie się 

Msza św., podczas której nastąpi konse-

kracja kościoła i przyległego do niego 

klasztoru.    

Jak mówi proboszcz parafii św. Doroty, ks. 

Stanisław Kosiorowski, to wielkie wydarze-

nie dla całej licheńskiej parafii: „Boża Mat-

ka stanęła na naszej licheńskiej ziemi z 

czego możemy być bardzo dumni. A dziś 

świętujemy okrągłą, 160. rocznicę obja-

wień w Lesie Grąblińskim, w lesie, w któ-

rym rozpoczęła się cała historia naszego 

wspaniałego Sanktuarium.”   

Uroczystościom będzie przewodniczył 

ordynariusz diecezji włocławskiej, bp Wie-

sław Mering. Wśród gości znajdą się także 

wikariusz generalny diecezji włocławskiej, 

bp Stanisław Gębicki oraz przedstawiciele 

Kościoła katolickiego z Francji. Za: 

www.lichen.pl  

Szlak św. Maksymiliana Kolbe 

 

Związek Gmin Związanych z życiem św. 

Maksymiliana z okazji ogłoszonego przez 

franciszkanów Roku Kolbiańskiego zorga-

nizował Szlak św. Maksymiliana. Jak po-

wiedział wicewójt Teresina Marek Jaworski 

szlak ma upowszechnić osobę wielkiego 

świętego poprzez odwiedzenie miejsc jego 

urodzenia, życia i śmierci. „W czterech 

miejscach można po pierwsze zdobyć 

mapkę i specjalne okolicznościowe pie-

częcie zrobione z tej okazji. 

 

 

 

Poprzez wbicie pieczęci potwierdza się, że 

było się w danym miejscu, zapoznało się z 

danym miejscem, związanym z życiem św. 

Maksymiliana” – powiedział samorządo-

wiec z Teresina. Związek Gmin Związa-

nych z Życiem Św. Maksymiliana Marii 

Kolbego został utworzony w 2005 r. dzięki 

porozumieniu i współpracy czterech samo-

rządów: Zduńskiej Woli, Pabianic, Teresina 

i Oświęcimia. .         Za Radio Watykańskie 

 

Plener malarski w Licheniu 

 

„Licheń na sztalugach” to hasło znane 

wszystkim, dla których liczą się niezapo-

mniane chwile spędzone w zielonej scene-

rii licheńskiego Sanktuarium z pędzlem w 

dłoni. W Sanktuarium Maryjnym w Licheniu 

Starym trwa właśnie plener malarski, na 

który zjechali artyści plastycy z całego 

kraju, ale nie tylko.  

 

Pani Małgorzata Brat – Ciemińska na 

licheńskim plenerze jest po raz pierwszy. 

Jak przyznaje plenery są niezwykle istotną 

częścią malarskiego rzemiosła: „Plenery 

są ważną działalnością, która pozwala 

zrzeszać osoby o podobnych zaintereso-

waniach lubiące malować, rysować, także 

rozmawiać o sztuce. Takie plenery jak ten 

w Licheniu są bardzo pouczające i wnoszą 

wiele nowości dla każdego uczestnika”.    

W tym roku przypada 6. już z kolei plener 

malarski. Warto dodać, że jest to plener 

największy z dotychczasowych i niezwykły 

od strony artystycznej, ponieważ po raz 

pierwszy bierze w nim udział artysta z 

zagranicy. Jest nim Ladislav Steininger z 

czeskiego Krnova. Jak sam mówi 

„...Licheń to miejsce emocjonalnie mocne, 

gdzie czuje się religie i duchowość, gdzie 

twórczość artystyczna może ewaluować w 

różnych aspektach”.  Prace Ladislava 

Stainingera to twórczość idąca w kierunku 

abstrakcji. Największe wrażenie na arty-

ście po przyjeździe do Sanktuarium zrobiły 

monumentalne filary w bazylice głównej 

„idące do nieba, tak jak i samo miejsce, 

które ma prowadzić nas wszystkich do 

Boga”. Jak przyznaje p. Danuta Drzewiec-

ka, artysta plastyk z Konina, „plener po-

maga wymienić swoje doświadczenia z 

innymi artystami. Skupienie twórców w 

jednym miejscu, zwłaszcza tak niezwykłym 

jak Licheń, pozwala na wymianę pomy-

słów, wzbogacenie warsztatu i zaczerpnię-

cie nowych inspiracji do pracy”.   

Organizatorami tegorocznych warsztatów 

”Licheń na sztalugach. Przedsionek nieba” 

są Dom Zakonny Księży Marianów w 

Licheniu Starym oraz Centrum Kultury i 

Sztuki w Koninie.  Tematyka prac jest 

dowolna, a artyści w ciągu kilkunastu dni 

wykonają swoje prace wykorzystując różne 

techniki, m.in. olej, suchy pastel oraz su-

che kredki.   

W tegorocznym plenerze w licheńskim 

Sanktuarium bierze udział 19 twórców. 

Swoje prace artyści będą tworzyć w ma-

lowniczych zakątkach licheńskiego Sank-

tuarium, a także poza jego murami. Prace, 

które powstaną w ciągu 11 dni trwania 

pleneru zostaną zaprezentowane szerszej 

publiczności 26 sierpnia 2010 roku. Wtedy 

to w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 

przy ulicy Okólnej o godzinie 18:00 w 

rozpocznie się wernisaż prac, jakie po-

wstaną w trakcie licheńskiego pleneru.   

 Za: www.lichen.pl

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

 

Zakończył się Międzynarodowy Kon-

gres Młodzieży Redemptorystow-

skiej 

 

W dniach 9 – 14 sierpnia 2010 r. we Lwo-

wie na Ukrainie obył się Międzynarodowy 

Kongres Młodzieży Redemptorystowskiej. 

Udział w nim wzięła młodzież z 12 prowincji 

w tym z Kanady. Prowincję Warszawską 

reprezentowała 27 osobowa grupa z ośmiu 

naszych parafii oraz ośmioosobowa grupa 

młodzieży z Grodna. Opiekunami byli ojco-

wie Bartłomiej Gadaj, Paweł Zyskowski i 

Andrzej Wróblewski. Towarzyszyła nam 

również ekipa z TV Trwam, która rejestro-

wała materiał filmowy z kongresu.  

 

Tegoroczne spotkanie odbywało się pod 

hasłem „Być jak Ty”. Codziennie spotykali-

śmy się na wspólnej modlitwie, katechezie, 

grupach dyskusyjnych, workshopach i 

wieczornych zabawach. Każdy dzień prze-

biegał pod innym hasłem. „Być otwartym 

jak Ty”, „Doceniać jak Ty” oraz „Być cichym 

jak Ty”, a towarzyszyły im odpowiednie 

ikony. Wśród nas byli obecni również prze-

łożoy generalny Zgromadzenia Redempto-

rystów o. Michael Brehl, o. Jacek Dembek i 

wielu prowincjałów z różnych prowincji.  

 

Dla wielu uczestników pewnego rodzaju 

nowością było spotkanie ze wschodnią 

kulturą chrześcijaństwa. Szczególne wra-

http://www.lichen.pl/
http://www.lichen.pl/
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żenie zrobiła liturgia bizantyjska w katedrze 

św. Jana pod przewodnictwem Abp. Ihora 

Woźniaka. Po liturgii zwiedzaliśmy piękny 

Lwów. Trzeba zaznaczyć, iż zostaliśmy 

fantastycznie ugoszczeni przez redempto-

rystów i młodzież z Prowincji Lwowskiej za 

co bardzo dziękujemy. Już szykujemy się 

na następne spotkanie młodzieży które ma 

odbyć się 2013 roku na Sardynii. O. Paweł 

Zyskowski CSsR.     Za : www.redemptor.pl  

 

 Młodzi jezuici z Europy spotkali się 

na Sycylii 

17 sierpnia br. zakończyło się XXIV Spo-

tkanie EJIF (European Jesuit in Formation) 

czyli młodych jezuitów z całej Europy (i nie 

tylko). Jak co roku najważniejszym celem 

spotkania było nawiązanie oraz pogłębienie 

znajomości i przyjaźni między młodymi 

członkami Towarzystwa Jezusowego, aby 

stworzyć dogodne warunki do międzynaro-

dowej współpracy w przyszłości. Tegorocz-

ne spotkanie odbyło się w Palermo na 

Sycylii w dniach od 28 lipca do 17 sierpnia 

2010 roku.  

 

Wzięło w nim udział 22 delegatów z 16 

europejskich krajów oraz reprezentanci 

Wietnamu i Korei Południowej. Polskie 

prowincje reprezentowali: Zbigniew Jał-

brzykowski (PMA), Wojciech Bojanowski 

oraz Wojciech Morański (PME). Tematem 

spotkania była relacja pomiędzy wiarą i 

kulturą, ich wzajemnym przenikaniem się 

oraz oddziaływaniem na siebie.  

Spotkanie podzielone było na trzy części: 

sesja „wiara-kultura", ośmiodniowe reko-

lekcje ignacjańskie oraz zwiedzanie Sycylii. 

Sześciodniowa sesja o wierze i kulturze 

rozpoczęła się od przedstawienia prezen-

tacji przygotowanych przez uczestników, w 

których omawiali oni dzieła podejmowane 

w ich prowincjach, a także charakterystykę 

Towarzystwa Jezusowego w poszczegól-

nych krajach, szczególną uwagę poświęca-

jąc tematowi sesji. W kolejnych dniach 

delegaci pogłębiali zaproponowany temat w 

czasie interesujących wykładów i warszta-

tów prowadzonych przez irlandzkiego 

jezuitę o. Jamesa Corkrey'a, profesora 

teologii w Milltown Institute of  Philosophy 

and Theology w Dublinie.  

Na czas ośmiodniowych rekolekcji cała 

grupa przeniosła się do domu rekolekcyj-

nego w przepięknie położonej miejscowości 

Altavilla Milicia, w pobliżu Palermo. Reko-

lekcje oparte były o tekst Księgi Jonasza. 

Inspirujących wprowadzeń do modlitwy 

udzielał obecny prowincjał Towarzystwa 

Jezusowego we Włoszech, o. Carlo Casa-

lone. W duchowym prowadzeniu uczestni-

ków pomagali mu o. Dermot O'Connor z 

Irlandii, o. Pierre Grech z Malty oraz o. 

Sławomir Patalan z Polski.  

Po rekolekcjach nie zabrakło również czasu 

na poznanie miejscowej, niezwykle bogatej 

kultury. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić 

jezuickie zabytki w Palermo, kaplicę Capel-

la Palatina w Pałacu Normanów, przepięk-

ną katedrę w Montreale i Palermo oraz 

pozostałości antycznej greckiej kultury w 

Agrygencie, na południu Sycylii. Jednym z 

najważniejszych momentów spotkania była 

wspólna celebracja uroczystości św. Igna-

cego z Loyoli, założyciela Towarzystwa 

Jezusowego, wraz ze wspólnotą jezuitów z 

Palermo. 

W czasie podsumowania wszyscy delega-

cie zgodzili się, że był to niezwykle udany i 

owocny czas, szczególnie ze względu na 

możliwość wzajemnego poznania się i 

wymiany doświadczeń. Zaplanowano rów-

nież kolejne spotkanie EJIF, które ma się 

odbyć w lipcu 2011 roku w Madrycie i doty-

czyć będzie duszpasterstwa młodzieżowe-

go i akademickiego Za: www.jezuici.pl 

 

Szli z Filadelfii, aby zaświadczyć o 

miłości do Jezusa 

 

 Na Uroczystość Wniebowzięcia Matki 

Bożej, dniu 15 sierpnia do Amerykańskiej 

Częstochowy przybyła piesza pielgrzymka 

z Filadelfii. Wkraczając na teren Amery-

kańskiej Częstochowy, pątnicy w swoich 

dłoniach trzymali żółte chusteczki, którymi 

pozdrawiali witające osoby. Każdy uczest-

nik pielgrzymki, przed obilczem Maryi oddał 

swoje prośby, dziękczynienia i intencje, z 

którymi pielgrzymował. Uroczystej Eucha-

rystii w sanktuarium przewodniczył ks. 

Tadeusz Górka i o. Michał Czyżewski. 

Pątników po trudach pielgrzymki powitał 

arcybiskup Zygmunt Zimowski, przewodni-

czący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia 

z Watykanu.  

 

Była to już IX pielgrzymka, która wyruszyła 

z parafii św. Wojciecha z Filadelfii. Piel-

grzymi pokonali ponad 30 mil. Podczas 

pielgrzymki wierni mogli wysłuchać konfe-

rencji s. Anny, świeckiej misjonarki, która 

opowiadała o Całunie Turyńskim. Więk-

szość pątników to Polacy mieszkający w 

Filadelfii, ale wśród pątnków byli też m.in. 

Amerykanie i Hiszpanie. „Pochodzę z Fila-

delfii – relacjonuje Diego Ramirez – Jestem 

po raz pierwszy z młodzieżową grupą 

modlitewną z mojej parafii. Modlę się w 

intencji mojej siostry, która jest w stanie 

błogosławionym ze swoim pierwszym 

dzieckiem. To jest jej pierwsze dziecko, 

modlę się, aby byli zdrowi”.  

„To jest mój pierwszy raz na pielgrzymce - 

mówi Maryann - Urodziłam się w Stanach 

Zjednoczonych, nie w Polsce, ale cała moja 

rodzina urodziła się w Polsce. Jestem 

pierwszy raz na pielgrzymce, ponieważ 

obchodzę 50-te urodziny i chciałam prze-

żyć te urodziny bardziej na poziomie du-

chowym. Chciałam też podziękować Bogu 

za te wspaniałe 50 lat - za wszelkie błogo-

sławieństwa i łaski, których mi udzielił Pan 

Bóg”.  

 

  

 

„Przyjechałem tu z Polski na wakacje, 

przyjechałem do mojej cioci chrzestnej i do 

kuzynów. Podczas pielgrzymki modlę się w 

intencji mojej mamy, o dobrą pracę dla niej, 

w intencji mojego brata i całej rodziny” – 

wylicza Patryk.  „Pielgrzymuję po raz 10-ty 

z synem Michałem - informuje Teresa - 

Podczas pielgrzymki mamy wielką ucztę 

duchową. Mam dorastających synów, w 

których intencji się modlę, aby Duch Święty 

zawsze ich prowadził”.  

 

Hasłem przewodnim pielgrzymki były sło-

wa: „Bądźmy świadkami miłości”. Sakra-

ment spowiedzi, modlitwa różańcowa, 

Godzinki, Koronka do Bożego Miłsierdzia, 

Droga Krzyżowa wspólny śpiew wypełniał 

czas błogosławionego marszu do Ducho-

wej Stolicy Polonii. Za: www.jasnagora.com  

 

Taizé duchowo jednoczy Europę 

 

Wspólnota z Taizé jest jednym z najważ-

niejszych źródeł zaufania, nadziei i pokoju 

we współczesnej Europie – tak o obcho-

dzącej właśnie 70 lat istnienia ekumenicz-

nej wspólnocie z południowej Francji napi-

sał w specjalnym liście przewodniczący 

niemieckiego episkopatu. 20 sierpnia wie-

czorem abp Robert Zollitsch dotrze do 

Taizé. Jak zapowiedział, pozostanie tam do 

niedzieli, odprawi dwie Msze i spotka się z 

młodzieżą. 

 

Przed swoim wyjazdem do Taize abp Zol-

litsch życzył tamtejszej wspólnocie błogo-

sławieństwa Bożego w imieniu całego 

niemieckiego episkopatu. W specjalnym 

liście gratulacyjnym wspomniał głównie jej 

założyciela, br. Rogera. Cytując soborowy 

dekret o ekumenizmie uznał go za „duszę 

całego ruchu ekumenicznego”. Jak stwier-

dził abp Zollitsch, br Roger „pochodził z 

tradycji protestanckiej, ale mimo wszystko 

spuścizna Kościoła katolickiego ubogaciła 

jego życie duchowe”. Ekumenizm br. Roge-

ra polegał na tym, że nikomu nie nakazywał 

zrywać z dawną tradycją, lecz zachęcał do 

ubogacenia własnego, miejscowego Ko-

http://www.redemptor.pl/
http://www.jezuici.pl/wb/pages/posts/xxiv-spotkanie-ejif-601.php
http://www.jasnagora.com/
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ścioła po powrocie z Taizé. Abp Zollitsch 

zaznaczył też, że wspólnota Taizé poprzez 

organizowanie spotkań dla młodzieży w 

całej Europie przyczyniła się do duchowego 

zjednoczenia kontynentu na długo przed 

upadkiem muru. „Właśnie dziś, gdy wielu 

ludzi chce wszystko naraz i natychmiast, 

wspólnota z Taizé uczy zwykłego oczeki-

wania i rozpoznania, że Bóg istnieje” – 

napisał przewodniczący niemieckiego 

episkopatu.              Za Radio Watykańskie 

 

Saletyńskie Czuwanie Młodzieży w 

Łanowicach na Ukrainie 

 

Wierzę w Kościół” – to hasło czuwania 

młodzieży, które odbywa się w Łanowicach 

na Ukrainie. Jego organizatorem w sanktu-

arium maryjnym są misjonarze saletyni. „W 

Ukraińskim La Salette od sześciu lat orga-

nizujemy takie spotkania – powiedział 

Radiu Watykańskiemu ks. Robert Głodow-

ski MS. – Na początku jeździliśmy z mło-

dzieżą z Ukrainy do Polski, do Dębowca. 

Teraz jednak nie wszyscy mogą wyjechać 

do Polski ze względu na to, że trzeba mieć 

wizy Unii Europejskiej. 

 

Są to znaczne utrudnienia, które komplikują 

wyjazdy duszpasterskie za granicę. Dlate-

go postanowiliśmy tego typu spotkania 

organizować tu na miejscu na Ukrainie. W 

tym roku gościmy młodzież ze wschodniej 

Ukrainy. Po raz pierwszy przyjechali młodzi 

z Zaporoża, Charkowa i z Donbasu. Myślę, 

że to w tym kierunku pójdzie. Chcemy 

pokazać, że można jednoczyć na funda-

mencie wiary młodzież na Ukrainie tą ze 

wschodu, jak i tę z zachodu kraju. Tym 

bardziej, że wioska Łanowice jest szcze-

gólna, bo mówi się tu po polsku i praktycz-

nie w 100 proc. zamieszkała jest przez 

polską ludność. W tym roku jest ciekawie, 

bo używane są języki: polski, ukraiński i 

rosyjski. Łączy nas wspólnie wyznawana 

wiara, miłość, modlitwa, a mniej ważne, kto 

jakim językiem mówi. Ważne, że będziemy 

razem – powiedział proboszcz z parafii w 

Buzku koło Lwowa. Spotkanie młodzieży w 

„ukraińskim La Salette” zakończyło się w 

niedzielę 22 sierpnia.   Za: www.saletyni.pl  

 

Kapucyńskie radio TAU w Górnej 

Adydze 

 

Radio internetowe www.radiotaucap.net 

jest inicjatywą braci kapucynów z Bressa-

none w Górnej Adydze. Jego głównym 

celem jest rozbudzenie wiary i przybliżenie 

ludzi do Boga i do Kościoła. Siedziba radia 

znajduje się w Merano, w kapucyńskim 

klasztorze, gdzie od dwóch lat pracują 

bracia kapucyni z Prowincji Krakowskiej. 

Radio, które powstało parę lat temu jako 

Radio Tau prowadzone w języku bułgar-

skim, włoskim i polskim teraz nadaje także 

po niemiecku.  

 

  

 

Program oferuje treści związane z wiarą 

katolicką ukazując jest głębię i bogactwo, 

mówi o miejscowych tradycjach religijnych i 

podejmuje nowe wyzwania ewangelizacyj-

ne. Gdy młodzież nie przychodzi do kościo-

ła, nie chce słuchać katechez, gdy ksiądz 

nie jest już autorytetem moralnym, jak trafić 

do młodych ludzi z przesłaniem Ewangelii? 

Gdzie ich znaleźć? - zastanawia się br. 

Krzysztof Kurzok, pomysłodawca radia. 

Stąd właśnie narodziła się idea radia, aby 

rozmawiać o wierze i przekazywać ją innym 

poprzez współczesną muzykę: rock, hip 

hop, industrymusic, rap, techno. Radio 

TAUCAP nadaje w internecie przez 24 

godziny na dobę współczesną muzykę 

chrześcijańską z całego świata i w różnych 

językach. Często zdarza się, że podczas 

programów na żywo muzycy dają swoje 

świadectwo.                Za: www.kapucyni.pl 

Jezuickie szkolenia o prawach 

człowieka dla pracowników planta-

cji herbaty 

 

W indyjskim stanie Assam kolejna grupa 

młodzieży pracująca na plantacjach herba-

ty zakończyła edukację prawną. Prowa-

dzona ona była w jezuickim ośrodku w 

stolicy stanu Guwahati. Program kształce-

nia dla biednych i niewykształconych ro-

botników upraw herbacianych stworzył tam 

jezuita – prawnik i działacz na rzecz praw 

człowieka – ojciec Ravi Sagar. Szkoleniem 

objęto już 10 dystryktów i przeszkolono 12 

tys. pracowników plantacji herbacianych.  

 

Szkolenie pozwoliło wyszkolić 500 liderów 

w zakresie podstawowych praw człowieka i 

pracownika. Dzięki temu mogą oni upo-

wszechniać tę wiedzę wśród członków 

niewykształconych społeczności robotni-

ków plantacyjnych. Wiedza ta jest przydat-

na w Indiach, gdzie problemem jest prze-

strzeganie prawa pracy oraz uczciwe wy-

płacanie wynagrodzeń pracownikom 

szczególnie niewykształconym. Działalność 

na rzecz edukacji prawnej nawiązuje do 

działań zapoczątkowanych u schyłku XIX 

w. przez belgijskiego jezuitę ojca Constanta 

Lievensa, który w środkowych Indiach 

udzielał pomocy prawnej niewykształconym 

plemieńcom, by chronić ich przed wykorzy-

stywaniem. 

 

Wicepostulator sprawy beatyfikacyjnej o. 

Lievensa SJ, ks. Jonckheere, przypomina: 

„Ojciec Lievens, który był wówczas tutaj, 

widział nędzę tych ludzi i zaczął bronić tych 

ludzi w sądach”. 

Większość ludzi pracujących przy zbiorze i 

produkcji herbaty to biedni plemieńcy po-

zbawieni innych źródeł utrzymania. Nie 

znają przysługujących im praw i są wyko-

rzystywani przez pracodawców. 55 proc. z 

ponad 800 mln kilogramów indyjskiej her-

baty pochodzi z upraw w stanie Assam.  

 Za Radio Watykańskie 

  

 

 

   

  Witryna tygodnia  

 

 

Sługa Boży O. Serafin Kaszuba - Boży Włóczęga  

 

Poniżej przedstawiamy rozmowę o. Roberta Krawca o życiu i apostolskiej pracy kapucyna, sługi Bożego Ojca Serafina 

Kaszuby z wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego o. Hieronimem Warachimem 

 

- Od kilku lat toczy się proces kanoniza-

cyjny sługi Bożego o. Serafina Kaszuby. 

Od kiedy znał ojciec sługę Bożego? 

 

Znałem go od mojego dzieciństwa i jego 

młodości. Zapamiętałem Ojca Serafina 

klęczącego w komży ministranckiej w 

drzwiach zakrystii drewnianego kapucyń-

skiego kościoła na Zamarstynowie we 

Lwowie. Spotykałem go jako ucznia matu-

ralnej klasy V Gimnazjum we Lwowie, do 

którego również uczęszczałem.Na szkol-

nych apelach Alojzy Kaszuba często 

występował z jakimś odczytem nawiązują-

cym do danego święta. Niekiedy, na prze-

rwach lekcyjnych, zauważałem wokół 

niego zgromadzoną grupkę kolegów. To 

był Alojzy Kaszuba, który nie kopał piłki i 

http://www.saletyni.pl/
http://www.radiotaucap.net/
http://www.kapucyni.pl/
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nie biegał tak, jak czynili to inni chłopcy. 

Chociaż już wtedy był "nieco inny", to 

jednak wszyscy w szkole szanowali go. 

Dla nas to był Lojzek z Zamarstynowa. 

 

- Ojciec znał sługę Bożego Serafina Ka-

szubę, od jego młodości aż do 1977 roku. 

Czy w życiu "Lojzka z Zamarstynowa" 

można wyodrębnić jakieś wydarzenia 

kluczowe, które odcisnęły piętno na jego 

postawie i duszpasterskiej posłudze? 

 

Kiedy Serafin Kaszuba złożył egzamin 

dojrzałości, otrzymując bardzo wysoką 

ocenę, wówczas postanowił wstąpić do 

zakonu kapucynów. Myśl o zakonie nie 

zrodziła się w nim zaraz po maturze, ale 

kształtowała się już wcześniej. Kiedy jego 

rodzony brat utonął w rzece, wówczas 

Alojzy doznał głębokiego poruszenia 

usłyszawszy słowa wypowiedziane przez 

o. Czesława Szubera: "A teraz tu twoje 

miejsce przy ołtarzu".Serafin Kaszuba 

przejął się tymi słowami do tego stopnia, 

że po wielu latach zacytuje je w swoich 

pismach. Kiedy przybył do Sędziszowa 

Małopolskiego i jako kandydat do nowicja-

tu stanął przed furtą klasztorną, wówczas 

przypomniał sobie słowa o. Czesła-

wa.Wiemy, że w trakcie odbywania nowi-

cjatu ówczesny przełożony miał zastrze-

żenia, co do jego fizycznego zdrowia. 

Natomiast charakter Serafina nie budził 

zastrzeżeń, miał wiele zalet, które przeło-

żeni dostrzegali. 

 

- Jeden z przyjaciół określił go jako czło-

wieka zakochanego w czytaniu książek... 

 

W trakcie studiów teologicznych Serafin 

często spacerował sam po ogrodzie, 

trzymając w ręku książkę. Kiedy w Semi-

narium dwa razy do roku organizowano 

dysputy teologiczne na różne tematy, br. 

Serafin Kaszuba zawsze bardzo umiejęt-

nie potrafił je poprowadzić. Na takie dys-

puty teologiczne przybywał niekiedy kard. 

Sapieha z Krakowa, który bardzo cenił i 

lubił kapucynów.Serafin Kaszuba po 

otrzymaniu święceń kapłańskich został 

skierowany na dalsze studia filozoficzne 

na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie 

uzyskał dyplom magistra. Po ukończeniu 

studiów specjalistycznych nauczał w na-

szym kolegium w Rozwadowie języka 

polskiego. Na podstawie jego pozostawio-

nych listów i pism dochodzimy do przeko-

nania, że była to osobowość o szerokich 

zainteresowaniach i wszechstronnych 

zdolnościach, kochająca nade wszystko 

swoje kapłaństwo. Ojciec Serafin pomimo 

swoich rozległych zainteresowań pilnował, 

aby nie zaniedbać posługi konfesjonału, 

solidne opracowywał kazania i był zawsze 

gotowy służyć wiernym, proszącym go o 

posługę. 

 

- Jesienią 1940 roku o. Serafin Kaszuba 

wyjechał na Wołyń... 

 

O. Serafin pracował tam w klimacie barba-

rzyńskich mordów i palenia wsi. Wraz ze 

spaleniem Krasina, w którym przebywał, 

rozpoczęły się tzw. "czerwone noce" na 

Wołyniu. Kiedy napadano na jakąś wio-

skę, to zrządzeniem Opatrzności, sługa 

Boży przebywał już w innej miejscowości. 

Później napisał: "Nade mną czuwała moc 

Wielkiej Ręki". Także Bóg czuwał nad nim, 

kiedy wyzdrowiał z tyfusu, którym zaraził 

się podczas odwiedzania chorych. 

 

 

 

- Był taki dzień, kiedy to o. Serafin znalazł 

się w powrotnym pociągu do Polski, ale ... 

postanowił na następnej stacji wysiąść i 

pozostać na Wschodzie. Co skłoniło go do 

podjęcia takiej decyzji? 

 

W liście do rodziny z 1958 roku napisał: 

"Gdybym teraz rzucił tych moich bieda-

ków, nie miałbym nigdy spokoju. Osiem-

naście lat spędzonych tu zbyt mocno 

wżarło się w życie, żeby można z lekkim 

sercem zaczynać co innego. Pewnie, że 

gdyby taka była wola Boża wyrażona 

przez przełożonych, nie wahałbym się ani 

chwili, ale tego nie widzę, a raczej odczy-

tuję zupełnie coś przeciwnego".Pozostał 

dlatego, że był kapłanem, chociaż decyzja 

o pozostaniu zrodziła w nim niepokój. 

Wkrótce wysyłał list do przełożonego, w 

którym prosi o zrozumienie jego decyzji, 

że "nie zrywa on z posłuszeństwem, ale 

odczuwa wewnętrzną potrzebę pozostania 

dla ludzi, którzy nie mają żadnej duchowej 

opieki". 

 

- I od tego momentu rozpoczyna się okres 

jego duszpasterstwa wędrownego... 

 

Jego bliscy krewni, a zwłaszcza siostry, 

nakłaniali go usilnie do powrotu. On jed-

nak uważał, że jest potrzebny bardziej na 

Wschodzie. O. Serafin lubił chodzić i miał 

ducha "wędrowca Bożego". Wkrótce za-

częto go oczerniać w prasie, aż do po-

zbawienia prawa sprawowania posługi 

kapłańskiej. Wielokrotnie usiłowano go 

aresztować. Władze państwowe zakazały 

mu duszpasterskiej działalności, nieznani 

sprawcy zdemolowali świątynię i przed-

mioty religijne wywieźli w nieznane miej-

sce.Dla Serafina rozpoczyna się okres 

duszpasterstwa ukrytego, czyli sprawowa-

nego po nocach, w cmentarnych kaplicach 

czy w prywatnych mieszkaniach. Rozpo-

czyna się dla niego etap podróży po Wo-

łyniu, Kazachstanie, Rosji, Białorusi, Litwie 

czy Łotwie.Sługa Boży, aby ukryć się 

przed aresztowaniem podejmował różne 

prace: jak palacza w szpitalu czy introliga-

tora, oprawiającego książki. Tak napraw-

dę, to introligatorstwo Serafina Kaszuby 

polegało na "oprawianiu" dusz ludzkich. 

 

- Kiedy zrodziło się w ojcu przekonanie o 

świętości Serafina Kaszuby? 

 

W chwili jego śmierci. W trakcie jego życia 

przychodziły myśli, aby gromadzić infor-

macje na jego temat. Taką postać trzeba 

utrwalić. Sporządziłem około sześćdzie-

sięciu wywiadów ze świadectwami życia i 

działalności Ojca Serafina. 

 

- Czyli przekonanie o wyjątkowości Ojca 

Serafina zrodziło się pod wpływem intuicji, 

świadectwa ludzi czy ilości wiernych od-

wiedzających jego grób? 

 

Kiedyś odwiedziłem Ojca Serafina w szpi-

talu we Wrocławiu. Wówczas był bardzo 

schorowany, czekał na operację. Chcia-

łem, aby opisał przeżycia ze Wschodu, ale 

on odpowiedział: "... a ta, bez potrzeby". 

Później spisał swoje przemyślenia w 

książce i zatytułował ją "Strzępy". 

 

- Ojciec napisał książkę poświeconą Ojcu 

Serafinowi Kaszubie pt. "Włóczęga Boży". 

 

Przyszedłem kiedyś bardzo zmęczony do 

zakonnej celi i chciałem już się położyć 

spać, a tu naglę słyszę wewnętrzny głos 

Ojca Serafina: "czemu ty nie piszesz!". 

Wtedy zacząłem się z nim kłócić i tłuma-

czyć, że czasu nie mam. "Ta siadaj i pisz" 

- znowu słyszę wewnętrzne słowa. I od 

tamtego wieczoru często siadałem i pisa-

łem. Ośmielam się twierdzić, że książkę tę 

napisałem pod szczególnym okiem Ojca 

Serafina. 

 

- Rozpoczęto proces beatyfikacyjny sługi 

Bożego Ojca Serafina Kaszuby. Co zade-

cydowało, że podjęto starania zmierzające 

do ogłoszenia Sługi Bożego świętym 

Kościoła? W czym upatrywać wielkość 

tego kandydata na ołtarze? 

 

Ojca Serafina określa się mianem czło-

wieka ośmiu błogosławieństw. On realizo-

wał błogosławieństwa w oparciu o głęboką 

wiarę. "Odczuwał moc czuwającej Ręki 

nad nim". On w sobie miał determinację, 

aby pokonywać tysiące kilometrów i nieść 

ludziom Jezusa w słowie Bożym i sakra-

mentach. To wynikało z jego potrzeby 

serca. Przecież mógł "odpoczywać" mając 

słabe zdrowie i licznie przebyte choroby 

jak: szkarlatynę, tyfus, zapalenie nerek, 

gruźlicę czy operację ucha. On jednak do 

końca służył Bogu, a ludziom oddawał to 

wszystko, co jeszcze miał. Nigdy nie za-

łamywał się z powodu przeciwności. Oj-

ciec Serafin mawiał, że jego oprawcy to 

"tylko pionki w rękach Bożej Opatrzności". 

On miał świadomość, że też jest pionkiem, 

ale tym wybranym. Często poniewierano 

jego ludzką godność, zwłaszcza kiedy 

przebywał w komunistycznym więzieniu. 

Choć był prześladowany przez komuni-

stów, to jednak ludzie coraz bardziej go 

cenili, podziwiali i kochali. 
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- Dla potrzebujących stał się wędrownym 

apostołem i włóczęgą Chrystusa. Umarł 

20 września 1977 roku jak wędrowiec, w 

ukraińskim mieszkaniu odmawiając bre-

wiarz ... Ojciec Serafin był człowiekiem 

modlitwy. W jaki sposób i o co modlił się? 

 

Zapamiętałem go w świątyni klęczącego 

po Komunii świętej. On tęsknił za mszą 

świętą. Głęboko przeżył mszę świętą 

odprawianą przy framudze rozwalonego 

meczetu. Nie miał wówczas lepszego 

miejsca. Będąc w więzieniu dziękował 

Bogu za pamięć, ponieważ bez ksiąg 

liturgicznych z pamięci odprawiał mszę 

świętą. Z listów Ojca Serafina wyczytamy, 

że największą jego troską było to, żeby nie 

rozminąć się z wolą Bożą. To była naj-

istotniejsza sprawa jego prośby modlitew-

nej i najgłębszy sposób modlenia się. 

 

- W jaki sposób Ojciec Serafin odczytywał 

i wypełniał wolę Bożą? 

 

Poprzez sytuacje, w których znajdował 

się. Dla niego wolą Bożą było to, że za-

mknięto świątynię, wyrzucono go z miesz-

kania i także to, że musiał się "włóczyć". 

Wiedział, że wolą Bożą jest włóczęgostwo, 

poprzez które może służyć ludowi Bożemu 

i prowadzić go do zbawienia. Często 

powtarzał: "żeby tylko się nie rozminąć z 

wolą Bożą". 

 

- Czego ojca nauczył Serafin Kaszuba? 

 

Mam wyrzuty sumienia, że jakoś nie zaw-

sze doceniałem Ojca Serafina. Jako klery-

cy poklepywaliśmy go po ramieniu i mówi-

liśmy: "Serafin, ty to tylko z książką sie-

dzisz w rogu ogrodu". Kiedy przebywali-

śmy razem we Lwowie to mówiliśmy: 

"Serafin nie zapalił papierosa, nie napije 

się alkoholu". On zawsze był gdzieś z 

boku. W nim rozwijała się świadomość, że 

jest na służbie Bożej. Serafin nauczył 

mnie bardziej wierzyć w Boga i kochać 

ludzi oraz zakonne ubóstwo. 

 

- Wspomniał ojciec, że sługa Boży to 

postać duchowo bardzo bogata i mająca 

szerokie zainteresowania... 

 

On czytał ciągle i interesował się bardzo 

życiem Kościoła i przebiegiem obrad 

Soboru Watykańskiego II. Kiedyś Ojciec 

Serafin wyjechał do Azerbejdżanu, ażeby 

spotkać się z pewnym kapłanem, który nie 

uznawał decyzji Soboru Watykańskiego II, 

aby jak to określił: być rzecznikiem jedno-

ści Kościoła. 

 

- Podobno, podczas pobytu w Polsce 

Ojciec Serafin dwukrotnie przebywał i 

rozmawiał z Prymasem Polski Stefanem 

Wyszyńskim. Czy otrzymał jakieś szcze-

gólne uprawnienia wobec Kościoła na 

Wschodzie? 

 

Wszystko wskazuje na to, że tak. 

 

- Spotkał się ojciec z osobami, dla których 

ojciec Serafin sprawował sakramenty i 

głosił słowo Boże. Co ludzie i Kościół na 

Wschodzie zawdzięczają Ojcu Serafinowi 

Kaszubie? 

 

Ksiądz Józef Kowalow, proboszcz z 

Ostrogu na Ukrainie napisał: "Kościół na 

Wołyniu odradza się dzięki słudze Boże-

mu Ojcu Serafinowi Kaszubie". Kapłan ten 

w ludziach wierzących widział ślady dzia-

łalności Ojca Serafina. Dzisiaj wiara i 

działalność Sługi Bożego owocują najbar-

dziej. 

 

- Święci to mowa Boga do ludzi. Jakie 

przesłanie kieruje Pan Bóg do Kościoła i 

ludzi XXI wieku przez Ojca Serafina? 

 

W życiu Ojca Serafina uderza żywa wiara i 

wielki kult Eucharystii, jak również troska o 

jedność i świętość Kościoła. On był otwar-

ty na odnowę soborową Kościoła. Serafin 

od dawna udzielał sakramentów prawo-

sławnym, choć nie miał okazji zapoznać 

się z wszystkimi dokumentami soborowy-

mi. Wiedział, że idzie nurt ekumenizmu w 

Kościele. 

 

- Zapewne ojciec często rozmyśla o Sera-

finie Kaszubie? 

 

Kiedy sprawuję mszę świętą w kościele, to 

widzę nad chórem organowym witraż 

przedstawiający Ojca Serafina. Postać 

Serafina Kaszuby umieszczona na witra-

żu, krocząc po mapie byłego Związku 

Radzieckiego w jednej dłoni trzyma Eu-

charystię, a w drugiej krzyż. Ojciec Serafin 

przedstawiony jest na witrażu z odwagą, 

bohaterstwem, poświęceniem, wiarą i 

miłością. 

 

- Nie czuje się ojciec trochę wyróżniony w 

swoim życiu spotykając św. Ojca Pio i 

Ojca Serafina Kaszubę? 

 

To są dary nieba. Niekiedy myślę: "Boże 

skądże mi to, że w moim życiu widziałem 

raz św. Maksymiliana Kolbego, spotyka-

łem się z Ojcem Serafinem Kaszubą, 

odwiedziłem św. Ojca Pio, widziałem 

dwukrotnie bł. Jana XXIII, ucałowałem 

rękę sługi Bożego Pawła VI, wielokrotnie 

spotykałem sługę Bożego Jana Pawła II. 

 

- Przeczytałem, że Ojciec Serafin miał 

poczucie humoru... 

 

Kiedyś zobaczyłem Ojca Serafina na 

głównym placu mariackim we Lwowie, jak 

stojąc przed witryną sklepu oglądał wyda-

ne po rosyjsku i wyłożone pisma Lenina. 

Powiedziałem: "Jeszcze tego tobie brako-

wało. No, ale zainteresowania..." To był 

człowiek do życia, ale równocześnie 

wszyscy widzieli, że w nim jeszcze jest 

coś innego. 

 

Czytając listy Ojca Serafina Kaszuby 

zauważymy, że dla niego wszystko stawa-

ło się modlitwą: jazda samochodem, cze-

kanie na dworcu na pociąg. Pewna kobie-

ta w świadectwie na temat Ojca Serafina 

powiedziała: "To był dziwny człowiek, bo 

kiedy był głodny, to nie był głodny, a kiedy 

był niewyspany to nie był niewyspany. U 

Serafina Kaszuby wszystko stawało się na 

chwałę Pana Boga". 

 

- Dziękuję za rozmowę. 

 

Rozmawiał o. Robert Krawiec OFMCap  

 

Za: www.kapuicyni.pl 

   

   

  Zapowiedzi wydarzeń  

 

 

Cysterski odpust w Mogile 

 

Wrzesień jest szczególnym miesiącem w 

mogilskim Sanktuarium. Jest to czas w 

którym przeżywamy odpust, obchodzony 

tradycyjnie w Uroczystość Podwyższenia 

Krzyża Świętego (14 września). Sama 

nazwa tego święta pochodzi od faktu od-

nalezienia krzyża, na którym umarł Jezus 

Chrystus. Z tym wydarzeniem związana 

jest postać cesarzowej - świętej Heleny, 

której pałac przekształcono na bazylikę. W 

tej świątyni umieszczono następnie drogo-

cenną relikwię Krzyża przywiezioną z 

Jerozolimy.  

 

Od 1817 roku stróżami tej bazyliki oraz 

rzymskiej części relikwii Krzyża Świętego 

są cystersi. W kaplicy za głównym ołta-

rzem, oprócz wspomnianej relikwii, prze-

chowywana jest również część tabliczki, 

jaką Piłat kazał umieścić na krzyżu.  

W Sanktuarium czczone są również w 

szczególny sposób relikwie Chrystusowe-

go Krzyża oraz związany od wieków z 

bazyliką łaskami słynący wizerunek Pana 

Jezusa Ukrzyżowanego. Kiedy cystersi 

przybyli do Mogiły, zastali tu resztki obrzę-

dów pogańskich, odprawianych u stóp 

kopca Wandy, córki Kraka - legendarnego 

założyciela Krakowa. Postawili tu krzyż i 

rozpoczęli ewangelizację. Następnie wy-

http://www.kapuicyni.pl/
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budowali kościół, w którym Chrystusowy 

Krzyż zajaśniał szczególnymi łaskami. 

Jego dzieje, a zwłaszcza początki, giną w 

zakamarkach historii. W południowej ścia-

nie krużganków znajduje się wmurowana 

płyta pochodzącą z kaplicy Krzyża Święte-

go, noszącą ślady wyżłobione kolanami 

pielgrzymów. Jest ona świadectwem bar-

dzo żywego kultu, który rozwijał się w 

poprzednich wiekach.  

Wielki odpust w Mogile rozpoczynają Nie-

szpory Pontyfikalne (13 września) śpiewa-

ne po łacinie przez wspólnotę cystersów 

oraz uroczysta Msza św. z procesją pokut-

ną z relikwiami Krzyża Świętego. 

 

Każdego dnia wedle stałego porządku 

odprawiane są w bazylice Msze św. i na-

bożeństwa, podczas których przybywający 

licznie pielgrzymi rozważają bolesną mękę 

naszego Zbawiciela, uwielbiają Go i dzię-

kują za wszelkie dobro w życiu. Przycho-

dzą również, by żałować za swe grzechy i 

przewinienia oraz prosić o łaski dla siebie i 

swoich bliskich. Za: www.mogila.cystersi.pl   

Zaproszenie na Licheńskie Spotka-

nia Rodzin 

Wspólna rodzinna modlitwa i liturgia, za-

bawy i konkursy, koncerty muzyczne i 

przedstawienia, prelekcje dla rodziców 

oraz możliwość skorzystania z rozmowy z 

psychologiem i doradcą rodzinnym - to 

wszystko czeka na rodziny, które przyjadą 

w dniach 28-29 sierpnia do sanktuarium 

maryjnego w Licheniu na Licheńskie Spo-

tkania Rodzin, czyli Piknik z Mamą i Tatą w 

Licheniu. Poniżej prezentujemy szczegó-

łowy program spotkania:  

Sobota, 28 sierpnia   

 

13.00 – uroczyste otwarcie Licheńskich 

Spotkań Rodzin; na scenie przed bazyli-

ką występ „Kapeli znad Baryczy”, „Kapeli 

Szkockiej”; konkursy i zabawy dla dzieci i 

rodzin – „Sun`s Group”; 

17.00 – koncert „Arki Noego”; 

19.00 – Msza św.; przewodniczy ks. bp 

Antoni Długosz; odnowienie przysięgi 

małżeńskiej; 

 9.00–19.00 – targi książki rodzinnej w 

dolnej bazylice; 

13.00–17.00 – indywidualne rozmowy z 

psychologami i doradcami rodzinnymi w 

kaplicy bł. Stanisława Papczyńskiego 

(bazylika dolna). 

 

Niedziela, 29 sierpnia 

   

10.00 – prelekcja dla rodziców pp. Elżbiety 

i Jerzego Marcinkiewiczów z Łodzi w kapli-

cy Trójcy Świętej (bazylika dolna); 

12.00 – Msza św. w bazylice z błogosła-

wieństwem dla dzieci i młodzieży przed 

nowym rokiem szkolnym; 

14.00 – przedstawienie pt. „Objawienia 

Matki Bożej Licheńskiej” (ołtarz polowy 

przy Placu Koronacyjnym w starej części 

sanktuarium); 

14.30 – pokaz obozowiska i broni od śre-

dniowiecza do II wojny światowej oraz 

walk rycerskich; konkursy i zabawy (Plac 

Koronacyjny w starej części sanktuarium). 

Za: www.lichen.pl  

 

Studia mariologiczne w Niepokala-

nowie 

 

Jedyny w Polsce i Europie Środkowo-

Wschodniej wydział Teologiczny, który 

prowadzi studia ze specjalizacji z mariolo-

gii zacznie działać od października w Nie-

pokalanowie. Uniwersytet Kardynała Ste-

fana Wyszyńskiego w Warszawie od no-

wego roku akademickiego otwiera Ośrodek 

Naukowo – Badawczy na terenie klasztoru 

franciszkańskiego. Placówka zajmowała 

się będzie pogłębianiem wiedzy teologicz-

nej o Najświętszej Maryi Pannie. Ośrodek 

będzie prowadził studia zaoczne - dokto-

ranckie z teologii ze specjalności mariolo-

gia oraz podyplomowe studia mariologicz-

ne. 

Jak podkreśla prof. UKSW ojciec Grzegorz 

Bartosik, franciszkanin, kierownik katedry 

mariologii i prodziekan wydziału teologicz-

nego, adresatem tych studiów 

są wykładowcy mariologii w seminariach i 

na wyższych uczelniach, kustosze sanktu-

ariów, członkowie ruchów kościelnych 

odnowy życia duchowego w Kościele i 

wszyscy, którzy chcieliby pogłębić swoją 

wiedzę o Najświętszej Maryi Pannie.  

Studia doktoranckie są skierowane do tych 

wszystkich, którzy posiadają już magiste-

rium bądź licencjat kanoniczy z teologii. 

Dla tych, którzy posiadają magisterium, 

studia trwają cztery lata, a dla tych, którzy 

posiadają licencjat kanoniczy z teologii - 

dwa lata. Studia podyplomowe adresowa-

ne są do tych, którzy mają już dyplom, a 

więc magisterium z jakiejkolwiek dziedziny, 

ale chcą pogłębić wiedzę mariologiczną 

nie podejmując się pisania rozprawy dok-

torskiej. Rekrutacja na ten rodzaj studiów 

już trwa, a  wykaz dokumentów jakie trze-

ba złożyć jest dostępny na stronie interne-

towej 

www.niestacjonarna.teologia.uksw.edu.pl. 

Dokumenty na studia doktoranckie można 

składać od 23 sierpnia do 10 września w 

gmachu głównym Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis 5 

w Warszawie.  

W jednym roku organizowane będą trzy 

sesje dydaktyczne (tygodniowe) i jedna 

egzaminacyjna na zakończenie roku. 

Zajęcia odbywać się  będą w gmachu 

Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego „Kolbia-

num”  w Niepokalanowie. Studenci będą 

mogli korzystać z zakwaterowania i posiłku 

podczas sesji w Domu Pielgrzyma w Nie-

pokalanowie. Udostępniona będzie rów-

nież dla nich Biblioteka.  

Inicjatywa studiów mariologicznych w 

Niepokalanowie stanowi wotum wdzięcz-

noći za ofiarę życia św. Maksymiliana 

Kolbego. Zakon franciszkański w tym roku, 

dokładnie 14 sierpnia otwiera Rok Kolbiń-

ski przygotowujący wspólnotę i wszystkich 

czcicieli Męczennika Auschwitz do święto-

wania 70 rocznicy ofiary życia ojca Kolbe-

go. O. M.Wódka OFMConv, Radio Niepo-

kalanów 

 

     

   

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” 
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