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Wiadomość tygodnia 
 

 

Benedykt XVI o jedności chrześcijan 
 
"Pozdrawiam serdecznie wszystkich 
Polaków. W Tygodniu Modlitw o Jedność 
Chrześcijan, Chrystus Pan raz jeszcze 
modli się za nas: «Aby wszyscy stanowili 
jedno» (J 17,21). I my prośmy o ten 
upragniony Boży dar. Niech Kościół i inne 
Wspólnoty zjednoczy duch wiary, 
cywilizacja życia, pokoju i miłości. Pragnąc 
komunii wierzących, budujmy naszą 
codzienność na Chrystusie i Jego 
Ewangelii. Życzę wszystkim dobrej 
niedzieli”. Temat jedności Kościoła 
zdominował papieskie rozważanie na Anioł 
Pański. Benedykt XVI nawiązał do 
organicznej wizji wspólnoty wierzących u 
św. Pawła. 
 
Apostoł ukazuje Kościół jako jedno ciało, 
którego głową jest Chrystus. W ten sposób 
stara się wyrazić ideę jedności w wielości 
charyzmatów. Dzięki niej Kościół w 
Chrystusie i Duchu jest jeden i święty, to 
znaczy stanowi wewnętrzną komunię, która 
wykracza poza ludzkie zdolności i je 
uzupełnia. 
 

 
„Pragnę podkreślić ten aspekt w związku z 
przeżywanym obecnie Tygodniem Modlitw 
o Jedność Chrześcijan, który zakończy się 
jutro, w święto Nawrócenia św. Pawła – 
powiedział Benedykt XV. – Zgodnie z 
tradycją odprawię po południu w Bazylice 
św. Pawła za Murami nabożeństwo 
nieszporów z udziałem przedstawicieli 
innych Kościołów i wspólnot kościelnych 
obecnych w Rzymie. Będziemy prosić 
Boga o dar pełnej jedności wszystkich 
uczniów Chrystusa, a szczególnie, zgodnie 
z tegorocznym tematem, odnowimy nasze 
zobowiązanie do bycia świadkami 

ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. 
Komunia chrześcijan bowiem czyni bardziej 
wiarygodnym i skutecznym głoszenie 
Ewangelii, co stwierdził już sam Jezus 
prosząc Ojca w przeddzień swej śmierci: 
«Aby byli jedno... by świat uwierzył»” – 
mówił Papież. 

Ojciec Święty zwrócił także uwagę na 
przypadające dziś wspomnienie św. 
Franciszka Salezego – głosiciela świętości 
dostępnej dla wszystkich, a zarazem 
patrona dziennikarzy i prasy katolickiej. 
Jemu zawierzył opublikowane wczoraj 
przesłanie na Światowy Dzień Środków 
Społecznego Przekazu. Przypomniał 
również postać nowego hiszpańskiego 
błogosławionego: Józefa Samsó i Elíasa. 
Wyniesionego wczoraj do chwały ołtarzy 
kapłana i męczennika Benedykt XVI polecił 
jako wzór księżom, a szczególnie 
proboszczom. 

Za: Radio watykańskie 

 
     

  Wiadomości krajowe 
 

Nowy Inspektor salezjańskiej 
Prowincji św. Jana Bosko 

 

 

18 stycznia nadeszła z Rzymu wiadomość, 
iż decyzją Księdza Generała nowym 
inspektorem salezjańskiej Prowincji św. 
Jana Bosko, z siedzibą we Wrocławiu, 
został mianowany ks. Alfred Leja, który 
pełni obecnie funkcję dyrektora 
Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Tarnowskich Górach.  
 
Ks. Alfred Leja urodził się 6.10.1959 r. w 
Niemodlinie (diecezja opolska). Święcenia 
kapłańskie otrzymał 24.06.1987 w 
Krakowie z rąk ks. bpa A. Małysiaka. Oto 
miejsca, w których ks. Alfred pełnił 
dotychczas swoją posługę: 

1987-1992 – Lubin, par. NSPJ, praca 
duszpastersko-katechetyczna; 
1992-1998 – Wrocław, par. NSPJ, praca 
duszpastersko-katechetyczna, duszpasterz 
akademicki; 
1998 – 1999 – Poznań, par. św. Jana 
Bosko, praca duszpastersko-
katechetyczna; 
1999-2004 – Lubin, par. NSPJ, dyrektor 
Salezjańskiego Liceum, a od 2002 także 
wspólnoty zakonnej; 
od sierpnia 2004 – dyrektor SOSW w 
Tarnowskich Górach.  
Składając gratulacje Księdzu Inspektorowi-
nominatowi, polecamy go jednocześnie 
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modlitwie całej Rodziny Salezjańskiej. Za: 
www.salezjanie.pl 
 
Dominikanie wybierają prowincjała 

W poniedziałek w Krakowie rozpoczyna się 
kapituła prowincjalna polskich 
dominikanów. Uczestniczący w niej 
zakonnicy – delegaci reprezentujący blisko 
450 osobową prowincję wybiorą nowego 
prowincjała oraz dyskutować będą o 
kierunkach rozwoju dominikańskiej 
prowincji w najbliższym czteroleciu. 
 
Kapituła rozpocznie się w krakowskiej 
bazylice dominikanów Mszą świętą 
sprawowaną według formularza o Duchu 
Świętym. Uczestniczący w niej bracia będą 
modlić się w intencji dobrego wyboru 
przełożonego a także prosić o Boże 
błogosławieństwo na cały czas trwania 
obrad. W obradach weźmie udział 46 
delegatów reprezentujących wszystkich 
dominikanów z Polskiej Prowincji. W 
przeddzień rozpoczęcia kapituły odbędzie 
się procedura sprawdzenia dokumentów 
pozwalających danemu bratu uczestniczyć 
w jej obradach. 
 
W czasie kapituły jej uczestnicy na drodze 
demokratycznego głosowania wybiorą 
nowego prowincjała, czyli najwyższego 
przełożonego Polskiej Prowincji Zakonu 
Kaznodziejskiego. Kadencja prowincjała 
trwa 4 lata a prowincjał może ją 
sprawować jedynie dwa razy pod rząd. Na 
prowincjała można wybrać każdego z 
ojców, który ma już 35 lat i jest 
przynajmniej 10 lat w zakonie. Przez 
minione cztery lata prowincjałem 
dominikanów był o. Krzysztof Popławski 
OP. Ponadto uczestnicy kapituły wybiorą 
również Radę Prowincji, która w okresie 
pomiędzy kapitułami będzie pomagała 
sprawować władzę nowo wybranemu 
prowincjałowi.  
 
Kolejne dni kapituły poświęcone będą 
pracy w grupach tematycznych 
(komisjach), które rozpatrywać będą 
zgłoszone przez braci wnioski. Na 
zakończenie zgromadzenia zostaną 
opracowane Akta kapituły, zawierające 
opis aktualnego stanu Prowincji oraz zbiór 
zadań i postulatów dla Polskiej Prowincji 
Dominikanów na najbliższe 4 lata. Obecna 
kapituła to Zwyczajna Kapituła 
Prowincjalna Wyborcza. Gromadzi się ona 
co 4 lata w celu wybrania najwyższego 
przełożonego prowincji . Kapituła 
prowincjalna jest najwyższą władzą w 
prowincji. Podejmuje decyzje, mające moc 
wiążącą dla wszystkich dominikanów.  
 
Polska Prowincja Zakonu 
Kaznodziejskiego (O.O. Dominikanów) jest 
najliczniejszą na świecie jednostką Zakonu 
i liczy 447 braci. Dominikanie posiadają 18 
klasztorów na terenie Polski oraz palcówki 
na Białorusi, w Niemczech i USA. Za: 
www.dominikanie.pl 
 
 

W 194 urodziny oblatów zmiana 
prowincjała 

 
 W liturgiczne święto nawrócenia św. 
Pawła Apostoła Misjonarze Oblaci Maryi 
Niepokalanej wspominają rocznicę 
powstania zgromadzenia. 25 stycznia 1816 
roku młodzi kapłani Eugeniusz de 
Mazenod, Henryk Tempier i Augustyn 
Icard zamieszkali razem w starym 
pokarmelitańskim klasztorze w Aix-en-
Provence, rozpoczynając tym samym 
wspólnotowe życie. Dzień ten w tradycji 
oblackiej jest uważany za początek 
założenia Zgromadzenia.  

W 1826 roku Stolca Apostolska 
zatwierdziła Konstytucje i Reguły 
Misjonarzy Oblatów. Dziś Zgromadzenie 
liczy ponad 4 tys. oblatów, którzy głoszą 
ewangelię w blisko 70 krajach świata. 
Najwięcej w zgromadzeniu jest Polaków. 
Również dziś swoja posługę rozpoczęła 
nowa Administracja Polskiej Prowincji 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.  

W tym dniu 
dotychczasowego 

prowincjała ojca 
Teodora Jochema 
OMI zastąpi ojciec 
Ryszard Szmydki 
OMI, który przez 
kolejne trzy lata 
będzie pełnił tę 
funkcje. Odpowie-
dzialność prowincjała 

obejmuje zaangażowanie Zgromadzenia w 
ramach danej Prowincji. Prowincjał 
posiada pełną władzę w stosunku do osób, 
wspólnot i dzieł Prowincji, zgodnie z tym, 
co jest zapisane w zakonnych 
Konstytucjach i Regułach.           Za: 
www.oblaci.pl  

Habilitacja ks. Kazimierza Peka, 
marianina 

 
19 stycznia na Wydziale Teologii 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II w Lublinie miało miejsce 
kolokwium habilitacyjne ks. dr. Kazimierza 
Peka MIC. Podstawą – obok pozytywnej 
oceny dotychczasowego dorobku 
naukowego wyrażającego się m.in. w 
licznych publikacjach – była dysertacja 
naukowa pt. „Deus Semper maior. 
Teologiczny obraz Boga w mariologii 
polskiej XX wieku”.  
 
O wydanej książce tak pisze jej autor w 
słowach zakończenia: „Poszukiwanie 
odpowiedzi na pytanie o teologiczny obraz 
Boga w mariologii polskiej XX wieku było 
głównym zadaniem niniejszego 
opracowania. Motywem przewodnim była 
dewiza Deus semper maior. Dla tego 
studium wyznaczała ona dwa istotne 
kryteria teologiczno-poznawcze. Po 
pierwsze – Bóg jest zawsze większy od 
ludzkich pojęć. Język teologii można i 
trzeba ulepszać. Jednak mimo 

samoobjawiania  i samoudzielania się 
Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu 
Świętym, Bóg pozostaje dla człowieka 
Nieogarniony. To zaś w jakiejś mierze 
winno skłaniać do usprawiedliwiania języka 
w teologii. Po drugie, Bóg jest zawsze 
większy od człowieka, niezależnie od tego, 
jaka rola przypadła mu w dziejach 
zbawienia. Właśnie historia zbawienia 
odsłania, iż zgodnie z zamysłem Boga, czy 
to poszczególne osoby, czy narody 
spełniały i spełniają  w niej ważną rolę. 
Wówczas, gdy Słowo miało stać się 
ciałem, szczególną misją w ekonomii 
zbawienia została obdarzona Maryja z 
Nazaretu. Należało zatem i należy zawsze 
się spodziewać, że dewiza Deus semper 
maior winna również jaśnieć w mariologii”. 
(…) 

Ks. Kazimierz Pek (ur. 1964), po 
wstąpieniu do Zgromadzenia Księży 
Marianów i złożeniu pierwszych ślubów 
zakonnych (1985) oraz przyjęciu 
sakramentu święceń (1991), pracował 
m.in. jako dyrektor Wydawnictwa Księży 
Marianów w Warszawie oraz przez 10 lat 
pełnił funkcję rektora Wyższego 
Seminarium Duchownego Księży 
Marianów w Lublinie. Od czasów 
seminaryjnych interesował się 
zagadnieniami mariologicznymi, co 
uwydatniło się w organizowaniu 
sympozjów maryjno-mariologicznych w 
Lublinie. Po odbyciu studiów 
specjalistycznych w zakresie teologii 
dogmatycznej i uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora pod kierunkiem o. 
prof. Stanisława C. Napiórkowskiego 
OFMConv. (na podstawie rozprawy „Per 
Spiritum ad Mariam. Implikacje 
mariologiczne pneumatologii Y. Congara”) 
rozpoczął pracę w Instytucie Teologii 
Dogmatycznej Wydziału Teologii KUL. 
Obecnie jest adiunktem przy Katedrze 
Mariologii.        Za: www.marianie.pl   

Koncert kolęd: Mamy misję do 
spełnienia - dla Haiti 

 
Pallotyński Sekretariat Misyjny i Fundacja 
Salvatti.pl przeznaczyły 10 000 zł na 
pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi 
na Haiti. Ponad połowę tej sumy zebrano 
na koncercie New Life’m w katedrze 
praskiej Z okazji 96. Dnia Migranta i 
Uchodźcy 
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Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl 
oraz Sekretariat Misyjny zorganizowali we 
współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga 
Północ charytatywny koncert misyjny. W 
katedrze pw. św. Michała Archanioła i św. 
Floriana Męczennika w Warszawie 16 
stycznia 2010 r. wieczorem zebrali się 
miłośnicy kolęd, aby wysłuchać 
artystycznego wykonania tych ciepłych, 
staropolskich utworów. 
 
Wykonawcami koncertu byli członkowie 
zespołu New Life'm oraz Mieczysław 
Szcześniak. Artyści potrafili włączyć 
publiczność we wspólny śpiew, który 
rozbrzmiewał gromko w murach potężnej 
świątyni. 
 
Ks. Jerzy Limanówka SAC, Prezes 
Fundacji, we wstępie do koncertu określił 
charakter tego wydarzenia artystycznego, 
podkreślając jego wymiar charytatywny na 
rzecz misji i ofiar niedawnego trzęsienia 
ziemi na Haiti. Ksiądz Prezes powitał 
dostojnych gości, wśród których znaleźli 
się m.in. abp Henryk Hoser SAC, który 
objął patronat honorowy nad koncertem 
oraz Jolanta Koczorowska – Burmistrz 
Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, 
Artur Buczyński – Zastępca Burmistrza, a 
także gość z Ukrainy – Andriey Łukanov – 
Dyrektor Biura Informacji Turystycznej 
Kijowa. Na koncercie nie zabrakło również 
Prowincjała ks. Józefa Lasaka SAC oraz 
Sekretarza ds. Misji Ks. Grzegorza 
Młodawskiego SAC. Ponad 500 osób 
uczestniczących w tym wydarzeniu 
przeżyło wzniosłe chwile modlitwy i radości 
w atmosferze jeszcze bożonarodzeniowej. 
 
Abp Henryk Hoser SAC, przemawiając na 
zakończenie koncertu, wezwał wszystkich 
do wrażliwości na najuboższych 
mieszkańców naszego globu, szczególnie 
zamieszkujących kraje misyjne. Na bis 
zespół poprosił na scenę wszystkiich 
ważniejszych gości wieczoru, którzy 
poprowadzili śpiew ostatnich kolęd. (…) 
Za: InfoSAC 19.01.2010 
  
  

Medal dla o. Jana Jurczaka, 
kapucyna 

 
. Jan Jurczak z Prowincji Warszawskiej 
Kapucynów został odznaczony złotym 
medalem ECCLESIAE POPULOQUE 
SERVITIUM PRAESTANTI (Zasłużonemu 
w służbie Kościoła i Narodu). Medal, na 
wniosek bpa łowickiego Andrzeja Dziuby, 
nadał Prymas Polski kard. Józef Glemp 
jako wyraz wdzięczności i uznania za 
niestrudzone propagowanie postaci bł. 
Honorata Koźmińskiego, człowieka, który 
uczył Polaków jak w trudnych 
okolicznościach społecznych, zachować 
godność i dojść do świętości. Aktu 
wręczenia medalu dokonał bp Andrzej 
Dziuba 1 stycznia 2010 roku w Nowym 
Mieście nad Pilicą, gdzie o. Jan pełni 
funkcję kustosza sanktuarium bł. Honorata.  

 
 
We Mszy świętej uczestniczyli: o. Krzysztof 
Gajewski, gwardian nowomiejskiego 
klasztoru, o. Gabriel Bartoszewski z 
Warszawy, postulator procesu 
beatyfikacyjnego bł. Honorata i honorowy 
obywatel Nowego Miasta, bracia kapucyni 
z klasztoru nowomiejskiego i z Lublina, ks. 
Stanisław Lech, proboszcz miejscowej 
parafii, Stanisław Karczewski, senator RP, 
Barbara Gąsiorowska, burmistrz miasta i 
gminy Nowe Miasto, Radni Samorządu 
Nowego Miasta n. Pilicą, Matki generalne z 
siostrami zgromadzeń honorackich, 
przedstawiciele rodziny Odznaczonego i 
liczni wierni.  
 
Ceremonia odznaczenia medalem o. Jana 
odbyła się pod koniec Mszy świętej. Biskup 
powiedział: "Jego Eminencja Ks. Kardynał 
Józef Glemp, Prymas Polski, który jest 
wielkim czcicielem bł. Honorata, wielkim 
promotorem jego procesu beatyfikacyjnego 
i kanonizacyjnego, postanowił odznaczyć 
o. Jana Jurczaka swoim prymasowskim 
medalem. Miał dokonać  tego osobiście w 
dniu 11 listopada, w katedrze łowickiej, ale 
ze względu na przeszkody o. Kustosza, 
upoważnił mnie, abym w Jego imieniu 
dokonał tego uroczystego aktu, który jest 
wyrazem wdzięczności, szacunku i 
nadziei." Po wręczeniu medalu swoją 
wdzięczność dla  ks. Prymasa i ks. 
Biskupa Andrzeja wypowiedział o. Jan, 
zapewniając o dalszym wysiłku na rzecz 
popularyzacji bł. Honorata i jego 
dziedzictwa. Zapewnił także o pamięci w 
modlitwie przy relikwiach 
Błogosławionego.(…) Za: www.kapucyni.pl  

 

Przygotowania do wydania nowej 
płyty „urodzisz się od nowa” 

 

La Pallotina to rockowy kwartet założony 
przez ks. Andrzeja Daniewicza SAC, który 
– prócz lidera – tworzą: Piotr Szewczenko 
(gitarzysta), Witek Wilk (perkusista i 
inżynier studyjny) oraz Dominik Sławiński 
(basista). Zespół nagrał już płytę pt. „Pusty 
plac”, która stała się trzonem 
koncertowego repertuaru grupy podczas 
różnego typu wydarzeń, związanych z 
szerokim obszarem współczesnej 
ewangelizacji przez muzykę i słowo.  
 
Ks. Andrzej, znany w środowisku muzyków 
chrześcijańskich z wielu innych inicjatyw 
muzyczno-duszpasterskich, ma na swym 

koncie jeszcze kilka wcześniejszych płyt, 
m. in. debiutancki krążek pt. „Z tamtej 
strony drzwi”, z udziałem Marcina 
Pospieszalskiego, Michała Grymuzy czy 
Michała Dąbrówki.  
   
Współpracował ponadto z Jackiem 
Wąsowskim, Ewą Urygą, Michałem 
Kulentym, Markiem Bałatą, Urszulą 
Dudziak, Piotrem Żaczkiem, Robertem 
Lutym i wieloma innymi muzykami, w 
różnym stopniu oddanymi idei „zapisania 
Ewangelii na pięciolinii”. Ciekawą 
odskocznią muzycznych fascynacji lidera 
jest instrumentalna płyta kolędowa pt. 
„Inwencje kolędowe”, nagrana w 2008 roku 
w trio jazzowym z udziałem Witka Wilka 
(dr) i Konrada Kubickiego (b). 
 
Wszystkie dotychczasowe dokonania 
płytowe La Pallotiny są dostępne w 
sprzedaży internetowej na stronie 
www.lapallotina.com. Nie bez znaczenia 
dla promocji zespołu stały się liczne 
wystąpienia muzyków w polskich mediach 
– od TV TRWAM, przez rozliczne 
rozgłośnie radiowe, aż do programów 
komercyjnych i publicznych (jak np. 
„Między Ziemią a Niebem” w TVP 1). 
 
Jednak mimo medializacji i szerokiego 
uznania dzieło to pozostaje z istoty 
dziełem niekomercyjnym. Ambitne teksty i 
kompozycje mogą stanowić 
„ewangelizacyjną bombę” zwłaszcza dla 
tych, którzy wytrwale szukają pogłębienia 
wiary i świeżego języka jej przekazu. 
 

 
 
Nowa płyta będzie nosić tytuł: „Urodzisz 
się od nowa”. Koszta jej produkcji nie 
przekroczą  17.000 PLN. Składają się na 
nie: opłata za studio, wydatki 
komunikacyjne, tłoczenie płyty, projekt 
okładki, plakat i teledysk promocyjny oraz 
ewentualne wsparcie 1-2 koncertów 
premierowych). Nagranie zawierać będzie 
11 nowych piosenek autorstwa ks. 
Andrzeja, o bardzo silnej wymowie 
powołaniowej. Ufamy, że w roku 
kapłańskim Kościoła będzie to 
ewangelizacyjny „strzał w dziesiątkę”. Za 
info. SAC. 
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  Wiadomości zagraniczne  

 
 

Redemptorysta wśród ofiar 
prześladowania wietnamskich 

katolików 

Redemptoryści wietnamscy wystosowali 
list protestacyjny do władz 
komunistycznych  Hanoi. Żądają w nim 
zaprzestania prześladowań i medialnej 
kampanii oszczerstw w związku z 
wydarzeniami w parafii Dong Chiem. 
Zakonnicy wzywają również władze w 
Hanoi, by zrezygnowały z zamknięcia 
dostępu do parafii Dong Chiem i prób 
zastraszania społeczności katolickiej. 
Apelują o uwolnienie osób niewinnie 
uwięzionych, wszczęcia dochodzenia i 
procesu karnego wobec sprawców ataku 
na delegację katolików a zwłaszcza 
okrutnego pobicia br Nguyen Van Tanga. 
Protestują też przeciw niszczeniu i 
profanacji symboli wiary chrześcijańskiej.  

Redemptoryści przypominają okoliczności, 
w jakich ubrani po cywilnemu 
funkcjonariusze zaatakowali 20 stycznia br 
grupę kapłanów i wiernych, którzy chcieli 
udać się do parafii Dong Chiem. Tajniacy 
brutalnie pobili i poranili wiele osób, 
między innymi pobili do nieprzytomności 
ich współbrata, który trafił do szpitala. 

Wydarzenia te łączą się z innymi aktami 
prześladowań chrześcijan, przypadkami 
niszczenia przedmiotów i symboli 
religijnych oraz nasilającą się kampanią 
przemocy i nienawiści w stosunku do 
Kościoła katolickiego. Skierowana jest ona 
przede wszystkim wobec arcybiskupa 
Hanoi, Josepha Ngo Quang Kieta. Wierni 
wietnamskiej stolicy obawiają się także 
ataków rządowych bojówek na kościoły. 
Więcej na stronie www.redemptor.pl 

Braterskie zgromadzenie 
franciszkanów w Argentynie  

 
Prowincjałowie, kustosze, gwardianowie i 
wychowawcy franciszkańscy Zakonu Braci 
Mniejszych Konwentualnych z całego 
świata spotkali się w Argentynie, aby 
przeżyć doświadczenie formacji ciągłej. 
"Pierwszorzędnym motywem naszego 
zgromadzenia nie była dyskusja na temat 
formacji ciągłej, nie było wypracowanie 
teorii i projektów na jej temat, ale 
przeżywanie doświadczenia formacji 
ustawicznej" - mówią uczestnicy 
Braterskiego Zgromadzenia Generalnego, 
które odbyło się w Buenos Aires 11-18 
stycznia.(…) 

Zaproszony na spotkanie z braćmi jezuita 
o. Marko Rupnik przestrzegał przed 
hipokryzją, faryzeizmem i rutyną. 
"Wpadamy często w wielką pułapkę: 

naśladujemy Chrystusa, ale żyjemy 
starymi treściami. Czyli uważamy, że 
można żyć po nowemu pozostając starym 
człowiekiem" - mówił.  

 

Przełożeni potwierdzili, że "we wspólnocie, 
miejscu uprzywilejowanym realizuje się 
formacja". Uznali, że muszą wobec swoich 
podwładnych przechodzić z roli mistrzów i 
przełożonych do towarzyszy podróży, "jak 
to uczynił Jezus wobec uczniów".(…) 

"Braterskie Zgromadzenie Generalne nie 
jest Kapitułą generalną i podjęte 
wskazania mają wielką wartość 'braterską', 
chociaż nie mają skutków prawnych 
właściwych dla Kapituły generalnej 
zwyczajnej lub nadzwyczajnej" - tłumaczy 
generał zakonu o. Marco Tasca.  

W Braterskim Spotkaniu Generalnym 
udział wzięli: minister generalny, ex 
ministrowie generalni, asystenci generalni, 
ministrowie prowincjalni, kustoszowie 
generalni i prowincjalni, delegaci generalni, 
niektórzy delegaci delegatur 
prowincjalnych, odpowiedzialni za urzędy 
generalne, 30 gwardianów 
reprezentujących siedem konferencji i 
konfederacji, 16 przedstawicieli formacji 
ustawicznej, niektórzy tłumacze i 
obsługujący biuro sekretariatu. Razem 
około 150 zakonników. Jms Za: 
www.franciszkanie.pl  

Karmelitanki Bose przeżyły 
trzęsienie ziemi na Haiti 

 
Taka informacja dotarła późnym 
wieczorem 17 stycznia do Domu 
Generalnego w Rzymie. Przekazała ją 
przełożona wspólnoty karmelitanek bosych 
w Port ou Prince na Haiti, gdzie miało 
miejsce tragiczne w skutkach trzęsienie 
ziemi. Matka Jacqueline Maria od Trójcy 
Świętej potwierdziła, że wszystkie siostry 
przeżyły kataklizm oraz, że są „są całe i 
zdrowe”. Po trzęsieniu ziemi z 12 stycznia 
o sile 7,3 w skali Richtera nastąpiło 
zerwanie wszelkiej komunikacji z 
klasztorem mniszek w haitańskiej stolicy. 
Zaczęły natomiast pojawiać się różne 
sprzeczne informacje o aktualnej sytuacji 
klasztoru. 
 
Dopiero 5 dni później udało się wyjaśnić 
losy sióstr, kiedy to sama przełożona 

klasztoru zdołała nawiązać łączność z o. 
Robertem Paulem, definitorem 
generalnym. Siostry zatroskane o sytuację 
w swoim kraju proszą o dalszą modlitwę i 
wsparcie w tej trudnej sytuacji. W 
odpowiedzi na apel sióstr oraz by wyjść 
naprzeciw prośbom osób chcących 
wesprzeć karmelitanki bose oraz 
poszkodowaną ludność z Port ou Prince 
na Haiti, o. Julio Almanda ocd, sekretarz 
generalny ds. Misji uruchomił specjalne 
konto bankowe: (CARMELITANI SCALZI) 
Credito bergamasco - Schedagli 89 – Via 
Bomcompagni 14 Roma; IBAN: 
IT22F0333603200000000001519; BIC o 
SWIFT: CREBIT22089  Za: www.karmel.pl 
 

Inauguracja procesu 
beatyfikacyjnego o. Matteo 
Ricciego SJ - apostoła Chin 

 
Specjalną sesją uczczono w Mediolanie 
czterechsetlecie śmierci apostoła Chin, 
Matteo Ricciego SJ. Sobotnie spotkanie 
zorganizowane przez tamtejszy jezuicki 
ośrodek kulturalny San Fedele objęło 
różne aspekty życia i działalności słynnego 
misjonarza oraz ich kontekst historyczny. 
Dodajmy, że 25 stycznia zostanie 
zainaugurowany w rodzinnej diecezji 
Matteo Ricciego, Maceracie, jego proces 
beatyfikacyjny. Podczas mediolańskiej 
sesji wystąpił także przełożony generalny 
Towarzystwa Jezusowego, o. Adolfo 
Nicolás.  
 

 

 

Podkreślił on, że Ricci postrzegał świat 
jako miejsce obecności Boga, którą 
poznać można zarówno dzięki wiedzy 
humanistycznej, jak naukom 
przyrodniczym czy technice. Dzięki temu 
jezuicki misjonarz stał się zapewne 
pierwszym pomostem kulturowym między 
Zachodem i Wschodem. O. Ricci nie 
teoretyzował na temat stylu prowadzenia 
misji, ale wsłuchał się w wielowiekową 
kulturę Chin, zyskując potrzebne narzędzia 
do wejścia w nią w dialog – stwierdził 
generał jezuitów.  
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To samo dotyczyło jego sposobu głoszenia 
Ewangelii, który polegał raczej na 
przyjacielskich relacjach z Chińczykami, 
niż na wypracowanej taktyce 
przepowiadania. Tym samym ukazał im 
uniwersalność chrześcijaństwa, a zarazem 
stał się pionierem inkulturacji, pozwalając 
mieszkańcom Państwa Środka zrozumieć 
Ewangelię przy pomocy ich własnej 
symboliki kulturowej. 

Za: Radio watykańskie 
 

Rozpoczęcie Dni Duchowości 
Salezjańskiej 

 
XXVIII edycja Dni Duchowości Rodziny 
Salezjańskiej rozpoczęła się smutnym i 
refleksyjnym wspomnieniem ofiar 
trzęsienia ziemi, salezjanów i nie tylko, 
które 12 stycznia nawiedziło Haiti. Ks. 
Adriano Bregolin, Wikariusz Przełożonego 
Generalnego i główny animator Rodziny 
Salezjańskiej, zainicjował obrady prosząc 
o cichą modlitwę w intencji młodzieży, 
salezjanów i innych ofiar trzęsienia. 
 
“Nieść młodzieży Ewangelię!” – stwierdził 
ks. Bregolin, odnosząc się do tematu 
Wiązanki 2010. – “Dzisiejszą młodzież 
doskonale znamy. Są młodzi spragnieni 
tysiąca rzeczy, ale i – sensu życia; są 
młodzi, którzy mają tysiące form rozrywki, 
ale nie czują się szczęśliwi. Wielu innych 
to młodzi biedni, upodleni często 
warunkami życia, które są nie do przyjęcia; 
to młodzi pozbawieni podstawowych praw, 
takich jak tożsamość, zdrowie, edukacja, 
wolność”.  
 
Pierwsza prelekcja pt. “Wychowywać do 
pragnienia”, którą wygłosił ks. 
Giannantonio Bonato, była pierwszym 
krokiem na drodze, jaką uczestnicy Dni 
Duchowości przemierzą w tych dniach: 
wychowawać młodych do wyrażenia 
pragnienia ujrzenia Jezusa, tak jak uczynili 
to Grecy wobec apostoła Filipa: “Chcemy 
ujrzeć Jezusa”. 
 
Ks. Bonato podkreślił, że mówić o 
duchowości oznacza mówić o 
wychowaniu, a wychowanie musi zrodzić i 
odrodzić antropologię, która przysposobi 
do wyrażenia pragnienia spotkania Boga. 
Na koniec ten salezjanin, dyrektor placówki 
w Bolzano, powiedział: “Być może nigdy 
nie usłyszymy słów ‘Chcemy (pragniemy) 
ujrzeć Jezusa’, jeżeli nie będziemy 
posiadać mądrości i cierpliwości w 
kształtowaniu pragnienia. Tutaj 
wychowanie i ewangelizacja znajdują 
jeden z najbardziej decydujących punktów 
spotkania; tutaj, bardziej niż gdziekolwiek, 
prawda wyraża się w salezjańskim 
powiedzeniu, że ‘ewangelizujemy 
wychowując’ i ‘wychowujemy 
ewangelizując’”. 
 
Wieczorem został przedstawiony 
komentarz wideo do Wiązanki 2010. 

Potem miało miejsce “słówko na dobranoc” 
IX następcy Ks. Bosko. Ks. Chávez 
podzielił się z obecnymi doświadczeniem 
drogi do Santiago de Compostela, którą 
przebył we wrześniu zeszłego roku wraz 
ze swoim Wikariuszem – ks. Adriano 
Bregolinem. Na bazie tego przeżycia 
wskazał na pięć pouczeń, które są istotne 
na szlaku wychowawcy chrześcijańskiego i 
salezjanina: 
 
• poddać próbie swoją wytrzymałość, 
• kroczyć razem z innymi, 
• myśleć i rozmawiać z towarzyszmi drogi, 
• pozwolić wypłynąć z serca modlitwie 
dziękczynienia i uwielbienia, 
• nie zabierać ze sobą niczego, poza tym, 
co jest konieczne, aby dotrzeć do celu. 
 
Bedzie można śledzić przebieg Dni 
Duchowości na stronie sdb.org, na której 
został otwarty, także w tym roku, 
odpowiedni dział z programem, tekstami, 
zdjęciami i krótkimi video informacyjnymi.  

    Za: www.salezjanie.pl  
 

Spotkanie prowincjałów 
franciszkańskich w Rzymie 

 

W dniach od 18-29 I, w kurii generalnej 
zakonu braci mniejszych w Rzymie, trwa 
doroczne spotkanie nowych ministrów 
prowincjalnych z zarządem generalnym. 
Uczestniczy w nim 23 ministrów z całego 
świata, którzy zostali wybrani na urząd w 
ostatnim roku kalendarzowym, na pierwszą 
kadencję, która trwa 6 lat, albo na drugą - 
3-letnią. Z prowincji polskich jest dwóch 
ministrów: o. Filemon Tadeusz Janka OFM 
z Poznania (pierwsza kadencja) i o. 
Wacław Stanisław Chomik OFM z 
Wrocławia (druga kadencja). 
 

 
 
Program obejmuje m.in. wspólnie 
celebrowaną Eucharystię i odmawianą 
Liturgię Godzin, konferencje tematyczne, 
prace w grupach językowych i dyskusje w 
czasie zgromadzenia ogólnego. 
Konferencje głoszą minister generalny i 
definitorzy zakonu braci mniejszych: o. 
José Rodríguez Carballo: "Minister między 
braćmi, aby służyć braciom", o. Paskalis 
Syukur: "Dokument końcowy Kapituły 
Generalnej 2009: Nosiciele daru 

Ewangelii", o. Vincenzo Brocanelli: "Projekt 
globalny animacji Definitorium 
generalnego", o. Roger Marszal: "Mandaty 
Kapituły Generalnej 2009", o. Nestor 
Schwerz: "Moratorium - mandat Kapituły 

Generalnej 2009".  

Z innych wystąpień na uwagę zasługuje 
komentarz o. abp. Gianfranco Agostino 
Gardina OFMConv, sekretarza kongregacji 
watykańskiej zajmującej się życiem 
konsekrowanym, na temat instrukcji 
"Posługa władzy i posłuszeństwo", 
wydanej w 2008 r. przez jego kongregację. 
Komentator stwierdził m.in., że w 
autorytecie przełożonych zakonnych 
należy upatrywać posłuszeństwa Bogu, 
którego sens winno rozeznawać się w 
każdym czasie i miejscu (hic et nunc), w 
refleksji indywidualnej i wspólnotowej, 
mającej swój początek w słuchaniu słowa 
Bożego.  

W spotkaniu nowych ministrów 
prowincjalnych przewidziany jest dzień 
modlitwy i refleksji na Alwerni, w 
sanktuarium stygmatyzacji św. Franciszka 
oraz poznanie funkcjonowania 
różnorodnych sekretariatów kurii 
generalnej, zwłaszcza formacji i studiów, 
misji i ewangelizacji czy prokury 
generalnej, zajmującej się sprawami 
prawnymi i relacją z dykasteriami Stolicy 
Apostolskiej.    Za: www.franciszkanie.com  

Makau: nowa fundacja trapistek 
 

Katolickie zakony kontemplacyjne powoli 
przenikają do Państwa Środka. W Chinach 
komunistycznych są one zakazane. Nowe 
fundacje ograniczają się zatem do tak 
zwanych regionów specjalnych. W Makau 
swój klasztor zakładają obecnie trapistki. 
Jest to fundacja opactwa z Indonezji. 
Pierwsza grupa sióstr, trzy Indonezyjki i 
jedna Włoszka, są już na miejscu. Od 
czerwca czekają na pozwolenia budowlane 
i uczą się języka. 
 
Była kolonia portugalska, która w 1999 r. 
na specjalnych prawach została włączona 
do Chińskiej Republiki Ludowej, liczy 
niecałe pół miliona mieszkańców. Według 
oficjalnych danych katolicy stanowią 4 
procent społeczeństwa. Jest to też jedna z 
najstarszych diecezji katolickich w Azji 
(1576 r.). Dziś Makau cieszy się raczej złą 
sławą jako miasto hazardu. Jednak 
historyczne a zarazem misyjne czynniki 
skłoniły siostry do wyboru tego właśnie 
miejsca na nowy klasztor. Będzie to 
bowiem pierwszy ośrodek życia 
kontemplacyjnego w regionie. Do tej pory 
przybywające do Chin zakony 
monastyczne osiedlały się przede 
wszystkim w Hongkongu. 
   Za: Radio Watykańskie 
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  Witryna tygodnia 

 
 
  

Siostry paulistki o Świętym Pawle Apostole 
 

Święty Paweł, zwany Apostołem Narodów 
– to postać bliska wielu osobom, które 
zachwyciły się jego życiem, opisanym w 
Listach i Dziejach Apostolskich. Wśród 
nich nie brak takich, które łączy z 
Apostołem szczególna więź duchowa. 
Należą do nich także siostry paulistlki, 
które w związku obchodzonym w zeszłym 
roku w całym Kościele z inicjatywy papieża 
Benedykta XVI Roku Św. Pawła stworzyły 
stronę internetową, dedykowaną w całości 
osobie i dziełu Apostoła Narodów  

. 

Każdy więc, kto szuka informacji o świętym 
Pawle lub pragnie ubogacić się duchowo, 
korzystając z Jego mądrości, obecnej 
przez dwa tysiące lat dziejów Kościoła, 
zaproszony jest do jej odwiedzenia 
 
Strona ta funkcjonuje w dalszym ciagu i 
można z nie korzystać także dzisiaj w 
święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła. 
Adres strony: www.swietypawel.pl  

   

     
  Refleksja tygodnia 

 
 

Jasność pomroczna dialogistów 

Na blogu Janusza Pydy OP wyczytałem, że 
podczas (szybko zapomnianego) Kongresu 
dla Pokoju „Ludzie i religie”, czyli tzw. 
krakowskiego Asyżu, jeden z paneli odbył 
się w dominikańskim kapitularzu. Nic w tym 
dziwnego, bracia dominikanie są gościnni 
i dialogicznie wyrobieni, a kapitularz 
w Krakowie mają piękny i przestronny. 
Ojciec Pyda zauważa, że wszystko 
przygotowano bardzo profesjonalnie: 
przywieziono krzesła i kabiny do 
symultanicznego tłumaczenia. Ale „w 
czasie trwania panelu […] stwierdzono 
jednak, iż aby spotkanie się udało, nie 
wystarczy jedynie wnosić do kapitularza 
wiele rzeczy. Trzeba również z kapitularza 
klasztornego koniecznie coś wynieść. A co 
należy wynieść, aby ekumenicznopokojowy 
panel udał się jak najlepiej? Oczywiście 
koniecznie należy wynieść krzyż”. No 
i wyniesiono ten groźny dla bratania się 
przedmiot. 

Zasmuciłem się tym „postępem” dialogu 
między religiami. Z drugiej jednak strony 
odczułem pewne pocieszenie, że nie tylko 
jezuici ulegają od czasu do czasu 
pomroczności jasnej. Jak widać, zdarza się 
to również dominikanom. Pomroczność 
jasna (vel jasność pomroczna) przydarzyła 
się moim współbraciom na jezuickim 
Uniwersytecie Georgetown 
w Waszyngtonie. Do tej szacownej uczelni 
zaproszono prezydenta Obamę. Ów 
wybitny mówca nie chciał jednak 
prezentować się na tle krzyża i monogramu 
„IHS”, umieszczonych nad sceną, na której 
miał przemawiać. Jezuici – kierowani 
nabożną czcią dla czarnoskórego 
prezydenta – zakryli te Jezusowe symbole 
czarnym tłem. Synowie Ignacego Loyoli 

chyba nawet nie zauważyli, że coś jest nie 
tak, bo słyszałem, że jeszcze kilka dni po 
wizycie prezydenta czarne tło wciąż 
przykrywało krzyż. Może owo tło 
potraktowano jak relikwię, skoro przy nim 
przemawiał tak wielki mąż, ostatnio 
uhonorowany za swe wielkie (choć jeszcze 
nieznane) dokonania Pokojową Nagrodą 
Nobla. 

Cenię sobie postawę dialogu 
i porozumienia. Uważam jednak, że to, co 
wyczyniają dialogiści, to bełkot, a nie 
dialog. Dla dialogisty największą wartością 
jest samo gadanie. Uwielbia spotkania, 
referaty, panele, rauty i kolacyjki. Przy 
czym nie oczekuje, że to dialogowanie 
przyniesie jakieś konkretne owoce, na 
przykład takie, że muzułmanie nie będą 
zabijać lub więzić za przejście z islamu na 
chrześcijaństwo. Nie! Takich drażliwych 
tematów dialogista w ogóle nie podejmuje, 
bo dla niego najważniejsza jest miła 
atmosfera.  

Dialogista z uprawiania dialogu na 
niezliczonych konferencjach czerpie dobre 
samopoczucie. Ma głębokie przekonanie, 
że znajduje się w centrum ważnych 
wydarzeń, wśród ważnych ludzi, i że 
wykuwa powszechny pokój na świecie. Aby 
podtrzymywać dialog, gotów jest na dalekie 
rozmycie swej tożsamości. Katolik 
dialogista dowcipkuje i mruga okiem, dając 
do zrozumienia, że katolickie dogmaty nie 
są istotne, najważniejsze jest to, że się 
rozmawia. Z poruszaniem kwestii zasad 
moralnych jest jeszcze gorzej. Bo jak tu 
rozmawiać o moralności np. ze szwedzką 
panią biskup, która jest lesbijką i ze swoją 
partnerką zastanawia się nad spłodzeniem 
dziecka metodą in vitro? Lepiej się 

uśmiechać i formułować wspólne postulaty 
w obronie wielorybów lub globalnego 
ocieplenia, bo tego rodzaju dyskusje nie 
psują dobrej atmosfery wspólnego 
zatroskania. 

W Novo millennio ineunte Jan Paweł II 
zachęca do dialogu między religiami, 
a zarazem stwierdza: „Dialog nie może się 
[…] opierać na obojętności religijnej, zaś 
my – chrześcijanie – mamy obowiązek 
prowadzić go, składając pełne świadectwo 
o nadziei, która w nas jest (por. 1 P 3,15). 
Nie powinniśmy się obawiać, że może 
uwłaczać tożsamości kogoś innego to, co 
w rzeczywistości jest radosnym 
zwiastowaniem daru, który przeznaczony 
jest dla wszystkich i który trzeba wszystkim 
proponować…” (nr 56). Wydaje się, że 
dialogiści, którzy usuwają krzyż ze ściany, 
aby milej się rozmawiało, mają inne zdanie 
niż Jan Paweł II. 

 Niektórzy tak daleko zaszli w dialogicznym 
fanatyzmie, że głoszą, iż Żydom w ogóle 
nie należy mówić o Jezusie Chrystusie jako 
Zbawicielu, gdyż Żydom wystarczy Stary 
Testament i stare (pierwsze) przymierze. 
Rzeczywiście, są Żydzi, którzy oburzają się 
katolickimi rozważaniami na temat 
zbawienia Żydów. Swego czasu, jeszcze 
za pontyfikatu Jana Pawła II 
przewodniczący Włoskiego Związku Gmin 
Żydowskich Amos Luzzato oświadczył: 
„Nikt nie upoważnił Ratzingera do 
analizowania mojego zbawienia. Kardynał 
może wyczyniać wszystkie akrobacje 
werbalne, na jakie ma ochotę, ale z tego, 
co mówi, jednoznacznie wynika, że dla 
Kościoła Żydzi nadal są ludźmi do 
nawracania”. A mnie dziwi, że pan Amos 
nie rozumie, iż w dialogu 
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katolickożydowskim uczciwy katolik nie 
może rezygnować z przekonania, że ludzie 
(nie tylko chrześcijanie) mogą dostąpić 
zbawienia jedynie dzięki łasce Jezusowej. 
Co oczywiście nie znaczy, że jeśli nie 
przyjmą Jezusa, to nie będą zbawieni. 
A poza tym mnie na przykład byłoby miło, 
gdyby Żyd, buddysta albo muzułmanin 

uważał kwestię mojego zbawienia za 
ważną. Oznaczałoby to przecież, że nie 
jest mu obojętne moje życie i przyszły los. 
Czułbym się też głupio, gdyby 
przedstawiciele innych religii, 
przygotowując salę do rozmowy ze mną 
jako katolikiem, ściągali ze ścian swoje 

symbole religijne. Pomyślałbym, że 
uważają mnie za bigota. 

Dariusz Kowalczyk SJ 

Za: http://mateusz.pl/drodze/nr435/11.htm 

   
  Zapowiedzi wydarzeń 

 
 
  
Zapowiedz 28. pielgrzymki Braci 

zakonnych na Jasną Górę 
 
Przewodniczący Komisji KWPZM ds. Braci 
zakonnych, br. Zbigniew Wołczyk CFCI 
skierował zaproszenie następującej treści 
do udziału w 28. pielgrzymce Braci 
zakonnych na Jasną Górę:  
„W załączeniu przesyłam program XXVIII 
Pielgrzymki Braci Zakonnych na jasną 
Górę. Pielgrzymka ta odbędzie się w 
dniach 3 – 4 marca 2010 roku. Hasłem 
pielgrzymki będzie „Bądźmy świadkami 
pracy i miłości”. Bardzo proszę o 
przekazanie tego programu współbraciom i 
zachęcenie ich do wzięcia udziału w 
pielgrzymce. Zapraszam do wspólnej 
modlitwy u stóp Jasnogórskiej Pani”. 
 

Program pielgrzymki 
Dzień I 
11.00 Msza Święta na rozpoczęcie w 
Kaplicy Matki Bożej. Przewodniczy i 
homilie wygłosi Ks. Abp Henryk Muszyński 
– Prymas Polski. Oprawa liturgiczna – 
Bracia Paulini 
 
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego w 
bazylice Jasnogórskiej. Prowadzą – Bracia 
Chrystusa Cierpiącego z Kałkowa. Droga 
Krzyżowa na wałach jasnogórskich; 
rozważania prowadzą – Bracia Cystersi 

 
17.00 Konferencja w Auli Jana Pawła II – 
o. Tomasz Sielicki TChr, przewodniczący  
 KWPZM  w Polsce. Nieszpory  w Auli 
Jana Pawła II – prowadzą – Bracia 
Benedyktyni 
 
20.15 Różaniec w Kaplicy Matki Bożej – 
prowadzą – Bracia Michaelici 
 
21.00 Apel Jasnogórski  

Dzień II 

9,00 Jutrznia w Auli Jana Pawła II – 
prowadzą – Bracia Benedyktyni. 
Konferencja w Auli Jana Pawła II- 
Sylwetka Św. Abp Zygmunta Szczęsnego 
Felińskiego. Dyskusja i wolne wnioski 
 
11.00 Msza Święta na zakończenie z 
odnowieniem profesji zakonnej w Kaplicy 
Matki Bożej;  przewodniczy i homilię 

wygłosi o. Opat Eugeniusz Augustyn Cist. 
Oprawa liturgiczna – Bracia Paulini 

 
Konferencja prasowa przed Dniem 

Życia Konsekrowanego 2010 

2 lutego Kościół obchodzi święto 
Ofiarowania Pańskiego. Jan Paweł II 
właśnie w to święto ustanowił Światowy 
Dzień Życia Konsekrowanego. Co 
ofiarowują Bogu osoby konsekrowane? Co 
dają światu?  

Konferencja prasowa przed Dniem Życia 
Konsekrowanego 27 stycznia 2010, godz. 
11.00sala nr 16, Sekretariat Konferencji 

Episkopatu Polski, Warszawa 

W konferencji weźmie udział bp Kazimierz 
Gurda, przewodniczący Komisji ds. 
Instytutów Życia Konsekrowanego i 
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.  
 
O misji i wsparciu zakonów klauzurowych 
opowie m. Weronika Sowulewska.  
Obecni będą też przewodniczący konsulty 
męskiej – ks. Tomasz Sielicki i sekretarz 
generalna żeńskiej - m. Jolanta Olech.  
 
Nie zabraknie aspektu misyjnego, o którym 
opowiedzą werbistka s. Miriam Długosz i 
werbista o. Andrzej Danielewicz oraz 
franciszkanin o. Jan Szewek. 
Prowadzenie: rzecznik KEP ks. dr Józef 
Kloch.                Biuro Prasowe Episkopatu  

57 Światowy Dzień Chorych na 
Trąd 

 
Sekretariat Misyjny Jeevodaya wspierający 
Ośrodek Rehabilitacji Trędowatych Indiach 
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca 
Mariana Żelazka wspierające kolonię dla 
trędowatych w Puri zachęcają do modlitwy 
i pamięci o osobach dotkniętych trądem w 
dniu ich dorocznego święta.  
   
31 stycznia 2010 r. zapraszamy do katedry 
warszawsko-praskiej na modlitwę za 
wstawiennictwem św. Damiana de 
Veuster, ogłoszonego świętym w 2009 r., 
patrona trędowatych. Homilię wygłosi 
prowincjał polskich sercanów białych – 

współbraci świętego - o. Andrzej Łukawski 
SSCC. Przypomnimy historię założonego 
przed 40. laty przez polskich misjonarzy i 
nieprzerwanie wspieranego przez Polaków 
Ośrodka Jeevodaya.  
   
Po Mszy świętej będzie możliwość 
obejrzenia filmu o ojcu Marianie Żelazku, 
zwiedzenia wystawy „Przełam bariery” na 
temat Puri i Jeevodaya, skosztowania 
indyjskiej herbaty i słodyczy oraz rozmowy 
z organizatorami (w tym z wychowankami 
Jeevodaya z Indii).  
   
31 stycznia Katedra warszawsko-praska 
ul. Św. Floriana 3 10.30 – otwarcie 
wystawy „Przełam bariery” o Puri i 
Jeevodaya przez J. E. Arcybiskupa 
Henryka Hosera (dolny kościół) 12.00 – 
Jeevodaya - 40 lat służby trędowatym 
(konferencja z prezentacją zdjęć) 12.30 – 
Eucharystia (transmitowana przez radio 
Warszawa 106,2 FM) 13.30 –Testament 
Ojca Mariana film w reżyserii Anny 
Pietraszek (dolny kościół) – możliwość 
obejrzenia wystawy i spotkania z 
organizatorami.  
   
Trąd wciąż istnieje i zmienia w koszmar 
życie ludzi * trąd okalecza ręce, nogi, 
atakuje oczy, twarz * ponad 3 miliony ludzi 
jest głęboko okaleczonych przez trąd * co 
roku zaraża się trądem ponad 250 tysięcy 
osób * 40 tysięcy nowych ofiar trądu to 
dzieci poniżej 15 roku życia ludzie ze 
skutkami trądu żyją w gettach, w fizycznej i 
psychicznej izolacji * osoby, które 
dostrzegają plamę trądową boją się zgłosić 
do lekarza * dzieci osób trędowatych nie 
mogą chodzić do szkół publicznych * 70% 
trędowatych żyje w Indiach * trąd jest 
całkowicie uleczalny * wyleczenie jednej 
osoby z trądu kosztuje mniej niż 100 $ *  
   
Kościół katolicki na całym świecie 
prowadzi 600 ośrodków pomagających 
trędowatym!  
   
Instytut Prymasa Wyszyńskiego 
Sekretariat Misyjny Jeevodaya, 
www.jeevodaya.org  
Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Mariana 
Żelazka www.asirbado.pl  
Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa 
i Maryi, www.sscc.pl  
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Odeszli do Pana 

 
 

ŚP. Ks. Antoni WALDER (1931-2010) SDB  

 

Dnia 18 stycznia 2010 r. odszedł do Pana ŚP. Ks. Antoni WALDER, salezjanin z Inspektorii Św. 
 Wojciecha w 80 roku życia, 60 ślubów zakonnych, 52 kapłaństwa 

 

Curriculum vitae: 
  

ur. 16.01.1931 r. w Wejherowie, 
1948-1949 – nowicjat w Czerwińsku, 
02.08.1949 – pierwsze śluby zakonne w Czerwińsku, 
1949-1951 – studia filozoficzne w Kutnie Woźniakowie, 
1951-1954 – praktyka duszpasterska (Ląd, Cedynia, Trzcinna, Łódź ul. Wodna), 
1954-1958 – studia teologiczne w Lądzie nad Wartą, 
18.05.1958 – święcenia kapłańskie w Lądzie nad Wartą, 
1958-1962 – Rumia św. Krzyż – studia: pedagogika muzyki, 

      1962-1964 – Kutno Woźniaków – profesor muzyki, 
      1964-1971 – Łódź św. Teresa – praca duszpasterska, nauczyciel muzyki, 

1971-1972 – Biała – praca duszpasterska, nauczyciel muzyki, kierownik chóru, 
1972-1974 – Rumia Święty Krzyż– praca duszpasterska, nauczyciel muzyki, 
1974-1979 – Łódź św. Teresa – współpracownik w duszpasterstwie, 
1979 -1980 – Trzcinna – pomoc w duszpasterstwie, 
1980 – 1986 – Biała – praca duszpasterska, nauczyciel muzyki, 
1986 – 2010 – Dębno Lubuskie – praca duszpasterska, nauczyciel muzyki, spowiednik, 
zm. 18.01.2010 godz. 18.00 w Dębnie. 
 
Uroczystości pogrzebowe odbyły  się w sobotę, 23 stycznia 2010 r. o godz. 12.00 w Dębnie (pl. Konstytucji 3 maja 2). 
Polecajmy śp. ks. Antoniego Bożemu Miłosierdziu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Od Redakcji www.zyciezakonne.pl  

 
 

Nowe możliwości pobierania informacji z www.zyciezakonne.pl  
  

Być może stali goście portalu internetowego www.zyciezakonne.pl zauważyli pozornie niewielka zmianę, jaka dokonała się na naszej 
stronie. W prawnym dolnym rogu strony głównej, pojawiła się zakładka pod tytułem "Wieści RSS". W ten sposób od Nowego Roku, każdy 
zainteresowany czytelnik będzie mógł być „na bieżąco” z informacjami na temat życia konsekrowanego, bez konieczności wchodzenia na 
stronę internetową.  
 
Jak działają kanały RSS? W uproszczeniu RSSem (a dokladniej: kanałem RSS) nazywamy plik w odpowiednim formacie, załączony do 
witryny internetowej i prezentujacy wybrane przez autora witryny treści - najczęsciej bieżące informacje, związane z tematyką strony. Aby 
odebrać informacje przesłane za pomocą technologii RSS należy użyć odpowiedniego programu, tzw. czytnika RSS. Informacje, które 
pojawiają się na stronie - w czasie rzeczywistym - pojawiają się również w wybranym przez czytelnika czytniku (w sieci jest dostępne wiele 
darmowych programów, które umożliwiają, np. umieszczanie wiadomości bezpośredni na pulpicie, na skrzynce poczty, czy na stworzonej 
przez siebie stronie internetowej. Mamy nadzieję, że nowa funkcjonalność okaże się przydatna i potrzebna przynajmniej dla niektórych 
spośród naszych stałych czytelników. Więcej o kanałach RSS, a także informacje o czytnikach kanałów można znaleźć na stronie 
www.rssy.pl.                  

 Redakcja www.zyciezakonne.pl

 


