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Wiadomość tygodnia 

 

 

ROK KOLBIAŃSKI 

 

W związku z 70-leciem śmierci św. 

Maksymiliana Kolbego, przypada-

jącym w sierpniu przyszłego roku 

polscy franciszkanie z Zakonu Braci 

Mniejszych Konwentualnych prze-

żywają od 14 sierpnia br. Rok Kol-

biański. Trzej prowincjałowie fran-

ciszkanów z Krakowa, Warszawy i 

Gdańska: o. Jarosław Zachariasz, 

o. Mirosław Bartos i o. Adam Kali-

nowski wystosowali z tej okazji 

List do Wiernych, który zamiesz-

czamy poniżej.  

 

Bracia i Siostry w Chrystusie Panu, 

 

Przeżywany w tym roku kolejny, 

dziesiąty już Dzień Papieski zbiega się w 

czasie z 28. rocznicą kanonizacji św. 

Maksymiliana Marii Kolbego, którego 

Sługa Boży Jan Paweł II wyniósł na ołta-

rze 10 października 1982 r. w Rzymie.  Ta 

rocznica wypada w roku szczególnym, 

który polscy Franciszkanie (OFMConv) 

przeżywają jako Rok Kolbiański, upamięt-

niający 70 lat od śmierci Męczennika z 

Auschwitz, Patrona naszych trudnych 

czasów. Z tej okazji Prowincjałowie trzech 

prowincji Franciszkanów (OFMConv) w 

Polsce skierowali list do wiernych, przy-

pominający znaczenie życia i śmierci św. 

Maksymiliana M. Kolbego dla Kościoła 

powszechnego i wszystkich żyjących w 

nadal trudnych czasach współczesności. 

Jeśli bowiem tegoroczny Dzień Papieski 

chcemy przeżywać pod hasłem „Odwaga 

świętości”, nie sposób w całym szeregu 

świętych, których Jana Paweł II wyniósł na 

ołtarze, pominąć - w tym szczególnym dla 

nas roku - odwagi i ofiary naszego święte-

go Współbrata. 

 

Święty Maksymilian Maria Kolbe, 

urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduń-

skiej Woli, po studiach w Rzymie wrócił do 

kraju z podwójnym doktoratem i podjął 

działalność wyróżniającą się nadzwyczaj-

ną gorliwością apostolską, umiejętnością 

odczytywania znaków czasu w duchu 

Ewangelii, wielkim rozmachem. Dzisiaj 

jest znany jako: apostoł chrześcijaństwa 

na miarę średniowiecza, który ewangeli-

zował Polskę i Japonię; odnowiciel ducha 

franciszkańskiego w dwudziestym wieku, 

który ubóstwo, prostotę życia, poświęce-

nie dla wielkich idei łączył z najnowszymi 

osiągnięciami techniki i pragmatyzmem; 

założyciel największej męskiej wspólnoty 

zakonnej dwudziestego wieku; menager i 

twórca największego w Polsce wydawnic-

twa prasy i książki religijnej; czciciel Matki 

Bożej Niepokalanej, w której widział naj-

doskonalszego człowieka i pośrednika 

pomiędzy ludźmi i Bogiem; 

 

 

 

założyciel ruchu maryjnego pod nazwą 

"Rycerstwo Niepokalanej", który działa w 

kilkudziesięciu krajach świata; obrońca 

ludzkiej godności i ludzkiego życia; czło-

wiek pojednania dwóch narodów: Polaków 

i Niemców. To określenia, które charakte-

ryzują działalność i duchowość św. Mak-

symiliana Marii Kolbego. Ostatnie miesią-

ce bardzo aktywnego życia św. Maksymi-

lian spędził w najgorszym więzieniu Ge-

stapo w Warszawie i w obozie zagłady 

Auschwitz, gdzie masowo uśmiercano 

ludzi. Ale zanim ich zabito, wyniszczano 

biologicznie, chciano zabić w nich wiarę w 

Boga, nadzieję i miłość, pozbawiano ich 

praw ludzkich, chciano odebrać im poczu-

cie godności osoby ludzkiej. Dla osiągnię-

cia tego celu precyzyjnie zorganizowano 

strukturę zniewalania człowieka, przemocy 

i zła. Św. Maksymilian, będąc w takim 

środowisku, zachował poczucie wolności, 

wiarę w człowieka i w Boga, na zło odpo-

wiadał dobrem: pocieszał smutnych, krze-

pił upadłych na duchu, odstępował zupę i 

chleb wygłodniałym, wzmacniał wiarę w 

Boga, budził nadzieję na lepszą przy-

szłość, przekonywał, że prawda i sprawie-

dliwość zwyciężą, ukazywał sens cierpie-

nia i ofiary, rozgrzeszał skazanych na 

śmierć, wskazywał, że po niej przychodzi 

zmartwychwstanie. Mając 47 lat ofiarował 

swoje życie za współwięźnia – Franciszka 

Gajowniczka. Zmarł 14 sierpnia 1941 roku 

w bunkrze głodowym Auschwitz.  

Papież Paweł VI 17 października 

1971 roku ogłosił ojca Maksymiliana Kol-

bego błogosławionym wyznawcą. Polskie 

władze państwowe 22 marca 1972 roku 

odznaczyły go pośmiertnie Krzyżem Zło-

tym Orderu Virtuti Militari, a tym samym 

włączyły go do grona najwspanialszych 

Polaków - bohaterów. Papież Jan Paweł II 

10 października 1982 roku (właśnie w dniu 

dzisiejszym 28 lat temu) zaliczył ojca 

Maksymiliana do grona świętych mę-

czenników Kościoła katolickiego, który 

poniósł śmierć w obronie wiary chrześci-

jańskiej i cnót ewangelicznych, a tym 

samym podkreślił, że miłość do człowieka 

i wiara w Boga, wierność Jego zasadom 

wymagają poświęcenia i nawet ofiary z 

własnego życia. 

 

Życie i śmierć św. Maksymiliana 

ma dzisiaj znaczenie symboliczne. Jest 

przykładem życia niebywale twórczego i 

ofiarnego dla dobra człowieka i chwały 

Pana Boga, przykładem, jak  być wolnym i  

świadczyć dobro w każdych warunkach, 

jak rozbrajać nawet tak dokładnie zapla-
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nowaną i zorganizowaną strukturę zniewo-

lenia i zła, jaką był koncentracyjny obóz 

Auschwitz. 

 

Warunki, w jakich żyjemy są 

zawsze  mniej bądź bardziej trudne. We 

wszystkich epokach, w naszej także, 

łamane są prawa człowieka, naruszana 

jest sprawiedliwość i godność osoby ludz-

kiej, występują zafałszowania prawdy, 

solidarność wśród ludzi wciąż jest niedo-

skonała. "Auschwitz trwa do dziś, jak 

trafnie ujął to kardynał Józef Höffner w 

czasie Mszy św. polsko-niemieckiej pod-

czas kanonizacji św. Maksymiliana. 

Wszędzie bowiem, gdzie ludzie są mę-

czeni, upokarzani i wyniszczani, trwa 

Auschwitz. Ale i to, co stało się w celi 

Auschwitz, trwa do dzisiaj, tam mianowi-

cie, gdzie ludzie sobie wzajemnie przeba-

czają i odnajdują się w miłości, wszędzie 

tam, gdzie człowiek kocha wbrew niena-

wiści, tam jest cela śmierci męczennika 

Maksymiliana Kolbego". Dzięki niemu 

"miłość okazała się potężniejsza od 

śmierci (...), odniosła swoje zwycięstwo 

tam, gdzie zdawała się tryumfować nie-

nawiść i pogarda człowieka. Przez swoje 

życie i śmierć święty Maksymilian stał się 

przewodnikiem - jak go nazwał Jan Paweł 

II w przemówieniu do Polaków w czasie 

audiencji 11 listopada 1982 roku - w któ-

rym człowiek współczesny odkrywa prze-

dziwną "syntezę" cierpień i nadziei naszej 

epoki. Jest w tej syntezie, ukształtowanej 

życiem i śmiercią Męczennika, ewan-

geliczne wezwanie o wielkiej przejrzysto-

ści i mocy: patrzcie do czego zdolny jest 

człowiek, który bezwzględnie zaufał Chry-

stusowi przez Niepokalaną! Ale jest w tej 

syntezie także prorocza przestroga. Jest 

wołanie skierowane do społeczeństwa, do 

ludzkości, do systemów odpowiedzialnych 

za życie człowieka i społeczeństw (...) o 

konsekwentne poszanowanie praw czło-

wieka, a także praw narodu".  

 

Występujący dzisiaj w różnej 

formie egoizm, gonitwa za przyjemnością i 

osobistą korzyścią, ciągła groźba ataku na 

życie ludzkie - w postaci różnych represji, 

prześladowań, nowych wojen, aborcji, 

eutanazji - tworzą ogromne zapotrzebo-

wanie na przykłady bezkompromisowych 

obrońców ludzkiego życia i ofiarnej miłości 

bliźniego. Dlatego współczesny świat  

przyjmuje św. Maksymiliana - jako poda-

wany przez Kościół wzór do naśladowania  

- z entuzjazmem.   Wprawdzie uratował on 

tylko jednego człowieka od okrutnej 

śmierci, ale w milionach ludzi  podtrzymał 

wiarę w człowieka, wyraźnie ukazał, że 

człowiek to "ktoś" cenny, wielki, nieznisz-

czalny, że nie da się go sprowadzić do 

numeru, rzeczy i ziemi, że warto dla niego 

pracować i za niego umierać. Św. Maksy-

milian ratując od śmierci  jednego człowie-

ka stał się obrońcą życia każdego czło-

wieka i patronem wszystkich, którzy bronią 

ludzkiego życia i czynią wszystko, by 

stawało się ono bardziej ludzkie, którzy 

działalnością swoją wyznają zasadę, że 

człowiek jest najwyższą wartością, i reali-

zują ją w duchu szacunku i miłości, w 

duchu prawdy i sprawiedliwości. Swoim 

męczeństwem i życiem pomógł dzisiej-

szemu światu te prawdy i zasady współ-

życia ludzkiego lepiej zrozumieć, stał się 

przewodnikiem w tym, jak  służyć drugie-

mu człowiekowi i Bogu. 

  

Św. Maksymilian broniąc czło-

wieka i jego praw, walcząc ze złem, z jego 

strukturami proponuje  współczesnemu 

światu metodę obrony człowieka i walki ze 

złem, a jest nią chrześcijańska miłość i  

bezprzemocowość (non violance). U jej 

podstaw leży dogłębne rozumienie pod-

stawowych prawd chrześcijańskich, mó-

wiących, że człowiek jest najwyższą war-

tością na ziemi, że jest zdolny do pozna-

nia prawdy, ukochania dobra i czynienia 

go, że zawsze ma szansę porzucić zło, 

jakie czyni, a zwrócić się ku dobru, że 

najlepszym motywem działania człowieka 

jest miłość zakotwiczona w Bogu.  Św. 

Maksymilian uważał, że miłość jest jedna, 

a przejawia się tylko dwojako: w miłości 

Boga i miłości bliźniego.  Zgodnie też z tą 

zasadą, którą  zapisał w swoich notatkach:  

"Miłość bliźniego z miłości ku Bogu: daj 

Bogu bliźniego i bliźniemu Bogu = miłość 

prawdziwa" - postępował. 

 

 Metoda miłości i walki bezprze-

mocowej o poszanowanie życia i prawa 

człowieka zyskiwać może coraz większą 

liczbę zwolenników tylko wówczas, jeżeli 

będziemy pogłębiali znajomość Boga i 

człowieka. Istota miłości i walki bezprze-

mocowej leży w wielkim poszanowaniu 

człowieka i jego umiłowaniu, postulują-

cym, by nawet w walce go nie krzywdzić i 

nie niszczyć. Zmierza ona nie do sparali-

żowania niewłaściwej działalności drugie-

go człowieka i podporządkowania go 

sobie siłą i przemocą, lecz do jego prze-

miany. Nie jest to zatem metoda ani łatwa 

ani efektowna. Wymaga nieraz wielkich 

ofiar, rezygnacji z realizacji własnych 

interesów i ogromnej cierpliwości. Te 

cechy metody miłości i bezprzemocowej 

walki są zazwyczaj widziane jako jej sła-

bości i przemawiają na rzecz stosowania 

metody siły i przemocy jako bardziej sku-

tecznej w przezwyciężaniu zła. Jest to 

jednak złudzenie. Metoda siły i przemocy 

nie przynosi trwałych owoców. Są tu bo-

wiem zwycięzcy i zwyciężeni. Zwyciężeni 

zawsze odczuwają dotkliwie swój stan i 

czekają tylko sposobności, by zająć pozy-

cję zwycięzców, z reguły przy pomocy siły 

i przemocy.  

 

Metoda miłości i walki bezprze-

mocowej wypływa z Ewangelii Chrystusa, 

Który przekonuje nas, że Bóg nie chce 

śmierci człowieka błądzącego, lecz pra-

gnie jego przemiany i tego aby żył. Do 

tego właśnie zmierza metoda miłości i 

bezprzemocowa, by człowiek, który zabi-

jał, kradł, oszukiwał, żył z cudzej pracy, 

szukał tylko  przyjemności, uznał swoje 

dotychczasowe postępowanie za niewła-

ściwe i zaczął czynić akurat odwrotnie, by 

był zdolny do realizacji zasady życia św. 

Maksymiliana: "Dla siebie jak najmniej, dla 

Boga i bliźnich jak najwięcej". 

 

W metodzie miłości i walki bez-

przemocowej nieodzowna jest rozmowa 

między ludźmi, dialog, w czasie którego 

lepiej poznajemy drugiego człowieka, 

jego problemy wewnętrzne i sytuacje 

zewnętrzne, a w konsekwencji tego po-

znania przestajemy widzieć się nawza-

jem jako wrogowie. Tam, gdzie nawet do 

rozmowy dojść nie może, i trzeba po-

nieść cierpienie lub śmierć - jak w przy-

padku świętego Maksymiliana - nie moż-

na cierpieć z niechęcią do drugiego 

człowieka, nie można umierać z nienawi-

ścią, lecz trzeba mieć nadzieję zwycię-

stwa dobra w człowieku, od którego do-

znaje się zła, trzeba umieć przebaczyć i 

modlić się za tych, którzy nam są nie-

chętni, którzy są naszymi prześladow-

cami. 

Św. Maksymilian dzisiejszemu 

światu proponuje metodę miłości i walki 

bezprzemocowej jako jedynie słuszną a 

jednocześnie najbardziej skuteczną, po-

nieważ najlepiej służy wewnętrznej prze-

mianie człowieka, czyni go bardziej ludz-

kim, a strukturę zniewolenia i zła zmienia 

w kierunku wolności i dobra.  Ukazuje, że 

do drugiego człowieka można dojść tylko 

drogą miłości i szacunku, bo droga lęku, 

pogardy i przemocy prowadzi do nikąd. 

Tylko poprzez postawę szacunku i miłości 

do drugiego człowieka można obronić 

ludzkie życie, można budować solidarność 

między ludźmi, a w państwach tworzyć to, 

co godne starań i poświęceń, co wielkie i 

trwałe, co służy wszystkim jego obywate-

lom i kształtuje atmosferę pokoju z sąsia-

dami.  

 

Dla św. Maksymiliana Bóg jest 

źródłem wszelkiego życia i dobra, Matkę 

Bożą Niepokalaną stawiał jako wzór do-

skonałości człowieka i pośredniczkę mię-

dzy  Bogiem i ludźmi, chrześcijańskie 

zasady życia indywidualnego i społeczne-

go upowszechniał przez nowoczesne 

środki komunikowania społecznego, 

szczególnie przez prasę i książkę, sięgał 

już po radio i telewizję, w działalności 

ewangelizacyjnej stosował nowoczesne 

formy organizacji pracy,  public relations i 

reklamę. Przekonywał, że wszelkie ludzkie 

wynalazki powinny przede wszystkim 

służyć rozwojowi człowieka i szerzeniu 

dobroci oraz wspaniałości Boga, że dzien-

nikarze i pracownicy wszelkich  mediów 

powinni przestrzegać zasad prawdy i 

pokoju. Przez swoje dzieło apostolsko-

misyjne zwrócił uwagę na masy społecz-

ne, na ubogich, łączył ludzi różnych statu-

sów społecznych, narodów i kultur. Przez 

szerzenie kultu Niepokalanej wskazywał 

jak pięknym i dobrym może być człowiek. 

Przez wielorakie akty miłości Boga i bliź-

niego ukazał, że można być ludzkim 

wszędzie, także w nieludzkim  obozie 

koncentracyjnym, że można wyłamać się 

ze struktury zniewolenia, dobrem przeciw-

stawić się złu, można stanąć w obronie 

życia także wtedy, kiedy jest ono masowo 

niszczone, że człowiek jest wolny i może 

świadczyć dobro w każdych warunkach, 

że międzyludzkie stosunki oparte na prze-

baczeniu, wzajemnej miłości i sprawiedli-

wości są trwalsze niż na przemocy i nie-
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uczciwości, że  czyny wolne i dobre sku-

tecznie rozbrajają strukturę zniewolenia i 

zła, tworzoną przez ludzi nienawistnych, 

zachłannych i żądnych władzy. Św. Mak-

symilian przez swoją  działalność apostol-

ską i męczeńską śmierć dodał to wszystko 

do chrześcijańskiego i polskiego dziedzic-

twa kulturowego, z którego tak wiele ko-

rzystał. Zrealizował to, co polecał innym, 

kiedy pisał: "Każde pokolenie do prac i 

dorobku poprzednich pokoleń powinno 

dołożyć swoje własne prace”. 

  

Bóg i aktualna sytuacja wzywają 

także nas do tego, abyśmy w naszej sytu-

acji życiowej na nowo ukazywali dobro w 

całym blasku jego piękna, aktualizowali 

chrześcijańskie wartości podstawowe, 

abyśmy uznawali nienaruszalność praw 

osoby ludzkiej, które często są lekcewa-

żone, nie szanowane lub które są odbie-

rane jednej grupie ludzi, a przyznawane 

tylko niektórym, abyśmy bronili ludzkiego 

życia i ludzkiej godności. Możemy to czy-

nić przez działania  nadzwyczajne, a także 

przez codzienne życie, przestrzegając  

zalecenia św. Maksymiliana: "Nie zapomi-

naj, że świętość polega nie na czynach 

nadzwyczajnych, ale na dobrym spełnia-

niu obowiązków względem Boga, siebie i 

innych". Tak rozumianą świętość może 

realizować każdy chrześcijanin, niezależ-

nie od tego gdzie przychodzi mu żyć i 

pracować. Niech będzie to więc zachętą 

dla nas wszystkich, aby na wzór Świętego 

Ojca Maksymiliana konsekwentnie dążyć 

do świętości pojmowanej jako miłość, 

która jest zdolna do ofiary z siebie.  

 

W duchu wiary w świętych ob-

cowanie prosimy Świętego Maksymiliana 

Marię Kolbego o to, abyśmy za Jego 

przykładem potrafili wypełniać w naszym 

życiu wolę Bożą tak doskonale, jak czyniła 

to ukochana przez Niego, Maryja Niepoka-

lana. 

 

Prosimy o wykorzystanie tego listu, 

przypominającego postać Św. Mak-

symiliana Kolbego, wielkiego pol-

skiego zakonnika i Męczennika Miło-

ści w pracy duszpasterskiej, prowa-

dzonej przez Zakony w Polsce oraz o 

zapoznanie z jego treścią Wiernych. 

List jest do pobrania na 

www.zyciezakonne.pl                 Red.

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Sekretarz Kongregacji Nauki Wiary 

Luis F. Ladaria SJ z wizytą w Polsce 

 

Sekretarz watykańskiej Kongregacji Nauki 

Wiary rozpoczął wizytę w Polsce. Abp Luis 

Ladaria SJ przyjechał do Polski na zapro-

szenie jezuickich szkół wyższych: krakow-

skiego Ignatianum i warszawskiego Bobo-

lanum.  

   

 

 

Inaugurując nowy rok akademicki w Wyż-

szej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej 

Ignatianum abp Ladaria sprawował Mszę 

w Bazylice Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Krakowie. W homilii zauważył, 

że sam fakt tej celebracji stawia w centrum 

niezmierzoną miłość Boga do człowieka. 

Zachęcił do otwarcia na głębię Bożej Miło-

ści. „Miłość Boga do nas oznacza także 

przyjęcie tej miłości, wdzięczność za nią i 

podjęcie mocnego postanowienia, by całe 

nasze życie, a zwłaszcza aktywność aka-

demicka w najbliższym roku, stanowiło 

zrodzoną z miłości odpowiedź, angażującą 

całą naszą osobowość" - powiedział abp 

Ladaria.  

 

Oprócz homilii watykański gość wygłosił 

także inauguracyjny wykład: „Boży zamysł 

w Chrystusie a tajemnica trynitarna". Jutro 

abp Ladaria odwiedzi Częstochowę. Na-

tomiast w poniedziałek odbierze tytuł dok-

tora honoris causa na Papieskim Wydziale 

Teologicznym Bobolanum w Warszawie. 

Spotka się też z nuncjuszem apostolskim 

w Polsce abp. Celestino Migliore. Ks. Józef 

Polak SJ                 Za: Radio Watykanskie  

 

Tuchowskie sanktuarium redemp-

torystów bazyliką mniejszą 

 

Uroczystość nadania sanktuarium Nawie-

dzenia Najświętszej Maryi Panny w Tu-

chowie godności bazyliki mniejszej odbyła 

się w sobotę 2 października podczas uro-

czystej Mszy świętej. Tytuł ten przyznany 

został kościołowi p.w. Nawiedzenia Naj-

świętszej Maryi Panny i św. Stanisława 

biskupa i męczennika w Tuchowie przez 

papieża Benedykta XVI. W tym dniu przy-

padała też 106. rocznica koronacji cudow-

nego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej.  

   

Eucharystii przewodniczył ks. biskup Wik-

tor Skworc ordynariusz diecezji tarnowskiej 

przy udziale ponad stu kapłanów. Podkre-

ślając, że sanktuarium tuchowskie jest 

miejscem szczególnego duchowego od-

działywania, ks. biskup zachęcił wiernych 

do licznego pielgrzymowania do nowej 

bazyliki. Życzył również, aby „Maryja wy-

praszała nam wszystkim u swego Syna 

potrzebne łaski, byśmy byli wiernymi 

świadkami Jego miłości". Na uroczystość 

przybyło wielu redemptorystów, siostry 

zakonne i liczni wierni, a także władze 

samorządowe i wojewódzkie. Słowa powi-

tania i wdzięczności skierował do uczestni-

ków prowincjał redemptorystów o. Ryszard 

Bożek. 

 

To ważne wydarzenie zostało poprzedzo-

ne misjami parafialnymi, które od 25 wrze-

śnia do 1 października głosili ojcowie re-

demptoryści Wojciech Zagrodzki i Jacek 

Dubel wraz ze współpracownikami świec-

kimi. Po ich zakończeniu w piątek wieczo-

rem miał miejsce koncert chóru sanktu-

aryjnego i orkiestry dętej, natomiast w 

sobotę bezpośrednio przed Eucharystią 

odbył się specjalny koncert rodzin muzyku-

jących z Tuchowa. 

 

 

 

Żywy kult Najświętszej Maryi Panny zwią-

zany z obecnością w sanktuarium cudow-

nego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej stał 

się jedną z głównych przyczyn, które za-

decydowały o nadaniu mu przez Ojca 

Świętego Benedykta XVI tytułu bazyliki 

mniejszej. Zostało ono poprzedzone sto-

sownym wnioskiem ze strony biskupa 

ordynariusza i pozytywną opinią Konferen-

cji Episkopatu Polski. Nadanie tego tytułu 

stanowi oficjalne potwierdzenie, że sank-

tuarium tuchowskie to miejsce szczegól-

nego oddziaływania w wymiarze ducho-

wym, a także znak szczególnej jedności ze 

Stolicą Apostolską.  

 

Od wieków każdego roku do stóp Pani 

Tuchowskiej, słynącej wieloma łaskami i 

cudami, które dokonały się za Jej wsta-

wiennictwem, pielgrzymują rzesze wier-

nych z całej Polski i nie tylko. Sanktuarium, 

którym od ponad stu lat opiekują się re-

demptoryści, od niedawna jest również 

miejscem całodziennej adoracji Najświęt-

szego Sakramentu i możliwości korzysta-

nia przez cały dzień z sakramentu pojed-

nania. Od 1954 r. w każdą środę celebro-

wana jest Nowenna Nieustanna do Matki 

Bożej, przed którą od 2004 r. wierni modlą 

się wspólnie modlitwą różańcową w inten-

cji małżeństw i rodzin. Zaś od kwietnia 

2010 r. we wtorki wieczorem odbywa się w 

sanktuarium specjalne nabożeństwo do 

św. Gerarda Majelli w intencji kobiet w 

http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.jasnagora.com/
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stanie błogosławionym oraz o dar potom-

stwa dla małżeństw, które przeżywają 

trudności w tej dziedzinie. 

 

To już kolejny kościół w diecezji tarnow-

skiej wyróżniony tym tytułem. Bazylika 

tuchowska dołączyła do grona bazylik 

mniejszych, które znajdują się: w Tarno-

wie, Limanowej, Nowym Sączu, Bochni, 

Szczepanowie i Mielcu (…) O. Sylwester 

Cabała                     Za: www.redemptor.pl 

 

Koronacja obrazu Matki Bożej  

Łaskawej Niezawodnej Nadziei  

u franciszkanów we Włocławku 

 

Bp Wiesław Mering koronował cudowny 

obraz Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej 

Nadziei z klasztoru franciszkanów we 

Włocławku. Uroczystość odbyła się we 

włocławskiej katedrze.  

   

  

 

„Przychodzimy dziś przed Twój Święty 

Wizerunek ze skruchą, żalem, nadzieją i 

radością - zwrócił się do Maryi ordynariusz 

włocławski. - Tu jesteś czczona jako Matka 

niezawodnej nadziei. U Ciebie zatem 

chcemy szukać jej źródeł. W tej uroczystej 

chwili ozdabiamy Twoje skronie koronami, 

symbolem naszego hołdu, przywiązania i 

miłości". 

 

W uroczystościach koronacji udział wzięło 

kilka tysięcy wiernych. Po zakończeniu 

Mszy obraz Matki Bożej Łaskawej powrócił 

w procesji do klasztoru franciszkanów we 

Włocławku.             Za: Radio Watykańskie 

 

Poświęcenie Ośrodka Rekolekcyj-

no-Misyjnego w Piwnicznej, pro-

wadzonego przez Stowarzyszenie 

Misji Afrykańskich 

 

25.09 2010 roku odbyła się uroczystość 

poświęcenia Ośrodka Rekolekcyjno - 

Misyjnego  SMA w Piwnicznej Zdroju. 

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy świę-

tej sprawowanej w kościele parafialnym w 

Piwnicznej. Mszy świętej przewodniczył J. 

E. Ks. Biskup Wiktor Skworc.  

   

Po Mszy świętej goście przybyli na uroczy-

stość udali się do nowopowstałego ośrod-

ka.Następnie Ks. Biskup poświęcił dom 

oraz kaplicę.Zaproszeni goście mieli rów-

nież okazję zobaczyć wystawę poświęconą 

historii misji. 

   

Całą uroczystość uświetniła diakonia mu-

zyczna z Kosarzysk oraz zespół z Kętrzy-

na.                                     Za: www.sma.pl  

 

Konsekracja kościoła Wspólnot 

Jerozolimskich w Warszawie 

2 października wieczorem abp Kazimierz 

Nycz konsekrował kościół Wspólnot Jero-

zolimskich w Warszawie. W uroczystości 

uczestniczyli mnisi i mniszki z pozostałych 

fraterni Wspólnot z Francji, Belgii, Włoch, 

Niemiec i Kanady.  

   

Metropolita warszawski wyraził radość, że 

w środku miasta będzie modlić się wspól-

nota monastyczna „nie uciekając od zgieł-

ku świata, od centrum jego problemów, ale 

będąc w ich środku". Podczas liturgii kon-

sekrowano zarówno kościół, który będzie 

nosić wezwanie Matki Bożej Jerozolim-

skiej, jak i główny ołtarz świątyni. 

 

Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie 

powstały 1 listopada 1975 r. za zgodą 

ówczesnego arcybiskupa Paryża. Do 

Polski zaprosił je kard. Józef Glemp. Inau-

guracja ich działalności w Warszawie 

odbyła się w kwietniu br. 

Za: Radio watykańskie  

U franciszkanów spotkanie przeło-

żonych z Europy Środkowej i 

Wschodniej z zarządem general-

nym 

W dniach 21-27 września w Łodzi-

Łagiewnikach odbyło się doroczne posie-

dzenie Konferencji Prowincjałów i Kusto-

szów Zakonu Franciszkanów (OFMConv) z 

Europy Wschodniej (CEO). W tym roku w 

spotkaniu wzięli również udział generał 

zakonu o. Marco Tasca i jego asystenci z 

Rzymu. Oczekiwaniem zarządu general-

nego zakonu było, aby dyskusja w pierw-

szym rzędzie skoncentrowała się na spra-

wach formacji oraz misji.  

   

W kwestii formacji (początkowej i ciągłej) 

przedstawiono aktualne sprawy charakte-

rystyczne dla poszczególnych jej etapów 

oraz dyskutowano o duszpasterstwie po-

wołaniowym. Podjęto próbę odpowiedzi na 

pytania jakie wyzwania stoją przed forma-

torami i przełożonymi? Jak oceniany jest 

stan życia zakonnego w domach formacyj-

nych i we wspólnotach klasztornych? Jakie 

są plany na przyszłość wynikające z obec-

nej sytuacji? Jakie są nadzieje na przy-

szłość lub jakie przewidywane są trudno-

ści? 

 

W dyskusji uwzględniono również proble-

matykę odejść z zakonu. Pytano o ich 

przyczyny i sposoby przeciwdziałania? Czy 

i w jaki sposób próbuje się przeciwdziałać 

postawom "braku zaangażowania" u braci 

pozostających w zakonie? W kwestiach 

związanych z działalnością misyjną przeło-

żeni pytali, czy i w jaki sposób zaangażo-

wanie misyjne wzbogaca życie we wspól-

notach i działania duszpasterskie? Jak 

swoją sytuację oceniają misjonarze, pracu-

jący na terenie w krajach konferencji i poza 

nimi?  

 

 

 

Trzecim tematem, który wzbudził szcze-

gólne zainteresowanie zarządu generalne-

go była 70. rocznica śmierci św. Maksymi-

liana Kolbego i związane z tym faktem 

obchody. Wyżsi przełożeni z CEO podjęli 

także z definitorium generalnym dyskusję o 

współpracy na poziomie CEO. 

 

Rozmawiano również m.in. o dialogu mię-

dzyreligijnym, ekumenizmie, inicjatywach 

podejmowanych w "duchu Asyżu" (np. 

"Asyż w Gdańsku" czy też "spotkania" z 

islamem i innymi religiami w Uzbekistanie 

czy Kazachstanie) i o Kapitule Namiotów 

dla braci na formacji początkowej, która 

odbędzie się w Asyżu w roku 2012. Zgro-

madzeni na spotkaniu w Łodzi wysłuchali 

referatu o. Kazimierza Malinowskiego 

(byłego prowincjała i przewodniczącego 

CEO w latach 2000-2004), który mówił o 

życiu Kościoła i zakonu na terenach Euro-

py środkowo-wschodniej, ze szczególnym 

uwzględnieniem zmian, jakie nastąpiły w 

tym regionie po roku 1989. Po referacie 

pokazano multimedialną prezentacje 

wszystkich jurysdykcji CEO, ukazująca 

aktualny stan prowincji, kustodii i delegatur 

oraz formy działalności, w jakie dziś się 

angażują. 

 

Ponadto w pierwszym dniu spotkania 

Konferencji CEO z zarządem generalnym 

miało miejsce m.in. wystąpienie ekonoma 

generalnego o. Giorgio Silvestri, w którym 

uczestniczyli również ekonomowie po-

szczególnych jurysdykcji. Konferencję 

CEO tworzą wyżsi przełożeni trzech pol-

skich prowincji (krakowskiej, warszawskiej, 

gdańskiej), prowincji czeskiej, węgierskiej, 

kustodii generalnej w Rosji, kustodii pro-

wincjalnej na Słowacji oraz delegaci pro-

wincjalni z delegatur na Ukrainie, Białorusi, 

Litwie, w Uzbekistanie, a także (od roku 

2009 - przyp. red.) delegat misji generalnej 

w Kazachstanie. Za: www.franciszkanie-

warszawa.pl  

 

http://www.redemptor.pl/
http://www.sma.pl/
http://www.franciszkanie-warszawa.pl/teksty/lodz-minister-generalny-na-spotkaniu-ceo
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VII Zlot Salezjańskiego Ruchu Mło-

dzieżowego 

 

„A On spojrzał z miłością poprzez twarz 

Ksiedza Bosko i przygarnął mnie... I przy-

garnął mnie." Tak brzmią słowa hymnu VII 

Zlotu Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowe-

go, który odbył się w dniach 24-26 wrze-

śnia 2010 r. Ponad 600 młodych ludzi z 

terenu całej Polski przyjechało do Czaplin-

ka, aby rozważać Słowo Boże, karmić się 

Eucharystią i dzielić radością z rówieśni-

kami.  

   

Spotkanie rozpoczęło piątkowe Nabożeń-

stwo Jedności, podczas którego do mło-

dych przesłanie skierował ks. Inspektor 

Marek Chmielewski sdb. W przystępnych 

dla młodzieży słowach ksiądz Inspektor 

przypomniał, jak „ksiądz Bosko widział 

Jezusa”. Nawiązując do konkretnych wy-

darzeń z życia naszego Patrona, jak np. 

sen z dziewiątego roku życia, ksiądz In-

spektor zauważył różne aspekty duchowej 

drogi Świętego Wychowawcy. Na zakoń-

czenie wieczornego słówka ks. Marek 

pozostawił w widocznym miejscu biret – 

odwołując się tym samym do praktyki 

księdza Bosko, gdy nie mógł być obecnym 

wśród młodzieży. (…) 

   

 

 

  Sobota rozpoczęła się jutrznią animowa-

ną przez Ruch Światło-Życie. Następnie 

konferencję na temat „Chcemy ujrzeć 

Jezusa oczami księdza Bosko” wygłosił ks. 

Michał Mejer sdb. Prelegent przypomniał 

młodzieży fundamenty salezjańskiej du-

chowości młodzieżowej, którymi są Eucha-

rystia, Sakrament Pojednania i Słowo 

Boże. Wykład spotkał się z żywym przyję-

ciem przez młodzież, którą interesowały 

szczególnie osobiste doświadczenia księ-

dza Michała. Zachęceni do słuchania 

Słowa Bożego młodzi ludzie rozeszli się do 

pracy w grupach, których było około czter-

dziestu. Tekstem wiodącym był fragment 

Ewangelii mówiący o spotkaniu bogatego 

młodzieńca z Chrystusem. W centrum tego 

dnia była Eucharystia, której przewodniczył 

ks. Mariusz Wencławek sdb. Po Mszy 

świętej młodzież udała się na posiłek do 

czaplineckich rodzin. Spotkanie z miesz-

kańcami było okazją do zaproszenia ich na 

ewangelizację przeprowadzoną na rynku.  

   

Atrakcją sobotniego wieczoru był koncert 

zespołu Anti Babiolon System. Po koncer-

cie w marszu z pochodniami uczestnicy 

zlotu udali się pod pomnik Jana Pawła II. 

Tam odbył się Apel Pokolenia JP II. Histo-

ryczne miejsce pobytu Karola Wojtyły, a 

zwłaszcza słowa mówiące o jego życiu 

przywróciły młodzieży pamięć o postaci 

naszego wielkiego Rodaka. Zwięczeniem 

święta była Eucharystia, której przewodni-

czył ks. Janusz Tokarczyk sdb. Dziękczy-

nienie Bogu stało się również okazją do 

podziękowania osobom, które przyczyniły 

się do bardzo owocnego przebiegu VII 

Zlotu Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowe-

go.                            Za: www.salezjanie.pl  

 

Sympozjum o Słudze Bożym  

Serafinie 

 

W roku 2010 Bracia Mniejsi Kapucyni 

obchodzą setną rocznicę urodzin swojego 

współbrata o. Serafina Kaszuby. W 2001 r. 

zakończyło się postępowanie diecezjalne 

procesu beatyfikacyjnego o. Kaszuby, a 

tym samym dokumenty zostały przekazane 

do Kongregacji ds. Kanonizacyjnych w 

Rzymie, gdzie oczekują na włącznie kapu-

cyna w poczet błogosławionych.  

   

W związku z obchodami 100-lecia urodzin 

Bracia Mniejsi Kapucyni zorganizowali 

sympozjum poświęcone osobie Sługi Bo-

żego Serafina Kaszuby, które odbyło się w 

Krakowie 27 września. Zostało zorganizo-

wane w związku z premierą wydawniczą 

najnowszej książki o kapucynie wydanej 

przez wydawnictwo e-serafin pt. Kapłan do 

szpiku kości. Autorem jest br. Ryszard 

Modelski, kapucyn, który zajmuje się pro-

cesem beatyfikacyjnym w Rzymie z ramie-

nia Prowincji Krakowskiej Kapucynów. 

 

W czasie sympozjum swoje referaty 

przedstawili: dr Stanisław Dziedzic, „Mil-

czący Kościół na nieludzkiej ziemi. O sytu-

acji geopolitycznej w Związku Sowieckim", 

, dr Robert Cielicki OFMCap, „Niepotrzeb-

ny grat zbiera ułomki, czyli o działalności 

duszpasterskiej o. Serafina Kaszuby", mgr 

lic. Ryszard Modelski OFMCap, „Obecny 

stan procesu beatyfikacyjnego. Świętość 

ojca Serafina" oraz został zaprezentowany 

referat przygotowany przez prof. dr hab. 

Rolanda Prejsa OFMCap, „Kapucyni Pro-

wincji Krakowskiej po II wojnie światowej. 

Struktury organizacyjne i formy obecno-

ści". Zgromadzeni goście mieli okazję 

zobaczyć biograficzny film o o. Serafinie 

Kaszubie. Na zakończenie sympozjum 

odprawiona została uroczysta Eucharystia 

w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Serafi-

na Kaszuby, której przewodniczył J. E. ks. 

kard. Marian Jaworski. 

 

Cenną była obecność żyjącego świadka, 

kapucyna o.Hieronima Warachima oraz 

trzech kobiet z Kazachstanu mieszkają-

cych w Polsce, którym posługiwał 

o.Serafin.                    Za: www.kapucyni.pl  

 

Dyskoteka ciszy 

u guanellianów 

 

W sobotę 2 października wspólnota Gu-

anellianów w Skawinie koło Krakowa, po 

wakacyjnej przerwie, zainicjowała kolejną 

już Dyskotekę Ciszy. Chodzi oczywiście o 

całonocną adorację Najświętszego Sakra-

mentu, dla młodzieży i nie tylko, jako pro-

pozycję pójścia pod prąd panującej modzie 

na spędzanie sobotnich nocy.  

   

Spotkanie modlitewne rozpoczęło się o 

21.00 wprowadzeniem zebranej kilkudzie-

sięcioosobowej grupy młodych w przypo-

wieść o miłosiernym samarytaninie. Tego-

roczne rozważania bowiem prowadzić 

będą szlakiem duchowości błogosławione-

go Alojzego Guanelli, którego kanonizacja 

jest przewidziana na przyszły rok.  

   

Śpiew kanonów z Taize refleksyjnie wpro-

wadził w drugą część spotkania: wielkiej 

modlitwy nocy. Milcząca adoracja Jezusa 

Eucharystycznego rozpoczęła ostatni, ale 

najważniejszy moment dyskoteki ciszy, 

który trwał do 6.00 rano w niedzielę.  

   

Zakończony błogosławieństwem i celebra-

cją Mszy Św. Guanelliańska Dyskoteka 

Ciszy jest bowiem okazją bardzo intymne-

go spotkania z Jezusem w nocnej ciszy, 

rozmowy z kapłanami, okazją spowiedzi 

Św. oraz poznaniem mało jeszcze znanej 

w naszej ojczyźnie duchowości guanelliań-

skiej.  

   

Kolejna Dyskoteka Ciszy, na którą ser-

decznie zapraszamy, odbędzie się 6 listo-

pada o 21.            ks. Wiesław Baniak sdc  

 

Muzyczne spotkanie kultur u  

franciszkanów we Wrocławiu 

 

"Pax et bonum per musicam"  -  to stałe 

przesłanie Międzynarodowego Festiwalu 

Muzyki - Muzycznego Spotkania Kultur we 

Wrocławiu. Jego VII edycja odbywa się w 

dniach 2-6 X w kościele franciszkanów pw. 

św. Antoniego na Karłowicach. Na jej 

otwarcie, w sobotę 2 X, odbył się koncert 

Chóru Chłopięcego Filharmonii Wrocław-

skiej, z udziałem solistów, i Zespołu In-

strumentów Dawnych; prowadzony przez  

Andrzeja Kosendiaka.  

   

 

 

Niedzielny koncert (3 X) wypełniła muzyka 

w stylu gospel, a jej wykonawcą był zespół 

Gospel Rain z Lublina, złożony z chóru, 

solistów i sekcji instrumentalnej. W pro-

gramie znalazły się bogato zaaranżowane, 

dynamiczne, wielogłosowe pieśni uwiel-

bienia, a także spokojne, wprowadzające 

w głębszą modlitwę.  

 

Nie mniej ciekawie zapowiada się recital 

organowy, który zaprezentuje artystka z 

http://www.salezjanie.pl/
http://www.kapucyni.pl/
http://www.paxetbonum.pl/
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Japonii - Kiyomi Higaki, w poniedziałek 4 

X.  

 

Wtorkowy (5 X) recital organowy uświetni 

światowej sławy artysta ze Szwajcarii - 

Guy Bovet, wygrywając dzieła Roberta 

Schumanna. Następnego dnia (6 X), po-

prowadzi on Kurs Interpretacji Muzyki 

Organowej dla studentów uczelni muzycz-

nych oraz słuchaczy studiów organistow-

skich we Wrocławiu.  

 

Festiwal uwieńczy koncert finałowy (6 X) - 

„L' Dor Wa Dor" (Z pokolenia na pokole-

nie), w wykonaniu Zespołu Synagogi Ber-

lińskiej (Niemcy). Poprowadzi go Regina 

Yantian, wykonującą także partie organo-

we. Jako solistę wystąpi znakomity kantor - 

Isaac Sheffer, były solista Chóru Filharmo-

nii Izraelskiej i kantor nowojorskich syna-

gog. Zespół zaśpiewa pieśni żydowskie z 

XIX i XX wieku.  

 

Przed ostatnim koncertem odbędzie się 

spotkanie dialogu międzyreligijnego: "Asyż 

we Wrocławiu" - nawiązujący do pokojo-

wych inicjatyw papieża Jana Pawła II, 

odbywających się w Asyżu, mieście świę-

tych Franciszka i Klary.  

Za: www.franciszkanie.com 

 

 

 

 

  Interwencja 

 

 

List przewodniczącego KWPZM 

.  

 

W związku z otrzymaną od jednego z wydawnictw ofertą bożonarodzeniową przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zako-

nów Męskich i przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz Sielicki wystosował odpowiedź następującej treści:   

   

 Szanowni Państwo! 

Z przykrością stwierdzam, że Państwa tzw. kartki bożonarodzeniowe, choć ładne z estetycznego punktu widzenia, w rzeczywi-

stości niewiele mają wspólnego z chrześcijańskim świętem Narodzenia Chrystusa. Ubolewam, że prawdopodobnie dla jakiejś dziwnej 

"poprawności" nie mieli Państwo odwagi używać symboliki jednoznacznie religijnej i nawiązującej do wydarzenia, które dało początek temu 

wielkiemu i pięknemu Świętu. Nie mam najmniejszej intencji sprawiania trudności ekonomicznych Państwa drukarni i wydawnictwu - ufam, 

że moja uwaga pomoże w przygotowaniu właściwszej oferty w kolejnych sezonach przedświątecznych. Chętnie posłużę radą, a po łaska-

wym uwzględnieniu moich zastrzeżeń i sugestii będę miał przyjemność z czystym sumieniem poprzeć w środowisku ludzi wierzących 

Państwa publikacje.  

W tym konkretnym przypadku Państwa oferta przesłana e-mailem (...) posłuży mi jako przypomnienie, by rozesłać do wszystkich 

osób i instytucji kościelnych, z którymi mam do czynienia, przypomnienia i zachęty, by korzystać i posługiwać się chrześcijańskimi (tzn. 

zawierającymi chrześcijańską symbolikę) kartkami świątecznymi. 

Z poważaniem i zachętą do rewizji linii wydawniczej oraz z życzeniem powodzenia w działalności gospodarczej  

 

ks. Tomasz Sielicki SChr 

Przełożony Generalny  

Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej 

Przewodniczący Konferencji 

Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

 

Oblaci MN wybrali nowego 

generała 

 

89 Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej 

zebranych z całego świata w Domu de La 

Salle w Rzymie, na 35-tej Kapitule Gene-

ralnej, wybrali Ojca Louis LOUGEN, OMI, 

58 lat, jako 13. Superiora Generalnego 

Zgromadzenia. Jako superior Generalny 

poprowadzi on ponad 4,000 Oblatów dzia-

łających w 66 krajach na całym świecie.  

Ojciec Lougen jest obecnym prowincjałem 

Prowincji Stanów Zjednoczonych. Jako 

nowy generał, zastępuje w posłudze Ojca 

Wilhelma Stecklinga, OMI, który służył jako 

przełożony generalny podczas ostatnich 12 

lat, kończąc swoją drugą 6-letnią kadencję 

w tym roku.  

 

Ojciec Lougen urodził się w Buffalo w sta-

nie Nowy York w 1952 roku. Spotkał Obla-

tów jako uczeń gimnazjium im. Biskupa 

Neumanna w Buffalo, po czym wstąpił do 

junioratu w Newburgh w 1970 roku. Swoje 

pierwsze śluby złożył w nowicjacie w God-

frey, Illinois, w 1973 roku, następnie konty-

nuował swoją pierwszą formację u Oblatów 

na Uniwersytecie w Waszyngtonie w celu 

uzyskania stopnia licencjusza z filozofii i 

magistra teologii. Śluby wieczyste  złożył w 

Newburgh w 1976 roku.  

 

 

 

Po przyjęciu święceń diakonatu w 1978 

roku, służył przez 6 miesięcy na parafii w 

Brazylii. Po przyjęciu święceń kapłańskich, 

w Waszyngtonie w 1979 roku, wrócił do 

Brazylii, gdzie w dawnej prowincji São 

Paulo, pracował w parafii jak i w posłudze 

jako formator, służąc kolejno w kilku para-

fiach jako proboszcz, następnie dyrektor 

prenowicjatu i mistrz nowicjatu. W ramach 

jego formacji stałej, Ojciec Lougen zrobił 5 

letni program dla formatorów. Został wy-

brany do Rady Prowincji Sao Paulo na trzy 

kadencje, służąc jako radny w latach 1985 - 

1994. Po powrocie do Stanów Zjednoczo-

nych w 1996 r., ojciec Lougen pracował 

jako asystent dyrektora pre-nowicjatu i 

proboszcza parafii Holy Angels w Buffalo.  

 

Był mistrzem nowicjatu w Godfrey, Illinois, 

w 2002 r., a następnie został prowincjałem 

amerykańskim. Ojciec Lougen bardzo 

dobrze zna Zgromadzenie Misjonarzy 

Oblatów, nie tylko z perspektywy prowincji, 

ale również jego doświadczenia jako misjo-

narza w Brazylii i formatora oraz głosiciela 

rekolekcji dla grup Oblatów w obu Amery-

kach i w różnych częściach świata. 

   

Posługuje się językami angielskim, portu-

galskim i hiszpańskim.   Za: www.oblaci.pl   

 

  

http://www.franciszkanie.com/_private/2010,38.htm
http://www.franciszkanie.com/_private/2010,41.htm
http://www.oblaci.pl/
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Z  OSTATNIEJ  CHWILI 

 

Nowy przełożony generalny  

pallotynów 

 

W dniu 4 października 2010 r., XX Zebranie 

Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa 

Katolickiego, obradujące w miejscowości 

Ariccia pod Rzymem, dokonało wyboru 

nowego Przełożonego Generalnego, któ-

rym został ks. Jacob NAMPUDAKAM.  

   

 

 

Wywodzący się z hinduskiej Prowincji 

Objawienia Pańskiego z Nagpur w Indiach, 

55 letni ks. Jacob NAMPUDAKAM jest tym 

samym 22 następcą św. Wincentego Pal-

lottiego, założyciela Księży Pallotynów; jest 

także pierwszym nie-Europejczykiem na 

urzędzie Przełożonego Generalnego. Przez 

ostatnie 6 lat, jako radca generalny, pełnił 

funkcję Sekretarza Generalnego SAC ds. 

Formacji. Ks. Piotr J. Karp SAC 

 

Rozpoczęła się światowa konsulta 

misyjna salezjanów 

 

Zaledwie po dwóch dniach od wysłania w 

ramach "missio ad gentes" 42 nowych 

misjonarzy salezjańskich, 28 września w 

Domu Generalnym  w Rzymie rozpoczęła 

się Światowa Konsulta Misyjna.  

   

Konsulta ds. Misji jest organem kolegial-

nym, o dwuletniej kadencji, zrzeszającym 

specjalistów z różnych środowisk misjologii, 

animacji misyjnej i formacji, współpracow-

ników Dykasterium ds. Misji z różnych 

inspektorii na całym świecie, a także nie-

których przedstawicieli Dykasterium ds. 

Duszpasterstwa Młodzieży, Komunikacji 

Społecznej i Rodziny Salezjańskiej. 

 

Celem spotkań Konsulty Misyjnej jest towa-

rzyszenie animacji misyjnej Zgromadzenia 

poprzez ocenę kroków już podjętych i 

zaoferowanie bieżących, aktualnych mate-

riałów i pomocy.  

 

Obrady rozpoczęły się wczoraj rano Mszą 

św. pod przewodnictwem Przełożonego 

Generalnego ks. Pascuala Cháveza, kon-

celebrowanej także przez jego Wikariusza - 

ks. Adriano Bregolina. Następnie Radca ds. 

Misji ks. Vacláv Klement powitał przybyłych 

i przedstawił krótkie sprawozdanie doty-

czące działań podjętych w ramach animacji 

misyjnej w dwuleciu 2008-2010. Ks. Kle-

ment podkreślił zwłaszcza wzrost co do 

jakości i znaczenia niektórych narzędzi 

formacyjnych, takich jak miesięczny biule-

tyn Animacji Misyjnej i doroczny Światowy 

Dzień Misji Salezjańskich. Następnie, od-

nośnie do pola solidarności misyjnej, odno-

tował wzrost koordynacji działań ze strony 

Prokur i NGO misyjnych. 

  

Radca wyliczył także priorytety Animacji 

Misyjnej na resztę sześciolecia i w perspek-

tywie dwusetnej rocznicy urodzin Założy-

ciela. Kluczowy element, rzutujący na 

przyszłość, upatruje on w formacji i trosce o 

powołania misyjne oraz motywacji salezja-

nów do wspaniałomyślnego zaangażowa-

nia i otwarcia się na prawdziwie uniwersal-

ne horyzonty Kościoła i Zgromadzenia. 

"Bez misjonarzy nie ma misji"" - stwierdził.  

 

Inne kroki na przyszłość to rozwój grup 

misyjnych we wszystkich inspektoriach i 

wspólnotach lokalnych oraz współdziałanie 

na różnych poziomach pomiędzy Don 

Bosco Network i Dykasterium. 

 

Obrady Konsulty było kontynuowane 28 

września w ramach dwóch sesji roboczych, 

a dotyczyły one Obrazu Salezjańskiej Dzia-

łalności Misyjnej i Misyjnego Wymiaru 

Formacji Salezjańskiej. 29 września było 

przewidziane kolejne pięć sesji, w dalszym 

ciągu skoncentrowanych na temacie for-

macji misyjnej, zarówno tej początkowej, 

jak i ciągłej. 

 

Następnie będzie zgłębiane pole animacji 

misyjnej i zostaną opracowane propozycje 

co do działań.            Za: www.infoans.org 

 

Dominikanie znów we Lwowie 

 

DPierwsze spotkanie dominikańskiego 

Duszpasterstwa Akademickiego we Lwowie 

na Ukrainie odbyło się 27.09 w zabytkowej 

sali obok kościoła Matki Bożej Gromnicz-

nej. Na zaproszenie abp Mieczysława 

Mokrzyckiego dominikanie powrócili do 

Lwowa, by zająć się duszpasterstwem 

studentów. Od dwóch tygodni pracuje tam 

dwóch braci.  

   

Dominikanie przybyli do Lwowa zaledwie 

dwa tygodnie temu, 13.09.2010 r., na za-

proszenie ordynariusza Archidiecezji 

Lwowskiej obrządku łacińskiego, abp Mie-

czysława Mokrzyckiego, który zlecił im 

prowadzenie duszpasterstwa wśród stu-

dentów. Misja ta została podjęta przez 

Prowincję Polską oraz Wikariat Generalny 

Rosji i Ukrainy. Obecnie we Lwowie pracu-

je dwóch dominikanów: o. Jakub Gonciarz 

OP oraz o. Mikołaj Łuczok OP. Tymczaso-

wo zatrzymali się oni w Wyższym Semina-

rium Duchownym w Brzuchowicach pod 

Lwowem. Na co dzień odprawiają Msze 

święte i nabożeństwa w należącym do 

wiernych obrządku greko-katolickiego 

kościele Matki Bożej Gromnicznej (dawnym 

kościele seminaryjnym). 

 

Pierwsze spotkanie dominikańskiego 

Duszpasterstwa Akademickiego we Lwowie 

na Ukrainie odbyło się 27.09 w zabytkowej 

sali obok kościoła Matki Bożej Gromnicz-

nej. Tym samym rozpoczęła się regularna 

współpraca dominikanów ze studentami 

lwowskich uczelni. W planach jest również 

wprowadzenie niedzielnej Mszy akademic-

kiej, która byłaby sprawowana w języku 

ukraińskim. 

 

 

 

Dominikanie na tych terenach byli obecni 

już prawdopodobnie od roku 1234. W ko-

lejnych wiekach dynamicznie rozwijali 

swoją działalność, co zaowocowało budo-

wą dominikańskich kościołów (p.w. Bożego 

Ciała, p.w. św. Marii Magdaleny) oraz 

klasztorów, w których znajdowały się m.in. 

dom studiów i wydawnictwo. W roku 1946 

zostali przez władze sowieckie zmuszeni 

do porzucenia tych miejsc i opuszczenia 

Lwowa. 

 

Kościół katolicki obrządku łacińskiego we 

Lwowie był do tej pory bardzo mocno utoż-

samiany z polskością. Aż do dziś, zdecy-

dowana większość Mszy w kościołach 

lwowskich jest sprawowana w języku pol-

skim. Jednym ze skutków takiego stanu 

rzeczy jest dość nikły udział wiernych, 

zwłaszcza dzieci i młodzieży, w liturgii 

obrządku łacińskiego, gdyż obcy język 

stanowi dla nich barierę trudną do przekro-

czenia. Z drugiej strony, próby wprowadza-

nia liturgii w miejscowym języku niejedno-

krotnie spotykały się z silną niechęcią ze 

strony mieszkających tu jeszcze przed II 

wojną światową Polaków. Powoli jednak 

także w tej dziedzinie zachodzą we Lwowie 

pozytywne zmiany.Jakub Gonciarz OP               

Za: www.dominikanie.pl 

 

Anielsko u michalitów na Antypo-

dach  

 

Angilimp, filia parafii Kuli, niedaleko Mount 

Hagen - w tej niewielkiej miejscowości 

zgromadzili się michalici pracujący w Papui 

Nowej Gwinei i liczni goście, by świętować 

uroczystość św. Michała Archanioła. Liturgii 

przewodniczył wikariusz generalny archi-

diecezji Mount Hagen, dr Garry Roche 

SVD. W tym samym dniu nowicjusz Ber-

http://www.infoans.org/1.asp?Lingua=6&sez=1&sotsez=13&doc=5575
http://www.dominikanie.pl/
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nard Saka został przyobleczony w micha-

licki strój zakonny.  

   

Myślę, że zainteresowani rzeczywistością 

na Antypodach chętnie przeczytają i obej-

rzą zdjęcia, by przekonać się jak w Papui 

Nowej Gwinei przeżywaliśmy dzień 29 

września. 

 

Najpierw wypada wspomnieć o przygoto-

waniach do tej odpustowej celebracji ku 

czci św. Michała Archanioła, która miała 

miejsce w filii parafii Kuli, w Angilimp. Przez 

dziewięć dni przełożony naszej wspólnoty 

ks. Bogdan Świerczewski codziennie od-

prawiał tam Mszę św., a następnie diakon 

Peter Kaupa przewodniczył nowennie. 

Podobną nowennę odprawialiśmy w domu 

formacyjnym w Rebiamul, gdzie w samą 

uroczystość św. Michała Archanioła nowi-

cjusz Bernard Saka został przyobleczony w 

strój zakonny. Na zdjęciu można popatrzeć, 

jak się po obłóczynach prezentuje.(…) 

 

W Angilimp liturgii przewodniczył wikariusz 

generalny archidiecezji Mount Hagen, dr 

Garry Roche SVD. W interesującej homilii 

nawiązał on do komentarza papieża Grze-

gorza Wielkiego (590-604), który wysłał 

misjonarzy z Rzymu na tereny obecnej 

Anglii przypominając, że Anglowie przez 

fakt przyjęcia Ewangelii mają się przemie-

nić w aniołów (po łacinie gra słów: Angli - 

angeli). Kaznodzieja przypomniał też, że 

główny patron Papui Nowej Gwinei - św. 

Michał Archanioł, na początku stworzenia 

stoczył zwycięską potyczkę z przeciwni-

kiem Boga i obecnie wiedzie nas do zwy-

cięstwa, mimo iż czasem wydaje nam się, 

że zło (szatan) tryumfuje. Pod koniec homi-

lii ojciec Roche, w imieniu arcybiskupa D. 

Younga SVD, podziękował michalitom za 

wkład w ewangelizację Papui Nowej Gwinei 

na polu duszpasterskim, a także formacyj-

nym wśród młodzieży i kandydatów do 

kapłaństwa w seminariach duchownych. 

 

 

Tradycyjnie, po zakończonym nabożeń-

stwie wszyscy udali się na agapę. A że 

jadło wybornie smakowało, potwierdzić 

mogę, bo i ja tam byłem, pół słodkiego 

ziemniaka z jarzyną i kawałkiem świniny 

zjadłem i coca-colą popiłem. Zdzisław Z. 

Kruczek CSMA          Za: www.michalici.pl  

Boom powołaniowy u austriackich 

cystersów. Internet pomaga! 

 

Co przyciąga młodych do zakonu? Liturgia i 

wierność Kościołowi. Takiego przyrostu 

liczby nowych zakonników nie było u au-

striackich cystersów od czasów średnio-

wiecza.  

   

Jak podaje prawicowy portal Fronda.pl w 

austriackim klasztorze cystersów w Heili-

genkreuz mieszka obecnie 88 zakonników, 

średnia wieku - 47 lat (jak na warunki za-

chodnioeuropejskie, bardzo niska). Ich 

liczba w ciągu ostatnich kilku lat podwoiła 

się i stanowi jedną z najwyższych w 900-

letniej historii domu. - Taką falę młodych 

ludzi, którzy chcieli żyć naszym życiem, 

mieliśmy ostatnio w średniowieczu - twier-

dzi wykładowca zakonnej uczelni, o. Karl 

Wallner. 

 

Co przyciąga młodych ludzi do kontempla-

cyjnego zakonu o dość ostrej regule w 

czasie, kiedy zachodnioeuropejskie zakony 

przeżywają upadek? - Przede wszystkim 

liturgia w chorale gregoriańskim i wedle 

norm Soboru Watykańskiego II, jak i nasze 

przywiązanie do Papieża i urzędu nauczy-

cielskiego Kościoła - uważa duchowny. 

 

W uzyskiwaniu nowych powołań austriac-

kim cystersom pomaga internet. Wszyscy 

nowicjusze, którzy w ostatnich latach przy-

byli do klasztoru, skontaktowali się z cy-

stersami przez internet. - Niektórzy wielo-

krotnie jednego dnia odwiedzali odsłonę 

internetową klasztoru, aż zdobyli się na 

odwagę, by odwiedzić klasztor także na 

żywo - opowiada o. Wallner. Za: 

www.wachock.cystersi.pl 

 

   

  Zapowiedzi wydarzeń 

 

 

  

Przed kanonizacją Bł. Stanisława Kazimierczyka 

 

17 października br. odbędzie się w 

Rzymie kanonizacja sześciu błogo-

sławionych, w tym żyjącego w XV w. 

Stanisława Sołtysa zwanego Kazi-

mierczykiem. "Dla wielu był prze-

wodnikiem na drogach życia ducho-

wego" - powiedział o nim Jan Paweł 

II. Tylko w rok po swej śmierci uczy-

nił 172 cuda.  

   

Biografia  

 

Urodził się 27 września 1433 roku na 

krakowskim Kazimierzu. Jego ojciec - 

Maciej Sołtys był tkaczem, wieloletnim 

rajcą, sędzią, matka - Jadwiga należała do 

działającego do dziś przy parafii Bractwa 

Najświętszego Sakramentu.  Stanisław 

Kazimierczyk, zwany też Stanisławem z 

Kazimierza, pobierał pierwsze nauki w 

szkole parafialnej prowadzonej przez 

Kanoników Regularnych Laterańskich przy 

kościele Bożego Ciała na Kazimierzu, a 

następnie odbywał studia w Akademii 

Krakowskiej zakończone doktoratem 

teologii.  

 

 

 

W 1456 wstąpił do zakonu Kanoników 

Regularnych Laterańskich i tu przebywał 

do końca swych dni. Otrzymał święcenia 

kapłańskie i pełnił obowiązki kaznodziei, 

spowiednika i magistra nowicjuszy, a 

także był lektorem i zastępcą przełożone-

go. Wyróżniał się pobożnością, aktywno-

ścią w działalności duszpasterskiej, ofiar-

nością w pracy dla zakonu i dla bliźnich, 

otwartym sercem dla potrzebujących 

pomocy. 

 

"Dla wielu był przewodnikiem na drogach 

życia duchowego" - powiedział o nim Jan 

Paweł II. Prowadził intensywne życie 

kontemplacyjne, a zarazem jako znakomi-

ty kaznodzieja skutecznie oddziaływał na 

swoich słuchaczy. Zbliżał ich do Pana 

Boga nie tylko słowami prawdy, ale rów-

nież przykładem życia i miłosierdziem 

wobec bliźnich. Bardzo troszczył się o 

chorych i biednych, usługiwał im z miło-

ścią. Często oddawał część własnego 

pożywienia potrzebującym. Wiele czasu 

spędzał na modlitwie, żywił gorące nabo-

żeństwo do Męki Pana Jezusa, czcił Mat-

kę Najświętszą i uważał się za Jej "wybra-

nego" syna.  

 

Co piątek szedł na położoną niedaleko 

Skałkę by modlić się do Bogurodzicy. To 

tu pewnego razu ,,ukazała mu się Naj-

świętsza Maryja Panna z Dzieciątkiem 

http://www.michalici.pl/
http://www.wachock.cystersi.pl/pokaz_artykul/?id_article=169
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Jezus na rękach i św. Stanisławem i wiel-

kim zastępem aniołów", Która zapowie-

działa mu, że czeka go ,,sowita nagroda". 

Tak też Stanisław jest najczęściej przed-

stawiany - klęczy przed Matką Bożą i św. 

Stanisławem.  

 

Szczególną pobożnością otaczał swojego 

patrona, pielgrzymował na jego grób raz w 

tygodniu.  

 

W klasztorze przeżył 33 lata. Intensywna 

asceza, służba ubogim i wyczerpująca 

praca w parafii nie pozostały bez śladu - 

osłabiony organizm tracił siły. Stanisław 

Kazimierczyk zmarł w wieku 56 lat 3 maja 

1489 r. Ujrzawszy uprzednio, jak pilnie 

odnotowuje jego biograf Matkę Bożą i 

Zmartwychwstałego Chrystusa w chwale. 

Pochowano go pod posadzką kościoła 

Bożego Ciała, zgodnie z jego pokorną 

prośbą, aby wszyscy go deptali.  

 

Grób jego stał się wkrótce ośrodkiem 

kultu. Niemal od jego śmierci przybywali tu 

pielgrzymi z Kazimierza, Krakowa i innych 

okolic prosząc o różne łaski i otrzymując 

je. Od XVII w. nazywano go błogosławio-

nym. Po latach pobożny lud nadał Stani-

sławowi zaszczytny tytuł Apostoła Eucha-

rystii.  

 

Już w rok po śmierci księdza Stanisława 

sporządzono spis 176 nadzwyczajnych 

łask uzyskanych dzięki jego orędownic-

twu. Elewacja relikwii odbyła się w 1632 r.  

18 kwietnia 1993 roku podczas uroczystej 

Mszy świętej beatyfikacyjnej Jan Paweł II 

dokonał potwierdzenia kultu księdza Sta-

nisława Kazimierczyka i zaliczył go do 

grona błogosławionych.  

 

 W kościele Bożego Ciała znajduje się 

obraz (z 1628, dzieło Łukasza Porębskie-

go), zwany "Felix saeculum Cracoviae" 

(Szczęśliwy wiek Krakowa), na którym 

znajduje się wizerunek bł. Kazimierczyka 

pośród 4 świątobliwych mężów: św. Jana 

Kantego, bł. Szymona z Lipnicy, Michała 

Giedroycia i Świętosława Milczącego. 

Więcej na: www.kanonicy.pl 

   

  Witryna tygodnia 

 

 

  

Nowa strona internetowa sanktuarium Matki Bożej Pokoju 

 

Powstał nowy portal internetowy prezentu-

jący Bazylikę Matki Bożej Pokoju w 

Yamoussoukro w Wybrzeżu Kości Słonio-

wej., w której posługują polscy Pallotyni. 

Dzięki zamieszczonej mapie na naszej 

witrynie www.ndpbasilique.org można 

dokładnie zlokalizować miejsce, w którym 

znajduje się ten niewątpliwie najsłynniej-

szy obiekt Wybrzeża Kości Słoniowej.  

   

Przeglądając kolejne strony można zapo-

znać się z historią bazyliki, okolicznościa-

mi, w jakich doszło do budowy i konsekra-

cji świątyni ofiarowanej Stolicy Apostol-

skiej przez śp. prezydenta Félixa Hou-

phouët-Boigny.  

 

W kolejnych stronach, poprzez wirtualne 

zwiedzanie budynku podziwiać można nie 

tylko budowlę repliki bazyliki watykańskiej 

zrealizowanej przez architekta Pierre'a 

Fakhoury, ale również poznać przesłanie 

bazyliki, oglądając wspaniałe witraże 

przedstawiające afrykańskie i chrześcijań-

skie motywy tworzące historię zbawienia.  

 

Strona adresowana jest do osób kochają-

cych modlitwę i pragnących poznać orę-

dzie skierowane do każdego pielgrzyma. 

Do obejrzenia witryny zapraszamy rów-

nież osoby interesujące się architekturą i 

sztuką. Odwiedzający stronę, mogą prze-

słać wiadomości, pozdrowienia lub inne 

uwagi dotyczące witryny wpisując się do 

księgi gości. Zapoznać się można z zasa-

dami organizacji i funkcjonowania struktur 

bazyliki. Kolejnym zadaniem strony jest 

zamieszczanie informacji o bieżących 

wydarzeniach i zamieszczanie ważnych 

informacji dla pielgrzymów, którzy chcieli-

by odwiedzić bazylikę.  

Za:InfoSac.   

http://www.kanonicy.pl/
http://www.ndpbasilique.org/
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Odeszli do Pana 

 

 

ŚP. O. MARIAN MRÓZ (1915-2010) OMI 

 

Śp. o. Marian 

MRÓZ urodził 

się 21 listopa-

da 1915 r. 

Horst Gelsen-

kirchen (Wes-

tfalia), gdzie 

pracowali je-

go rodzice. W 

roku 1922 

cała rodzina 

powróciła do Wielkopolski. Miał pięcioro 

rodzeństwa.  

   

Po ukończeniu junioratu w Lublińcu, w 

roku 1934 wstąpił do nowicjatu w Markowi-

cach. W latach 1935-37 studiował filozofię 

w Krobi, a następnie teologię w Obrze. Po 

wybuchu wojny dokończył seminaryjną 

formację we Francji i tam, w 1941 r. otrzy-

mał święcenia prezbiteratu. Po święce-

niach został kapelanem wojskowym, a 

następnie pracował w duszpasterstwie 

polonijnym. W roku 1955 udał się do Ka-

nady, aby wesprzeć oblatów pracujących 

w polskich parafiach. Posługiwał kolejno w 

parafiach św. Stanisława Kostki i św. Ka-

zimierza w Toronto oraz w Vancouver, 

gdzie spędził większość swoich lat. W 

ostatnich latach życia był kapelanem w 

Kopernik Lodge w Vancouver. Zmarł 30 

września 2010 r. 

Za: www.oblaci.pl  

 

ŚP. BR. EDMUND MARIA - STEFAN TRZPIL (1916-2010) OFMConv 

 

Dnia 28 września 2010 roku w Niepokala-

nowie w wieku 94 lat zmarł brat Edmund 

Maria Stefan Trzpil, profes wieczysty Pro-

wincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce 

Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, 

jubilat w Zakonie, przeżywszy 76 lat w 

Zakonie. 

   

Urodził się 30 maja 1916 r. we wsi Mier-

żączka, w powiecie garwolińskim, diecezja 

siedlecka, w rodzinie rolniczej z rodziców 

Jana i Karoliny z domu Rusak, otrzymując 

na Chrzcie Świętym imię Stefan. Ukończył 

siedem klas szkoły powszechnej, uczęsz-

czając kolejno do szkół w Mierżącce 

(1923/1924), w Reducinie (1924/1925) 

oraz w Górznie (1925-1931). W przedsta-

wionym przed przyjęciem do Zakonu życio-

rysie z dnia 5 lipca 1932 roku szesnasto-

letni wówczas Stefan Trzpil wyznał, że po 

ukończeniu szkoły powszechnej miał za-

miar „pisać podanie do Małego Semina-

rium Misyjnego”. Pozostał jednak jeszcze 

przez jeden rok w domu, pomagając ojcu 

na roli. Odczuwając głęboką chęć oddania 

się Bogu w zakonie, w tymże samym ży-

ciorysie stwierdzał: „Modliłem się do Matki 

Najświętszej, żeby mi wyjednała łaskę 

szczerej chęci wstąpienia do zakonu. 

Cieszę się, że będę mógł co dzień przy-

stępować do Komunii Świętej i nie potrze-

buję się lękać śmierci, jeśli Pan Bóg ze-

chce, żebym wstąpił do służby Maryi”. (…)   

Aspiranturę w klasztorze Niepokalanów 

rozpoczął dnia 9 sierpnia, a następnie 

postulat od 8 grudnia 1932 roku pod kie-

runkiem ojca Floriana Koziury. Formację 

nowicjacką brat Edmund Maria rozpoczął 

14 sierpnia 1933 roku pod kierunkiem 

magistra, ojca Jerzego Wierdaka. Pierw-

sze śluby zakonne złożył na ręce gwardia-

na Niepokalanowa o. Floriana Koziury dnia 

15 sierpnia 1934 roku. Po upływie trzech 

lat probacji czasowej dnia 8 września 1937 

roku złożył profesję uroczystą na ręce 

świętego Maksymiliana Marii Kolbego.  

   

 

 

W myśl założeń klasztoru Niepokalanów 

brat Edmund Maria doskonalił swoje umie-

jętności praktyczne, dlatego też w dniach 

od 24 marca do 25 czerwca 1955 roku w 

Sochaczewie w Zakładzie Doskonalenia 

Rzemiosła odbywał trzymiesięczny kurs 

przysposabiający go do specjalizacji „ślu-

sarstwo i naprawa maszyn”, uzyskując 

dyplom czeladnika.  

     

Czas II Wojny Światowej spędza poza 

klasztorem wcielony do przymusowej 

pracy w III Rzeszy. Po powrocie do Niepo-

kalanowa w 1945 r. pracował w dziale 

adresowym, a następnie w administracji 

(od 22.08.1946 r.),  przy budowie kościoła 

oraz w dziale mechanicznym (od 

12.07.1950), pełniąc funkcję kierownika 

działu mechanicznego od 1958 roku.  

  Od roku 1990 pracował dla rozszerzenia 

czci Niepokalanej, wyrabiając medaliki w 

dziale mechanicznym, zaś od roku 2008 

przebywał w infirmerii klasztornej. Z okazji 

złotego jubileuszu życia zakonnego, ob-

chodzonego dnia 15 sierpnia 1984 roku, w 

bezpośredniej bliskości sławy świętości 

Ojca Maksymiliana, otrzymał życzenia 

ówczesnego prowincjała o. Mariusza Pa-

czóskiego, w których zostały zacytowane 

słowa świętego Maksymiliana: „… niech 

Niepokalana trzyma Cię coraz bliżej swego 

Niepokalanego Serca”. (…) 

   

Pogrzeb Ś.P. Brata Edmunda Marię Stefa-

na Trzpila odbył się dnia 1 października 

2010 roku o godz. 10.45 w Niepokalano-

wie. Kondukt żałobny z kaplicy św. Mak-

symiliana do bazyliki poprowadził o. Stani-

sław Maria Piętka, gwardian Niepokalano-

wa. Mszy św. przewodniczył o. Mirosław 

Bartos, prowincjał. Okolicznościową homi-

lię wygłosił o. Eugeniusz Wiraszka z Nie-

pokalanowa. Kondukt żałobny na cmentarz 

klasztorny poprowadził i przewodniczył 

modlitwom przy grobie wikariusz prowincji 

o. Wiesław Pyzio 

o. Zbigniew Kopeć OFMConv, sekr. Prow

 

http://www.oblaci.pl/

