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Wiadomość tygodnia 

 

 

SPOTKANIE KWPZM  

Znaczenie i piękno liturgii we wspólnocie osób konsekrowanych 

 

W dniu 12 października rozpoczyna się w 

Krakowie 125 Zebranie plenarne Konfe-

rencji Wyższych Przełożonych Zakonów 

Męskich w Polsce. Na zaproszenie Księży 

Misjonarzy CM, którzy przeżywają rok 

jubileuszowy w związku z 350 rocznicą 

śmierci Założycieli Św. Wincentego a 

Paulo oraz Św. Ludwiki de Marillac zebra-

nie odbędzie się w krakowskim klasztorze 

tego Zgromadzenia. 

Głównym tematem tego spotkania będzie 

Znaczenie i piękno liturgii we wspólno-

cie osób konsekrowanych. Zostanie 

zaprezentowanych  kilka referatów po-

święconych tematyce przeżywania liturgii 

wewnątrz wspólnoty zakonnej oraz o 

świadectwie głębi i bogactwa liturgii, jakie 

zakonnicy powinni dawać Ludowi Boże-

mu. W trakcie spotkania przewidziane jest 

przedstawienie informacji o uruchomieniu 

platformy internetowej oraz wprowadzeniu 

wspólnej legitymacji dla zakonników w 

Polsce. Będą także poruszone inne spra-

wy bieżące. Podczas spotkania Euchary-

stię będzie sprawował bp Albin Małysiak 

CM, który przed 40 laty przyjął sakrę 

biskupią oraz bp Kazimierz Gurda prze-

wodniczący Komisji Episkopatu ds. Insty-

tutów Życia Konsekrowanego i Stowarzy-

szeń Życia Apostolskiego. Spodziewana 

jest obecność przewodniczących Konfe-

rencji zakonnych z Rosji, Ukrainy, Białoru-

si i Litwy.   

  

Konferencja Wyższych Przełożonych 

Zakonów Męskich i Stowarzyszeń życia 

apostolskiego w Polsce została powołana 

do życia przez Stolicę Apostolską. Dekre-

tem Kongregacji Zakonnej z dnia 30 listo-

pada 1963 r. Początki współpracy między-

zakonnej w Polsce sięgają początków XX 

wieku. Stale i lepiej zorganizowane współ-

działanie rozpoczęło się jednak od 1949 

roku, gdy na zaproszenia Kard. A. Sapie-

hy, pełniącego wówczas obowiązki prze-

wodniczącego Episkopatu (po śmierci 

kard. Hlonda)  spotkali się wyżsi przełoże-

ni, którzy zdecydowali o powołaniu stałego 

Sekretariatu międzyzakonnego, który w 

trudnych czasach komunizmu pomagał w 

zachowaniu struktur zakonnych w Polsce.  

Konferencja jest "kościelną osobą prawną" 

kolegialną na prawie papieskim, która 

podlega Stolicy Świętej przez Kongregację 

do spraw Instytutów życia konsekrowane-

go i Stowarzyszeń życia apostolskiego, 

zgodnie z Kodeksem Prawa Kanoniczne-

go oraz Statutem zatwierdzonym przez 

Prymasa Tysiąclecia. 

Do zadań Konferencji należy m.in. pogłę-

bianie wzajemnej współpracy między 

różnymi zakonami, rozwijanie inicjatyw w 

dziedzinie formacji i apostolstwa, popiera-

nie systematycznej współpracy zakonów 

w zakresie duszpasterstwa i rozwijanie 

wszelkich inicjatyw i działalności, służą-

cych dobru Kościoła; reprezentowanie i 

obrona w każdej sytuacji praw wszystkich 

lub znacznej części członków Konferencji 

wobec kompetentnych władz; nawiązywa-

nie odpowiedniej koordynacji i współpracy 

z Konferencją Episkopatu, jak również z 

poszczególnymi biskupami.                 Red 

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Nagroda Totus 2010 dla Centrum 

Formacji Świętorodzinnej Misjona-

rzy Świętej Rodziny 

 

Podczas uroczystości na Zamku Królew-

skim w Warszawie w sobotę 9 październi-

ka wręczono nagrody Totus 2010. Nagrody 

te przyznawane są przez Fundację „Dzieło 

Nowego Tysiąclecia”, a wręczane co roku 

podczas obchodów Dnia Papieskiego. 

Wyróżnienia te po raz jedenasty przyznane 

 

 

zostały za "odważne i konsekwentne 

kształtowanie wrażliwości moralnej, nie-

zbędnej dla dialogu kultur w rozumieniu 

Jana Pawła II". Nagrody przyznawane są 

w czterech kategoriach: osiągnięcia w 

dziedzinie kultury chrześcijańskiej, promo-

cja człowieka, praca charytatywna i eduka-

cyjno-wychowawcza, propagowanie na-

uczania Ojca Świętego Jana Pawła II i 

Totus medialny dla upamiętnienia bp. Jana 

Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu oso-

by i nauczania Jana Pawła II w mediach.  

$#guid{EAA6E58C-D5D F-4017-AE 9C-1D6ADE 94FA 3A}#$ 
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Na uroczystości przybyli m.in.: nuncjusz 

apostolski w Polsce, arcybiskup Celestino 

Migliore i metropolita warszawski, abp 

Kazimierz Nycz, a także prymas-senior, 

kardynał Józef Glemp oraz kard. Franci-

szek Macharski. W kategorii promocja 

człowieka, praca charytatywna i edukacyj-

no-wychowawcza uhonorowano Centrum 

Formacji Świętorodzinnej Misjonarzy Świę-

tej Rodziny w Bąblinie (pomysłodawcą i 

głównym twórcą Centrum jest Ks. Krzysz-

tof Sielski MSF) za "wybitne zasługi w 

przygotowaniu młodych ludzi do małżeń-

stwa, a także prowadzenie ‘szkoły życia 

małżeńskiego’ o charakterze formacyjno-

terapeutycznym". W kategorii tej nomino-

wani byli także: Opactwo Benedyktynów w 

Tyńcu i Muzeum Powstania Warszawskie-

go. Nagrodę odebrał Ks. dr Andrzej Pryba 

MSF.                 Ks. Bogdan Mikutra msf 

 

Abp L. F. Ladaria SJ doktorem ho-

noris causa PWT 

 

Sekretarz Kongregacji Nauki Wiary abp 

Luis F. Ladaria SJ otrzymał 4 października 

tytuł doktora honoris causa Papieskiego 

Wydziału Teologicznego w Warszawie 

(PWTW). Hierarcha zajmuje się przede 

wszystkim teologią Trójcy Świętej i antro-

pologią teologiczną.  

   

Na uroczystości w auli Collegium Bobola-

num obecni byli metropolita warszawski 

abp Kazimierz Nycz, wielki kanclerz uczel-

ni oraz nuncjusz apostolski w Polsce abp 

Celestino Migliore.  

 

Dyplom z tytułem doktora hc wręczyli 

gościowi z Watykanu ks. prof. dr hab. 

Zbigniew Kubacki SJ - rektor PWTW Sekcji 

św. Andrzeja Boboli i ks. prof. dr hab. 

Krzysztof Pawlina - prorektor PWTW Sek-

cji św. Jana Chrzciciela. Przypomniał on, 

że wszelkie tytuły naukowe nadawane w 

uczelni świadczą o jej żywotności. Dodat-

kowo doktor honoris causa jest potwier-

dzeniem, że dana osoba jest dla tej uczelni 

autorytetem.(…) 

 

Abp L. Ladaria podziękował za przyznanie 

mu tytułu, który przynosi mu zaszczyt. 

Przyznał, że z Polską wiąże go jedynie 

przywiązanie do Jana Pawła II, dzięki 

któremu katolikom na całym świecie nasz 

kraj stał się bliższy. Następnie wygłosił 

wykład pt. „Tajemnica Boga, tajemnica 

człowieka", podkreślający, że w doktrynie 

o Trójcy Świętej znajduje się radosna 

wieść o naszym zbawieniu.(…)                

Za: www.deon.pl 

 

S. Krzysztofa Maria Babraj nową 

przełożoną generalną albertynek 

 

„Bądźmy świadkami miłości miłosiernej, 

wpatrzone w Oblicze Chrystusa Cierpiące-

go Ecce Homo, za przykładem św. Brata 

Alberta i bł. Matki Bernardyny". Pod tym 

hasłem w Krakowie obradowała Kapituła 

Generalna Zgromadzenia Sióstr Alberty-

nek.  

   

Podczas spotkania wybrano nową przeło-

żoną generalną, którą została s. Krzysztofa 

Maria Babraj. Pochodzi ona z Brzeska-

Okocimia w diecezji tarnowskiej. Ma 49 lat, 

ukończyła studia teologiczne na Papieskiej 

Akademii Teologicznej w Tarnowie, pody-

plomowe studium organizacji pomocy 

społecznej oraz studia podyplomowe z 

zakresu archiwistyki kościelnej. Pracowała 

na wielu placówkach, prowadzonych przez 

zgromadzenie, w charakterze dyrektorki i 

księgowej. Przez ostatnie siedem lat pro-

wadziła archiwum zgromadzenia przy 

domu generalnym w Krakowie. 

Podczas obrad kapituły mówiono o aktual-

nych sprawach zgromadzenia: jego chary-

zmacie, ubóstwie, posłudze najbiedniej-

szym, prowadzonych dziełach, a także 

możliwości rozwijania posługi albertyńskiej 

w przyszłości.         Za: Radio Watykańskie  

Sympozjum na Jasnej Górze dla 

osób konsekrowanych o symbolach 

liturgicznych 

 

„Mistagogia wybranych symboli w liturgii" 

to temat tegorocznego Sympozjum dla 

Osób Konsekrowanych trwającego na 

Jasnej Górze w dniach 7 i 8 października. 

Sympozjum odbywa się pod patronatem 

Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów Episkopatu Polski.  W spo-

tkaniu uczestniczyły siostry zakonne róż-

nych zgromadzeń z całej Polski i członkinie 

instytutów świeckich. Obecny był bp dr 

Stefan Cichy, przewodniczący Komisji 

Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dys-

cypliny Sakramentów.  

 

 

 

Mistagogia jest wprowadzeniem w miste-

rium Chrystusa. Jest przejściem od tego, 

co widzialne do tego, co niewidzialne. 

„Celem tego spotkania jest najpierw po-

znanie głębsze liturgii, jakiegoś zakresu 

liturgii, i możliwość uzyskania odpowiedzi 

na różne pytania, siostry nieraz mają sporo 

różnych pytań, to też i nam pomaga w 

Komisji Episkopatu, czy w ogóle w spotka-

niach, żeby na te czy inne sprawy zwrócić 

większą uwagę" - mówi bp Stefan Cichy. 

  

„W miarę możności uczestniczymy w tych 

spotkaniach, ponieważ wnoszą one bardzo 

ważne zagadnienia teologiczne, które mają 

znaczenie dla życia duchowego - wyjaśnia 

s. Adelajda Sielepin - Cenne jest to, że 

Komisja Episkopatu oferuje osobom kon-

sekrowanym pewnego rodzaju takie krótkie 

studium, ale zawsze z odniesieniem do 

życia duchowego, i to jest bardzo cenne".  

 

Uczestnicy Sympozjum gromadzą się w 

Kaplicy św. Józefa. Pierwszego dnia wy-

słuchali wykładów: bp dr Stefana Cichego 

nt. „Potrzeba wtajemniczenia w rozumienie 

symboli liturgicznych", s. dr hab. Adelajdy 

Sielepin nt. „Mistagogia milczenia w litur-

gii", ks. dr Mateusza Matuszewskiego nt. 

„Symbolika gestów w liturgii". Po południu 

został podjęty również temat dotyczący 

elementów naturalnych w służbie liturgii tj. 

woda, ogień, oliwa i kadzidło. Jako ostatni 

tego dnia przedstawiony został wykład pt. 

„Znaczenie ksiąg liturgicznych i szacunek 

dla nich (mszał, Ewangeliarz, lekcjonarz i 

inne księgi)", a poprowadził go ks. dr Ma-

ciej Maciukiewicz. Drugi dzień rozpoczęła 

Msza św. w Kaplicy Matki Bożej pod prze-

wodnictwem bpa Stefana Cichego, który 

także wygłosił homilię. 

  

Na zakończenie Sympozjum o symbolice 

szat i insygniów biskupa opowiedział ks. dr 

Mariusz Majewski, a niektóre symbole w 

przestrzeni liturgicznej (wieczna lampka, 

paschał, zacheuszki, wieniec adwentowy) 

przedstawił ks. prof. Bogusław Nadolski. 

O. Stanisław Tomoń Za: 

www.jasnagora.com  

  

Asyż we Wrocławiu i finał VII Mię-

dzynarodowego Festiwalu Muzyki 

 

"Chrystus przyniósł nam pokój, którego 

świat dać nie może. Na tym fundamencie 

trzeba wznosić gmach pokoju w życiu 

indywidualnym i społecznym. Odnowę 

duchową świata trzeba rozpoczynać od 

własnego wnętrza" ‒ powiedział ks. bp 

Marian Gołębiewski, metropolita wrocław-

ski, w czasie spotkania międzyreligijnego 

Asyż we Wrocławiu. Odbyło się ono 6 X 

we Wrocławiu, w Auli Wyższego Semina-

rium Duchownego Franciszkanów, przy al. 

Jana Kasprowicza 26.  

   

Było ono cząstką VII Międzynarodowego 

Festiwalu Muzyki Pax et bonum per musi-

cam, mającego miejsce w kościele fran-

ciszkańskim pw. św. Antoniego.  

 

 „Asyż we Wrocławiu - to idea, która nas 

dziś tu sprowadza. Nawiązuje ona do 

Światowych Dni Modlitwy o Pokój, zainspi-

rowanych przez papieża Jana Pawła II, a 

mających miejsce w Asyżu we Włoszech - 

mieście świętych Franciszka i Klary (27 X 

1986; 24 I 2002)" - wyjaśnił na wstępie o. 

Wacław Stanisław Chomik OFM, minister 

prowincjalny prowincji wrocławskiej.  

 

W trakcie spotkania międzyreligijnego 

krótkie Orędzie Pokoju wygłosili, a następ-

nie wspólną Deklarację podpisali: ks. bp 

Marian Gołębiewski, metropolita wrocław-

ski; ks. bp Ryszard Bogusz, zwierzchnik 

diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelic-

ko-augsburskiego; ks. Andrzej Michaliszyn, 

proboszcz katedry grecko-katolickiej pw. 

Podwyższenia Krzyża Pańskiego; imam 

Jarosław Banasiak, sekretarz imamów Ligi 

http://www.deon.pl/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=428982
http://www.jasnagora.com/
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Muzułmańskiej RP; ks. Marcin Prokopiuk, 

duszpasterz prawosławnej parafii katedral-

nej, i pan Wojciech Adamski, reprezentują-

cy prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewi-

cza.  

 

Część muzyczną uroczystości wypełnił 

Zespół Synagogi Berlińskiej, pod dyrekcją 

Reginy Yantian i śpiewem kantora Isaaka 

Sheffera, oraz wrocławsk chór Basilica 

Cantans, pod dyrekcją i kierownictwem 

artystycznym Pani Mirosławy Jura-Żegleń.  

 

Z innych gości w spotkaniu Asyż we Wro-

cławiu udział wzięli m.in. ks. bp Andrzej 

Siemieniewski, biskup pomocniczy z Wro-

cławia, o. Jacek Waligóra OFMCap, mini-

ster prowincjalny z Krakowa i przewodni-

czący konferencji prowincjałów francisz-

kańskich (KPF); o. Borys Jacek Soiński 

OFM, wikariusz prowincjalny z Poznania, 

oraz o. Roman Zioła OFMConv, dyrektor 

Domu Pojednania i Spotkań im. św. Mak-

symiliana M. Kolbego w Gdańsku.  

 

 

"Wrocław to papieskie miasto spotkania, 

miasto, które jednoczy ‒ napisał w orędziu 

prezydent miasta Wrocławia Rafał Dutkie-

wicz. Tu od wieków zgodnie współistniały 

różne narodowości. Tu rozbrzmiewały 

modlitwy różnych wyznań. Tu wreszcie był 

silny ośrodek Solidarności, która dokonała 

pokojowej rewolucji i dała wolność Euro-

pie". W październikowy wieczór ludzie 

wiary, zgromadzeni w klasztorze i kościele 

franciszkanów we Wrocławiu (Karłowi-

cach), choć odrobinę odtworzyli i odnowili 

ten klimat. "Uczmy wolności wiary, troski o 

życie, szacunku do każdego człowieka, 

świętości własności i rodziny ‒ wezwał 

imam Jarosław Banasiak. Okażmy nie-

przejednaną wytrwałość w tolerancji. Słu-

chajmy ludzi i przemawiajmy do ludzi tak, 

aby nas rozumieli. Niechaj słychać będzie 

nasz wspólny głos rozbrzmiewający ku 

chwale Boga Jedynego".  

 

Klimat wieczoru wypełnił, już w kościele, 

występ Zespołu Synagogi Berlińskiej. Był 

to koncert finałowy VII Międzynarodowego 

Festiwalu Muzyki Pax et bonum per musi-

cam, którego organizatorem była Fundacja 

"Pax et bonum" z o. Tobiaszem Mariuszem 

Fiećko OFM i Bogną Adamczyk 

Za: www.franciszkanie.com 

 

 

  Refleksja tygodnia 

 

 

PRZEŁAMYWANIE UPRZEDZEŃ 

 

Polskie pojęcie jest trochę nieprecyzyjne. 

Potrzeba kontekstu zdania, by zrozumieć, 

kiedy chodzi o „uprzedzenie kogoś przed 

czymś”, a kiedy o „uprzedzenie w stosun-

ku do kogoś”. Łacińskie praeiudicium, 

które dało podstawę do funkcjonowania 

tego słowa w wielu nowożytnych językach 

(ang. prejudice, włoskie pregiudizio, niem. 

Vorurteil) tłumaczone jest w słownikach 

jako „uprzedni, antycypowany osąd, wy-

rok, decyzja, mogące czy wręcz mające 

posłużyć w ocenie innego przypadku”. 

Wydźwięk tego słowa, a raczej samo 

pojęcie i postawa są moralnie negatywne, 

choć można zrozumieć mechanizm ich 

działania. Niedobre doświadczenia w 

zetknięciu z konkretną osobą czy grupą 

osób czy też przykre dla nas skutki jakiejś 

sytuacji sprawiają, że włącza się w nas 

system samoobrony. Już w dzieciństwie 

uczymy się, że dotknięcie przedmiotu 

gorącego boleśnie parzy, a przewodu pod 

napięciem „kopie”.  

 

W relacjach międzyludzkich nieposłuszeń-

stwo wobec rodziców sprowadza na 

dziecko kary, podobnie jak w życiu pu-

blicznym łamanie prawa. Uprzedzenie w 

pełnym znaczeniu powstaje w wyniku 

powtarzających się negatywnych do-

świadczeń osobistych, a szerzej także 

narodowych. Nie pomoże zmiana nazwy 

grupy etnicznej z „Cyganie” na „Romowie”, 

jeżeli w zetknięciu z nią będą często wy-

stępowały fakty kradzieży i oszustwa. Nie 

zmieni się podejrzliwość wobec narodu 

wybranego, bez względu na to, czy jego 

przedstawicieli będziemy nazywać Żydami 

czy Izraelczykami, jeżeli będą oni preten-

dować do statusu stojących ponad pra-

wem międzynarodowym i stawiać własną 

korzyść – często finansową – nad pod-

stawowymi i ogólnie przyjętymi zasadami 

przyzwoitości.  

 

Nie pomoże uczucie żalu za istnienie na 

Zachodzie powiedzenia: „jedź do Polski – 

Twoje auto już tam jest”, jeżeli statystyki 

kryminalne potwierdzają, że taki jest kie-

runek przemieszczania się przywłaszczo-

nych dóbr. W tym obrazie mieszczą się 

głęboko zakorzenione narodowe uprze-

dzenia, spowodowane przez historię na-

jazdów, zaborów, okupacji i dominacji 

narzucanej „z lewa i z prawa”. A jednak… 

Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do 

przełamywania uprzedzeń, do przebacza-

nia faktów, które legły u ich genezy, do 

scalania, budowania, naprawiania, do 

zrozumienia, że zło do człowieka przycho-

dzi z zewnątrz i czyni go swoją ofiarą, 

choć akceptacja zła następuje we wnętrzu 

ludzkiego serca dotkniętego skazą grze-

chu pierworodnego.  

 

Prawdziwe naprawienie zła, zbawienie od 

niego, uzdrowienie, zjednoczenie następu-

je w Chrystusie i poprzez przyjęcie Go do 

swojego życia przez wiarę i chrzest: „Bo 

wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni 

w Chrystusie, przyoblekliście się w Chry-

stusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie 

ma już niewolnika ani człowieka wolnego, 

nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszy-

scy bowiem jesteście kimś jednym w 

Chrystusie Jezusie” (Ga 3,27-28). „Ale 

teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy 

niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy 

przez krew Chrystusa. On bowiem jest 

naszym pokojem. On, który obie części 

[ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył 

rozdzielający je mur – wrogość” (Ef 2,13-

14).  

 

Są oficjalnie czynione kroki pojednawcze 

na wysokich szczeblach przedstawiciel-

stwa kościelnego i narodowego, jak słynne 

Orędzie biskupów polskich do niemieckich 

z 18 listopada 1965 r. ze znamiennymi 

słowami: „przebaczamy i prosimy o wyba-

czenie” czy przygotowywany obecnie 

przez Episkopat Polski wspólnie z prawo-

sławnymi braćmi list na temat naszych 

relacji z sąsiadami ze Wschodu. Ich sku-

teczność byłaby bardzo ograniczona, 

gdyby nie szły za nimi spotkania i dialog 

między zwykłymi, szarymi ludźmi na 

płaszczyźnie codziennej. To wielka akcja 

pomocy humanitarnej w latach 80., w 

mizerii stanu wojennego, zbliżyła do siebie 

naród polski i niemiecki. Konkretne rodzi-

ny spotkały się i poznały, zmieniając 

wcześniejsze opinie i osądy.  

 

To tragedia narodowa spod Smoleńska z 

10 kwietnia tego roku i ogrom współczucia 

wyrażonego nam, Polakom, ze strony 

narodu rosyjskiego stała się katalizatorem 

w procesie topienia się lodowców naro-

słych praktycznie przez dwa ostatnie 

wieki. Rewizyta polskich zakonników w 

klasztorze prawosławnym w Nilo-

Stołobieńsku koło Ostaszkowa w dniach 

19-26 września br. mieści się w tym łań-

cuchu – oby mocnym i nieprzerwanym – 

gestów, wydarzeń, faktów burzących 

kolejne mury i usuwających w duchu 

chrześcijańskim męczące uprzedzenia, 

które mogły radować tylko samego szata-

na. Ojcowie paulini z Jasnej Góry pod 

przewodem o. przeora Romana Majew-

skiego wraz z moją skromną osobą – 

http://www.franciszkanie.com/_private/2010,41.htm
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wszyscy doświadczyliśmy braterskiego, 

chrześcijańskiego, a jednocześnie królew-

skiego przyjęcia.  

 

W rozmowach ciągnących się nieraz do 

późnej nocy nad różniącymi się czasami 

ocenami zaszłości historycznych domino-

wało pragnienie poznawania się i współ-

pracy. Pojawiał się też w charakterystycz-

nej postaci niepokój: że nie wszyscy myślą 

tak jak my, że są przeciwnicy pojednania, 

że patriarcha Cyryl w swoim rozwijającym 

się dialogu z Watykanem ma opozycję – i 

żeby nas to nie zniechęcało. I jeszcze: 

„Oby nie skończyło się na tym, że się 

wzajemnie odwiedziliśmy – my u Was i 

Wy u nas – i to wszystko. Potrzeba na-

stępnych kroków”. Potrzeba ich bardzo. 

Zjednoczonego, a przez to wiarygodnego 

świadectwa wyznawców Chrystusa bardzo 

potrzebuje dzisiejszy gubiący się ideowo – 

czy też bezideowo – świat. Potrzebujemy 

tego my, katolicy, Polacy, by nie zdradzić 

ideałów, którymi chcemy żyć. Potrzebują 

tego umęczone narody Wschodu, ciągle 

ciągnące za sobą jak łańcuchy katorżnika 

dużą część dziedzictwa bezbożnego, 

morderczego „imperium zła”.  

 

Wasz współbrat 

ks. Tomasz Sielicki Schr  

Przewodniczący Konferencji Wyższych 

Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

 

Konsekracja O. Josepha W. Tobina 

CSsR nowego sekretarza zakonnej 

Kongregacji 

 

Święcenia biskupie o. Josepha W. Tobina, 

byłego przełożonego generalnego redemp-

torystów, miały miejsce w Bazylice św. 

Piotra w sobotę 9 października o godz. 

16.00. Głównym konsekratorem był ks. 

kardynał Tarcisio Bertone, watykański 

sekretarz stanu.  

   

 

Ojciec Święty Benedykt XVI dnia 2 sierpnia 

br. mianował o. J.W. Tobina sekretarzem 

Kongregacji ds. Instytutów Życia Konse-

krowanego i Stowarzyszeń Życia Apostol-

skiego. Równocześnie nowy sekretarz 

Kongregacji zotał mianowany arcybisku-

pem stolicy tytularnej w Obba. Za: 

www.redemptor.pl  

Z tej okazji ks. Tomasz Sielicki SChr - 

Przewodniczący Konferencji Wyższych 

Przełożonych Zakonów Męskich w Pol-

sce oraz generał Chrystusowców wy-

stosował do abpa Josepha Tobina list 

gratulacyjny. Pełną jego treść znajdzie-

cie na www.zyciezakonne.pl  

 

Nowa przełożona generalna zmar-

twychwstanek  

 

S. Teresa Maria Kreft została nową przeło-

żoną generalną Zgromadzenia Sióstr Zmar-

twychwstania Pańskiego. Wyboru dokona-

no 7 października podczas trwającej w 

Rzymie XVI kapituły generalnej zgroma-

dzenia. S. Kreft jest ósmą z kolei przełożo-

ną generalną.  

   

S. Teresa Maria ma 59 lat. Do zgromadze-

nia wstąpiła w roku 1970. Ukończyła studia 

teologiczne na Papieskim Wydziale Teolo-

gicznym w Poznaniu. Pełniła liczne odpo-

wiedzialne zadania. Przez szereg lat była 

przełożoną lokalną, zajmowała się formacją 

podstawową, pełniła funkcję asystentki 

przełożonej prowincji, a przez dziewięć lat 

przełożoną prowincji poznańskiej zmar-

twychwstanek.         Za: Radio Watykańskie 

 

Kapituła generalna elżbietanek  

w Rzymie 

 

W dniu 4 października 2010 r. rozpoczęła 

swoje obrady XXIV zwyczajna Kapituła 

Generalna Zgromadzenia Sióstr Świętej 

Elżbiety, która potrwa do 25 października 

br.  Głównym celem kapituły był wybór 

Przełożonej Generalnej Zgromadzenia i Jej 

Rady oraz wyznaczenie perspektyw działa-

nia i kierunki rozwoju duchowego Zgroma-

dzenia(…). 

 

Aktualnie Zgromadzenie liczy około 1500 

Sióstr a swoją działalność charytatywno   

apostolską prowadzi w 17 krajach: Austrii, 

Brazylii, Boliwii, Dani, Gruzji, Kazachstanie, 

Litwie, Niemczech, Norwegii, Paragwaju, 

 Polsce, Republice Czeskiej, Rosji, Szwecji, 

Włoszech, Ukrainie i Ziemi Świętej. Siostry 

obejmują swoją posługą ludzi chorych i 

potrzebujących w ich własnych mieszka-

niach, w domach opieki, w szpitalach i 

ośrodkach  opiekuńczo - wychowawczych, 

prowadzą przedszkola, katechizują dzieci i 

młodzież, prowadzą liczne grupy świeckich 

Apostolatu św. Elżbiety, służą w parafiach, 

angażują się na rzecz więźniów, chorych i 

umierających w hospicjach, siostry włącza-

ją się w ruch obrony życia poczętego, 

otaczają opieką samotne matki.  

 

Tematem obecnej XXIV Kapituły General-

nej jest  hasło:    Nasza tożsamość jako 

Sióstr św. Elżbiety w służbie chrześcijań-

skiej nadziei. (…)   

 

Dnia 7 października Przełożoną Generalną 

została ponownie wybrana Matka Samuela 

Werbińska. Następnego dnia zostały wy-

brane Siostry radne generalne. 

Kapituła pragnie dokonać oceny minionego 

sześciolecia, podczas którego w oparciu o 

temat zasadniczy:  Duc in altum    rozpo-

czynając na nowo od Chrystusa, angażo-

wałyśmy się w nową ewangelizację, włą-

czając się w wielkie wyzwania Kościoła na 

wszystkich płaszczyznach naszego życia. 

Wielkim darem dla naszego Zgromadzenia 

w minionym sześcioleciu była beatyfikacja 

Współzałożycielki Zgromadzenia Marii 

Luizy Merkert. Beatyfikacja odbyła się w 30 

września 2007 r. Nysie na Śląsku, gdzie 

nasza Współzałożycielka urodziła się i 

zmarła, gdzie też poprzez swoją działal-

ność dała początek  naszemu  Zgromadze-

niu. Jako wotum za dar beatyfikacji, została 

podjęta decyzja o otwarciu domów w Ka-

zachstanie i w Paragwaju. Pomimo trudno-

ści personalnych i zmniejszającej się liczby 

powołań w minionym sześcioleciu powstały 

nowe dzieła w Boliwii, Paragwaju, i w Ka-

zachstanie, otworzyłyśmy w Polsce nowe 

okna życia, powstały kolejne  stołówki dla 

biednych. (…) 

 

 

 

Pomimo różnorodnych problemów perso-

nalnych ufamy, że z Bożą pomocą nadal 

będziemy rozwijać charyzmat naszego 

Zgromadzenia S.M. Benedykta Konobrodz-

ka, S.M. Anna Kołodziejczyk 

 

Polak zastępcą generała pallotynów 

 

W dniu 7 października 2010 r., obradujące 

w Ariccia XX Zebranie Generalne Stowa-

rzyszenia Apostolstwa Katolickiego wyłoni-

ło skład nowej Rady Generalnej. Przełożo-

nego Generalnego, którym 4 października 

został ks. Jacob NAMPUDAKAMA, przez 

trwającą 6 lat kadencję wspomagać będą 

następujący Radcy Generalni:  

   

http://www.redemptor.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=428343
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- ks. Adam 

Golec I radca 

czyli wicege-

nerał (Prowin-

cja Zwiastowa-

nia Pańskiego, 

Polska); 

 

- ks. François Harelimana - radca (Regia 

Świętej Rodziny, Rwanda-RDK); 

- ks. Gilberto Orsolin - radca (Prowincja 

„Santa Maria", Brazylia); 

- ks. Martin Manus - radca (Prowincja Naj-

świętszego Serca Jezusowego, Austria-

Niemcy).  

 

Do obsadzenia pozostają jeszcze urzędy 

generalnego Administratora, Prokuratora i 

Sekretarza, co z zgodnie z Agendą Zebra-

nia dokona się w sobotę 9 października.  

 

Wszystkim członkom nowej Rady General-

nej składamy serdeczne gratulacje, zapew-

niając jednocześnie o modlitwie! Za: 

www.pallotyni.pl  

 

Napad na franciszkańską misję w 

Kenii 

 

W nocy z 5 na 6 padziernika około godziny 

1.15 franciszkańska misja w Limuru została 

zaatakowana przez bandytów. Przełożony 

domu o. Joseph Kuira i brat Ayub Mwenda 

po napadzie zostali przewiezieni do szpita-

la z obrażeniami głowy i nóg. Na szczęście 

ich życie nie jest zagrożone. Złodzieje 

wyłamali drzwi do drukarni i klasztoru i kilku 

rabując komputery i sprzęty. Nie jest to 

pierwszy tego typu atak na kenijską misję 

franciszkanów.  

   

Misjonarze mówią, że takie napady są 

bardzo trudnym doświadczeniem - kiedy 

widzi się bandytów z maczetami i łomami 

można spodziewać się najgorszego, tym 

bardziej, że wobec większej ilości napast-

ników ochrona, a niekiedy nawet policja 

jest bezradna. Prosimy o modlitwę na braci 

pracujących w Afryce.  

 

Miejscowość Limuru jest oddalona od 

Nairobi o 35 km. Leży na terenie Archidie-

cezji Nairobi. Celem zasadniczym objęcia 

tej placówki była myśl umieszczenia tu 

drukarni w pobliżu stolicy kraju, gdzie ła-

twiej jest zakupić potrzebne materiały i 

osiągnąć techników do maszyn. Sprawy te 

w Ruiri, ze względu na wielką odległość od 

Nairobi, były utrudnione i załatwianie ich 

kosztowało wiele cennego czasu. Nad 

budową budynku na drukarnię i nowego 

kościoła czuwał tu troskliwie z Seminarium 

w Nairobi  O. Tadeusz Świątkowski, ów-

czesny rektor. Za: 

www.franciszkanie.gdansk.pl   

Wizyta prowincjała kamilianów w 

Gruzji 

 

W dniu 24.09.2010, w piątek, rozpoczął 

wizytację kanoniczną prowincjał Polskiej 

Prowincji Zakonu Posługujących Chorym o. 

Arkadiusz Nowak. Wizyta Ojca Prowincjała, 

a równocześnie i przełożonego Kamiliań-

skiej Misji w Gruzji, stała się powodem 

radości dla całej naszej Wspólnoty.  

   

Na mocy porozumienia zawartego pomię-

dzy Prowincjami piemoncką i polską, ratyfi-

kowanego prze o. Generała Renato Salva-

tore, od 15 sierpnia 2010 r. prowincja pol-

ska przejęła odpowiedzialność personalną 

za prowadzenie Misji w Gruzji, a pomoc 

finansową zagwarantowała prowincja z 

Piemontu. 

 

Krótka wizyta "naszego Szefa" zapełniona 

została wieloma oficjalnymi i prywatnymi 

spotkaniami. Jednym z ważnych momen-

tów był uroczysty obiad z naszym Gościem 

w Domu Św. Kamila, gdzie opiekujemy się 

osobami niepełnosprawnymi. Zgodnie z 

protokołem dyplomatycznym Gruzji nie 

obyło się bez wspaniałego koncertu przy-

gotowanego przez naszych przyjaciół 

"sprawnych inaczej", a także własnoręcznie 

przygotowanych przez nich prezentów. (…) 

 

 

 

Wspólnota Kamiliańska w Gruzji, o. Paweł, 

o. Akaki, o. Zygmunt oraz siostry ze Zgro-

madzenia Córek Świętego Kamila, s. Ester, 

s. Ancy i s. Corina dziękują o. Arkadiuszowi 

za jego pobyt, spotkania, wsparcie i ocze-

kują następnej, zapowiedzianej już wizyty. 

Kolejna wizyta Prowincjała związana z 

dalszymi decyzjami dot. restrukturyzacji 

Polikliniki zapowiedziana jest na koniec 

października.             Za: www.kamilianie.pl  

 

CZYTELNICY PISZĄ 

 

W 40. numerze Biuletynu, w artykule na 

s. 8  o Cystersach czytam: wiadomości 

podane są według "prawicowego porta-

lu Frondy". Takie określenie nie ma 

sensu i pasuje do "Gazety Wyborczej" a 

nie do  poważnego Biuletynu. Można 

lubić czy nie lubić Frondy, ale jest to 

normalne katolickie pismo i portal i nie 

można mu robić "gęby" prawicowców.. 

Serdecznie pozdrawiam, z Bogiem,  

ks. Marek Starowieyski 

 

   

  Zapowiedzi wydarzeń 

 

Studium Biblijne na kapucyni.pl 

 

Biblia jest księgą życia, to w niej i poprzez 

nią mówi do nas Bóg. Z początkiem paź-

dziernika na stronie www.kapucyni.pl 

rusza stała formacja biblijna. Co tydzień 

pojawiać się będzie na stronie nowy wy-

kład dotyczący Biblii w formie elektronicz-

nej PDF do czytania jak również audycji 

do posłuchania. Materiały będą zamiesz-

czane regularnie w poniedziałki na naszej 

stronie www.kapucyni.pl - jak również 

zawsze będą rozsyłane w Biuletynie In-

formacyjnym Kapucynów dla abonentów.  

 

Studium biblijne to doskonały sposób na 

poznanie Pismo Świętego i wejścia w 

zażyłość ze Słowem Bożym.  Studium ma 

na celu poznawanie, odkrywanie i zrozu-

mienie wiary.  Każdy wykład rozpoczyna 

się fragmentem tekstu z Pisma Świętego. 

Spotkanie zakończone jest pytaniem 

konkursowym. Co tydzień można wygrać 

nagrody książkowe. 

 

Do tej pory odbyły się dwa semestry stu-

dium (wszystkie wykłady można znaleźć 

na naszej stronie w zakładce: Czytelnia - 

Studium Biblijne . Semestr pierwszy po-

święcony był historii zbawienia, czasom 

patriarchów i proroków; drugi semestr 

dotyczył poszczególnych ksiąg Starego i 

Nowego Testamentu. Trzeci semestr, 

który właśnie się rozpoczął dotyczy życia, 

nauki i działalności Jezusa Chrystusa. 

 

Internetowe Studium Biblijne powstało z 

inicjatywy Diecezji Tarnowskiej i Tarnow-

skiego Oddziału Dzieła Biblijnego im. Jana 

Pawła II, a istnieje od 2009 roku. Wykłady 

emitowane są w każdą niedzielę na falach 

Diecezjalnego Radia RDN Małopolska o 

14.30, powtórka w poniedziałek o 20.00.  

 

Natomiast w Internecie można znaleźć 

wszystkie wykłady w formacie pdf oraz w 

wersji audio na stronie 

www.studiumbiblijne.diecezja.tarnow.pl. 

Zachęcamy i zapraszamy do włączenia 

się w studium. Osoby pragnące przejść 

formację studium i uzyskać certyfikat 

zapraszamy na stronę organizatora 

www.studiumbiblijne.diecezja.tarnow.pl 

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończe-

nia Studium Biblijnego na podstawie testu, 

który rozwiązują  na koniec semestru. 

 

Osoby zainteresowane stałą formacją 

biblijną, pragnące również na bieżąco 

otrzymywać wiadomości z życia Kapucy-

nów i Kościoła zapraszamy do zapisania 

się na bezpłatny Biuletyn Informacyjny 

Kapucynów - BIK . Wystarczy wejść na 

stronę www.kapucyni.pl  i wpisać maila i 

swoje imię po prawej stronie w okienku 

http://www.pallotyni.pl/
http://www.franciszkanie.gdansk.pl/
http://www.kamilianie.pl/
http://kapucyni.pl/index.php/czytelnia/studium-biblijne
http://www.studiumbiblijne.diecezja.tarnow.pl/
http://www.studiumbiblijne.diecezja.tarnow.pl/
http://www.studiumbiblijne.diecezja.tarnow.pl/
http://kapucyni.pl/index.php/aktualnoci/biuletyn-informacyjny-kapucynow/bik-2010
http://www.kapucyni.pl/
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Kapucyński Newsletter. Wysyłamy maila z 

prośbą o potwierdzenie, po którym co 

tydzień wysyłamy aktualny BIK. Za: 

www.kapucyni.pl  

 

Rozmowy o miłosierdziu w  

telewizji 

 

Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia w 

kooperacji z Telewizją Polską przygotowa-

ło cykl rozmów na temat życia i misji św. 

Faustyny oraz Bożego miłosierdzia. Dzie-

sięciominutowe programy będą emitowa-

ne co tydzień od przyszłej niedzieli o godz. 

8.00 na antenie TVP Kraków. W przyszło-

ści dostępne będą również na stronach 

internetowych telewizji, zgromadzenia 

oraz zakonu franciszkanów.  

   

"Pierwszy odcinek poświęcony będzie 

fenomenowi, jakim jest najsłynniejsza 

Polka św. Siostra Faustyna i orędzie Miło-

sierdzia, jakie z woli Chrystusa przekazała 

Kościołowi i światu" - zapowiadają produ-

cenci programu. "Rozmowy o miłosier-

dziu" według scenariusza s. Marii Elżbiety 

Siepak poprowadzi franciszkanin o. Jan 

Maria Szewek OFMConv. Spotkania z 

zaproszonymi gośćmi rejestrowane są w 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kra-

kowie-Łagiewnikach, które jest światową 

stolicą kultu Bożego Miłosierdzia i w któ-

rym znajduje się grób św. Faustyny Ko-

walskiej. Więcej nt. Bożego Miłosierdzia, 

historii Apostołki Bożego Miłosierdzia, jej 

"Dzienniczka" i Sanktuarium na stronie 

internetowej zgromadzenia sióstr: 

www.faustyna.pl. Za: www.franciszkanie.pl  

   

  Witryna tygodnia 

 

 

Kościele, zrób rachunek sumienia! 

 

Nakładem Wydawnictwa Salwator ukazała 

się kolejna publikacja autorstwa salwato-

rianina ks. dra Bogdana Giemzy pt. Ra-

chunek sumienia Kościoła w świetle Apo-

kalipsy. Autor poszukuje odpowiedzi na 

ważne dla Kościoła pytania i próbuje 

określić jego rolę w państwie demokra-

tycznym.  Jak wygląda sytuacja Kościoła 

w Polsce? Czy jego kondycja jest zadowa-

lająca? Co należy zmienić, a przy czym 

pozostać? Jak zapewnić Kościołowi har-

monijny rozwój w ciągle zmieniającej się 

współczesności? I wreszcie, jak odpowia-

dać na różnorakie wezwania pod adresem 

Kościoła, często niespójne, czasami wręcz 

aroganckie, nierzadko bardzo bolesne?  

 

Ksiądz Bogdan Giemza, autor Spowiedzi 

Kościoła, poszukuje odpowiedzi na te 

pytania i próbuje określić rolę Kościoła w 

państwie demokratycznym. Przedmiotem 

rozważań autora jest Apokalipsa św. Jana, 

a przede wszystkim listy do siedmiu Ko-

ściołów. Ich lektura pokazuje, że trudne 

momenty w życiu Kościoła nie są w jego 

historii czymś szczególnie nowym. Listy 

zawierają bowiem pochwałę dobrych 

czynów, ale też napomnienia piętnujące 

zło i zaniedbania. Nie wszystko w Efezie, 

Smyrnie czy Filadelfii układa się pomyśl-

nie. Wspólnoty błądzą, popełniają grzech 

zaniechania, zapominają o istocie wiary.  

 

 

 

Mają też mnóstwo problemów z otocze-

niem, borykają się z przeciwnikami, bywa-

ją nietolerowane i prześladowane, czasa-

mi muszą bronić swojej wiary, narażając 

się na poważne niebezpieczeństwo. 

Głównym przesłaniem Apokalipsy św. 

Jana jest chrześcijańska nadzieja. Także 

dziś powinna nam ona towarzyszyć, także 

wtedy, gdy zastanawiamy się nad rolą 

Kościoła w zagrożonym sekularyzacją 

świecie.  

 

„W ostatnich latach wielokrotnie i na różne 

sposoby powraca wezwanie do Kościoła o 

rachunek sumienia, uznanie win za nie-

właściwy sposób załatwiania skandali, 

zwłaszcza seksualnych, i przeproszenie. 

Głosy te ujawniają się zarówno w samym 

Kościele, jak i pochodzą od ludzi spoza 

Kościoła. Szczególną rolę odgrywają w 

tym względzie media kreujące sposób 

rozumienia i postrzegania Kościoła". „Czy 

Kościół winien podjąć te wezwania? Czy 

chodzi o ciągłe samobiczowanie się Ko-

ścioła, czy też o jego faktyczne oczysz-

czenie? A jeśli już podejmować drogę 

oczyszczenia, to w jaki sposób to czynić, 

według jakich kryteriów? I co uczynić, aby 

Kościół odzyskał swoją wiarygodność i był 

światłem dla narodów?"  

Za: www.salwator.pl

 

 

Odeszli do Pana 

 

 

ŚP. Ks. ZYGMUNT ŻUBRYCKI (1928-2010) MSF 

 

W dniu 30 wrześ-

nia odszedł do 

Pana w 82 roku 

życia Śp. Ks. Zyg-

munt Żubrycki 

MSF. Urodził się 

06 października 

1928 r. w Hołowa-

czach, powiat 

Wilno, na Litwie. 

Miał czworo rodzeństwa. W 1945 r. za-

mieszkał w Wilnie, a następnie przybył do 

Polski, gdzie w dniu 19.09.1950 r. wstąpił 

do Misjonarzy Świętej Rodziny w Bąblinie. 

Po ukończeniu nauki w szkole ogólno-

kształcącej 14 sierpnia 1952 r. został przy-

jęty do nowicjatu w Górce Klasztornej. 

Tam też w rok później złożył swoje pierw-

sze śluby zakonne, a 15.08.1956 r. związał 

się na zawsze ze Zgromadzeniem Misjo-

narzy Świętej Rodziny, składając wieczy-

stą profesję zakonną w Kazimierzu Bisku-

pim. Święcenia kapłańskie przyjął 

15.06.1958 we Wrocławiu. Po święceniach 

pracował jako duszpasterz, katecheta i 

misjonarz rekolekcjonista w wielu domach 

zakonnych. Ostatnim jego domem zakon-

nym, w którym przeżył 22 lata był Wielki 

Klincz k. Kościerzyny. 

http://www.kapucyni.pl/
http://www.faustyna.pl/
http://www.franciszkanie.pl/
http://www.salwator.pl/
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W sierpniu 2010 r. śp. Ks. Zygmunt Żu-

brycki MSF trafił do szpitala, gdzie prze-

szedł operację serca (by-passy). Po tej 

operacji nie powrócił już do zdrowia, po 

chwilowym pobycie w domu zakonnym 

trafił ponownie do szpitala. Stopniowo tracił 

siły i ostatecznie w dniu 30.09.2010 r. 

odszedł do Pana.  

Śp. Ks. Zygmunt Żubrycki MSF przeżył 

prawie 82 lata, z czego 60 w Zgromadze-

niu Misjonarzy Świętej Rodziny. Dane mu 

było dożyć Złotego Jubileuszu Kapłaństwa, 

który przeżywał w dniu 15.08.2008 r. w 

Górce Klasztornej. Większość swych ka-

płańskich lat poświęcił pracy katechetycz-

nej i misyjno-rekolekcyjnej, głosząc reko-

lekcje i misje w różnych parafiach na tere-

nie całej Polski. Napisał wiele broszur o 

różnej tematyce, wiele miejsca poświęcił 

ukochanemu Sanktuarium Maryjnemu w 

Górce Klasztornej, gdzie założył muzeum, 

do dziś funkcjonujące w murach klasztor-

nych. Był wielkim czcicielem Matki Bożej 

Góreckiej, w swoich pracach misyjno-

rekolekcyjnych zawsze głosił Jej imię.  

Śp. Ks. Zygmunt Żubrycki MSF, dnia 

05.10.2010 r., w liturgiczne wspomnienie 

Św. Faustyny, Apostołki Bożego Miłosier-

dzia, w przededniu 82 rocznicy swoich 

urodziny, odprowadzony został na miejsce 

wiecznego spoczynku w Górce Klasztor-

nej. W pogrzebie uczestniczyło 67 kapła-

nów (w tym jeden kapłan diecezjalny), 

diakon oraz sześciu braci zakonnych 

i nowicjusze. Mszy św. przewodniczył 

Ks. Prowincjał Marian Kołodziejczyk MSF 

(koncelebrowało 63 kapłanów), słowo 

Boże wygłosił kolega kursowy śp. 

Ks. Zygmunta – Ks. Wirgiliusz Jarzyński 

MSF, a ceremonie na cmentarzu odprawił 

Ks. Roman Ruciński MSF – Rektor domu 

zakonnego w Wielkim Klinczu. 

W swym testamencie napisał: Duszę po-

wierzam Bogu i Świętej Rodzinie i mam 

nadzieję, że Matka Boża, której czcicielem 

byłem od dzieciństwa, będzie mi Matką 

przez wieczność.  

Pogrzeb ŚP. Ks. Zygmunta odbył się w 

liturgiczne wspomnienie Św. Faustyny, 

Apostołki Bożego Miłosierdzia, w przeded-

niu 82 rocznicy jego urodzin Odprowadzo-

ny został na miejsce wiecznego spoczynku 

w Górce Klasztornej. W pogrzebie uczest-

niczyło 67 kapłanów (w tym jeden kapłan 

diecezjalny), diakon oraz sześciu braci 

zakonnych i nowicjusze MSF. Mszy św. 

przewodniczył Ks. Prowincjał Marian Koło-

dziejczyk MSF (koncelebrowało 63 kapła-

nów), słowo Boże wygłosił kolega kursowy 

śp. Ks. Zygmunta – Ks. Wirgiliusz Jarzyń-

ski MSF, a ceremonie na cmentarzu od-

prawił Ks. Roman Ruciński MSF – Rektor 

domu zakonnego w Wielkim Klinczu, gdzie 

śp. Ks. Zygmunt Żubrycki MSF spędził 

ostatnie 22 lata życia. 

Ks. Bogdan Mikruta MSF, sekretarz Pro-

wincji  

 

 

 

 

 

 

ŚP. Ks. STANISŁAW OBIDZIŃSKI (1933-2010) SDB 

 

4 października 

2010 r. - w 77 roku 

życia, 57 roku 

ślubów zakonnych, 

48 roku kapłań-

stwa - odszedł do 

Pana ks. Stanisław 

Obidziński, sale-

zjanin z Inspektorii 

św. Jana Bosko w 

Pile.  

   

Curriculum vitae: Urodzony: 20.11.1933 w 

Golanach. 

Nowicjat: 1952/53 w Kopcu. 

Pierwsza profesja zakonna: 15.08.1953 w 

Kopcu. 

Święcenia kapłańskie: 16.06.1962 w Kra-

kowie. 

1962-1965 - Skawa (praca duszpastersko-

katechetyczna). 

1965-1969 - Sułów (praca duszpastersko-

katechetyczna). 

1969-1970 - Zakopane (kapelan sióstr). 

1970-1977 - Twardogóra (praca duszpa-

stersko-katechetyczna, opiekun LSO). 

1977-1982 - Dzierżysław (proboszcz). 

1982-1987 - Biała k/ Częstochowy (praca 

duszpastersko-katechetyczna). 

1987-1997 - Czarny Las (proboszcz). 

1997-2000 - Środa Śląska (praca duszpa-

stersko-katechetyczna, kapelan sióstr 

CMW). 

2000-2010 - Pieszyce (kapelan sióstr 

CMW). 

 

Uroczystości pogrzebowe ks. Stanisława 

Obidzińskiego odbędą się w środę 13 

października 2010 r. w kościele pw. św. 

Antoniego o godz. 12.00 w Pieszycach.  

Za: www.salezjanie.pl 

 

ŚP. Ks. HENRYK WYCISŁOWSKI (1922-2010) SChr 

3 października 2010 r., w godzinach połu-

dniowych w domu zakonnym Towarzystwa 

w Puszczykowie zmarł ks. Henryk Wyci-

słowski SChr. Śp. ks. Henryk Wycisłowski 

urodził się 25 grudnia 1922 r., w Radomiu. 

Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 

we wrześniu 1945 r. Dnia 8 grudnia 1946 r. 

złożył pierwszą profesję zakonną, zaś 

dozgonną 8 grudnia 1949 r. w Ziębicach. 

Dnia 15 lipca 1951 r. w Archikatedrze 

Poznańskiej przyjął święcenia kapłańskie z 

rąk ks. abpa Walentego Dymka. Pełnił 

misję Towarzystwa w: Puszczykowie, 

Pyrzycach, Bydgoszczy, Radomiu, Gole-

niowie, Tetyniu, Chociwlu, Ryszewku, 

Świdnicy, Manowie. W latach 1964-1970 

pracował w Brazylii: Barao de Cotegipe, 

Guarani - Jaguariaiva. Po powrocie do 

Polski w 1970 r. pracował w Dobrzanach. 

Od 1976 r. rezydował w domu zakonnym w 

Puszczykowie.  

 

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Henryka 

Wycisłowskiego odbyły się we czwartek, 

07.10 w Puszczykowie k. Poznania. W 

kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia 

NMP o godz. 13.30 – poprzedzona różań-

cem – rozpoczęła się Msza Święta pod 

przewodnictwem przełożonego generalne-

go naszego zgromadzenia, ks. Tomasza 

Sielickiego. Mszę koncelebrowało blisko 

50. kapłanów, głównie chrystusowców 

przybyłych z Domu Głównego i wielu pla-

cówek Towarzystwa w Polsce. We Mszy 

uczestniczyła rodzina zmarłego ks. Henry-

ka (brat i siostra z rodzinami), przyjaciele, 

bracia zakonni, klerycy naszego semina-

rium i nowicjusze. W homilii ks. Michał 

Kamiński, nawiązując do odczytanego 

słowa Bożego, ukazał życie naszego zmar-

łego współbrata jako pielgrzymkę, nie-

ustanne przybliżanie się do Boga. Przy-

pomniał też, że śp. ks. Henryk jest współ-

autorem hymnu Towarzystwa Chrystuso-

wego (razem z śp. ks. Zbigniewem Delima-

tem). Eucharystię zakończył obrzęd ostat-

niego pożegnania. Obrzędom na cmenta-

rzu również przewodniczył ks. Generał. 

Trumna z ciałem zmarłego kapłana spo-

częła w kwaterze chrystusowców na pusz-

czykowskim cmentarzu 

Za: www.chrystusowcy.pl

 

ŚP. O. JUSTYN CHUDOBIECKI (1911-2010) OFMConv 

 

W wieku 99 lat zmarł w Krakowie o. Justyn 

Stefan Chudobiecki, w 60 roku życia za-

konnego i 56 roku kapłaństwa. Pochodził z 

Dobranowic koło Miechowa. Żołnierz kam-

panii wrześniowej w 1939 roku. Prawnik, 

wykładowca, ojciec duchowny, wieloletni 

kapelan sióstr zakonnych. Stefan Józef 

Chudobiecki urodził się 4 lipca 1911 roku 

w Dobranowicach, powiat Miechów. Tam 

ukończył 4 klasy szkoły powszechnej, w 

której jego ojciec był dyrektorem i nauczy-

cielem. Następnie po dwóch latach gimna-

http://www.salezjanie.pl/
http://www.chrystusowcy.pl/
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zjum w Kazimierzy Wielkiej, uczęszczał do 

gimnazjum w Krakowie na Podgórzu 

(gdzie w 1928 roku przenieśli się jego 

rodzice) i w 1931 roku uzyskał świadectwo 

dojrzałości. 

 

Studiował na Wydziale Prawa Uniwersyte-

tu Jagiellońskiego w Krakowie, który ukoń-

czył w 1936 roku ze stopniem magistra 

prawa. Do wybuchu II wojny światowej 

pracował w Sądzie Okręgowym w Krako-

wie. Brał udział w kampanii wrześniowej 

jako podchorąży 1 Pułku Piechoty Strzel-

ców Podhalańskich w Nowym Sączu. Czas 

okupacji mieszkał w Krakowie i pracował w 

sądzie polskim. W styczniu 1943 roku 

złożył egzamin sędziowski przed Polską 

Komisją Egzaminacyjną. W 1945 roku 

zgłosił się do pracy w sądzie w Krakowie, 

uzyskując nominację na asesora sądowe-

go. 

 

We wrześniu 1945 roku został powołany 

do wojska i przydzielony do Prokuratury 

Wojskowej w Krakowie, a później do Na-

czelnej Prokuratury Wojskowej w Warsza-

wie. Po powrocie do Krakowa w 1947 roku 

rozpoczął pracę w Urzędzie Wojewódzkim. 

W czerwcu 1949 roku podjął decyzję o 

wstąpieniu do zakonu franciszkanów (kra-

kowskiej Prowincji św. Antoniego i bł. 

Jakuba Strzemię), miał wówczas 38 lat. 

 

Stefan Chudobiecki już w gimnazjum nale-

żał do Sodalicji Mariańskiej, a w 1946 roku, 

po powrocie z Warszawy do Krakowa, 

został przyjęty do Sodalicji Mariańskiej 

Inteligencji Męskiej. Niewątpliwie wpłynęła 

na to bardzo religijna atmosfera rodzinne-

go domu. Jego matka należała do Arcy-

bractwa Matek Chrześcijańskich, a stry-

jeczny brat był zakonie jezuitów. 

 

To prowincjał jezuitów, a zarazem modera-

tor krakowskiej sodalicji ks. Jan Dorda 

polecił wówczas 38-letniego kandydata do 

zakonu, prowincjałowi franciszkanów jako 

"godnego syna św. Ojca Franciszka".   

 

 

 

Po odbyciu nowicjatu w Krakowie (1949-

1950) już wówczas o. Justyn (imię zakon-

ne) przez kolejne cztery lata studiował 

teologię w krakowskim seminarium fran-

ciszkanów. 

 

Święcenia kapłańskie przyjął 6 maja 1954 

roku - jeszcze przed ukończeniem studiów 

teologicznych, gdyż uniwersytecki tytuł 

magistra i zdane wcześniej egzaminy oraz 

dyspensa udzielona przez Prymasa Polski 

kard. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

pozwoliły mu na indywidualny i przyspie-

szony tok studiowania. W zakonie praco-

wał jako duszpasterz, spowiednik kleryków 

i wykładowca prawa prawa wyznaniowego. 

W latach 60 i 70-tych XX w. był m.in. se-

kretarzem prowincji franciszkanów i ojcem 

duchownym w seminarium duchownym w 

Krakowie. Przez długie lata prowadził 

rekolekcje dla osób świeckich i zakonnych. 

 

Dojrzałość duchowa i życiowe doświad-

czenie o. Justyna zapewne przekonały 

przełożonych do powierzania mu obowiąz-

ków spowiednika kleryków, potem ojca 

duchownego, aż wreszcie w 1984 roku 

kapelana w nowo otwartym domu nowi-

cjackim Sióstr Franciszkanek Rodziny 

Maryi w Mszanie Dolnej koło Limanowej. 

 

W marcu 1995 roku choroba przeszkodziła 

mu w wykonywaniu tej posługi dla sióstr i 

powrócił na leczenie do Krakowa, do klasz-

toru św. Franciszka. Od tego czasu czę-

ściowo sparaliżowany zmagał się przez 15 

lat z chorobą i cierpieniem, będąc jedno-

cześnie dla innych współbraci wzorem 

cierpliwości i pogody ducha, wytrwałej 

modlitwy i pokory. W 2004 roku obchodził 

swój jubileusz 50-lecia święceń kapłań-

skich. Z relacji wielu współbraci o. Justyn 

był zawsze otwarty i gotowy do poświęce-

nia czasu i pracy dla dobra zakonu. 

 

Uroczystości pogrzebowe śp. o. Justyna 

Stefana Chudobieckiego odbyły się w 

sobotę 9 października br. O godz. 10.00 

mszy św. pogrzebowej w bazylice św. 

Franciszka w Krakowie przewodniczył 

Kard. Stanisław Dziwisz, który z szacun-

kiem wspominał posługę o. Justyna jako 

spowiednika. Homilie wygłosił prowincjał 

krakowskich franciszkanów o. Jarosław 

Zachariasz, który odprowadził także śp. o 

Justyna do grobowca zakonnego na cmen-

tarzu Najświętszego Salwatora w Krako-

wie. 

 

o. Adam Mączka OFMConv, sekr. Prow. 

Za: www.franciszkanie.pl  

  

ŚP. Br. LUCJAN GÓRALCZYK (1931-2010) OFM 

 

Z głębokim żalem, a jednocześnie oczeki-

waniem na spotkanie w chwale Ojca in-

formujemy, że dnia 9 października 2010 

roku po długiej i ciężkiej chorobie został 

powołany do Królestwa Niebieskiego br. 

Lucjan Góralczyk, franciszkanin.  

   

Urodzony 13 lutego 1931 w Białkowie Do 

Zakonu św. Franciszka wstąpił 29 czerwca 

1966 r. Śluby wieczyste złoz ̇ył 30 stycznia 

1972 r. Droga zakonna br. Lucjana 

Góralczyka rozpocze ̨ła się dnia 29 czerw-

ca 1966 roku, gdy rozpocza ̨ł okres kandy-

datury do z ̇ycia franciszkańskiego. Nowi-

cjat rozpocza ̨ł 15 października 1967 roku a 

pierwsze śluby zakonne złoz ̇ył 16 

października 1968 roku w Borkach Wiel-

kich. Wieczyste śluby zakonne złoz ̇ył 30 

stycznia 1972 roku we Wrocławiu.  

   

 

 

 

Pracował w klasztorach w:  

- Kłodzku ( 1968 r.-1973 r.) jako zakrystian 

i ogrodnik,  

- Raciborzu (1973 r.-1975 r.) jako furtian i 

zakrystian,  

- Głubczycach (1975 r.-1983 r.) jako furtian 

i zakrystian  

- Kłodzku (1983 r.-2000 r.) jako gospodarz  

- Od 2000 roku jako jubilat i II furtian.  

   

Pochowany zostanie 13 października 2010 

roku w Kłodzku na Cmentarzu Komunal-

nym przy ul. Dusznickiej. o. Ireneusz Bed-

narek - Sekretarz Prowincjalny   

 

 

http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=6927&tp=newsy

