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Wiadomość tygodnia 

 

 

Papież ogłosił świętym Stanisława Kazimierczyka 

kanonika regularnego laterańskiego z Krakowa 

 

 

Podczas uroczystej Mszy św. na Placu 

św. Piotra Benedykt XVI ogłosił dziś świę-

tym Stanisława Kazimierczyka, polskiego 

zakonnika z Zakonu Kanoników Laterań-

skich Regularnych. Oprócz Polaka do 

chwały ołtarzy papież wyniósł Kanadyj-

czyka - Andrzeja Bessette'a, Hiszpankę- 

Kandydę Marię od Jezusa, Australijkę - 

Marię od Krzyża MacKillop, oraz dwie 

Włoszki - Julię Salzano i Baptystę (Kami-

lę) Varano.  

   

Na Placu św. Piotra zgromadziło się kilka-

dziesiąt tysięcy wiernych, w większości 

pielgrzymi z krajów, z których pochodzą 

nowi święci: z Polski, Kanady, Włoch, 

Hiszpanii i Australii a także uczestnicy 

obradującego w Watykanie Zgromadzenia 

Specjalnego Synodu Biskupów dla Bli-

skiego Wschodu.Na fasadzie Bazyliki św. 

Piotra umieszczono portrety nowych świę-

tych. Z Polski przybyło ponad 2 tys. piel-

grzymów, wśród nich księży z Zakonu 

Kanoników Laterańskich Regularnych, 

nadzwyczajnych szafarzy, oraz parafian z 

kościoła Bożego Ciała na krakowskim 

Kazimierzu, w którym znajdują się szczątki 

św. Stanisława. 

 

Z papieżem Mszę św. koncelebrowali 

kardynałowie i biskupi, m. in. kard. Stani-

sław Dziwisz, metropolita krakowski. Z 

Australii i Kanady przybyli ministrowie 

spraw zagranicznych tych krajów: Kevin 

Rudd i Lawrence Cannon, z Hiszpanii 

wiceminister sprawiedliwości, Juan Carlos 

Campo Moreno a z Włoch Gianni Letta, 

podsekretarz Prezydium Rady Ministrów 

Republiki Włoskiej. 

 

 Obecny był prezydent Bronisław Komo-

rowski z małżonką Anną oraz ambasador 

RP przy Stolicy Apostolskiej Hanna Su-

chocka. Przybyła delegacja Konferencji 

Episkopatu Polski z jej przewodniczącym 

abp. Józefem Michalikiem, abp Kazimie-

rzem Nyczem, metropolitą warszawskim, 

kardynałami Stanisławem Dziwiszem i 

Franciszkiem Macharskim oraz bp. Stani-

sławem Budzikiem sekretarzem general-

nym KEP. 

 

 

 

Na początku uroczystości abp Angelo 

Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kano-

nizacyjnych poprosił Ojca Świętego o 

włączenie w poczet świętych sześciu 

błogosławionych. Następnie odczytał ich 

biogramy. Odśpiewano litanię do Wszyst-

kich Świętych. 

 

 Benedykt XVI wypowiedział uroczystą 

formułę o wpisaniu ich imion w poczet 

świętych Kościoła. - Na cześć najświętszej 

Trójcy, dla wyniesienia wiary katolickiej, 

dla wzrostu życia chrześcijańskiego, wła-

dzą naszego Pana Jezusa Chrystusa, 

Apostołów Piotra i Pawła oraz naszą, po 

długim zastanowieniu, wielokrotnym przy-

zywaniu pomocy Bożej, a także po wysłu-

chaniu opinii wielu naszych braci w bi-

skupstwie, ogłaszamy i uznajemy za świę-

tych błogosławionych: Stanisława Kazi-

mierczyka, Andrzeja Bessette, Kandydę 

Marię od Jezusa, Marię od Krzyża MacKil-

lop, Julię Salzano i Baptystę Varano. 

Wpisujemy ich w poczet świętych ustana-

wiając by jako tacy cieszyli się czcią w 

całym Kościele - powiedział papież. Po 

tych słowach odśpiewano trzykrotnie 

„Amen". 

 Przy śpiewie „Alleluja" na ołtarzu usta-

wiono relikwie nowych świętych. Za kano-

nizację podziękował abp Amato oraz 

przedstawiciele wspólnot, z którymi byli 

związani święci.  

 

W homilii Ojciec Święty nawiązał do 

Ewangelii dzisiejszej niedzieli (Łk 18,1-8), 

mówiącej o konieczności nieustannej 

modlitwy. Zauważył, że niekiedy czujemy 

się znużeni modlitwą, mając wrażenie, iż 

nie jest nazbyt użyteczna w życiu, że jest 

mało skuteczna. Wypływa stąd pokusa 

aktywizmu. Natomiast Jezus stwierdza, że 

trzeba nieustannie się modlić i czyni to 

przy pomocy przypowieści o niemiłosier-

nym i bezbożnym sędzi, troszczącym się 

wyłącznie o swe własne sprawy oraz 

bezbronnej wdowie. 

 

 Papież przypomniał, iż w Biblii sieroty i 

wdowy to osoby najbardziej potrzebujące 

pomocy. "Prośba wdowy, aby sprawiedli-

wie rozsądzono jej sprawę wydaje się 

beznadziejna. Jednak nie przestaje ona 

nalegać i dzięki temu uzyskuje to, o co 

prosiła. W tym miejscu Jezus używa moc-

nego argumentu: jeśli ten niesprawiedliwy 

sędzia pozwala się przekonać prośbami 

wdowy, o ileż bardziej Bóg, który jest 

dobry wysłucha tego, którzy wołają do 

niego dzień i noc. Bóg jest bowiem hojno-

ścią, jest miłosierny i zawsze gotów wy-

słuchać naszych modlitw. Nie powinniśmy 

więc nigdy rozpaczać, ale zawsze nalegać 

w modlitwie". Benedykt XVI zauważył, iż 

fragment Ewangelii kończy się pytaniem 

Pana Jezusa: „Czy jednak Syn Człowieczy 

znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?", 

które ma rozbudzić naszą wiarę. Modlitwa 

powinna być bowiem zawsze wyrazem 

wiary, jest fundamentem modlitwy. Czynili 

to nowi święci Kościoła Powszechnego: 

Stanisław Sołtys, Andrzej Bessette, Kan-

dyda Maria od Jezusa Cipitria y Barriola, 

Marii od Krzyża MacKillop, Julia Salzano i 

Baptysta Kamila Varano. 

$#guid{ BCE 46CCA-DCDD-4FEC-98D4-1095D0B63BF6}#$ 
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Mówiąc po polsku o św. Stanisławie Ka-

zimierczyku papież podkreślił, iż ten żyją-

cy w XV wieku zakonnik może być przy-

kładem powiązania życia z Eucharystią. 

Przypomniał jego żarliwą miłość do Chry-

stusa obecnego pod postaciami chleba i 

wina; przeżywanie tajemnicy Jego śmierci 

i zmartwychwstania, która w sposób bez-

krwawy dokonuje się we Mszy św.; przez 

praktykę miłości bliźniego, której źródłem i 

znakiem jest Komunia św. 

 

Św. Stanisław Kazimierczyk urodził się 27 

września 1433 roku w Kazimierzu, wów-

czas osobnym mieście pod Krakowem. Z 

domu rodzinnego wyniósł on głównie kult 

Eucharystii, zachęcał także do adoracji 

Najświętszego Sakramentu. Zmarł 3 maja 

1489 r. w wieku 56 lat. W pierwszym roku 

po śmierci bł. Stanisława spisano 176 

uzdrowień i nawróceń za jego wstawien-

nictwem. (…) 

 

  Na zakończenie uroczystości odmówiono 

modlitwę Anioł Pański. Papież zwracając 

się do Polaków powiedział: - Serdecznie 

pozdrawiam wszystkich Polaków przyby-

łych na kanonizację. Szczególnie witam 

przedstawicieli Episkopatu oraz Pana 

Prezydenta Polski. Wraz z wami cieszę 

się chwałą świętości, waszego rodaka, 

Stanisława Kaźmierczyka. Uczmy się od 

niego ducha modlitwy, kontemplacji i 

poświęcenia potrzebującym. Niech swoim 

wstawiennictwem wspiera przed Bogiem 

Kościół w Polsce, was tu obecnych, wa-

szych bliskich i waszą Ojczyznę. Z serca 

wszystkim błogosławię.( …) 

   

Dzisiejsza kanonizacja była jedynym 

obrzędem tego rodzaju w tym roku, a 

ósmym od początku obecnego pontyfika-

tu. Dotychczas Benedykt XVI ogłosił 34 

świętych, w tym pięciu Polaków. 

Za: www.deon.pl

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

125 Zebranie plenarne KWPZM 

 

We wtorek 12 października w Krakowie 

rozpoczęło się 125. Zebranie plenarne 

Konferencji Wyższych Przełożonych Zako-

nów Męskich w Polsce – generałów, pro-

wincjałów, opatów, inspektorów, wizytato-

rów i kustoszów. Z ramienia Episkopatu 

uczestniczył w nim ks. bp Kazimierz Gur-

da. Tegoroczne spotkanie poświęcone 

było znaczeniu liturgii we wspólnocie osób 

konsekrowanych.  

 

Szef Dominikańskiego Ośrodka Liturgicz-

nego o. Tomasz Grabowski w swoim wy-

stąpieniu stwierdził, że liturgia ma istotne 

znaczenie dla odnowy duchowej wspólnoty 

zakonnej. Dominikanin przekonywał, że 

wszędzie tam, gdzie podejmuje się wysi-

łek, gdzie dba się o liturgię, gdzie bracia 

angażują się w nią, w jej przygotowanie, 

tam rozwija się, wręcz kwitnie duszpaster-

stwo, a życie klasztorne staje się rado-

śniejsze, daje zakonnikom więcej powo-

dów do zadowolenia.  

Chrystusowiec ks. Jan Hadalski TChr, red. 

naczelny miesięcznika „Msza Święta" 

zalecał odejście od odprawiania, odma-

wiania do celebracji. „Odprawianie bowiem 

łączy się ściśle z pracą, obowiązkiem, a 

celebracja wiąże się ze świętowaniem" – 

Liturgia sprawowana we wspólnocie „to 

jest czas świąteczny. To nie może być 

dodatek do programu dnia". Dodał, że 

liturgię należy traktować nie jako obowią-

zek, ale jako uświęcające działanie Boga. 

Bez niej nie ma życia Kościoła i zakonów". 

Ks. Hadalski piękno liturgii uznał za ele-

ment konstytutywny, a nie ozdobny. „W 

pięknie liturgii chodzi nie o przeżycia este-

tyczne, ale duchowe".  

Zdaniem chrystusowca „sztuka pięknej 

celebracji polega na wierności zasadom, a 

nie własnym upodobaniom. Liturgia to nie 

teatr, nie udawanie, nie naśladowanie, ale 

prowadzenie do Boga. W ten sposób ob-

jawia się miłość do Kościoła" . W związku 

z tym postulował konieczność formacji 

liturgicznej na różnych etapach życia za-

konnego. Zdaniem zakonnika „niejedno-

krotnie brakuje teologii i duchowości litur-

gii, a wrogami liturgii są zarówno formalizm 

jak i radosna twórczość".  

Pallotyn ks. dr Jarosław Superson SAC z 

Instytutu Liturgicznego Uniwersytetu Pa-

pieskiego Jana Pawła II w Krakowie mówił, 

że nie ma liturgii zakonnej, że jest tylko 

jedna - Kościoła. Ale „we wspólnotach 

priorytetową winna stać się celebracja 

wspólnotowa". Wskazał jednak na elemen-

ty, które winny wybrzmiewać w liturgii 

eucharystycznej sprawowanej przez za-

konników. „Proklamować, gdzie to możliwe 

imiona świętych pochodzących z danego 

zgromadzenia; przygotować modlitwę 

wiernych zgodną z charyzmatem zgroma-

dzenia; w homiliach, kazaniach cytować 

wypowiedzi swoich świętych współbraci".  

W trakcie dyskusji dominikanin o. Tomasz 

Grabowski wyróżnił trzy rodzaje liturgii źle 

rozumianej: liturgię sprawną (skracaną, 

przesuwaną na najdogodniejsze pory 

dnia), liturgię umowną (niechlujną, zgodną 

jedynie z literą prawa, zaliczaną, odpra-

wianą) i liturgię smutną (smutnie przeży-

waną - bez życia, bez energii).  

Na spotkanie z wyższymi przełożonymi 

zakonnymi przybył ks. prof. Stanisław 

Szczepaniec, oficjalny przedstawiciel 

Komisji Liturgicznej Episkopatu. W imieniu 

Komisji zaproponował ścisłą współpracę 

Komisji Liturgicznej KWPZM z Komisją 

Episkopatu ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów, m.in. we wspólnym organi-

zowaniu sympozjów liturgicznych dla osób 

konsekrowanych, tłumaczeniu ksiąg litur-

gicznych na język polski, organizowaniu 

ogólnopolskich spotkań duszpasterzy 

służby liturgicznej, a także wejściu przed-

stawicieli KWPZM w skład Komisji Litur-

gicznej Episkopatu. Przedstawiciel Episko-

patu prosił, aby w sanktuariach, które 

najczęściej prowadzone są przez zakony, 

liturgia była sprawowana jak najpiękniej, 

zgodnie z zasadami, bez nadużyć i „rado-

snej twórczości”.  

Do zakonników zebranych na konferencji 

plenarnej w Krakowie dotarła informacja o 

tragicznym wypadku na drodze pod No-

wym Miastem nad Pilicą, w wyniku którego 

osiemnaścioro ludzi poniosło śmierć na 

miejscu. W czasie mszy św. modlili się za 

ofiary zderzenia busa z ciężarówką. 

 

W trakcie spotkania przedstawiono infor-

mację o platformie zakupowej dla zakonni-

ków organizowanej przez Forum Współ-

pracy Międzyzakonnej, zaprezentowano 

wzór wspólnej legitymacji zakonnej oraz 

przekazano przełożonym „Katalog domów 

zakonnych i dzieł polskich zakonów mę-

skich w 2010 roku”. Redaktor portalu inter-

netowego www.deon.pl zaprosił wszystkie 

parafie zakonne do współpracy w tworze-

niu bazy stron internetowych. Przedstawi-

ciel Federacji Bibliotek Katolickich zachę-

cał do współpracy biblioteki zakonne, które 

posiadają w swoich zbiorach często bar-

dzo cenne starodruki i manuskrypty. 

Uczestnicy Zebrania postanowili wystoso-

wać list do wszystkich zakonników, doty-

czący przeżywania liturgii Kościoła we 

wspólnotach zakonnych i w duszpaster-

stwie. Dwudniowe zebranie odbywało się 

w klasztorze Księży Misjonarzy w Krako-

wie, którzy obecnie przeżywają rok jubile-

uszowy w związku z 350. rocznicą śmierci 

http://www.deon.pl/
http://www.deon.pl/
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założycieli św. Wincentego a Paulo i św. 

Ludwiki de Marillac.                       jms. red. 

II pielgrzymka osób zakonnych w 

Gostyniu 

 

W sobotę dnia 25 września 2010 r. odbyło 

się w Świętogórskim Sanktuarium Róży 

Duchownej w Gostyniu Poznańskim II 

Regionalne Spotkanie Przedstawicieli 

Instytutu Życia Konsekrowanego z ośmiu 

diecezji polskich. Z Archidiecezji Gnieź-

nieńskiej, z Archidiecezji Szczecińsko-

Kamieńskiej, z Archidiecezji Poznańskiej, z 

Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, z 

Diecezji Włocławskiej, z Diecezji Bydgo-

skiej, z Diecezji Kaliskiej, z Diecezji Kosza-

lińsko-Kołobrzeskiej. 

   

 

 

Słowo powitania wszystkich pielgrzymów 

sióstr, kapłanów, kleryków, braci i nowicju-

szy wygłosił ksiądz Marek Dudek COr 

superior Świętogórskiego Klasztoru. Kon-

ferencje na temat „Jan Paweł II – Papież 

Maryjny” wygłosił O. dr Paweł Latusek OMI 

sekretarz polskiej prowincji oblatów Maryji 

Niepokalanej. Po konferencji wobec wy-

stawionego Najświętszego Sakramentu 

zgromadzeni pielgrzymi przeżywali chwile 

refleksji, adoracji, osobistej modlitwy oraz 

mieli możliwość korzystania z Sakramentu 

Pojednania. O godzinie 11.00 w Bazylice 

Świętogórskiej Mszy Świętej Koncelebro-

wanej przewodniczył Ks. Arcybiskup Stani-

sław Gądecki - Metropolita Poznański, 

który wygłosił do zgromadzonych przed-

stawicieli życia konsekrowanego homilię.  

 

W koncelebrze uczestniczył również Bp 

Zdzisław Fortuniak – Przewodniczący 

Wydziału ds. Instytutów Życia Konsekro-

wanego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. 

Po zakończonej Mszy Św. zgromadzeni 

przedstawiciele uczestniczyli we wspólnym 

posiłku, a także w chwilach rekreacji i 

spotkania z Arcypasterzem Kościoła Po-

znańskiego. Pielgrzymka ta była szczegól-

ną okazją do umocnienia więzi międzyza-

konnej i wymiany doświadczeń dotyczą-

cych współczesnych zagadnień i realizacji 

życia wspólnotowego – zakonnego, w 

konkretnych realiach lokalnych kościołów.  

 

Pod przewodnictwem Bp Zdzisława Fortu-

niaka odbyło się również spotkanie organi-

zacyjne Referentek Diecezjalnych oraz 

Referenta Archidiecezji Poznańskiej i 

przełożonego Świętogórskiego Klasztoru 

dotyczące wyboru stałego terminu Regio-

nalnego Spotkania Przedstawicieli Życia 

Charyzmatycznego na Świętej Górze w 

Gostyniu. Spotkanie zakończono wspól-

nym uczestnictwem w nabożeństwie Nie-

szpór, którym przewodniczył Ks. Biskup 

Zdzisław Fortuniak, a egzortę wygłosił 

Wiceprowinciał Ojców Oblatów z Pozna-

nia, natomiast śpiew i posługę liturgiczną 

pełnili klerycy Seminarium Duchownego 

Ojców Oblatów z Obry.  

 

Na zakończenie słowo podziękowania 

skierował do wszystkich Ks. Bp Zdzisław 

Fortuniak i zaprosił na przyszłoroczne 

spotkanie, które odbędzie się najprawdo-

podobniej w drugą sobotę września 2011 r. 

Załączone zdjęcia z powyższej uroczysto-

ści najlepiej zilustrują atmosferę i klimat 

międzyzakonnej pielgrzymki Przedstawi-

cieli Instytutów Życia Konsekrowanego i 

Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Siostra 

M. Józefa Krupa Ks. Zbigniew Starczewski 

COr   

 

90 lat posługi Misjonarzy Oblatów 

w Polsce 

 

W Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów 

Maryi Niepokalanej Polacy byli obecni już 

od końca XIX w. Po złożeniu ślubów za-

konnych czy przyjęciu święceń kapłańskich 

kierowano ich głównie do pracy wśród 

polskich imigrantów w Niemczech i w 

Kanadzie. Odzyskanie niepodległości 

przez Polskę zrodziło w ich sercach pra-

gnienie zaszczepienia charyzmatu św. 

Eugeniusza de Mazenoda także w ojczy-

stym kraj.  

   

6 czerwca 1920 w Krotoszynie powstał 

pierwszy klasztor oblacki w Polsce, zależ-

ny wprost od administracji generalnej w 

Rzymie; 22 lutego 1922, a więc krótko po 

otwarciu drugiej placówki w Markowicach, 

został utworzony wikariat prowincjalny - 

zalążek prowincji zakonnej. Kierowała nim 

już administracja, złożona z wikariusza 

prowincjalnego oraz czterech radnych. 13 

czerwca 1925 powstała Polska Prowincja, 

dwunasta w Zgromadzeniu Oblatów. Two-

rzyło ją zaledwie 12 ojców i 5 braci zakon-

ny po ślubach wieczystych. Polska prze-

żywała jednak po latach niewoli tak nie-

zwykłe ożywienie religijne, że spodziewano 

się wkrótce posyłać misjonarzy na krańce 

świata.  

 

W dniach od 20 września do 18 paździer-

nika 1926 r. odbywała się w Rzymie dwu-

dziesta pierwsza Kapituła Generalna Mi-

sjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 

Uczestniczyło w niej 64 wyższych przeło-

żonych oraz delegatów, w tym po raz 

pierwszy dwóch Polaków - o. prowincjał 

Franciszek Kowalski OMI oraz Jan Pawo-

łek OMI. Przedstawili oni pierwsze sukcesy 

i radości młodej prowincji: rosnącą liczbę 

juniorów w Krobi i Lublińcu, dobrze rozwi-

jające się domy formacyjne: nowicjat w 

Markowicach oraz scholastykaty w Krobi i 

Obrze. Opisali duszpasterstwo misyjne w 

Polsce: setki wygłoszonych kazań oraz 

dziesiątki przeprowadzonych misji i reko-

lekcji. Wspomnieli o poczytnym czasopi-

śmie misyjnym „Oblat Niepokalanej", które 

zdobywało sobie dziesiątki czytelników i 

stałych abonentów. Dla wszystkich było 

jasne, że choć najmłodsza, Polska Prowin-

cja należy do najprężniejszych w oblackim 

świecie.  

Właśnie tych faktów, ze szczególnym 

uwzględnieniem udziału Polaków w Kapitu-

le Generalnej 1926 r., dotyczył referat 

wygłoszony na uroczystych obchodach 90-

lecia Polskiej Prowincji, jakie zorganizowa-

no w Wyższym Seminarium Duchownym w 

Obrze, 11 października 2010 r. Uzupełniły 

go świadectwa najstarszych zakonników 

Polskiej Prowincji, pamiętających często 

dobrze tych, którzy ją od początku kształ-

towali. o. Paweł Zając OMI.  

Za: www.oblaci.pl  

 

Międzynarodowa konferencja polo-

nijna w Domu Głównym chrystu-

sowców w Poznaniu 

 

W dniu 12 października w Domu Głównym 

Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu 

odbyła się międzynarodowa konferencja 

polonijna pod hasłem „Duszpasterstwo 

migrantów - duszpasterstwem rodzin".   

   

Sympozjum zostało zorganizowane przez 

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego 

(IDE) i Ruch Apostolatu Emigracyjnego 

(RAE), które działają w ramach Towarzy-

stwa Chrystusowego dla Polonii Zagra-

nicznej oraz przez Ośrodek Badań nad 

Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  

 

 

 

Główny organizator konferencji - dyrektor 

IDE, ks. Wiesław Wójcik TChr przygotował 

bardzo bogaty program. Podczas spotka-

nia naukowcy i duszpasterze emigracyjni z 

Brazylii, Hiszpanii, Włoch, Danii oraz Irlan-

dii, podjęli refleksję nad problematyką 

współczesnej rodziny na emigracji i roz-

dzielonej przez wyjazdy emigracyjne. 

  

W konferencji wzięli udział przełożeni 

Towarzystwa Chrystusowego z wikariu-

szem generalnym na czele, księża wika-

riusze i katecheci Towarzystwa Chrystu-

sowego w ramach swojego dorocznego 

spotkania formacyjnego; klerycy i wycho-

wawcy seminarium Towarzystwa, grupa 

Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla z prze-

łożoną generalną i wikarią generalną oraz 

inni przybyli goście zainteresowani tematy-

ką. Konferencja rozpoczęła się o godz. 

9.00 Mszą św. pod przewodnictwem i z 

homilią ks. bpa Wojciecha Polaka, delega-

ta KEP ds. duszpasterstwa migrantów  

Za: www.chrystusowcy.pl 

 

http://www.oblaci.pl/
http://www.chrystusowcy.pl/schr/
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Konwencja dialogu międzyreligij-

nego we Wrocławiu 

 

„Być dla innych. Obraz bliźniego a obraz 

Boga w różnych tradycjach religijnych" - z 

takim przesłaniem zakończyła się we 

Wrocławiu II Wrocławska Konwencja na 

Rzecz Dialogu Międzyreligijnego (12-13 

X). Wzięli w niej udział przedstawiciele 

władz Wrocławia, wyznań chrześcijańskich 

i religii monoteistycznych oraz świata 

nauki. Była ona konsekwencją I Konwencji, 

odbytej w maju 2008 r., uwieńczonej uro-

czystym podpisaniem deklaracji na rzecz 

dialogu międzyreligijnego.  

   

W pierwszym dniu Konwencji Prowincję 

św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych 

reprezentował minister prowincjalny o. 

Wacław Stanisław Chomik OFM. Na ko-

niec swojego wystąpienia powiedział on: 

"Ze zrozumieniem (...) przyjmuję zamie-

rzenia II Wrocławskiej Konwencji na Rzecz 

Dialogu Międzyreligijnego. Nic, a szcze-

gólnie religia, nie może dzielić ludzi, tak jak 

nie może promować działań niszczących 

piękno i dobro świata stworzonego! I jesz-

cze inaczej: nic bardziej od religii, w tym 

humanizm bezbożny, nie potrafi lepiej 

określić właściwej drogi człowieka do 

człowieka, by być dla innych (Dietrich 

Bonhoeffer) - być solidarnym, nigdy prze-

ciw sobie, ale zawsze razem i dla siebie 

(Jan Paweł II Ta część Konwencji odbyła 

się w Sali Sesyjnej Urzędu Rady Miejskiej 

Wrocławia.  

 

Następny dzień na rzecz dialogu międzyre-

ligijnego toczył się w Auli Ewangelikalnej 

Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocła-

wiu. Wypełniła go międzynarodowa konfe-

rencja naukowa. Jednym z prelegentów był 

o. dr hab. Celestyn Mieczysław Paczkow-

ski OFM, prof. Uniwersytetu Mikołaja Ko-

pernika w Toruniu. Wygłosił on temat: 

"Chrześcijański mnich i muzułmański 

władca. Spotkanie św. Franciszka z Asyżu 

z sułtanem Malekiem al-Kamilem".  

 

Głównym zamierzeniem Konwencji, zorga-

nizowanej przez Ewangelikalną Wyższą 

Szkołę Teologiczną i Instytut Studiów nad 

Islamem, było podjęcie problematyki bliź-

niego i relacji międzyludzkich wyrażonych 

w formule "Być dla innych". Autorem tej 

formuły jest wielki wrocławski teolog i 

męczennik Dietrich Bonhoeffer (+1945). 

Jego rozwinięciem zajęło się sympozjum 

naukowe o teologii bliźniego, widzianej w 

perspektywie teologii obrazu Boga w 

trzech wielkich religiach monoteistycznych: 

judaizmie, chrześcijaństwie i islamie.  

Za: www.franciszkanie.com  

 

Akcja "Pola nadziei" w licheńskim 

hospicjum 

 

Wolontariusze ubrani na żółto, mnóstwo 

cebulek żonkili i piękna pogoda - tak w 

skrócie można podsumować  to, co działo 

się wczorajszego popołudnia w Sanktu-

arium Matki Bożej Licheńskiej.    

   

Kolejna akcja „Pola nadziei" zorganizowa-

na przez Hospicjum im. bl. Stanisława 

Papczyńskiego w Licheniu Starym rozpo-

częła się w szkole podstawowej w Licheniu 

Starym. 

 

Wolontariusze z tamtejszej placówki tuż po 

godzinie 14:00 wyruszyli na teren sanktu-

arium, aby posadzić cebulki żonkili - kwia-

tów symbolizujących jednoczenie się z 

ludźmi umierającymi na raka.  Marsz uli-

cami Lichenia był bardzo radosny i wprawił 

w zdumienie przypadkowych przechod-

niów. Jednak chwilę później na ich twarzy 

pojawiał się delikatny uśmiech świadczący 

o aprobacie dla inicjatywy  idących w po-

chodzie.   

 

Na trawniku przed licheńską golgotą, gdzie 

zasadzono cebulki, na młodych ludzi cze-

kało już kilkoro  pensjonariuszy licheńskie-

go hospicjum wraz z opiekunami. Dopisała 

także pogoda, gdyż wczorajsze popołudnie 

w Licheniu było bardzo słoneczne.  „O 

akcji dowiedzieliśmy się od pana Krzyszto-

fa Zielińskiego, który jest koordynatorem 

wolontariatu w naszym licheńskim hospi-

cjum. Chcemy pomóc ludziom, którzy u 

kresu swojego życia przybywają do hospi-

cjum, aby w tych ostatnich chwilach mieli 

radość ze swojego życia" - powiedziała 

Nikola, uczennica licheńskiej podstawówki, 

która w akcji „Pola nadziei" bierze udział 

drugi raz. 

  

Żonkile, które wczoraj zostały posadzone 

na terenie licheńskiego sanktuarium, wio-

sną, gdy już zakwitną, zostaną ścięte i 

będą wręczane ludziom jako symbol jed-

noczenia się z chorymi na raka na całym 

świecie.                           

 

 Medal Komisji Edukacji Narodowej 

dla o. Józefa Szańcy 

 

O. Józef Szańca dyrektor Zespołu Szkół 

im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy 

został wyróżniony Medalem Komisji Edu-

kacji Narodowej. Uroczystość odbyła się 

14 października br. w auli Leopoldyńskiej 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Odznacze-

nie, na wniosek Dolnośląskiego Kuratorium 

Oświaty, przyznano "w uznaniu szczegól-

nych zasług w pracy dydaktycznej, wy-

chowawczej i opiekuńczej" - czytamy w 

uzasadnieniu odczytanym przez kurator 

Beatę Pawłowicz. 

 

W uroczystościach z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej we Wrocławiu uczestniczyli 

również: metropolita wrocławski abp Ma-

rian Gołębiewski, ordynariusz diecezji 

legnickiej bp Stefan Cichy (również odzna-

czony medalem KEN), rektor Papieskiego 

Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 

oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i 

samorządowych, posłowie i kuratorzy 

dolnośląscy oraz grupa około 500 pracow-

ników nauczycieli i osób zaangażowanych 

w pracę dydaktyczno-wychowawczą. 

 

Prowincjał franciszkanów o. Jarosław 

Zachariasz OFMConv w liście gratulacyj-

nym skierowanym do o. Józefa Szańcy 

napisał: "Nagroda ta jest potwierdzeniem 

Ojca wytężonej pracy, zasług oraz kompe-

tencji w podejmowanych obowiązkach. 

Tym bardziej wyrażam swoją radość i 

składam Ojcu z tego powodu w imieniu 

własnym i w imieniu całej prowincji najser-

deczniejsze gratulacje". 

 

Sam wyróżniony o. Józef mówi, że to duże 

wyróżnienie dla franciszkańskiej szkoły i 

zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby 

poziom kształcenia i wychowania w liceum 

i gimnazjum w Legnicy był zawsze jak 

najwyższy. 

 

 

 

Ten rok szkolny 2010/2011, w Zespole 

Szkół im. św. Franciszka z Asyżu w Legni-

cy otworzył bp Marek Mendyk, przewodni-

czący Komisji Wychowania Katolickiego 

Konferencji Episkopatu Polski. Dziękował 

franciszkanom i o. Józefowi Szańcy za 

prowadzenie szkół, w których nie tylko 

kształci się młodych ludzi, ale i wychowuje, 

i uczy postawy patriotycznej. 

 

Fakty wskazują same za siebie: szkoła 

zajmuje wysokie miejsce w regionie, a 

młodzież zdobywa laury w różnych dzie-

dzinach. Do najbardziej prestiżowych 

należy konkurs "Zdolny Ślązak", w którym 

uczniowie franciszkańskiej szkoły co roku 

zdobywają laury. Wysokie miejsca zajmują 

w ogólnopolskich konkursach językowych, 

matematycznych, w turniejach sportowych 

i wielu innych. 

 

Szkoła franciszkanów należy do Rady 

Szkół Katolickich w Polsce, przy Konferen-

cji Episkopatu Polski. Placówka nie narze-

ka na brak uczniów. Na kilka miesięcy 

przed rozpoczęciem nowego roku szkol-

nego nie ma żadnego wolnego miejsca. 

Rodzice podkreślają fakt, że o wyjątkowo-

ści szkoły świadczy nie tylko wysoki po-

ziom nauczania, ale również dobre wy-

chowanie i zapewnienie bezpieczeństwa 

ich dzieciom. 

http://www.konwencja.wroclaw.pl/
http://www.franciszkanie.com/
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Historia szkoły franciszkanów w Legnicy 

ma już ponad 50 lat. Liceum ogólnokształ-

cące wraz z internatem, prowadzone przez 

zakonników z krakowskiej prowincji fran-

ciszkanów, powstało przy legnickim klasz-

torze w roku 1957. 4 września 1957 roku, 

w Niższym Seminarium Duchownym oo. 

Franciszkanów w Legnicy (pierwotna na-

zwa szkoły do 1991 roku - przyp. red.) 

rozpoczęło naukę 25 uczniów w dwóch 

klasach. W 2002 roku przy liceum otwo-

rzono gimnazjum, a szkoła otrzymała 

nazwę Zespołu Szkół im. św. Franciszka z 

Asyżu. Obecnie w Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcącym im. św. Franciszka w 

Legnicy (od kilku lat koedukacyjnym) 

kształci się prawie ponad 300 uczniów.  

Za: www.franciszkanie.pl  

 

Nabożeństwo do św. Gerarda Ma-

jelli w Sanktuarium Matki Bożej w 

Tuchowie 

 

Od 13 kwietnia 2010 w sanktuarium Matki 

Bożej w Tuchowie wprowadzone zostało 

specjalne nabożeństwo do św. Gerarda 

Majelli w intencji matek w stanie błogosła-

wionym i ochrony życia dzieci poczętych.  

   

Nabożeństwo odbywa się w bocznej kapli-

cy świętych i błogosławionych redemptory-

stów w każdy wtorek o godz. 17:30, czyli 

pod koniec całodziennej adoracji Najświęt-

szego Sakramentu, która w tym roku zo-

stała zainicjowana w naszej bazylice. Po 

nabożeństwie odprawiana jest o godz. 

18:00 Msza św. przed cudownym obrazem 

Matki Bożej Tuchowskiej. 

 

W czasie tego specjalnego nabożeństwa 

polecamy Bogu zwłaszcza te kobiety, które 

przeżywają problemy zdrowotne w okresie 

ciąży, a także intencje tych małżeństw, 

które mają trudności w poczęciu dzieci, a 

pragną wyprosić potomstwo przez orę-

downictwo św. Gerarda, patrona i opieku-

na matek. 

 

 

 

W celu promowania tego nabożeństwa 

zostały przygotowane specjalne banery 

przy sanktuarium oraz małe obrazki z 

różnymi modlitwami na odwrocie: modlitwa 

nowożeńców, modlitwa małżonków o dar 

potomstwa, modlitwa matki w stanie bło-

gosławionym, modlitwa matki w zagrożeniu 

ciąży, modlitwa matki z dzieckiem oraz 

modlitwa w różnych potrzebach. o. Sylwe-

ster Cabała CSsR.    

 

Św. Gerard Majella urodził się w Muro 

Lucano, w południowych Włoszech, 6 

kwietnia 1726 r. w ubogiej rodzinie poboż-

nych katolików Dominika i Benedetty. W 

domu rodzinnym nauczył się miłości do 

modlitwy i ducha ofiary. Dość wcześnie 

osierocony przez ojca musiał troszczyć się 

o potrzeby matki i trzech sióstr pracując 

jako krawiec. Mając 14 lat chciał wstąpić 

do zakonu kapucynów, ale nie został przy-

jęty ze względu na słabe zdrowie. Dzie-

więć lat później wykazując wielką wytrwa-

łość i pragnienie całkowitego oddania się 

Chrystusowi, został przyjęty przez św. 

Alfonsa do grona braci zakonnych Zgro-

madzenia Redemptorystów. Przeżył w 

Zgromadzeniu zaledwie 5 lat, ale w tak 

krótkim czasie zajaśniał niezwykłymi da-

rami łaski i cnotami. Odznaczał się szcze-

gólną gorliwością o zbawienie dusz, cier-

pliwością w różnych dolegliwościach, 

miłością względem chorych i ubogich. 

Wykazał wielką pokorę wobec oszczerstw, 

posłuszeństwo zakonne, ducha umartwie-

nia ciała i nieustannej modlitwy. Napisał 

wiele listów w ramach kierownictwa du-

chowego i osobisty regulamin życia. W 

nagrodę Bóg obdarzył go łaską uzdrawia-

nia, duchem proroctwa oraz darem przeni-

kania tajemnic. 

 

Gerard zmarł w Materdomini 16 paździer-

nika 1755 r. Papież Leon XIII zaliczył go w 

poczet błogosławionych 29 stycznia 1893 

r., a Pius X kanonizował go 11 grudnia 

1904 r. Św. Gerard Majella czczony jest w 

Kościele jako patron dobrej spowiedzi i 

opiekun matek spodziewających się po-

tomstw.                   Za: www.redemptor.pl   

 

  Refleksja tygodnia 

 

 

     STANISŁAW KAZIMIERCZYK - Święty dla wszystkich 

 

 

Z ks. Jarosławem Klimczykiem CRL, 

odpowiedzialnym za peregrynację relikwii 

bł. Stanisława Kazimierczyka, rozmawia 

Małgorzata Pabis.  

   

Jakie przesłanie dla nas, ludzi XXI wie-

ku, niesie kanonizacja człowieka, który 

żył w XIV wieku?  

 

- Stanisław Kazimierczyk będzie kanoni-

zowany dziś po to, aby jeszcze raz udo-

wodnić człowiekowi szukającemu szczę-

ścia, że pogoń za tym, co materialne, za 

sławą, pieniędzmi, przyjemnością, na 

dłuższą metę nie daje szczęścia, zabiera 

pokój, pogodę ducha, radość, dobre sa-

mopoczucie. Stanisław Kazimierczyk był 

szczęśliwy i wolny, bo dla niego jedynym 

autorytetem był miłujący Bóg. Przykład 

jego życia dowodzi, że czynienie dobra 

daje wewnętrzną siłę. Akumulatory życia 

ładował dobrymi czynami, uprzejmością, 

cichością, pokorą, cierpliwością i miłością. 

Poświęcał swoje życie potrzebującym, a 

do tego był, jak pisali o nim biografowie, 

"dowcipny i we wszystkim bardzo miły".  

 

Nowy polski święty to owoc dobrego 

wychowania przez rodziców...  

 

- On sam jest świadectwem, że dobre 

wychowanie dziecka, dające radość rodzi-

com i szczęście samemu dziecku, polega 

na zdrowej miłości i na byciu z dzieckiem, 

a nie na sprawach materialnych. Matka bł. 

Stanisława często chodziła z nim do ko-

ścioła i razem z nim się modliła. Pociągnę-

ła syna do Boga i pobożności. Ojciec bł. 

Stanisława kochał wszystkie te chwile, 

które mógł spędzić z synem. Ponieważ był 

człowiekiem prawym, nauczył Stanisława 

uczciwości. I takie połączenie pobożności i 

uczciwości sprawiło, że syn państwa 

Sołtysów wyrósł na szczęśliwego i święte-

go człowieka. Stanisław Kazimierczyk 

udowodnił swoim życiem, że aby być 

świętym, niekoniecznie trzeba zrobić coś 

nadzwyczajnego. Wystarczy bez zbęd-

nych pytań i kombinacji żyć tak, jak poka-

zał Jezus Chrystus w Ewangelii.  

 

Wpływ na formację bł. Stanisława Ka-

zimierczyka miało też życie zakonne, 

wspólnotowe...  

 

- Dlatego człowiekowi XXI wieku nowy 

święty pokazuje, że we wspólnocie jest 

niezwykła siła. Współczesny człowiek jest 

osamotniony, opleciony kablem interneto-

wym, ogranicza się do wirtualnych kontak-

tów i załatwiania połowy spraw na odle-

głość. Kazimierczyk pociąga ludzi do 

budowania więzi wspólnotowych w rze-

czywistości i codzienności, aby wyzwalać 

się z lęku, bezsilności, depresji. Najsłab-

sza wspólnota jest lepsza od najmocniej-

http://www.franciszkanie.pl/
http://www.redemptor.pl/
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szego osamotnienia. Wspólnota to lek na 

niszczący egoizm i mało skuteczny w 

praktyce indywidualizm. 

 

Znamienne jest też to, że nowy polski 

święty nie uciekał od cierpienia.  

 

- Naśladowanie Ukrzyżowanego uczyniło 

ze Stanisława Kazimierczyka prawdziwe-

go mężczyznę. Zmieniał to, co mógł, a 

jeśli czegoś nie potrafił zmienić, to z tym 

się godził. Nie bał się choroby, cierpienia 

ani śmierci. Ważniejszy był dla niego 

człowiek. W dobie kryzysu męstwa to 

imponujący wzór dzielnego i odważnego 

mężczyzny.  

 

A za co osobiście Ksiądz podziwia 

swego współbrata Stanisława?  

 

- Za godziny spędzone nad Ewangelią. 

Wstawał nawet w nocy. On mi mówi: nie 

poddawaj się, żyj codziennie Pismem 

Świętym, a będziesz szczęśliwy, będziesz 

wiedział, jak żyć, i będziesz światłem dla 

innych. Podziwiam go za wiarę w Eucha-

rystię. On dużo więcej widział w tej Wiel-

kiej Tajemnicy Wiary niż ja. I za jego poko-

rę. Był wielkim profesorem pochodzącym 

z zamożnego domu, który zmywał gary z 

nowicjuszami, prał habity, przyjmował 

gości. A wszystko to robił - jak pisze histo-

ryk Stefan Ranathowicz - "z wesołym i 

wdzięcznym sercem". Był święty, a często 

korzystał ze spowiedzi. Podziwiam go 

również za to, że przez cały dzień mimo 

natłoku różnych wydarzeń miał naturalny 

kontakt z miłującym Bogiem. Miał wyro-

bioną samodyscyplinę. Pilnował się, aby 

nie ulec lenistwu. Był wierny modlitwie i 

nauce własnej. I wszystko to było w nim 

naturalne. Wypływało z wiary. Bardzo czcił 

Maryję. To chyba dzięki swojej matce, 

która zapewne była do Maryi podobna. 

 

Komu może patronować nowy święty?  

 

- Błogosławiony Stanisław Kazimierczyk 

jest dla wszystkich, bo zajmował się tymi 

wszystkimi, którzy pojawili się na drodze 

jego życia, i tym wszystkim, co go spotka-

ło. To święty uniwersalny. Jest świetnym 

opiekunem "ciągle będących w biegu" 

biznesmenów, dziennikarzy, polityków, 

studentów, uczniów... i zakonników. Uczy, 

jak żyć na pełnych obrotach i nie zwario-

wać. Błogosławiony Stanisław może być 

patronem przyjaciół: cenił przyjaźń, two-

rzył ją i czerpał z niej siłę. Umiał rozsądnie 

dobrać sobie przyjaciół, którzy byli dla 

niego wsparciem i siłą.  

Po artykule w "Naszym Dzienniku", w 

którym zostało opisane, jak otrzymałem 

łaskę uzdrowienia z boreliozy, zwróciło się 

do mnie kilka osób chorych na boreliozę z 

różnych stron Polski. Stanisław Kazimier-

czyk może dawać im nadzieję. 

 

Dziękuję za rozmowę.         Nasz Dziennik 

 

Za: www.radiomaryja.pl 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

 

Australia cieszy się nową Świętą 

 

Cała Australia raduje się z włączenia 

swojej pierwszej córy w międzynarodowy 

poczet świętych. Zdecydowana większość 

mieszkańców piątego kontynentu w wy-

raźny sposób z nią się identyfikuje. Różne 

grupy społeczne, różne wyznania, wierzą-

cy i niewierzący, młodzi i starzy widzą w 

niej kogoś bliskiego, budzącego narodową 

dumę.  

 

Mary MacKillop ma ogromne zasługi dla 

Australii. Jesteśmy jej wdzięczni za nie-

zwykłe bogactwo inspiracji i konkretnych 

dokonań w czasach pionierskich, u po-

czątków nowożytnej Australii, w czasach 

powstawania australijskiego systemu 

edukacji i powoływania do życia różnych 

form opieki społecznej. 

  

 

 

Mary MacKillop, jako pierwszy dojrzały 

owoc świętości australijskiego Kościoła, 

skupia w sobie to, co rodziło się na anty-

podach i co wydaje się być nadal najpięk-

niejszym i najbardziej cenionym w ducho-

wości piątego kontynentu. Są to: otwar-

tość na innych, gościnność dla obcych, 

wspaniałomyślność wobec potrzebujących 

pomocy, sprawiedliwość względem źle 

traktowanych, niezwykła wytrwałość w 

przeciwnościach oraz współczucie i po-

moc niesione cierpiącym. 

 

Założone przez nią zgromadzenie jest 

nadal jednym z największych zgromadzeń 

żeńskich na antypodach. Osiem tysięcy 

Australijczyków udało się do Rzymu, aby 

uczestniczyć w kanonizacji Mary MacKil-

lop, niezwykle mężnej kobiety, dumy 

mieszkańców piątego kontynentu. W. 

Słowik SJ.             Za: Radio Watykańskie  

 

Hiszpania: Święta na czasy kryzysu  

 

W kanonizacji nowej hiszpańskiej świętej 

w Rzymie wzięło udział ok. 2 tys. jej roda-

ków. Świętowano jednak także w jej oj-

czyźnie. Siostra Kandyda Maria od Jezusa 

jest bardzo znana w regionie Kastylii i 

León.  

 

Dzisiejszą uroczystość szczególnie prze-

żywali mieszkańcy miejscowości Andoain, 

gdzie siostra Kandyda przyszła na świat, 

oraz Salamanki. To w tym pięknym kasty-

lijskim mieście założyła ona zgromadzenie 

Córek Jezusa. Tutaj też zmarła w sierpniu 

1912 r. W oknach wielu domów, a także w 

szkołach prowadzonych przez zgroma-

dzenie na terenie Hiszpanii, można zoba-

czyć duże zdjęcia nowej świętej.  

 

„Podoba mi się, że była kobietą dyna-

miczną i silną, a jednocześnie bliską lu-

dziom i ich problemom. Dobry przykład dla 

naszych czasów” – mówi 17-letni Jorge, 

który przyjechał z Valladolid. Prasa pod-

kreśla szczególnie „solidarnościowy” 

charakter kanonizacji. Cechuje ją „skrom-

ność i prostota” w chwili, kiedy społeczeń-

stwo dotknięte jest poważnym kryzysem 

ekonomicznym. Z drugiej strony poświęca 

się sporo uwagi uzdrowieniu, jakiego 

doznała s. María del Carmen del Val 

Rodríguez za wstawiennictwem świętej 

założycielki Córek Jezusa. M. Raczkie-

wicz CSsR             Za: Radio Watykańskie 

 

Rektor Uniwersytetu Laterańskie-

go, salezjanin Enrico dal Covolo, 

biskupem 

 

 W sobotę 9 października przy ołtarzu 

papieskim w Bazylice św. Piotra przyjął 

święcenia biskupie salezjanin, bp Enrico 

dal Covolo. Głównym konsekratorem i 

przewodniczącym celebracji był salezja-

nin, kard. Tarcisio Bertone, Sekretarz 

Stanu Watykanu.  

   

  

 

Ks. dal Covolo mianowany biskupem 15 

września, kilka miesięcy po nominacji na 

Rektora Papieskiego Uniwersytetu Late-

rańskiego, w sobotę 9 października, po 

popołudniu, został wyświęcony na biskupa 

Eraclei. Wraz z nim święcenia biskupie 

przyjęli bp Giorgio Lingua, tytularny biskup 

Tuscanii i Nuncjusz Apostolski w Jordanii i 

Iraku, bp Joseph William Tobin, biskup 

tytularny Obba i Sekretarz Kongregacji ds. 

Instytutów Życia Konsekrowanego i Sto-

warzyszeń Życia Apostolskiego, oraz bp 

Ignacio Carrasco de Paula, tytularny bi-

http://www.radiomaryja.pl/
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skup Thapsus i Przewodniczący Papie-

skiej Akademii Życia. 

 

Kard. Bertone w swojej homilii przypomiał 

najpierw czterem nowym biskupom obo-

wiązki, jakie wiążą się z urzędem bisku-

pim: "Biskup jest wezwany do głoszenia z 

mocą i na bazie autorytetu słowa, które 

czyni wolnym i zbawia: głosi, że Jezus 

żyje, że pokonał śmierć, i że z Jego Ofiary 

wypływa życie wieczne dla tych, którzy na 

przestrzeni wieków będą w Niego wierzyć. 

Biskup czyni obecnym Chrystusa w Eu-

charystii i we wszystkich Sakramentach, 

na których zasadza się Kościół, wspólnota 

wierzących; jest budowniczym jedności, 

ponieważ kieruje Kościołem z miłością 

Dobrego Pasterza". 

 

Sekretarz Stanu Watykanu zwrócił się 

potem osobiście do każdego ze  święco-

nych, a zwracając się do ks. Enrico dal 

Covolo, wypraszał dla niego Bożą pomoc 

w realizacji jego misji akademickiej: "Niech 

Pan cię wspiera, biskupie Enrico dal 

Covolo, w dalszej realizacji twojej cennej 

służby w Kościele jako Rektor Papieskie-

go Uniwersytetu Laterańskiego". Na ko-

niec kard. Bertone wyraził także życzenia 

w imieniu Ojca Świętego Benedykta XVI i 

wezwał opieki Maryi nad nowymi paste-

rzami. 

 

Po kazaniu kard. Bertone, wraz z kardyna-

łami Agostino Vallinim, wikariuszem gene-

ralnym diecezji rzymskiej, i kardynałem 

Francem Rode, Prefektem Kongregacji ds. 

Instytutów Życia Konsekrowanego i Sto-

wzrzyszeń Życia Apostolskiego, dokonał 

obrzędu święceń biskupich. ANS - Waty-

kan 

  

Jubileusz 400-lecia kapucynów na 

Chorwacji  

 

Bracia Mniejsi Kapucyni z Chorwacji ob-

chodzą 400-lecie obecności w tym kraju. 

Minister generalny, br. Mauro Jöhri, w 

towarzystwie dwóch definitorów general-

nych, br. Marka Schenk i br. Jure Šarčevi-

ć, w dniach 5-7 października 2010 zakoń-

czył wizytację pasterską.  

   

 

 

Z tej okazji wszyscy bracia przyjechali do 

Zagrzebia, aby spotkać się osobiście z 

ministrem generalnym i wysłuchać jego 

przesłania. Zachęcił kapucynów chorwac-

kich do pozostania wiernymi charyzmatowi 

franciszkańsko-kapucyńskiemu i do otwo-

rzenia się na współpracę z sąsiednimi 

prowincjami. Za zakończenie spotkania br. 

Željko Cestar i br. Antonio Lovrić złożyli 

śluby wieczyste w ręce ministra general-

nego. Do Chorwacji bracia kapucyni przy-

byli z Austrii przez Słowenię oraz z Włoch, 

z Wenecji. Pierwszy klasztor powstał w 

Rijeka w 1610 roku, zaś już 1618 roku 

otworzono kolejny w Zagrzebiu. Pierw-

szym kapucynem Chorwatem był br. An-

drzej Benedykt Bare, profes Prowincji 

Styrii w 1602 roku, który zginął jako mę-

czennik w 1635 roku. Dziś Prowincja 

Chorwacka, której patronem jest św. Le-

opold Bogdan Mandić, liczy 50 braci w 8 

klasztorach. 

Za: www.kapucyni.pl 

 

W Meksyku zmarł współzałożyciel 

Misjonarzy Miłości 

 

W Tijuanie w Meksyku zmarł ks. Joseph 

Michael Langford, współzałożyciel jednej z 

męskich gałęzi zakonnych utworzonych z 

inicjatywy bł. Matki Teresy z Kalkuty. Miał 

59 lat. Pochodził w Ohio w Stanach Zjed-

noczonych.  

   

Filozofię i teologię studiował na rzymskim 

Angelicum i w 1978 r. został wyświęcony 

na kapłana. Będąc jeszcze seminarzystą 

zetknął się z Misjonarkami Miłości, gdy 

pracował jako wolontariusz w jednym z 

ośrodków dla bezdomnych, prowadzonych 

w Rzymie przez siostry Matki Teresy. Po 

święceniach ks. Langford współzałożył 

wraz z misjonarką z Kalkuty kapłańską 

gałąź jej dzieła zakonnego, obok istnieją-

cych już czynnych i kontemplacyjnych 

wspólnot sióstr i braci. Nowe zgromadze-

nie kleryckie Księży Misjonarzy Miłości, 

którego był m.in. przełożonym general-

nym, szybko wzrosło liczbowo i rozpoczę-

ło pracę na przedmieściach i w slumsach 

wielkich miast, w tym także w Tijuanie. Ks. 

Langford pracował tam ostatnio jako 

duszpasterz    Za: Radio Watykańskie 

Sercańscy duszpasterze młodzieży 

w Salamance 

 

Tegoroczne spotkanie delegatów duszpa-

sterstwa młodzieży i powołań z europej-

skich prowincji sercańskich odbyło się w 

dniach od 30 września do 4 października 

w Salamance (Hiszpania).  

   

Polską prowincję reprezentowali ks. Jaro-

sław Grzegorczyk, ks. Sławomir Knopik i 

ks. Damian Płatek. Obok 3 Polaków obec-

nych było 5 współbraci z prowincji wło-

skich, 3 z Portugalii, 1 z Niemiec i 3 z 

prowincji hiszpańskiej, którzy zorganizo-

wali całe spotkanie. 

 

 Pierwszym zadaniem, jakie stanęło przed 

uczestnikami spotkania, było omówienie 

przygotowanego przez współbraci z Hisz-

panii planu przyszłorocznego europejskie-

go spotkania młodzieży sercańskiej w 

Salamance, połączonego z częściowym 

uczestnictwem w Światowych Dniach 

Młodych w Madrycie. Kolejnym punktem 

była ocena pierwszego tygodnia powoła-

niowego na poziomie europejskim, które 

obyło się w sierpniu w Martental (Niemcy) 

i zaplanowanie przyszłorocznego w Trento 

(Włochy).  

 

Ciekawym doświadczeniem było spotka-

nie z przedstawicielem nowej wspólnoty 

religijnej w Kościele hiszpańskim - Adsis. 

Zaprezentował on analizę współczesnej 

mentalności młodzieży z jednoczesną 

koniecznością jej zrozumienia przez dusz-

pasterzy młodzieżowych i powołaniowych. 

Na podstawie wcześniej zebranych i opra-

cowanych ankiet został wypracowany 

Projekt Sercańskiego Duszpasterstwa 

Młodzieży i Powołań w Europie na lata 

2010-2013 (PGVDE), który wskazuje 

ogólną sytuację w Europie i specyficzną 

sytuację młodzieży, daje konkretne ukie-

runkowania duszpasterskie oraz ukazuje 

nowe perspektywy.  

 

Na zakończenie spotkania uczestnicy 

wybrali koordynatora na kolejny rok, któ-

rym został ponownie ks. Paulo Vieira z 

Portugalii. Wyznaczono też miejsce i datę 

przyszłorocznego zjazdu. Klamrą zamyka-

jącą obrady była Msza święta pod prze-

wodnictwem prowincjała hiszpańskiego. 

ks. Damian Płatek SCJ  

Za: www.sercanie.pl  

 

O. Andrzej Tarkowski ekonomem 

generalnym kamilianów 

 

O. Generał Renato Salvatore i Konsulta 

Generalna Zakonu Posługujących Chorym 

powołała naszego współbrata O. Andrzeja 

Tarkowskiego na stanowisko Ekonoma 

Generalnego Zakonu Posługujących Cho-

rym.  

 

O. Andrzej w tym tygodniu pożegnał się ze 

swoją pracą jako kapelan szpitala w Impe-

rii (Włochy) i rozpoczął nową posługę w 

Rzymie dla dobra całego Zakonu. 

o. Andrzejowi składamy serdeczne gratu-

lacje, zapewniając jednocześnie o pamięci 

i modlitwie!.             Za: www.kamilianie.eu  

 

Włoski salezjanin dyrektorem Chó-

ru Kaplicy Sykstyńskiej 

 Chór Kaplicy Sykstyńskiej ma nowego 

kierownika a zarazem dyrygenta. Ojciec 

Święty mianował nim 43-letniego włoskie-

go salezjanina, ks. Massimo Palombellę. 

Jest on specjalistą w zakresie kompozycji i 

śpiewu chóralnego. Był m.in. twórcą i 

kierownikiem rzymskiego chóru między-

uczelnianego. Wykłada też teologię na 

Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w 

Rzymie                   Za: Radio Watykańskie 

 

http://www.kapucyni.pl/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=428343
http://sercanie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1032
http://www.kamilianie.eu/
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Franciszkańskie spotkanie  

w Boryspolu na Ukrainie 

 

W Boryspolu koło Kijowa odbyło się spo-

tkanie wszystkich franciszkanów pracują-

cych na Ukrainie w klasztorach w Kre-

menczuku, Maćkowcach, Bołszowcach, 

Lwowie i Boryspolu. Służyło ono podsu-

mowaniu rocznej pracy duszpasterskiej i 

umocnieniu współpracy między klaszto-

rami tej delegatury Prowincji św. Antonie-

go i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci 

Mniejszych Konwentualnych. Na spotka-

niu obecny był wikariusz prowincji o. Pa-

weł Dybka OFMConv. W czasie spotkaniu 

8 października, bracia odpowiedzialni za 

działalność duszpasterską wśród młodzie-

ży, rekolekcje i organizację pielgrzymek 

przedstawili swoje sprawozdania. 

 

Dzień później, w sobotę 9 października 

bracia świętowali jubileusz dziesięciolecia 

obecności Zakonu Braci Mniejszych Kon-

wentualnych w Boryspolu koło Kijowa. 

Uroczystości rozpoczęły się prezentacją 

historii parafii. Po niej była Eucharystia 

pod przewodnictwem biskupa pomocni-

czego diecezji kijowsko-żytomierskiej, 

rektora Wyższego Seminarium Duchow-

nego w Worzelu bp Witalija Skomorow-

skiego. Wspólnota parafialna dziękowała 

franciszkanom za posługę i składała ży-

czenia jeszcze wielu lat owocnej pracy. 

Ukraińska diecezja kijowsko-żytomierska 

oficjalnie przekazała parafię w Boryspolu 

krakowskiej prowincji franciszkanów 22 

listopada 2000 roku. 

 

 

Bracia znaleźli wówczas mieszkanie w 

bloku, które było dla nich klasztorem, aż 

do zakończenia prac budowlanych przy 

kaplicy, której budowę rozpoczęli. Dzisiaj, 

po dziesięciu latach, mogą cieszyć się 

owocami swojej pracy duszpasterskiej w 

postaci wdzięczności prafian, nowymi 

powołaniami do zakonu i pięknym kościo-

łem wraz z klasztorem.Za: 

www.franciszkanie.pl   

Karolu, jesteś wielki - oratorium 

kamilianina o. Carlo Colafranceschi 

 

Z okazji 32. rocznicy wyboru metropolity 

krakowskiego na Stolicę Piotrową, zapo-

wiedziano na dzień 16 października świa-

tową prapremierę oratorium o Karolu 

Wojtyle. Uroczystość odbyła się w koście-

le pod wezwaniem Ducha Świętego "in 

Sassia" w Rzymie.  

   

Utwór na solistów, chór i orkiestrę symfo-

niczną, noszący tytuł "Sei Grande Karol" 

(Karolu, jesteś wielki) został napisany 

przez Kamilianina o. Carlo Colafranceschi, 

zaś za pulpitem dyrygenckim stanął Ezio 

Monti. Dzieło przypomina najważniejsze 

etapy pontyfikatu Jana Pawła II. Koncert 

był transmitowany na żywo przez katolicką 

telewizję TelePace... 

Za: www.kamilianie.eu   

Korea Południowa: zamiast pienię-

dzy zostaw starą komórkę dla 

Afryki 

Nie chcemy pieniędzy, przynieś swój stary 

nieużywany telefon komórkowy – to akcja 

koreańskich katolików, by zebrać fundu-

sze na pomoc dzieciom Afryki. Charyta-

tywną akcję podjęło ponad półtora tysiąca 

katolickich parafii w Korei Południowej. W 

ciągu roku zebrano ponad 7 ton starych 

aparatów telefonicznych. Z elektroniczne-

go złomu odzyskiwane są następnie meta-

le szlachetne. Jak obliczają organizatorzy, 

ze stu aparatów można otrzymać prawie 

3, 75 gramy złota, które osiąga obecnie 

nieprawdopodobne ceny. W akcji zebrano 

ponad 70 tys. starych komórek. Fundusze 

pochodzące z pierwszej zbiórki w wysoko-

ści 40 tys. dolarów przeznaczono na naj-

młodsze ofiary wojny w Demokratycznej 

Republice Konga. Dystrybucją pomocy 

zajmą się południowokoreańskie siostry 

pracujące w tym afrykańskim kraju. Za: 

Radio Watykańskie 

   

  Witryna tygodnia 

 

 

Zapowiedz drugiego tomu dominikańskiego śpiewnika liturgicznego "Niepojęta Trójco" 

 

Drugi tom uznanego śpiewnika liturgicz-

nego Niepojęta Trójco ukaże się jeszcze w 

tym miesiącu nakładem Dominikańskiego 

Ośrodka Liturgicznego. Znajdzie się w nim 

ponad 400 bardzo starannie opracowa-

nych i opatrzonych zapisem nutowym 

utworów: mszy, kanonów, psalmów, litanii 

i innych, pochodzących z różnych epok i 

tradycji liturgicznych.  

   

Utwory zamieszczone w nowym tomie 

śpiewnika już od wielu lat są wykonywane 

nie tylko w dominikańskich ośrodkach w 

całej Polsce. Niektóre z nich znane są z 

wydawanych przez dominikanów ilustra-

cyjnych płyt CD, m. in. Niepojęta Trójco, 

Witaj Maryjo, Drugi tom śpiewnika ukaże 

się w święto Apostołów Szymona i Judy 

Tadeusza, czyli 28 października. Nieba-

wem rozpocznie się jego przedsprzedaż. 

Informacje o kolejnych etapach przygoto-

wania do kolportażu śpiewnika śledzić 

można na stronie 

http://www.liturgia.pl/niepojetatrojco 

 

 

 

Pierwszy dominikański śpiewnik liturgiczny 

„Niepojęta Trójco" powstał w 1991 r. Był to 

amatorsko wydany zbiór pojedynczych 

utworów i mniejszych śpiewników przygo-

towywanych z okazji uroczystości litur-

gicznych w różnych ośrodkach dominikań-

skich w Polsce. W 1998 r. ukazało się 

drukiem pierwsze profesjonalne wydanie 

śpiewnika, jako owocu wieloletniej pracy 

krakowskiego środowiska dominikańskie-

go nad odnową liturgii. Pierwszy tom - 

podobnie jak drugi - zawierał czterogłoso-

we kompozycje braci dominikanów i osób 

świeckich, a także opracowania pieśni 

tradycyjnych, kanony z Taize oraz rene-

sansowe śpiewy Mikołaja Gomółki, Wa-

cława z Szamotuł, Cypriana Bazylika i 

innych. W sumie - ponad trzysta pieśni. W 

ciągu kilku lat śpiewnik został sprzedany w 

kilku tysiącach egzemplarzy ubogacając 

liturgię wielu wspólnot w całej Polsce. 

Muzyka, którą proponuje stała się rozpo-

znawalna i szybko zakorzeniła się w pol-

skim Kościele. 

Za: www.dominikanie.pl

 

http://www.franciszkanie.pl/
http://www.kamilianie.eu/
http://www.liturgia.pl/niepojetatrojco
http://www.dominikanie.pl/
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Odeszli do Pana 

 

 

ŚP. Ks. Prof. TADEUSZ STYCZEŃ (1931-2010) SDS 

 

Dnia 14 października 2010 roku w szpi-

talu św. Jadwigi w Trzebnicy zmarł Ks. 

Prof. Tadeusz Styczeń SDS. Znany i 

ceniony na całym świecie etyk był 

uczniem i przyjacielem Jana Pawła II. 

Priorytetem jego działalności było pod-

kreślanie wartości człowieczeństwa i 

ochrona życia ludzkiego od momentu 

poczęcia.  

   

Krakowskie korzenie  

 

Ksiądz Tadeusz Styczeń urodził się 21 

grudnia 1931 r. w Wołowicach, gmina 

Czernichów, w archidiecezji krakowskiej 

jako syn Tadeusza i Anny zd. Kapusta. Jak 

podaje bulla Grzegorza IX, w 1229 roku 

Wołowice należały do klasztoru tynieckie-

go,  który w XV wieku zamienił je na poło-

żone bliżej Tyńca Liszki.  

 

Ci, którzy znają Jubilata, wiedzą, jak czę-

sto wracał do wspomnień z rodzinnego 

domu i wioski, które ukształtowały jego 

wrażliwość na Boga, człowieka, piękno i 

dobro. Atmosfera domu rodzinnego prze-

niknięta była pokoleniowym duchem żywej 

wiary. „Był to dom - jak wyznaje ks. Sty-

czeń - w którym przeżywało się niezwykle 

Boże Narodzenie i Dzień Wielkanocny. 

Boże Narodzenie, którego teologia była 

teologiczną antropologią, opiewane było 

przez niewyczerpany skarbiec kolęd. (...) 

Śpiewało się wtedy kolędy z wytartych już 

niekiedy od używania kantyczek, z których 

korzystali nieznani śpiewający, bo dawno 

już nieżyjący pradziadowie" (T. Styczeń. 

Człowiek w „Dzienniku duchowym" Ojca 

Jordana. w: Gdy mocą człowieka jest Pan, 

red. K. Wons, Kraków 1995, s. 224).  

 

W rodzinnych Wołowicach uczył się także 

rozumienia człowieka, wrażliwości na 

piękno literatury i muzyki, przekraczania 

narodowych uprzedzeń. Trzeba mieć przy 

tym na uwadze, że jego dzieciństwo przy-

padło na trudny okres wojny i żywe do-

świadczenie pobliskiego obozu koncentra-

cyjnego w Oświęcimiu. „W moim domu 

rodzinnym, do którego sięgał zapach dymu 

krematoriów - wspomina po latach - była 

ogromna biblioteka zmarłego wujka" 

(Tamże s. 223). Przeważały w niej dzieła 

niemieckich poetów Goethego i Schillera. 

To w rodzinnych Wołowicach dowiedział 

się z ust wysiedlonego z Poznania organi-

sty, że najwybitniejszym muzykiem jest 

Jan Sebastian Bach. Na zdziwienie, że to 

przecież Niemiec, usłyszał odpowiedź 

wysiedleńca: „O człowieku decyduje to, 

czy jest człowiekiem dla człowieka" (Tam-

że). 

 

Salwatoriańskie ślady  

 

W lecie 1944 roku młody Tadeusz rozpo-

czął naukę w tajnym gimnazjum prowa-

dzonym przez Salwatorianów na krakow-

skim Zakrzówku. Zważywszy, że założy-

cielem zgromadzenia zakonnego Salwato-

rianów jest ks. Franciszek Jordan, Nie-

miec, nie bez znaczenia jest fakt, że sal-

watoriańska przygoda ks. Stycznia rozpo-

częła się w okresie okupacji. Trzeba było 

pokonać uprzedzenia związane z do-

świadczeniem okrucieństwa hitlerowskiej 

okupacji.  

 

 

 

Zrozumienia duchowości ks. Jordana uczył 

się nie tyle z książek, co z żywego świa-

dectwa spotkanych Salwatorianów. Wśród 

pierwszych poznanych przez młodego 

Tadeusza Salwatorianów byli br. Rufin 

Magiera i ks. Wawrzyniec Bochenek. 

„Spowiedź u tego niezwykłego salwatoria-

nina - wyznaje po latach - była dla mnie 

wprowadzeniem w ośrodek tego, co było 

ośrodkiem życia mego rodzinnego domu" 

(Tamże s. 224). Ta więź duchowa między 

rodzinnym domem a atmosferą, którą 

zastał w klasztorze Salwatorianów w Kra-

kowie na Zakrzówku, musiała być silna, 

skoro stwierdza: „Mówiono, że Boże Naro-

dzenie Założyciel [ks. Jordan] wybrał na 

główne święto rodziny salwatorianów. Czuł 

tak samo, widać, jak czuliśmy w naszej 

rodzinie w Wołowicach. Ta sama ducho-

wość" (Tamże s. 224-225).  

 

W 1947 roku ks. Styczeń rozpoczął w 

Bagnie koło Wrocławia roczny nowicjat w 

zgromadzeniu Salwatorianów i przyjął imię 

zakonne Józef, zaś 8 września 1948 roku 

złożył pierwsze śluby zakonne. Studia 

filozoficzno-teologiczne odbył na Wydziale 

Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskie-

go. 5 kwietnia 1955 roku w Krakowie przy-

jął święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. 

Franciszka Jopa. 

  

Początki więzi z ks. Wojtyłą  

 

W czasie studiów ks. Styczeń interesował 

się filozofią przyrody, jednak prawdziwą 

jego pasją była muzyka. Marzył, by stu-

diować muzykologię. Na przeszkodzie w 

realizacji planów ks. Stycznia stanął ów-

czesny prowincjał, który dostrzegał jego 

uzdolnienia, ale uważał, iż wrażliwość i 

romantyczność młodego współbrata może 

być niebezpieczna. Z tego powodu polecił 

mu wybrać inny przedmiot. Wybór padł na 

wykłady ks. Karola Wojtyły, który w 1953 

roku ukończył przewód habilitacyjny na 

Wydziale Teologicznym UJ. Po zlikwido-

waniu Wydziału Teologicznego UJ rozpo-

czął on w 1954 roku wykłady z historii 

doktryn etycznych na KUL-u. W wykładach 

ks. Karola Wojtyły w Krakowie uczestniczył 

jako student kleryk Tadeusz.  

 

Studia filozoficzne na KUL-u rozpoczął ks. 

Styczeń w 1955 roku Jego naukowa droga 

związała się odtąd z ks. Wojtyłą. Uczestni-

cząc w prowadzonym przez niego semina-

rium z etyki, pod jego kierunkiem przygo-

tował pracę magisterską i doktorską (1963 

r.). W 1971 roku przedstawił rozprawę 

habilitacyjną. Ksiądz Styczeń najpierw 

został asystentem, a następnie adiunktem 

przy katedrze ks. Wojtyły. Gdy ks. Karol 

Wojtyła w 1958 roku otrzymał sakrę bisku-

pią, a w 1964 został mianowany arcybi-

skupem krakowskim, coraz częściej z racji 

licznych obowiązków związanych z kiero-

waniem diecezją, udziałem w życiu Kościo-

ła powszechnego (m.in. w Soborze Waty-

kańskim II) powierzał ks. Styczniowi pro-

wadzenie wykładów i seminarium z etyki.  

 

W liście z 4 listopada 2000 roku skierowa-

nym przez Jana Pawła II do ks. Stycznia z 

racji jego 70. urodzin, Papież tak ocenia 

ten okres: „Nasza wspólna przygoda z 

etyką zaczęła się jeszcze przed Lublinem. 

W Lublinie jednak, na Wydziale Filozoficz-

nym Katolickiego Uniwersytetu, miała ona 

fazę decydującą. Tam spotykaliśmy się 

zarówno na wykładach, jak i na semina-

riach, które prowadziłem jako wykładowca 

dojeżdżający z Krakowa. Tam również 

dane mi było poznać Cię bliżej jako stu-

denta głęboko zainteresowanego proble-

matyką etyczną. Wszystkie kolejne stopnie 

naukowe: magisterium, doktorat, a z kolei 

habilitacja, następowały po sobie w dość 

szybkim tempie, tak że mogłem być spo-

kojny o przyszłość Katedry Etyki na KUL-u. 

Formalnie wciąż byłem z nią związany aż 

do roku 1978, ale praktycznie wszystko już 

opierało się na Tobie" (Jan Paweł II - List 

do Ks. Profesora Tadeusza Stycznia. w: 

Codzienne pytania Antygony. Księga pa-

miątkowa ku czci Księdza Profesora Tade-

usza Stycznia, Lublin 2001, s. 45). 

  

Między Katedrą Etyki a katedrą św. 

Piotra  

 

Wybór ks. kard. Karola Wojtyły na Stolicę 

Piotrową w dniu 16 października 1978 roku 

nie przerwał zadzierzgniętych więzi na-

ukowych i osobistych. Wprost przeciwnie, 

pogłębił je. Z inicjatywy ks. prof. Stycznia, 

uchwałą Senatu Akademickiego KUL, 

został powołany do istnienia w 1982 roku 

Instytut Jana Pawła II KUL, jako między-
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wydziałowy ośrodek tejże uczelni, w celu 

prowadzenia „studiów nad myślą i dziełem 

Papieża Jana Pawła II oraz budowania 

wspólnoty osób w duchu głoszonej przez 

Niego nauki Chrystusa". W 1988 roku 

ukazał się pierwszy numer wydawanego 

przez Instytut kwartalnika „Ethos".  

 

Ksiądz Styczeń nie tylko kontynuował i 

rozwijał myśl swojego Mistrza, ale w bar-

dzo dyskretny sposób towarzyszył Mu w 

posłudze Kościołowi powszechnemu. Ta 

wzajemna przyjaźń rozwijała się na róż-

nych płaszczyznach: w dysputach nauko-

wych, zatroskaniu o Kościół, wspólnych 

chwilach wypoczynku i świętowania. W 

cytowanym już liście urodzinowym Ojciec 

Święty tak napisał: „Jestem Ci serdecznie 

wdzięczny za wszystkie lata naszej współ-

pracy, (...) a nade wszystko za serdeczną 

przyjaźń, którą mi okazywałeś i okazujesz 

niezmiennie do dnia dzisiejszego. Jesteś, 

Tadeuszu, znakomitym etykiem, ale nie 

tylko to - jesteś świetnym narciarzem i 

turystą. Z wdzięcznością wspominam 

wszystkie nasze wyprawy - letnie, jesien-

ne, zimowe - naprzód jeszcze w górach 

polskich, a potem także na północy Italii; 

były one okazją do różnych przemyśleń i 

twórczych dyskusji" (Tamże). 

  

Świadek wierny  

 

Ksiądz Tadeusz Styczeń był przy papie-

skim łożu śmierci w kwietniu 2005 roku. 

Jak zawsze dyskretny, nie chciał obnosić 

się faktem obdarowania przyjaźnią przez 

Ojca Świętego i zyskać przez to poklasku i 

uznania mediów. Mimo natarczywości, 

niekiedy wręcz nachalności dziennikarzy 

odmawiał wszelkich wywiadów dotyczą-

cych jego więzi z Janem Pawłem II i towa-

rzyszenia Mu w cierpieniu i śmierci. „Ktoś, 

komu umiera ojciec i on jest przy tym, nie 

mówi do telewizji o tym" - powiedział na 

zakończenie Mszy św. celebrowanej z racji 

jubileuszu 50-lecia kapłaństwa 5 kwietnia 

2005 roku w kościele akademickim KUL w 

Lublinie. To jedyna publiczna wypowiedź 

ks. Stycznia na ten temat. Było to wzrusza-

jące świadectwo wiernego ucznia i przyja-

ciela, a nie jakieś spekulacje.  

 

Oddajmy mu głos: „W momencie, kiedy 

Ojciec Święty skonał, dostrzegłem niezwy-

kły kontrast. Jeszcze niedawno ten nie-

zwykły ból na jego twarzy. To skrępowanie 

przyrządami, które miały pomóc przedłu-

żyć mu życie. On, który widzi swoją wier-

ność Ojcu przez to, że służy, ale służąc ma 

prawo, żeby mu nie skracać drogi cierpie-

nia do Ojca. Byłem świadkiem, jak podno-

sił ręce skowane. Czy nie prosił Ojca: bo 

jeśli to jest rzeczywiście dość, to chyba 

niech moi opiekunowie rozumieją i to, że ja 

mam prawo oddać życie, a nie zatrzymy-

wać życie, że Ty jesteś tym, który roz-

strzyga. (...) Ukochane siostry i bracia, ta 

twarz cierpiącego, jak gdyby z impulsu 

Tego, który konając, skonał, ta twarz poja-

wiła się nieoczekiwanie jako twarz kogoś 

uśmiechniętego, skłoniona w stronę po-

duszki, która wyglądała - ja wiem? - jak 

baranek czy owieczka, i uśmiechnięty w 

tamtą stronę tak stygnął. (...) Chcę się z 

wami podzielić tym, że nam nie wolno nie 

radować się z tego, że odszedł taki ojciec, 

ale równocześnie, że wolno też, trzeba 

zapłakać, że go już nie ma. Dopiero wtedy 

jest pełnia i umiejmy walczyć w sobie o tę 

równowagę. Żeby to było jakimś przyczyn-

kiem, kim Bóg Ojciec jest w stosunku do 

nas, skoro nam swojego Syna dał, by 

nikogo nie gwałcąc, skłonił człowieka, by 

sam wybrał tego, który jest jego ojcem. 

Oczekuję, żebyśmy z tym szli do naszych 

domów, i roznosili radość, okupując ją 

świadomością cierpienia i braku, i pustki, 

że jego nie ma, że jest tam". 

 

 Stygmat cierpienia i symbolika związ-

ków  

 

Ostatnie lata ks. Profesora Stycznia na-

znaczone były cierpieniem. Wymagał 

troskliwej i stałej opieki, dlatego od czerw-

ca 2009 roku przebywał w zakładzie opie-

kuńczo-leczniczym św. Jadwigi prowadzo-

nym przez Siostry Boromeuszki w Trzebni-

cy k. Wrocławia. Chociaż cierpienie onie-

śmiela - jak pisał Jan Paweł II, to odwie-

dzało go w Trzebnicy wielu przyjaciół, z 

którymi dzielił naukowe pasje i troskę o 

dobro Kościoła.  

 

Pan wezwał go do siebie 14 października 

2010 roku w 80. roku życia, 64. roku życia 

zakonnego i 56. roku życia kapłańskiego. 

Stało się to w przeddzień uroczystości ku 

czci św. Jadwigi Śląskiej, patronki dnia 

wyboru Jana Pawła II na papieża. Długo-

letnim kustoszem  sanktuarium św. Jadwigi 

Śląskiej w Trzebnicy był ks. Wawrzyniec 

Bochenek SDS, którego ks. Styczeń 

wspominał z takim namaszczeniem z racji 

wspomnianej spowiedzi. Co za zbieżność 

wydarzeń ludzkich losów. ks. Bogdan 

Giemza SDS  

ŚP. O. JÓZEF MAŁEK (1936-2010) SVD 

 

 

Dnia 12-go października 2010 r., zmarł 

w wieku 74 lat, o.Józef Małek, wyświę-

cony na kapłana w 1962 r.. Uroczystości 

pogrzebowe odbyły się dnia 16-go paź-

dziernika, 2010 r. (sobota). Różaniec,  i  

następnie  o  godz.  11:00  Msza  św.  w  

Domu  Misyjnym  św.  Józefa  w  Górnej 

Grupie            Za: www.werbisci.pl 

 

 

 

     

   

Od redakcji  

Bardzo prosimy o umieszczanie na zakonnych stronach internetowych banerów portalu internetowego 

www.zyciezakonne.pl . Są one do pobrania w prosty sposób po wejściu na naszą stronę, a następnie kliknięciu odsyłacza 

u samego jej dołu nazwanego po prostu „BANERY” 

 

 

 

 

 

http://www.werbisci.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/

