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Wiadomość tygodnia 

 

 

"Budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla misji" 

84. Światowy Tydzień Misyjny 

 

 

 

24 października po raz 84. Kościół w 

Polsce rozpoczął Światowy Tydzień 

Misyjny. Jest on wezwaniem do odno-

wienia zaangażowania w głoszenie 

Ewangelii i nadania działalności dusz-

pasterskiej głębszego rozmachu misyj-

nego poprzez udzielenie misjonarzom i 

Młodym Kościołom na świecie różno-

rodnego wsparcia, a przede wszystkim 

do wytrwałej modlitwy w intencji misji, 

jak nawołuje Benedykt XVI w orędziu 

misyjnym 2010 r. 

  

Z okazji Niedzieli Misyjnej i Tygodnia 

Misyjnego w siedzibie Konferencji Episko-

patu Polski w Warszawie odbyła się konfe-

rencja prasowa. - Niedziela Misyjna to 

święto solidarności z misjonarzami i Mło-

dymi Kościołami w świecie oraz troski, aby 

do wszystkich ludzi dotarła prawda o 

Chrystusie - powiedział ks. Jan Piotrowski, 

dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyj-

nych, przedstawiając wyzwania misyjne 

Benedykta XVI w orędziu. 

  

Światowy Tyzień Misyjny obchodzony 

będzie pod hasłem "Budowanie wspólnoty 

kościelnej ma kluczowe znaczenie dla 

misji". Papież zwraca uwagę, że dziś, "w 

społeczeństwie wieloetnicznym, w którym 

szerzą się coraz bardziej niepokojące 

formy samotności i obojętności, chrześci-

janie muszą zdobyć umiejętność dawania 

znaków nadziei i stawania się braćmi 

wszystkich, kultywując wielkie ideały 

zmieniające historię, a także 'bez fałszy-

wych iluzji bądź nieuzasadnionych lęków' 

winni starać się uczynić z naszej planety 

dom wszystkich narodów". Pisząc o mi-

syjnym zadaniu, które otrzymali wszyscy 

ochrzczeni, Benedykt XVI podkreśla, że 

nie można go zrealizować w sposób wia-

rygodny bez głębokiego nawrócenia oso-

bistego, wspólnotowego i pastoralnego.  

 

Kościół staje się "komunią" w Eucharystii" 

- pisze dalej papież "Nie możemy [...] 

zatrzymać dla siebie miłości, którą cele-

brujemy w tym sakramencie. Domaga się 

ona ze swej natury, by była przekazana 

wszystkim".  

 

 

 

W Polsce Niedziela Misyjna rozpoczyna 

Tydzień Misyjny, obchodzony pod hasłem 

"Misje - świadectwo miłości i komunii". 

"Wprowadzenia do Mszy św., komentarze, 

rozważanie tajemnic różańcowych i czy-

tanki to pomoc dla duszpasterzy, kateche-

tów i animatorów, aby ubogacić nimi litur-

gię wszelkiego rodzaju nabożeństw" - 

powiedział ks. Bogdan Michalski, sekre-

tarz krajowy PDRW i PDMD. - Kolejno, 

dzień po dniu, proponujemy refleksje, aby 

poszczególne wspólnoty wiernych - od 

parafii poprzez rodzinę, szkołę, wspólnoty 

apostolskie i Papieskie Dzieła Misyjne - w 

zjednoczeniu z Chrystusem realizowały 

wezwanie, że misje muszą być owocem 

świadectwa Miłości, którą jest sam Bóg, a 

drogą tego świadectwa jest komunia - 

przybliżył cel i treść materiałów do wyko-

rzystania podczas Tygodnia Misyjnego 

były misjonarz z Peru. Sekretarz krajowy 

PDRW podkreślił również, że szczegól-

nym darem dla misji jest modlitwa, 

zwłaszcza różańcowa, która powinna być 

szczególnie gorliwa w te dni.  

 

Gośćmi spotkania byli księża Francesco 

Kapu SVD z Indonezji i o. Lazare Sowah 

Ako Kossi, kombonianin, którzy studiują i 

pracują obecnie w Polsce. Podzielili się 

oni wrażeniami z bycia we wspólnocie 

naszego Kościoła i opowiedzieli o sytuacji 

Kościoła w swojej ojczyźnie. 

  

W Niedzielę Misyjną w kościołach prze-

prowadzana jest zbiórka, z której pienią-

dze przekazywane są na cele misji uni-

wersalnej. Za pośrednictwem Papieskich 

Dzieł Misyjnych trafiają do ponad 1000 

diecezji na terenach misyjnych, które 

pozostają pod opieką papieża. 

  

Przez ostatnie 10 lat Kościół w Polsce 

przekazał na rzecz młodych Kościołów 

ponad 30,5 mln zł. Taca z Niedzieli Misyj-

nej w 2009 r. wyniosła ponad 3 mln. Naj-

więcej pieniędzy przekazali wierni z diece-

zji: tarnowskiej (ok. 367 tys.), warszawsko-

praskiej (182,5 tys.) i poznańskiej (180 

tys.).  

 

Na terenach misyjnych pracuje: 38 632 

kapłanów diecezjalnych, 23 501 kapłanów 

zakonnych, 147 343 sióstr zakonnych. 

Pracują w 27 431 parafiach (dane wg 

Guida delle Missioni Cattoliche 2005). 

 

Według danych Komisji Episkopatu ds. 

Misji na dzień 10 czerwca 2009 r. na 

świecie pracuje 2115 polskich misjonarzy. 

Większość z nich to osoby konsekrowane 

– 1138 księży i braci oraz 648 sióstr za-

konnych. Na misjach pracuje też 293 

księży diecezjalnych. Najmniej liczną 

grupę stanowią misjonarze świeccy – 36 

osób. Blisko połowa misjonarzy, bo 919 

osób, pracuje na misjach w Afryce: w 

Kamerunie, Zambii, Rwandzie, Tanzanii, 

na Madagaskarze, w Demokratycznej 

Republice Konga, w Kenii i RPA.  

Za: www.missio.org.pl 
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  Wiadomości krajowe 

 

Senat Rzeczypospolitej ogłosił  

Rok Św. Maksymiliana Kolbego 

 

Senatorowie zdecydowali o ogłoszeniu 

roku 2011 Rokiem św. Maksymiliana Marii 

Kolbego. Decyzję w tej sprawie podjęto 

jednogłośnie podczas dzisiejszego posie-

dzenia. Senat przyjął także ustawę, że 

święto Trzech Króli będzie dniem wolnym 

od pracy.  

   

Senatorowie przypomnieli, że 14 sierpnia 

2011 r. minie 70. rocznica męczeńskiej 

śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego, 

który jest wyjątkową postacią wśród pan-

teonu wielkich Polaków XX w. Przypomnie-

li też, że św. Maksymilian jest symbolem 

ofiar nazizmu oraz „patronem trudnych 

czasów" - jak powiedział Papież Jan Paweł 

II. Jest także symbolem trudnych wyborów 

obecnych w życiu każdego człowieka. 

  

 

 

"Senat Rzeczpospolitej Polskiej czyni to 

dla uczczenia życia i moralnej postawy 

tego wybitnego Polaka i kapłana, obrońcy 

godności człowieka, wzorca cnót, autoryte-

tu moralnego, bohatera o heroicznej od-

wadze, wychowawcy, społecznika, a także 

obywatela świata, który w imię solidarności 

z drugim człowiekiem podjął cierpienie i 

oddał życie. Jego myśl społeczna i ofiara 

mają szczególne znaczenie dla wciąż 

odradzającego się społeczeństwa obywa-

telskiego Rzeczypospolitej" - czytamy w 

uchwale.               Za: Radio Niepokalanów 

 

122 Zebranie Plenarne Wyższych 

Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń 

Zakonnych 

 

W dniach 20-22 października 2010, w 

Warszawie, odbyło się 122 Zebranie Ple-

narne Konferencji Wyższych Przełożonych 

Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, którego 

tematem było Głoszenie nadziei, naszą 

misją w kontekście europejskim. 

Zebranie rozpoczął J.E. Ks. Arcybiskup 

Celestino Migliore, Mszą świętą i spotka-

niem z uczestniczkami. Było to pierwsze 

spotkanie Księdza Nuncjusza z tym gre-

mium, reprezentującym czynne zgroma-

dzenia zakonne w Polsce. 

Temat wiodący przedstawił ks. Jose Cristo 

Rey Garcia Paredes, klaretyn z Hiszpanii, 

znany w Europie i poza jej granicami teo-

log życia zakonnego. Ks. Jose Cristo Rey 

podzielił się refleksami nad obecną sytu-

acją religijną Europy i niektórymi nowymi 

prądami myślowymi  w środowisku świec-

kim oraz ich reperkusjami w myśleniu o roli 

i zadaniach życia zakonnego. 

W czasie Zebrania był też obecny Ksiądz 

Biskup Stanisław Budzik, Sekretarz Gene-

ralny KEP. Ponadto, zgodnie z tradycją, 

siostry zajeły się bieżącymi sprawami 

dotyczącymi naszych wspólnot i samej 

Konferencji. Była mowa, między innymi o 

trzyletnim Studium Formacyjnym, które 

rozpoczęło swą pracę 8 października br. W 

zajęciach uczestniczy 59 sióstr z różnych 

poziomów formacji początkowej a także 

młode profeski wieczyste z 22 zgroma-

dzeń.  sjol        Za: www.zakony-zenskie.pl   

  

Prowincjałowie franciszkańscy w 

Polsce rozmawiali o współpracy 

 

W klasztorze Braci Mniejszych w Chorzo-

wie dnia 18 października br. odbyło się 

zwyczajne spotkanie Konferencji Prowin-

cjałów Franciszkańskich w Polsce (KPF). 

Podczas spotkania jak zawsze poruszane 

były bieżące kwestie dotyczące współpra-

cy na poziomie krajowym pomiędzy 

wszystkimi prowincjami Pierwszego Zako-

nu Świętego Franciszka w Polsce.  

   

Zebrani rozmawiali na temat Instytutu 

Studiów Franciszkańskich,  którego obec-

ną sytuację przybliżył dyrektor ISF br. dr 

Andrzej Zając OFMConv. Poruszano rów-

nież kwestię przygotowania brewiarza 

http://www.zakony-zenskie.pl/
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franciszkańskiego, który ma się ukazać 

nakładem sił wszystkich prowincji.  

 

Spotkania KPF to moment budowania 

więzi i relacji braterskich, jak również mo-

ment wspólnej modlitwy, który jest posta-

wieniem w centrum osoby Jezusa Chry-

stusa umarłego i zmartwychwstałego. 

Dlatego wspólnie celebrowana była Eucha-

rystia, której przewodniczył br. Czesław 

Gniecki OFM, słowo Boże zaś do braci 

wygłosił br. Ezdrasz Biesok OFM - gospo-

darz spotkania. Br. Paweł Teperski.  

Za: www.kapucyni.pl 

 

Spotkanie wikariuszy biskupich i 

referentów diecezjalnych 

ds. życia konsekrowanego 

 

W poniedziałek 25 października odbyło się 

w siedzibie Sekretariatu Konferencji Epi-

skopatu Polski spotkanie wikariuszy bisku-

pich, dyrektorów wydziałów zakonnych, 

referentek i referentów diecezjalnych ds. 

życia konsekrowanego w Polsce. Spotka-

niu przewodniczył bp Kazimierz Gurda, 

przewodniczący Komisji Episkopatu Polski. 

Ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i 

Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.  

 

W pierwszym wystąpieniu o. Gabriel Bar-

toszewski OFMCap omówił historyczne 

etapy rozwoju oraz normy prawne doty-

czące indywidualnych form życia konse-

krowanego w Kościele. Kolejnym wystą-

pieniem był referat ks. prof. dra hab. Cze-

sława Parzyszka, pallotyna poświęcony 

programowi duszpasterskiemu Kościoła w 

Polsce na lata 2011-13 Kościół domem 

komunii w kontekście życia konsekrowa-

nego. W dyskusji po referatach próbowano 

praktycznie określić możliwości wykorzy-

stania tematu communio z Bogiem w for-

macji i duszpasterstwie osób konsekrowa-

nych. Rozmawiano także wiele o dziewi-

cach konsekrowanych i problemach zwią-

zanych z ich obecnością we wspólnocie 

Kościoła lokalnego. 

 

 

 

Po przerwie sekretarz generalna Konfe-

rencji żeńskich przełożonych M. Jolanta 

Olech przedstawiła Informację o bieżącej 

działalności Konferencji, zwracając szcze-

gólną uwagę na kursy formacyjne dla 

przełożonych wyższych. Wspomniała 

także o pierwszym spotkaniu Europejskiej 

Unii Przełożonych Wyższych w Polsce, 

które odbyło się w lutym w Częstochowie. 

Tematem spotkania była nadzieja w kon-

tekście przemian we współczesnej Euro-

pie. Poinformowała o powstaniu Studium 

dla juniorystek w Warszawie. Matka Olech 

zwróciła tez uwagę na zmiany w sposobie 

powołania referentek diecezjalnych ds. 

zgromadzeń żeńskich.  

 

Matka Weronika Sowulewska, przewodni-

cząca Konferencji klasztorów kontempla-

cyjnych poinformowała o powstaniu Sekre-

tariatu, wspomagającego działalność Kon-

ferencji, który mieści się w budynku Konfe-

rencji Episkopatu Polski w Warszawie.  

 

Sekretarz gen. Konferencji zakonów mę-

skich o. Kazimierz Malinowski przypomniał 

o ważnych wydarzeniach dla wszystkich 

osób konsekrowanych: kanonizacji św. 

Stanisława Kazimierczyka oraz jubileuszu 

Księży Misjonarzy i Sióstr Szarytek w 350 

lecie śmierci ich Założycieli. Poinformował 

także o nowych  inicjatywach Konferencji, 

jakimi SA uruchomienie portalu zakupowe-

go dla klasztorow w ramach Forum współ-

pracy Międzyzakonnej oraz wprowadzenie 

jednolitych legitymacji dla wszystkich za-

konników. Zwrócił się także do obecnych o 

współpracę przy redagowaniu portalu 

www.zyciezakonne.pl i Biuletynu Tygo-

dniowego CIZ.  

 

Z kolei księża biskupi obecni na spotkaniu 

omówili przebieg jesiennych pielgrzymek 

osób konsekrowanych do sanktuariów w 

Gietrzwałdzie, Gostyniu i Świętym Krzyżu. 

 

Ks. bp K. Gurda poinformował, że na 

Dzień Życia Konsekrowanego (2 lutego) 

będzie wydany specjalny list Episkopatu. 

Po zakończeniu spotkania wikariuszy i 

referentek odbyło się posiedzenie Komisji 

Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia 

Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 

Apostolskiego.                                     Red.  

 

Inauguracja „Kolbianum”  

w Niepokalanowie 

 

Spełniło się marzenie św. Maksymiliana 

Kolbego: 77 lat temu franciszkanin i zało-

życiel Niepokalanowa chciał stworzyć 

Akademie Maryjną. "Jeśli Niepokalana 

zechce - czytamy w jego wypowiedzi z 12 

października 1933 roku - założymy Aka-

demię Maryjną, aby w niej studiować, 

wykładać, publikować na cały świat, czym 

jest Niepokalana. Może z doktoratem z 

mariologii".  

   

12 października br., 27 osób rozpoczęło 

naukę mariologii na wydziale teologicznym 

warszawskiego Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Niepokalanowie. 

Są to studia podyplomowe i doktoranckie. 

Placówka będzie zajmowała się pogłębia-

niem wiedzy teologicznej o Najświętszej 

Maryi Pannie. Dziekan wydziału teologicz-

nego ks. prof. Stanisław Dziekoński ogłosił, 

że decyzją senatu UKSW powstał ośrodek 

naukowo-badawczy "Kolbianum" w Niepo-

kalanowie, a jego kierownikiem został o. 

prof. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv 

(na zdjęciu powyżej / fot. OFMConv Nie-

pokalanów). 

 

Msza św. inauguracyjna nowego instytutu 

w Niepokalanowie została odprawiona w 

przez prowincjała franciszkanów z War-

szawy o. dr. Mirosława Bartosa OFMConv, 

a wykład inauguracyjny wygłosił o. prof. 

Stefano Cecchin - franciszkanin, sekretarz 

Papieskiej Międzynarodowej Akademii 

Maryjnej. 

 

"Kolbianum", to jedyny w Polsce i Europie 

Środkowo-Wschodniej, a także jeden z 

trzech znaczących ośrodków mariologicz-

nych w świecie obok rzymskich uczelni: 

"Marianum" i "Antonianum". Inicjatywa 

ośrodka studiów mariologicznych w Niepo-

kalanowie stanowi wotum wdzięczności za 

ofiarę życia św. Maksymiliana Kolbego. 

Franciszkanie w Polsce w tym roku, do-

kładnie 14 sierpnia zainaugurowali Rok 

Kolbiński, przygotowujący do 70. rocznicy 

śmierci o. Kolbego, która przypadnie 14 

sierpnia 2011 roku.  

Za: www.franciszkanie.pl  

 

Zawierzenie Polskich Prowincji 

Towarzystwa Jezusowego  

św. Józefowi 

 

Jak co roku, w sanktuarium św. Józefa w 

Kaliszu zgromadzili się polscy jezuici, aby 

przed cudownym obrazem św. Rodziny  

odnowić zawierzenie ich prowincji zakon-

nych opiekunowi Jezusa.  Uroczystej mszy 

św. koncelebrowanej przewodniczył ordy-

nariusz kaliski bp. Stanisław Napierała.  

   

W imieniu jezuitów aktu zawierzenia doko-

nali Prowincjał Wielkopolsko-Mazowiecki 

o. Tomasz Kot oraz Prowincjał Polski 

Południowej o. Wojciech Ziółek. Ten ostat-

ni w homilii podkreślił, że droga św.  Józefa 

powinna być drogą każdego jezuity. Pole-

ga ona na nieustannym odnajdywaniu 

Jezusa i  wychodzeniu z Nim do ludzi, 

którzy się od Niego oddalili. 

 

  

 

Św. Józef jest szczególnym patronem 

polskich jezuitów, ponieważ to właśnie 

jemu w 1950 roku został zawierzony los 

obu polskich prowincji Towarzystwa Jezu-

sowego w obliczu zagrożenia delegalizacją 

zakonu przez władze komunistyczne. 

Ówcześni przełożeni złożyli także ślubo-

wanie, w którym zobowiązali się  do co-

rocznego dziękczynnego nawiedzania 

przez jezuitów kaliskiego sanktuarium, jeśli 

działalność zakonu na terenie Polski nie 

zostanie przerwana.       Za: www.jezuici.pl  

 

Zaduszki jazzowe u franciszkanów 

w Olsztynie 

 

Zaduszki jazzowe, czym są? W powojen-

nej Polsce muzyka jazzowa bardzo szybko 

http://www.kapucyni.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.franciszkanie.pl/
http://www.jezuici.pl/
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znalazła swoich odbiorców. Ludzie zaczęli 

fascynować się tego rodzaju muzyką przez 

wzgląd na poczucie wolności jakie miała 

dawać w czasach wyjątkowo trudnych dla 

naszej Ojczyzny. Już w latach 50-tych 

Polska cieszyła się znakomitymi muzyka-

mi, grającymi na światowym poziomie. 

Znali się, ale nie mieli okazji się spotykać. 

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień 

Zaduszny były okazją do wspólnego mu-

zykowania.  W 1954 po raz pierwszy spo-

tkali się w „Zaduszki" na jednej z sal gim-

nastycznych w Krakowie. Była to sala 

szkoły podstawowej przy ulicy Królowej 

Jadwigi. Spotkanie to okazało się pierw-

szym polskim jam session i do historii 

przeszło jako pierwsze Zaduszki Jazzowe. 

 

W 1987 roku Jan Budziaszek po raz 

pierwszy w Polsce zainicjował Mszę św. 

jazzową w intencji zmarłych muzyków. Od 

tego czasu celebrowana jest dorocznie w 

kościele oo. dominikanów w Krakowie. 

Choć w program została oficjalnie wpisana 

dopiero w czasach postkomunistycznych, 

stanowi znamienne zakończenie festiwalu 

zaduszkowego.  

 

 

 

W wielu polskich miastach, po dziś dzień 

ta inicjatywa jest kontynuowana. Wpisała 

się już jako jedno z najbardziej popular-

nych cyklicznych wydarzeń duchowo - 

kulturalnych. Całym sercem pragniemy 

wszczepić to jakże znamienite misterium 

na teren naszego miasta.  

  

Bracia Franciszkanie z Olsztyna - Zatorza 

oraz Spółdzielnia Socjalna SMAKI ŻYCIA 

bardzo serdecznie zapraszają 02 listopada 

2010 roku o godzinie 18:00 na Pierwszą 

Mszę Zaduszkową w intencji zmarłych 

muzyków. Po Eucharystii, sprawowanej 

przy oryginalnym jazzowym akompania-

mencie, zapraszamy na koncert. 

 

 Całym sercem dziękujemy muzykom, 

którzy zgodzili się uświetnić nasze przed-

sięwzięcie. Cieszymy się także patronatem 

honorowym pana Prezydenta Miasta Olsz-

tyn, Piotra Grzymowicza oraz współpracą 

Miejskiego Ośrodka Kultury. Dziękujemy 

również naszym sponsorom, dzięki którym 

inicjatywa będzie miała charakter profesjo-

nalny.                Za: www.franciszkanie.net 

 

 

   

  Zaproszenie do współpracy  

 

 

Zaproszenie portalu DEON.pl do parafii zakonnych 

 

Wielebni Ojcowie i Księża Proboszczowie! 

Drodzy Ojcowie i Księża Duszpasterze! 

 

Jestem jezuitą i pracuję dla wydawnictwa WAM w Krakowie. W ubiegłym roku ruszył nowy portal społecznościowo-informacyjny 

DEON.pl (www.deon.pl), który prowadzę. Portal należy do wydawnictwa, ale jest dziełem apostolskim Prowincji Polski 

Południowej Towarzystwa Jezusowego. Portal adresujemy przede wszystkim do odbiorców w wieku 25-55 lat, ale praktyka 

pokazuje, że wszyscy, którzy go odwiedzają, znajdują w nim coś dla siebie z bieżących informacji z Polski, ze świata, z działu 

Inteligentne Życie oraz z życia Kościoła. Chcemy, by portal informował o tym co istotne, wspierał dobre inicjatywy, oraz 

promował to, co dobre w Kościele. Stawiamy na nowoczesną technologię ufając, że udostępnione przez nas narzędzia 

(tworzenie profili, dodawanie artykułów, tworzenie galerii, komentowanie, toczenie dyskusji w grupach tematycznych) zachęcą 

wielu użytkowników do współtworzenia portalu DEON.pl. 

 

 

 

 

JEZUICKI PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWO - INFORMACYJNY 

 

Tym listem chciałbym serdecznie zaprosić do włączenia się w budowanie bazy danych polskich parafii, parafii polonijnych oraz 

parafii prowadzonych przez polskich misjonarzy. Od Proboszcza wymagalibyśmy jedynie zatwierdzenia administratora strony 

internetowej parafii, który się do nas zgłosi. Jest to inicjatywa całkowicie nieodpłatna, opiera się na dobrej woli lokalnych 

duszpasterzy oraz chęciach uzdolnionych internetowo parafian. Ta inicjatywa pozwoli dobrze zaprezentować Waszą parafię 

zakonną w całej Polsce.  

 

Wystarczy wejść na www.deon.pl i zapoznać się z naszym prostym i intuicyjnym systemem. Nasz katalog może służyć jako 

strona internetowa parafii, ale nie zastępuje istniejących oficjalnych stron parafii. Zapewniam, że dzięki obecności na DEON.pl, 

Wasza parafia będzie prezentowana w przejrzysty sposób wraz z ogłoszeniami i zdjęciami, będzie łatwa do odnalezienia w 

Internecie, oraz pozwoli na bycie w kontakcie z parafianami.  

 

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z akcją Parafia WWW Sieci (www.deon.pl/parafie-koscioly/), oraz przyłączenia się do 

pozostałych kilkunastu tysięcy parafii, które rozpoczynają swoja działalność na DEON.pl. Licząc na przychylność informuję, że 

do Proboszcza należy ostateczne zdanie przy mianowaniu administratora Parafii WWW Sieci. Z poważaniem i serdecznością 

 

     Artur Demkowicz SJ 

 

 

 

http://www.franciszkanie.net/news/620,zaduszki_jazzowe_u_franciszkanow_-_olsztyn/
http://www.deon.pl/
http://www.deon.pl/
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  Wiadomości zagraniczne  

 

Dwóch zakonników w gronie no-

wych kardynałów 

 

Benedykt XVI ogłosił nazwiska 24 nowych 

kardynałów na zakończenie audiencji 

generalnej, która odbyła się 20 paździer-

nika w Watykanie. Zapowiedział, że w 

dniu 21 listopada odbędzie się trzeci kon-

systorz obecnego pontyfikatu, podczas 

którego nominaci odbiorą insygnia kardy-

nalskie. Jednym z nich jest Polak arcybi-

skup Kazimierz Nycz, metropolita war-

szawski. Na liście nowych kardynałów 

znaleźli się także dwaj włoscy zakonnicy: 

 

Abp Angelo Amato SDB, prefekt Kon-

gregacji Spraw Kanonizacyjnych. Urodził 

się 8 czerwca 1938 r. w mieście Molfetta 

na południu Włoch. Święcenia kapłańskie 

przyjął w Zgromadzeniu Salezjańskim 22 

grudnia 1967. 19 grudnia 2002 Jan Paweł 

II mianował go sekretarzem Kongregacji 

Nauki Wiary (a więc najbliższym współ-

pracownikiem ówczesnego prefekta kard. 

Josepha Ratzingera do chwili jego wyboru 

na papieża) i jednocześnie biskupem 

tytularnym.  

 

Papież udzielił mu również osobiście sakry 

6 stycznia następnego roku. Jako sekre-

tarz głównej kongregacji watykańskiej 

uchodził za jednego z autorów deklaracji 

„Dominus Iesus” o jedyności i powszech-

ności zbawczej Jezusa Chrystusa i Ko-

ścioła z 2000 roku. 

 

 

 

Abp Velasio De Paolis CS, przewodni-

czący Prefektury Spraw Gospodarczych 

Stolicy Apostolskiej, delegat papieski dla 

zgromadzenia Legionistów Chrystusa. 

Urodził się 19 września 1935 w Sonnino 

koło Rzymu. Święcenia kapłańskie przyjął 

18 marca 1961 w Zgromadzeniu Misjona-

rzy św. Karola (skalabrynianów; CS). 

Ukończył cztery uniwersytety rzymskie, w 

tym dwa papieskie, jest specjalistą w 

zakresie prawa kanonicznego i teologii 

moralnej. W latach 1965-74 pełnił różne 

stanowiska w swym zgromadzeniu zakon-

nym, ostatnio jako jego prokurator gene-

ralny. Od 1971 pracował na uczelniach 

papieskich, m.in. od 1998 jest dziekanem 

wydziału prawa kanonicznego „Urbania-

num”. 30 grudnia 2003 Jan Paweł II mia-

nował go sekretarzem Trybunału Sygnatu-

ry Apostolskiej i biskupem tytularnym 

Thelepte. 12 kwietnia 2008 Benedykt XVI 

powołał go na przewodniczącego Prefek-

tury Spraw Gospodarczych Stolicy Apo-

stolskiej, a 9 lipca 2010 mianował go 

swym delegatem ds. Legionu Chrystusa z 

bardzo szerokim zakresem władzy wobec 

zgromadzenia. Kardynał-nominat jest 

autorem licznych książek, artykułów i 

innych opracowań, przede wszystkim 

dotyczących prawa kanonicznego oraz 

bierze czynny udział w życiu naukowym z 

tej dziedziny we Włoszech i za granicą.  

(…)                Za: eKai 

 

Delegat papieski ds Legionistów 

Chrystusa: odnowa, by dalej służyć 

Kościołowi, potrwa kilka lat 

 

Legionistów Chrystusa czeka kilkuletni 

proces odnowy i zmian prawnych - zapo-

wiedział w liście do zgromadzenia papie-

ski delegat. Nominowany wczoraj kardy-

nałem abp Velasio De Paolis CS przed-

stawił w obszernym liście program pomo-

cy zgromadzeniu, by przezwyciężyło ono 

kryzys, w jakim znalazło się po ujawnieniu 

skandali związanych z jego założycielem.  

   

Delegat papieski przyznał, że on sam nie 

jest ani wizytatorem, ani tym bardziej 

komisarzem, który przejmie władzę w 

zgromadzeniu. Benedykt XVI potwierdził 

bowiem, że obecni przełożeni legionistów 

nadal będą pełnić swoje funkcje. Delega-

towi chodzi bardziej o to, by pomoc zaofe-

rowana przez Stolicę Apostolską posłużyła 

do rozeznania, jak najlepiej zmienić kon-

stytucje zakonne, oczyścić je i przygoto-

wać zgromadzenie do dalszej służby 

Kościołowi. 

 

Na obecnym etapie zbierane są tematy, 

którymi w pierwszej kolejności zajmie się 

delegat wraz z czterema doradcami. Pro-

pozycje dotyczą w dużej mierze spraw 

wewnętrznych (forum internum) zgroma-

dzenia, jak posługa spowiedników i kie-

rowników duchowych, wolność sumienia 

podwładnych, czy sposoby sprawowania 

władzy. Najprawdopodobniej powstaną 

dwie komisje eksperckie. Jedna zajmie się 

rewizją konstytucji, a druga zagadnieniami 

ekonomicznymi. Z czasem konieczna też 

będzie nadzwyczajna kapituła generalna 

Legionistów Chrystusa, która zatwierdzi 

zmiany prawne. Ze względu na złożoność 

i delikatność problematyki delegatura 

apostolska w zgromadzeniu potrwa przy-

najmniej dwa, trzy lata lub dłużej.                    

Za: Radio Watykańskie 

 Nowa włoska błogosławiona 

S. Alfonsa Clerici 

 

Wzorem cierpliwości i miłosierdzia wobec 

najbardziej potrzebujących nazwał abp 

Angelo Amato siostrę Alfonsę Clerici. W 

Vercelli, włoskim mieście, w którym prze-

żyła najważniejsze lata swego życia, 

została ona ogłoszona błogosławioną. 

Liturgii beatyfikacyjnej przewodniczył w 

imieniu Papieża prefekt Kongregacji 

Spraw Kanonizacyjnych.  

   

Bł. Alfonsa urodziła się w 1860 r. w pół-

nocnych Włoszech. Po skończeniu szkoły 

przez kilka lat pracowała jako nauczyciel-

ka, a następnie wstąpiła do Instytutu 

Sióstr Przenajświętszej Krwi prowadzące-

go kolegium, do którego wcześniej 

uczęszczała. Przez wiele lat w Vercelli 

kierowała Schroniskiem Opatrzności prze-

znaczonym dla osieroconych dziewcząt. 

Swą pomocą obejmowała także ludzi 

biednych i przeżywających różnego rodza-

ju trudności. Gdy zmarła mając 70 lat, 

ludzie mówili, że odeszła święta. 

 

 

 

Jak zaznaczył perfekt Kongregacji Spraw 

Kanonizacyjnych, nowa błogosławiona, 

wzorując się na tzw. metodzie prewencyj-

nej św. Jana Bosko, starała się nie tyle 

karać, ile zapobiegać występkom młodych 

ludzi. „Jej pracy towarzyszyła ogromna 

cierpliwość i miłosierdzie. Za to, że łatwo 

wybaczała młodzieży, była często kryty-

kowana przez swoje współsiostry i inne 

nauczycielki. Wszystko znosiła z cierpli-

wością. Cierpliwość w przeciwnościach 

jest jednym z wyznaczników jej heroicznej 

wiary" - dodał abp Amato. 

 

Bł. Alfonsa została pochowana w kaplicy 

Schroniska Opatrzności w Vercelli. Jej 

grób stał się miejscem pielgrzymek. 

Wspominana jest nie tylko jako osoba 

zaangażowana w pomoc najbardziej po-

trzebującym, ale też jako człowiek wielkiej 

modlitwy i heroicznego ducha.  

Za: Radio Watykańskie 

 

Proces beatyfikacyjny O. Waltera 

Ciszka SJ trwa w USA 

 

Proces beatyfikacyjny więźnia sowieckich 

łagrów, o. Waltera Ciszka SJ, idzie do 

przodu. Zapewnili o tym dwaj postulatorzy 

z diecezji Allentown w Pensylwanii w 

Stanach Zjednoczonych. W czasie obcho-

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=377418
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=377418
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dów 26. Dni Księdza Ciszka, zorganizo-

wanych w jego rodzinnej parafii w She-

nandoah, postulatorzy przyznali, że choć 

wydaje się, że proces beatyfikacyjny jezu-

ity przeżywa zastój, to jednak jego waty-

kański etap idzie naprzód.  

   

Powołana przez Kongregację Spraw Ka-

nonizacyjnych komisja historyczna bada 

zgromadzoną dokumentację i prosi o 

materiały uzupełniające, których jednak 

odmawiają rosyjskie władze państwowe. 

Prowadzący proces przyznali, że cały 

czas napływają świadectwa z terenów 

dawnego Związku Radzieckiego. Byli 

łagiernicy z Syberii pamiętają bohater-

skiego duszpasterza i pamięć o nim jest 

nadal żywa. Dużym zaskoczeniem w 

procesie było świadectwo seminarzysty z 

Petersburga. Zaprezentował on relacje 

swego dziadka, który z kandydatem na 

ołtarze zetknął się w łagrze. Przyznano, że 

to bardzo cenne świadectwo przekazane 

przez najmłodsze pokolenie wierzących z 

Rosji. 

 

Krytycznej analizie poddawane są w waty-

kańskiej kongregacji pisma i świadectwa 

osób, które osobiście poznały o. Ciszka. 

Najcenniejsze, ale zarazem nieliczne, są 

te z okresu sowieckiego, gdy przez 23 lata 

jezuita więziony był na Syberii. Kolejnym 

etapem w procesie kanonizacyjnym wię-

zionego w sowieckich łagrach kapłana 

polskiego pochodzenia jest ogłoszenie go 

czcigodnym sługą Bożym. Trudno jednak 

na chwilę obecną stwierdzić, jak szybko to 

nastąpi.  

  

W głąb Związku Sowieckiego ks. Walter 

Ciszek przybył w 1940 r., przechodząc z 

ziem polskich okupowanych już przez 

Armię Czerwoną. Rok później aresztowało 

go NKWD. Jezuitę skazano na 15 lat 

łagrów. Po zwolnieniu pracował jako ro-

botnik. W 1963 r. komunistyczne władze 

wymieniły go za dwóch radzieckich szpie-

gów, dzięki czemu mógł powrócić do 

Stanów Zjednoczonych. 

 

Aż do swej śmierci w 1984 r. o. Ciszek 

pracował w Ośrodku Studiów Wschodnich 

Uniwersytetu Fordham w Nowym Jorku 

oraz jako rekolekcjonista i kierownik du-

chowy. Swe wspomnienia z ZSRR opisał 

w dwóch książkach: „Z Bogiem w Rosji" i 

„On mnie prowadzi" (wydanych również w 

Polsce przez Wydawnictwo Przeglądu 

Powszechnego).   Za: Radio Watykańskie 

 

350 lat cudownego obrazu  

Mariahilf w Wiedniu 

 

W roku 1660, a więc dokładnie 350 lat 

temu, Don Cölestin Joanelli, barnabita, 

duszpasterz w parafii św. Michała w 

Wiedniu, wystawił do kultu w drewnianej 

kaplicy cmentarnej (na miejscu obecnego 

kościoła) obraz Matki Bożej - Mariahilf. 

Jest to kopia obrazu wymalowanego przez 

Lukasa Cranacha d.Ä., którego oryginał 

znajduje się w katedrze w Innsbrucku. 

Podczas drugiego najazdu tureckiego na 

Wiedeń w roku 1683 obraz został nocą 

przeniesiony przez odważnego kościelne-

go do oratorium kościoła św. Michała. 

Następnie, w roku 1683 obraz Mariahilf 

przeniesiono z powrotem w uroczystej 

procesji przy współuczestnictwie ordyna-

riusza, duchowieństwa wiedeńskiego i 30-

tysięcznej rzeszy wiernych. Sanktuarium 

osiągało szczyt ruchu pielgrzymkowego w 

XVII i XVIII wieku, gdzie przeciętnie od-

prawiano dziennie 55 Mszy świętych 

(zapis w kronice z roku 1760). W roku 

1783, w kościele pielgrzymkowym zostaje 

erygowana parafia Mariahilf. Przez 260 lat 

w sanktuarium i parafii duszpasterstwo 

sprawowali barnabici, przez trzy lata księ-

ża diecezjalni, następnie od roku 1923 

przez 74 lata salwatorianie. Od roku 1997 

w sanktuarium duszpasterzują michalici. 

 

Duchowe przygotowanie do jubileuszu 

obejmowały: 9-miesięczna nowenna (1 raz 

w miesiącu nabożeństwo maryjne), dni 

pielgrzymkowe każdego 13-tego miesiąca, 

codzienny różaniec, koncerty. Zadbano 

również, by jubileusz mógł być obchodzo-

ny w odnowionym kościele sanktuaryjnym. 

W dwóch etapach przeprowadzono prace 

konserwatorskie i restauracyjne elewacji. 

(…) 

 

 

Uroczystości jubileuszowe trwały tydzień: 

od 10 do 17 października 2010 roku. W 

tych dniach Msze święte celebrowali: (…) 

Centralnej uroczystości 17 października 

przewodniczył ordynariusz archidiecezji 

wiedeńskiej kard. Christoph Schönborn. 

Chór Mariahilf z orkiestrą wykonali „Kr-

önungsmesse von W. A. Mozart". Ponadto 

odbyły się dwa koncerty, podczas których 

zostały wykonane niektóre utwory Bacha, 

Fuxa, Händela, Mozarta i Schuberta. (..)  

Za: www.janagora.com  

 

Ks. Patryk Griffin nowym dyrekto-

rem gen. Sióstr Miłosierdzia 

 

21 października 2010, Siostra Evelyne 

Franc SM, Przełożona Generalna Sióstr 

Miłosierdzia ogłosiła Siostrom w Paryżu, 

że ks. Gregory Gay CM, Przełożony Ge-

neralny, mianował ks. Patryka GRIFFINA 

CM, należącego do Prowincji Wschodniej 

USA, nowym Dyrektorem Generalnym 

Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. 

Wincentego a Paulo na sześcioletnią 

kadencję. Dotychczasowy Dyrektor, ks. 

Javier Alvarez CM został wybrany Wika-

riuszem Generalnym Zgromadzenia Misji 

w trakcie Konwentu Generalnego w lipcu 

tego roku. (…) 

   

Zgodnie z Konstytucjami i Statutami Sióstr 

Miłosierdzia, Przełożony Generalny posia-

da uprawnienia do mianowania Dyrektora 

Generalnego jako swojego stałego przed-

stawiciela i współpracownika, ze zwykłymi 

uprawnieniami wikariusza, w Zgromadze-

niu Sióstr Miłosierdzia. Jego misją jest 

promocja życia duchowego i apostolskie-

go Sióstr i pomoc Przełożonej Generalnej 

oraz jej Radzie w kierowaniu Zgromadze-

niem zgodnie z Konstytucjami i Statutami." 

- czytamy w dekrecie nominacyjnym ks. 

Griffina z 18 października 2010.(…) Za:  

www.misjonarze.pl 

Syberyjska Asemblea klaretynów 

 

W dniach od 19 do 21 października 2010 

w Krasnojarsku odbyła się Asamblea 

Klaretynów pracujących na Syberii. Ze-

braniu przewodniczył Prowincjał - O. 

Krzysztof Gierat, wraz z Ekonomem pro-

wincjalnym - O. Zbigniewem Zmorzyń-

skim.   

   

W Asamblei uczestniczyło 11 osób, w tym 

dwóch Rosjan - Klaretynów. W niektórych 

momentach Asambeli był obecny Ordyna-

riusz Diecezji Irkuck - Jego Eksc. Ks. Bp 

Cyryl Klimowicz, który, m. in. przewodni-

czył Eucharystii i wygłosił kazanie na 

rozpoczęcie i zakończenie zebrania. Ce-

lem Asamblei było zapoznanie się i omó-

wienie różnorodnych spraw zgromadze-

niowych, które stały się owocem niedawno 

odbytej Kapituły Generalnej i Prowincjal-

nej; wspólnotowe spotkanie się i modlitwa; 

dzielenie się własnymi doświadczeniami 

życia i duszpasterstwa poprzez braterski 

dialog; zapoznanie się i omówienie planu 

działania Zarządu Generalnego i Prowin-

cjalnego Zgromadzenia na najbliższe 6-

lecie; analiza oraz ocena naszego życia i 

apostolatu w Rosji w kontekście naszej 

duchowości, formacji, apostolatu i ekono-

mii. Jednym z istotnych elementów Asam-

blei było także zapoznanie się z ideą i 

materiałami ogólno zgromadzeniowego 

czteroletniego projektu odnowy misjonar-

skiego i klaretyńskiego życia duchowego, 

nazwanego "Kuźnia w życiu codziennym".  

Za:  www.klaretyni.pl 

 

Nowe miejsce posługi polskich 

Dominikanów w USA 

 

Amerykański Uniwersytet Virginia (Char-

lottesville, USA) jest nowym miejscem 

duszpasterstwa polskich dominikanów. Od 

3. października pracuje tam o. Jacek 

Buda, dominikanin z Polski. Po Uniwersy-

tecie Columbia w Nowym Jorku, Dartmo-

uth i parafiach w stanie Wisconsin jest to 

kolejne miejsce pracy duszpasterskiej 

polskich dominikanów. Na mocy umowy 

między Polską Prowincją Dominikanów i 

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=377418
http://www.janagora.com/
http://www.misjonarze.pl/
http://www.klaretyni.pl/
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Prowincją św. Józefa w USA o. Jacek 

Buda OP został członkiem wspólnoty 

dominikańskiej przy parafii uniwersyteckiej 

św. Tomasza z Akwinu w Charlottesville. 

Oprócz niego pracuje tam czterech braci z 

amerykańskiej Prowincji św. Józefa 

(Wschodnie Wybrzeże). 

 

Uniwersytet of Virginia został założony w 

roku 1819 przez drugiego Prezydenta 

USA i autora Deklaracji Niepodległości, 

Tomasza Jeffersona. Ideą przewodnią 

nowej placówki było stworzenie zupełnie 

nowego modelu edukacji dla młodej repu-

bliki. Nowy styl edukacji czyli system 

oparty całkowicie na wartościach republi-

kańskich: równości profesorów i studen-

tów, łatwości dostępu do wiedzy i nieskrę-

powanej wymianie poglądów. Całość 

odbywać się miała w otoczeniu majestatu 

przyrody i pięknej architektury. Jako loka-

lizację Jefferson wybrał stare miasto Char-

lottesville położone u podnóża Blue Ridge 

Mountains, a architekturę kampusu zapro-

jektował własnoręcznie w klasycystycz-

nym stylu kolonialnym.  

 

 

 

Obecnie uniwersytet liczy około 30 tys. 

profesorów i studentów. Znany jest wyso-

kiego poziomu studiów, niezależności i 

prężności ortganizacji studenckich oraz... 

drużyny futbolowej Virginia Cavaliers. 

Parafia uniwersytecka św. Tomasza poło-

żona jest na kampusie i tętni nieustannym 

życiem. Jest największą parafią w diecezji. 

 

Polscy dominikanie pracują ponadto w 

duszpasterstwie akademickim na Colum-

bia University w Nowym Jorku, w Dartmo-

uth oraz parafiach w stanie Wisconsin.  

Za www.dominikanie.pl  

 

Relacja salezjańskiego misjonarza: 

Byłem na Haiti i widziałem … 

 

Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus! 

Jakiś czas temu wysłałem do was list, a 

już uzbierało się dość dużo interesujących 

tematów, więc postanowiłem podzielić się 

nimi w kolejnym liście. Kiedyś pisałem, że 

co kwartał uczestniczę w zjeździe przeło-

żonych wspólnot salezjańskich, które 

odbywają się w domu inspektorialnym na 

Dominikanie. I tym razem, wybraliśmy się 

z trzema współbraćmi na takie spotkanie. 

Ponieważ samolot linii kubańskich kursuje 

tylko dwa razy w tygodniu, wybraliśmy się 

kilka dni wcześniej przed zjazdem.  

  Samolot w dość podeszłym wielu i zdaje 

się "Tupolew", naszych rosyjskich braci. 

Podczas lotu oparcie siedzenia podpiera-

łem rękoma, bo co chwilę rozkładało się i 

można było wywinąć kozła. W sumie 

jednak sprawował się dzielnie i na szczę-

ście dolecieliśmy prawie planowo. Pozo-

stało kilka dni do rozpoczęcia zjazdu, więc 

razem ze współbratem (Hiszpanem, a 

zarazem delegatem inspektorialnym na 

Kubę), postanowiliśmy złożyć wizytę 

współbraciom salezjanom na Haiti. Bez 

problemu udało się kupić bilet autobusowy 

do stolicy Haiti - Porto Principe.  

  Po kilku godzinach jazdy dojechaliśmy 

do granicy. I gdyby nie to, że kazano nam 

wysiąść i iść do biura paszportowego, to 

pomyślałbym, że to jakieś skromne maga-

zyny rozrzucone w szczerym polu. Dooko-

ła panuje istny harmider, mnóstwo samo-

chodów ciężarowych, ludzi przekrzykują-

cych się nawzajem i biegających to w 

jedną, to w drugą stronę, przewożących 

różnego rodzaju towary na wózkach, 

taczkach lub po prostu przenoszących na 

głowie. Obok sprzedawcy ze swymi 

skromnie skonstruowanymi straganami, 

lub sprzedającymi towar prosto z taczek. 

Po załatwieniu formalności i przybiciu 

pieczątek w paszportach, wyruszamy 

dalej, przekraczając granicę. I tu niespo-

dzianka szosa, a raczej to, co po niej 

pozostało ponieważ była cała zalana. 

Tylko co jakiś czas wyłaniały się kawałki 

ziemi dające orientację, którędy jechać. 

Droga wiedzie wzdłuż wielkiego jeziora, a 

po drugiej stronie zbocza gór. Okazało się, 

że droga w większości zniszczona przez 

niedawne trzęsienie ziemi, a resztę dopeł-

niło jezioro, które podniosło swe wody o 

prawie jeden metr, skutecznie zalewając 

wolne przestrzenie. Co jakiś czas kierow-

ca musiał przystawać, aby ominąć głazy 

tarasujące przejazd, a czasem nawet 

wysiadał, by niektóre usunąć. Pomagali 

mu w tym pasażerowie i tak pomału zbli-

żyliśmy się do stolicy. Co jakiś czas po 

jednej i drugiej stronie zaczynały pojawiać 

się duże pola namiotowe, oznaczające, że 

do celu naszej drogi już było blisko. W 

kałużach mętnej wody zauważyliśmy 

bawiące się dzieci. Zapytałem swojego 

współpasażera, dlaczego dzieci nie są w 

szkole? Odpowiedział mi, że większość z 

nich w ogóle nie chodzi do szkoły.  

 

Po jakimś czasie znaleźliśmy się w dwu-

milionowej stolicy Haiti. Taksówkarz za-

wiózł nas do domu inspektorialnego. Dom 

ten nie ucierpiał zbyt wiele podczas ostat-

niego trzęsienia ziemi. Po przywitaniu się 

z ks. Inspektorem i toalecie, ruszyliśmy z 

wikariuszem inspektora, aby zobaczyć 

nasze salezjańskie domy w stolicy (są 4 

wspólnoty). Wyjechaliśmy na ulicę przeci-

skając się przez tłum ludzi po obu stro-

nach, sprzedających swe towary. Więk-

szość tych towarów pochodzi z darów, 

które napłynęły z różnych krajów świata. 

Rozglądając się po zrujnowanych budyn-

kach nie widać żadnych sklepów. Prawie 

wszystkie budynki zniszczone. Zajechali-

śmy do jednej ze wspólnot salezjańskich. 

Tu zauważyliśmy ogrom zniszczenia: 

popękane budynki, zawalone sufity. Od-

wiedziliśmy jeszcze inną wspólnotę, gdzie 

mieści się zespół szkół mechanicznych. 

Tu sytuacja jeszcze gorsza. Widzieliśmy 

stosy gruzów, zniszczone auta. Ksiądz 

dyrektor tej wspólnoty oprowadził nas po 

terenie szkoły. Na chwilę zatrzymaliśmy 

się przed ogromnym zawaliskiem, a po 

chwili milczenia usłyszeliśmy słowa: "Tu 

mieścił się budynek wykładowy, gdzie 

zginęło 300 uczniów i dwóch naszych 

współbraci. Jeszcze teraz słyszę głos 

uczniów krzyczących i proszących o po-

moc. Zatrzęsło jeszcze raz, tym razem 

mocniej, nie dało się nikogo uratować. Siła 

natury była silniejsza od człowieka." W 

ciszy modliłem się za tych wszystkich 

ludzi. Boże przyjmij ich do swojej światło-

ści i okaż im swoje miłosierdzie.  

 

 

 

Następnie udaliśmy się pod katedrę. 

Kompletnie zniszczona i chyba nie da sie 

ją odbudować. Tak samo z budynkami, 

gdzie urzędował prezydent i rząd. Z na-

staniem późnego wieczora wróciliśmy do 

domu inspektorialnego. Podczas jazdy 

widzieliśmy ludzi, którzy ciąż błąkają się 

po ulicach. Na skrzyżowaniach pojawiły 

się samochody Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, które patrolują ulice. Nasz 

przewodnik powiedział, że teraz w nocy 

jest niebezpiecznie. Kradzieże, napady, 

rozboje, morderstwa. Trzeba bardzo uwa-

żać. Dojechaliśmy do domu inspektorial-

nego na spoczynek, który poprzedziła 

mała kolacja i toaleta. Gdy sie położyłem 

wydawało mi się, że słyszę tych krzyczą-

cych pod gruzami, proszących o pomoc. 

Za oknem gwar, śpiewy aż do 4,00 nad 

ranem. Potem cisza, która pomogła mi 

zasnąć, jednak nie da długo, gdyż znów 

obudził mnie gwar. Wyglądając przez 

okono zauważyłem, że ludzie znów wy-

chodzą ze swymi towarami, rozstawiają 

swoje stragany. Znów zaczyna się kolejny 

dzień walki o przetrwanie. Przed połu-

dniem rozpoczęliśmy drogę powrotną, 

która nie była już tak zaskakująca. Wróci-

liśmy do stolicy Dominikany: Santo Do-

mingo.  

 

Rozpoczęły sie dni obrad. Po skończo-

nych kilkudniowych obradach wróciliśmy 

na Kubę, a z niespodzianką: nie mogliśmy 

wylądować w stolicy Hawanie, gdyż hura-

gan, o dość dużej sile, zwany „Paula" na 

to nie pozwalał. Wylądowaliśmy na innym 

lotnisku, ok. 300 km od stolicy w mia-

steczku Cayo Largo, aby przeczekać 

huragan. Po 2 godzinach odlecieliśmy do 

http://www.dominikanie.pl/
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Hawany. Po drodze oczywiście mieliśmy 

dość silne turbulencje. Za moimi plecami 

jakaś kobieta zaczęła krzyczeć, w drugim 

miejscu, inna zaczęła się modlić. Przyłą-

czyłem się do jej modlitwy i ja, ale w ciszy. 

Po wylądowaniu na chwilę całe lotnisko 

utonęło w mroku z powodu braku prądu. Z 

wielkim opóźnieniem dotarliśmy do domu. 

Po drodze widzieliśmy dużo powalonych 

drzew, zerwanych dachów, ułamanych 

balkonów. Po powrocie rozpocząłem 

sprawdzanie naszego budynku. Winda nie 

działa, spalił się motor (znów trzeba szu-

kać funduszy na naprawę), w jednej z sal 

wyrwane okno, w innej nie działa klimaty-

zacja i znów trzeba wszystko naprawiać. 

Nic to, uczymy się życia od nowa.  

 

To na tyle, trochę się rozpisałem. Kończąc 

pozdrawiam moich współbraci salezjanów, 

cała rodzinę salezjańską i tych wszystkich, 

z którymi moje drogi się skrzyżowały. Ks. 

Andrzej Borowiec.  

Za: www.pila.salezjanie.pl   

 

 

Odeszli do Pana 

 

Ks. prof. Tadeusz Styczeń SDS - bezkompromisowy obrońca prawdy 

 

 

Miał wrażliwą i subtelną osobowość, a 

jednocześnie był zdecydowanym i odważ-

nym obrońcą prawdy oraz zasad moral-

nych. Współbracia, rodzina, współpracow-

nicy i przyjaciele pożegnali ks. prof. Tade-

usza Stycznia SDS. Uroczystości pogrze-

bowe były manifestacją szacunku i uznania 

dla śp. Profesora oraz wiary w Zmar-

twychwstałego.  

   

Dnia 21 października w Sanktuarium Matki 

Bożej Fatimskiej w Trzebini odbył się po-

grzeb ks. prof. Tadeusza Stycznia SDS. 

Uroczystej Eucharystii przewodniczył 

J.Em. kard. Stanisław Dziwisz. W homilii 

Metropolita Krakowski podkreślił wielką 

wartość dorobku naukowego Profesora i 

podzielił się doświadczeniem jego osoby w 

kontekście współpracy i przyjaźni ks. Ta-

deusza z Janem Pawłem II.  

 

Wystąpienia przedstawicieli środowisk 

związanych z Profesorem, akcentowały 

jego niezłomną postawę obrońcy prawdy i 

życia ludzkiego od poczęcia aż do natural-

nej śmierci.  

W pogrzebie udział wzięli, oprócz kard. 

Stanisława Dziwisza, kard. Stanisław Nagy 

oraz kard. Polycarp Pengo, arcybiskup 

Dar-es-Salaam, przewodniczący Konfe-

rencji Biskupów Afryki i Madagaskaru i 

prymas Tanzanii. Ponadto obecni byli: bp. 

Mieczysław Cisło (Lublin), bp Adam Dycz-

kowski (Zielona Góra), bp Andrzej Siemie-

niewski (Wrocław), bp Stanisław Stefanek 

(Łomża) i bp Jan Zając (Kraków). 

 

 

 

Wśród przyjaciół śp. Profesora znaleźli się 

m.in. księżna Maria von Liechtenstein oraz 

włoski polityk Rocco Buttiglione. Reprezen-

towane były katolickie uczelnie wyższe: 

UKSW w Warszawie (ks. prof. Helmut 

Juros), PWT we Wrocławiu (ks. prof. Wal-

demar Irek), Uniwersytet Papieski w Kra-

kowie (ks. prof. Tadeusz Biesaga), Uni-

wersytet Laterański w Rzymie (ks. Jaro-

sław Merecki) i najliczniej Katolicki Uniwer-

sytet Lubelski Jana Pawła II (prof. Józef 

Fert i ks. prof. Stanisław Janeczek), z 

którym śp. ks. Styczeń związał swoje 

życie. Licznie zgromadzili się również 

współbracia i siostry w charyzmacie z 

generałem ks. Andrzejem Urbaniśkim SDS 

i prowincjałem ks. Piotrem Filasem SDS. 

Obecna była najbliższa rodzina, która 

oddała hołd swojemu „Wujciowi". Nie 

zabrakło uczniów, przyjaciół i innych, któ-

rzy ze wzruszeniem żegnali mistrza sło-

wami „do zobaczenia".  

 

Ciało Zmarłego zostało pochowane w 

grobowcu zakonnym w cieniu wieży trze-

bińskiego sanktuarium.  

 

Msza św. żałobna w kościele akademickim 

KUL zostanie odprawiona 28 października 

br. o godz. 12.15. Za: www.sds.pl 

 

Ks. SYLWESTER KRUPA ( 1928-2100) TChr 

 

 

Dnia 17 października 2010 r., w szpitalu w 

Manchester zmarł nasz współbrat ks. 

Sylwester Krupa.  

  Śp. ks. Sylwester Krupa urodził się 25 

lutego 1928 r. w m. Sołonka. Do Towarzy-

stwa Chrystusowego wstąpił 16 paździer-

nika 1952 r. Dnia 21 października 1953 r. 

w Hesdigneul-lès-Béthune (Francja) złożył 

pierwszą profesję zakonną, zaś dozgonną 

21 października 1956 r.   

  Od 1957 r. studiował w Rzymie, gdzie 

dnia 28 października 1962 r. przyjął świę-

cenia kapłańskie. Od 1963 r. pełnił misję 

Towarzystwa we Francji: Bruay-en-Artois, 

natomiast od 1974 r. w Anglii: Dunstable, 

Kidderminster, Northwich, Devon, Ilford, 

Newcastle Upon Tyne. Od 2007 r. rezydo-

wał w domu Towarzystwa w Manchester.  

  Pogrzeb śp. ks. Sylwestra Krupy odbę-

dzie się w 5 listopada 2010 r (piątek) o 

godz. 12.00 w kościele Miłosierdzia Boże-

go w Manchester. Ciało zostanie złożone 

na Cmentarzu Południowym w Manche-

ster. RIP!.       Za: www.chrystusowcy.pl 

 

 

http://www.pila.salezjanie.pl/
http://www.sds.pl/?d=start,apostolaty,2227,165&s=
http://www.chrystusowcy.pl/

