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Wiadomość tygodnia 

 

 

„Świętość, pieczęć Chrystusa w nas samych,  

jest celem życia chrześcijanina” 

 

 

„Świętość, pieczęć Chrystusa w nas sa-

mych, jest celem życia chrześcijanina” – 

przypomniał o tym Benedykt XVI w rozwa-

żaniu przed modlitwą Anioł Pański. Na-

wiązując do uroczystości Wszystkich 

Świętych Papież mówił o naszej więzi z 

Bogiem, której wspaniałym przykładem są 

święci, jak i o pewności naszego przyszłe-

go losu. 

  

„Uroczystość Wszystkich Świętych skłania 

nas do wzniesienia wzroku ku Niebu i 

rozważania pełni boskiego życia, które 

nas czeka – mówił Benedykt XVI. – «Je-

steśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się 

nie ujawniło, czym będziemy»: tymi sło-

wami apostoł Jan zapewnia nas o rzeczy-

wistości naszej głębokiej więzi z Bogiem, 

jak i o pewności naszego przyszłego losu. 

Dlatego jako umiłowane dzieci otrzymuje-

my również łaskę znoszenia prób ziem-

skiego życia: głodu i pragnienia sprawie-

dliwości, niezrozumienia, prześladowań. 

Zarazem już teraz dziedziczymy to, co 

obiecane jest w ewangelicznych błogo-

sławieństwach, «w których jaśnieje nowy 

obraz świata i człowieka, który rozpoczyna 

Jezus». Świętość, pieczęć Chrystusa w 

nas samych, jest celem życia chrześcija-

nina”. 

 

 

 

Benedykt XVI podkreślił, że pocieszeni tą 

wspólnotą wielkiej rodziny świętych jutro 

oddamy cześć wszystkim wiernym zmar-

łym. „Zarówno liturgia, jak i zwyczaj od-

wiedzania cmentarzy przypominają nam – 

mówił Papież – że chrześcijańska śmierć 

stanowi część drogi upodabniania się do 

Boga i zniknie, gdy Bóg stanie się wszyst-

kim we wszystkich.  

 

W trakcie audiencji papież zwrócił się 

także do Polaków: „Pozdrawiam obecnych 

tu Polaków. W tym szczególnym dniu za 

Apostołem Pawłem życzę, aby «serca 

wasze utwierdzone zostały jako niena-

ganne w świętości wobec Boga, Ojca 

naszego, na przyjście Pana naszego 

Jezusa wraz ze wszystkimi Jego święty-

mi» (1 Tes 3, 13). Niech wam Bóg błogo-

sławi” 

 

Na zakończenie spotkania z wiernymi 

Papież pozdrowił uczestników „Wyścigu 

Świętych” zorganizowanego w Rzymie 

przez salezjanów. Celem 10-

kilometrowego biegu była zbiórka fundu-

szy na projekty pomocowe realizowane w 

Pakistanie i na Haiti.  

Za: Radio Watykańskie 

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Konferencja Północnosłowańska 

franciszkanów  

obradowała w Warszawie 

 

W dniach od 24 do 26 października 2010 

odbyło się w Warszawie spotkanie prowin-

cjałów Konferencji Północnosłowiańskiej. 

Obecni byli prowincjałowie z Czech, Polski, 

Słowacji, Ukrainy oraz przedstawiciel 

zarządu Fundacji Rosja Kazachstan o. 

Bogumił Bednarski OFM. W obradach pod 

przewodnictwem Prezesa Konferencji o. 

Czesława Gnieckiego OFM uczestniczył o. 

Definitor Generalny Ernest Siekierka OFM.  

   

Spotkanie dotyczyło aktualnych wydarzeń 

z źycia Konferencji: przygotowywanego 

spotkania Konferencji z Zarządem Zakonu 

w 2012, obchodów 25-lecia „Ducha Asyżu" 

(27 listopada 2011), omówienia „Progetto 

Europa OFM", spotkania formacyjnego dla 

gwardianów oraz propozycji wydania Hi-

storii Konferencji Pólnocnosłowiańskiej.  

 

Prowincjałowie wraz z o. Definitorem Er-

nestem nawiedzili grób bł. Ks. Jerzego 

Popiełuszki. W pobliskim sanktuarium 

odprawiono mszę św. w intencji braci 

należących do Konferencji. Za: 

www.panewniki.franciszkanie.pl  

Karmelici świętują rocznice ogło-

szenia Św. Teresy z Avila doktorem 

Kościoła 

 

Droga świętości, którą św. Teresa ukazuje 

w swoich pismach, to nic innego jak droga 

modlitwy - podkreślił o. Roman Hernoga, 

prowincjał Warszawskiej Prowincji Karmeli-

tów Bosych, który wygłosił homilię, pod-

czas Mszy św. transmitowanej przez Pol-

skie Radio, a sprawowanej w warszawskiej 

bazylice Św. Krzyża z okazji 40-lecia ogło-

szenia św. Teresy od Jezusa Doktorem 

Kościoła (27 września 1970 r.).   

   

Eucharystii, podczas której Karmel dzię-

kował Bogu za dar dla Kościoła, jakim jest 

św. Teresa od Jezusa, Reformatorka Za-

konu Karmelitańskiego, przewodniczył o. 

Andrzej Ruszała, prowincjał Krakowskiej 

Prowincji Karmelitów Bosych. W koncele-

brze brali udział także wikariusze obydwu 

polskich Prowincji: o. Marian Stankiewicz i 

o. Grzegorz Firszt. O. Roman Hernoga 

przypomniał w homilii, że św. Teresa szu-

$#guid{1AA 79522-4513-4908-8704-69B1FAEE FC1B}#$ 
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kała Jezusa poprzez modlitwę. - Szukała 

Go w Słowach Ewangelii, uczyła się pa-

trzeć z miłością na Jego wizerunki - mówił 

kaznodzieja. Odnalazła Go obecnego w 

swoim wnętrzu. Jej życie duchowe niero-

zerwalnie związane jest z życiem modlitwy. 

Historia jej życia to historia przyjaźni z 

Jezusem. Dla niej być człowiekiem modli-

twy to tyle, co być przyjacielem Chrystusa. 

Jej zdaniem modlitwa nie jest niczym 

innym jak nawiązywaniem relacji przyjaźni, 

podejmując wielokrotnie nawiązywanie jej 

sama na sam z tym, o którym wiemy, że 

nas miłuje. 

 Kaznodzieja przytaczając słowa św. Tere-

sy podkreślił, że pisała ona, iż na modlitwie 

zawsze z prostotą i szczerością powinni-

śmy otwierać nasze serca, ponieważ Je-

zus to lubi. - Taka modlitwa jest skutecz-

nym środkiem naszego nawrócenia. Jest 

pewną drogą prowadzącą do zbawienia. 

Przez modlitwę, jeśli dusza w niej wytrwa 

pomimo grzechów, pokus i upadków, Pan 

poprowadzi ją w końcu do portu Zbawienia 

- pisze św. Teresa. O. Roman Hernoga 

przypomniał, że sama św. Teresa była 

osobą poważnie schorowaną i cierpiącą. 

Przez wiele lat przeżywała trudności na 

modlitwie. - Nie przeszkodziło to jej jednak 

w przeżywaniu głębokiej, osobowej relacji 

z Bogiem. Jak mówiła do modlitwy nie 

potrzeba sił fizycznych, a jedynie miłości i 

przywyknięcia.  

 

Posługę liturgiczną pełnili bracia alumni 

karmelici bosi, a we Mszy św. uczestniczy-

ły także przedstawicielki sióstr z domu 

generalnego Karmelitanek Dzieciątka 

Jezus, siostry wraz z Przełożoną General-

ną Terezjanek, siostry Karmelitanki Misjo-

narki oraz członkowie Świeckiego Zakonu 

Karmelitańskiego.  

Za: www.ocdkrakow.futuro.biz.pl  

 

Asyż w Gdańsku 

 

Jednym z najważniejszych darów, jakie 

daje nam Bóg, jest pokój. Boży pokój nie 

pochodzi jednak z tego świata, ale przyno-

si go Książę Pokoju, Syn Boży, Chrystus. 

Skoro zatem jest to dar Boga, winniśmy o 

niego prosić. Dlatego właśnie, już po raz 

piąty, w gdańskim kościele franciszkanów, 

zebrali się wyznawcy trzech religii monote-

istycznych, by modlić się w intencji pokoju.  

   

Nic dziwnego, że to właśnie franciszkanie 

są organizatorami i gospodarzami tego 

niezwykłego spotkania. To przecież św. 

Franciszek był heroldem pokoju; jego 

serce było wypełnione tym darem i sam - 

poprzez swe życie i słowa - starał się 

zaprowadzać pokój tam, gdzie Bóg go 

postawił. Ostatecznie św. Franciszek stał 

się doskonałym narzędziem Bożego poko-

ju. Jego duchowi synowie starają się iść 

drogą, którą kroczył Biedaczyna z Asyżu. 

Także Jan Paweł II, niezwykły Papież, 

zapatrzony w przykład franciszkowy, 24 

lata temu zaprosił do Asyżu, serca i kolebki 

franciszkanizmu, przedstawicieli wielkich 

religii, by wraz z nimi modlić się o pokój dla 

świata.  

 

Te dwa przykłady-wezwania stały się 

zachętą dla franciszkanów z Prowincji św. 

Maksymiliana, by pięć lat temu zorganizo-

wać podobną modlitwę w Gdańsku. Po-

nownie 27 października 2010 r. na dzie-

dzińcu kościoła Świętej Trójcy zebrali się 

zatem chrześcijanie, wyznawcy judaizmu i 

muzułmanie, by wołać o pokój. (…) 

 

O. Tomasz Jank, Rektor kościoła Świętej 

Trójcy, powitał zebranych gości. W tym 

zaproszenie na roku Asyż w Gdańsku 

przyjęli: ks. bp Ryszard Kasyna (reprezen-

tujący Kościół katolicki), o. Doroteusz 

Jóźwik (Polski Autokefaliczny Kościół 

prawosławny), ks. Rafał Michalak (Kościół 

polskokatolicki), Jakub Szadaj i Jakub 

Skrzypczak (judaizm), Hani Hraish (islam). 

Wraz z duchownymi modlił się także pre-

zydent Gdańska, Paweł Adamowicz. Fran-

ciszkańską Prowincję Braci Mniejszych 

Konwentualnych reprezentował o. Piotr 

Pliszka, przełożony gdańskiego konwentu.  

 

 

 

Po powitaniach rozpoczęła się najważniej-

sza część spotkania - modlitwa. Duchowni 

po kolei wznosili prośbę o pokój na świe-

cie, ale przede wszystkim w naszych ser-

cach. Chrześcijanie, żydzi i muzułmanie 

modlili się w tradycyjny dla siebie sposób, 

a zebrani włączali się w to wołanie o pokój.  

 

Po modlitwie o. Roman Zioła opowiedział o 

symbolu tegorocznego spotkania. Został 

nim gładki, biały kamień, na którym nary-

sowane zostało logo spotkania i napis: 

Asyż w Gdańsku 2010. Kamienie, które 

specjalnie na tę okazję zostały przywiezio-

ne z Asyżu mają - jak mówił o. Roman - 

specjalne znaczenie w każdej z religii. Z 

pewnością nie mają być używane do rzu-

cania, ale do budowania fundamentu. Dla 

chrześcijan biały kamyk, o którym wspomi-

na Apokalipsa, ma swe specjalne znacze-

nie.  

 

Po przemówieniu prezydenta Gdańska 

Pawła Adamowicza rozpoczęła się druga 

część spotkania czyli Marsz Pokoju. 

Uczestnicy, z flagami i transparentami, 

wyszli na ulice Gdańska, by w ten sposób 

ukazać publicznie swą troskę o pokój. 

Niesione przez niech światło jaśniało za-

padającym powoli zmroku.  

 

Marsz Pokoju przeszedł do Dworu Artusa i 

tu odbyła się trzecia część Asyża w Gdań-

sku: Forum Jedności. Przewodniczył mu 

Adam Hlebowicz, dyrektor Radia Plus. W 

rozmowie udział wzięli: o. Roman Zioła, 

Jakub Skrzypczak oraz Hani Hraish. Roz-

mawiano na temat solidarności. Duchowni 

dzielili się swymi osobistymi doświadcze-

niami, a także ukazywali jak solidarność 

spostrzegana jest i praktykowana wśród 

wyznawców ich religii.  Słuchacze gromki-

mi brawami nagradzali wypowiedzi, które 

pozwalały poszerzać horyzonty patrzenia 

na inne religie. Na zakończenie na wszyst-

kich uczestników czekał ciepły posiłek, 

który w pięknym wnętrzu Dworu Artusa był 

miłym akcentem kończącym tegoroczny 

Asyż w Gdańsku.  

 

Ci, którzy wzięli udział w tegorocznej mo-

dlitwie u franciszkanów wyrazili nadzieję, 

że starania o pokój wyjdą poza ramy spo-

tkania Asyż w Gdańsku i będą codzienną 

troską każdego człowieka. Więcej na: 

www.franciszkanie.gdansk.pl     

Rozstrzygnięcie VI konkursu wie-

dzy o kard. Auguście Hlondzie 

 

Dnia 23 października w Gdańsku odbyła 

się ogólnopolska konferencja naukowa na 

temat: „Prymas Polski kard. August Hlond - 

Bogu i Ojczyźnie", zorganizowana przez 

Okręg Pomorski Katolickiego Stowarzy-

szenia „Civitas Christiana" oraz przez 

Akcję Katolicką im. Sługi Bożego kard. 

Augusta Hlonda przy parafii NMP Wspo-

możenia Wiernych w Rumi.  

   

W konferencji, jako delegat wikariusza 

generalnego Towarzystwa Chrystusowego 

wziął udział ks. Tomasz Porzycki TChr, 

który odczytał referat w zastępstwie ks. 

prof. dra hab. Pawła Bortkiewicza TChr. 

 

Jak co roku podczas sympozjum zostały 

ogłoszone wyniki VI ogólnopolskiego kon-

kursu wiedzy o życiu i dziele Sługi Bożego 

kard. Augusta Hlonda. W kategorii dla 

osób dorosłych laureatami zostali klerycy 

Towarzystwa chrystusowego. Drugie miej-

sce zajął diakon Robert Ozimkiewicz, a 

trzecie miejsce kleryk IV roku Bartłomiej 

Urbanowicz. Laureatom gratulujemy. In-

nych zapraszamy do wzięcia udziału w 

kolejnej edycji konkursu. Za: 

www.chrystusowcyi.pl 

31 października - święto braci  

w Towarzystwie Jezusowym 

 

Wśród jezuitów swoją bardzo ważną misję, 

oprócz kapłanów, mają również bracia 

zakonni. Ich posługa, pomimo, że nieraz 

mniej spektakularna i przez to może cza-

sem słabiej doceniana jest niezwykle waż-

nym wkładem w działalność Towarzystwa.  

   

31 Października wspominaliśmy św. brata 

Alfonsa Rodrigueza, jezuitę, który zasłynął 

swoją świętą, pokorną służbą dla Pana 

Boga i dla tego on właśnie jest patronem 

braci zakonnych. Dzień ten jest również 

świętem braci w Towarzystwie Jezuso-

wym. Z tej okazji, dziękując Panu Bogu za 

ich powołanie prosiliśmy Go o wszelkie 

łaski dla naszych braci. Nie zapominajmy 

także prosić w modlitwie o nowe święte 

powołania na braci zakonnych. Za: 

www.jezuici.pl   

http://www.ocdkrakow.futuro.biz.pl/info/iinformacje.php
http://www.franciszkanie.gdansk.pl/
http://www.chrystusowcy.pl/schr/pliki/20101027KonferencjaHlondowska.pdf
http://www.chrystusowcyi.pl/
http://www.jezuici.pl/
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Rozmowa   tygodnia 

 

 

Osoby konsekrowane ikoną Jezusa w świecie 

 

Wywiad z Kard. Franciszkiem Rodé, Prefektem Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Ży-

cia Apostolskiego, przeprowadzony przez o. Zdzisława Klafkę CSsR dla Radia Maryja i TV Trwam. 

 

 

Eminencjo, najdostojniejszy Księże 

Kardynale! Pragniemy wyrazić naszą 

wdzięczność, że również i tym razem 

zostaliśmy przyjęci w tym miejscu, 

które tak bardzo związane jest z nami, 

osobami zakonnymi, z taką samą ser-

decznością. Nie ukrywamy, że dzisiaj 

jesteśmy tutaj obecni z okazji święceń 

biskupich najbliższego współpracow-

nika Eminencji, Sekretarza tejże Kon-

gregacji, Księdza Arcybiskupa Józefa 

Tobina, redemptorysty. Czy Ksiądz 

Kardynał poznał już swojego najbliż-

szego współpracownika?  

Ojca Tobina poznałem w chwili, gdy przy-

byłem do Rzymu jako Prefekt Kongregacji 

Instytutów Życia Konsekrowanego i Sto-

warzyszeń Życia Apostolskiego. Ojciec 

Tobin był wówczas Przełożonym General-

nym Redemptorystów i w tym charakterze 

spotykałem go wielokrotnie. Był on także 

członkiem tzw. „Rady Szesnastu", istnie-

jącej przy naszej watykańskiej Dykasterii. 

Rady ta spotyka się regularnie w celu 

omówienia aktualnych zagadnień życia 

konsekrowanego. Spotykałem go również 

wielokrotnie w „Salesianum", gdzie zbiera 

się corocznie Unia Przełożonych General-

nych. Tak więc Ojciec Tobin jest postacią 

znaną i cenioną. Osobiście muszę przy-

znać, że bardzo podziwiałem w nim to, co 

najbardziej mnie uderzyło, jego wielką 

dobroć. Jest on naprawdę człowiekiem o 

szlachetnym i dobrym sercu.  

Dalej, warto podkreślić jego wielkie do-

świadczenie bycia przełożonym general-

nym i umiejętności zarządzania w Koście-

le. Zetknął się z różnymi realiami, między 

innymi Ameryki Południowej i Północnej. 

Poznał także osobiście sytuację emigran-

tów, ponieważ zajmował się duszpaster-

stwem wiernych języka hiszpańskiego w 

USA. Bardzo dobrze poznał również sytu-

ację w waszym kraju, w Polsce, i w wielu 

innych krajach. Dlatego jestem osobiście 

bardzo szczęśliwy, że Ojciec Święty Be-

nedykt XVI mianował Ojca Tobina Sekre-

tarzem naszej Kongregacji. I nie mam 

żadnych wątpliwości, że jego obecność i 

praca będą dla nas bardzo owocne. Na-

sza Dykasteria potrzebowała kogoś z 

Ameryki Północnej, ponieważ Kościół w 

Ameryce przeżywa pewne trudności zwią-

zane z życiem zakonnym. Przede wszyst-

kim istnieją problemy w niektórych zako-

nach żeńskich, które mają wizję życia 

konsekrowanego naznaczoną duchem 

sekularyzmu. Dlatego potrzebny jest ktoś 

z tego kręgu kultury amerykańskiej, aby 

móc trwać w bardziej bezpośrednim dialo-

gu z tym środowiskiem.  

Jako Prefekt Kongregacji, Ksiądz Kar-

dynał miał sposobność poznać piękno 

życia konsekrowanego. Na tym zakrę-

cie ludzkiej historii, co mógłby wskazać 

Ksiądz Kardynał, jako Dar szczególny, 

podarowany współczesnemu światu i 

Kościołowi za pośrednictwem życia 

zakonnego?  

Istotą życia konsekrowanego jest pójście 

za Chrystusem drogą rad ewangelicznych, 

poprzez wcielanie w życie rady ubóstwa, 

czystości i posłuszeństwa. To byłaby ta 

zasadnicza cecha życia konsekrowanego. 

Tak więc osoby konsekrowane są jakby 

ikoną Jezusa w świecie, najpierw pośród 

Ludu Bożego: chrześcijan, katolików, a 

potem szerzej na całym świecie. Osoby 

konsekrowane, w ten sposób, z ich specy-

fiką i ewangelicznym stylem życia - mo-

żemy powiedzieć - są pośród tego świata 

prawdziwymi prorokami. Współczesnemu 

człowiekowi ukazują wymiar profetyczny 

życia, mówiąc, że czas aktualny nie jest 

tym jedynym czasem. Przeznaczeniem 

człowieka, po tym czasie przemijającym, 

jest wieczność. Osoby konsekrowane już 

teraz, w obecnym, szybko uciekającym 

czasie, żyją wiecznością i mówią, że ten 

świat ze swoim pięknem, ze swoim bogac-

twem, to nie wszystko. Mówią, że ten 

świat nie jest w stanie napełnić ludzkiego 

serca, że serce człowieka odnajduje po-

kój, pogodę ducha i ostateczny swój sens 

tylko w Panu Bogu. I takie oto zadanie 

mają do wypełnienia zakonnicy w Kościele 

i w świecie.  

Możemy sobie również wyobrazić, że 

mogą też istnieć pewne negatywne 

strony życia zakonnego, obecne w 

świecie osób konsekrowanych. Z pew-

nością zwróciły one uwagę Księdza 

Kardynała w czasie tylu lat posługi. Co 

jest szczególną troską Księdza Kardy-

nała? Stawiamy to pytanie także po to, 

aby sami stać się bardziej współodpo-

wiedzialnymi i bardziej dyspozycyjnymi 

na nawrócenie.  

Pragnąłbym nieco odwrócić to pytanie, 

które przed chwilą ojciec postawił i zacząć 

od tego, co pozytywne. Ponieważ ta stro-

na pozytywna życia konsekrowanego w 

świecie dzisiejszym jest przeogromna i 

wielka. Proszę sobie wyobrazić, że ostat-

nio, kilka tygodni temu, byłem w Limie, 

stolicy Peru, a konkretnie na peryferiach 

Limy, gdzie instytucje państwowe prak-

tycznie są nieobecne, gdy chodzi o wła-

ściwe i pomocne funkcjonowanie służby 

zdrowia, czy też o nauczanie i formację 

dzieci i młodzieży, czy też o troskę o ludzi 

chorych, opuszczonych i starszych. Prak-

tycznie w tym miejscu tylko Kościół jest 

obecny i działa, opuszczony przez inne 

instytucje. Tam właśnie są zakonnicy, 

zakonnice, tam posługują ubogim osoby 

konsekrowane. W sposób widoczny obec-

ne są one również w wielu innych miej-

scach, jak np. na uniwersytetach, w szko-

łach, itd.  

A kiedy idę na audiencję osobistą do Ojca 

Świętego to mówię mu: Ojcze Święty, 

proszę się nie martwić o stan Kościoła. 

Kościół ma się dobrze, ponieważ zakony 

pracują z wielkim zaangażowaniem, czy-

nią bardzo wiele dobra dla ludzkości, dla 

potrzebujących i dają piękny przykład 

życia konsekrowanego, całkowicie po-

święconego Bogu, najuboższym, najbar-

dziej opuszczonym.  

A teraz, wracając do pytania: problem 

istnieje i trzeba go potraktować bardzo 

poważnie. Wyraziłbym to w kilku słowach. 

Można powiedzieć, że tym co najbardziej 

zaszkodziło życiu zakonnemu, i to nade 

wszystko po Soborze Watykańskim II, to 

pewien rodzaj wewnętrznego sekularyzmu 

we wspólnotach zakonnych. Porzucono 

habit zakonny. I nic nie zyskaliśmy porzu-

cając go. Zaczęto mniej czasu poświęcać 

na modlitwę, na życie wspólnotowe, zbyt 

mało na życie braterskie we wspólnocie. 

Te wszystkie wymienione tu elementy są 

znakami tego procesu zeświecczenia, 

który poczynił wielkie spustoszenie w 

życiu konsekrowanym. A można to zaob-

serwować w niektórych krajach Europy 

Zachodniej, Ameryki Północnej, Kanady, 

gdzie ten proces sekularyzacji był bardzo 

silny. I muszę wyznać, że odkąd jestem 

tutaj jako Prefekt Kongregacji, moją naj-

większą troską była zmiana mentalności 

osób konsekrowanych, aby móc podjąć 

inny kierunek, w sensie przywrócenia 
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podstawowych wartości życia konsekro-

wanego: widoczność społeczna, modlitwa, 

życie wspólnotowe, rady ewangeliczne, 

czyli śluby posłuszeństwa, ubóstwa i 

czystości realizowane w życiu, praktyko-

wane w pełni z całą ich głębokością oraz 

intensywnie przeżywane.  

Eminencjo, bardzo mi się podobało to 

podkreślenie aspektu pozytywnego, od 

którego zawsze powinno się rozpoczy-

nać. Świat mediów, między innymi, 

powinien nam ukazywać całe to piękno 

świata. A piękno Kościoła jest właśnie 

w rodzinach zakonnych. Czy nie martwi 

Księdza Kardynała fakt, ze masmedia 

nie pokazują tego, co najpiękniejsze w 

Kościele?  

Ojcze, dużo jest tego piękna. Wystarczy 

udać się do Afryki, do Ameryki Łaciń-

skiej... Można udać się gdziekolwiek i tam 

zawsze znajdzie się na pierwszej linii 

frontu zakonników i zakonnice. Wszędzie 

tam, gdzie bieda, opuszczenie, niespra-

wiedliwość, to tam właśnie spotka się 

zakonników i zakonnice, oni są wszędzie.  

Tak jak sługa Boży Jan Paweł II, rów-

nież Ksiądz Kardynał pochodzi z tzw. 

„świata Słowian". I jestem z tego powo-

du bardzo szczęśliwy...  

Jakimi wartościami, charakterystycz-

nymi dla Słowian, bez poczucia kom-

pleksu niższości, mógłby być obdaro-

wany nasz zglobalizowany świat?  

Ojcze, jest to pytanie ogromnie interesują-

ce. Mamy mówić o cechach charaktery-

stycznych świata Słowian. Wiem, że mię-

dzy nami Słowianami istnieje to poczucie 

wspólnego braterstwa, pewna jedność 

uczuć i myśli, bardzo głęboka. Szukając 

odpowiedzi na pytanie, co praktycznie 

odróżnia i charakteryzuje świat słowiański, 

myślę - na przykład - o książce francu-

skiego historyka Francis Conte pod tytu-

łem: „Słowianie". Przeczytałem ją niedaw-

no. Nie wiem, czy przetłumaczona jest na 

język polski, istnieje wszakże tłumaczenie 

włoskie.  

Chciałbym zachowania Słowian zilustro-

wać przykładem. Istnieje np. jeden z tań-

ców, bardzo popularny w krajach bałkań-

skich, który nazywa się „Kolo". Wy chyba 

nazywacie to kołem, czyli podobnym 

określeniem. Taniec ten charakteryzuje 

się tym, że ludzie gromadzą się w krąg. 

Ujmując się wszyscy za ręce, tańczą 

wokół ognia, albo czegoś innego. To już 

symbolizuje ich wewnętrzną spójność i 

wielkie zjednoczenie serc i myśli. Uwa-

żam, że to poczucie braterstwa jest typo-

we dla świata Słowian. Idźmy nieco dalej, 

w stronę świata sztuki i ekspresji arty-

stycznej. Ojciec zapewne zna tańce sło-

wiańskie Dworzaka. Możemy powiedzieć, 

że w nich zawiera się duch mężności, 

radości życia, hojności. Wydaje mi się 

duch słowiański bardzo dobrze jest wyra-

żony w utworach Dworzaka.  

Z drugiej strony jeżeli popatrzymy na 

Waszego, naszego Chopina, chociaż jego 

Ojciec był Francuzem, to jednak Chopin 

był wspaniałym piewcą i doskonałym 

wyrazicielem ducha polskiego i słowiań-

skiego. Możemy powiedzieć, że to jest ta 

prawdziwa moc, która „przemawia z ser-

ca". Chopin jest człowiekiem, który mówi z 

serca i wyraża swoje wnętrze w sposób 

bardzo głęboki, czysty, przejrzysty, tak 

mocny, jak u żadnego innego autora. 

Wydaje mi się, że to również jest typowe 

dla Słowian. U niego przemawia serce, to 

właśnie ono się wyraża...  

Z innej jeszcze strony mamy też Mickiewi-

cza, którego znam za mało, aby mówić o 

nim szerzej. Ale wiem, że u niego jest ten 

duch heroizmu, który również - i nade 

wszystko - w waszej polskiej historii był 

zawsze tak mocno obecny. Ten duch 

heroizmu charakteryzuje także inne naro-

dy Bałkańskie, jak Serbów, Bułgarów, 

mieszkańców Czarnogóry. Także te naro-

dy uwypuklają w swojej historii, z wielką 

siłą i naciskiem, ten heroizm, który jest 

wspólną cechą Słowian. I to jest bardzo 

piękny obraz w rodziniy ludów Słowiań-

skich.  

Idąc bardziej ku Wschodowi, mamy Dosto-

jewskiego, który pod koniec swej powieści 

Bracia Karamazow, opowiada jak jeden z 

bohaterów, Aljosza, w czasie przepięknej 

gwieździstej nocy, przeżywa doświadcze-

nie wielkiej uniwersalnej dobroci, dobroci 

Stworzenia. W tym momencie nie zwraca 

się bezpośrednio do Boga, ale odczuwa 

jego obecność we wszechświecie. Tak 

więc powiedziałbym, że takie widzenie 

Stworzenia, jako dzieła Bożego i postrze-

ganie podstawowej dobroci tego świata 

jako dzieła Boga, jest kolejną cechą cha-

rakterystyczną dla słowiańskiego ducha, 

tak po mistrzowsku wyrażoną przez Do-

stojewskiego.  

To piękne. Dla mnie to szczęśliwa 

zbieżność. Ksiądz kardynał wspomniał 

o Chopinie. Właśnie ten Rok jemu jest 

poświęcony...  Tak, Tak...  

Jesteśmy zatem wdzięczni Eminencji 

również za dostrzeżenie tej postaci, w 

tym roku, wyróżniającym Chopina.   

Wróćmy do tematu osób konsekrowa-

nych: to jest serca i centrum całego 

zatroskania Księdza Kardynała. Z jed-

nej strony jesteśmy „ukryta perłą", z 

drugiej zaś wezwani jesteśmy do gło-

szenia Dobrej Nowiny „na dachach" 

współczesnych areopagów. Jak połą-

czyć kontemplację, która jest dla nas 

czymś zasadniczym, z tą niełatwą nie-

kiedy obecnością w świecie medial-

nym, zazwyczaj pełnym przemocy, w 

swoistej dżungli medialnej?  

Ja myślę, że problem generalny, przed 

którym staje Kościół, a także przed którym 

staje każdy apostoł (posłany), to misja 

głoszenia Słowa Bożego. Proszę mi wie-

rzyć, tu nie potrzeba wielu słów. Wielkim 

zagrożeniem jest życie powierzchowne, 

życie bez modlitwy; jest to wielkie niebez-

pieczeństwo również dla osób konsekro-

wanych. To wielkie zagrożenie pochodzi 

stąd, że nie przeznacza się koniecznego 

czasu na rozmowę, dialog z Panem Bo-

giem, przebywanie w obecności Bożej, by 

słuchać Boga, który do nas ciągle mówi 

przez swoje Słowo, który mówi do nas 

bezpośrednio w czasie spotkania z Nim, 

wystawionym w Najświętszym sakramen-

cie. Utrzymanie tej jedności z Bogiem ma 

ogromne znaczenie, ponieważ, aby nasze 

głoszenie było skuteczne i aby nasze 

słowo trafiało naprawdę do serca ludzkie-

go, trzeba nam trwać na kolanach, aby - 

ciągle przed Bogiem - odnawiać naszą 

przynależność do Niego, po to aby nasze 



 5 

głoszenie i przepowiadanie było skuteczne 

i aby nasze Słowo trafiało do serca czło-

wieka.  

Jeżeli straciliśmy relację z Panem Bogiem, 

to w tym momencie nie mamy nic do 

powiedzenia człowiekowi. Bowiem wierni 

oczekują, że będziemy mówili im o Bogu. 

W Hiszpanii jest pewien klasztor sióstr 

klarysek, który znajduje się w małej miej-

scowości Lerma, leżącej między Madry-

tem a Burgos. W tym roku siostry będą 

miały 50 nowicjuszek. A już jest tam 170 

sióstr, wszystkie młode, wykształcone, z 

ukończonymi studiami. Te siostry, klaryski 

z Lerma, za zgodą naszej Dykasterii, 

otworzyły nową placówkę, zatwierdzoną 

przez naszą Kongregację. Rozpoczęły 

nowy apostolat. I pod koniec każdego 

tygodnia do tego konwentu przybywają 

ludzie z Madrytu oraz z i innych miejsco-

wości aby rozmawiać z Siostrami. Ale o 

czym one rozmawiają? Te młode siostry 

najzwyczajniej mówią o swoim doświad-

czeniu Pana Boga. Ludzie są tam, aby ich 

słuchać, tak jakby nigdy nie słyszeli o 

Bogu.  

Wszystkie te siostry żyją bardzo intensyw-

nie, doznają mocnego doświadczenia 

dialogu z Bogiem. To swoje doświadcze-

nie spotkania z Bogiem przekazują lu-

dziom, którzy do nich przychodzą. Tak 

więc, co tydzień wokół tego klasztoru 

gromadzą się tłumy ludzi. Przybywają Oni 

do tego miejsca po to, aby usłyszeć o 

Bogu. A wszystko z tej racji, że siostry 

żyją radykalnie. I to jest to, czego nam 

potrzeba.  

Jest to bardzo budujący przykład.. 

Zostało już powiedziane, że czymś 

istotnym i nieodzownym dla życia kon-

sekrowanego wydaje się być harmonia 

pomiędzy różnymi charyzmatami, sta-

rymi i nowymi w sercu Kościoła. Nie 

jest już do pomyślenia radykalna sa-

mowystarczalność pojedynczych ro-

dzin zakonnych, tak, jakby w pojedynkę 

były w stanie żyć i spełniać swoja mi-

sję. Czy przybliżył się czas tego marze-

nia o jedności między różnymi chary-

zmatami?  

Chciałbym zauważyć, że również Doku-

menty Kościoła mówią o specyficznym 

charyzmacie każdej rodziny Zakonnej. 

Ponieważ każdy założyciel lub założyciel-

ka rodziny zakonnej otrzymała od Boga 

szczególną inspirację, tworzącą chary-

zmat. I ten właśnie charyzmat był później 

przekazany duchowym synom i córkom. 

Uważam, że charyzmat w swojej oryginal-

ności powinien pozostać. Nawet w tym 

zglobalizowanym świecie nie można do-

puścić, aby te charyzmaty stopiły się w 

jedno. Zresztą praca, jaką wykonujemy w 

Kościele, często jest bardzo podobna. 

Istnieją parafie, kolegia, szpitale, opusz-

czeni, itd., ale duch, z jakim wykonuje się 

te prace, odróżnia każdy instytut zakonny. 

I ten specyficzny duch musi pozostać. 

Powiedziałbym: należy z jednej strony 

zachować własną tożsamość, swojego 

pierwotnego ducha, przy równoczesnej 

współpracy z wszystkimi innymi Rodzina-

mi Zakonnymi. Wyzwania i potrzeby są tak 

wielkie, że pracy wystarczy dla wszyst-

kich.  

Dziękujemy Eminencji z całego serca 

za słowa pełne światła, które dodają 

nam odwagi we wspólnym podążaniu 

za Chrystusem. Z racji, że ksiądz Kar-

dynał jest już znany w Polsce, również 

dzięki obecności w naszych mediach, 

Radiu Maryja i TV Trwam, ośmielamy 

się poprosić na zakończenie o krótkie 

przesłanie do tego wierzącego, pokor-

nego ludu, który tu na ziemi polskiej, w 

prostocie swoich serc, nie przestaje 

wierzyć w Boga i w Kościół Chrystu-

sowy. Jest dla nas bardzo ważne usły-

szeć bicie serca Kościoła właśnie tutaj, 

w Watykanie, w bliskości Wikariusza 

Chrystusa ...  

Dobrze. Chciałbym zatem powiedzieć 

temu katolickiemu Narodowi w Polsce, 

prostemu i pokornemu, aby żył przede 

wszystkim pełnią wiary i ze świadomością 

głębokiej przynależności do Kościoła, a to 

wszystko z wielką wewnętrzną radością. 

Więcej, powiedziałbym z dumą (ponos), 

jak mówimy po słoweńsku. Proszę pamię-

tać, że historia Polski, to jest historia hero-

izmu. Z drugiej zaś strony, historia chyba 

najtrudniejsza i najbardziej tragiczna 

wśród innych narodów europejskich.  

Ale mieliście zawsze coś, co jest powo-

dem do waszej chwały, co czyni was 

narodem uprzywilejowanym: wy pozostali-

ście katolikami. I bądźcie szczęśliwi, 

bądźcie dumni, że jesteście katolikami. 

Powodem wielkiego szczęścia i radości 

narodu polskiego, jest to, że pozostał 

narodem katolickim. Na przestrzeni historii 

nie zboczyliście ani na wschód, ani na 

zachód, w kierunku niemieckiej kultury 

protestanckiej. Ale zawsze pozostawali-

ście wierni Katedrze Piotrowej. To jest 

powód dla waszej chwały i dumy. To 

wielka radość i honor dla narodu polskie-

go. Przeżywajcie to z radością i dumą.  

Dziękujemy z serca Eminencjo. Zapew-

niamy o naszych modlitwach i naszej 

życzliwości przed Panem.  

Benedykt XVI podkreślił, że pocieszeni tą 

wspólnotą wielkiej rodziny świętych jutro 

oddamy cześć wszystkim wiernym zmar-

łym. „Zarówno liturgia, jak i zwyczaj od-

wiedzania cmentarzy przypominają nam – 

mówił Papież – że chrześcijańska śmierć 

stanowi część drogi upodabniania się do 

Boga i zniknie, gdy Bóg stanie się wszyst-

kim we wszystkich.  

Wywiad przeprowadził: O. Zdzisław 

Klafka CSsR  

Tłumaczenie: O. Andrzej Wodka CSsR, 

O. Marian Sojka CSsR

 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

List o 30-leciu pracy misyjnej obla-

tów na Madagaskarze 

 

W tym roku będziemy obchodzić 30-lecie 

naszego misjonowania. Uroczystość od-

będzie sie w Tamatave w parafii p.w. 

Matki Bożej obsługiwanej przez oblatów. 

W programie (3 i 4 grudnia) przewidziany 

jest także Kongres naszej Delegatury. 

Uroczystej Mszy św. w niedziele 5 grudnia 

przewodniczyć będzie Ks. Arcybiskup 

Tamatave, Desiré Tsarahazana.  

   

Tak sie składa, ze należę do tej pierwszej, 

oblackiej grupy misjonarzy. Zaraz po 

przyjeździe powierzono nam tereny misyj-

ne położone na wschodnim wybrzeżu w 

Diecezji Tamatave, w strefie klimatu tropi-

kalnego. Charakteryzuje sie on wysokimi 

temperaturami dochodzącymi do 45°C 

szczególnie w czasie lata tropikalnego 

(listopad-kwiecień). Jest to także okres 

występowania cyklonów, powstających na 

Oceanie Indyjskim. Jest ich kilkanaście w 

roku. Silne wiatry dochodzące często do 

250 km/h, obfite opady monsunowe nisz-

czą przyrode, wioski i miasta, drogi i mo-

sty, pola uprawne, oraz ryżowiska. Wielo-

krotnie niszczone są także kaplice i ko-

ścioły położone daleko w buszu. Obfitość 

deszczu i komarów powoduje występowa-

nie wszechpanującej malarii, na która 

umierają rocznie tysiące ludzi. Z innych 

występujących tutaj zagrożeń chorobowo-

epidemiologicznych można wymienić, 

ndeng, trąd, cholerę, rożne rodzaje tyfusu. 

Każdy z nas misjonarzy chorował wielo-

krotnie na malarię. Ja sam pracowałem w 

wielu placówkach misyjnych, z których 

dwie najbardziej utkwiły mi w pamięci. 

Mam tu na myśli Marolambo i Mahanoro. 

Pierwsza z nich położona jest daleko w 

górach i zajmuje ogromny teren liczący 

5000 km² powierzchni, poprzecinany 

rzekami i lasami tropikalnymi. Misja Maro-

lambo obsługiwana jest obecnie przez 

pięciu Misjonarzy Oblatów, Polaków i 

Malgaszy. Na jej terenie wybudowanych 
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jest 190 kaplic, do których z powodu braku 

i złego stanu istniejących juz dróg, trzeba 

dotrzeć pieszo.  

 

Druga wspomniana przeze mnie placówka 

misyjna - Mahanoro obejmuje łącznie 

4000 km². Położona jest blisko oceanu. 

Na jej terenie znajduje sie 116 kościołów i 

kaplic, które obsługiwane są przez 5 mi-

sjonarzy. Ten piękny teren poprzecinany 

jest licznymi kanałami, jeziorami, rzekami i 

bagnami Wszystko zaczęło się w samym 

miasteczku Mahanoro gdzie ponad 50 lat 

temu wybudowano dom dla misjonarzy, 

kościół oraz szkołę katolicką. (…) 

 

W niedzielę, 17 października po raz 

pierwszy w historii Misji Mahanoro odbyły 

się świecenia kapłańskie dwóch Malgaszy 

pochodzących z Mahanoro i Misji Maro-

lambo. Przynależą do Diecezji Tamatave. 

Na uroczystość przybyło ponad 5000 

chrześcijan z okolicy i wielu z innych misji i 

parafii. Podziwiałem zaangażowanie 

chrześcijan, ich ofiarność. Polecam sie 

waszej pamięci modlitewnej. O. Marian 

Lis, oblat.          Więcej na : www.obliaci.pl  

 

Kongres Miłosierdzia Bożego w 

rejonie afrykańskich  

Wielkich Jezior 

 

Zgodnie z zaleceniami pierwszego Świa-

towego Kongresu Miłosierdzia Bożego, 

który odbył się w Rzymie 2002 r., w dniach 

18-24 października 2010 r. rozpoczął się 

Kongres Miłosierdzia Bożego dla afrykań-

skiego Regionu Wielkich Jezior. W archi-

diecezji Kigali w Rwandzie, w miejscowo-

ści Kabuga, gdzie znajduje się pierwsze 

sanktuarium Miłosierdzia Bożego, zgro-

madziło się 531 uczestników z różnych 

państw m.in. z Rwandy, Burundi, Demo-

kratycznej Republiki Konga Ugandy, Wy-

brzeża Kości Słoniowej, Kenii, Nigerii, 

Polski, Belgii, Francji i Niemiec. 

   

 

 

Dynamiczny rozwój grup miłosierdzia 

domagających się solidnej i bardziej sys-

tematycznej formacji oraz kontekst spo-

łeczno-polityczny w regionie Wielkich 

Jezior to główne przyczyny, dla których 

Kongres stał się kwestią naglącą.  

 

Podejmując temat „Miłosierdzie Boże jako 

antidotum na zło, które niszczy nasze 

społeczeństwo", uczestnicy Kongresu 

starali się spojrzeć z perspektywy miło-

sierdzia Bożego i znaleźć promyk nadziei 

na nowe życie ludzi w pogrążonym cier-

pieniem, ludobójstwem i wojną regionem 

Wielkich Jezior. Organizatorzy kongresu 

podkreślili znaczenie Bożego Miłosierdzia 

w pontyfikacie Jana Pawła II, który mówił, 

że „sztuka miłosierdzia polega na umiejęt-

ności wydobywania dobra ze zła". Celem 

kongresu była też praca nad wspieraniem 

i lepszym zorganizowaniem kultu i grup 

Miłosierdzia Bożego. (…)   

 

Program Kongresu wypełniony był pie-

śniami i modlitwami, ofiarami euchary-

stycznymi i adoracjami, wychwalaniem 

Boga i spowiedzią. Rano uczestnicy Kon-

gresu uczestniczyli w konferencji, a po 

godzinie miłosierdzia udawali się na misje 

miejskie do różnych parafii w Kigali. 

Uczestnicy ewangelizowali na ulicach, 

odwiedzali chorych, spotykali się z siero-

tami oraz więźniami.  Wieczorami świa-

dectwa głosili chrześcijanie napotkani na 

ulicach, od których usłyszeć można było 

Boga mówiącego: „Napatrzyłem się na 

niedolę ludu mojego w Egipcie". Za: Info-

Sac 

 

Spotkanie przełożonych pijarów z 

całego świata w Rzymie 

 

W dniach 24 - 31 października br., w 

Rzymie, w Domu Generalnym Zakonu 

Pijarów, odbywa się Spotkanie Kurii Gene-

ralnej, Prowincjałów i Delegatów Ojca 

Generała. Pracę uczestników Spotkania 

streszczają trzy zadania: przeanalizować 

sytuację Zakonu, skonsultować opinie, 

poglądy na ważne tematy oraz zaplano-

wać przyszłość.      

   

Obrady Współbraci ze wszystkich Prowin-

cji Zakonu mają umożliwić owocniejsze 

przeżycie Kapituł Prowincjalnych. Polska 

Prowincja będzie przeżywać Kapitułę w 

kwietniu 2011 roku. Wcześniej natomiast 

będzie czas na Kapituły Domowe. Za: 

www.pijarzy.pl  

  

„Polska” wiceprowincja redempto-

rystów w Argentynie ma nowy 

zarząd 

 

W dniach 18-22 października w domu 

rekolekcyjnym "San Clemente" w Resi-

stencia (Argentyna) odbyła się Kapituła 

Wiceprowincji Resistencia. W myśl wska-

zań ostatniej Kapituły Generalnej Zgroma-

dzenia Redemptorystów, podjęto próbę 

oceny i rozeznania perspektyw życia 

apostolskiego wspólnot Wiceprowincji, aby 

lepiej głosić Dobrą Nowinę o obfitym od-

kupieniu, czyniąc to w nowy sposób, z 

odnowioną nadzieją oraz wykorzystując 

nowe struktury, a przede wszystkim - 

mając odnowione serca  dzięki wejściu na 

drogę nawrócenia. 

 

Podczas obrad kapituły został wybrany 

nowy Zarząd Wiceprowincji. W ten sposób 

najbliższymi współpracownikami o. Henry-

ka Kaczochy zostali: o. Maciej Słaby (wi-

kariusz), o. Andrzej Koselak (radny zwy-

czajny) oraz radni nadzwyczajni: o. Raúl 

Alcaraz i o. Jacek Białas. W obradach 

Kapituły Wiceprowincji Resistencia 

uczestniczył o. Ryszard Bożek, przełożony 

Prowincji Warszawskiej. Za: 

www.redemptor.pl  

 

Kanadyjczycy dziękowali za kano-

nizację br. Andrzeja Bessette'a 

 

Kilkadziesiąt tysięcy Kanadyjczyków dzię-

kowało Bogu za kanonizację br. Andrzeja 

Bessetta, twórcy największego na świecie 

sanktuarium św. Józefa i działającego 

przy nim oratorium. Liturgia sprawowana 

była na stadionie w Montrealu. 30 paź-

dziernika uczestniczyli w niej m.in. premie-

rzy Kanady Stephen Harper i prowincji 

Quebeku Jean Charest oraz 58 biskupów.   

   

 

 

O wielkości świętego Kanadyjczyka mówił 

w homilii kard. Jean-Claude Turcotte. 

Podkreślił, że br. Andrzej był prawdziwym 

przyjacielem biednych, którego dziedzic-

two na trwałe wpisało się w historię kraju. 

Arcybiskup Montrealu zauważył też, że 

Kościół w Kanadzie przeżywał swoje 

jaśniejsze i ciemniejsze dni, jednak kano-

nizacja rodaka pozwala rozbudzić nadzie-

ję. „Obecna liturgia dziękczynna jest dla 

nas wszystkich godziną światła" - mówił 

kard. Turcotte.  

 

Premier Kanady podkreślił, że br. Andrzej 

jest „namacalnym przykładem tego, że 

prawdziwa wiara może przenosić góry". Z 

kolei premier prowincji Quebek przypo-

mniał, że chrześcijaństwo na trwałe wpisa-

ło się w historię tej ziemi, a Kościół przy-

czynił do znacznego rozwoju tych tere-

nów.                  Za: Radio Watykańskie 

 

Salwatoriański marsz misyjny w 

Meksyku 

 

Już po raz trzeci z rzędu polscy salwato-

rianie z Meksyku zorganizowali Marsz 

Misyjny (marcha misionera), którego ce-

lem było przypomnienie o misyjności 

Kościoła poprzez spotkania formacyjne i 

radosny przemarsz ulicami parafii salwato-

riańskiej.  W przygotowanie tego wyda-

rzenia były zaangażowane wszystkie 

młodzieżowe grupy parafialne, które zajęły 

http://www.obliaci.pl/
http://www.pijarzy.pl/
http://www.redemptor.pl/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=377418
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się zarówno przystrojeniem kościoła jak i 

organizacją śpiewu, modlitw oraz opieki 

medycznej.  

  

Nad bezpieczeństwem uczestników czu-

wała miejscowa policja. W marszu uczest-

niczyły zarówno rodziny z naszej parafii, 

jak również uczniowie i nauczyciele salwa-

toriańskich szkól. Tegoroczny Marsz Mi-

syjny zgromadził ponad 850 osób, które z 

wielką radością i entuzjazmem przeszły 

ulicami parafii św. Józefa, wzbudzając 

duże zaciekawienie wśród przechodniów i 

mieszkańców. Uczestnicy podzieleni 

zostali na pięć grup. Każda z nich miała 

kolorowe koszulki oraz balony, symbolizu-

jące jeden z pięciu kontynentów. Po modli-

twie na dziesiątce różańca, rozważanej w 

intencji mieszkańców danego kontynentu, 

balony wypuszczano w powietrze. Istotną 

częścią tego radosnego wydarzenia była 

wspólna Eucharystia, sprawowana przez 

wszystkich salwatorianów w kościele 

parafialnym. Za: www.salwatorianie.pl  

Wiedeńskie wyróżnienie polskiego 

pallotyna  

 

Polski ksiądz-pallotyn Edward Daniel, 

kanonik wiedeńskiej katedry św. Szczepa-

na został uhonorowany Złotą Odznaką za 

Zasługi dla Wiednia. W ten sposób władze 

stolicy Austrii, a zarazem kraju związko-

wego wyraziły uznanie dla jego działalno-

ści na rzecz dialogu międzyreligijnego. 

Uroczystość odbyła się 27 października w 

Sali Herbowej wiedeńskiego ratusza.  

   

 

 

W laudacji członek Rady Miasta, Christian 

Oxonitsch podkreślił, że to wysokie od-

znaczenie jest wyrazem uznania za wielo-

letnie zaangażowanie ks. Daniela w dialog 

ekumeniczny i międzyreligijny w jednej z 

największych, a zarazem najtrudniejszych 

dzielnic Wiednia, gdzie pracował jako 

proboszcz. Z jego inicjatywy 17 stycznia 

2004 roku, z okazji Dnia Judaizmu, odbyły 

się po raz pierwszy rozmowy Żydów i 

chrześcijan na temat ich wiary. Ks. Daniel 

rozszerzył następnie tę inicjatywę również 

na muzułmańskich mieszkańców dzielni-

cy.  

 

Edward Daniel urodził się w 1935 r. w 

Tychach. Wstąpił do Stowarzyszenia 

Apostolstwa Katolickiego (pallotynów) a 

święcenia kapłańskie otrzymał w 1967 r. 

Od 1986 r. pracował w Wiedniu. Był wika-

riuszem, a następnie - od 1 sierpnia 1987 

roku - proboszczem parafii Matki Bożej 

Królowej Pokoju w jednej z centralnych 

dzielnic Wiednia. Zawsze starał się o 

dobrą współpracę między duchowień-

stwem a świeckimi. W marcu 1998 r. ks. 

Daniel został członkiem Rady Kapłańskiej 

Archidiecezji Wiedeńskiej. W latach 1999-

2009 pełnił funkcję dziekana dekanatu 

Favoriten, który pod względem liczby 

ludności oraz katolików stanowi „miasto w 

mieście".  

 

Od grudnia 2009 roku jest kanonikiem 

honorowym katedry św. Szczepana w 

Wiedniu - pierwszym Polakiem piastują-

cym tę godność. „Przez ponad 20 lat 

pracy dla Kościoła Austrii stałeś się jed-

nym z najbardziej rozpoznawanych i lu-

bianych kapłanów" - powiedział wówczas 

kard. Schönborn.                          Za: eKai 

 

Rozwój nowej franciszkańskiej 

misji w Ugandzie 

 

Na początku pażdziernika arcybiskup 

Kampali (stolica Ugandy) Cyprian Kizito 

Lwanga udzielił bierzmowania 202 dzie-

ciom w nowej parafii w Matugga w Ugan-

dzie, od stycznia tego roku prowadzonej 

przez polskich misjonarzy, franciszkanów 

z Krakowa.  

   

Na prośbę parafian i franciszkanów, arcy-

biskup Kampali nadał nowe imię katolickiej 

wspólnocie w Matugga, teraz będzie to 

parafia pod wezwaniem św. Franciszka z 

Asyżu. "Decyzja została z wielkim entu-

zjazmem przyjęta przez wiernych, którzy 

w czasie kilkugodzinnej mszy św., z entu-

zjazmem porównywalnym do emocji towa-

rzyszącym koncertom wielkich gwiazd, 

przy śpiewie, bębnach i tańcach, okla-

skach i krzykach jasno potwierdzili i przy-

jęli swojego nowego patrona" - pisze z 

Matugga misjonarz o. Szymon Majcher-

czyk OFMConv. 

Wszystko zaczęło się jednak dużo wcze-

śniej. Wiele miesięcy przygotowań, orga-

nizacji spotkań, zaowocowało przeżywa-

niem uroczystości św. Franciszka (4 paź-

dziernika - przyp. red). Głównym odpo-

wiedzialnym za organizację "St. Francis of 

Assisi Feast" był o. Marian Gołąb OFM-

Conv, w Ugandzie od stycznia 2009 roku. 

 

W jednej z kaplic dojazdowych, w Kabu-

unzie. W ramach przygotowań prawie 

wszystkie szkoły podstawowe (800 dzieci) 

wzięły udział w różnych konkursach: pio-

senek, recytatorskich i teatralnych. "Trze-

ba przyznać, że dzieci wspaniale interpre-

towały i zaskakująco dobrze zrozumiały 

postać św. Franciszka" - komentuje o. 

Gołąb. Afrykańska spontaniczność, połą-

czona z radosną duchowością francisz-

kańską przemieniła ugandyjską wioskę, w 

pełen śpiewu i radości plac zabaw, muzyki 

i modlitwy. Zobacz krótki film poniżej: 

W Matugga misjonarze przygotowali spe-

cjalne rekolekcje o św. Franciszku dla 

dorosłych, które poprowadził także Polak i 

franciszkanin-misjonarz z Kenii, o. Bogu-

sław Czerniakowski OFMConv. 

 

W Migadde, najdalej oddalonej kaplicy na 

terenie parafii, msza święta, ze śpiewami, 

w językach luganda, suahili a nawet... 

łacińskim, była otwarciem Parafialnego 

Dnia Młodzieży. Zjawiło się prawie 1000 

młodych i starszych parafian. "Różnego 

rodzaju konkurencje sportowe wywołały 

prawdziwą wolę walki u młodych tak, że 

trzeba było czasem nawet studzić emocje 

przegranych" - opowiada o. Szymon Maj-

cherczyk. 

 

Niedziela, 3 padziernika była wyjątkowa. 

Niektórzy parafianie spędzili tego dnia 12 

godzin i dłużej na "placu kościelnym" 

(kościoła jeszcze tam nie ma), na świą-

tecznej Eucharystii, później na obiedzie 

dla wszystkich parafian, koncertach lokal-

nych artystów i wreszcie wieczorem na 

nabożeństwie 'Transitus' (na zdjęciu poni-

żej) "najpiękniejszym jakie kiedykolwiek 

widziałem, w życiu. Pasja i przejęcie a 

także ogromny trud włożony w przygoto-

wania połączone z prostotą środków wy-

razu dały widowisko iście mistyczne" - 

komentuje o. Majcherczyk. 

 

Poza tym franciszkańska wspólnota mi-

syjna z Matugga prowadzi dwie duże 

budowy. Buduje klasztor i budynek na 

szkołę podstawową. o. Szymon Majcher-

czyk / red             Za www.franciszkanie.pl  

We Włoszech najpopularniejszy 

O. Pio 

 

Ojciec Pio jest najpopularniejszym świę-

tym we Włoszech. Na kolejnych pozycjach 

lokują się Antoni Padewski i patron Italii - 

Franciszek z Asyżu. Wyniki najnowszego 

sondażu potwierdzają utrzymującą się od 

kilku lat bezkonkurencyjną popularność 

Świętego Stygmatyka. Warto dodać, że w 

swych domach Włosi przeważnie mają 

obrazki właśnie z ojcem Pio.   

   

Wyniki sondażu nie zaskoczyły kapucy-

nów z San Giovanni Rotondo. Przypomi-

nają bowiem, że miejsce gdzie żył i umarł 

ojciec Pio codziennie odwiedzane jest 

przez rzesze jego czcicieli. Tylko w ubie-

głym roku przybyło tam 8 mln pielgrzy-

mów.                      Za: Radio Watykanskie   

http://www.salwatorianie.pl/
http://www.franciszkanie.pl/
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Witryna tygodnia 

 

„Cystersi w Polsce” - nowy przewodnik turystyczny 

 

 

Wprawdzie sezon turystyczny już za nami, 

ale by rozbudzić Państwa wyobraźnię i 

pomóc zaplanować przyszłoroczne waka-

cje zachęcamy do zapoznania się z no-

wym przewodnikiem turystycznym - Cy-

stersi w Polsce, autorstwa państwa Izabeli 

i Tomasza Kaczyńskich.  

   

"Cystersi w Polsce" to bogato ilustrowana 

książka, która przybliża nam miejsca zwią-

zane z tym zakonem.  Autorzy przewodni-

ka wybrali i opisali 69 miejscowości, które 

warto odwiedzić, by zapoznać się z dzie-

dzictwem kulturowym cystersów.  

 

 

Wśród nich znalazły się m.in. : Krzeszów, 

Chełmno, Koronowo, Sulejów, Mogiła, 

Oliwa i nasz Wąchock. Poszczególne 

miejscowości tworzą szlak, który można 

traktować jak swoistą podróż w przeszłość.  

 

Trasa podzielona jest na 9 pętli (odcin-

ków). Oprócz miejsc związanych z cyster-

sami, w przewodniku są też opisy atrakcji 

turystyczno-krajoznawczych znajdujących 

się w okolicy. Tekst wzbogacają współcze-

sne i archiwalne ilustracje. Do nabycia w 

dobrych księgarniach.  

Za: www.wachack.cystersi.pl 

 

 

Odeszli do Pana 

 

O. KLEMENS ŻÓŁKOWSKI (1939-2010) OSB  

 

16. lipca tego roku zmarł ojciec Klemens 

Żółkowski. Pochodził z Podlasia, ziemi 

wielu męczenników i świętych. Ludu o 

wielkim sercu i pobożności. Ta ziemia 

wydała takich ludzi jak Prymas Tysiąclecia 

Kardynał Stefan Wyszyński.  

Urodził się 2. maja 1938 roku w Bzowie, 

wiosce niedaleko Siedlec. Tam też 

uczęszczał do szkoły podstawowej sze-

ścioklasowej. Do siódmej klasy musiał 

chodzić do oddalonego o kilka kilometrów 

Zbuczyna. Tam zetknął się z siostrami 

Oblatkami św. Benedykta. Miały one za-

pewne duży wpływa na kształtowanie jego 

benedyktyńskiego powołania. Z ich biblio-

teki pożyczał książki i obserwował ich 

żmudną pracę, zwłaszcza haftowanie szat 

liturgicznych. Później już jako kapłan i 

zakonnik wielokrotnie głosił im rekolekcje i 

spowiadał. W latach 1951 - 1955 uczęsz-

czał do gimnazjum im. Bolesława Prusa w 

Siedlcach. Nie był to łatwy okres w jego 

życiu. Rodzice jego mieli duże gospodar-

stwo rolne - w komunistycznym państwie 

uznawano go więc jako syna „kułaka" i 

czyniono trudności z przyjęciem do szkoły i 

przesłuchiwano w Urzędzie bezpieczeń-

stwa, gdy postanowił wstąpić do semina-

rium duchownego.  

W czasie studiów w seminarium siedleckim 

nieraz chodził do kaplicy Sióstr Sakramen-

tek przy ulicy Rawicza 32. Duże wrażenie 

wywierały na nim śpiew gregoriański sióstr 

i odmawiana przez nich monastyczna 

liturgia godzin. W kaplicy sióstr nieraz 

odprawiał msze św. i prowadził nabożeń-

stwa. Po święceniach kapłańskich w kate-

drze siedleckiej został wikarym w parafii 

Jabłonnej Lackiej. Po rocznym pobycie w 

Jabłonnej pojawiło się w nim pragnienie, 

aby wstąpić do zakonu. Wtedy siostra 

Stella Świderska z uśmiechem dodawała 

mu odwagi mówiąc: „Trzeba kuć żelazo, 

póki gorące". Na wybór zakonu wpłynęła 

swoimi gorącymi zachętami Matka Krysty-

na Krukówna, wieloletnia przeorysza sa-

kramentek siedleckich.  

Będąc w roku 1962/63 na studiach na 

Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 

(dziś Uniwersytet im Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego) odwiedzał siostry sakra-

mentki przy Rynku Nowego Miasta. W 

rozmównicy klasztornej poprzez kratę i 

zasłonę usłyszał nie raz zachętę ze strony 

siostry Adalberty i siostry Hiacynty, aby 

pójść za głosem powołania zakonnego. Do 

klasztoru benedyktynów w Tyńcu wstąpił 7. 

grudnia 1963 roku. Był tam już jego semi-

naryjny kolega z Siedlec ojciec Leon Kna-

bit. Początkowo zaproponowano mu obla-

turę. Ostatecznie złożył uroczyste ślubu 

monastyczne 19 marca 1970 roku. Stało 

się to - jak wspominał - dzięki modlitwom 

sióstr sakramentek z warszawskiego kon-

wentu. Będąc w klasztorze tynieckim przez 

kilka lat był proboszczem miejscowej para-

fii.  

W 1985 roku przeniósł się do benedyktyń-

skiego klasztoru w Lubiniu, gdzie od 

dwóch lat przeorem był ojciec Leon, jego 

seminaryjny kolega. Początkowo miał to 

być kilkuletni pobyt, jednak pozostał w nim 

na dłużej. Gdy klasztor lubiński stał się 

klasztorem niezależnym, przeniósł na 

niego swoje śluby monastyczne i pozostał 

aż do śmierci. W Lubiniu pełnił różne funk-

cje. Był prefektem gości, proboszczem i 

prefektem oblatów. Zawsze chętnie poma-

gał czy zastępował księży w sąsiednich 

parafiach, szczególnie w Bielewie. Waka-

cje zwykle spędzał u sióstr w Zbuczynie 

czy u benedyktynek w Krzeszowie służąc 

im duszpasterską pomocą. Myślał nawet, 

żeby zostać kapelanem sióstr. Jednak 

siostra Adalberta szczerze mu tego odra-

dzała i jak wspominał - uznał jej argumenty 

za słuszne.  

Zmarł 16. Lipca 2010 roku. Pogrzeb w 

lubińskim klasztorze zgromadził wiele osób 

zarówno duchownych jak i świeckich. Były 

siostry ze Zbuczyna i wielu oblatów, dla 

których przez wiele lat był duchowym 

ojcem. Uroczystości pogrzebowe prowadził 

bp Zdzisław Fortuniak. W czasie kazania 

podziękował szczególnie siostrom ze 

Zbuczyna, zbuczyńskiemu proboszczowi i 

Ziemi Podlaskiej za ojca Klemensa. Dodał, 

że ojciec Klemens nie tylko służył siostrom, 

ale także spotykał siostry, które mu dora-

dzały i odradzały a on ich słuchał. Powie-

dział także, iż zawsze odejście kogoś 

wywołuje smutek, to wypadku ojca Kle-

mensa możemy być spokojni, że Bóg jest 

dla niego łaskawy. 

Nekrolog O. Klemensa został nadesłany z 

Opactwa w Lubiniu w zeszłym tygodniu. 

Red. 
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