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Wiadomość tygodnia 

 

 

Terror w majestacie prawa 

o prześladowaniach zakonów żeńskich w czasach stalinowskich 

 

Z s. dr Agatą Mirek, pracownikiem Katolic-

kiego Uniwersytetu Lubelskiego i autorką 

nagodzonej tytułem Historycznej książki 

roku pracy „Siostry zakonne w obozach 

pracy w PRL w latach 1954-1956”, roz-

mawia Małgorzata Glabisz-Pniewska.  

 

Od którego momentu datuje się otwarta 

walka komunistów z Kościołem po II 

wojnie światowej?  

Po roku 1945, kiedy cały kraj odbudowy-

wał się ze zniszczeń wojennych, posługa 

Kościoła była wręcz pożądana. Zgroma-

dzeniom zakonnym bardzo szybko udało 

się na nowo zorganizować placówki 

oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze. 

Władza rozprawiała się przede wszystkim 

z przeciwnikiem politycznym. Natomiast 

po 1948 r., kiedy już uporano się z wro-

gami ustroju, rozpoczęto zmasowany atak 

na Kościół.  

Na pierwszej linii walki z Kościołem 

znalazły się zakony. Tak już chyba 

bywało w historii?  

Władze carskie po powstaniu styczniowym 

skasowały wszystkie klasztory, gdyż Ko-

ściół był od wieków ostoją polskości. Za-

kony w sposób szczególny dawały oparcie 

broniącym niepodległości. Po II wojnie 

światowej wysocy urzędnicy komunistycz-

ni namawiali wręcz do tego, aby władza 

czerpała wzorce z XIX-wiecznych kasat 

carskich.  

Jak to się stało, że akurat zakonnice z 

Ziem Zachodnich zostały w 1954 r. 

poddane brutalnej akcji wysiedleńczej?  

Był to przemyślany atak, do którego przy-

gotowywano się długo i starannie, o czym 

świadczy ogromna ilość materiałów za-

chowanych w archiwum IPN. Ziemie od-

zyskane stanowiły teren, na którym najła-

twiej było stanąć do otwartej walki z Ko-

ściołem. Argumentem wysuwanym w 

czasie przeprowadzania Akcji X-2 - bo taki 

miała kryptonim - był rewizjonizm niemiec-

ki. Ponieważ bano się reakcji społeczeń-

stwa na przesiedlenia zakonów, dlatego 

też rozpoczęto działania od ziem odzy-

skanych, gdzie społeczeństwo było bardzo 

rozdrobnione. Siostry - ogromnie zżyte z 

miejscową ludnością, używające zarówno 

języka polskiego jak i niemieckiego - 

przedstawiane były zwłaszcza przesie-

dleńcom zabużańskim jako osoby, które 

stanowią zagrożenie dla ich polskości. 

Ziemie odzyskane miały być dla władz 

swoistym poligonem doświadczalnym.  

 

 

 

Czy znaczy to, że tereny ziem zachod-

nich stanowiły zaledwie początek ak-

cji?  

Tak, akcja miała objąć cały kraj. Do dziś 

zachowały się materiały dotyczące kolej-

nej akcji, która miała być przeprowadzona 

w roku 1956, jednak wydarzenia z czerw-

ca i z października sprawiły, że działania 

te nie doszły do skutku. Niemniej jednak, 

tak jak przy pierwszej akcji, bardzo do-

kładnie rozpisano sposób przesiedlenia 

sióstr. Zatem akcja X-2 z 1954 r. nie była 

w zamierzeniach władz jednostkowa, ale 

pilotażowa.  

Usuwanym zakonnicom dawano zwykle 

od kilku do kilkunastu godzin na spakowa-

nie rzeczy i opuszczenie domu. Jak mówi-

ły siostry, nawet „władze niemieckie po-

stępowały bardziej przychylnie, gdyż 

nakaz o wysiedleniu dostawałyśmy przy-

najmniej dzień wcześniej". Cała akcja była 

ukrywana przez władze i objęta ścisłą 

tajemnicą. Władze wiedziały o dużym 

autorytecie społecznym sióstr i o tym, że 

społeczeństwo może stanąć w ich obro-

nie, dlatego też działano z zaskoczenia. 

Zwykle około godziny 4 czy 5 nad ranem 

walono do drzwi i wręczano nakaz o prze-

siedleniu. Mało tego, władze podstępnie 

twierdziły, że wszystko odbywa się w 

majestacie prawa, za zgodą władz ko-

ścielnych i zakonnych.  

Władze chciały to uczynić rękami Ko-

ścioła. Z jakim skutkiem?  

Akcje przesiedlenia sióstr w taki właśnie 

sposób udała się tylko w jednym przypad-

ku. Narzuceni administratorzy diecezji 

wrocławskiej - na przykład ks. Lagosz - i 

opolskiej rzeczywiście złożyli swoje podpi-

sy pod decyzją o likwidacji domów i kaplic 

zakonnych. Jeśli zaś chodzi o wła-

dze zakonne, to żadna z przełożonych 

wyższych takiej decyzji nie podpisała.  

Funkcjonariusze zajmujący się akcją 

przesiedleńczą podkreśli, że dużą po-

mocą służyli im tzw. „pozytywni księ-

ża" czyli „księża patrioci". Jak duża 

była skala ich wpływów?  

Rola i udział księży patriotów rzeczywiście 

uwidocznił się w momencie przesiedlenia 

sióstr. Zdarzało się, że księża tacy czekali 

już na siostry w obozach pracy, witając je i 

przedstawiając im możliwość realizowania 

powołania w nowym miejscu. Kapelani, 

którzy towarzyszyli siostrom, w większości 

byli zamianowani przez władze kościelne, 

ale na wniosek władz państwowych, Mieli 

dokonywać swoistej reedukacji sióstr i 

kształtować ich właściwe postawy komu-

nistyczne.  

Jak byli przyjmowani przez siostry?  

Myślę, że tutaj zadziałała kobieca intuicja, 

która pozwalała zakonnicom wyczuć, kto 

jest osobą nasłaną przez władze i chce 

nimi sterować. Bardzo szybko siostry 

tworzyły duży dystans. Nigdy żadna sio-

stra nie zostawała sama i nawet jeśli 

udawała się do pokoju, gdzie władze czy 

księża przeprowadzali z nimi rozmowy, to 

zawsze druga zakonnica szła razem z nią. 

Pozwalało to na skuteczną obronę przed 

takimi właśnie manipulacjami.  

Dokąd zwykle przesiedlano siostry z 

ich domów zakonnych?  
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Szukano takich miejsc, które były dużymi 

klasztorami, położonymi daleko od skupisk 

ludzkich, gdzie był trudny dojazd. Wysłan-

nicy władz robili wcześniej wizję lokalną i 

sprawdzali, które klasztory byłyby najbar-

dziej odpowiednie na obozy pracy.  

Jakiego rodzaju były to obozy?  

W obozach pracy utworzono głów-

nie szwalnie, gdzie siostry ciężką pracą 

musiały zarabiać na swoje utrzymanie.  

Przesiedlane siostry nie wiedziały do-

kąd jadą? Liczyły się nawet ze śmier-

cią?  

Trudno nam to sobie dzisiaj wyobrazić, że 

przychodzi ktoś nad ranem, wręcza pismo 

z nakazem natychmiastowego pakowania 

rzeczy i wyjazdu. Nie było w tych pismach 

ani powodu, ani czasu, ni miejsca wysie-

dlenia. Musimy też pamiętać, że zaledwie 

kilka lat wcześniej skończyła się II wojna 

światowa, a siostry w większości miały za 

sobą bardzo trudne przeżycia wojenne. 

One po prostu bały się powtórki z historii i 

były gotowe nawet na śmierć... Były prze-

wożone w autobusach z napisem „Wy-

cieczka"! W ciągu dnia autobusy stały w 

lasach, żeby nie zwracać uwagi miejsco-

wej ludności. Zdarzało się, że siostry 

szukając pomocy wyrzucały przez okna 

autobusu karteczki z napisem „Jedziemy 

na śmierć, ratujcie nas".  

A czy władzom bardziej zależało na 

szykanowaniu sióstr, czy też chodziło 

im o to, żeby występowały z zakonów?  

We wszystkich obozach pracy sióstr poja-

wiali się funkcjonariusze Urzędu Bezpie-

czeństwa, którzy przeprowadzali z nimi 

rozmowy, proponując im opuszczenie 

zgromadzenia, odpowiednią pomoc, 

wspaniałą pracę czy też wymarzone stu-

dia. Działania władz szły w dwóch kierun-

kach; jeden to doprowadzenie do tego, by 

jak najwięcej sióstr zrezygnowało z życia 

zakonnego. Drugi, bardzo perfidny cel, to 

mieć wśród sióstr osoby, które będą chęt-

ne do współpracy.  

Jak wiele sióstr rezygnowało z życia 

zakonnego lub godziło się na współ-

pracę?  

Jeżeli chodzi o opuszczenie zgromadze-

nia, były to jednostki, które wcześniej 

przeżywały różnorakie problemy związane 

z powołaniem. Podobnie, jeśli chodzi o 

zmuszanie sióstr do współpracy. Pierw-

szego dnia, kiedy siostry były przywożone 

do obozów pracy i dawano im do podpisa-

nia deklaracje współpracy, niektóre z nich, 

zalęknione i nie bardzo wiedzące, co się 

dzieje, podpisywały taką deklarację. Jed-

nak na kolejnym spotkaniu wycofywały się 

z tego, bo o wszystkim informowały swoją 

przełożoną. W archiwum krakowskiego 

oddziału IPN zachowało się bardzo dużo 

protokołów z takich rozmów, w których 

urzędnicy z wielką irytacją i ostrymi epite-

tami komentowali postawę sióstr odma-

wiających współpracy.  

Na ile sytuacja zmieniła się po roku 

1956?  

Kiedy władze państwowe zwolniły kard. 

Stefana Wyszyńskiego z więzienia w 

Komańczy i prosiły go o powrót do War-

szawy, Prymas postawił władzom kilkana-

ście warunków. Jednym z nich była likwi-

dacja obozów pracy i możliwość powrotu 

sióstr na Ziemie Zachodnie. Prymas Wy-

szyński był bardzo przejęty dramatycznym 

losem sióstr, chociaż sam w tym czasie 

przebywał w więzieniu. Władze przystały 

na ten warunek, jednak siostrom udało się 

wówczas odzyskać zaledwie połowę z 

odebranych im placówek. Na przykład 

Zgromadzenie Franciszkanek od Chrze-

ścijańskiej Miłości, które w Polsce liczyło 

wówczas zaledwie 14 sióstr, po 1956 r. 

nie miało gdzie wrócić. Ich klasztor został 

zaanektowany i przeznaczony przez wła-

dze państwowe na inny cel. Siostry więc 

wyjechały do swojego Domu Generalnego 

do Wiednia i tam już zostały. Z kolei Sio-

stry Służebniczki Śląskie do swojego 

macierzystego domu w Porębie - z które-

go wcześniej wyrzucili je Niemcy - założo-

nego jeszcze w XIX w. przez Edmunda 

Bojanowskiego, wróciły dopiero w latach 

90.    

Jakie znaczenie dla współczesnych 

zakonnic ma znajomość tamtych wyda-

rzeń?  

Kiedyś Tertulian powiedział, że krew mę-

czenników jest posiewem chrześcijan. 

Myślę więc, że ciężkie doświadczenia 

sióstr, które przeszły przez obozy pracy, 

są przede wszystkim świadectwem reali-

zacji - w każdych warunkach - swojego 

ideału życia zakonnego. W obozach pracy 

siostry wkładały wiele trudu w to, żeby 

przy tak wielu nowych obowiązkach nie 

ucierpiało ich życie duchowe. Siostry, z 

którymi udało mi się porozmawiać, choć 

pozostało ich niewiele, wspominają to jako 

czas szczególnego doświadczenia i umoc-

nienia wiary. Myślę, że współczesnym 

zakonnicom historia prześladowania sióstr 

może pokazać, że łaska wybrania i powo-

łania jest najcenniejszym darem. Jest 

perłą, którą się chroni i pielęgnuje nawet w 

najbardziej dramatycznych okoliczno-

ściach.  

 

Autorka wywiadu jest dziennikarką 

Polskiego Radia. 

 

  

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Gdynia – Litania Miast 

 

„To już piękna gdyńska tradycja" - powie-

dział prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek, 

" że pierwszego listopada spotykamy się 

przy gdyńskim krzyżu". Słowa te pan Pre-

zydent wypowiedział na pczątku kolejnej 

edycji Litanii Miast. Inicjatywa ta gromadzi 

ludzi w kilkunastu miastach Polski. Ideą 

Litanii Miast jest modlitwa i ożywianie 

pamięci o zmarłych. W tym roku pod krzy-

żem obok Urzędu Miasta w Gdyni modlono 

się za zmarłych gdyńskich nauczycieli, 

którzy oddali swe życie w walce za Ojczy-

znę.  Oglądano więc pokazy multimedial-

ne, słuchano poezji, a przede wszystkim 

pięknej opowieści o losach nauczycieli, 

wykładowców, instruktorów związanych z 

Gdynią, którzy nie zawahali się zapłacić 

najwyższej ceny w walce o wolność i pol-

skość. Punktem kulminacyjnym była oczy-

wiście litania do wszystkich świętych, którą 

prowadził Chór Franciszkańskiego Cen-

trum Kultury w Gdyni (pod dyr. Bogny 

Swiłło). Chór także animował śpiew pod-

czas całego spotkania.  
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Największą grupą byli harcerze, którzy 

brali czynny udział w spotkaniu (odczyty-

wali intencje modlitwy powszechnej, a na 

zakończenie zaśpiewali pieśń stojąc z 

pochodniami w dłoniach).  

 

Podniosła atmosfera, wiele ważnych wia-

domości o naszym mieście i wspólna 

modlitwa - to wystarczające powody, by 

być obecnym na Litanii Miast. Ks. Paweł 

Nawrot, organizator Litanii w Gdyni zapro-

sił na koniec - po błogosławieństwie kapła-

nów - na przyszły rok. Więcej na: 

www.gdynia.franciszkanie.pl 

Papieskie odznaczenia dla  

urszulanek 

 

W niedzielę 31 października 2010 r. prze-

łożona generalna urszulanek SJK m. Fran-

ciszka Sagun i poprzednia przełożona 

generalna m. Jolanta Olech zostały odzna-

czone przez Prymasa Polski krzyżami „Pro 

Ecclesia et Pontifice". 

   

 

Uroczystość odbyła się w kaplicy Pałacu 

Prymasowskiego w Gnieźnie. Odznacze-

nia, przyznane przez Benedykta XVI w 

czerwcu tego roku, wręczył w imieniu 

Papieża abp Józef Kowalczyk na zakoń-

czenie Mszy św., którą odprawiał wraz ze 

swoim kapelanem ks. Tadeuszem. Przed 

błogosławieństwem ks. Prymas zwrócił się 

do m. Franciszki i m. Jolanty z wyrazami 

wdzięczności za ofiarną posługę całego 

Zgromadzenia Kościołowi. Osobiście złożył 

jeszcze raz podziękowanie za pracę na-

szych sióstr w nuncjaturze apostolskiej w 

Warszawie. 

 

M. Franciszka Sagun, dziękując za odzna-

czenie, wyraziła przekonanie, że służba 

Kościołowi w nuncjaturze była dla nas 

zaszczytem, ponieważ była to posługa 

Stolicy Apostolskiej, praca w sercu Kościo-

ła. M. Jolanta Olech wspomniała poprzed-

nie dwie przełożone generalne, m. Andrze-

ję Górską i m. Urszulę Frankiewicz, za 

kadencji której Zgromadzenie rozpoczęło 

pracę w nuncjaturze, oraz ich posługę 

Kościołowi. Obydwie Matki podkreślały, że 

odznaczenie przyjmują jako przedstawi-

cielki Zgromadzenia. Po tej oficjalnej czę-

ści ks. Prymas zaprosił wszystkich gości 

na obiad, przedtem oprowadził jeszcze po 

rezydencji i ogrodzie, a nasze siostry, od 

czerwca współpracujące z ks. Prymasem 

w Gnieźnie, pokazały swoje nowe miesz-

kanie. s. Aleksandra Kmieciak 

                  Za: www.sjk.pl 

Modlitwa o beatyfikację kard. 

Hlonda i o. Posadzego 

 

Jak co roku w pierwszą niedzielę listopada 

metropolita poznański ks. abp Stanisław 

Gądecki zaprosił do katedry duchowień-

stwo, zgromadzenia zakonne i wiernych 

archidiecezji na modlitwę w intencji kano-

nizacji beatyfikowanych i beatyfikacji Sług 

Bożych związanych z archidiecezją po-

znańską.  

   

W tym gronie jest założyciel Towarzystwa 

Chrystusowego kard. August Hlond - Pry-

mas Polski, a w latach 1926-1946 metro-

polita gnieźnieński i poznański oraz o. 

Ignacy Posadzy - współzałożyciel Towa-

rzystwa Chrystusowego i wieloletni jego 

przełożony generalny. Procesy beatyfika-

cyjne obydwu Sług Bożych toczą się na 

etapie rzymskim. 

 Uroczysta koncelebrowana Msza Święta 

pod przewodnictwem ks. abpa Gądeckiego 

rozpoczęła się o godz. 10.00. Ze strony 

Towarzystwa Chrystusowego wzięli w niej 

udział księża i bracia mieszkający w Domu 

Głównym oraz klerycy seminarium. Mszę 

koncelebrował także wicepostulator w 

procesie beatyfikacyjnym o. Posadzego ks. 

Tomasz Porzycki TChr. W homilii metropo-

lita poznański przybliżył zgromadzonym 

kościelne zasady obowiązujące w proce-

sach kanonizacyjnych oraz aktualność 

świętych w życiu Kościoła. Mówił, że świę-

ci nie należą do przeszłości, do historii, 

lecz tworzą teraźniejszość i przyszłość 

Kościoła.             Za: www.chrystusowcy.pl    

Nowy dyrektor Papieskich Dzieł 

Misyjnych w Polsce 

 

Ks. dr Tomasz Atłas został mianowany 

dyrektorem krajowym Papieskich Dzieł 

Misyjnych w Polsce na pięcioletnią kaden-

cję. Funkcję tę, przez ostatnie 10 lat, pełnił 

ks. dr Jan Piotrowski. Nominacja zastała 

nowego dyrektora w podróży - odwiedza 

aktualnie misjonarzy w Amazonii. 

  

Ks. Tomasz Atłas urodził się 23 stycznia 

1974 r. w Limanowej w diecezji tarnow-

skiej. 22 maja 1999 roku otrzymał święce-

nia kapłańskie z rąk bp. Wiktora Skworca. 

W 2005 r. na Wydziale Teologicznym 

UKSW w Warszawie obronił doktorat z 

teologii w zakresie misjologii („Ruch chary-

zmatyczny w Republice Konga i jego 

wpływ na kształtowanie życia osobistego i 

społecznego”). Wcześniej, po odbyciu 

przygotowania misyjnego w Centrum For-

macji Misyjnej w Warszawie, pracował jako 

misjonarz fidei donum w Republice Konga. 

Stamtąd został powołany do pracy w Ko-

misji Episkopatu Polski ds. Misji. Najpierw 

pełnił tam funkcję asystenta i sekretarza 

osobistego przewodniczącego Komisji 

Episkopatu Polski ds. Misji bpa Wiktora 

Skworca. 15 września 2005 r. z nominacji 

przewodniczącego Komisji został delega-

tem ds. misjonarzy. Od 1 lipca 2008 roku 

powierzono mu pracę na stanowisku Se-

kretarza Komisji Episkopatu ds. Misji. W 

ramach swoich obowiązków odwiedził 

m.in. polskich misjonarzy w Kamerunie, 

Republice Środkowoafrykańskiej, Czadzie, 

Peru, Gwatemali, Salwadorze, Kazachsta-

nie, Togo, Beninie, Boliwii, Ekwadorze, 

Argentynie, Burundi, Rwandzie, Madaga-

skarze i Brazylii. (…) 

  

 

 

Papieskie Dzieła Misyjne (PDM) mają za 

zadanie ożywianie ducha misyjnego. Trzy 

z nich zostały założone w XIX wieku (Pa-

pieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Pa-

pieskie Dzieło św. Piotra Apostoła i Papie-

skie Dzieło Misyjne Dzieci), czwarte (Pa-

pieska Unia Misyjna) – na początku XX 

wieku. Wszystkie zostały wzięte przez 

Piusa XI w 1922 r. pod opiekę papieży i 

stąd określa się je jako „papieskie”. W 

Polsce PDM zaczęły się rozwijać po odzy-

skaniu niepodległości w 1918 r. W czasach 

komunistycznych PRL-u ich działalność 

była zakazana. Oficjalnie mogły odradzać 

się dopiero od 1970 r., natomiast osobo-

wość prawną i struktury krajowe oraz 

diecezjalne posiadają od 1989 r.  

Za: Biuro Prasowe KEP 

 

Papieskie korony dla Matki Bożej z 

Głogówka 

 

26 października A.D. 2010 delegacja 

mieszkańców Głogówka wraz z o. Krzysz-

tofem Hurą - kustoszem sanktuarium Matki 

Bożej Loretańskiej, znajdującym się w 

tamtejszym kościele franciszkanów, udała 

się do Watykanu, do Ojca Świętego z 

prośbą o poświęcenie koron dla figury 

Matki Bożej i Jej Dziecięcia.  

27 października po Eucharystii w Bazylice 

Świętego Piotra w intencji Ojca św. i 

wszystkich mieszkańców Głogówka oraz 

po wspólnej modlitwie przy grobie Sługi 

Bożego Jana Pawła II - delegacja uczest-

niczyła na Placu Świętego Piotra w środo-

wej audiencji generalnej. Po jej zakończe-

niu o. Krzysztof Hura wraz z panem Wal-

demarem Kurspiot poprosili papieża Bene-

dykta XVI poświęcenie koron. Ojciec Świę-

ty spełnił tę prośbę a następnie udzielił 

błogosławieństwa wszystkim mieszkańcom 

Głogówka, czcicielom Matki Bożej Lore-

tańskiej i darczyńcom. Następnego dnia po 

dziękczynnej modlitwie w Bazylice Święte-

go Piotra delegacja wróciła wraz z koro-

nami do Głogówka.  

Kopia Domku Loretańskiego w Głogówku 

swoje powstanie zawdzięcza hrabiemu 

Jerzemu III Oppersdorffowi. Fundator 

większości zabytków tego miasta był wiel-

http://www.gdynia.franciszkanie.pl/2010/11/litania-miast-2010/
http://sjk.pl/page.php?nr=fotogalerie/foto.php&id=c2010proe.img3
http://www.chrystusowcy.pl/schr/
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kim czcicielem Najświętszej Maryi Panny. 

W czasie studiów w kolegium jezuitów w 

austriackim Grazu zapisał się do Sodalicji 

Mariańskiej. Przez całe życie wiernie wy-

pełniał zobowiązania i pobożne ćwiczenia 

nałożone mu przez wspólnotę. W 1609 

roku hrabia ukończył studia. W tym samym 

roku odbył pielgrzymkę do Mariazell. Na-

stępnie udał się do Włoch. W 1610 roku 

przebywał w Rzymie. Z Wiecznego Miasta 

odbył pielgrzymkę do sławnego Sanktu-

arium Maryjnego w Loreto. Tam zrodził się 

pomysł zbudowania takiej kaplicy w ro-

dzinnym mieście. Wykonał wtedy szkice, 

zrobił pomiary i po powrocie do Głogówka 

rozpoczął realizację swojego przedsię-

wzięcia.  

 

W 1615 roku ponownie odwiedził Loreto. 

Kiedy w 1628 roku jego rodzinne miasto 

znowu stało się katolickie, plan hrabiego 

mógł się urzeczywistnić. W 1630 roku 

ukończono budowę kaplicy, a w sześć lat 

później dobudowano północne skrzydło 

kościoła, które zgodnie z oryginałem wło-

skim okryło Domek Loretański. 7 grudnia 

1630 roku odbyła się konsekracja kościoła 

franciszkańskiego i Domku Loretańskiego. 

Poświęcenia dokonał biskup Johann Bal-

thazar von Lisch, sufragan wrocławski. W 

uroczystości wzięła udział rodzina fundato-

ra, mieszczanie głogóweccy, szlachta oraz 

gospodarze z okolicznych miejscowości. W 

tym roku przeżywamy 380.tą rocznicę 

konsekracji Domku Loretańskiego.   Red. 

Drobne gesty solidarności  

w niedzielę misyjną 

 

Nie wielkie słowa, ale małe czyny się liczą. 

Grupa wolontariuszy skupiona przy salwa-

toriańskiej parafii pw. NMP Matki Zbawicie-

la w Warszawie zorganizowała akcję cha-

rytatywną na rzecz dzieci w Albanii. To 

pierwsza i od razu udana akacja młodzieży 

rozpoczynającej przygodę z salwatoriań-

skim wolontariatem misyjnym.  

   

Niedziela Misyjna w warszawskiej parafii 

minęła pod szyldem: „I Ty możesz pomóc - 

pomóż zbudować plac zabaw dla dzieci w 

Albanii". Dzięki zaangażowaniu organiza-

torów i hojności darczyńców zebrano po-

nad trzy tysiące złotych, które zostaną 

przekazane na budowę placu zabaw przy 

salwatoriańskim domu zakonnym w Bilaj.  

 

To nie jedyna inicjatywa wolontariuszy i 

duszpasterzy. Zorganizowano również 

zbiórkę przyborów szkolnych, które będą 

prezentem - warto dodać, że bardzo cen-

nym - dla najmłodszych w Albanii.  

 

Akcjom charytatywnym towarzyszyła re-

fleksja uświadamiająca konieczność anga-

żowania się w realizację misyjnego po-

słannictwa, podkreślająca wartość drob-

nych gestów i potrzebę modlitwy w intencji 

misji. Spotkania, katechezy i nabożeństwa 

prowadzili alumni WSD Salwatorianów dk. 

Sebastian Polak i kl. Jakub Trzópek.  

Za: www.salwatorianie.pl  

 

Filmowa przygoda opactwa cyster-

sów w Wąchocku 

 

Opactwo Cystersów w Wąchocku stało się 

planem zdjęciowym filmu dokumentalno - 

fabularnego "Śluby Rycerskie", którego 

reżyserem jest Maciej Pawlicki. Film reali-

zowany przy współpracy Narodowego 

Centrum Kultury, Telewizji Polskiej i Pica-

resque, opowiada o czasach po bitwie pod 

Grunwaldem.    

   

Bohaterami opowieści, do której zdjęcia 

kręcono we wnętrzach Opactwa Cystersów 

w Wąchocku, są uczestnicy Soboru w 

Konstancji: kanonik Paweł Włodkowic 

(Michał Chorosiński), rycerz Zawisza 

Czarny (Mateusz Młodzianowski), bp. 

Mikołaj Trąba, dominikanin Jan Falkenberg 

(Mariusz Bonaszewski), Wielki Mistrz 

Zakonu Michael Kuchmeister (Henryk 

Talar) oraz bp. Fracesco Zabarella, anty-

papież Jan XXIII i papież Marcin V.(…) 

 

W filmie udział wzieli także mieszkańcy 

Wąchocka, którzy jako statyści wcielili się 

w role uczestników soboru: biskupów, 

kardynałów, rycerzy, Krzyżaków i zakonni-

ków. Za sprawą odgrywanych ról mogli się 

przekonać jak ciekawa, ale jednocześnie 

ciężka jest praca na planie filmowym. 

Wszyscy podkreślali, że traktują to jak 

wspaniałą przygodę i cieszyli się, że mogli 

poznać znanych z kina i telewizji aktorów, 

którzy chętnie pozowali do pamiątkowych 

zdjęć. 

 

Aktorzy oraz ekipa filmowa podkreślali 

piękno i unikatowość romańskich wnętrz 

Klasztoru Cystersów w Wąchocku. Pod-

kreślali także gościnność i wyrozumiałość 

wąchockich zakonników. Jak zdradziła 

nam scenografka filmu, szukając odpo-

wiednich wnętrz ekipa zwiedziła wiele 

polskich kościołów jednak nie spełniały 

oczekiwań. Przeglądając album ze zdję-

ciami polskich klasztorów natrafiła na 

zdjęcie romańskiego kapitularza znajdują-

cego się w wąchockim klasztorze, najlepiej 

zachowanego wnętrza z tego okresu w 

Polsce i jednego z najlepiej zachowanych 

w Europie - to wnętrze od razu zauroczyło 

filmowców i postanowiono tutaj nakręcić 

większość scen filmu. Większość soboro-

wych scen powstała w refektarzu. Wyko-

rzystano także kapitularz, fraternię i kruż-

ganki. Film jest wspaniałą okazją do pro-

mocji tego unikatowego zabytku jak i sa-

mego miasta Wąchock. (…) Film będzie 

emitowany w programie 1 TVP.  

Za: www.wachock.cystersi.pl 

Kraków kontra Lublin. Kapucyńskie 

rozgrywki sportowe 

W piątek i sobotę 29 oraz 30 października, 

w Wyższym Seminarium Duchownym 

Braci Mniejszych Kapucynów, w Krakowie 

gościło dziewięciu braci kapucynów Pro-

wincji Warszawskiej z Lublina. Tradycyjnie 

w ramach braterskiego spotkania rozgry-

wany jest mecz.  

 

Tym razem zakończył się wynikiem 9:6 dla 

braci z seminarium lubelskiego. Sędzią 

głównym był br. Robert Cielicki OFMCap. 

Mecz odbył się na „Orliku” na Bieżanowie. 

Podczas spotkania nie zabrakło również 

wspólnej Eucharystii i modlitwy.  

Za: www.kapucyni.pl 

 

Benedyktyńska Szkoła Zarządzania 

 

Wspólnie z o. Włodzimierzem Zatorskim 

OSB zapraszamy w dniach 19-21 listopada 

br. do opactwa w Tyńcu wszystkich pro-

wadzących firmy lub biorących udział w 

zarządzaniu na warsztaty Sztuka zarzą-

dzania wg Reguły św. Benedykta pt. „Du-

chowość lidera". 

Bogate doświadczenie płynące z reguły 

benedyktyńskiej ma pomóc uczestnikom w 

całościowym i harmonijnym potraktowaniu 

siebie i innych, pozwalające wspierać się 

we wspólnym rozwoju. Fundamentem dla 

takiego wzrostu mają być wartości ducho-

we nadające właściwą orientację w życiu.  

„Benedyktyński program zarządzania” to 

cykl warsztatów oparty o wartości i zasady 

zawarte w Regule św. Benedykta, wpisują-

cy się zarazem w nurt coraz powszechne-

go odczytywania jej w kategoriach współ-

czesnego zarządzania. Prowadzący 

warsztaty to mnisi oraz osoby świeckie, 

którzy w swoim życiu (osobistym oraz 

zawodowym i publicznym) starają się 

wykorzystywać zasady duchowości bene-

dyktyńskiej w praktyce kierowania organi-

zacją.        Więcej na: www.benedyktyni.eu  

 

http://www.sds.pl/9/warszawa--drobne-gesty-solidarnosci/9/v103/
http://www.wachock.cystersi.pl/pokaz_artykul/?id_article=196&id_page_element=47
http://www.kapucyni.pl/
http://benedyktyni.eu/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=487&cat_id=160&menu_id=403&lang=pl
http://www.benedyktyni.eu/
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Refleksja   tygodnia 

 

 

"Kościół, a polityka w 6 punktach" 

Kościół nie narzuca swej wiary, która jest łaską, ale broni pewnej wizji człowieka 

 

 

Publikujemy interesujący głos o. Dariu-

sza Kowalczyka SJ, byłego prowincjała 

jezuitów, a od kilku miesięcy wykła-

dowcę Papieskiego Uniwersytetu Gre-

goriańskiego w Rzymie. Prezentoway 

felieton został opublikowany po raz 

pierwszy na portalu www.wpolityce.pl 

 

Po pierwsze, duchowni, osoby zakonne 

są takimi samymi obywatelami jak inni i 

nikt z zewnątrz (np. politycy SLD), nie ma 

żadnego prawa, aby ich ograniczać w 

publicznym wypowiadaniu się, co uważają 

za słuszne, a co nie. Absurdem jest twier-

dzenie, że głośno mogą się czegoś doma-

gać geje (tęczowi), zieloni, pomarańczowi 

i czerwoni, a czarni nie mogą. Otóż mogą, 

bo to ich prawo obywatelskie.  

 

Po drugie, Kościół mając na względzie 

cel głoszenia Ewangelii, która dotyczy 

tego świata, ale jednocześnie go przekra-

cza, sam ograniczył obywatelskie prawa 

swych duchownych. W Kodeksie Prawa 

Kanonicznego czytamy: „Duchowni nie 

mogą brać czynnego udziału w partiach 

politycznych ani w kierowaniu związkami 

zawodowymi, chyba że - zdaniem kompe-

tentnej władzy kościelnej - będzie wyma-

gała tego obrona praw Kościoła lub rozwój 

dobra wspólnego" (kan. 287).  

 

Po trzecie, katolicy świeccy maja prawo i 

obowiązek angażowania się w sprawy 

społeczno-polityczne bez stawiania w 

nawias swoich katolickich przekonań. 

Benedykt XVI mówił do biskupów polskich: 

„Kościół nie utożsamia się z żadną partią, 

wspólnotą polityczną ani z systemem 

politycznym, natomiast przypomina zaw-

sze, aby świeccy zaangażowani w życiu 

publicznym dawali odważne i czytelne 

świadectwo wartościom chrześcijańskim. 

[...] Jednym z ważnych zadań wynikają-

cych z procesu integracji europejskiej jest 

odważna troska o zachowanie tożsamości 

katolickiej i narodowej Polaków". Wcze-

śniej Jan Paweł II zauważył w swej książ-

ce „Pamięć i tożsamość", że mamy z tym 

pewien problem: „Właśnie w tej dziedzinie 

budzi obawy pewna bierność, jaką można 

dostrzec w zachowaniu wierzących oby-

wateli. Odnosi się wrażenie, że niegdyś 

było bardziej żywe ich przekonanie o 

prawach w dziedzinie religii [...]. Dzisiaj to 

wszystko wydaje się w jakiś sposób osła-

bione, a nawet zahamowane, może także 

z powodu niewystarczającego przygoto-

wania elit politycznych". Ergo, katolików i 

katolicyzmu w europejskiej polityce nie 

jest za dużo. Wręcz przeciwnie! Potrzeba 

w Europie autentycznych partii chadec-

kich.  

 

Po czwarte, Kościół nie narzuca swej 

wiary, która jest łaską, ale broni pewnej 

wizji człowieka, która ma mocne postawy 

filozoficzne, antropologiczne, przyrodni-

cze. Sprzeciw wobec zabijania ludzkich 

embrionów nie tyle jest kwestią wiary 

(choć wiara wzmacnia taka postawę), co 

wynikiem racjonalnego przekonania, że 

embrion, to życie ludzkie, którego nie 

mamy prawa niszczyć. Jan Paweł II w 

liście „Novo millennio ineunte" napisał: 

„trzeba wykonać wielki wysiłek, aby nale-

życie uzasadnić stanowisko Kościoła, 

podkreślając zwłaszcza, że nie próbuje on 

narzucić niewierzącym poglądów wynika-

jących z wiary, ale interpretuje i chroni 

wartości zakorzenione w samej naturze 

istoty ludzkiej".  

 

Po piąte, nie dajmy sobie narzucić mitu 

tzw. neutralności światopoglądowej. We-

dle tego mitu przestrzeń publiczna (pań-

stwowa) powinna być pozbawiona odnie-

sień do wiary religijnej. Ale w ten sposób 

nie buduje się pluralistycznego, demokra-

tycznego społeczeństwa. Przede wszyst-

kim nie buduje się społeczeństwa normal-

nego. Wszak ateizm, czy też obojętność 

religijna, albo np. eko-feministyczna ide-

ologia, wcale nie są bardziej demokra-

tyczne niż wiara chrześcijańska. Nie wia-

domo dlaczego polityk-katolik miałby 

„zawieszać" swoją wiarę w działalności 

politycznej, a polityk-ateista może na 

swoim ateizmie się opierać. Antidotum na 

autorytarne państwo wyznaniowe (w Pol-

sce nigdy nie było nawet cienia takiego 

zagrożenia) nie jest państwo neutralne, 

czyli laickie (autorytaryzm laicki nie jest 

lepszy od wyznaniowego), ale państwo 

demokratyczne, w którym współistnieją (w 

określonym prawem napięciu) różne opcje 

społeczno-polityczne, i światopoglądowe.  

 

I po szóste, wszystkich zainteresowanych 

tematem zachęcam do przeczytania wy-

danej w 2002 roku „Noty doktrynalnej o 

niektórych aspektach działalności i postę-

powania katolików w życiu politycznym", 

przygotowanej przez Kongregację Nauki 

Wiary, której wówczas przewodził Joseph 

Ratzinger.          Dariusz Kowalczyk SJ 

 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

Benedykt XVI „życie konsekrowane 

potrzebne jest całemu Kościołowi”  

 

W Kościele to, co partykularne, winno 

otwierać się na to, co powszechne, gdyż w 

zamyśle Bożym cały Kościół stanowi 

jedno Ciało Chrystusa. Papież przypo-

mniał te zasady kolejnej grupie biskupów z 

Brazylii jako pomoc w zrozumieniu miej-

sca osób konsekrowanych w Kościele. 

Tym razem przybyli oni w ramach wizyty 

ad limina z drugiego regionu południowe-

go episkopatu tego kraju, obejmującego 

stan Paraná, gdzie jest też liczna wspólno-

ta polonijna. Z niej właśnie wywodzi się 

dwóch z biskupów przyjętych dziś przez 

Ojca Świętego najpierw na kolejnych 

audiencjach prywatnych, a potem wspól-

nie z całą grupą. Są to, spokrewnieni 

zresztą ze sobą, ordynariusz diecezji São 

José dos Pinhais Ladislau Biernaski, i 

biskup pomocniczy Kurytyby Rafael Bier-

naski. 

 

Benedykt XVI wskazał, że wspólnota 

zakonna winna kochać swój Kościół lokal-

ny, ubogacać go swymi charyzmatami i 

otwierać na wymiar bardziej powszechny. 

Od diecezji, w której żyje, nie może się ani 

izolować, ani z drugiej strony być przez 

nią całkowicie wchłonięta. 

 

„Wobec wyraźnego w pewnych częściach 

świata spadku liczby członków licznych 

instytutów czy ich starzenia się wielu 

zadaje sobie pytanie, czy życie konsekro-

wane jest dziś jeszcze propozycją mogącą 

pociągać młodych ludzi - mówił Papież. - 

Dobrze wiemy, że różne rodziny zakonne, 

od monastycznych po zgromadzenia 

zakonne i stowarzyszenia życia apostol-

skiego, od instytutów świeckich po nowe 

formy konsekracji mają swe źródła w 

historii. Jednak życie konsekrowane jako 

takie ma początek w samym Chrystusie, 

który wybrał dla siebie tę formę życia w 

dziewictwie, ubóstwie i posłuszeństwie. 

Dlatego życia konsekrowanego nigdy nie 

może zabraknąć w Kościele, nigdy nie 

może ono w nim zamrzeć. Chciał go sam 

Jezus jako niezbywalnej części składowej 

swego Kościoła. Stąd apel o powszechne 

zaangażowanie w duszpasterstwo powo-

łaniowe. Jeśli życie konsekrowane jest 

http://wpolityce.pl/
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dobrem dla całego Kościoła, czymś, co 

interesuje wszystkich, również duszpa-

sterstwo nastawione na budzenie powołań 

do życia konsekrowanego musi angażo-

wać wszystkich: biskupów, księży, osoby 

konsekrowane i świeckich". 

 

Papież zwrócił też uwagę na podstawowe 

znaczenie formacji dla odnowy życia 

zakonnego, cytując dekret Soboru Waty-

kańskiego II Perfectae caritatis. Ponadto 

mówił o swej wdzięczności dla wszystkich 

osób konsekrowanych, zarówno prowa-

dzących życie klauzurowe, jak pełniących 

służbę apostolską. Zapewnił, że stale się 

za nie modli. Szczególnie pamięta o za-

konnikach i zakonnicach w starszym wie-

ku i cierpiących, o przeżywających chwile 

kryzysu czy samotności, odczuwających 

zagubienie. Nie zapomina także o tych, 

którzy pukają dziś do furt klasztornych, by 

pójść za Chrystusem w radykalizmie 

Ewangelii.              Za: Radio Watykańskie 

 

Nowa Błogosławiona  w Brazylii 

 

Kościół ma nową błogosławioną. W Porto 

Alegre na południu Brazylii została wynie-

siona do chwały ołtarzy s. Maria Barbara 

od Trójcy Przenajświętszej, która w poło-

wie XIX wieku założyła Zgromadzenie 

Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. 

Beatyfikacji przewodniczył w imieniu Pa-

pieża prefekt Kongregacji Spraw Kanoni-

zacyjnych, abp Angelo Amato. Jest on 

jednym z duchownych, którzy za dwa 

tygodnie otrzymają purpurę kardynalską. 

   

 

 

Barbara Maix była Austriaczką. Urodziła 

się w 1818 r. w Wiedniu w wielodzietnej 

rodzinie. Jej ojciec, skromny urzędnik 

dworu cesarskiego, miał już czternaścioro 

dzieci, gdy owdowiał i ożenił się powtór-

nie. Barbara była najmłodszą z dziewię-

ciorga dzieci z jego drugiego małżeństwa. 

Większość jej rodzeństwa zmarła we 

wczesnym wieku na tyfus i z niedożywie-

nia, a oboje rodzice osierocili ją, gdy miała 

15 lat. Utrzymywała się z krawiectwa i 

chodziła do kościoła redemptorystów, 

którzy uwrażliwili ją na potrzeby jeszcze 

uboższych od niej. Niosła pomoc młodym 

pracownicom i kobietom bezrobotnym, 

odczuwając powołanie do założenia w tym 

celu zgromadzenia zakonnego. Zamiar 

przedstawiła władzom państwowym i 

kościelnym, które go jednak nie zaakcep-

towały. 

 

Czasy liberalnej rewolucji 1848 r. tym 

bardziej nie sprzyjały projektom Barbary. Z 

21-osobową grupą towarzyszek opuściła 

ona Europę i wyruszyła do Brazylii. Tam 

już w następnym roku założyła zgroma-

dzenie sióstr Serca Maryi, przyjmując imię 

zakonne Marii Barbary od Trójcy Przenaj-

świętszej. Zajęło się ono opieką nad osie-

roconymi i opuszczonymi dziećmi, a także 

walką z niewolnictwem. Dziś obecne jest 

głównie w Ameryce Łacińskiej, m.in. na 

Haiti i w Boliwii, a także w Mozambiku. 

Działa na polu wychowania i opieki zdro-

wotnej. 

 

Założycielka zmarła w 1873 r., mając 55 

lat. Cierpliwie znosiła trudności zewnętrz-

ne, m.in. ze strony masonerii, a także 

konflikty wewnątrz zgromadzenia. Jej 

proces beatyfikacyjny wszczęto dopiero 

120 lat po śmierci, jednak jej grób stale 

otaczano czcią i wypraszano przy nim 

łaski. Jedną z nich było uzdrowienie w 

1944 r. czteroletniego poparzonego dziec-

ka. Ten cud przypisywany wstawiennictwu 

bł. Marii Barbary od Trójcy Przenajświęt-

szej posłużył doj beatyfikacji.  

Za: Radio Watykańskie 

  

Zakonnicy w Banku Watykańskim 

 

Kraje rozwinięte i rozwijające się. Wraz z 

kryzysem rynek finansowy uległ głębokim 

zmianom. Jak długo potrwa obecna sytu-

acja? Jakie są perspektywy na przy-

szłość?". Tak brzmią tematy dzisiejszego 

spotkania zorganizowanego w Watykanie 

przez IOR dla przedstawicieli zakonów 

męskich i żeńskich mających konta w tym 

banku oraz dla ich konsultantów.   

   

Jak wyjaśniono w specjalnym komunika-

cie, Instytut Dzieł Religijnych urządza takie 

spotkania regularnie co kwartał już od 

ponad pięciu lat celem pomocy instytu-

cjom kościelnym, zwłaszcza zakonom, w 

rozwiązywaniu ich problemów natury 

finansowej i gospodarczej. W dzisiejszym 

spotkaniu wzięli udział m.in. kardynał 

sekretarz stanu Tarcisio Bertone, prezes 

banku watykańskiego Ettore Gotti Tede-

schi i włoski minister finansów Giulio Tre-

monti                      Za: Radio Watykańskie 

 

Nowy klasztor franciszkański w 

Hawanie 

 

Franciszkanie (OFMConv) na Kubie mają 

teraz swój drugi dom; pierwsza obecność 

to Matanzas. Teraz chodzi o stolicę kraju: 

o wyborze nowej lokalizacji zadecydował 

fakt, że klasztor - pod wezwaniem św. 

Maksymiliana M. Kolbe - jest domem 

formacyjnym (postulat), a Hawana daje 

młodym braciom w trakcie ich formacji 

możliwość studiowania.  

   

Po pięciu latach remontowania domu 

danego nam do dyspozycji przez państwo, 

udało się w końcu uporządkować wszyst-

kie sprawy i przejąć go w użytkowanie. 

Przez prawie cały ubiegły rok dwóch braci 

i czterech postulantów korzystało z gości-

ny wspólnoty kapucynów; było to cenne 

doświadczenie braterskiej współpracy. 

 

Nowy klasztor znajduje się w centrum 

historycznym miasta, tuż przy katedrze. 

Stamtąd bracia posługują w kościele pw. 

św. Franciszka, oddalonym zaledwie 300 

metrów oraz w kościele parafialnym pw. 

św. Klary (ok. 10 km, nadal jednak w 

obrębie miasta). Te dwie świątynie były 

jeszcze kilka lat temu obsługiwane przez 

braci mniejszych.(…) 

 

 

Jednym z ważniejszych aspektów tej 

nowej obecności jest współpraca z innymi 

rodzinami franciszkańskimi (to jeden z 

powodów, dla których powstała wspólnota 

na Kubie); utrzymujemy bezpośredni 

kontakt i współpracujemy z braćmi kapu-

cynami i braćmi mniejszymi, jak również z 

FZŚ. Przy naszym kościele św. Francisz-

ka powstaje „Centrum Duchowości Fran-

ciszkańskiej" jako owoc tejże współpracy; 

będzie to ośrodek zarządzany wspólnoto-

wo. 

 

Nasza aktualna obecność na Kubie, po 

dziewięciu latach od przybycia pierwszych 

misjonarzy, to dwie wspólnoty, w których 

w sumie przebywa siedmiu braci (trzech z 

prowincji marchijskiej, jeden z Sardynii, 

jeden Kubańczyk pochodzący z prowincji 

padewskiej, jeden z Hiszpanii i jeden z 

kustodii meksykańskiej oraz czterej postu-

lanci). Jest też grupa młodych, którym 

towarzyszymy w ich rozeznawaniu powo-

łaniowym.          Za: www.ofmconv.pcn.net  

 

Saletyńska strona internetowa po 

ukraińsku 

 

www.saletyni.org to pierwsza strona inter-

netowa w języku ukraińskim o Matce 

Bożej z La Salette, Jej Orędziu, jak rów-

nież o Misjonarzach Saletynach i ich po-

słudze duszpasterskiej na Ukrainie. Stronę 

prowadzi ks. Jan Stachura MS, proboszcz 

z Zaporoża. Można na niej znaleźć aktu-

alności z życia parafialnego i Zgromadze-

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=377418
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=377418
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=377418
http://www2.ofmconv.pcn.net/pl/index.php?option=com_content&view=article&id=461:nowy-klasztor-w-hawanie-kuba&catid=1:aktualnoci&Itemid=2
http://www.saletyni.org/
http://www.zaporoze.freehost.pl/
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nia,  historię parafii, a także galerię ze 

zdjęciami.  

   

Pierwsi saletyni przybyli na Ukrainę w 

1989 roku. Byli to: ks. Adolf Grotkowski 

MS, ks. Mieczysław Szeptycki MS i ks. 

Juliusz Musiał MS. Zamieszkali nad za-

krystią kościoła w Mościskach i dojeżdżali 

do kościołów w rejonie mościskim. Po 

roku powrócili do Polski. W 1992 roku na 

prośbę ks. arcybiskupa Mariana Jawor-

skiego powrócili na Ukrainę ks. Juliusz 

Musiał MS, obejmując miejscowości: 

Łopatyn, Busk, Olesko i Brody. Z pomocą 

pospieszył mu ks. Andrzej Boczar MS, 

którego po roku zastąpił ks. Józef Błażej 

MS.  

 

W 1994 roku Arcybiskup Lwowski przeka-

zał saletynom parafię w Łanowicach i dwa 

kościoły filialne w Wojutyczach i Biskowi-

cach w rejonie samborskim. Proboszczem 

został mianowany ks. Jan Ożóg MS. 

Obecnie posługujemy w czterech placów-

kach: Łanowice, Busk, Nikopol, Zaporoże 

oraz jeden z naszych współbraci pracuje 

w greckokatolickim seminarium we Lwo-

wie. Piotr Szweda MS Za: www.saletyni.pl  

 

 

Witryna tygodnia 

 

Męskie myślenie 

„książka-rozmowa” z opatem benedyktynów i prowincjałem dominikanów 

 

 

Książka ta jest zapisem rozmów z dwoma 

przełożonymi zakonów: o. Bernardem 

Sawickim - opatem Tynieckim i o. Krzysz-

tofem Popławskim - prowincjałem Polskiej 

Prowincji Dominikanów. To próba pokaza-

nia męskiego spojrzenia na Kościół, ka-

płaństwo, kryzys związany z religią. Dwie 

postacie, które kierują instytucjami zakon-

nymi, mówią o rzeczywistości Kościoła, w 

którym obserwujemy niekiedy pęknięcia, 

między życiem a Ewangelią.  

 Warto podkreślić, że autorzy książki nie są 

postaciami, z których opiniami często 

możemy zapoznać się w mediach. Dzięki 

temu ich spojrzenie na rzeczywistość jest 

świeże i pozbawione jakiejkolwiek rutyny 

lub tzw. "działania pod publiczkę". Dodat-

kowym walorem jest fakt, że wywiady z 

dwoma mężczyznami przeprowadzają 

dwie kobiety, również zaangażowane w 

Kościół. Stwarza to doskonałą okazję do 

skonfrontowania tego, które sprawy w 

Kościele są szczególnie ważne i palące z 

kobiecego, a które z męskiego punktu 

widzenia. 

Za: www.tyniec.com.pl  

 

 

Męskie myślenie. O Kościele, kapłań-

stwie, kryzysie i kobietach.  

Wydawnictwo „w Drodze” 2010 

 

 

Odeszli do Pana 

 

ŚP. KS. FRANCISZEK RUMIŃSKI (1939-2010) SDS  

Czy można sobie wymarzyć datę śmierci? 

Czy jest na nią najbardziej odpowiedni 

czas? Uroczystość Wszystkich Świętych 

jest dniem, który wzmaga w wierzących 

pragnienie życia wiecznego i pobudza 

nadzieję w uczestnictwo w zmartwych-

wstaniu Zbawiciela. W tym dniu Bóg za-

prosił do siebie ks. Franciszka Rumińskie-

go.  

   

Dnia 1 listopada w Katowicach, po ciężkiej 

chorobie, zmarł wieloletni salwatoriański 

misjonarz ks. Franciszek Rumiński (71 lat). 

Przez cały okres choroby, kiedy towarzy-

szyło mu ogromne cierpienie, myślał o 

powrocie na „czarny ląd", do swoich uko-

chanych w wierze sióstr i braci, wśród 

których żył i pracował przez 36 lat 

 

Ks. Franciszek Feliks Rumiński pochodził z 

miejscowości Osówiec, pow. bydgoski. 

Urodził się 10 lutego 1939 roku. Jego 

rodzice, Stanisław i Helena zd. Ba-

gniewska, byli rolnikami. Sakramenty 

Chrztu i Bierzmowania otrzymał w kościele 

parafialnym pw. św. Jakuba Ap. Mniejsze-

go w Dąbrówce Nowej (obecnie diec. 

bydgoska).  Do szkoły podstawowej 

uczęszczał w Wojnowie, a potem do dwu-

letniej szkoły zawodowej w Bydgoszczy. W 

latach 1956-1959 podejmuje pracę w 

zakładzie państwowym, po czym zostaje 

powołany do odbycia służby wojskowej. Po 

jej ukończeniu w 1961 roku wraca jeszcze 

na krótko do pracy, ale wnet zgłasza się do 

jezuitów w Kaliszu z prośbą o przyjęcie na 

brata zakonnego. W czasie odbywania 

pierwszej próby czuje wyraźnie chęć zo-

stania kapłanem, dlatego w sierpniu 1962 

roku pisze do księdza prowincjała salwato-

rianów list z prośbą o informacje w sprawie 

przyjęcia do  Towarzystwa Boskiego Zba-

wiciela.  

 

 

 

Dochodzi do spotkania  z przełożonymi 

zakonnymi. Efekty rozmów musiały być  

dość obiecujące, skoro Franciszek  prze-

prowadza się do Krakowa na Zakrzówek i 

podejmuje naukę w Liceum Ogólnokształ-

cącym dla Pracujących. W roku 1964 

kończy studia w zakresie szkoły średniej. 

 W tym samym roku pisze prośbę o przyję-

cie do zgromadzenia salwatorianów: „Te-

mu wołaniu - czytamy w jego podaniu -  

chciałem już wcześniej odpowiedzieć, ale 

nie miałem ukończonej szkoły, a potem 

służba wojskowa nie pozwoliła mi ziścić 

mego pragnienia i tego wołania Bożego. 

Obecnie nie potrafię już dłużej opierać 

temu wezwaniu. Chcę już teraz całkowicie 

poświęcić się Bogu i Jemu jedynie słu-

żyć".  Dnia 14 sierpnia 1964 roku, otrzymu-

jąc nowe imię Szymon, rozpoczyna nowi-

cjat w Bagnie k. Wrocławia, gdzie 15 sierp-

nia  następnego roku składa pierwsze 

śluby zakonne.  

 

 Studia filozoficzne i teologiczne rozpoczy-

na w Bagnie. W styczniu 1966 roku wraca 

do  używania imienia chrzestnego. Ze 

względu na znikomą ilość studentów teo-

logii w Bagnie (7) przełożeni zakonni de-

cydują przenieść ich wszystkich do domu 

zakonnego w Krakowie na Zakrzówku z 

możliwością studiowania w Instytucie 

Teologicznym Księży Misjonarzy na Stra-

domiu. Wieczyste śluby zakonne składa 

kleryk Rumiński dnia 18 sierpnia 1970 roku 

w Bagnie, a święcenia kapłańskie przyjmu-

je w Krakowie, w kościele Księży Misjona-

rzy przy ul. Stradom, dnia 19 czerwca 

http://www.saletyni.pl/
http://tyniec.com.pl/product_info.php?products_id=760&osCsid=716bc5819fcf26d63986cc5e323e371c
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1971 roku z rąk biskupa Albina Małysiaka. 

Pierwszą placówką duszpasterską ks. 

Franciszka Rumińskiego była parafia Ba-

gno. Przez rok pracuje jako wikariusz. 

Jednak już w trakcie składa podanie z 

prośbą o możliwość wyjazdu na misje do 

Tanzanii i 30 marca 1972 roku zyskuje 

zgodę przełożonego prowincjalnego. W 

czerwcu 1972 roku zostaje przeniesiony do 

Krakowa na Zakrzówek z myślą o przygo-

towaniu się do pracy misyjnej, a we wrze-

śniu do Trzebini, gdzie załatwiając sprawy 

związane z wyjazdem, pomaga równocze-

śnie w pracy duszpasterskiej. W sierpniu 

1973 roku wyjeżdża wraz z ks. Józefem 

Musiałem do Anglii na naukę języka an-

gielskiego. W lutym 1974 roku udaje się do 

Rzymu. W Wiecznym Mieście zatrzymuje 

się kilka dni i 18 lutego odlatuje do stolicy 

Tanzanii Dar-es-Salaam. Po przylocie 

udaje się do Musomy-Makoko nad Jezio-

rem Wiktorii, gdzie w szkole dla obcokra-

jowców uczy się swahili, języka rodzimych 

mieszkańców.  

 

W Afryce rozpoczyna się najdłuższy i 

najbardziej pracowity etap życia księdza 

Franciszka.  Jego marzenia o pracy misyj-

nej, które od młodości żywił i przy różnych 

okazjach wyrażał, urzeczywistniły się w 

pełni. Teraz mógł śpiewać: Mungu ibariki 

Afrika...Mungu ibariki Tansania (Boże 

błogosław Afrykę... Boże błogosław Tan-

zanię), hymn narodowy, który wyrażał jego 

wdzięczność za dar powołania misyjnego.  

Nic dziwnego, że ksiądz Franciszek po-

święca się temu dziełu bez reszty. Jest 

silny i odporny na tamtejsze warunki, za-

radny, nie lęka się pracy, swój styl życia 

dostosowuje do poziomu miejscowej lud-

ności, staje się bezpośredni i dostępny da 

wszystkich. 

.  

Opracował ks. Władysław Węglarz SDS 

 

ŚP. KS. HENRYK GALGAN (1964-2010) MSF 

 

 W dniu 06.11.2010 r. w Austrii w Bruck an 

der Leitha oraz w Maria Ellend odbyły się 

uroczystości pogrzebowe śp. Ks. Henryka 

Galgana, Misjonarza Świętej Rodziny, 

który pełnił funkcje: Arcybiskupiego Radcy 

Duchowego Archidiecezji Wiedeńskiej, 

dziekana Dekanatu Bruck an der Leitha, 

proboszcza tejże parafii oraz parafii 

Pachfurt, kapelana Straży Pożarnej, Pro-

kuratora Filii Prokury Misyjnej Polskiej 

Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świę-

tej Rodziny w Austrii na obszar języka 

niemieckiego 

Śp. Ks. Henryk 

Galgan MSF, urodził 

się 25.09.1964 w 

Kielczy, w woje-

wództwie opolskim. 

Ochrzczony został 

w tamtejszej parafii, 

tam też przyjął I. 

Komunię św. i 

sakrament 

bierzmowa-nia. 

Przez 10 lat był ministrantem i lektorem w 

rodzinnej parafii. W Kielczy ukończył szko-

łę podstawową, a następnie pięcioletnie 

Technikum Elektryczno-Mechaniczne w 

Tarnowskich Górach. 

Do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej 

Rodziny wstąpił 18.08.1984 r. w Bąblinie i 

tam rozpoczął nowicjat. Pierwsze śluby 

zakonne złożył 08.09.1985 r. Sześcioletnie 

studia filozoficzno-teologiczne odbył w 

Wyższym Seminarium Duchownym w 

Kazimierzu Biskupim. Pełen ideałów mi-

syjnych pracował prężnie i z oddaniem w 

Misyjnym Kole Kleryckim. 08.09.1988 r. 

złożył wieczystą profesję zakonną. W 

Kazimierzu Biskupim przyjął także święce-

nia diakonatu 26.05.1990 r., a 15.06.1991 

r. święcenia kapłańskie.  

Po święceniach kapłańskich pracował 

przez 2 lata w parafii p.w. Wniebowzięcia 

NMP w Złotowie. Prosił przełożonych o 

pozwolenie na wyjazd do pracy misyjnej na 

Madagaskar, jednak bezskutecznie. Decy-

zją Prowincjała skierowany został z dniem 

15.09.1993 r. do domu zakonnego w Maria 

Ellend w Austrii do pracy w tamtejszej 

parafii.  

W rok po przyjeździe został mianowany 

moderatorem parafii Pachfurth. 01.12.1997 

r. został Moderatorem parafii w Arbesthal. 

01.09.1999 r. otrzymał nominację na pro-

boszcza Parafii Bruck an der Leitha – tę 

funkcję pełnił do końca swoich dni. Ks. 

Henryk pełnił również funkcję kapelana 

straży pożarnej.  

04.03.1998 r. Arcybiskup Christoph Kard. 

Schönborn mianował Ks. Henryka Wice-

dziekanem, a następnie 01.11.2001 r. i 

ponownie 01.11.2006 r. Dziekanem deka-

natu Bruck an der Leitha. Tę funkcję Ks. 

Henryk pełnił również do samego końca. 

W uznaniu zasług w pracy duszpasterskiej, 

a w szczególności w pełnieniu funkcji 

Dziekana, w dniu 16.02.2007 r. J.E. Ks. 

Arcybiskup Christoph Kard. Schönborn 

nadał Ks. Henrykowi tytuł Arcybiskupiego 

Radcy Duchownego. 

Zapał misyjny Księdza Henryka nie ostygł 

w codziennym duszpasterzowaniu na 

terenie Austrii. W 1996 r. Ks. Henryk utwo-

rzył w Maria Ellend Filię Polskiej Prokury 

Misyjnej – Missionswerk, która uzyskała 

pieczęć wiarygodności. W ramach jej 

działania Ks. Henryk organizował wyprawy 

na Madagaskar – był tam trzykrotnie z 

grupą parafian w lipcu 2000, 2004 i 2006 

roku – z pomocą solidarnościową, nie tylko 

materialną, ale także w formie pracy fi-

zycznej. Pomoc solidarnościową organi-

zował również dla Papui Nowej Gwinei i 

dla dzieci na Białorusi. 

W styczniu 2010 r. u Ks. Henryka stwier-

dzono chorobę nowotworową. Operacja 

usunięcia tarczycy i węzłów chłonnych 

oraz naświetlania przyniosły niewielką 

poprawę. Choroba przez 10 miesięcy 

dręczyła Ks. Henryka, nowotwór zaatako-

wał niemal całe ciało. Lekarze okazali się 

bezsilni. Ks. Henryk oddany Bogu i dziełu 

misyjnemu Kościoła, odszedł do Pana w 

tygodniu modlitw za misje i misjonarzy, w 

święto Apostołów św. Judy i Tadeusza, 

28.10.2010 r., o godz. 10.55, mając ukoń-

czone 46 lat życia, 25 lat życia zakonnego 

i 19 lat życia kapłańskiego, z których 17 

przepracował w Austrii. Na obrazku prymi-

cyjnym Księdza Henryka znajdowały się 

słowa: „Bądź wola Twoja”. W całej Polskiej 

Prowincji MSF Współbracia modlili się w 

jego intencji o cudowne uzdrowienie. Jed-

nakże wolą Bożą było wezwać go do kró-

lestwa niebieskiego.  

Mszy św. pogrzebowej przewodniczył Jego 

Eminencja Ks. Christoph Kard. Schönborn, 

Arcybiskup Archidiecezji Wiedeńskiej. W 

koncelebrze Mszę św. sprawował Jego 

Ekscelencja Ks. Bp Helmut Krätzl oraz 73 

kapłanów, w tym 37 kapłanów, Misjonarzy 

Świętej Rodziny z Ks. Prowincjałem Ma-

rianem Kołodziejczykiem MSF na czele. 

Jego Eminencja Ks. Kard. Schönborn w 

kazaniu wyraził wdzięczność śp. Ks. Hen-

rykowi Galganowi za 17 lat posługi w Au-

strii, za oddanie i gorliwą pracę na rzecz 

misji (Madagaskar, Papua Nowa Gwinea, 

Białoruś), za jego męstwo w znoszeniu 

przeciwności, szczególnie w ostatnich 10 

miesiącach życia, kiedy musiał stawić 

czoła chorobie nowotworowej, a uczynił to 

z wielkim poddaniem się woli Bożej i mę-

stwem. Jego Eminencja na ręce Ks. Pro-

wincjała podziękował Polskiej Prowincji za 

oddanego kapłana i pozostałych ośmiu 

kapłanów, pracujących w Austrii. Po Mszy 

św. wyrazy współczucia, a także wdzięcz-

ności za kapłańską pracę śp. Ks. Henryka 

Galgana MSF, przekazali burmistrzowie 

miast, w których przez 17 lat pracował Ks. 

Henryk.  

Następnie ciało śp. Ks. Henryka przewie-

ziono do Maria Ellend, gdzie w ostatniej 

drodze towarzyszyli mu współbracia i liczni 

kapłani diecezjalni oraz wielka rzesza 

wiernych z Maria Ellend, Bruck an der 

Leitha, Pachfurt i okolicznych parafii, gdzie 

pracują Misjonarze Świętej Rodziny, a 

także licznie przybyli parafianie z rodzinnej 

parafii Ks. Henryka Galgana MSF z Kiel-

czy.  

Uroczystościom pogrzebowym na cmenta-

rzu przewodniczył Wikariusz Biskupi, Ks. 

Kan. Amadeus Hörschläger. Przed złoże-

niem ciała do grobu współbracia odśpiewa-

li hymn Polskiej Prowincji MSF: Matko ma, 

zakonie mój. Pogrzeb oddanego sprawie 

misji oraz ludowi austriackiemu Ks. Henry-

ka Galgana przerodził się w manifestację 

religijną, która zgromadziła mnóstwo wier-

nych, kapłanów, młodzieży.  

Opracował Ks. Bogdan Mikutra MSF 

 


