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Wiadomość tygodnia 

 

 

Benedykt XVI o braterstwie 

podczas spotkania z przełożonymi generalnymi 

 

Zakonnicy pełnią różnorodną posługę 

duszpasterską w parafiach i sanktuariach, 

prowadzą katechezę i edukację w szko-

łach wszystkich szczebli oraz dzieła po-

mocy potrzebującym, a wielu z nich cierpi 

dając świadectwo Ewangelii. Przypomniał 

o tym Papież, spotykając się z uczestni-

kami zakończonej w Rzymie sesji plenar-

nej Unii Przełożonych Generalnych zako-

nów męskich (USG). W audiencji wziął też 

udział zarząd Międzynarodowej Unii Prze-

łożonych Generalnych zakonów żeńskich 

(UISG). Benedykt XVI zwrócił uwagę, że 

dla życia konsekrowanego istotne jest 

szukanie Boga. Zakonnicy mają Go szu-

kać w swoich współbraciach, z którymi 

łączy ich wspólna misja, i we wszystkich 

ludziach, do których zostali posłani, a 

szczególnie w ubogich. Winni Go szukać 

w Kościele, gdzie jest obecny zwłaszcza w 

Eucharystii i innych sakramentach oraz w 

swoim Słowie. Ojciec Święty wskazał 

ponadto na związek życia konsekrowane-

go z misją ewangelizacyjną Kościoła i na 

znaczenie braterstwa. 

 

 „Życie braterskie to jeden z aspektów, 

których najbardziej szukają młodzi ludzie, 

gdy zbliżają się do waszego życia – po-

wiedział Papież. – Jest ono ważnym ele-

mentem profetycznym, jaki wnosicie w 

społeczeństwo silnie indywidualistyczne.  

 

 

Znam wysiłki, jakie podejmujecie na tym 

polu, jak też trudności wiążące się z ży-

ciem wspólnotowym. Trzeba poważnego, 

stałego rozeznania, by słuchać tego, co 

Duch mówi do wspólnoty; by rozpoznać, 

co pochodzi od Boga, a co jest Mu prze-

ciwne. Bez rozeznania, połączonego z 

modlitwą i refleksją, życiu konsekrowane-

mu grozi dostosowanie się do kryteriów 

tego świata: indywidualizmu, konsumpcjo-

nizmu, materializmu. Kryteria te osłabiają 

braterstwo i sprawiają, że samo życie 

konsekrowane traci urok i entuzjazm. 

Bądźcie mistrzami rozeznania, aby wasi 

współbracia i współsiostry nabrali tego 

stylu życia, a wasze wspólnoty były wy-

mownym znakiem dla dzisiejszego świata” 

– mówił Benedykt XVI. 

 

Odbywająca się co pół roku sesja plenar-

na Unii Przełożonych Generalnych zako-

nów męskich poświęcona została już po 

raz drugi przyszłości życia konsekrowane-

go w Europie. Papież nawiązał do odczu-

wanego przez wiele wspólnot, zwłaszcza 

na naszym kontynencie, zmniejszenia 

liczby zakonników. Zachęcił, by ufać 

Chrystusowi, który dla budowania i świę-

tości swego Kościoła sam chciał życia 

konsekrowanego, że go Kościołowi nigdy 

nie zabraknie.        Za: Radio Watykańskie 

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

"Marana tha!" 

 

"Marana tha!" to tytuł codziennego wide-

okomentarza do Ewangelii, jaki przygoto-

wali na Adwent polscy dominikanie. Filmy 

z cyklu "W stronę Słowa" można oglądać 

na stronie www.dominikanie.pl. Autorem 

rozważań jest o. Paweł Kozacki OP. Ad-

went to jest taki czas, gdy człowiek doko-

nuje szalonej rzeczy. Wśród zabiegania, 

wtedy, gdy nie ma czasu, zaczyna się 

zajmować rzeczami nie z tego świata, 

które pozornie nie mają sensu, zaczyna 

myśleć o swoim sercu, o swojej duszy, o 

relacji z Bogiem. Ważne, by wytrwać w tym 

postanowieniu - mówi o. Kozacki. Jak 

przed rokiem, adwentowa strona interne-

towa ma specjalny układ i oprawę gra-

ficzną. Naczelne miejsce zajmuje na niej 

duży player wideo z komentarzem na 

każdy dzień Adwentu. 

 

Dostępne jest także archiwum filmów 

wyprodukowanych w cyklu "W stronę 

Słowa" oraz wyszukiwarka, w której możli-

we jest wyszukiwanie wg nazwy cyklu, wg 

prowadzącego rozważanie, a także wg 

sigli biblijnych. Filmy z wideokomentarzem 

pojawiać się na stronie internetowej z 

jednodniowym wyprzedzeniem, co może 

być pomocne dla księży szukających inspi-

racji na kazanie roratnie na następny 

dzień.  Nie daj sobie wmówić, że Adwent, i 

to, co niesie, to rzecz niepotrzebna, nie-

godna dojrzałego człowieka - kończy roz-

ważanie o. Paweł Kozacki Za: 

www.dominikanie.pl 

 

22 litry krwi w klasztorze 

 

21 listopada 2010 roku w krakowskim 

klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów 

przy ulicy Loretańskiej odbyła się VI Akcja 

Krwiodawstwa. Krew oddało 49 osób, co 

pozwoliło uzyskać 22 litry i 50 ml krwi. 

Bracia szczególnie gratulują tym, którym 

udało się oddać krew po raz pierwszy.  

 

Na kiermaszu, z którego dochód został 

przeznaczony na rehabilitację wzroku 

dwuletniej Mai i jej siedmioletniego bra-

ciszka Michała oraz na leczenie astmy 

$#guid{653540BE-E346-4B60-BD FC-FA7873453620}#$ 

http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.dominikanie.pl/adwent2010
http://www.dominikanie.pl/
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pięcioletniej Oliwki, udało się zebrać 2623 

zł i 88 gr. Organizatorzy serdecznie dzię-

kują wszystkim uczestnikom akcji.  

Za: www.kapucyni.pl  

 

Nagroda Prezesa IPN dla ks. Jarosła-

wa Wąsowicza SDB 

 

24 listopada 2010 r. w auli im. Jana Lu-

brańskiego w Collegium Minus UAM przy 

ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu odbyła się 

uroczysta gala wręczenia Nagrody Preze-

sa Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek 

Historii”. Wśród laureatów I edycji znalazł 

się także ks. Jarosław Wąsowicz SDB, 

kierownik Archiwum Salezjańskiego In-

spektorii Pilskiej. 

 

Nagroda Honorowa „Świadek historii” 

została ustanowiona w marcu 2009 zarzą-

dzeniem Prezesa IPN śp. prof. Janusza 

Kurtyki. Jest przyznawana osobom szcze-

gólnie zasłużonym dla upamiętniania dzie-

jów Narodu Polskiego w poszczególnych 

regionach Polski. Wyróżnienie przyznaje 

kapituła, której przewodniczącym jest 

prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Na-

grodę laureatom wręczał osobiście prezes 

IPN dr Franciszek Gryciuk. Podczas uro-

czystej gali podkreślił, że wpisuje się ona w 

charakter 10–letniej edukacyjnej działalno-

ści Instytutu. (…) 

 

 

 

Ks. Wąsowicz przez ostatnie lata brał 

czynny udział w projekcie poznańskiego 

IPN „Władze wobec Kościołów i związków 

wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 

1945-1989” oraz ogólnopolskich projektach 

IPN związanych z badaniem dziejów „Soli-

darności” i Klubów Inteligencji Katolickiej. 

Był również pełnomocnikiem „Encyklopedii 

Solidarności” dla dawnego Regionu Woje-

wództwo Pilskie. Wraz z jednym z laure-

atów nagrody, dr. Waldemarem Handke, 

jest redaktorem książki „Nie można 

uśmiercić nadziei. Reminiscencje śmierci 

księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopol-

sce 1984-1989", która w 2009 r. ukazała 

się w ramach serii: Studia i materiały po-

znańskiego IPN, (t. 9). 

  

Nawiązał także współpracę z IPN przy 

realizacji projektów edukacyjnych i patrio-

tycznych prowadzonych przez Salezjań-

skie Stowarzyszenie Wychowania Mło-

dzieży. Ostatnio współpracuje z Instytutem 

w zakresie badania dziejów Kościoła w 

czasie II wojny światowej (ks. Jarosław jest 

wicepostulatorem procesu beatyfikacyjne-

go męczenników II wojny światowej). 

Księdzu Jarosławowi gratulujemy za-

szczytnej nagrody i życzymy dalszych 

sukcesów związanych z jego pracą na-

ukową i edukacyjną. Ks. Przemysław 

Cholewa                   Za: www.salezjanie.pl  

 

Kościelni rzecznicy uczyli się sku-

tecznych zasad komunikacji 

 

„Czym większy kryzys, tym większa otwar-

tość. Kryzys to czas podejmowania szyb-

kich decyzji” – przekonywali rzeczników 

instytucji kościelnych specjaliści od wize-

runku. Dziś w Turnie k. Radomia księża, 

ojcowie, siostry i świeccy zakończyli szko-

lenie pijarowskie. W sumie wzięło w nim 

udział 55 osób. Rzecznicy diecezji, zako-

nów, parafii i różnych dzieł Kościoła po-

znawali główne zasady komunikacji i ro-

dzaje argumentacji, zwłaszcza w sytu-

acjach kryzysowych. Uczyli się również 

strategicznego budowania relacji z media-

mi.  

 

„Nie panikować; nie udawać, że się nic nie 

stało; mówić prawdę; nie podawać niepo-

twierdzonych faktów; dotrzymywać słowa; 

informować na bieżąco opinię publiczną o 

rozwoju sytuacji; używać prostego języka; 

odwoływać się do autorytetów i ekspertów; 

rozmawiać z tymi, których kryzys dotyczy; 

okazywać empatię, zrozumienie i współ-

czucie” – to tylko niektóre rady, których 

udzielono uczestnikom warsztatów. „Wie-

dza, otwartość, zdecydowanie to klucz do 

wygrania kryzysu w mediach, to podstawy 

sukcesu” – można było wielokrotnie usły-

szeć na sali od trenerów szkolenia. 

 

W ramach wykładów i ćwiczeń duchowni i 

świeccy poznawali istotne kroki, które 

należy wykonać dla wzmocnienia pozy-

tywnego wizerunku Kościoła i dla osłabie-

nie negatywnego nastawienia do niego i 

jego przedstawicieli. Kościelni rzecznicy 

uczyli się od doświadczonych dziennikarzy 

telewizyjnych z Warszawy występowania 

przed kamerą, udzielania krótkich, a zara-

zem pełnych wypowiedzi. Uczestnicy 

spotkania na różne sposoby byli usilnie 

zachęcani do podejmowania prób zainte-

resowania środków społecznego przekazu 

tematyką kościelną. Dowiadywali się, jak 

skutecznie to robić. 

 

Coroczne szkolenia rzeczników instytucji 

kościelnych są wspólną inicjatywą dyrekto-

ra Centrum Informacyjnego Zakonów o. 

Jana Marii Szewka OFMConv i rzecznika 

Konferencji Episkopatu Polski ks. Józefa 

Klocha.  

 

Przedsięwzięcie od samego początku 

wspiera specjalistka ds. public relations dr 

Monika Przybysz, autorka jedynego pod-

ręcznika nt. kościelnego PR-u. To ich 

trzecie warsztaty. I najliczniejsze. „W przy-

szłym roku w całości poświęcone będą 

PR-owi w Internecie” – zapowiadają orga-

nizatorzy. jms 

 

Kapituła prowincjalna Marianów w 

Licheniu 

 

W dniu 23 listopada 2010 Prowincja Pol-

ska Zgromadzenia Księży Marianów zgro-

madziła się na I części Kapituły Prowin-

cjalnej w Sanktuarium Matki Bożej w Li-

cheniu. Podczas Kapituły Przełożony 

Prowincji złoży sprawozdanie ze stanu 

personalnego, karności i stanu materialne-

go Prowincji, z wykonywanych prac i wy-

zwań, przed jakimi stoi mariańska wspól-

nota, oraz z zarządzania dobrami. 

 

Podjęta zostanie dyskusja nad dziedzic-

twem Zgromadzenia, oraz drogami reali-

zacji powierzonego mu charyzmatu. Poza 

tym uczestnicy Kapituły dokonają wyboru 

delegatów na zbliżającą się Kapitułę gene-

ralną, która odbędzie się w Rzymie na 

początku lutego 2011. 

 

Prowincja Polska Księży Marianów Niepo-

kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny liczy obecnie 256 członków, z cze-

go 193 na terytorium Polski.  

Za: www.marianie.pl  

 

Spotkanie formacyjne dla 100 

gwardianów 

 

Z inicjatywy ministrów prowincjalnych 

Konferencji Północnosłowiańskiej Zakonu 

Braci Mniejszych, do klasztoru w Kalwarii 

Zebrzydowskiej przyjechało ok. 100 prze-

łożonych, zwanych w strukturach francisz-

kańskich gwardianami. W dniach od 22-25 

XI br. podejmowali oni refleksję nad niektó-

rymi dokumentami Kościoła i Zakonu nt. 

życia konsekrowanego. 

 

 

W konsekwencji zebrani dyskutowali nad 

"Moratorium" - jednym z postulatów Kapi-

tuły Generalnej 2009, odbytej w Asyżu. 

Jego założeniem jest zatrzymanie się braci 

mniejszych, rozważenie i ocenienie ich 

aktualnej sytuacji w świetle wiary i poboż-

ności, rozwoju indywidualnego i wspólno-

towego, dzieła ewangelizacji i misji, po-

trzeb Kościoła i świata. Kolejnym krokiem, 

przewidzianym na lata 2011-2012, ma być 

rozeznawanie przyszłości zakonu według 

zamiaru woli Bożej. 

Formację gwardianów, pochodzących z 

pięciu prowincji polskich zakonu braci 

mniejszych i ukraińskiej, przygotowali i 

przeprowadzili: o. Witosław Sztyk OFM, 

sekretarz formacji i studiów Konferencji 

Północnosłowiańskiej (Katowice), i o. 

http://www.kapucyni.pl/
http://www.salezjanie.pl/
http://www.marianie.pl/
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Sergiusz Bałdyga OFM, zastępca sekreta-

rza generalnego formacji i studiów (Rzym), 

przy pomocy o. Abrahama Sobkowskiego 

OFM, sekretarza Konferencji Północno-

słowiańskiej (Katowice). W spotkaniu 

formacyjnym wzięli również udział mini-

strowie prowincjalni. Dyskusja panelowa z 

ich udziałem zamknęła zgromadzenie. W 

uczestnikach pozostała myśl o analogicz-

nym spotkaniu w roku przyszłym. 

Treści i doświadczenia zebrane w Kalwarii 

Zebrzydowskiej pozwolą gwardianom 

przeprowadzić podobną formację braci we 

wszystkich klasztorach. Mają oni do dys-

pozycji ważny w życiu braci mniejszych 

środek formacyjny, jakim jest kapituła 

domowa.          Za: www.franicszkanie.com 

Synod prowincjalny u salwatoria-

nów 

 

Zakończył się IX Synod Polskiej Prowincji 

Salwatorianów, który odbywał się w Trze-

bini od 22 listopada br. Superiorzy powró-

cili do wspólnot ukierunkowani na konkret-

ne cele, które trzeba realizować wspólnym 

wysiłkiem w codzienności dla wielopłasz-

czyznowego rozwoju i skuteczności posłu-

giwania. 

 

Pierwsza przedpołudniowa sesja plenarna 

rozpoczęła się od prezentacji wyników 

pracy grup roboczych ds. ekonomicznych i 

ds. formacji. Zarekomendowane przez nie 

postulaty, powstałe na bazie sugestii, które 

napłynęły z poszczególnych wspólnot, 

zostały w większości przyjęte przez całe 

synodalne gremium i zaproponowane do 

zrealizowania prowincjalatowi. Uczestnicy 

synodu mieli jednak świadomość, że do-

piero zaangażowanie całej społeczności 

polskie prowincji przyniesie oczekiwane 

rezultaty.  

 

 

 

Kolejno podjęto problematykę ściśle zwią-

zaną z tematem przewodnim, który doty-

czył w tym roku zarządzania dobrami 

materialnymi. Mówiono m.in. o właściwie 

sporządzonych testamentach i prawie 

związanym z dziedziczeniem, o formalno-

ściach związanych z zatrudnianiem osób 

świeckich w parafiach i wspólnotach, 

ubezpieczeniach emerytalnych, zdrowot-

nych i na życie oraz o nowej wersji pro-

gramu rozliczeniowego.  

   

Ważnym elementem zamykającym obrady 

była przestrzeń dla wolnych wniosków, 

które stały się bazą do dyskusji na ważne 

tematy związane z codziennym funkcjono-

waniem wspólnot i apostolatów. Po po-

dziękowaniach prowincjała skierowanych 

pod adresem uczestników, organizatorów i 

gospodarzy miejsca, IX Synod Prowincjal-

ny uroczyście zamknął najstarszy uczest-

nik ks. Edward Wanat pracujący w Szkocji.  

 

Uroczystej Eucharystii na zakończenie 

przewodniczył wikariusz prowincjalny ks. 

Bogusław Loska, a oryginalne kazanie 

wygłosił prowincjał ks. Piotr Filas. X Synod 

Prowincjalny odbędzie się w listopadzie 

2011 roku                           Za: www.sds.pl 

 

Doroczna rada prowincji u Misjona-

rzy Świętej Rodziny 

 

W dniach 26-28.11.2010 r. w Górce Klasz-

tornej odbyła się doroczna Rada Prowincji 

Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincji 

Polskiej, w której uczestniczyli: Zarząd 

Prowincjalny, Rektorzy domów zakonnych 

oraz odpowiedzialni za poszczególne 

agendy Prowincji.  

 

Tegoroczna Rada debatowała nad niezwy-

kle istotnym tematem, dotykającym życia 

całej Prowincji: Apostolat powołań i dusz-

pasterstwo rodzin jako naglące zadania 

Polskiej Prowincji MSF. Próba realizacji 

wskazań Kapituły Prowincjalnej 2010. Do 

dyskusji nad tymi zagadnieniami zapro-

szeni zostali także formatorzy oraz pro-

boszczowie z parafii, gdzie posługę dusz-

pasterską pełnią Misjonarze Świętej Ro-

dziny.  

 

W dyskusji nad duszpasterstwem powołań 

zwrócono uwagę, że problem spadku 

powołań dotyka wiele zgromadzeń zakon-

nych, a także diecezji. Zaznaczono, że 

choć do pracy w duszpasterstwie powołań 

oddelegowanych jest trzech kapłanów, to 

jednak wszyscy musimy czuć się odpowie-

dzialni za budzenie powołań.  

 

W kolejnej sesji podjęto dyskusję nad 

pogłębieniem współpracy istniejących w 

Polskiej Prowincji MSF placówek, specjali-

zujących się w duszpasterstwie rodzin 

(Bąblin, Ciechocinek, Kazimierz Biskupi, 

Szczytna oraz Górka Klasztorna), a także 

przedstawiono metody rekolekcyjne, sto-

sowane w tych ośrodkach i podzielono się 

doświadczeniami pracy z rodzinami i 

współpracy z animatorami świeckimi.  

 

W trakcie obrad zostały także poruszone 

sprawy bieżące Prowincji oraz przedsta-

wiono próbę reorganizacji Zespołu Redak-

cyjnego, jak i samej formy „Posłańca Świę-

tej Rodziny” – kwartalnika, wydawanego 

przez Misjonarzy Świętej Rodziny.  

Ks. Bogdan Mikutra msf 

 

W Toruniu u michalitów koncert 

"Pukając do nieba bram" 

 

Listopad. Pamiętamy o tych, którzy odeszli 

- teraz oczyszcza się ich miłość albo cie-

szą się niebem. To im poświęcony był 

sentymentalny i niecodzienny koncert 

„Pukając do nieba bram”, jaki odbył się 18 

listopada br. w kościele michalitów w To-

runiu. Gwiazdą wieczoru była Halina Frąc-

kowiak. Koncert oparty był na postaciach 

pięciorga świętych.  

 

Znanej piosenkarce towarzyszył Edward 

Hulewicz i Małgorzata Szarek. Utwory 

muzyczne przeplatane były wierszami 

recytowanymi przez prof. Grzegorza Gór-

skiego, Joannę Górską i Przemysława 

Przybylskiego. Widowisko wyreżyserował 

Piotr Szarek, który - razem z Małgorzatą 

Stalin - był autorem scenariusza. 

 

 

 

Koncert oparty został na postaciach pię-

ciorga świętych: Biedaczyny z Asyżu, 

Cecylii, ks. Jerzego Popiełuszki, patrona 

proboszczów Jana Marii Vianneya oraz 

Stanisława Biskupa. Obecni w świątyni, 

słuchając pieśni i wierszy, widzieli przed 

sobą tylko oświetlony krzyż z postacią 

Chrystusa, ołtarz w otoczeniu płonących 

zniczy i artystów. Obok na ekranie ukazy-

wały się  zdjęcia tych, którzy odeszli, a 

akompaniament stanowiły utwory Chopina. 

Całość wprowadzała w nastrój zadumy, 

prowadziła do modlitewnej refleksji nad 

rzeczami ostatecznymi i była po prostu 

modlitwą w słowie i pieśni. 

  

Organizatorem koncertu, który miał wymiar 

charytatywny, było Oratorium im. bł. ks. 

Bronisława Markiewicza, prof. Grzegorz 

Górski i Przemysław Przybylski. Dzięki 

zebranym funduszom dzieci z Oratorium 

uzyskają nowe miejsca nauki, pracy, za-

bawy i modlitwy, a placówka zyska możli-

wość objęcia opieką kolejne dzieci z Byd-

goskiego Przedmieścia i całego Torunia. 

Po koncercie artyści i cała ekipa zostali 

zaproszeni do Oratorium na poczęstunek i 

rozmowę. Goście wpisali się do kroniki, 

życząc dalszego rozwoju placówki wycho-

wawczej, prowadzonej przez Stowarzy-

szenie Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi. 

Za: www.michalici.pl  

Modlitwa w drodze 

Wraz z początkiem Adwentu światło 

dzienne ujrzała polska wersja projektu  

„Pray as you go". Modlitwa w drodze - bo o 

niej mowa, jest propozycją codziennych, 

http://www.franicszkanie.com/
http://www.sds.pl/9/trzebinia--od-slow-do-czynow/9/v125/
http://www.michalici.pl/
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około dziesięciominutowych rozważań 

nagranych w formacie mp3. 

 

Modlitwa skierowana jest do użytkowników 

odtwarzaczy mp3 i telefonów komórko-

wych, którzy w codziennym, zabieganym 

życiu chcą kolejną chwilę swego życia 

poświęcić na spotkanie z Bogiem. 

 

Modlić się można w ten sposób wszędzie: 

w drodze do szkoły, na studia, do pracy, w 

tramwaju czy autobusie, a nawet przed 

komputerem - każde miejsce jest dobre.  

 

Nagrania z treścią modlitwy dostępne są 

na stronie www.modlitwawdrodze.pl.  

Za: www.jezuici.pl  

 

 

  Refleksja tygodnia 

 

 

Przyjdź Panie Jezu... , czyli o tym na co czekamy 

.  

 

Dziś pierwsza niedziela Adwentu. Skończył 

się rok liturgiczny, do którego przypisana 

była lektura Ewangelii Łukasza. Odtąd w 

niedzielnych czytaniach mszalnych Kościół 

łaciński podążać będzie za narracją Mate-

uszową. Utarło się, że kalendarz kościelny 

rozpoczyna okres zwany Adwentem, a 

potem obchodzimy święta przypominające 

o Bożym narodzeniu, o przyjściu Pana w 

ciele. Zarówno same święta jak i poprze-

dzający je Adwent nade wszystko mówią 

nam o Tym, którego zapowiedziano i na 

którego czekano przez wieki w tradycji 

Izraela. O Mesjaszu, to znaczy o Zbawicie-

lu, który jako jedyny mógł nas obronić i 

uwolnić. Chrystus miał naprawić to, co się 

w człowieku popsuło przez grzech, połą-

czyć ludzką naturę z Bogiem, odnowić 

przymierze, jakie Wszechmocny zawarł ze 

swoim stworzeniem, ale też przywrócić 

nadzieję, że życie ma sens i że nie kończy 

się zejściem do grobu. Że nie tylko z tego 

świata jesteśmy. Że człowiek znaczy wię-

cej niż tylko to co je i pije, ile posiada i jak 

wygląda. Że każde dobro, które czyni, nie 

jest ulotne, a zło, którego się niekiedy 

dopuszcza, że nie będzie nad nim zawsze 

panować. Że świat jest właściwą drogą dla 

człowieka i że zapowiada przyszłe dobra. 

 

Długo czekali prorocy Starego Testamentu 

na spełnienie się obietnicy. Jej realizację 

ogłosił starzec Symeon, gdy w Świątyni 

zobaczył Nowonarodzonego. Mógł wtedy 

zawołać: Teraz o Panie, pozwól odejść 

słudze Twojemu w pokoju, bo moje oczy 

ujrzały już Twoje zbawienie... Potem 

Ewangelia opowie nam, jak się ta obietnica 

wypełniała. Bo przecież Narodzenie to 

dopiero początek; potem jest nauczanie i 

jest odrzucenie, jakiego doświadcza Chry-

stus, jest Jego Męka, Krzyż i jest także 

Zmartwychwstanie. A gdy przyjdzie czas 

Wniebowstąpienia aniołowie mówić będą 

do apostołów: ten którego widzicie wstępu-

jącego do nieba powróci na końcu czasów, 

i wówczas znów będziecie oglądać Go w 

Jego chwale. Idźcie do świata i tam na 

Niego czekajcie. 

 

Adwent jest czasem oczekiwania. Ale 

właściwie: na co czekają chrześcijanie? 

Czego jeszcze możemy się spodziewać, 

skoro zapowiadane odkupienie już się 

dokonało w czasie przyjścia Pana w ciele? 

Przecież nie wszyscy Go rozpoznali, gdy 

przyszedł po raz pierwszy w znaku dziec-

ka, bo nie na takiego mesjasza czekali. 

Czy zatem poznają Go, gdy przyjdzie 

powtórnie? I jeszcze jedno pytanie: wła-

ściwie to po co ma przychodzić jeszcze 

raz? Mówimy w credo: i powtórnie przyj-

dzie w chwale sądzić żywych i umarłych a 

Jego królestwu nie będzie końca. Czeka-

my na sąd, albo lepiej na podsumowanie, 

na dopełnienie, żeby się spełniło wszystko, 

i żeby każdy otrzymał to, czego pragnął. 

Żeby Bóg przestał być anonimowy i nie-

rozpoznany. Żeby mógł każdego z nas 

odwiedzić osobiście i powiedzieć mu: 

dobrze sługo wierny, dobrze się sprawi-

łeś... Oby jednak nie musiał powiedzieć: 

nie znam cię, nigdy cię nie widziałem... 

 

Chrześcijanie od zawsze czekali na to 

„powtórne przyjście Pana”. Czekali w 

różnych nastrojach, w zależności od cza-

sów i kultury. Jedni z nadzieją, inni z lę-

kiem. I wcale nie chodzi tylko o to, że ci 

„dobrzy” nie mogli się doczekać, a ci „źli” 

że się starali odwlec nieuchronne. To 

byłoby za proste. Pamiętajmy, że żyjemy 

na tym świecie, a on ma istotny wpływ na 

nasze wyobrażenia, także w odniesieniu 

do rzeczy ostatecznych. Nie mam na myśli 

różnego rodzaju przepowiedni, wróżb, 

Nostradamusa, Baby Wangi czy wreszcie 

kalędarza Majów. Myślę raczej o tysiącach 

chrześcijan w Iraku, którzy nawet w tych 

dniach czują się zmuszeni, by uciekać ze 

swoich domów; o dyskryminowanych i 

bitych w Egipcie; o prześladowanych w 

Chinach i Wietnamie; o zamykanych tysią-

cami w obozach w Korei Północnej; o 

bestialsko mordowanych w Nigerii. Dziś 

bardziej nawet niż kiedykolwiek wielu 

doświadcza prześladowania, wielu jest 

wypędzanych, wielu zabijanych - bo są 

wyznawcami Chrystusa. Dla nich wszyst-

kich dzień sądu już jest dziś, koniec świata 

dokonuje się teraz, a przynajmniej to, 

przez co przechodzą, zdaje się dobitnie 

zapowiadać rzeczy ostateczne. Rzeczywi-

stość bywa bowiem dużo bardziej przytła-

czająca niż apokaliptyczne wizje pseudo-

proroków. Świat, w którym żyjemy nie 

zawsze jest przyjaznym domem, a „inni” – 

życzliwymi sąsiadami. Na takie chwile są 

słowa Zbawiciela: gdy się to dziać zacznie, 

podnieście głowy, nie opadajcie na duchu, 

czas mojego przyjścia jest bliski... Ewan-

gelia jest zatem także słowem pocieszenia 

w trudnych czasach, ale i znakiem nadziei 

na szczęśliwy koniec. Tak ją pojmowano 

zawsze, czego świadectwo odnajdujemy w 

wielu pismach, zwłaszcza w pierwszych 

wiekach Kościoła.(…) 

 

Jest takie pismo, przez niektórych badaczy 

datowane nawet na koniec pierwszego 

wieku, nazywane „Nauką Dwunastu Apo-

stołów”, a po grecku Didache. Ten niewiel-

ki dokument pochodzi zapewne ze środo-

wiska syryjskiego i jest odzwierciedleniem 

mentalności chrześcijan żyjących na Bli-

skim Wschodzie, już przed dwoma tysią-

cami lat. To taki swoisty katechizm, albo 

raczej instrukcja dla wędrownego katechi-

sty, jego mały podręcznik, by wiedział, 

czego nauczać w imię Chrystusa. Jest w 

tym piśmie taki fragment, który najwyraź-

niej recytowało się w czasie liturgii eucha-

rystycznej, czyli podczas łamania chleba, 

jak wówczas jeszcze mówiono. Pierwsi 

chrześcijanie wołali wówczas takimi sło-

wami (Did. 10,6): 

 

Niech przyjdzie łaska i niech przeminie ten 

świat. 

Hosanna Bogu Dawidowemu. 

Kto godzien niech przystąpi, 

kto nie, niech czyni pokutę. 

Maranatha. 

Przyjdź Panie Jezu. 

 

To prawda, że ten świat jest naszym do-

mem, ale nie tylko z tego świata jesteśmy. 

Chrześcijanie zawsze byli znakiem sprze-

ciwu i ością w gardle wielu możnych, to się 

nie zmienia. Nie wolno nam jednak nikogo 

z tej racji potępiać, to do nas nie należy. 

Bo chrześcijaństwo ma być przede 

wszystkim znakiem nadziei w oczekiwaniu 

na przyjście Pana. Bycie chrześcijaninem 

jest niczym wspólna wędrówka przez wieki 

do szczęśliwego portu, gdzie wszystko 

odzyskuje swój głęboki sens. Gdy wołamy 

„Maranatha”, co w języku aramejskim 

znaczyło „przyjdź Panie”, to nie chcemy 

odwracać się od świata, ale na tym świecie 

czekamy przyjścia Tego, który nas uspra-

wiedliwił i który przyjdzie otrzeć ludzkie łzy. 

 

Rafał Zarzeczny SJ 

Radio Watykańskie   

 

  

http://www.modlitwawdrodze.pl/
http://www.jezuici.pl/
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  Wiadomości zagraniczne  

 

 

76. spotkanie Unii Przełożonych 

Wyższych zakonów męskich 

 

Słowami powitania Przewodniczącego, ks. 

Pascuala Cháveza Villanueva, sdb, roz-

poczęło się dzisiejszego ranka, 24 listopa-

da, w “Salesianum” w Rzymie 76. Zgro-

madzenie Semestralne Unii Przełożonych 

Wyższych. “Życie Konsekrowane w Euro-

pie: zaangażowanie dla przepowiadania 

ewangelicznego” to temat, który będzie 

ukierunkowywał obrady Przełożonych 

Wyższych do 26 listopada. Temat 76. 

Zgromadzenia Semestralnego USG koń-

czy refleksję, jaka została zapoczątkowa-

na odnośnie do Życia Konsekrowanego w 

Europie na forum Zgromadzenia USG pod 

koniec maja 2010 r. Refeksję, która, jak 

podkreślił ks. Pascual Chávez Villanueva, 

“ma za zadanie określić tory odrodzenia i 

rewitalizacji Życia Konsekrowanego w 

przyszłej Europie”. 

 

 

 

Zanim krótko został przedstawiony pro-

gram obrad, Przełożony Generalny Sale-

zjanów zaznaczył, że w Europie, pomimo 

iskierek nadziei co do przezwyciężenia 

kryzysu ekonomicznego, panuje tendencja 

do marginalizacji emigrantów, powodująca 

wielkie wykluczenie społeczne. Zgroma-

dzenie Specjalne Synodu Biskupów dla 

Bliskiego Wschodu uwypukliło “rolę, jaką 

odgrywa chrześcijaństwo na tym umęczo-

nym obszarze świata” i “konieczność 

współpracy z islamem w budowaniu poko-

ju i rozwoju demokracji”. Dlatego też, jak 

podkreślił dalej Przewodniczący USG, 

rzeczywistość ludzka potrzebuje być 

“przyjęta i oświecona splendorem Jezusa 

Chrystusa Króla Wszechświata”. 

 

Temat zgromadzenia został przedstawio-

ny i skomentowany w świetle fragmentu 

ewangelicznego: “A Jezus rzekł do nich: 

‘Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim 

braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie 

zobaczą’” (Mt 28,10). Przypominając, że 

zmniejszenie liczby powołań do życia 

zakonnego dotyczy przede wszystkim 

świata zachodniego, powiedział z przeko-

naniem: “Jestem przekonany, że życie 

konsekrowane, rozumiane i przeżywane 

jako radykalne pójście i wierne naślado-

wanie Jezusa, nigdy nie przestanie ist-

nieć”. “Życie konsekrowane – podkreślił 

Przewodniczący USG – jest jak las, który 

stanowi zasoby i wsparcie dla ekologii 

duchowej i społecznej całego Społeczeń-

stwa i Kościoła”. 

 

Głęboka jest więź, jaka łączy Kościoł i 

Życie Konsekrowane, chociaż na prze-

strzeni historii, w pewnych kontekstach 

geograficznych, politycznych i społecz-

nych, i w pewnych przypadkach, ten 

pierwszy ulegał pokusie pomijania tego 

drugiego. “Nie można zapominać, że 

podstawowe charyzmaty rodziły się prawie 

zawsze w czasie kryzysu, jako dar Ducha 

Świętego dla odnowy Kościoła. Bardziej 

pogodne i dogłębne odczytanie danych i 

współczesnej rzeczywistości mówi nam, 

że w istocie rzeczy zakonnicy byli pierw-

szymi, którzy zrozumieli zjawisko globali-

zacji i jej konsekwencje, demaskując jej 

nieludzkie oblicze, a więc stając po stronie 

wykluczonych”. Dlatego też w Europie nie 

mamy do czynienia z “kwestią przetrwania 

życia konsekrowanego i różnych Zgroma-

dzeń, ale przepowiadania”. 

 

Następnie ks. Mario Aldegani przedstawił 

główne punkty, jakie wyłoniły się w czasie 

poprzedniego zgromadzenia USG w maju. 

Potem głos zabrał bp Ricardo Blázquez 

Pérez, arcybiskup Valladolid, który omówił 

temat “Powołania w przyszłości a życie 

zakone: znaki nadziei”. Wychodząc od 

życia konsekrowanego, dojrzewającego w 

posłudze duszpasterskiej, bp Blázquez 

Pérez przypominiał, że sercem życia 

zakonnego jest odkrycie centalnego miej-

sca Boga. W różnych charyzmatach mi-

łość do Boga jest fundamentem wszelkiej 

działalności apostolskiej i społecznej, z 

której rodzi się zdolność odpowiedzi na 

spadek liczby powołań. Wśród znaków 

nadziei arcybiskup wskazał na wzmożoną 

obecność zgromadzeń zakonnych wśród 

ludzi, wielkie dzieło świadectwa wiary oraz 

ścisłą współpracę zgromadzeń zakonnych 

z Kościołami lokalnymi   

Za: www.infoans.org   

 

Benedykt XVI pożegnał kard. Urba-

no Navarrete SJ  

 

„Wychowywanie zwłaszcza młodych poko-

leń do prawdziwej sprawiedliwości, do 

sprawiedliwości Chrystusa i Ewangelii”. W 

ten sposób posługę, którą przez swe 

długie, 90-letnie życie pełnił zmarły 22 

listopada kard. Urbano Navarrete SJ, 

określił dziś Papież w bazylice watykań-

skiej podczas jego uroczystości pogrze-

bowych. Benedykt XVI przypomniał, że 

ten hiszpański jezuita był m.in. dziekanem 

wydziału prawa kanonicznego Papieskie-

go Uniwersytetu Gregoriańskiego, a po-

tem rektorem tej uczelni. Wniósł kompe-

tentny wkład w rewizję Kodeksu Prawa 

Kanonicznego i z pożytkiem współpraco-

wał z wielu dykasteriami Kurii Rzymskiej 

jako ceniony konsultor. 

 

„Ze znamienną dla siebie równowagą 

zwykł mawiać, że w pracy naukowej kieru-

je się trzema głównymi zasadami – po-

wiedział Ojciec Święty. – Pierwsza to 

głęboka miłość do przeszłości, do tradycji. 

Kto bowiem na polu naukowym, a zwłasz-

cza kościelnym, nie kocha przeszłości, 

jest jak syn bez rodziców. Dalej kard. 

Navarrete był wrażliwy na problemy, wy-

mogi, wyzwania teraźniejszości, w której 

Bóg nas postawił. Wreszcie umiał patrzeć 

i otwierać się na przyszłość bez lęku, ale z 

nadzieją, która płynie z wiary. Ta głęboko 

chrześcijańska wizja kierowała jego zaan-

gażowaniem dla Boga, dla Kościoła, dla 

człowieka w nauczaniu i w dziełach” – 

dodał Papież. 

 

  

 

„Kard. Urbano Navarrete, duchowy syn 

św. Ignacego Loyoli, jest jednym z 

uczniów, których Bóg Ojciec dał Chrystu-

sowi, «aby z Nim byli». Był «z Jezusem» 

przez swe długie życie, poznał Jego imię. 

Kochał Go, żyjąc w bliskiej jedności z Nim, 

zwłaszcza zatrzymując się długo na modli-

twie, gdzie czerpał ze źródła zbawienia 

moc, by być wiernym woli Bożej w każdej 

okoliczności, nawet najbardziej nieko-

rzystnej. Tego nauczył się od dziecka w 

rodzinie dzięki świetlanemu przykładowi 

rodziców, zwłaszcza ojca. Umieli oni stwo-

rzyć w rodzinie atmosferę głębokiej wiary 

chrześcijańskiej. Zachęcili sześcioro dzieci 

– w tym trzech jezuitów i dwie zakonnice – 

do odwagi dawania świadectwa swej 

wierze”. 

 

Dodajmy, że obecnie jest 202 kardynałów, 

z czego 121 nie przekroczyło jeszcze 80. 

roku życia i ma prawo do udziału w kon-

klawe. Po śmierci hiszpańskiego jezuity 

kard. Navarrete do Kolegium Kardynal-

skiego należy 10 Hiszpanów, w tym pięciu 

elektorów. Siedmiu purpuratów – w tym 

dwóch nie mających jeszcze 80 lat – 

należy do Towarzystwa Jezusowego.  

Za: Radio Watykańskie 

  

Spotkanie paulińskich prowincja-

łów w Budapeszcie 

 

Spotkanie prowincjałów Zakonu Paulinów 

odbyło się w dniach 16 – 17 listopada br. 

w Budapeszcie. W spotkaniu wzięli udział: 

http://www.infoans.org/1.asp?Lingua=6&sez=1&sotsez=13&doc=5803
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=441741
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o. Izydor Matuszewski - generał Zakonu 

Paulinów; o. Arnold Chrapkowski - wika-

riusz generalny Zakonu i o. Jan Berny - 

sekretarz generalny Zakonu, o. Albert 

Wiesław Waśniowski – prowincjał z Au-

stralii, o. Józef Olczak – prowincjał z USA, 

o. Mariusz Hołownia – wikariusz prowincji 

niemieckiej oraz o. Botond Bator – quasi 

prowincjał z Węgier.  

 

Wśród omawianych zagadnień znalazły 

się bieżące sprawy poszczególnych pro-

wincji, przedsięwzięcia dotyczące formacji, 

spraw personalnych, duszpasterstwa 

sanktuaryjnego, parafialnego oraz powo-

łaniowego, analiza sytuacji ekonomicznej 

poszczególnych prowincji. Gościem spo-

tkania był ks. Stanisław Starostka ze 

zgromadzenia księży salwatorianów, 

pracujący od lat na Węgrzech. Zapoznał 

zgromadzonych z problematyką dotyczącą 

prowadzenia duszpasterstwa powołanio-

wego oraz współpracy pomiędzy prowin-

cjami w dziedzinie formacji.  

   

16 listopada Mszy św. koncelebrowanej, 

sprawowanej w dawnym kościele pauliń-

skim, obecnie kościele seminaryjnym, 

przewodniczył o. Arnold Chrapkowski. 

Natomiast w drugim dniu spotkania, Mszy 

św. koncelebrowanej, sprawowanej w 

kościele skalnym przewodniczył o. Izydor 

Matuszewski, generał Zakonu. Za: 

www.jasnagora.com 

Portugalscy zakonnicy w obronie 

wolności edukacji 

 

Przeciw nowemu prawu godzącemu w 

wolność edukacji zaprotestowała konfe-

rencja zakonników Portugalii. W oficjalnej 

nocie wyżsi przełożeni 150 męskich i 

żeńskich zakonów i zgromadzeń zakon-

nych zwracają uwagę, że wprowadzony w 

tym miesiącu rządowy dekret ustawodaw-

czy zagraża istnieniu szkół prywatnych. 

Pozwala rządowi na jednostronne odwo-

łanie wszystkich umów dotychczas z nimi 

zawartych i zastąpienie ich tylko rocznym 

wsparciem. 

 

Zakony wzywają polityków do obrony 

wolności i równości dostępu wszystkich do 

edukacji, zwłaszcza obecnie, gdy trzeba 

okazać solidarność najbiedniejszym rodzi-

nom dotkniętym kryzysem ekonomicznym. 

Portugalscy zakonnicy przypominają, że 

połowa prowadzonych przez nich szkół 

ma charakter społeczny i uwzględnia 

potrzeby ludzi niezamożnych.  

Za: Radio Watykańskie 

 

Uroczystości we Lwowie w 15. 

rocznicę śmierci Ojca biskupa 

Rafała Kiernickiego 

 

 Metropolita lwowski abp Mieczysław 

Mokrzycki przewodniczył uroczystościom 

w 15. rocznicę śmierci franciszkanina o. 

bpa Rafała Kiernickiego. Msza św. dzięk-

czynna za życie i świadectwo o. Kiernic-

kiego została odprawiona w łacińskiej 

katedrze lwowskiej, w poniedziałek, 22 

listopada br. o godz. 18.00, z udziałem 

biskupów Kościoła rzymskokatolickiego i 

greckokatolickiego. 

 

Kazanie wygłosił ordynariusz łucki ks. bp 

Marcjan Trofimiak. Mottem kazania były 

słowa ks. bp. Romana Andrzejewskiego 

wypowiedziane w katedrze lwowskiej na 

50-lecie święceń kapłańskich o. Rafała w 

1989 roku: "Gdy w katedrze we Lwowie, 

na stolicy błogosławionego arcybiskupa 

Jakuba Strzemię, zabrakło pasterzy, Bóg 

powołał ubogiego franciszkanina o. Rafała 

Kiernickiego". 

 

W kazaniu kaznodzieja, wspominając 

swoje spotkania z o. Rafałem podkreślił, 

że był człowiekiem wielkiego serca i świę-

tym kapłanem, który pomimo wielu cier-

pień i chorób zachował poczucie humoru, 

ale również bardzo pokornym przed Bo-

giem. Szczególnie w pamięci zapadły mu 

słowa o. Rafała wypowiedziane na zakoń-

czenie jubileuszu: "Boże, miej miłosierdzie 

nade mną grzesznym". 

 

 

Na uroczystościach byli obecni biskupi 

rzymskokatoliccy: o. bp Piotr Malczuk z 

Odessy, ks. bp Marian Buczek i o. bp 

Stanisław Padewski z Charkowa, ks. bp 

Jan Purwiński i ks. Witalij Skomorowski z 

Kijowa, o. bp Antal Majnek z Mukaczowa 

oraz biskupi greckokatoliccy: bp Benedykt 

ze Lwowa, bp Bogdan z Kijowa, bp Wło-

dzimierz i bp. Sofron z Iwanofrankiwska, 

bp Jozafat z Łucka i bp Mikołaj z Kołomyi, 

a także przedstawiciele zakonu francisz-

kańskiego, do którego należał biskup 

Rafał, m.in. wikariusz prowincji francisz-

kanów z Krakowa o. Paweł Dybka OFM-

Conv oraz bracia pracujący na Ukrainie. 

 

Po zakończeniu liturgii w katedrze miała 

miejsce prezentacja multimedialna, ukazu-

jąca życie i działalność o. bpa Rafała 

Kiernickiego w oparciu o jego wspomnie-

nia. Wcześniej 21 listopada, podczas 

mszy św. w kościele franciszkanów we 

Lwowie została odsłonięta i poświęcona 

tablica pamiątkowa o. bpa Rafała Kiernic-

kiego.                  Za: www.franciszkanie.pl  

Przeniesienie ciała Sł. Bożego  

O. Serafina Kaszuby 

 

Przy pięknej, słonecznej pogodzie, 16 

listopada br. we Lwowie, na Cmentarzu 

Janowskim miała miejsce ekshumacja 

doczesnych szczątków Sługi Bożego 

Serafina Alojzego Kaszuby, kapłana z 

Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, 

apostoła „Kościoła milczenia”, który przez 

większość swojego kapłańskiego życia 

przemierzał z posługą pasterską bezkres-

ne obszary dawnego Związku Radzieckie-

go. Postępowanie o wyniesienie Sługi 

Bożego do chwały ołtarzy toczy się obec-

nie na szczeblu rzymskim. Powoli zmierza 

do końca proces pisania Positio super 

virtutibus – całościowego opracowania, 

którego celem jest ukazanie heroiczności 

cnót kandydata na ołtarze. Ważnym eta-

pem w procesie beatyfikacyjnym jest 

ponadto ekshumacja i rekognicja (rozpo-

znanie) szczątków jego ciała.  

 

W związku z tym Bracia Mniejsi Kapucyni 

zwrócili się do Kongregacji do spraw ka-

nonizacyjnych z prośbą o pozwolenie na 

podjęcie stosownych działań w celu eks-

humacji i przeniesienia doczesnych 

szczątków Sługi Bożego do kościoła ka-

pucynów w Winnicy na Ukrainie. Podobne 

petycje zostały skierowane do Arcybisku-

pa Lwowskiego obrządku łacińskiego, jak i 

do biskupa diecezji kamieniecko-

podolskiej. Posiadając zgodę zaintereso-

wanych stron, można było przystąpić do 

realizacji tego ważnego etapu procesu. 

Arcybiskup Lwowski mianował przewodni-

czącego Komisji w osobie ks. dr. Andrzeja 

Scąbra, kapłana archidiecezji krakowskiej, 

a także pozostałych członków komisji: ks. 

prof. dr. hab. Tomasza Jelonka – promoto-

ra sprawiedliwości, s. Halinę Ziętek FMM 

– notariusza, oraz trójkę lekarzy, wśród 

których znalazł się m.in. patomorfolog.  

  

Ekshumację i rekognicję przeprowadzono 

zgodnie z Instrukcją, którą przesłała wcze-

śniej Kongregacja. Po 33 latach od śmierci 

o. Serafina, jego szczątki zostały wydoby-

te z grobu usytuowanego bardzo blisko 

grobowca św. Józefa Bilczewskiego, a 

następnie przewiezione do Katedry Ana-

tomii Normalnej Uniwersytetu Medyczne-

go we Lwowie, mieszczącej się przy ul. 

Piekarskiej. Ciekawe, że rekognicja doko-

nywała się niemal w tym samym miejscu 

(sąsiedni budynek), w którym przeprowa-

dzono sekcję zwłok tuż po śmierci Sługi 

Bożego. Wydobyte z grobu szczątki zosta-

ły przez lekarzy oczyszczone, rozpoznane 

i opisane, a następnie złożone do nowej 

dębowej trumny razem z protokołem z 

oględzin. Trumna została zamknięta i 

opatrzona lakową pieczęcią Kurii Arcybi-

skupiej we Lwowie, czego dokonał obecny 

na miejscu kanclerz Kurii – ks. Władysław 

Grymski. Następnie umieszczono ją w 

urnie wykonanej z blachy cynowo-

cynkowej i zalutowano. Pozostałe resztki – 

w postaci fragmentów ornatu, odzieży, 

butów oraz innych szczątków – złożono w 

drugiej trumnie i przewieziono ponownie 

na Cmentarz Janowski. Tam umieszczono 

ją w starym grobie, na którym zrekonstru-

owano istniejący wcześniej nagrobek. 

  

Nazajutrz, 17 listopada, Komisja przewio-

zła trumnę z doczesnymi szczątkami Sługi 

http://www.jasnagora.com/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=441480
http://www.franciszkanie.pl/
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Bożego do oddalonego o 370 km klaszto-

ru Braci Mniejszych Kapucynów w Winni-

cy. Tam, w kościele klasztornym, w lewej 

nawie bocznej przygotowany był już nowy 

grób, w którym – po krótkiej modlitwie – 

umieszczono i zamurowano trumnę. Nad 

grobem, na płycie z czarnego granitu, 

widnieje napis w języku polskim i ukraiń-

skim: „OJCIEC SERAFIN ALOJZY 

KASZUBA APOSTOŁ KOŚCIOŁA 

MILCZENIA 17 VI 1910 – 20 IX 1977”. 

Odtąd Sługa Boży – za życia samotny 

apostoł bezkresnych ziem, duszpasterz 

bez kościoła i kapucyński zakonnik bez 

wspólnoty – spoczywa w klasztornej świą-

tyni kapucynów.  

 

 Do tego kościoła, który jest centrum życia 

duchowego wielkiego miasta – liczącego 

ponad 370 tys. mieszkańców, każdego 

dnia zagląda wiele osób, aby przez chwilę 

pomodlić się przed wystawionym Naj-

świętszym Sakramentem. Tutaj wierni, już 

bez lęku wyznający swoją wiarę w Jezusa 

Chrystusa, mogą zatrzymać się także przy 

grobie o. Serafina, dziękując Bogu za 

życie i posługę kapłana, który – podobnie 

jak św. Paweł Apostoł – stał się „wszyst-

kim dla wszystkich”. Dzięki takim jak on, 

jak Sługa Boży ksiądz Władysław Buko-

wiński, wiara mogła przetrwać w ludzie 

pomimo wojny, totalitarnych prześladowań 

i terroru.  

 Ojciec Serafin Kaszuba za swojego życia 

przemierzał wielkie odległości, aby odnaj-

dywać rozproszonych wiernych, aby nieść 

im pociechę, nadzieję i sakramentalną 

posługę. Teraz ten „Włóczęga Boży” spo-

czywa we własnym klasztorze, w którym 

żyją i pracują jego współbracia.  

 

 

 

Przeniesienie doczesnych szczątków o. 

Serafina do kościoła dla wielu ludzi stwa-

rza okazję, by je nawiedzić i – jeśli taka 

będzie wola Pana Boga – by modląc się 

przez jego wstawiennictwo, doznawać 

zbawiennej pomocy w potrzebach. O 

skuteczności jego orędowania mogło 

przekonać się już wielu, o czym świadczą 

listy napływające od lat do Postulacji 

sprawy kanonizacyjnej Sługi Bożego 

Serafina Kaszuby. To, czy będziemy mogli 

już wkrótce cieszyć się kolejnym błogo-

sławionym Kościoła katolickiego, zależy z 

pewnością od wielu czynników. Wszystko 

w rękach Pana Boga, któremu także sam 

o. Serafin zawierzał z heroizmem, co 

wyraził kiedyś słowami: „Pan Bóg widzi, że 

oddałem Mu wszystko w ręce, i On rządzi 

nie zawsze według naszej woli”. br. Jacek 

Waligóra OFMCap     Za: www.kapucyni.pl  

 

Internetowe rekolekcje adwento-

we z Amsterdamu 

 

Stało się już tradycją, że Polska Misja 

Katolicka w Amsterdamie organizuje „In-

ternetowe Rekolekcje Adwentowe dla 

Polonii i nie tylko…” Rozważania na każdą 

niedzielę Adwentu ukazują się na stronie  

www.pmkamsterdam.nl. Mottem tego-

rocznych ćwiczeń duchownych jest hasło: 

„Ukierunkowanie ducha… - sens życia”. 

Rekolekcje prowadzi ks. dr Paweł Mel-

czewski – chrystusowiec, biblista, dyrektor 

Biblioteki Towarzystwa Chrystusowego. 

Pozostaje on do „mailowej” dyspozycji 

wszystkich zainteresowanych przez czas 

trwania rekolekcji. Serdecznie zachęcamy 

do skorzystania z tej formy adwentowego 

odnowienia swojej wiary.  

Za: www.chrystusowcy.pl.  

 

 

 

 

   

  Witryna tygodnia 

 

 

 

Podręcznik duchowości dla franciszkańskich zgromadzeń zakonnych 

 

Uprzejmie informujemy, iż w Wydawnic-

twie oo. Bernardynów „Calvarianum” 

ukazał się opracowany przez ojca Kazi-

mierza Synowczyka Cap podręcznik du-

chowości pt. 'Literatura Reguły Trzeciego 

Zakonu Regularnego w świetle Pism św. 

Franciszka z Asyżu'. 

 

„Publikacja ta jest najnowszym na rynku 

polskim komentarzem do Reguły Trzecie-

go Zakonu Regularnego św. Franciszka z 

Asyżu. Każdy czytelnik z łatwością odnaj-

dzie się w poruszanych tutaj zagadnie-

niach, bez względu na to czy jest u po-

czątku poznania franciszkańskiej drogi, 

czy ma już za sobą lata specjalistycznych 

studiów w tej dziedzinie. Lektura Reguły 

Trzeciego Zakonu Regularnego – jak na to 

wskazuje już sam tytuł – obfituje w liczne 

odniesienia do myśli św. Franciszka, 

zawartej w jego pismach. W takim świetle 

można widzieć jaśniej, schodzić głębiej i 

rozumieć pełniej zapisy omawianego 

dokumentu.  

 

 

 

Jednym słowem jest to nieodzowny pod-

ręcznik duchowości Reguły Trzeciego 

Zakonu Regularnego Św. Franciszka, 

pomoc dla formatorów i przewodnik na 

drodze osobistej formacji” (S. Danuta 

Wróbel SNMPN, przewodnicząca 

KWPZZZ).  

   

Twarda oprawa, format 14 x 20 cm, 256 

stron, cena 20 zł.  

   

Zamówienia prosimy składać:  

Wydawnictwo OO. Bernardynów 

„CALVARIANUM”  

30-960 Kraków ul. Bernardyńska 2, skr. 

poczt. 765  

e-mail: wydawnictwo@calvarianum.pl  

Tel./fax 12 432-22-30 lub 12 422-16-

50              12 422-16-50       wew. 73  

   

Serdecznie zapraszamy na stronę interne-

tową: www.calvarianum.pl.  

http://www.kapucyni.pl/
http://www.pmkamsterdam.nl/
http://www.chrystusowcy.pl./
http://www.calvarianum.pl/
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Odeszli do Pana 

 

 

ŚP. KS. STANISŁAW OLEKSY (1919-2010) SDB 

 

22 listopada 2010 r. - w 91 roku życia, 64 

roku ślubów zakonnych i 57 roku kapłań-

stwa - odszedł do Pana ks. Stanisław 

Oleksy, salezjanin, współbrat Inspektorii 

pw. św. Jana Bosko. 

Curriculum vitae: 

Ks. Stanisław Oleksy urodził się 10 wrze-

śnia 1919 r. w Borzęcinie (diec. tarnow-

ska). 

- Nowicjat: 1945/46 w Kopcu. 

- Pierwsza profesja zakonna: 26.08.1946 w 

Kopcu. 

- Święcenia kapłańskie: 30.05.1953 w 

Oświęcimiu. 

1953-1954: Praca duszpasterska w Kiel-

cach. 

1954-1957: Prefekt w Kopcu. 

1957-1967: Praca duszpastersko-

katechetyczna w Kielcach. 

1967-1969: Sekretarz i spowiednik w Kra-

kowie (WSDTS). 

1969-1971: Praca w sekretariacie w 

Oświęcimiu. 

1971-1984: Praca duszpasterska w Śro-

dzie Śląskiej. 

1984-2010: Częstochowa-Stradomod (od 

1985 do 1991 dyrektor wspólnoty).  

Przez 25 lat pełnił funkcję wikariusza para-

fialnego. Uroczystości pogrzebowe odbyły 

się w środę 24 listopada w kościele pw. 

Najśw. Serca Pana Jezusa w Częstocho-

wie na Stradomiu. Polecamy śp. ks. Stani-

sława modlitwie Współbraci. Za: 

www.salezjanie.pl  

ŚP. O. LEON JÓZEF WOJSYK (1916-2010) OFM 

 

Dnia 23.11.2010 r. 

przed godziną 

8.oo zmarł w 

klasztorze panew-

nickim w wieku 94 lat o. Leon Józef Woj-

syk, franciszkanin. Pogrzeb o. Leona odbył 

się w piątek, 26 listopada w Panewnikach - 

początek ceremonii pogrzebowych o godz. 

10.3o w kaplicy Szymona na Kalwarii, a 

następnie Msza św. w bazylice panewnic-

kiej. Za: www.panewniki.franciszkanie.pl 

 

ŚP. O. BOLESŁAW KOZYRA (1935-2010) Cist 

 

Dnia 23 listopada 

2010 r. ok. godz. 

18.30, w 75. roku 

życia, w 55. roku 

złożenia pierw-

szych ślubów 

zakonnych i w 50. 

roku święceń 

prezbiteratu, zło-

żony chorobą zasnął w Panu śp. o. Bole-

sław Kozyra, cysters mogilski, proboszcz w 

Mogile i Trybszu; ostatnie miesiące życia 

spędził w klasztorze na os. Szklane Domy. 

 

Dnia 21 grudnia tego roku o. Bolesław 

obchodziłby złoty jubileusz przyjęcia sa-

kramentu święceń kapłańskich - ufamy, że 

ten jubileusz będzie świętował z Chrystu-

sem-Wiecznym Kapłanem na uczcie zba-

wionych w Niebie...  

 

Msza św. żałobna została odprawiona w 

kościele pw. Matki Boskiej Częstochow-

skiej na os. Szklane Domy w piątek (26 

listopada) o godz. 11.00. Pogrzeb odbył 

się na cmentarzu w Grębałowie o godz. 

13.30.                Za: www.mogila.cystersi.pl 

 

ŚP. BR. CZESŁAW BENEDYKT BIELA (1935-2010) OFM 

 

Dnia  27 listopada  

2010 r. zmarł w 

Oleśnie Br. Cze-

sław (Benedykt, 

Paweł)  Biela uro-

dzony 13.10.1931 r. 

w Bytomiu–Szom-

bierkach. Przed 

jego wstąpieniem 

do zakonu tak pisał 

o nim ówczesny proboszcz:. „Benedykt 

pochodzi od dobrych rodziców, matka jest 

wzorową katoliczką, sam jest spokojny, 

pobożny i spełnia swoje kościelne obo-

wiązki zawsze bardzo dobrze. Wstęp to 

tamtejszego klasztoru mogę polecić”. W 

Zakonie Braci Mniejszych rozpoczął nowi-

cjat 5 maja  1951 r. a śluby wieczyste 

złożył  19 lipca 1956 roku. W zakonie pełnił 

posługi piekarza, kucharza, zaopatrze-

niowca, kalifaktora, ogrodnika, zakrystiana 

i furtiana. Pracował w klasztorach we 

Wrocławiu, Gliwicach, Kłodzku, Nysie, 

Raciborzu i na Górze Św. Anny. Ostatnie 

16 lat życia przeżył w  klasztorze w Bor-

kach Wielkich. Pogrzeb br. Czesława 

odbędzie się 1 grudnia w Borkach Wiel-

kich. O. Ireneusz Bednarek OFM. 

 

           

 

   -  

 

http://www.salezjanie.pl/
http://www.panewniki.franciszkanie.pl/
http://www.cystersi.mogila.pl/

