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Wiadomość tygodnia 

 
 

Pomagamy katolikom na Wschodzie 
11. Dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie 

 
Druga niedziela Adwentu po raz jedenasty 
była okazją do wsparcia Kościoła na 
Wschodzie. Ks. Józef Kubicki chrystuso-
wiec, wskazuje, że każda modlitwa i ofia-
rowane cierpienie to bezinteresowny dar 
serca w intencji ekumenizmu i odradzają-
cego się Kościoła na Wschodzie. 5 grud-

nia odbędzie się też ogólnopolska zbiórka 
na rzecz parafii i dzieł prowadzonych 
przez katolików na Wschodzie 
.  
Jak informuje ks. Józef Kubicki TChr, 
dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościoło-
wi na Wschodzie, każda parafia w Polsce 
otrzymała materiały animacyjne, które 
informują o przeżywanym dniu i zaprasza-

ją do włączenia się w modlitwę i zbiórkę 
pieniężną do puszek. Zebrane 5 grudnia 
pieniądze zostaną przekazane osobom 
zaangażowanym w pracę duszpasterską, 
katechetyczną i charytatywną Kościoła 
katolickiego na Wschodzie. Na plakacie 
zachęcającym do modlitwy za Kościół na 
Wschodzie umieszczono wizerunek Świę-
tej Rodziny z Nazaretu wraz z hasłem 

nowego roku duszpasterskiego „W komu-
nii z Bogiem”.  
 
Adwentowa pomoc dla Kościoła na 
Wschodzie to przede wszystkim modlitwa. 
W niedzielę, 5 grudnia, o godzinie 7.00 w 
sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ła-
giewnikach Msza św. będzie celebrowana 

pod przewodnictwem bp. Mariana Rojka z 
archidiecezji przemyskiej, który jest człon-
kiem Zespołu Pomocy Kościołowi na 
Wschodzie. Z kolei Mszy św. radiowej, 
odprawianej o godzinie 9.00 w bazylice 
Świętego Krzyża w Warszawie, będzie 
przewodniczył bp Józef Zawitkowski z 
diecezji łowickiej. Bp Tadeusz Bronakow-
ski z Zespołu Pomocy Kościołowi na 

Wschodzie odprawi Mszę św. w kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w 
Warszawie o godz. 13.00 (będzie ona 
transmitowana przez TV Polonia). Ks. 
Józef Kubicki tradycyjnie poprowadzi Apel 

Jasnogórski o godz. 21.00 w Kaplicy 
Cudownego Obrazu.  
 

 
 
Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie 
zwrócił się do alumnów seminariów du-
chownych i zgromadzeń zakonnych, któ-
rych przedstawiciele czynnie angażują się 
w posługę na Wschodzie, o odprawienie 
triduum modlitewnego. – Niech Święta 

Rodzina z Nazaretu wynagradza każdą 
modlitwę i cierpienie ofiarowane jako 
bezinteresowny dar serca w intencji eku-
menizmu i odradzającego się Kościoła na 
Wschodzie – mówi ks. Józef Kubicki. W 
przygotowanej na II Niedzielę Adwentu 
modlitwie wierni będą się modlić za wsta-
wiennictwem Świętej Rodziny z Nazaretu 
o to, „ażeby Kościół na Wschodzie mógł 

owocnie spełniać swe posłannictwo w 
rodzinach i poprzez rodziny”.  
 
Zwracamy się z gorącą prośbą do wszyst-
kich Polaków zarówno w kraju, jak i na-

szych Rodaków poza granicami naszej 
Ojczyzny o poparcie inicjatywy Konferencji 
Episkopatu Polski w swoich środowiskach 
i uprzejmie prosimy o duchowe i ofiarne 
wsparcie modlitewne, a kogo stać i o 
wsparcie materialne dla naszych sióstr i 
braci gorliwie zaangażowanych w dzieło 

ewangelizacji Kościoła katolickiego na 
Wschodzie – zachęca ks. Kubicki. 
 

Na ostatniej stronie Biuletynu za-
mieszczamy statystykę obrazującą 
zaangażowanie polskich zakonników 
w pracy ewangelizacyjnej w krajach 
postsowieckich. 
   

W ubiegłym roku polscy katolicy oraz 
Polonia ofiarowali na potrzeby Kościoła 
katolickiego na Wschodzie ponad 2 mln 
złotych. Dzięki tej kwocie zrealizowano 
360 próśb nadesłanych do Biura Zespołu 
Pomocy Kościołowi na Wschodzie, m.in. 
przekazano tabernakula, monstrancje, 
ornaty, nagłośnienie, prasę katolicką. 
Zespół wspiera też rekolekcje i letnie 
„Wakacje z Bogiem” dla dzieci i młodzieży, 
a także stołówki dla najbiedniejszych. 
Sfinansowano też szkolenie formacyjne 
dla 11 osób (4 kapłanów, 5 sióstr zakon-
nych i 2 świeckich), które udają się do 
pracy na Wschód. Wśród katolików na 
Wschodzie pracuje obecnie blisko 1300 
Polaków: ok. 250 kapłanów diecezjalnych, 

430 zakonnych i 45 braci, prawie 550 
sióstr zakonnych oraz kilkunastu wolonta-
riuszy świeckich.  
 
Kościół na Wschodzie równolegle do 
obchodzonego w Polsce „Dnia modlitwy i 
pomocy materialnej dla Kościoła na 
Wschodzie” przeżywa „Dzień modlitwy 
wdzięczności za ofiarodawców i darczyń-

ców”, ustanowiony decyzją Episkopatów 
Kościoła na Białorusi, w Rosji i na Ukrai-
nie.           Za: www.jasnagora.com 

http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.jasnagora.com/
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  Wiadomości krajowe 

 

Europejskie rekolekcje dla Caritas 
na Jasnej Górze 

 
Rekolekcje dla osób odpowiedzialnych za 
kościelne dzieła charytatywne w Europie 
rozpoczęły się na Jasnej Górze w niedzie-
lę, 28 listopada. Sześciodniowe spotkanie, 
zorganizowane przez Papieską Radę „Cor 
Unum”, koordynującą działalność charyta-
tywną Kościoła, ma charakter zamknięty. 
Rekolekcje prowadzi siostra zakonna 
Matka Theresa Brenninkmeijer, przełożona 
z opactwa 'Serce Maryi' w Gjerrild należą-
cego do zakonu cysterek (O.Cist) w Danii - 
Hart van Maria Abdij, Gjerrild, Denemar-
ken.  
 
„Są tu przedstawiciele największych orga-
nizacji katolickich charytatywnych z 26 

krajów Europy – tłumaczy ks. Zbigniew 
Sobolewski, sekretarz Caritas Polska - 
Przybyli tutaj, na Jasną Górę, aby wspólnie 
się modlić u stóp Jasnogórskiej Pani”(…) 

 

W spotkaniu bierze udział ok. 300 uczest-
ników, w tym trzech kardynałów: kard. 
Robert Sarah, od miesiąca przewodniczą-
cy Papieskiej Rady „Cor Unum”; kard. Paul 
Josef Cordes, dotychczasowy przewodni-
czący Rady; kard. Vinko Puljić, arcybiskup 
Sarajewa w Bośni i Hercegowinie. Jak 
zapowiedział ks. Sobolewski, przybyć ma 

także kard. Kazimierz Nycz, metropolita 
warszawski. Na rekolekcjach obecnych 
jest także około 50 biskupów i 100 księży, 
pozostali to osoby świeckie - dyrektorzy 
albo przewodniczący różnych kościelnych 
organizacji charytatywnych z całej Europy, 
w tym jednej z największych - Caritas.(…)   
 
Mszy św. na rozpoczęcie rekolekcji w 

poniedziałek, 29 listopada, przewodniczył 
abp Józef Michalik, przewodniczący Konfe-
rencji Episkopatu Polski. (…) Wszystkich 
zebranych powitał w imieniu gospodarzy 
miejsca generał Zakonu Paulinów o. Izydor 
Matuszewski. „Witam to czcigodne wasze 
zgromadzenie w imieniu naszego Zakonu 
św. Pawła I Pustelnika, którego ojcowie i 
bracia od ponad sześciu wieków służą w 

tym sanktuarium Bogu i pielgrzymom z 
całego świata” – powiedział generał Zako-
nu Paulinów. W homilii abp Józef Michalik 
przypomniał: „Caritas (miłość) jest ścisłym 
zadaniem Kościoła”. „Nie ma prawdziwej 

miłości bez relacji do drugiej osoby, bez 
zainteresowania, życzliwości, gotowości do 

pomocy. Prawdziwa miłość jest bowiem 
bezinteresowna i ofiarna – mówił przewod-
niczący Episkopatu Polski - Trudne jest 
pytanie o moją miłość, moją konkretną 
codzienną miłość do Boga i ludzi. Trzeba 
jednak sobie stawiać to pytanie; pamiętać 
to, co kiedyś się powtarzało w naszych 
rodzinach – że od prawdziwej miłości 
muszą boleć ręce i nogi” (…)    Za: 

www.jasnagora.com  

Zakończenie Kapituły prowincjalnej 
u marianów 

 
W dniach 22 - 27 listopada 2010 roku w 
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej od-
bywała się I część Kapituły Prowincji 

Opatrzności Bożej Zgromadzenia Księży 
Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP. 
W kapitule wzięło udział 34 członków z 
urzędu (przełożeni domów zakonnych, 
członkowie zarządu prowincjalnego, eko-
nom i sekretarz prowincji, magister nowi-
cjatu i rektor seminarium) oraz 35 wybra-
nych delegatów.  
 
„Kapituła prowincjalna odbywa się co trzy 
lata. Na jej posiedzeniu delegaci  zajmują 
się ważnymi kwestiami związanymi z Pro-
wincją. Trzeba jednak uściślić, że co 6 lat 
ma ona na celu wybranie delegatów na 
kapitułę generalną w Rzymie, na której 
będzie wybierany generał i zarząd gene-
ralny zgromadzenia.” – powiedział ks. 

Paweł Numowicz, przełożony Prowincji 
Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów.  
   
„Na kapitułę prowincjalną przyjechali 
przedstawiciele wszystkich domów zakon-
nych Zgromadzenia Księży Marianów w 
Polce oraz z domów Prowincji Polskiej 
leżących poza granicami naszego kraju 
czyli z Niemiec, Czech, Słowacji, Białorusi, 

Anglii i Kazachstanu” – dodał ks. Naumo-
wicz.  Głównymi kwestiami, jakie zostały 
poruszone i nad którymi toczyła się dysku-
sja w trakcie posiedzeń, były: określenie 
celów  duszpasterskich zarówno całej 
Prowincji, jak i poszczególnych domów, 
określenie stanu personalnego i material-
nego Prowincji.   
 

W trakcie kapituły zostali także wybrani 
delegaci, którzy udadzą się na kapitułę 
generalną do Rzymu, gdzie będzie wybie-
rany nowy generał i zarząd generalny 
zgromadzenia. Delegatami Polskiej Pro-
wincji zostali: ks. Janusz Kumala, ks. Ka-
zimierz Pek, ks. Antoni Skwierczyński, ks. 
Grzegorz Deryngowski oraz ks. Michał 

Kozak.   
 
Prowincja Opatrzności Bożej Zgromadze-
nia Księzy Marianów Niepokalanego Po-
częcia NMP prowadzi szereg dzieł apo-
stolskich - domy rekolekcyjne, hospicja, 

Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i 
Osobom Uzależnionym, wydawnictwo. 

Księża Marianie pracują także jako misjo-
narze w placówkach znajdujących się m. 
in. w Rwandzie, Kazachstanie, Brazylii czy 
na Filipinach. Od 2. grudnia w Licheniu 
zostanie otwarta poradnia naprotechnolo-
gii, gdzie fachową pomoc będą mogły 
uzyskać osoby mające problem z poczę-
ciem dziecka.    Aktualnie Prowincja Pol-
ska Księży Marianów Niepokalanego Po-

częcia Najświętszej Maryi Panny liczy  256 
członków,  z czego 193 rezyduje na teryto-
rium Polski.                Za: www.marianie.pl  
 

Nowa przełożona generalna  
dominikanek 

 
Obradująca w Krakowie od 29 listopada br 

Kapituła Zgromadzenia Sióstr św. Domini-
ka dokonała wczoraj, 30 listopada, wyboru 
nowej Przełozonej Generalnej, na miejsce 
zmarłej w maju, w trakcie trwania kadencji 
Matki Julii Bakalarz. Nową Przełożoną 
Generalną Zgromadzenia została Siostra 
M. Beniamina Potoczna OP. Wybrano też 
nowy zarząd Zgromadzenia. S. Aleksandra 

Zaręba OP 

 
„Odnaleziona tożsamość” 

sympozjum w Miejscu Piastowym 
 
Setki ludzi trwających nawet do 22.00 
wieczorem, świetni prelegenci, profesjo-
nalna organizacja, a przede wszystkim 
pewność, że każdy kto w sobotnie popołu-
dnie 27 listopada br. opuszczał Miejsce 
Piastowe niósł w sercu przekonanie: Pola-
kiem być – to brzmi dumnie! Tak najkrócej 
można oddać to, co przyniosło kolejne już 
w sympozjum nt. wychowania zorganizo-
wane przez Zgromadzenie św. Michała 
Archanioła oraz Wydział Katechetyczny i 
Duszpasterski Kurii w Przemyślu. W tym 
roku miało ono tytuł: „Szkoła w poszukiwa-

niu tożsamości Polaków”. (…) 
 

 
 

Sympozjum zostało zorganizowane przez 
michalickie szkoły działające w Miejscu 
Piastowym, przy współpracy z Wydziałem 
Katechetycznym i Duszpasterskim Kurii w 
Przemyślu, a głównym odpowiedzialnym 
był ks. Leszek Przybylski CSMA, inspektor 
ds. wychowania i edukacji w Zgromadze-
niu św. Michała Archanioła. Tak jak w 

http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/9538.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/9538.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/9539.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/9541.mp3
http://www.jasnagora.com/
http://www.marianie.pl/
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poprzednich latach, niedługo ukażą się 
materiały drukiem, ale już dziś można być 
pewnym, że każdy kto opuszczał Miejsce 
Piastowe niósł w sercu to przekonanie: 
Polakiem być! – to brzmi dumnie.                                     
Obszerna relacja z sympozjum na stronie 
internetowej:                   www.michalici.pl   
 

Rodzinny Dom Dziecka "Dar Serca" 
prowadzony przez guanellianów  

rozpoczął swą działalność 
 
Dnia 1 grudnia 2010 w "Centrum Don 
Guanella" w Skawinie koło Krakowa roz-
począł swą działalność RODZINNY DOM 
DZIECKA "DAR SERCA" prowadzony 

przez księży i braci Guanellianów. Jest to 
pierwsza w Polsce placówka spośród 
blisko 100 prowadzonych w całym świecie 
przez zgromadzenie Sług Miłości zwanych 
popularnie Guanellianami. 
 
Skawiński dom dziecka oferuje dzieciom w 
wieku od 4 do 16 lat pokoje 1- i 2-osobowe 
z łazienkami, dużą salę multimedialną z 
kominkiem, salę TV, salę zabaw, salę 
komputerową, pokoje gościnne, jadalnię, 
siłownię oraz prawie dwuhektarowy ogród i 
las. Dom dziecka stoi także otworem dla 
wolontariuszy oraz zaprzyjaźnione rodziny. 

ks. Wiesław Baniak sdc  
 

Międzynarodowy Dzień Wolontariu-
sza u salezjanów 

Istnieją różne odmiany wolontariatu: 
świecki, kościelny, pracowniczy, pomoc w 
hospicjum i na świetlicy szkolnej. Sale-
zjański Ośrodek Misyjny dołącza się do 
obchodów Międzynarodowego Dnia Wo-
lontariusza. W 2001 roku Organizacja 
Narodów Zjednoczonych po raz pierwszy 

ogłosiła 5 grudnia Międzynarodowym 
Dniem Wolontariatu. 
 

 

Ustalono wtedy główne cele wolontariatu. 

Miał „wyrazić nasze człowieczeństwo i być 
materiałem do budowania szacunku, zro-
zumienia, zaufania, solidarności i wzajem-
ności”. Wolontariusz powinien dotrzeć tam, 
gdzie ludzie cierpią z powodu biedy mate-
rialnej i duchowej. Pomaga przywrócić 
ludziom poczucie własnej godności i war-
tości. 
 
Działalność Międzynarodowego Wolonta-
riatu Don Bosco obejmuje głównie wycho-
wanie oraz kształcenie dzieci i młodzieży w 
krajach najuboższych. Od 2003 roku wo-

lontariusze wyjeżdżają na placówki misyj-
ne w Azji, Afryce, Ameryce Południowej 
oraz w takich krajach europejskich jak 
Ukraina i Albania. Wspierają pracę misjo-
narzy w szkołach, przedszkolach i interna-
tach. Po powrocie większość z nich stwier-
dza, że wolontariat misyjny był najważniej-
szym doświadczeniem ich życia. 

 
W ramach Międzynarodowego Dnia Wo-
lontariusza Salezjanie przeprowadzą ani-
macje misyjne na terenie Warszawy (Tar-
gówek, Bielany). Zapraszają oni także na 
wigilijny zjazd wolontariuszy w dniach 10-
12 grudnia 2010.      Za: www.salezjanie.pl  

Spotkanie przełożonych wspólnot 
sercańskich w Warszawie 

 
Jak pełnić dziś misję przełożonego? Jakie 
cechy potrzebne są do sprawowania tej 
funkcji, i co robić, by uniknąć pokus na 
które wystawiona jest władza – to niektóre 
wątki spotkania przełożonych wspólnot 
sercańskich, jakie odbyło się 23 listopada 

w siedzibie Kurii Prowincjalnej w Warsza-
wie. Dorocznemu spotkaniu przełożonych 
przewodniczył prowincjał ks. Artur Sanecki 
SCJ. 
 
„Przełożony to mediator między Bogiem a 
człowiekiem. Powinien rozeznawać i prze-
kazywać wolę Bożą, ale jest pierwszym, 

który winien tej woli sam szukać” – mówił 
do pełniących obowiązki przełożonych o. 
Krzysztof Dyrek SJ, były prowincjał jezui-
tów. Przypominając zadania należące do 
przełożonego we wspólnocie zakonnej, 
podkreślił potrzebę posiadania odpowied-
nich cech charakteru i darów duchowych 
do wykonywania tej funkcji. Na pierwszym 
miejscu wymienił cechę posłuszeństwa. 

„Przełożony musi sam być posłusznym 
swoim wyższym przełożonym, a także 
konstytucjom, regułom zakonnym. Winien 
sam żyć tymi regułami dając przykład, że 
warto i można tak postępować” – zauwa-
żył. Zdaniem o. Dyrka przełożony musi 
mieć pasję do ludzi oraz miłość do Zgro-
madzenia i współbraci. Powinien także być 
pokorny, umieć przyznać się do pomyłek, 

potrafić słuchać, pytać się, a jednocześnie 
mieć odwagę powiedzenia prawdy i przy-
jęcia krytyki. (…) 
   
W dalszej części spotkania prowincjał ks. 
Artur Sanecki SCJ podkreślił, że doroczny 
zjazd przełożonych jest nie tylko okazją do 
przekazania bieżących informacji z życia 

prowincji i zgromadzenia, lecz możliwością 
dyskusji, dzielenia się radami, ale nieraz i 
problemami. Nawiązał także do swego 
Listu Powizytacyjnego, przypominając 
niektóre jego wątki związane z życiem 
wspólnotowym. Omówił październikowe 
spotkanie w Rzymie wszystkich przełożo-
nych Zgromadzenia, informując o nowych 
zaangażowaniach misyjnych w Czadzie, 
Angoli, Paragwaju i w Wietnamie oraz o 
planowanej od 16 do 25 lipca 2012 r. Kon-
ferencji Generalnej w Neustadt w Niem-
czech. Jej tematyka będzie poświęcona 
m.in. wychowaniu, edukacji i pracy z mło-

dzieżą. Z kolei jesienią 2011 r. odbędzie 
się Konferencja Prowincjalna.  
 
Ksiądz Prowincjał oraz ekonom prowin-
cjalny ks. Ireneusz Kmieć poinformowali 
również o trwających od września pracach 
przy remoncie Domu Macierzystego w 
Krakowie. (…) ks. Andrzej Sawulski SCJ.  

Za: www.sercanie.pl  
                             

Nowy film o misjach w Zambii 
 
Kolejny film Salezjańskiego Ośrodka Mi-
syjnego nosi tytuł „Zambijskie oblicze 
Księdza Bosko”. Pozwala zajrzeć do 
miejsc pracy polskich misjonarzy, którzy 
wrośli w afrykańską rzeczywistość. fot. 

www.misje.salezjanie.pl Na Boże Naro-
dzenie pragniemy podziękować każdemu z 
naszych darczyńców i przekazujemy im 
płytę z filmem w prezencie. Jeśli i ty wspie-
rasz misje, już wkrótce znajdziesz go w 
skrzynce pocztowej z najnowszym nume-
rem Misji Salezjańskich i kalendarzem na 
rok 2011.  
 

 

Film opowiada o pracy misjonarzy na 
placówkach w Lusace, Kabwe, Chingoli, 
Mansie, Lufubu i Kazembe. Kontynuują oni 
dzieło polskich salezjanów pionierów, 
którzy w 1982 roku po raz pierwszy posta-
wili stopę w Zambii. Szkoły podstawowe i 
zawodowe, przedszkola, centra młodzie-

żowe, parafie, domy dla dzieci ulicy... Dziś 
zambijskie oblicze Księdza Bosko tryska 
świeżością i nadzieją. Ksiądz Bosko TAM 
naprawdę żyje. Zresztą sam się o tym 
przekonaj!               Za: www.salezjanie.pl 

Sukces rekolekcji adwentowych 
DEON-u 

 
Coraz większym zainteresowaniem użyt-
kowników cieszą się rekolekcje w interne-
cie. Popularność tę postanowił wykorzy-
stać katolicki serwis Deon.pl, którego 
liczba użytkowników przekroczyła już 150 
tys. 
 
O. Artur Demkowicz SJ, z portalu Deon.pl 

zwraca uwagę, że propozycja interneto-
wych rekolekcji adwentowych jest bardzo 
szeroka. „Na podstronie adwent.deon.pl 
można znaleźć «Rekolekcje o duchowości 
z krwi i kości» o. Dariusza Piórkowskiego, 

http://www.michalici.pl/
http://www.salezjanie.pl/
http://www.sercanie.pl/
http://www.salezjanie.pl/
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codzienne rozważania do Ewangelii o. 
Mieczysława Łusiaka, rekolekcje o. Józefa 
Augustyna o modlitwie, która leczy duszę, 
rekolekcje „Modlitwa w drodze”, bardzo 
popularne w Wielkiej Brytanii które można 

zabrać ze sobą na odtwarzaczu mp3. 
Promujemy też rekolekcje „Brzytwą po 
schematach” dla użytkowników Facebooka 
oraz rekolekcje o. Pawła Kozackiego „Ma-
rana Tha” – wylicza o. Demkowicz. Roz-

ważania na stronie www.adwent.deon.pl 
publikowane będą codziennie do 24 grud-
nia włącznie.          Za: Radio Watykańskie 

 

 

Refleksja tygodnia 

 
 

Czy Kościół oczekuje końca świata? 
Felieton Dariusza Kowalczyka SJ 

 
Czy Kościół oczekuje końca świata? Ja-

sne, że oczekuje. W każdej Mszy św. 
wypowiadamy takie oto słowa: „Głosimy 
śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy 
Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy 
Twego przyjścia w chwale". O końcu świa-
ta przypomina nam Adwent, który jest 
okresem przygotowania do uroczystości 
Narodzenia Pańskiego, ale także jest 
okresem, w którym przez wspomnienie 
pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się 
dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego 
przyjścia na końcu czasów. Mówią nam o 
tym czytania pierwszej części Adwentu.  
 
Pierwsi chrześcijanie nie tylko nie bali się 
„końca świata", ale oczekiwali nań z nie-
cierpliwością. W Liście św. Jakuba znajdu-

jemy takie oto słowa: „Bądźcie cierpliwi i 
umacniajcie serca wasze, bo przyjście 
Pana jest już bliskie" (5,8). Niektórzy ule-
gali nawet mniemaniu, że skoro niebawem 
Chrystus powróci, to nie warto się zajmo-
wać rzeczami doczesnymi. Stąd wyrzut 
św. Pawła: „Słyszymy, że niektórzy wśród 
Was [...] wcale nie pracują, lecz zajmują 
się rzeczami niepotrzebnymi" (2 Tes 3,11). 

Nie trzeba więc ulegać egzaltowanym 
przepowiedniom końca świata; świado-
mość, że „dzień Pański" kiedyś nastąpi 
powinien być raczej zachętą do czuwania, 
czyli – jak to powiedział Jan Paweł II – do 
bycia człowiekiem sumienia.  

Kluczowym tekstem w omawianej przez 

nas kwestii jest 24 rozdział ewangelii Ma-
teusza, w której sam Jezus odpowiada na 
pytanie uczniów: „Powiedz nam, kiedy to 
nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i 
końca świata?" (24,3). Chrystus mówi 
m.in.: „O dniu owym i godzinie nikt nie wie, 
nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Oj-
ciec. [...] Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w 
którym dniu Pan wasz przyjdzie" 
(24,36.42). Czuwać mamy z bojaźnią Bożą 
w sercu, ale to nie znaczy, że przepełnieni 
strachem i lękiem; wręcz przeciwnie, prze-
cież Bóg, który nadchodzi jest Bogiem, 
który objawił nam swoją bezwarunkową 
miłość na Krzyżu.  
 
Na Zachodzie „dzień ostateczny" widziano 

przede wszystkim w perspektywie osta-
tecznego sądu, w którym każdy z osobna 
zostanie osądzona za swoje złe i dobre 
czyny. Widać to chociażby na obrazach z 
motywem wagi decydującej o zbawieniu 
lub potępieniu. Natomiast chrześcijaństwo 
wschodnie bardziej podkreślało aspekt 
zbiorowego dopełnienia, w którym Bóg 
będzie „wszystkim we wszystkich" (1 Kor 

15,28). Obrazy zachodnie budziły lęk i 
trwogę, a szatana pokazywały jako złego 
mocarza walczącego z Bogiem o dusze 
śmiertelników prawie jak równy z równym. 
Wschodnie ikony natomiast ukazywały – i 
słusznie – małość zła (szatan jako żałosny 
pies) i wszechogarniające zwycięstwo 

dobra. Dziś koncentrujemy się raczej na 

Bożym miłosierdziu, niż na zatrwożonym 
myśleniu o ostatecznym rezultacie Boskiej 
odpłaty.  
 
Rodzi się tutaj pytanie o związek pomiędzy 
rozwojem cywilizacyjnym a zbliżaniem się 
paruzji. Czy „świeckie" sukcesy (polityczne 
i naukowe) ludzkości są jakoś wpisane w 
historię zbawienia, czy też – odwrotnie – 
mają znikome znaczenie z tego punktu 
widzenia?  
 
Myślę, że skoro Bóg stał się człowiekiem i 
wszedł tym samym we wszystko, co ludz-
kie, to każde autentyczne ludzkie osią-
gnięcie ma znaczenie w perspektywie 
powtórnego przyjścia Pana. Co więcej, ta 

perspektywa nie tylko nie pomniejsza tych 
osiągnięć, ale je uwypukla. Nie zmienia to 
oczywiście prawdy o prymacie ducha nad 
materią, miłości nad użytecznością. Nad-
chodzący Bóg jest przecież miłością, a nie 
jedynie wielkim zegarmistrzem świata.  
 
Ale z drugiej strony koniec tego świata 
będzie też okazją do zobaczenia przeraża-

jącej miałkości wielu ludzkich zamysłów i 
działań. I będzie wielki, czyśćcowy, wstyd. 
Choć w przypadku polskiej polityki nie 
trzeba czekać końca, aby dostrzec jej 
żenującą bylejakość. Za: www.wpolityce.pl 
   

 

   

  Wiadomości zagraniczne  
 

 

Papież o roli pustelników i zakonni-
ków klauzurowych 

 
Pustelnicy i zakonnicy klauzurowi nie izolu-

ją się od świata z motywów egoistycznych, 
lecz po to, by dojrzewać w ludzkiej wrażli-
wości i pogłębiać swoją wiarę. Stanowią oni 
cenny skarb Kościoła. Przede wszystkim 
dlatego, że przypominają o prymacie Boga 
oraz o znaczeniu stałej i intensywnej modli-
twy – powiedział Benedykt XVI w dzisiej-
szej katechezie. Mówił w niej o angielskiej 
mistyczce Juliannie z Norwich. Była ona 
rekluzką, przez większość życia zamkniętą 
w celi przylegającej do jednego z kościo-
łów. Jej krótki rys biograficzny został 
przedstawiony również po polsku. 

Ta mistyczka, czczona w Wielkiej Brytanii 
zarówno przez katolików, jak i anglikanów, 
żyła w latach 1342-1430. W maju 1373 r. 
zapadła nagle na ciężką chorobę, która 
zdawała się zmierzać ku śmierci. Na widok 
krzyża, z którym przyszedł do niej kapłan, 
natychmiast odzyskała zdrowie i doznała 
szesnastu objawień, które potem opisała i 
skomentowała w książce zatytułowanej: 
„Objawienia Bożej Miłości”. Piętnaście lat 
potem sam Jezus odsłonił przed nią sens 
tych wydarzeń w słowach: „Chciałabyś 
wiedzieć, jaki był zamysł twojego Pana i 

poznać sens tego objawienia? Wiedz do-
brze: Jego zamysłem była miłość. Kto ci ją 
objawia? Miłość. Dlaczego objawia? Z 
miłości… W ten sposób nauczysz się, że 
Pan jest miłością”. Zainspirowana tą miło-

ścią, Julianna wybrała życie eremickie, 
zamykając się w celi przy kościele św. 
Juliana w Norwich. Tam oddawała się 
modlitwie, medytacji i studium. Służyła też 
wielu ludziom, którzy przychodzili do niej po 
radę i kierownictwo duchowe. 

Benedykt XVI zauważył, że ludzie święci i 
dojrzali w wierze, tacy jak Julianna z Nor-
wich znajdują odpowiedzi na najtrudniejsze 
pytania wiary. Jedno z takich pytań dotyczy 
cierpienia niewinnych. Dlaczego Bóg na nie 
pozwala? 

 
„Oświeceni wiarą, udzielają odpowiedzi, 
która otwiera nasze serce na ufność i na-
dzieję: w tajemniczych planach Opatrzności 
Bóg również ze zła jest w stanie wyprowa-

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=443626
http://wpolityce.pl/view/4476/_O_koncu_swiata_przypomina_nam_Adwent__ktory_jest_okresem_przygotowania_do_uroczystosci_Narodzenia_Panskiego_.html
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dzić większe dobro, jak o tym pisała Julian-
na: „Łaska Boża nauczyła mnie, że powin-
nam trwać niewzruszenie w wierze i głębo-
ko wierzyć, że wszystko się dobrze skoń-
czy”. Tak, drodzy bracia i siostry, obietnice 
Boga są większe od naszych oczekiwań. 
Jeśli zawierzymy Bogu, Jego wielkiej miło-
ści najczystsze i najgłębsze pragnienia 

naszego serca, nigdy nie doznamy zawo-
du. I wszystko będzie dobrze. Wszystko 
wyjdzie na dobre. Takie jest przesłanie 
Julianny z Norwich, które również i ja pra-
gnę wam dziś przekazać” – dodał Ojciec 
Święty.                   Za: Radio Watykańskie 

Kapucyni: Pomoc Kościołowi na 
Ukrainie 

 
Kościół w Dniepropietrowsku  w ubiegłym 
roku, po latach dewastacji,  powrócił do 
parafii  rzymsko - katolickiej, prowadzonej 
już od wielu lat przez Zakon Braci Mniej-
szych Kapucynów Prowincji Krakowskiej. 
Dzięki Bogu, wsparciu i modlitwom roda-
ków, kościół jest nasz! Dziękujemy za 

pomoc! 
 
Kościół zbudowali katolicy ponad 130 lat 
temu. Dzisiaj znajduje się w bardzo złym 
stanie technicznym. Wieloletnie  wandal-
skie odnoszenie się poprzednich użytkow-
ników, pożar i zniszczenie dachu w 2007r. 
sprawiły, że stan kościoła jest krytyczny.  

Kielich goryczy wypełnił się,  gdy miejsco-
wa firma bezprawnie  rozpoczęła niszcze-
nie kościoła. Niewielka grupa dniepropie-
trowskich katolików stanęła do nierównej 
walki w obronie swojej świątyni. 
 

 
 
Niestety dach został zerwany i wielka cześć 
zabytkowych  fresków na sklepieniu bez-

powrotnie zniknęła. Dzisiaj Parafianie mo-
dlą się już w środku kościoła, ale pod go-
łym niebem. W  naszej sytuacji, gdy śnieg i 
deszcz zalewa podłogę, mróz i wilgoć 
niszczą freski i mury, niezwykle ważne jest 
szybkie działanie, które może uchronić 
kościół przed całkowitym zniszczeniem. 
 

Dlatego pragniemy jak najszybciej rozpo-
cząć remont dachu. Udało nam się zgro-
madzić, potrzebną do renowacji kościoła, 
dokumentację budowlaną. Sama budowa 
jest dla naszej 300 osobowej parafii zada-
niem ponad siły, dlatego zwracamy się o 

pomoc w udźwignięciu tego trudnego, a 
przecież świętego, obowiązku odbudowy 
Domu Bożego. br. Zbigniew Sawczuk 
OFMCap 
 
Wszyscy, którzy pragnęliby wesprzeć ma-
terialnie odbudowę kościoła w Dniepropie-
trowsku swoje wsparcie finansowe mogą 

przekazać na konto:  

Wiceprowincja Ukrainy Zakonu Braci 
Mniejszych Kapucynów 
30- 298 Kraków  
ul. Korzeniaka 16 
Bank Pekao SA – I Oddział Kraków 
ul. Rynek Główny 31, 31-010 Kraków 
PLN: 83 1240 4650 1111 0010 3544 9518 
Z dopiskiem „Kościół w Dnieprze”.       

Za: www.kapucyni.pl  

 
Wizyta sekretarza stanu w Kazach-

stanie 

 
Dnia 29 listopada do Kazachstanu przybył 
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kard. 
Tarcisio Bertone. Głównym celem jego 

wizyty był trwający w stolicy w dniach od 1 
do 2 grudnia szczyt Organizacji Bezpie-
czeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), 
w którym brał udział jako zastępca głowy 
państwa watykańskiego. W święto św. 
Andrzeja Apostoła w Astanie przekazał on 
Kościołowi prawosławnemu relikwie tegoż 
świętego. Poniżej sprawozdanie z tego 

wydarzenia. Natomiast 3 grudnia, w wspo-
mnienie śmierci wielkiego misjonarza tych 
ziem i kandydata na ołtarze, Sługi Bożego 
Władysława Bukowińskiego, spotkał się z 
prezydentem Kazachstanu Nursułtanem 
Nazarbajewem. Według wstępnych planów 
miał rozmawiać między innymi o sytuacji 
Kościoła Katolickiego w tym kraju i o wi-
zach dla misjonarzy. 
 
Dla nas, katolików diecezji karagandzkiej, 
szczególnym dniem był 4 grudnia, ponie-
waż kardynał gościł u nas. O godz. 11.00 
przyjechał z Astany i udał się na spotkanie 
do Akima. Później zwiedzał nowo powsta-
jący kościół katedralny i wznoszone przy 
nim budynki kurii diecezjalnej. Następnie 
kardynał udał się z krótkimi odwiedzinami 

do cerkwi grekokatolickiej, której pro-
boszcz, o. Wasylij Gowera, jest delegatem 
apostolskim dla grekokatolików w Kazach-
stanie i Średniej Azji. Po tej wizycie przyje-
chał na terytorium naszej parafii. Przejeż-
dżając popatrzył tylko na nasz kościół i udał 
się do klasztoru sióstr karmelitanek bosych. 
Siostry przyjęły gościa w klauzurze. Sekre-

tarz stanu mówił, że są one świadectwem 
obecności Boga na tej ziemi i by siostry, 
które są spoza Kazachstanu, odkrywały w 
tej ziemi swoją drugą ojczyznę. Na koniec 
wysłannik Ojca Świętego w jego imieniu 
udzielił siostrom błogosławieństwa. 
  
Po tak intensywnym programie wszyscy 
udali się na obiad do seminarium duchow-

nego. Tu kardynał miał możliwość spotkać 
się z księżmi i siostrami zakonnymi pracu-
jącymi w naszej diecezji. Na obiad zostali 
również zaproszeni przedstawiciele miej-
scowych władz oraz innych wyznań. Po 

krótkim odpoczynku, centralnym wydarze-
niem odwiedzin kard. Bertone stała się 
Eucharystia celebrowana z innymi bisku-
pami z Kazachstanu, Kirgistanu i Włoch 
oraz z księżmi tu pracującymi. Liturgia 
została pięknie przygotowana przez semi-
narzystów. Symbolicznym faktem, obrazu-
jącym nasze misje i warunki, stał się nagły 

brak światła, który trwał od modlitwy wier-
nych aż do konsekracji. Kardynał skomen-
tował to wymownie, iż Jezus z Apostołami i 
Maryja, byli również pozbawieni światła. 
Porównał także nasze położenie z sytuacją 
chrześcijan pierwszych wieków, którzy 
gromadzili się w ciemnościach katakumb 
na Łamanie Chleba. Powiedział: „Niech 
teraz Chrystus będzie dla nas Światłem”. W 

homilii zachęcił nas wszystkich do owocne-
go przeżywania czasu Adwentu, by Chry-
stus mógł się rodzić w naszej rzeczywisto-
ści. 
  

 
 
Na koniec podziękowania za odwiedziny 
przekazały dzieci i Wspólnoty Neokate-
chumenalne. Po mszy wszyscy biskupi i 
specjalni goście udali się do budynku kurii, 

po czym razem z kardynałem przejechali 
na miejscowe lotnisko, skąd znamienity 
gość udał się w drogę powrotną do Rzymu. 
Grzegorz Burdyński MIC 

Za: www.marianie.pl  
 

Redemptoryści: Nowy Protoigumen 
Prowincji Lwowskiej 

 
O. Igor Kolisnyk CSsR został przełożonym 
(Protoigumenem) Prowincji Lwowskiej. O. 
Kolisnyk urodził się 26 marca 1976 r. w 
Tarnopolu (Ukraina). Po zakończeniu szko-
ły średniej, 19 sierpnia 1993 r. wstąpił do 
Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, 
Prowincji Lwowskiej. Studia teologiczne 
odbywał w Krakowie (Uniwersytet Papieski 

Jana Pawła II) oraz w Innsbrucku w Austrii. 
W 1999 r. złożył wieczyste śluby zakonne, 
a w roku 2000 przyjął świecenia kapłań-
skie. 
 
Po otrzymaniu święceń przez rok pracował 
jako wikariusz w parafii św. Jozafata we 
Lwowie. W latach 2001-2006 studiował 
filozofię na uniwersytecie w Innsbrucku, 
gdzie otrzymał stopień magistra filozofii. Po 
zakończeniu studiów przez 2 lata pracował 
w duszpasterstwie Ukraińców w Kanadzie 
(Winnipeg, Saskatoon), pełniąc posługę 
wespół ze współbraćmi z Prowincji York-

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=443626
http://www.kapucyni.pl/
http://www.marianie.pl/
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town. W 2008 r. jako radny prowincjalny 
wszedł w skład zarządu Prowincji Lwow-
skiej oraz został powołany na urząd przeło-
żonego wspólnoty redemptorystów w No-
wojaworiwsku (Ukraina) i proboszcza miej-
scowej parafii pw. świętych Piotra i Pawła. 
W tym okresie głosił liczne misje i rekolek-
cje zarówno na Ukrainie, jak również w 

USA, Kanadzie i we Włoszech. 
 
Uczestniczył jako delegat Prowincji Lwow-
skiej w obradach XXIV Kapituły Generalnej 
Zgromadzenia Redemptorystów (Rzym, 
2009). Oprócz rodzinnego ukraińskiego, o. 
Kolisnyk włada językami angielskim, nie-
mieckim, polskim i rosyjskim. Dnia 28 listo-
pada 2010 o. Igor Kolisnyk został wybrany 

na przełożonego Prowincji Lwowskiej na 
najbliższe 4-lecie. Zarząd Generalny za-
twierdził wybór dnia 30 listopada br. 
 

Heban to ciemne i najtwardsze drew-
no w Afryce... 

 
W czwartek, 2 grudnia 2010 r., swoimi 

przeżyciami z 13-letniego już czasu pracy 
na misji katolickiej w Kamerunie w środko-
wej Afryce, podzielił się o. Bogumił Pikusa, 
paulin i misjonarz. O. Bogumił Pikusa bę-
dąc w Biurze Prasowym Jasnej Góry z 
radością opowiadał o codziennej pracy 
misjonarzy w afrykańskiej misji. 
 
Za najważniejszą jednak sprawę, którą 

przedstawił nam o. Bogumił, uznał on to, że 
została już rozpoczęta budowa kościoła w 
afrykańskiej wiosce Belabo (Kamerun), w 
której posługują ojcowie paulini. „Jesteśmy 
w trakcie budowy, wybudowaliśmy funda-
menty, mury są pociągnięte na 3 metry, z 
tym że prace zostały zastopowane, bo... 
wyczerpały się fundusze – tłumaczy o. 

Bogumił Pikusa – Mamy nadzieję, że uzy-
skamy pomoc, wtedy będziemy kontynuo-
wać pracę. Kiedyś trzeba będzie pomyśleć, 
żeby wybudować także dom, bo to, co jest, 
to jest trochę taki 'zlepek'. I przywieźliśmy 
obraz Matki Bożej do Belabo, który czeka 
na nowy kościół. Będzie powieszony w 
bocznym ołtarzu, bo w głównym ołtarzu 

będzie wisiał obraz św. Augustyna, bo to 
parafia Augustyna”.  
 

 
 
W Kamerunie, w dwóch domach: w Ayos i 
w Belabo obecnie pracuje 5 ojców paulinów 
z Polski: o. Bogumił Pikusa, o. Franciszek 
Meus, o. Robert Szymański, o. Marcin 
Ćwierz i o. Wojciech Jeziorski.  „Jeśli cho-
dzi o prowadzenie katechez to kształcimy 
miejscowych. Formacja świeckich miesz-
kańców trwa już od lat, co jakiś czas mamy 
sesje formacyjne. W katechizację oczywi-
ście angażują się także bracia paulini. My, 
kapłani sprawujemy Msze św., spowiadamy 
i posługujemy poprzez sakramenty” – mówi 
o. Bogumił Pikusa. 

 „Językiem tam obowiązującym jest przede 
wszystkim francuski, bo w Kamerunie są 
dwa języki urzędowe: angielski i francuski, 
z tym że mała część kraju jest angielskoję-
zyczna, no i jest 240 - inni mówią 280 - 
języków miejscowych, z których jeden jest 
również językiem liturgicznym” – opowiada 
o. Pikusa 

 
Zanim o. Bogumił Pikusa wyjechał do Afry-
ki, pracował jako katecheta i duszpasterz 
młodzieży w Leśnej Podlaskiej. „W Polsce 
pełni się wyznaczone funkcję, jest się od-
powiedzialnym za coś, tam, na misjach 
trzeba wszystko – wyjaśnia – Począwszy 
od remontu pozamiatania, wykoszenia 
trawnika, skończywszy na duszpasterstwie 

i katechezie. Tam jest całkiem inne życie”.  
 
Belabo to 15-tysięczne miasteczko położo-
ne na wschodzie Kamerunu. Na terenie tej 
parafii działa szkoła katolicka (około 700 
uczniów), przedszkole ze 180 dziećmi oraz 
katolicki ośrodek zdrowia. Praca duszpa-
sterska koncentruje się wokół różnych grup 
i ruchów religijnych, takich jak: chóry – jest 
ich 9, śpiewających w różnych lokalnych 
dialektach, grupy modlitewne, grupy mło-
dzieżowe, dziecięce, wspólnoty katolickie 
działające w rónych dzielnicach miasta i na 
wioskach. Łącznie działa około 40 wspólnot 
i ruchów. Ayos jest 10-tysięcznym mia-
steczkiem na pograniczu prowincji central-
nej i wschodniej Kamerunu. Na Mszę św. 

przychodzi regularnie około 1,2 tys. osób w 
każdą niedzielę, na duże święta oczywiście 
jeszcze więcej. W parafii działa dużo grup 
modlitewnych dorosłych i młodzieżowych 
oraz chórów. o. Stanisław Tomoń  

 Za: www.jasnagora.com  
 
 

   

  Zapowiedzi wydarzeń 

 
 

Roczna formacja przełożonych  
w Instytucie Teologii  Życia Konse-
krowanego na PWT we Wrocławiu 

 
Cel rocznej formacji przełożonych: 

Roczna formacja przełożonych zakonnych 
jest odpowiedzią na postulat zawarty w 
Instrukcji Kongregacji ds. Instytutów Życia 
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego Posługa władzy i Posłu-
szeństwo. Ma ona na celu zwrócenie 
uwagi na osobisty wymiar formacji przeło-
żonych zakonnych, a także służyć jako 

pomoc w pełnieniu posługi przełożeńskiej. 
Podejmowane treści stanowią kompen-
dium aktualnych zagadnień życia konse-
krowanego. Można je określić mianem 
odpowiedzi na współczesne „znaki czasu” 
aktualne w posłudze osób konsekrowa-
nych.   
 
Adresaci : Adresatami rocznej formacji 
przełożonych wspólnot życia konsekrowa-
nego są przede wszystkim  przełożeni 
wspólnot zakonnych zarówno żeńskich jak 
i męskich. Dotyczy to osób żyjących we 

wspólnotach zakonnych i instytutach 
świeckich.   
 
Podejmowane treści : Prezentowane 

wykłady skupiają się przede wszystkim 
wokół budowy trwałych wartości, jakie 
wspólnoty życia konsekrowanego powinny 
realizować w swej posłudze. Dotyczą one 
podstawowych zagadnień życia wspólnoty 
zakonnej, a także posługi przełożonych. 
Jako zwieńczenie podejmowanych treści 
wykładowych proponujemy przeżycie 
tygodniowych rekolekcji W szkole Słowa 
Bożego. Jest to odpowiedź na propozycje 
Synodu poświęconego Słowu Bożemu, 
który zwrócił uwagę na konieczność obec-
ności Sowa Bożego w formacji chrześc i-
jańskiej, tym bardziej zakonnej.    
 
Rozkład zajęć i częstotliwość: Zajęcia 
odbywają się w Domu Formacyjnym Mi-

sjonarzy Klaretynów we Wrocławiu przy ul. 
Wieniawskiego 38. Cykl wykładowy prze-
widuje 63 godziny wykładowo-
ćwiczeniowe. Całość obejmuje dziewięć 
spotkań, które odbywają się z częstotliwo-
ścią jednego w miesiącu. W trakcie zajęć 

przewidziana jest Eucharystia. Grono 
pedagogiczne stanowią wykładowcy róż-
nych ośrodków akademickich w Polsce, 
specjaliści z dziedzin związanych z ogól-

nie pojętą teologią życia konsekrowanego.  

Pełną informację o tematyce spotkań, 
wykładowcach, terminach oraz kosz-
tach udziału w tym programie znajdzie-
cie na www.zyciezakonne.pl  w zapo-

wiedziach wydarzeń   

Zaproszenie na Konferencję: 'Wy-
chowanie do przyjaźni - wychowa-

nie przez przyjaźń' 
 
"Na konferencję naukową "Wychowanie 
do przyjaźni - wychowanie przez przyjaźń" 
zaprasza Międzynarodowe Towarzystwo 
Naukowe "Fides et Ratio", 10 grudnia br. 

w auli Polskiej Akademii Umiejętności przy 
ul. Sławkowskiej 17, w Krakowie.  
 
Konferencja ma na celu stworzenie forum 
dialogu przedstawicieli różnych nauk 
humanistycznych i społecznych oraz 

http://jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=6168
http://www.jasnagora.com/
http://www.zyciezakonne.pl/
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praktyków wychowania na temat przyjaźni 
jako celu i metody wychowania. Spotkanie 
naukowców ma przybliżyć odpowiedź 
m.in. na następujące pytania: Czym jest 
przyjaźń - z perspektywy różnych nauk 
humanistycznych? Jak konkretnie promują 
przyjaźń między młodymi ludźmi wycho-
wawcy z różnych środowisk i organizacji - 

takich jak rodzina, szkoła, harcerstwo, 
ośrodek socjoterapii, wojsko, nowicjat 
zgromadzenia zakonnego? Czy wychowu-
jący do przyjaźni sami umieją się przyjaź-
nić? Czy można mówić o mistrzostwie w 
budowaniu i utrzymywaniu przyjaźni i 
gdzie szukać wzorów doskonałej przyjaź-
ni? 
 

Na konferencji z dwoma referatami wystą-
pi o. dr Andrzej Zając OFMConv z Instytu-
tu Studiów Franciszkańskich w Krakowie 
(Przyjaźnie św. Franciszka, Wychowanie 
do przyjaźni we wspólnocie zakonnej). 
 
Komitet naukowy konferencji: o. prof. dr 
hab. Zdzisław Kijas OFMConv Uniwersytet 

Papieski Jana Pawła II i Kongregacja ds. 
Kanonizacyjnych (Watykan), prof. dr hab. 
Teresa Grabińska - Politechnika Wrocław-
ska, prof. dr hab. Zofia Zarębianka - Uni-
wersytet Jagielloński, dr hab. prof. Jerzy 
Brzozowski - Uniwersytet Jagielloński, 
prof. dr hab. Maria Ryś, Uniwersytet Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego i prof. dr 

hab. Halina Grzymała-Moszczyńska - 
Uniwersytet Jagielloński. Konferencję 
współorganizują I Wydział Polskiej Aka-
demii Umiejętności, Stowarzyszenie "U 
Siemachy" oraz Urząd Miasta Krakowa. 
 
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, 
organizatorzy proszą tylko o wcześniejsze 
zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres: 

wychowaniedoprzyjazni@gmail.com. 
Szczegółowy program na stronie "Fides et 
Ratio" www.fidesetratio.iap.pl Wszelkich 
dodatkowych informacji udziela dr 
Agnieszka Hennel-Brzozowska: e-mail: 
wychowaniedoprzyjazni@gmail.com, tel. 
603 750 783. 
 

Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe 
"Fides et Ratio" powstało w 2007 roku. 
Jego celem jest poszukiwanie form dialo-
gu między sferą wiary i sferą rozumu oraz 
dążenie do upowszechnienia postawy 
wzajemnego szacunku i zrozumienia 
między reprezentantami różnych wyznań 
religijnych i osobami niewierzącymi, a 

także dokumentowanie i refleksje nad 
wkładem wielkich religii monoteistycznych 
w dzisiejszy kształt kultury europejskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem jej dziedzic-
twa chrześcijańskiego. Temu celowi dzia-
łalności "Fides et Ratio" mają służyć, m.in. 
badania naukowe, organizowanie konfe-
rencji i odczytów, działalność wydawnicza, 
współpraca z pokrewnymi organizacjami 

krajowymi i zagranicznymi, współdziałanie 
z instytucjami naukowymi. Prezesem 
"Fides et Ratio" jest franciszkanin o. prof. 
Zdzisław Kijas OFMConv.  

Za: www.franciszkanie.pl.  

   

  Witryna tygodnia 

 
 
  

„Nasz Ojciec” – marianie o swoim Założycielu 

 
„Beatyfikacja pomogła nam lepiej zrozu-
mieć nasz charyzmat, ukazując ciągłość, 
przybliżając dawną tradycję mariańską; 
kazała na nowo postawić pytania o toż-
samość Zgromadzenia odnowionego 
przez Kościół” – napisał ks. Adam Boniec-
ki MIC w jednym ze 161. świadectw doty-

czących postaci bł. Stanisława Papczyń-
skiego w kontekście jego beatyfikacji. W 3. 
rocznicę tego wiekopomnego dla maria-
nów wydarzenia ukazała się książka pt. 
„Nasz Ojciec. Marianie o swym Założycie-
lu i jego beatyfikacji”.  
 
Duchowi synowie bł. Stanisława dzielą się 
niejednokrotnie bardzo osobistymi przeży-

ciami, niektórzy piszą o tym, że niejako 
odkryli żywą postać swojego zakonodaw-
cy, dotąd kojarzoną jako bardziej legen-
darną i odległą. Są to refleksje marianów 
pracujących w różnych zakątkach świata. 
Wielu z nich odczuło wezwanie, by jesz-
cze bardziej zgłębiać charyzmat założy-
cielski oraz wczytywać się w pisma pozo-
stawione przez mariańskiego fundatora. 
 Książka została uzupełniona o aneks w 
postaci krótkiego rysu historycznego au-

torstwa ks. Jana Kosmowskiego MIC, 
ukazującego dzieje zakonu marianów od 
jego powstania (1673) do odnowienia 
(1909). 
  

 
 
Bł. Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyń-
ski (1631-1701), absolwent jezuickich i 
pijarskich kolegiów, początkowo członek 
Zakonu Szkół Pobożnych (pijarów), cenio-

ny spowiednik, kaznodzieja, wykładowca 
retoryki i pisarz, w 1673 r. powołał do 
życia nową wspólnotę zakonną – Maria-
nów Niepokalanego Poczęcia NMP. Za-
kon ten jest pierwszym męskim instytutem 
założonym w przedrozbiorowej Rzeczpo-
spolitej, który przetrwał do naszych cza-

sów i wyrósł z polskiej szkoły duchowości. 
Marianie otrzymali od swojego Założyciela 
potrójny cel: szerzenie i obronę czci Nie-
pokalanego Poczęcia NMP (na trzy wieki 
przed ogłoszeniem odnośnego dogmatu 
wiary), modlitwę za zmarłych przebywają-
cych w czyśćcu oraz pracę duszpasterską, 
zwłaszcza wśród ludności religijnie zanie-
dbanej. Ojciec Stanisław został beatyfiko-

wany 16 września 2007 r. w sanktuarium 
NMP Licheńskiej. 
 
  
Zapis bibliograficzny: „Nasz Ojciec. Maria-

nie o swym Założycielu i jego beatyfikacji”, 

Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC, 

Warszawa 2010, ss. 316  
Za: www.marianie.pl  

.   

  

mailto:wychowaniedoprzyjazni@gmail.com
http://www.fidesetratio.iap.pl/
http://franciszkanie.pl/news.php?id=6990&tp=newsy
http://www.marianie.pl/
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ZAKONNICY  Z  POLSKI  PRACUJĄCY W PAŃSTWACH POWSTAŁYCH PO ROZPADZIE ZSRR 
                                                                      (Styczeń 2010 r.) 

 

 

L. p. Kraj 
 

Biskupi 
 

Kapłani Bracia 

1. Armenia 
 

1  

3. Białoruś 
 
              1 130 6 

4. Estonia 
 

2  

5. Gruzja 
 

2 1 

6. Kazachstan 
 

11 1 

7. Kirgizja 
 

1 1 

8. Litwa 
 

14 1 

9. Łotwa 
 

6  

10. Mołdawia 
 

11 2 

11. Rosja 
 

75 11 

12. Turkmenia 
 

2  

13. Ukraina               4 175 20 

14. Uzbekistan 
 

1 8 2 

 R A Z E M  
 

6 438 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


