
 1 

  

Biuletyn Tygodniowy CIZ   26 I-01 II 2010 
 

        
Biuletyn Centrum Informacyjnego Zakonów opracowywany przez zespół portalu internetowego 

www.zyciezakonne.pl  i  sekretariat Konferencji WyŜszych PrzełoŜonych Zakonów Męskich 
 

 5/2010 (48) 
 

 PrzeŜywamy jutro nasze Święto. W dzie ń Ofiarowania Pa ńskiego Ko ściół przypomina światu o posłudze zakonnic i 
zakonników, a nas samych wzywa do dzi ękczynienia za dar powołania. Przyjmijcie Siostry i Br acia Ŝyczenia na ten dzie ń: 
bądźcie odwa Ŝni i rado śni w prze Ŝywaniu swojej konsekracji. Otwierajcie swoje serca na Boga i ludzi, do których Was 
posyła. Szcz ęście b ędące owocem daru z siebie niech b ędzie udziałem Ka Ŝdej i Ka Ŝdego z Was 

           fr. Kazimierz Malinowski 
 

     
Wiadomo ść tygodnia  

 
 

ŚWIADKOWIE MIŁOŚCI- Dzień śycia Konsekrowanego 
 
 
Konferencja prasowa przed Dniem 

śycia Konsekrowanego 
 

Nie ma w zasadzie dobrej ludzkiej 
dziedziny Ŝycia, w której zakony nie byłyby 
obecne. Bracia i siostry zakonne prowadzą 
sierocińce, przedszkola, szkoły, domy 
opieki, jadłodajnie dla biednych, kursy 
duchowości, wydawnictwa, media. Dzień 
śycia Konsekrowanego, obchodzony 2 
lutego, jest okazją do dziękczynienia Bogu 
za osoby konsekrowane. Ale to takŜe czas 
refleksji na temat tych form Ŝycia, które 
proponuje Kościół i dzień modlitwy o 
powołania.  
 

 
 
Do modlitwy za osoby konsekrowane, a 
takŜe za tych, których Pan Bóg powołuje 
zachęca biskup Kazimierz Gurda 
przewodniczący Komisji ds. Instytutów 
śycia Konsekrowanego i Stowarzyszeń 
śycia Apostolskiego Konferencji 
Episkopatu Polski. – Chcemy się modlić, 
aby młodzi, którzy otrzymali od Boga dar 
powołania, z radością na ten dar 
odpowiedzieli – mówi. W najbliŜszą 
niedzielę, 31 stycznia, bp Gurda będzie 
przewodniczył Mszy św. w Bazylice 
Świętego KrzyŜa w Warszawie o godz. 
9.00, transmitowanej przez I program 
Polskiego Radia. Wygłosi takŜe homilię 

nawiązującą do przypadającego we wtorek 
Dnia śycia Konsekrowanego. 
  
W Dniu śycia Konsekrowanego biskupi 
zapraszają do swoich katedr osoby Ŝycia 
konsekrowanego na Msze św. – Jest 
wówczas wyraŜane podziękowanie, 
najpierw chyba samemu Panu Bogu za ten 
fenomen, jakim jest Ŝycie zakonne w 
Kościele. A potem podziękowanie osobom, 
które zaproszenie Jezusa podjęły – 
tłumaczy ks. Tomasz Sielicki TChr, 
przewodniczący Konferencji WyŜszych 
PrzełoŜonych Zakonów Męskich. 
  
Kościół proponuje róŜne formy Ŝycia 
konsekrowanego: zgromadzenia zakonne 
czynne i kontemplacyjne, instytuty 
świeckie, stowarzyszenia Ŝycia 
apostolskiego. Tym co je łączy są składane 
śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. 
Istnieją takŜe indywidualne formy Ŝycia 
konsekrowanego, jak stan dziewic 
konsekrowanych, wdów, wdowców czy teŜ 
Ŝycie pustelnicze. 
  
Z woli Jana Pawła II, obchodzony od 14 lat 
Dzień śycia Konsekrowanego przypada 2 
lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego. 
Ks. Tomasz Sielicki TChr podkreśla, Ŝe 
pierwszym ofiarującym jest Pan Bóg. – W 
takim myśleniu potocznym, człowiek 
zostawiając za sobą świat, moŜliwość 
załoŜenia rodziny, jak gdyby składa jakąś 
ofiarę i dodatkowo składa trudne śluby 
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. A w 
czasie formacji dowiaduje się, Ŝe to nie on 
ofiaruje coś Panu Bogu, ale sam zostaje 
obdarowany zdolnością przeŜywania rad 
ewangelicznych – mówi ks. Sielicki. 
 
Siostra Miriam Długosz, werbistka, 
podkreśla, Ŝe nie wystarczy być zakonnicą 
– trzeba być szczęśliwą siostrą zakonną. – 
Jeśli jako siostra nie jestem szczęśliwa, nie 

z przekonania idę za Chrystusem to nie 
przekaŜę innym ukochania Ŝycia – 
tłumaczy. Wskazuje teŜ na wagę 
świadectwa Ŝycia. – Jako początkująca 
misjonarka w Papui Nowej Gwinei 
prowadziłam kurs biblijny. Powtarzałam 
nieustannie, Ŝe musimy czytać Ewangelię, 
czytać Biblię. Na koniec tego kursu, w 
którym jak się później dowiedziałam 
uczestniczyło 99 proc. analfabetów, 
podszedł starszy męŜczyzna, który 
przyznał, Ŝe nie umie czytać i dodał: „Moją 
Biblią jest Ŝycie was, misjonarzy i 
misjonarek”.  
 
Na potrzebę osobistego świadectwa 
zwraca uwagę bp Kazimierz Gurda. – To 
wydaje się najwaŜniejsze zadanie, aby 
umieć mówić o miłości, jaką Bóg ma do 
człowieka i którą ukazał w Jezusie 
Chrystusie, swoim Synu – podkreśla. Jak 
dodaje biskup, osoby konsekrowane czynią 
to stale. W tych miejscach, w których są 
zaangaŜowane, pragną o tej miłości 
świadczyć poprzez modlitwę i 
zaangaŜowanie duszpasterskie.  
 

 
 
Bracia i siostry zakonne prowadzą 
sierocińce, przedszkola, szkoły, domy 
opieki, jadłodajnie dla biednych, kursy 
duchowości, wydawnictwa, media. – Nie 
ma w zasadzie dobrej ludzkiej dziedziny 
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Ŝycia, w której zakonnicy nie byliby obecni 
– mówi ks. Sielicki.  
 
Z kolei matka Joanna Olech USJK, 
sekretarz generalna Konferencji WyŜszych 
PrzełoŜonych śeńskich Zgromadzeń 
Zakonnych, dodaje, Ŝe fundamentem i 
bodźcem wszystkich działań jest 
posługiwanie Bogu miłującemu człowieka i 
wyraŜanie miłości BoŜej. Zwraca uwagę, Ŝe 
dzisiaj problemem zakonów Ŝeńskich jest 
znaczne zmniejszenie się powołań. – Ale 
moŜemy prowadzić te wszystkie 
zainicjowane przez zgromadzenia dzieła, 
prace charytatywną, wychowawczą i 
opiekuńczą, dlatego Ŝe staramy się 
współpracować ze świeckimi – mówi.  
Szczególną misję w Kościele mają siostry z 
zakonów kontemplacyjnych. – Mamy 
wpatrywać się w Pana Boga, rozmawiać z 
Nim, chłonąć Jego światło, miłość, ale nie 
dla siebie, ale by promieniować Nim, 
odsłaniać przed ludźmi. Czynimy to nie 
przez czyny miłości, nawet nie przez słowa 
miłości, ale bezpośrednio, jak gdyby wprost 
z serca do serca – tłumaczy matka 
Weronika Sowulewska, mniszka 
kamedułka. – Jesteśmy jakby 
„akumulatorami BoŜej miłości”, Boskiej 
energii w Kościele, po to, Ŝeby wszyscy 
mogli się do tego „urządzenia” podłączyć – 
dodaje przewodnicząca Konferencji 
PrzełoŜonych śeńskich Klasztorów 
Kontemplacyjnych.  
 
Od kilkunastu lat siostry z zakonów 
klauzurowych otwierają swoje klasztory 
takŜe poza granicami Polski, na terenach 
uwaŜanych za misyjne, jak choćby w 
Kazachstanie. W sumie obecnie jest 
kilkanaście klasztorów załoŜonych przez 
polskie mniszki. 
  
Swoje powołanie poza granicami Polski 
realizuje 3 tys. polskich zakonników. W 
krajach misyjnych pracuje ponad 2 tys. 
sióstr zakonnych oraz braci i księŜy 
zakonnych. – MoŜe się wydawać, Ŝe to 
duŜa liczba, ale jeśli uświadomimy sobie, 
Ŝe z Włoch czy Holandii jest po 10 tys. 
misjonarzy, to jednak mamy sporo tu do 
zrobienia – uwaŜa o. Andrzej Danilewicz, 
prowincjał werbistów. Mówiąc o zadaniach 
misjonarzy, podkreśla, Ŝe najwaŜniejsze 
jest głoszenie Dobrej Nowiny. – Gdy 
misjonarze docierają na misje, to pierwsze 
co rzuca im się w oczy to bieda i 
naturalnym odruchem serca chcą temu 
zaradzić. Podejmują wiele dzieł: budują 
drogi i studnie, prowadzą szpitale i szkoły. 
Ale nas moŜe ktoś zastąpić w dostarczaniu 
dóbr, natomiast nikt nas nie zastąpi w 
głoszeniu Dobrej Nowiny, w udzielaniu 
sakramentów, rozgrzeszaniu – tłumaczy.  
 
Jak zwraca uwagę franciszkanin o. Jan 
Maria Szewek z Centrum Informacyjnego 
Zakonów, w posługę misjonarzy w sposób 
szczególny wpisane jest oddanie 
Chrystusowi do końca – zakładające 
męczeństwo. – Kiedy mówimy o 
męczennikach, to często nam się wydaje, 

Ŝe jest mowa o zamierzchłych czasach, o 
staroŜytności, względem średniowieczu, a 
okazuje się, Ŝe jest to problem 
współczesny – zauwaŜa o. Szewek. W 
ostatnim trzydziestoleciu na całym świecie 
zginęło około 900 misjonarzy, w tym 
sześcioro Polaków (s. Czesława Lorek, o. 
Henryk Denejka, o. Zbigniew Strzałkowski i 
o. Michał Tomaszek oraz ks. Jan Czuba i 
kleryk Robert Gucwa). Powodem 
zamachów na misjonarzy jest głoszenie 
wiary, ale dość często takŜe ich działania 
na rzecz poprawy losu tamtejszych ludzi, 
co nie podoba się rebeliantom.  
 
Konferencja prasowa przed Dniem śycia 
Konsekrowanego odbyła się w 
Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski 
27 stycznia br.  

Za: Biuro Prasowe Episkopatu Polski 
 
O. Danilewicz SVD zaangaŜowaniu 
misyjnym osób konsekrowanych 

 
O. Andrzej Danilewicz SVD, prowincjał 
werbistów i przewodniczący Komisji 
Misyjnej KWPZM podczas konferencji 
prasowej przedstawił zaangaŜowanie 
misyjne polskich zakonnic i zakonników. 
Oto treść jego wypowiedzi: 
 
Na świecie pracuje ponad 2100 misjonarzy 
i misjonarek z Polski. To spora liczba, 
musimy jednak pamiętać, Ŝe Włochów, 
Irlandczyków czy nawet Holendrów jest na 
misjach kilka razy więcej. WyjeŜdŜają, aby 
„być świadkami Miłości”, aby głosić 
Trójjedynego Boga, który tak umiłował 
świat, Ŝe wszedł w jego historię jako jeden 
z nas. 
 

 
 
To, co misjonarzom zaraz na początku 
rzuca się w oczy, to człowiek potrzebujący i 
niewydolne struktury w jakich się znajduje. 
To zrozumiałe, Ŝe w odruchu zwyczajnego 
zatroskania próbują temu zaradzić. Zakres 
pomocy misjonarzy jest bardzo szeroki: 
zakładają nowoczesne kliniki i maleńkie 
przychodnie w buszu; prowadzą wiejskie 
szkoły i uznane uniwersytety; budują drogi i 
wiercą studnie głębinowe; promują nowe 
uprawy i sprowadzają Ŝywność. Działania 
te moŜna długo wymieniać. Ich 
oryginalność w duŜej mierze zaleŜy od 
oryginalności samego misjonarza i 
zaplecza, na jakie moŜe liczyć. Podam tu 
przykład br. Andrzeja Kędziory, werbisty, 
który pracuje w miejscowości Saboba w 
Ghanie. Do prowadzonej przez niego 

przychodni zgłaszało się stosunkowo duŜo 
ludzi na badanie wzroku, które 
wykazywało, Ŝe powinni nosić okulary. 
Tylko niektórych było stać na ich zakup. Br. 
Kędziora poprosił o zorganizowanie w 
Polsce zbiórki uŜywanych okularów. Nasz 
referat misyjny w PienięŜnie w czasie 
trwania tej akcji zebrał ponad 200 tys. par 
okularów, kilka kartonów szkieł i 4 szlifierki. 
Obecnie prowadzimy akcję „Kule nadziei”, 
czyli zbieramy kule i laski ortopedyczne, 
które są przesyłane do Angoli. Kraj ten 
przez wiele lat nękała wojna domowa. Jej 
efektem jest m.in. 7 mln mim wciąŜ jeszcze 
nie zlokalizowanych. Codziennie z tego 
powodu 10 osób traci tam Ŝycie, a wielu 
jest okaleczanych. Ta pomoc ma ułatwić im 
funkcjonowanie w przyszłości. 
 
Oczywiście misjonarze mają świadomość, 
Ŝe nie są w stanie zaradzić wszystkim 
potrzebom. Co więcej – wiedzą, Ŝe ciągłe 
dawanie ostatecznie poniŜa człowieka, 
demoralizuje go i uzaleŜnia od dającego. 
Stąd o wiele waŜniejszym jest to, aby 
zadbać o godność potrzebującego, aby z 
czasem on sam mógł zadbać o siebie. 
Przykładów takich działań jest wiele. 
Wspomnę tylko naszego wielkiego 
współbrata śp. o. Mariana śelazka, który 56 
lat pracował w Indiach. W wiosce 
trędowatych zorganizował fabrykę sznurów, 
duŜy ogród warzywny i staw hodowlany. 
Dzięki temu trędowaci, sprzedając własne 
produkty, mieli na swoje utrzymanie i nie 
musieli Ŝebrać. Inny werbista, br. Stanisław 
Koszuta, załoŜył znaną dziś w całej Papui 
Nowej Gwinei szkołę stolarską, po 
ukończeniu której młodzi męŜczyźni z 
biednych rodzin mogą znaleźć pracę. 
Kolejnym ciekawym przykładem 
dowartościowania godności miejscowych 
ludzi jest działalność o. Piotra Nawrota. W 
Boliwii odkrył manuskrypty z muzyką z 
okresy baroku tworzoną przez Indian z 
redukcji jezuickich. Przez pracę naukową 
nad tymi zapisami, organizowanie 
międzynarodowych festiwali i zakładanie 
licznych chórów i orkiestr nieraz w 
zapomnianych wioskach boliwijskich 
pokazuje, Ŝe tamci ludzie nie tylko są 
potrzebujący, ale sami teŜ mogą coś dać 
innym kulturom. 
 
Bogata działalność misjonarzy mająca na 
celu promotio humana nie naleŜy jednak do 
istoty pracy misyjnej. ZałoŜyciel werbistów i 
dwóch Ŝeńskich zgromadzeń misyjnych św. 
Arnold Janssen mawiał, Ŝe „Największym 
przejawem miłości bliźniego jest głoszenie 
mu Dobrej Nowiny”. Misjonarze nie są 
propagatorami kultury Zachodu ani 
przedstawicielami organizacji 
charytatywnych. Ktoś moŜe zastąpić ich w 
wprowadzaniu dobrych rozwiązań i 
udzielaniu pomocy, ale nikt nie zastąpi ich 
w głoszeniu Słowa BoŜego, sprawowaniu 
Mszy św., udzielaniu sakramentów. 
Wyjechali na misje, bo zachwycili się 
Wcieloną Miłością i o Niej chcą świadczyć. 
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  Wiadomo ści krajowe  

 

List prowincjała redemptorystów w 
związku z prześladowaniami 

katolików w Wietnamie 

PoniŜej publikujemy list PrzełoŜonego 
Prowincji Warszawskiej Redemptorystów 
o. Ryszarda BoŜka do Prowincjała 
Prowincji Wietnamskiej Vincent Phạm 
Trung Thành z wyrazami solidarności i 
pamięci w modlitwie w odpowiedzi na 
informacje o szykanach wobec Kościoła w 
Wietnamie: 

W imieniu Współbraci Prowincji 
Warszawskiej Redemptorystów pragnę 
przekazać wyrazy solidarności ze 
Wspólnotą Redemptorystów Prowincji 
Wietnamskiej. Historia mojego kraju 
pozwala mi rozumieć doskonale 
dramatyczna sytuacje w jakiej się 
znajdujecie. Podobnie jak wy, 
przeŜywaliśmy czasy deptania 
elementarnych praw ludzkich i wolności 
religijnej przez reŜim komunistyczny.  

Naszym przewodnikiem do wolności był 
Ojciec Święty Jan Paweł II. Do dziś 
pamiętamy jego słowa wypowiedziane w 
Gdańsku w roku 1987, w których podał 
właściwy model relacji społecznych. 
Nawiązując do tekstu św. Pawła z Listu do 
Galatów (Ga 6,2) „jeden drugiego 
brzemiona noście”. Mówił: Solidarność — 
to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, 
to brzemię niesione razem, we wspólnocie. 
A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. 
Jedni przeciw drugim. I nigdy „brzemię” 
dźwigane przez człowieka samotnie. Bez 
pomocy drugich.  

Jednoczymy się z Wami duchowo w tym 
trudnym czasie. Wiemy o wielkich 
trudnościach i szykanach ze strony władz 
państwowych skierowanych przeciwko 
wam jak teŜ przeciwko całemu Kościołowi 
w Wietnamie. Przywołujemy ponownie 
słowa Jana Pawła II, wyraŜone przy okazji 
obchodów Światowego Dnia Pokoju w 
1988 r. - „wolność religijna, która leŜy u 
podstaw wszystkich praw ludzkich jest 
niezbędna dla dobra całego 
społeczeństwa. Jeśli prawo do wolności 
religijnej jest łamane, to w konsekwencji 
gwałcony jest i pokój społeczny".  

Proszę pozdrowić ode mnie Br. Antoniego, 
który został tak dotkliwie pobity w ostatnich 
dniach przez policję i zapewnić go o naszej 
pamięci i modlitwie. W związku z licznymi 
przypadkami dyskryminacji katolików w 
Wietnamie zdecydowaliśmy podjąć 
szeroką akcję informowania 
społeczeństwa polskiego o sytuacji 
Kościoła  w Wietnamie. Szczególnym 
dniem pamięci o katolikach w Wietnamie 
będzie w naszej Prowincji dzień 2 lutego. 

Tego dnia we wszystkich kościołach, w 
których posługują redemptoryści, po Mszy 
św. będziemy wraz z wiernymi odmawiać 
modlitwę rzymską do Matki BoŜej 
Nieustającej Pomocy w waszej intencji. 
W intencji Kościoła w Wietnamie będziemy 
celebrować Mszę św. 3 lutego, z udziałem 
uczestników Kapituły Prowincjalnej, która 
będzie obradować w pierwszym tygodniu 
lutego. Ufam, Ŝe dzień wolności dla 
Kościoła wietnamskiego jest bliski. Wraz z 
moimi współbraćmi proszę o to Boga 
wzywając wstawiennictwa Sługi BoŜego 
br. Marcela Van, męczennika. Warszawa, 
29.01. 2010.    Za: www.redemptor.pl 

Abp Hoser do polskich pallotynów 
podczas ich Kapituły 

 
Szczególnym gościem trzeciego dnia 
obrad Zebrania Prowincjalnego Pallotynów 
był ks. abp Henryk Hoser SAC. W swoim 
wystąpieniu skierowanym do członków 
zebrania ks. Arcybiskup podkreślił, Ŝe jako 
pasterz Kościoła a zarazem pallotyn, 
upatruje realizację pallotyńskiego 
charyzmatu w metodzie działania 
właściwej św. Wincentemu Pallottiemu, nie 
zaś w prostym kopiowaniu konkretnych 
jego rozwiązań, które były przecieŜ 
uwarunkowane czasami i kontekstem 
społeczno-kulturowym. 
 

 
 
Cechą charakterystyczną tej metody, 
zdaniem ks. Arcybiskupa, było doskonałe 
wyczucie zmian zachodzących w świecie, 
znajomość swojej epoki i bardzo dobre 
rozeznanie potrzeb zarówno Kościoła 
lokalnego, jak i powszechnego. Baczna 
obserwacja otaczającej go rzeczywistości 
pozwoliła Pallottiemu angaŜować się w te 
obszary duszpasterstwa, które były w jego 
czasach najbardziej naglące i konieczne. 
Ks. abp Henryk Hoser podkreślił element 
współpracy, przypominając, Ŝe pallotyn 
powinien być w tej kwestii specjalistą, 
poszukującym - za przykładem Ojca 
ZałoŜyciela – siły do działania w 
doświadczeniu wiary i przeŜyciu Miłości 
Nieskończonej.  
 
W odniesieniu do sytuacji Kościoła w 
Polsce i realizacji pallotyńskiego 
charyzmatu w jego obszarze, ks. abp 
Hoser zwrócił uwagę na gradację i 
dogłębną analizę konkretnych przestrzeni 

naszej działalności. Jako swoisty 
dokument programowy w tej materii, 
wskazał na papieski dokument Novo 
Milenio Ineunte.  
 
Przypomniał takŜe, Ŝe w przygotowywaniu 
programu duszpasterskiego naleŜałoby 
uwzględnić  temat zaproponowany przez 
Stolicę Apostolską oraz w sposób linearny 
połączyć go z tematem ustanowionym na 
dany rok przez Komisję Episkopatu.  
 
Ksiądz Arcybiskup przypomniał takŜe 
uczestnikom XXI Zebrania Prowincjalnego, 
jak waŜną rolą odgrywał Kościół na 
przestrzeni dziejów świata oraz jak często, 
zupełnie nieświadomie, współczesna 
kultura masowa zawdzięcza swój byt 
istnieniu tej „Chrystusowej Barki”. Jako 
przykłady oddziaływania Kościoła na Ŝycie 
społeczne i ideały humanistyczne, ks. abp 
Henryk Hoser wymienił chociaŜby takie 
cechy jak:  
rola jednostki i autonomia osoby ludzkiej z 
jej atrybutami; 
pojęcie równości w człowieczeństwie (np. 
kastowość w Indiach, a Kościół zawsze 
głosił Ŝe wszyscy są równi, wprowadził 
antyrasizm); 
idea powszechności i uniwersalizmu, 
głosząca, Ŝe coś moŜe i powinno 
obowiązywać w taki sam sposób i 
wszystkich ludzi na całym świecie; 
wprowadzenie czasu otwartego linearnego 
(w przeciwieństwie do cyrkularnego) - to 
Biblia otworzyła perspektywę nadziei i 
postępu:  
wzajemna komplementarność wiary i 
nauki; 
i wreszcie naczelne hasła upowszechnione 
przez rewolucję francuską: „wolność-
równość-braterstwo”, to hasła stricte 
chrześcijańskie, tylko głoszone w odcięciu 
od źródła, czyli od BoŜego objawienia. 
 
Po zakończeniu konferencji wszyscy 
uczestnicy udali się na wspólnotową 
Eucharystię, której przewodniczył ks. 
Arcybiskup.      Za: www.pallotyni.org  

 
Dominikanie wybrali prowincjała 

 
46-letni o. Krzysztof Popławski został 30 
stycznia wybrany prowincjałem zakonu 
dominikanów w Polsce. Będzie to jego 
druga kadencja jako przełoŜonego polskich 
dominikanów.  
 
Wyboru dokonali przedstawiciele 
wszystkich polskich dominikańskich 
klasztorów zgromadzeni na kapitule, która 
odbywa się w Krakowie. Wyboru nowego 
prowincjał dokonali, na drodze 
demokratycznego głosowania, 
przedstawiciele wszystkich polskich 
klasztorów dominikańskich zgromadzeni 
na kapitule w Krakowie. 
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45 delegatów reprezentuje blisko 450 
osobową prowincję dominikanów, która 
posiada 18 klasztorów na terenie Polski 
oraz placówki na Białorusi, w Niemczech i 
USA. Kapituła, która zbiera się co 4 lata, 
obok wyboru prowincjała omawia bieŜącą 
sytuację i decyduje o najwaŜniejszych 
zadaniach zakonu. 
 
Kadencja przełoŜonego trwa 4 lata a 
prowincjał moŜe ją sprawować jedynie dwa 
razy pod rząd. Na prowincjała moŜna 
wybrać kaŜdego z ojców, którzy są juŜ 
przynajmniej 10 lat w zakonie. 
 

 
 
Krzysztof Popławski urodził się w 1964 r. w 
Ostródzie. Po maturze przez rok studiował 
geografię na Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. Później wstąpił do 
zgromadzenia salezjanów, jednak po 4 
latach w 1988 r. przeniósł się do zakonu 
dominikanów. Po ukończeniu studiów 
filozoficzno-teologicznych w 1993 r. przyjął 
w Krakowie święcenia kapłańskie. 
Ukończył studia na Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie z zakresu teologii 
duchowości, pisząc pracę na temat św. 
Teresy z Lisieaux. 
 
Był krakowskim duszpasterzem młodzieŜy 
a następnie został dominikańskim 
duszpasterzem powołań i zamieszkał w 
Poznaniu. Potem przez 3 lata pełnił urząd 
przeora klasztoru i proboszcza 
dominikańskiej parafii w Gdańsku. W 2002 
roku wyjechał na misje na Daleki Wschód. 
Pracował na Tajwanie i w Chinach. W 
2006 roku dominikanie po raz pierwszy 
wybrali go na urząd prowincjała. Za: 
www.dominikanie.pl  
 

Rekolekcje z abpem Bruno Forte 
 
W salwatoriańskim Centrum Formacji 
Duchowej w Krakowie zakończyła się 
sesja rekolekcyjna dla kapłanów. 
Spotkanie organizowane z okazji 
trwającego Roku Kapłańskiego prowadził 
Arcybiskup Bruno Forte, Metropolita Chieti-
Vasto we Włoszech. Śpiewem hymnu 
"Veni, Creator Spiritus", na rozpoczęcie 

pierwszej rekolekcyjnej Mszy św. 
sprawowanej w piątek o godz. 16.15, 
uczestnicy prosili o łaskę kierownictwa 
Ducha Świętego i uległego podąŜania za 
BoŜymi natchnieniami.  

Koncelebrze Eucharystii przewodniczył ks. 
Krzysztof Wons SDS, dyrektor Centrum 
Formacji Duchowej w Krakowie, który 
przywitał rekolekcjonistę oraz przybyłych 
na ćwiczenia rekolekcyjne kapłanów 
diecezjalnych i zakonnych, między innymi 
ks. Bronisława Jakubca SDS, konsultora 
generalnego Towarzystwa Boskiego 
Zbawiciela.  

W pierwszej rekolekcyjnej konferencji 
metropolita Chieti-Vasto podjął temat 
centalnego miejsca Słowa BoŜego w Ŝyciu 
wierzącego i posłudze kapłańskiej. W 
kolejnych wprowadzeniach do modlitwy 
osobistej, zaprosił do wpatrzenia się w 
Ŝycie niezwykłych osobistości biblijnych 
(Abraham, MojŜesz, Maryja, św. Paweł, 
św. Jan Apostoł), by zanurzając się w ich 
doświadczeniu wiary czerpać światło i moc 
dla pogłębienia relacji z Bogiem oraz pasję 
do wiernego przeŜywania swojego 
powołania.          Za: www.cfd.sds.pl  

 
 

 
  Wiadomo ści zagraniczne  

 
 

Benedykt XVI na audiencji 
środowej o św. Franciszku z AsyŜu 

 
Franciszek z AsyŜu był wielkim świętym i 
człowiekiem radosnym" - powiedział 
Benedykt XVI w środowej katechezie do 
ok. 5 tys. pielgrzymów z całego świata, 
zgromadzonych w Auli Pawła VI. "W 
istocie - podkreślił PapieŜ - między 
świętością i radością istnieje głęboka i 
nierozerwalna więź. Patrząc na Franciszka 
widzimy, Ŝe prawdziwą receptą na 
szczęście jest świętość i bliskość z 
Bogiem". 
 
Franciszek urodził się w AsyŜu końcem 
roku 1181 lub na początku 1182, w 
bogatej, kupieckiej rodzinie. W wieku 
dwudziestu lat porzuca beztroskie Ŝycie i 
zostaje pustelnikiem. Odkrywa jednak, Ŝe 
jego powołaniem jest Ŝyć w ubóstwie i 
głosić Ewangelię. Udaje się do Rzymu, aby 
przedstawić papieŜowi Innocentemu III 
projekt nowej formy Ŝycia 
chrześcijańskiego. Szybko pojawiają się 
naśladowcy, którzy tworzą nieopodal 
AsyŜu, przy kaplicy zwanej Porcjunkula 
pierwszą wspólnotę.  

Benedykt XVI omówił róŜne aspekty 
duchowości franciszkańskiej. Przypomni-
nając między innymi, Ŝe w 1219 r. 

Franciszek udał się do Egiptu, by głosić 
Ewangelię tamtejszemu sułtanowi.  

 

"Pragnę zwrócić uwagę na ten epizod z 
Ŝycia św. Franciszka, poniewaŜ jest on 
dziś niezwykle aktualny - powiedział Ojciec 
Święty. - "W epoce, w której trwała walka 
między chrześcijaństwem i islamem, 
Franciszek, uzbrojony wyłącznie w swą 
wiarę i łagodność, skutecznie szedł po 
drodze dialogu. Kroniki podają, Ŝe sułtan 
muzułmański przyjął go ochoczo i 
serdecznie. Jest to wzór, którym równieŜ 
dziś powinny się inspirować relacje między 
chrześcijanami i muzułmanami, krzewiąc 
dialog w prawdzie, wzajemnym 

poszanowaniu i zrozumieniu" - mówił 
Benedykt XVI.  

O Biedaczynie z AsyŜu Benedykt XVI 
mówił równieŜ do pielgrzymów z Polski. 
"Wpatrzeni w postać świętego Franciszka, 
uczmy się od niego ewangelicznej prostoty 
i radości, miłości dla ludzi i poszanowania 
dzieł stworzenia, głębokiej modlitwy i 
dąŜenia do świętości. Bądźmy ludźmi 
pokoju i nieśmy innym prawdziwe 
szczęście, które odnajdujemy w Bogu. 
Niech Jego błogosławieństwo stale wam 
towarzyszy".   Za: Radio watykańskie  
 
Kapłan i duszpasterstwo w świecie 

cyfrowym 
 
Kapłan i duszpasterstwo w świecie 
cyfrowym: nowe media w słuŜbie Słowa” - 
to hasło 44. Światowego Dnia Środków 
Społecznego Przekazu i orędzia, jakie 
Benedykt XVI skierował do Kościoła z tej 
okazji. „Duszpasterstwo świata cyfrowego 
musi ukazywać ludziom naszych czasów 
oraz zagubionej dzisiejszej ludzkości, Ŝe 
Bóg jest blisko: Ŝe w Chrystusie wszyscy 
naleŜymy do siebie nawzajem” – czytamy 
w orędziu. 
 
Z okazji przypadającego 24 stycznia, 
wspomnienia św. Franciszka Salezego, 
jednego z patronów dziennikarzy, papieŜ 
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ogłasza orędzie na Światowy Dzień 
Środków Społecznego Przekazu. Przez 
Kościoły lokalne jest on zazwyczaj 
obchodzony w niedzielę poprzedzającą 
uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 
która w tym roku przypada 16 maja. 
Kościół w Polsce będzie go obchodził 19 
września. 
 
Ojciec Święty zwraca uwagę, Ŝe 
korzystając ze środków społecznego 
przekazu kapłan moŜe ukazywać Ŝycie 
Kościoła i „pomagać dzisiejszym ludziom 
odkrywać oblicze Chrystusa, łącząc 
właściwe i kompetentne korzystanie z tych 
narzędzi... z solidnym przygotowaniem 
teologicznym i wyraźną kapłańską 
duchowością, podsycaną przez stałą 
rozmowę z Panem”.  
 
W kontakcie ze światem cyfrowym, 
zauwaŜa papieŜ, powinien ukazać „swe 
konsekrowane serce, aŜeby wnieść duszę 
nie tylko w swoje duszpasterskie zadanie, 
ale równieŜ w nieprzerwany strumień 
'sieci'”. Innymi słowy, czytamy w papieskim 
orędziu, „duszpasterstwo świata cyfrowego 
musi ukazywać ludziom naszych czasów 
oraz zagubionej dzisiejszej ludzkości, Ŝe 
Bóg jest blisko: Ŝe w Chrystusie wszyscy 
naleŜymy do siebie nawzajem”.  
 
„Zadaniem tych, którzy jako osoby 
konsekrowane działają w mediach, jest 
przygotowanie drogi dla nowych spotkań, 
gwarantując zawsze jakość ludzkiego 
kontaktu oraz troskę o osoby i ich 
prawdziwe duchowe potrzeby; oferując 
ludziom Ŝyjącym w tych naszych 
'cyfrowych' czasach znaki niezbędne do 
poznania Pana oraz do zbliŜenia się do 
Słowa BoŜego, które zbawia i sprzyja 
integralnemu rozwojowi człowieka” – 
czytamy w orędziu.  
 
PapieŜ zwraca uwagę, Ŝe “duszpasterstwo 
w świecie cyfrowym powinno brać pod 
uwagę takŜe tych, którzy nie wierzą, są 
nieufni i mają w sercu nie tylko chwilowe 
pragnienie absolutu i prawdy". Przypomina 
teŜ, Ŝe "nowe środki pozwalają nawiązać 
kontakt z wyznawcami innych religii, z 
niewierzącymi i z osobami wszystkich 
kultur”. Benedykt XVI podkreśla, Ŝe 
stanowią one jednak przede wszystkim 
wielką szansę dla wierzących, a „Ŝadna 
droga nie powinna i nie moŜe być 
zaniechana przez tego, kto chce być coraz 
bliŜszy człowiekowi”.      KAI 
 
Nowy relator w Kongregacji Spraw 

Kanonizacyjnych 
 

Polski franciszkanin, o. Zdzisław Kijas 
OFMConv., został mianowany przez 
Benedykta XVI relatorem Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych. Jest to 
prestiŜowa funkcja w tej watykańskiej 
kongregacji, która zajmuje się drogą na 
ołtarze przyszłych świętych i 
błogosławionych. Relatorzy, których jest 
pięciu, współpracują m.in. przy 
opracowaniu „Positio”, czyli dokumentacji 

dotyczącej cnót lub męczeństwa 
kandydata na ołtarze. Do ich obowiązków 
naleŜy teŜ pisemne wyjaśnienie 
wątpliwości historycznych, z jakimi do 
kongregacji zwracają się jej konsultorzy 
oraz uczestnictwo w charakterze 
ekspertów w spotkaniach teologów.  
 
Relatorzy badają równieŜ dokumentację 
związaną z domniemanym cudem. Nowe 
obowiązki nie stanowią dla o. Kijasa 
nowości, dotąd był on bowiem konsultorem 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i jest 
zarazem wicepostulatorem procesu 
beatyfikacyjnego Jana Pawła II.  

 

O. Zdzisław Józef Kijas ma 50 lat. NaleŜy 
do Zakonu Braci Mniejszych 
Konwentualnych, jest dziekanem 
Papieskiego Wydziału Teologicznego św. 
Bonwentury Seraficum w Rzymie. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 1986 r. z 
rąk Jana Pawła II. W 1990 r. uzyskał 
doktorat z teologii dogmatycznej i nauk 
religijnych na Uniwersytecie Katolickim w 
Louvain-La-Neuve, a sześć lat później się 
habilitował.              Za: Radio watykańskie 

Na świecie jest 15.952 salezjanów 
 
25 stycznia, zostały przedstawione dane 
statystyczne dotyczące Zgromadzenia, 
uaktualnione w dniu 31 stycznia 2009 roku. 
Wynika z nich, Ŝe na świecie jest 15.952 
salezjanów, łącznie z biskupami i 
nowicjuszami. Wśród kwestii, jakie zostały 
poddane pod obrady Rady Generalnej na 
zakończenie zimowej sesji plenarnej, 
znalazła się takŜe analiza danych 
statystycznych dotyczących 
Zgromadzenia, które zostały uaktualnione 
w dniu 31 stycznia 2009 r. 
 
Dane, jakie napłynęły z 92 Inspektorii i 
Wizytatorii – bo tak nazywają się okręgi 
zakonne, które tworzą Zgromadzenie – 
wynika, Ŝe na świecie jest 15.465 
profesów, łącznie z biskupami. Liczba 
nowicjuszy, znajdujących się w 
nowicjatach w końcu grudnia 2009 r., to 
487. Łączna liczba (profesi+nowicjusze) to 
15.952, 142 mniej w porównaniu z rokiem 
2008. Szczegółowo biorąc, profesów 
wieczystych jest 13.084, łącznie z 
biskupami; 2.381 to salezjanie o ślubach 

czasowych. Neoprofesów koadiutorów w 
roku 2009 było 39, co równa się 8,95% 
całkowitej liczby neoprofesów w tym 
roku.Neoprezbiterów w 2009 r. było 195. 
 
Uwzględniając Regiony, na które składa 
się określona liczba Inspektorii i 
Wizytatorii, zauwaŜa się odczuwalny 
wzrost w przypadku Regionu Azja 
Południowa. TakŜe tendencję wzrostową 
przejawia Region Afryki-Madagaskaru. 
Region Azja Wschodnia-Oceania pod tym 
względem nie zmienił się prawie wcale. 
Wszystkie pozostałe Regiony wykazują 
spadek, co najbardziej zaznacza się w 
Regionach europejskich. 
 
Inspektorii i Wizytatorii jest 92, jedna mniej 
w porównaniu z 2008 rokiem, poniewaŜ 
Wizytatoria Kanady (CAN) została 
połączona z Inspektorią Wschodnich 
Stanów Zjednoczonych (SUE). Salezjanie 
Ks. Bosko znajdują się w 130 krajach. W 
roku 2009 przybyła placówka w 
Bangladeszu, chociaŜ nie jest jeszcze 
kanonicznie erygowana.  
.      Za: www.salezjanie.pl 
 

Zakon kapucynów w liczbach 
 

Prezentujemy statystyki Zakonu Braci 
Mniejszych Kapucynów za rok 2009. 
Według statystyk Kurii Generalnej Zakonu 
w dniu 31 grudnia 2008 było na świecie 10 
590 Braci Mniejszych Kapucynów: 
postulanci: 558, nowicjusze: 363, profesi 
czasowi: 1726, profesi wieczyści: 8864, 
(kapł.: 6855; diak. perm.: 14; bracia 
zakonni: 3482). Arcybiskupi/biskupi: 89; 
kardynałowie: 1.  

Zakon jest obecny w 104 krajach: Afryka: 
1305 braci: Ameryka Łacińska: 1755; 
Ameryka Północna: 720: Azja-Oceania: 
2152; Europa Zachodnia: 3874; Europa 
Wschodnia: 783. Struktura Zakonu 
obejmuje: 83 prowincje, 9 wiceprowincji 
generalnych, 19 wiceprowincji, 17 kustodii, 
7 delegatur, 24 domów obecności, 13 
Konferencji PrzełoŜonych WyŜszych.       
Za: www.kapucyni.pl   

Fossanova – miejsce śmierci Św. 
Tomasza z Akwinu teraz miejscem 

pracy polskich franciszkanów 

To tutaj w 1274 r. zmarł św. Tomasz z 
Akwinu, najwybitniejszy przedstawiciel 
średniowiecznej myśli i jeden z 
największych geniuszy w historii 
chrześcijaństwa, którego święto liturgiczne 
przeŜywaliśmy 28 stycznia. 

Początki istnienia Fossanova sięgają 
czasów imperium rzymskiego. Na 
rozległych ruinach willi rzymskiej zostało 
zbudowane romańskie opactwo 
benedyktyńskie pod wezwaniem św. 
Stefana, rozbudowane w średniowieczu 
przez cystersów, którzy przekształcili je w 
potęŜną jednostkę administracyjną, 
funkcjonującą na zasadach 
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autonomicznego miasta-państwa. Zespół 
klasztorny stanowi dziś perłę włoskiego 
gotyku cysterskiego. W przeszłości było to 
przede wszystkim znane i cenione centrum 
duchowości i nauki. 

 

To tutaj przybywali z wizytą kardynałowie i 
papieŜe (ołtarz kościoła został 
konsekrowany w 1208 r. przez papieŜa 
Innocentego III), W maju 2005 r. 
pielgrzymował do Fossanova, wraz z 
grupą swoich współpracowników, 

ówczesny prefekt Kongregacji ds. Doktryny 
Wiary kard. Joseph Ratzinger, obecny 
papieŜ Benedykt XVI. 

Fossanova znajduje się około stu 
kilometrów od Rzymu, w połowie 
odległości pomiędzy Rzymem a Monte 
Cassino, kilkanaście kilometrów od morza 
na wysokości Sabaudii, niedaleko od 
znanej z historii i turystyki Terraciny. 
MoŜna do niej łatwo dojechać zjeŜdŜając z 
autostrady Rzym-Neapol we Frosinone i 
kierując się drogą państwową numer 156 
w kierunku na Latinę. Kilka kilometrów 
przed Priverno moŜna wjechać na nowo 
wybudowaną superstradę prowadzącą do 
Terraciny.  

Po przebyciu zaledwie kilku kilometrów tej 
malowniczej drogi w Sonnino Scalo 
znajduje się dobrze oznakowany zjazd do 
opactwa, widocznego po prawej stronie 
trasy. Opactwo moŜna zwiedzać 
codziennie od 7 do 12 i od 16 do 19.30  

Od ponad dziesięciu lat w klasztorze Ŝyją 
franciszkanie z polskiej Prowincji św. 
Antoniego i bł. Jakuba Strzemię. 
Zakonnicy prowadzą działalność 
duszpasterską w Fossanova i w pięciu 
kościołach, leŜących w promieniu 
kilkunastu kilometrów od głównego 
pobenedyktyńskiego opactwa.  

Franciszkanie oprócz działalności 
związanej z posługą sakramentalną, pracą 
katechetyczną i animacją liturgiczną w 
poszczególnych kaplicach, starają się o to, 
aby samo opactwo stanowiło nadal 
centrum duchowości, liczące się na mapie 
Kościoła lokalnego. Kilka lat temu powstały 
tutaj i systematycznie rozwijają się 
wspólnota neokatechumenalna oraz 
wspólnota młodzieŜy franciszkańskiej.  

Za: www.franciszkanie.pl 

     
  Refleksja tygodnia  

 
 

Istota naszego powołania  
 
Podczas konferencji prasowej przed Dniem śycia Konsekrowanego, 27 stycznia 2010 roku, zabrała takŜe głos przedstawicielka 
klasztorów kontemplacyjnych M. Weronika Sowulewska OSB Cam, przewodnicząca Konferencji śeńskich Klasztorów 
Kontemplacyjnych. Jej wypowiedź opisuje nie tylko istotę Ŝycia sióstr kontemplacyjnych, ale kaŜdego powołania do Ŝycia 
konsekrowanego. 
 

Świadczyć o miłości moŜe tylko ten, kto 
sam miłości doświadczył. Osoby 
konsekrowane doświadczają miłości 
Jezusa, bo inaczej nie poświęciłyby się 
Jego słuŜbie. Mniszki kontemplacyjne 
doświadczają BoŜej miłości w szczególny 
sposób, tak jak w szczególny sposób była 
umiłowana przez Jezusa Maria - ta, która 
siedziała u Jego stóp i wsłuchiwała się w 
Jego słowa, podczas gdy Marta „uwijała się 
około rozmaitych posług" (Łk 10, 38-42). To 
właśnie Maria - jedyna spośród kobiet - 
umieszczana jest wśród apostołów Jezusa. 
To ona towarzyszyła Mu na równi z 
Apostołami. To ona wytrwała pod krzyŜem. 
Mogła wytrwać, bo była „przesycona" Jego 
Miłością.  
   
To szczególne umiłowanie przez Pana nie 
jej samej miało słuŜyć, ale dane było dla 
innych - dla rodzącego się Kościoła i 
świata. Właśnie jej, jako pierwszej, ukazał 
się Pan Jezus po Zmartwychwstaniu i zlecił 
misję pierwszego ogłoszenia Dobrej 
Nowiny: „Udaj się do moich braci i powiedz 
im..." [J 20, 17-18]. Tradycja bizantyjska 
nazywa ją nawet „Apostołką Apostołów".  
   
Podobnie było z MojŜeszem: po rozmowie 
z Bogiem na Górze Synaj: „skóra na jego 
twarzy promieniała" tak, Ŝe bano się zbliŜyć 

do niego". Jednak Aaron i przywódcy, a 
potem teŜ wszyscy Izraelici „przyszli do 
niego, a MoŜesz rozmawiał z nimi i dawał 
im polecenia powierzone mu przez Pana 
na Górze Synaj" (por. Wj 34,29-35).  
   
Taka jest misja sióstr kontemplacyjnych: 
Wpatrywać się w Boga. Rozmawiać z Nim. 
Chłonąć Jego światło i Miłość. 
Promieniować nimi. Odsłaniać je przed 
ludźmi. Nie pod zasłoną, poprzez czyny 
miłości, ale wprost z serca do serca. 
Jesteśmy jak gdyby akumulatorami BoŜej 
Miłości i energii, po to, by wszyscy mogli z 
nich czerpać.  
   
Ludzie podświadomie to czują. Świadczą o 
tym liczne prośby o modlitwę, o 
podejmowaną w ich intencji pokutę, o 
duchowe wsparcie, o moŜliwość 
przebywania u nas w atmosferze ciszy, 
modlitwy - w zasięgu tego przedziwnego 
„promieniowania". Upatrują w tym źródło 
nie tylko łaski, ale takŜe nowych sił, pokoju, 
nadziei, miłości, odwagi niezbędnej do 
dobrego Ŝycia. WyraŜają to w listach, np.: 
„Droga Matko! Z całego serca dziękuję, Ŝe 
mogę tutaj być, blisko Was, w tym 
przedsionku nieba. Tutaj regeneruję swoje 
siły do walki z chorobą, odnajduję 
wewnętrzny spokój, mam najwspanialsze 

warunki do osobistej rozmowy z Bogiem 
[...] Jak to dobrze, Ŝe jesteście!".  
   
Tego typu świadectwo miłości klasztory 
kontemplacyjne dają nie tylko w kraju, ale 
teŜ na terenach określanych jako misyjne, 
gdzie działa kilkanaście klasztorów, 
załoŜonych przez polskie mniszki. 
Wszystkie te wspólnoty mają jedną 
charakterystyczną cechę: PoniewaŜ są to 
klasztory klauzurowe, które obowiązuje 
„stabilitas loci", bardzo szybko i mocno 
wrastają w nowe środowisko, identyfikując 
się z nim i Ŝyjąc jego problemami. 
Karmelitanki z Kazachstanu (Oziornoje) 
piszą: „Im bardziej zakorzeniamy się w tej 
ziemi, na Ŝycie i śmierć, tym bardziej 
współodczuwamy z tymi, którzy tu byli i tu 
są, i których ona takŜe „ściera na proch". Z 
listu Redemptorystek z Pietropawłowska 
dowiadujemy się: „Ludzie nieustannie 
proszą nas o modlitwę, o wstawiennictwo w 
swoich wielorakich Ŝyciowych trudnościach, 
za swoich bliskich, [...] którym chcieliby 
wyprosić dar wiary, wyrwać z grzechu i z 
piekła zniewoleń. Przychodzą do nas z 
róŜnymi sprawami, ufają nam coraz 
bardziej, [...] proszą nieraz o wysłuchanie, 
o radę, a zwłaszcza o modlitwę, bo wiedzą, 
Ŝe tylko Bóg moŜe im pomóc. I my - 
modlimy się, Ŝyjemy z dnia na dzień ich 
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intencjami, ich troskami, bardziej niŜ 
swoimi, bo wiemy, Ŝe o nas troszczy się 
Jezus, a On wszystko moŜe, i czyni nas 
tutaj szczęśliwymi dlatego, Ŝe moŜemy z 
Nim słuŜyć zbawieniu innych. [...] Ŝyjemy 
tutaj przede wszystkim sprawami tej misji, 

tego Kościoła i kraju". Karmelitanki z 
Islandii, mówią o sobie z dumą, Ŝe są 
„Polkami, które wrosły juŜ w ofiarowaną im 
wraz z powołaniem islandzką ziemię". 
Podobnie piszą siostry z Oziornoje, 
dodając, iŜ: „Ludzie mówią, Ŝe odkąd 

przyjechałyśmy - zmienia się klimat, zimy 
są łagodniejsze. My - nieustannie 
doświadczamy cudów BoŜej Miłości...".  
   

M. Weronika Sowulewska OSB Cam   

   
  Zapowiedzi wydarze ń 

 
 
  

VIII Zjazd Gnieźnieński: Rodzina 
nadzieją Europy 

 
Rodzina nadzieją Europy” – to hasło 
kolejnego, ósmego juŜ Zjazdu 
Gnieźnieńskiego. Odbędzie się on między 
12 a 14 marca 2010 r. w Gnieźnie, kolebce 
chrześcijaństwa w Polsce, mieście św. 
Wojciecha – świętego, o którym Jan Paweł 
II mówił jako o patronie jedności 
europejskiej. Tym razem główną osią 
obrad zjazdu jest rodzina – podstawowe 
środowisko Ŝycia i kształtowania 
człowieka. Pragniemy pokazać, Ŝe kwestia 
małŜeństwa i rodziny jest kluczowa dla 
przyszłości Europy, a właściwe myślenie o 
małŜeństwie i rodzinie ma szerokie 
konsekwencje dla myślenia o Kościele, 
polityce, Europie. 
 
My, Europejczycy, doświadczamy kryzysu 
rodziny. Kwestionowana jest sama jej 
definicja jako trwałego związku męŜczyzny 
i kobiety połączonych miłością, którego 
celem jest przyjęcie na świat i wychowanie 
przyszłych pokoleń. Obserwujemy rozpad 
tych związków, niechęć do posiadania 
dzieci, coraz bardziej powszechne 
zjawisko Ŝycia w pojedynkę, samotności.  
 
Czym jest rodzina? Jaka jest jej 
przyszłość? – w Europie potrzeba 
szerokiej debaty na ten temat. Jesteśmy 
przekonani, Ŝe my chrześcijanie 
powinniśmy w tej debacie aktywnie 
uczestniczyć. Do tego jednak potrzeba 
głębokiej refleksji nad nasza własną 
toŜsamością, nad naszym własnym 
rozumieniem pojęcia rodziny, jej sensu, jej 
celu; nad tym co nas w tym kontekście 
dzieli, ale przede wszystkim – co łączy.  
 
Do dyskusji zapraszamy wybitnych 
specjalistów z całego świata, 
przedstawicieli Kościołów i religii, 
polityków, ludzi kultury i ekonomistów. 
Zapraszamy liczne organizacje 
pozarządowe, ruchy i wspólnoty religijne, 
fundacje bądź stowarzyszenia, które za cel 
stawiają sobie pracę na rzecz rodziny i jej 
promocję. A przede wszystkim 
zaproszenie kierujemy do rodzin. Mamy 
świadomość, Ŝe debatę o roli rodziny w 
Europie rozpocząć musimy od odnowy 
naszych własnych rodzin. 
  
Rodzina w dzisiejszym świecie   
 
Program zjazdu oparty został na trzech 
filarach tematycznych, realizowanych w 
poszczególnych dniach obrad. Pierwszy 
dzień skoncentrowany będzie wokół 

dyskusji o wizji i zadaniach rodziny, jaka 
ostro dzieli współczesny świat i Europę. 
Dlatego temat „Chrześcijaństwo a rodzina” 
przedstawi kard. Peter Erdö, Prymas 
Węgier, przewodniczący Rady Konferencji 
Episkopatów Europy. Ukazana zostanie 
biblijna wizja rodziny, wspólna dla 
judaizmu i chrześcijaństwa, co będzie 
następnie kontynuowane w formie debaty 
międzyreligijnej z udziałem takŜe 
przedstawicieli islamu.  
 
ON – ONA i co dalej? 
  
Drugim fundamentalnym wątkiem zjazdu 
będzie wspólna refleksja, skoncentrowana 
wokół odpowiedzi na pytanie: jak Ŝyć w 
rodzinie i jak budować w niej relacje? Jak 
przeŜywać miłość, aby była to droga ku 
szczęściu? KaŜdy z nas bowiem jest 
powołany do miłości. Jej drogi bywają 
nieraz bardzo kręte. Znani psycholodzy, 
młodzi zakochani ludzie jak i małŜonkowie 
z wieloletnim staŜem, będą dzielić się 
doświadczeniem jak budować miłość na 
róŜnych etapach Ŝycia. Wspólnie 
poszukiwać będziemy odpowiedzi czy np. 
antykoncepcja rzeczywiście buduje miłość, 
czy być moŜe ją niszczy.  
 
Jak więc mówić o miłości – nie w formie 
ograniczeń, zakazów i nakazów – ale tak 
aby w pełni moŜna było się realizować 
przez ten dar. Jak go ocalić, Ŝyjąc w 
otoczeniu „kultury seksu”, gdzie sprzedaŜ i 
konsumpcja stawiane są na piedestale 
hierarchii wartości. NawiąŜemy teŜ do 
„teologii ciała” Jana Pawła II, traktowanej 
jako jedno z największych osiągnięć 
pontyfikatu, ale nawet sam Kościół ma 
trudności z jej przekazywaniem.  
 
Wiele miejsca zajmie sprawa dialogu w 
rodzinie i wychowania. Jak być matką, jak 
być ojcem w świecie, gdzie dewaluują się 
wszelkie autorytety? Czy duchowość w 
małŜeństwie winna być realizowana razem 
czy osobno, jakie jest jej znaczenie dla 
rodziny?  
 
Szukać teŜ będziemy odpowiedzi na 
pytanie jak realizować powołanie do 
miłości, nie Ŝyjąc w konkretnym związku 
czy małŜeństwie. Jak na to wezwanie 
odpowiedzieć będąc kapłanem, „singlem”, 
Ŝyjąc w pojedynkę czy nawet mając 
orientację homoseksualną? WaŜne 
miejsce zajmie refleksja o rodzinie, która 
staje wobec szczególnych wyzwań, takich 
jak niepełnosprawność, wielodzietność lub 
niemoŜność posiadania dzieci. Wreszcie 
co robić, gdy następuje katastrofa, 

kończąca się rozpadem, gdyŜ taka 
sytuacja jest teŜ zadaniem, a nie tylko 
poraŜką.  
 
Tę część zjazdu – poświeconą relacjom w 
rodzinie – dopełnią liczne spotkania 
warsztatowe, podczas których będziemy 
mogli przeŜywać i rozwiązywać konkretne 
sytuacje w relacji z innymi czy w rodzinie.  
 
Rodzinna czy „antyrodzinna” Europa i 
Polska?   
 
Trzeci dzień zjazdu poświęcony zostanie 
miejscu rodziny w społeczeństwie i 
państwie. Poszukiwać będziemy 
odpowiedzi jaka winna być polityka na 
rzecz rodziny: w Europie i w Polsce? Jest 
to sfera bardzo rozwinięta w większości 
krajów Unii Europejskiej, a u nas niemal 
nie istnieje. Wydatki na politykę rodzinną w 
Polsce naleŜą do najniŜszych w Europie. 
Wspieranie rodziny w jej funkcji 
prokreacyjnej i wychowawczej są najniŜsze 
w Europie. Zasiłki na dzieci są najniŜsze 
wśród państw Unii, ale niŜsze takŜe w 
porównaniu do Ukrainy i Rosji. 
  
Konieczne jest zatem uruchomienie w 
Polsce powaŜnej debaty na ten temat. Tym 
bardziej, Ŝe dotąd pomysły jakiegokolwiek 
wspierania rodziny w jej podstawowych 
funkcjach, są traktowane w Polsce jako 
próba powrotu do socjalizmu. Tymczasem 
„inwestycja w rodzinę” jest jedną z 
najbardziej korzystnych długofalowych 
inwestycji z punktu widzenia 
społeczeństwa i państwa.  
 
Dialog ekumeniczny i mi ędzyreligijny 
  
Ufamy – Ŝe tradycyjnie juŜ – zjazd 
„Rodzina nadzieją Europy” stanie się 
waŜnym miejscem dialogu ekumenicznego 
i między religiami. Wychodzimy z 
załoŜenia, ze kryzys rodziny jest tak silny, 
Ŝe aby go przezwycięŜyć, niezbędne jest 
wspólne działanie nie tylko 
poszczególnych Kościołów, ale wręcz 
sojusz trzech religii monoteistycznych, dla 
których – niezaleŜnie od wszelkich róŜnic – 
rodzina zawsze była priorytetem. Dlatego, 
oprócz ekumenicznych i międzyreligijnych 
debat na ten temat, waŜnym wydarzeniem 
zjazdu będzie publiczna modlitwa 
przedstawicieli trzech religii w intencji 
rodziny w Europie.  
 
Debaty, świadectwa i modlitwa   
 
To trzy elementy, na których od lat oparty 
jest program Zjazdu Gnieźnieńskiego. 
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Zjazd ten będzie nie tylko wydarzeniem, 
ale i waŜnym przeŜyciem nie tylko dla jego 
uczestników lecz i mieszkańców Gniezna.  
 
Duchowość Zjazdu to nie tylko 
wysłuchanie świadectw, wykładów i debat, 
ale i wspólna modlitwa, śpiewy, Msza św. 
Wszystko w duchu wzajemnej wymiany 
darów, dzielenia się. Mnogość 
reprezentowanych ruchów, narodowości, 
wyznań i religii sprawi, Ŝe Zjazd moŜe być 
takŜe silnym przeŜyciem społecznym, 
poznawczym, towarzyskim. Będzie to 
okazja, aby poznać inne kraje, Kościoły, a 
takŜe nawiązać kontakty – znaleźć 

inspirację, aby szerzyć idee zjazdu w 
swoich środowiskach. 
  
Uczestnicy   
 
Zjazd „Rodzina nadzieją Europy” 
nakierowany jest na liderów ponad 250 
organizacji chrześcijańskich z Polski i 
innych krajów Europy (z uwzględnieniem 
Europy środkowej i wschodniej, a w 
szczególności krajów Grupy 
Wyszehradzkiej). Zapraszamy Austriaków, 
Belgów, Białorusinów, Brytyjczyków, 
Czechów, Estończyków, Francuzów, 
Holendrów, Hiszpanów, Litwinów, Łotyszy, 

Niemców, Polaków, Rosjan, Rumunów, 
Słowaków, Ukraińców, Węgrów, Włochów. 
Przewidujemy w sumie około tysiąc 
uczestników, w tym ponad 100 osób z 
terenów byłego ZSRR. Większość 
uczestników zjazdu stanowić będą 
obywatele państw Grupy Wyszehradzkiej.  
 
Organizatorom zjazdu zaleŜy, aby nie był 
on zamknięty wyłącznie w obrębie krajów 
obecnej Unii Europejskiej, lecz aby był teŜ 
waŜnym pomostem na Wschód, 
ułatwiającym dialog z chrześcijańskimi 
elitami tych krajów. Komisja Programowa 
Zjazdu Za: www.jasnagora.com

 

 
Odeszli do Pana  

 
 

ŚP. Ks. Adam ST ĘPOWSKI (1967-2010) M.I. 

 
W dniu 27 stycznia 2010 roku zmarł 
nagle w Domu Zakonnym 
Kamilianów w Pilchowicach o. Adam 
Stepowski - Kamilianin, kapłan 
Zakonu Posługujących Chorym. O. 
Adam Stepowski urodził się 28 
sierpnia 1967 roku w Warszawie. Do 
Zakonu Posługujących Chorym 
wstąpił w 1986 roku aby rozpocząć 
nowicjat w Taciszowie. W dniu 8 
września 1987 r. złoŜył swoje 

pierwsze śluby zakonne. Przez sześć lat studiował w WyŜszym 
Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Warszawie. 
 
Śluby wieczyste złoŜył 8 września 1991 roku w naszym domu 
kleryckim w Burakowie. Święcenia Kapłańskie przyjął 22 maja 
1993 roku z rąk Kard. Józefa Glempa w Warszawie. Po 
święceniach pracował jako wikariusz w parafii p.w. Św. Jana 

Chrzciciela i Św. Kamila w Tarnowskich Górach i w parafii p.w. Św. 
Józefa w Taciszowie.  

Od 1997 roku podjął posługę kamiliańską w naszym domu Opieki 
Społecznej dla Dzieci i MłodzieŜy w Pilchowicach. Przez 13 lat 
słuŜył swoja osobą, radością, pogodą ducha tym najbardziej 
dotkniętych przez choroby - dzieciom. W ostatnim czasie podjął 
studia i kończył kurs ratownika medycznego aby jeszcze 
efektywniej nieść pomoc i słuŜyć potrzebującym w duchu św. 
Kamila.  

O. Adamie, Pan wezwał Cię tak nagle do Siebie... Nam pozostaje 
tylko modlić się - Wieczny odpoczynek racz dać o. Adamowi, 
Panie... 

Za: www.kamilianie.eu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od Redakcji  www.zyciezakonne.pl   
 

 

Od redakcji   

Bardzo prosimy o umieszczanie na zakonnych stronach internetowych banerów portalu internetowego www.zyciezakonne.pl . Są 
one do pobrania w prosty sposób po wejściu na naszą stronę, a następnie kliknięciu odsyłacza u samego jej dołu nazwanego po 
prostu „BANERY” 
 

 


