
 1 

  

Biuletyn Tygodniowy CIZ      07-13 XII 2010 

 

        

Biuletyn Centrum Informacyjnego Zakonów opracowywany przez zespół portalu internetowego 

www.zyciezakonne.pl  i  sekretariat Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich 

 

50/2010 (93) 

 

 

     

Wiadomość tygodnia 

 

 

Śmierć polskiego misjonarza w Ekwadorze 

 

Pracujący w Ekwadorze polski misjonarz, 

45-letni franciszkanin o. Mirosław Kar-

czewski został zamordowany w klasztorze 

w Santo Domingo de los Colorados. Mi-

sjonarza znaleźli parafianie, którzy poszli 

do klasztoru zaniepokojeni spóźnianiem 

się o. Mirosława na Mszę św. Franciszka-

nin pracował w Ekwadorze od 15 lat. W 

chwili tragicznego zdarzenia współbraci o. 

Mirosława akurat nie było w klasztorze. 

Jeden z nich pomagał w pracy duszpa-

sterskiej w odległym o kilkaset kilometrów 

Tulcan, drugi zaś głosił rekolekcje adwen-

towe w Kanadzie 

.  

 

 

Mirosław Karczewski urodził się 16 maja 

1965 r. w Połczynie Zdroju. Święcenia 

kapłańskie przyjął 22 maja 1993 r. w ko-

ściele Podwyższenia Krzyża Świętego w 

Koszalinie. Po święceniach posługiwał w 

parafii św. Antoniego w Gdyni na Wzgórzu 

św. Maksymiliana. Stamtąd w 1995 r. 

wyjechał na misje do Ekwadoru. Ostatnio 

pełnił funkcję gwardiana i proboszcza w 

klasztorze św. Antoniego z Padwy w San-

to Domingo de los Colorados. Należał do 

prowincji gdańskiej Zakonu Braci Mniej-

szych Konwentualnych. „Bardzo proszę o 

modlitwę za naszego współbrata ojca 

Mirosława Karczewskiego, a także za całą 

naszą Misję w Ekwadorze" - napisał w 

specjalnym komunikacie ojciec prowincjał 

Adam M. Kalinowski OFMConv. Ojcowie 

franciszkanie zapewniają, iż polecają 

zamordowanego współbrata modlitwie, „by 

po tym krótkim Adwencie mógł zobaczyć 

Zbawiciela twarzą w twarz".  

 

O. Karczewski nie jest jedynym polskim 

kapłanem zamordowanym podczas pracy 

na misjach. 9 sierpnia 1991 r. dwaj inni 

franciszkanie Zbigniew Strzałkowski i 

Michał Tomaszek ponieśli śmierć z rąk 

terrorystów z maoistowskiego ugrupowa-

nia o nazwie Sendero Luminoso ("Świetli-

sty Szlak"). Terroryści otoczyli klasztor, 

związali ojców Zbigniewa i Michała i wy-

wieźli samochodami za miasto. Tam, 

dwoma strzałami w tył głowy zabili zakon-

ników. Przywódcy Sendero Luminoso 

oskarżyli misjonarzy o prowadzenie dzia-

łalności usypiającej świadomość rewolu-

cyjną Indian. Na zwłokach o. Zbigniewa 

pozostawiono kartkę z hasłem: „Niech żyje 

wojna ludowa! Taki los spotka wszystkich 

sługusów imperializmu!" Rząd Peru uho-

norował pośmiertnie polskich franciszka-

nów najwyższym odznaczeniem pań-

stwowym - Wielkim Oficerskim Orderem 

"El Sol del Peru" (Słońce Peru). Zakonnicy 

zostali pochowani w kościele w Pariacoto. 

Obecnie trwa proces beatyfikacyjny za-

mordowanych zakonników.  

15 grudnia 1994 r. w Bangui w Republice 

Środkowoafrykańskiej zamordowany 

został kleryk Robert Gucwa ze Stowarzy-

szenia Misji Afrykańskich. W 1998 roku w 

Kongu-Brazzaville został zabity ks. Jan 

Czuba z diecezji tarnowskiej. W maju 

2001 r. został zastrzelony w Kamerunie o. 

Henryk Dejneka, misjonarz oblat Maryi 

Niepokalanej. 11 maja 2003 została na-

padnięta i pobita w kościele Najświętsze-

go Serca Jezusa w Kinszasie (Demokra-

tyczna Republika Kongo) s. Czesława 

Lorek RSCJ. 65-letnia zakonnica zmarła w 

szpitalu 10 dni później.  

Obecnie na świecie pracuje 2113 misjona-

rzy z Polski. Ponad połowa, 1144 osoby to 

zakonnicy, 672 - siostry zakonne, 282 

księży diecezjalnych zwanych fideidoni-

stami oraz 42 świeckich. W przyszłym 

roku na misje wyjedzie 21 nowych misjo-

narzy.                            KAI;: www.deon.pl  

Pogrzeb Ojca Mirosława 

Pogrzeb zamordowanego franciszkanina, 

o. Mirosława Karczewskiego, odbył się 9 

grudnia 2010 r. w Santo Domingo (Ekwa-

dor). Od momentu, kiedy ciało o. Mirka 

zostało wystawione w kościele aż do 

ceremonii na cmentarzu kościół był pełen 

wiernych czuwających przy trumnie i 

modlących się. Odprawiano także Msze 

św., przyjeżdżało wielu kapłanów. Wierni 

trwali przy swym zabitym duszpasterzu nie 

tylko w ciągu dnia, ale także nocą. W 

samym pogrzebie uczestniczyło niemal 

100 kapłanów, wśród nich wszyscy nasi 

misjonarze i współbracia z Peru, a także 

księża z Polski pracujący w Ekwadorze.  

 

 

Przybył także dyrektor krajowy Papieskich 

Dzieł Misyjnych z Warszawy, ksiądz To-

masz Atłas, zaś obrzędom przewodniczył 

ordynariusz Santo Domingo, J. Eks. ks. bp 

Wilson Abraham Moncayo Jalil. W swej 

homilii nawiązał do pytania skierowanego 

w Księdze Rodzaju przez Pana Boga do 

Kaina. "Gdzie jest twój brat". Ostro napięt-

nował mord na naszym misjonarzu oraz 

nawoływał do większego wyczulenia na 

drugiego człowieka i jego godność. O. 

Zbigniew Braun, misjonarz w Ekwadorze 

podaje, że trudno było zliczyć ludzi 

uczestniczących w pogrzebie. „Kondukt 

żałobny miał około kilometra długości" - 

wspomina.  

 

O. Maurycy Sulej, który od kilku lat pracuje 

na misjach w Ekwadorze w swym wystą-

pieniu na cmentarzu przekazał wyrazy 

łączności i współczucia całej Prowincji z 

Braćmi i Ludem Bożym w Santo Domingo 

oraz stwierdził m. in., że krew naszego 

Brata oraz złożenie Jego ciała w miejscu, 

w którym pracował, jeszcze bardziej łączy 

nas, franciszkanów, z Kościołem i Ludem 
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ekwadorskim. Ks. Biskup zachęcał, by 

modlić się nie tylko o zbawienie o. Miro-

sława, ale także o przemianę serca jego 

zabójców (policja podała bowiem, że 

napastników było co najmniej dwóch, zaś 

zgon nastąpił między godziną 17.3o a 

18.3o 6 grudnia 2010 r.).  

 

Uroczystości pogrzebowe w Polsce odbyły 

się 11 grudnia o godz. 11.oo w Kołobrze-

gu, w kościele Podwyższenia Krzyża 

Świętego. Więcej informacji oraz zdjęcia 

na:               www.franciszkanie.gdansk.pl  

 

List Generała zakonu 

 

Najdrożsi, Z ogromnym smutkiem i bólem 

przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmier-

ci naszego brata Mirosława. Tak jak dla 

was, tak i dla nas wszystkich pozostaje 

ona bolesną zagadką, której sens trudno 

dziś dostrzec ludzkimi oczami, a który w 

Planie Bożym objawi się w przyszłości i - 

miejmy nadzieję - przyniesie dobry owoc. 

W chwili, kiedy gromadzicie się na uroczy-

stości żałobnej dzielę z wami słowa bra-

terskiej solidarności i bliskości w cierpieniu 

po stracie współbrata. Kieruję je do 

wszystkich braci z Prowincji św. Maksymi-

liana, a szczególnie do tych z misji w 

Ekwadorze, z którymi Mirosław dzielił 

codzienne życie, pracę, trudy, marzenia. 

Mirosław był jednym z pierwszych, którzy 

15 lat temu odpowiedzieli na zaproszenie i 

wyruszyli do dalekiego kraju na równiku, 

aby nieść posługę Ewangelii i dar naszego 

charyzmatu. Dziś jako pierwszy spośród 

braci-misjonarzy spoczął w ziemi swojej 

posługi. Umocniony chrześcijańską na-

dzieją na zmartwychwstanie i życie wiecz-

ne w domu Ojca powierzam życie i śmierć 

Mirosława Miłosierdziu Bożemu. Jako 

kapłan, a także jako proboszcz Mirosław 

utwierdzał powierzonych sobie ludzi w 

wierze i wierności Panu. Niech Pan wyna-

grodzi jego posługę i obdarzy go życiem w 

obfitości! Łączę się także w cierpieniu z 

rodzeństwem Mirosława, rodziną i bliskimi 

dziękując jeszcze raz Bogu za to, że w 

osobie Mirosława skrzyżował nasze ścież-

ki, że połączył więzy krwi i więzy ducha 

dla dobra ludu Bożego i dla dobra nas 

wszystkich. Dziękuję Panu Najwyższemu 

za wszystko czego dokonał przez życie, 

powołanie i posługę Mirosława i czego 

jeszcze w nas wszystkich dokona.  

 

Pragnę zapewnić was o wielkim świadec-

twie modlitwy, która w tych dniach zano-

szona jest za Mirosława i za współbraci w 

Ekwadorze w wielu wspólnotach naszego 

Zakonu i środowiskach bliskich nam, 

rozsianych po całym świecie. Do tej modli-

twy dołączam się wraz z innymi z nadzie-

ją, że Bóg w tych dniach jest szczególnie 

blisko nas. Niech On udzieli nam pokoju i 

bezpieczeństwa, niech nas pociesza, 

umacnia, dodaje odwagi i nadziei i niech 

nam błogosławi! fr. Marco Tasca, Minister 

generalny 

Film o Ojcu Mirosławie 

 

W najbliższym czasie opublikowany zo-

stanie film o polskim misjonarzu o. Miro-

sławie Karczewskim OFM Conv., który 6 

grudnia został zamordowany w Ekwado-

rze. Produkcja dostępna będzie na stronie 

misyjnej gdańskich franciszkanów. Przed 

wyjazdem na misje o. Karczewski posłu-

giwał w gdyńskiej parafii św. Antoniego – 

wspomina współbrata o. Jan Maciejowski. 

„Tutaj w Gdyni bardzo fajnie pracował, 

uczył w III Liceum, gdzie był lubiany przez 

nauczycieli." 

 

"W szkole na telebimie przez cały czas są 

jego zdjęcia pokazywane, jest specjalna 

gablota jego pamięci, a więc ten kontakt 

miał bardzo dobry. Również w duszpa-

sterstwo bardzo dobrze wszedł, więc po 

dwóch latach dla neoprezbitera zostawiać 

to wszystko i jechać na misje nie było 

łatwo. Rzeczywiście to powołanie musiało 

być mocne w jego sercu” – powiedział o. 

Maciejowski. 

 

11 grudnia w Kołobrzegu, z którym zwią-

zany był o. Mirosław, w kościele Świętego 

Krzyża zostanie odprawiona Msza żałob-

na pod przewodnictwem bp. Pawła Cieśli-

ka. Przed jej rozpoczęciem odbędzie się 

prezentacja wspomnianego filmu o o. 

Karczewskim.       Za: Radio Watykańskie 

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Obchody 19 rocznicy powstania 

Radia Maryja 

 

Rocznicowe obchody 19 lat Radia Maryja 

odbywały się w Toruniu (4. grudnia) i w 

Bydgoszczy (8. grudnia). Centralna uro-

czystość miała miejsce w Toruniu. Jej 

najważniejszym punktem była Eucharystia 

pod przewodnictwem ks. bp Andrzeja 

Suskiego, ordynariusza diecezji toruńskiej. 

Koncelebrowało ją jedenastu biskupów, 

dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk 

oraz redemptoryści pracujący w rozgłośni, 

a także wielu kapłanów przybyłych z całej 

Polski.  

 

Obecni byli także przełożony Prowincji 

Warszawskiej Redemptorystów o. Ryszard 

Bożek oraz wikariusz prowincjała, o. Piotr 

Chyła. Homilię wygłosił ks. bp Kazimierz 

Ryczan, w której mówił m.in. o roli Radia 

Maryja w jednoczeniu narodu wokół warto-

ści i modlitwy. W uroczystość Niepokala-

nego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

rocznicowe dziękczynienie za 19 lat dzia-

łalności Radia Maryja odbyło się w Byd-

goszczy. Eucharystii w katedrze przewod-

niczył ks. bp Jan Tyrawa. W homilii przed-

stawił ważny rys misji Kościoła dyktowany 

wyzwaniami dzisiejszych czasów, którym 

jest upominanie się o godność człowieka. 

Ordynariusz bydgoski stwierdził, że Radio 

Maryja jest dziełem, które podejmuje to 

zadanie.  

 

Obszerne relacje z obchodów XIX rocznicy 

powstania Radia Maryja, teksty homilii i 

okolicznościowych przemówień, a także 

zdjęcia i zapisy audycji radiowych związa-

nych z jubileuszem dostępne są na sto-

nach internetowych Radia Maryja i "Na-

szego Dziennika".    Za: www.redemptor.pl  

 

http://www.franciszkanie.gdansk.pl/2010/12/11/santo-domingo-pogrzeb-o-mirka-karczewskiego/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=377418
http://www.redemptor.pl/
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Wspólne czuwanie modlitewne 

zakonów w Krakowie 

 

W piątkowy wieczór (10 grudnia) w Bazyli-

ce Jezuitów w Krakowie odbyło się modli-

tewne spotkanie zakonnic i zakonników z 

archidiecezji krakowskiej. 

   

Żeby Chrystus umocnił i na nowo rozpalił 

charyzmat, jaki nam dał od początku oraz 

odnowił naszą zażyłość z Nim - wyjaśnił 

cel spotkania rektor Kolegium Jezuitów w 

Krakowie ks. Krzysztof Biel. Przełożony 

jezuitów życzył zgromadzonym siostrom, 

braciom i ojcom, aby życie konsekrowane 

było Boże, aby ta ich wspólna modlitwa 

przemieniała ich, aby była między nimi 

jedność. 

  

Bp Jan Szkodoń, który przewodniczył 

mszy św., apelował, aby na nowo przyjąć 

słowa Chrystusa „Przyjdźcie do mnie 

wszyscy", „Uczcie się ode Mnie" i „Weźcie 

moje jarzmo". Prosił, aby wziąć odpowie-

dzialność za Kościół, za świętość i zba-

wienie swoje i innych. Eucharystię poprze-

dziło godzinne czuwanie przed Najświęt-

szym Sakramentem wystawionym w mon-

strancji. Kapłani udzielili wszystkim 

uczestnikom modlitewnego spotkania 

indywidualnego błogosławieństwa z wło-

żeniem rąk na głowę. W archidiecezji 

krakowskiej blisko połowa zakonów i 

zgromadzeń zakonnych ma przynajmniej 

jeden dom, klasztor. jms  

 

Nowy Inspektor salezjanów 

w Krakowie 

 

Ksiadz Generał Salezjanów Pascual 

Chavez V. biorąc pod uwagę przeprowa-

dzoną konsultację, po głosowaniu Rady 

Generalnej, mianował. 6 grudnia 2010, 

nowym Inspektorem Inspektorii p.w. św. 

Jacka z siedzibą w Krakowie Księdza 

Dariusza Bartochę. Serdecznie gratuluje-

my nowemu Inspektorowi zaufania jakim 

obdarzyli Go współbracia i ksiadz Generał, 

powierzajc Mu urząd przełożonego. Niech 

Bóg udziela Mu potrzebnych łask a Niepo-

kalana Wspomożycielka będzie zawsze 

dla Niego ostoją. 

 

Forum Szkół Katolickich  

na Jasnej Górze 

 

21. Forum Szkół Katolickich trwa na Jasnej 

Górze w dniach 10-11 grudnia. W sanktu-

arium zebrało się ok. 500 dyrektorów i 

nauczycieli szkół katolickich z całej Polski. 

Hasłem tegorocznego Forum są słowa: „W 

trosce o prawdziwe wychowanie”. Uczest-

nicy spotkania rozważają słowa Sługi 

Bożego papieża Jana Pawła II: „Wycho-

wywać znaczy służyć w odkrywaniu życio-

wego powołania i dokonywaniu jego wybo-

ru w wolności”.  

 

„Spotykamy się 21. raz u Matki Bożej na 

Jasnej Górze i za każdym razem przed-

miotem obrad i modlitwy jest troska o 

wychowanie – bo nauczanie jest troską 

każdej szkoły, a myślę, że to, co odróżnia 

szkoły katolickie od innych szkół, jest 

większa i bardziej świadoma, z większym 

zapałem podejmowana troska o wychowa-

nie człowieka do pełnego rozwoju, i to w 

oparciu o wartości ewangeliczne, wartości 

katolickie – mówi ks. dr Adam Kostrzewa, 

przewodniczący Rady Szkół Katolickich - 

Zmieniają się czasy, zmieniają się warunki, 

zagrożenia, a wychowywać trzeba zawsze. 

Dlatego potrzeba, żebyśmy się spotykali, 

rozmawiali, jak dzisiaj wychowywać, jak 

osiągnąć to, co będzie najlepszym efektem 

wychowania, i też potrzeba zawierzać to 

całe dzieło, które podejmujemy ludzkimi 

wysiłkami, Matce Bożej, bo ona jest pa-

tronka szkolnictwa katolickiego w Polsce, i 

bez pomocy łaski Bożej tutaj dużo nie 

zrobimy”.  

 

W czasie tegorocznego Forum Mirosław 

Handke, minister edukacji narodowej w 

latach 1997-2000, został obdarzony tytu-

łem „Przyjaciela Szkół Katolickich”. „Pan 

minister z całą świadomością i z wielkim 

zapałem wspierał wszelkie działania wtedy 

rozwijającego się, odradzającego szkolnic-

twa katolickiego w Polsce – tłumaczy ks. dr 

Adam Kostrzewa - I zawsze w Jego dzia-

łaniach i wypowiedziach przewijała się 

wielka świadomość tego, że dobre wycho-

wanie, jedynie wychowanie to wychowanie 

w oparciu o wartości chrześcijańskie. I On 

to swoimi siłami, swoimi możliwościami 

zawsze wspierał i za to też chcemy Go 

nagrodzić”. Prof. dr hab. Mirosław Handke 

wystąpił z wykładem nt. „Wychowanie do 

wolności”.            Za: www.jasnagora.com  

Spotkanie sekretarzy męskich 

wspólnot zakonnych 

 

Sytuacja w kraju, konsekwencje likwidacji 

Komisji Majątkowej, legitymacje dla za-

konników – to tematy jednodniowych obrad 

sekretarzy wspólnot zakonnych, należą-

cych do Konferencji Wyższych Przełożo-

nych Zgromadzeń Męskich, które odbyły 

się 9 grudnia w Warszawie. 

 

Sekretarz generalny Konferencji o. Kazi-

mierz Malinowski poinformował KAI, że 

zebrani spotkali się z bp. Stanisławem 

Budzikiem, sekretarzem Episkopatu Polski. 

Omówił on skutki spodziewanego rozwią-

zania Komisji Majątkowej i sposób, w jaki 

należy postępować, żeby zakończyć spra-

wy odzyskania dóbr, zagrabionych przez 

władze komunistyczne w czasach PRL. – 

Ks. Biskup podał ciekawe dane, dotyczące 

5 komisji majątkowych – katolicka jest 

jedną z pięciu – przypomniał o. Malinow-

ski. Do wszystkich komisji ze strony Ko-

ściołów i wspólnot wyznaniowych napłynę-

ło 10 tys. spraw o zwrot zagrabionego 

majątku. Z tego Kościół katolicki złożył 

tylko 3 tys. wniosków.   – Należy przypo-

mnieć, że katolików w Polsce jest ok. 90 

proc., zaś pozostałe wyznania obejmują 

kilka procent społeczeństwa i to pokazuje 

prawdziwą skalę rzekomo wielkich rosz-

czeń Kościoła. Nie były one przesadne, jak 

to pokazywały media – podkreślił o. Mali-

nowski.    

   

Na spotkaniu bp Budzik mówił też o prze-

kłamaniach medialnych, dotyczących 

zwrotu majątku Kościoła i po raz kolejny 

przypomniał, że w formie odszkodowań 

odzyskał on nie 24 mld, jak podawali poli-

tycy SLD a 150 mln zł.   Do zakończenia 

pozostało jeszcze ok. 240 spraw, które 

mogą być rozstrzygane jedynie na drodze 

sądowej.  Ks. Biskup przedstawił także 

informację o bieżących wydarzeniach z 

życia Kościoła w Polsce. Szczególnie wiele 

miejsca poświęcił nominacji abpa Celesti-

no Migliore na Nuncjusza Apostolskiego w 

Polsce oraz dialogowi Episkopatu Polski z 

patriarchatem Moskiewskim Kościoła 

prawosławnego 

 

Podczas zebrania omówiono szczegóły 

organizacyjne i technicznie związane z 

wprowadzeniem dla każdego zakonnika 

legitymacji, potwierdzającej jego przyna-

leżność do konkretnego zgromadzenia 

oraz fakt, że jest kapłanem. Wcześniej 

wyżsi przełożeni zdecydowali o opracowa-

niu legitymacji wspólnej dla 80 jurysdykcji 

zakonnych – w związku z tym każdy sekre-

tariat zakonu musi przygotować dane 

personalne zakonników, zdjęcia i podpi-

sy.  O. Malinowski podkreślił, że wprowa-

dzenie legitymacji ułatwi funkcjonowanie 

zakonnikom w kraju i zagranicą. Dokument 

będzie w wersji dwujęzycznej (polskiej i 

angielskiej), więc na całym świecie polscy 

zakonnicy będą mogli wykazać, że są 

zakonnikami i kapłanami – wyjaśnił o. 

Malinowski. Każdy zakonnik powinien 

posiadać taki dokument jeśli chce odpra-

wić Mszę czy skorzystać z gościnności w 

jakimś domu zakonnym. Wiąże się to także 

ze zmianą sytuacji w Polsce, ponieważ 

znajdują się ludzie, którzy podają się za 

zakonników i dokonują oszustw. Teraz 

każdy wierny będzie mógł poprosić o legi-

tymację zakonną.    Sekretarze zgromadzeń 

męskich omawiali także problemy związa-

ne z Forum Współpracy Międzyzakonnej, 

biuletynem informacyjnym oraz stroną 

internetową zakonów.  Za: KAI, red. 

 

Br. Rafał – wrocławski opiekun bez-

domnych 

 

"Franciszkańska Kuchnia Charytatywna" 

przy klasztorze braci mniejszych we Wro-

cławiu, będąca agendą Prowincji św. Ja-

dwigi, ma już swoją historię w posłudze 

ubogim miasta Wrocławia. Historię mają 

też pomieszczenia klasztorne, oddane do 

http://www.jasnagora.com/
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dyspozycji kuchni, które w ostatnim czasie 

zostały zmodernizowane i otrzymały nowe 

wyposażenie, według aktualnych standar-

dów przewidzianych prawem państwowym. 

Poświęcił je o. Wacław Stanisław Chomik 

OFM, minister prowincjalny, w piątek 3 XII, 

w obecności miejscowej wspólnoty braci 

zakonnych. 

 

 

 

Od niespełna dziesięciu lat dyrektorem 

kuchni jest br. Rafał Gorzołka OFM, czło-

nek zarządu Prowincji (definitor), mistrz 

kucharski i cukierniczy, pedagog, miłośnik 

ubogich, dla których spala swoje życie 

zakonne. Dla ubogich, korzystających na 

co dzień z posiłku w kuchni franciszkań-

skiej, jak i niektórych rodzin z okolicy, ma 

on własny program. Stale przy tym współ-

pracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej we Wrocławiu (MOPS). M.in. 

od dwóch lat uczestniczy w programie 

solidarnościowym na rzecz społeczności 

rumuńskiej, która koczuje na polu pod 

Wrocławiem, w okolicy Widawy. W okresie 

zimowym zapewnia on imigrantom posiłek 

codzienny (ok. 50 litrów gorącej zupy z 

wkładką mięsną), suche produkty spożyw-

cze i odzież zimową. O transport żywno-

ściowy stara się już policja z dzielnicy 

Wrocław Psie-Pole.  

 

Z innych projektów br. Rafała na uwagę 

zasługuje pilotażowy program aktywizacji 

zawodowej dla bezrobotnych, nawiedzają-

cych kuchnię franciszkańską. W przewi-

dzianych zajęciach, teoretycznych i prak-

tycznych, ok. 30 osób przyswaja sobie 

prace kuchenne i brukarskie, z nadzieją 

znalezienia pracy zarobkowej. Godny 

podkreślenia jest też projekt obejmujący 

porady i profilaktykę medyczno-sanitarną, 

angażujący - na zasadzie wolontariatu - 

grupę młodych lekarzy wrocławskich. 

Prowadzą oni zajęcia dwa razy w miesią-

cu.  

 

Po poświęceniu odnowionej kuchni chary-

tatywnej, kierujący nią br. Rafał Gorzołka 

nie odpoczywa: szuka sponsorów, dobro-

czyńców, by znów przygotować godną 

ludzi ubogich Wigilię Bożego Narodzenia 

dla ok. 600 osób.  

Za: www.franciszkanie.com 

 

Ks. Hieronim opowiada o misyjnej 

posłudze 

 

Przez kilkadziesiąt lat pracował jako misjo-

narz w Tanzanii, kraju afrykańskim położo-

nym na wschodzie Czarnego Lądu, nad 

Oceanem Indyjskim. Dnia 4 listopada 2010 

roku Ks. Hieronim Siwek SDS był gościem 

WSD Salwatorianów w Bagnie, gdzie 

dzielił się misyjną pasją z alumnami i mło-

dzieżą. 

 

Jego opowieść to historia życia i miłości… 

Do Pana Boga, Afryki i ludzi tam mieszka-

jących. Ks. Hieronim najpierw mówił o tym 

jak Afryka i życie tam jest widziane oczami 

Afrykańczyków. Na czym polega ich men-

talność, sposób życia, pracy, nauki. Mówił 

też o problemach przeżywanych na co 

dzień przez mieszkańców misji, w której 

pracował przez większość swojego życia 

zakonnego i kapłańskiego. W drugiej czę-

ści spotkania uczestnicy obejrzeli prezen-

tację multimedialną, przygotowaną przez 

ks. Hieronima z pomocą młodzieży z sal-

watoriańskiej parafii w Piastowie. Były to 

zdjęcia z ostatniego pobytu w Tanzanii.  

 

Trzeba koniecznie zaznaczyć, że misjo-

narz, mimo że obecnie mieszka i pracuje w 

parafii pw. św. Michała Archanioła w Pia-

stowie, to cały czas aktywnie działa na 

rzecz rozwoju swojej misji. Poprzez pro-

mocję dwóch swoich książek pt. „Moja 

piękna Afryka” i „Krwawiące drzewo” (wyd. 

Salwator), ks. Hieronim próbuje zgroma-

dzić fundusze na rozwój konkretnych ini-

cjatyw, które podjął na swojej placówce 

misyjnej w południowej części Tanzanii.  

 

Ostatnia część spotkania była przezna-

czona na pytania, które mogli zadawać 

liczne zgromadzeni słuchacze. Za: 

www.seminarium.sds.pl 

Budowa ogromnej szopki  

w Kalwarii Zebrzydowskiej 

 

Ruszyła budowa jednej z największych 

szopek bożonarodzeniowych w Polsce. 

Uroczyste odsłonięcie ogromniej konstruk-

cji, przygotowywanej przez bernardynów z 

sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, 

nastąpi podczas wigilijnej Pasterki. 

   

 

Montaż szopki wraz z figurami potrwa 

około dwóch tygodni. Tło szopki stanowić 

będzie olbrzymie płótno o szerokości 12 i 

wysokości 8 metrów, na którym ukazana 

jest panorama Betlejem. Na głównym 

podium znajdzie się wieloplanowa scena, 

na którą złoży się około 150 figur - rucho-

mych i statycznych - wkomponowanych w 

krajobraz betlejemski. Najstarsze pocho-

dzą z XIX wieku. Zgodnie z franciszkańską 

tradycją w szopce nie ma odwołań do 

współczesności. Figury mają odzwiercie-

dlać koloryt lokalny i reprezentować posta-

ci, które mogły żyć w czasach Jezusa. 

Centralna figurka Dzieciątka Jezus zosta-

nie wniesiona podczas procesji, przed 

Mszą św. sprawowaną w bazylice o półno-

cy 24 grudnia. 

W tym roku w szopce mają się pojawić 

cztery nowe figury wykonane zagranicą. - 

Czekamy niecierpliwie na tę przesyłkę 

prosto z Włoch - poinformował KAI o. 

Damian Muskus OFM, kustosz kalwaryj-

skiego sanktuarium. Dawniej szopka kal-

waryjska stawiana była w kaplicy Niepoka-

lanego Poczęcia NMP, a od 1964 r. w 

nawie bazyliki przy ołtarzach św. Marii 

Magdaleny i św. Katarzyny. Szopka kalwa-

ryjska należy do największych i najokazal-

szych w Polsce.             Za: www.deon.pl  

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

W Kongo zamordowano młodego 

jezuitę 

 

Jezuicki seminarzysta Nicolas Eklou Kom-

la został zastrzelony w stolicy Demokra-

tycznej Republiki Konga. Do tragedii do-

szło 5 grudnia.  Zamaskowany sprawca, 

najprawdopodobniej w celach rabunko-

wych, zatrzymał grupę zakonników, którzy 

nocą wracali do seminarium. Doszło do 

ostrej wymiany zdań, w czasie której 

napastnik zaczął strzelać. Pięciokrotnie 

trafił pochodzącego z Toga jezuitę, który 

zmarł po kilku godzinach. Nicolas Eklou 

Komla miał 25 lat. Do Towarzystwa Jezu-

sowego wstąpił przed dwoma laty”.          

Za: Radio watykańskie 

 

Rektor Polskiej Misji Katolickiej w 

Krajach Beneluksu odznaczony 

przez prezydenta 

 

Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Krajach 

Beneluksu ks. prałat Ryszard Sztylka 

odebrał z rąk Ambasadora Rzeczypospoli-

tej Polskiej w Królestwie Belgii Sławomira 

Czarlewkiego Krzyż Kawalerski Orderu 

http://www.franciszkanie.com/
http://www.seminarium.sds.pl/
http://www.deon.pl/


 5 

Odrodzenia Polski przyznany jeszcze 

przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskie-

go. 

 

Ksiądz Ryszard Sztylka należy do Zgro-

madzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Nie-

pokalanej. Śluby wieczyste złożył w 1974. 

Tego samego roku przyjął święcenia 

kapłańskie po czym został skierowany do 

pracy duszpasterskiej w Poznaniu w para-

fii Chrystusa Króla. Od 1979 roku jest 

duszpasterzem polonijnym w Krajach 

Beneluksu, gdzie pracował kolejno w 

Brukseli, Charlerois, Amsterdamie, Rot-

terdamie i Limburgii. Od 2000 roku jest 

Rektorem Polskiej Misji Katolickiej na 

Kraje Beneluksu, pełni jednocześnie po-

sługę proboszcza we flamandzkiej parafii 

Matki Bożej Pokoju w w Leopoldsburgu 

oraz posługę duszpasterza polonijnego. 

(…)   

 

Po przyjęciu orderu ks. Sztylka powiedział, 

iż przyjmuje to wyróżnienie w imieniu 

wszystkich kapłanów, którzy zaangażo-

wani są w pracę duszpasterską wśród 

Polonii w krajach Beneluksu. Ks.Damian 

Kopyto OMI  

Generał marianów o naśladowaniu 

Maryi 

 

O. generał Jan M. Rokosz MIC skierował 

do wszystkich marianów list okólny z 

okazji tytularnej i patronalnej uroczystości 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny. Zwrócił uwagę, że  w bieżą-

cym roku uwaga marianów „koncentruje 

się na przygotowaniu kapituły generalnej, 

która w tradycji zakonnej uważana jest za 

wydarzenie najwyższej wagi dla rozwoju 

każdego instytutu zakonnego”.  

 

W kontekście kapituły, która będzie miała 

miejsce w Rzymie, w lutym 2011 r., prze-

łożony generalny marianów stwierdził: – 

„Potrzebujemy Bożej odwagi, aby zerwać 

z tym wszystkim, co w naszej wspólnocie 

jest przeszkodą w kroczeniu za Chrystu-

sem czystym, ubogim i posłusznym. […] 

Potrzebujemy Bożego światła, abyśmy 

umieli odczytać aktualność naszego cha-

ryzmatu w kontekście wyzwań współcze-

sności i odpowiedzieć na pytanie, co 

specyficznego może wnieść całe nasze 

Zgromadzenie i poszczególne jego wspól-

noty w dzieło nowej ewangelizacji”. 

 

 Na kwestię nowej ewangelizacji o. Ro-

kosz wskazuje jako na palącą potrzebę, 

która staje się współczesnym wyrzutem 

sumienia dla instytutów zakonnych. Przy-

pomina, iż powołanie nowej watykańskiej 

dykasterii – Papieskiej rady ds. Krzewienia 

Nowej Ewangelizacji stanowi ważny znak 

czasu. Powołując się na adhortację „Vita 

consecrata”, uwrażliwia marianów na 

prawdę, iż wierne naśladowanie Chrystu-

sa przez zakonników i ich gorliwe zaanga-

żowanie apostolskie mają nieocenione 

miejsce w dziele nowej ewangelizacji. 

„Niestety ci, którzy ze swej natury winni 

być pierwszymi świadkami i głosicielami 

miłości Boga w świecie – stwierdza o. 

generał – nie zawsze ukazują światu 

autentyczne i dające życie oblicze Chry-

stusa”.  

  

Generał marianów wskazał także w liście 

na Osobę Maryi Niepokalanej i Jej całko-

witą dyspozycyjność wobec natchnień i 

działania Ducha Świętego: – „Maryja 

Niepokalana pokazuje nam, że można 

oddawać się Duchowi Świętemu, że moż-

na wierzyć w Jego prowadzenie, że moż-

na z trudem i pokorą oczyszczać z brudu 

naszego egoizmu, ambicji i oporów pod-

powiadane przez Ducha sugestie”. Zachę-

cił także wszystkim członków Zgromadze-

nia do naśladowania mariańskiej Patronki: 

– „Sami z siebie jesteśmy bardzo słabi, 

często bezradni wobec ducha zeświec-

czenia, który przez nasze serca i umysły 

przenika do naszych wspólnot. Staniemy 

się bardzo mocni, gdy zapragniemy, aby 

przez Ducha Świętego zadziałała w nas 

nadprzyrodzona moc Boża”.                  

Za: www.marianie.pl  

  

Generał dominikanów apeluje o 

pokój w Iraku 

 

Z apelem o modlitwę w intencji pokoju w 

Iraku zwrócił się w liście do Braci i Sióstr 

Zakonu Kaznodziejskiego jego Generał o. 

Bruno Cadoré OP. Oto fragmenty tego 

Apelu:   

 

Przez kilka ostatnich tygodni bardzo wielu 

z was okazało solidarność z braćmi i 

siostrami w Iraku, którzy wraz ze swymi 

współobywatelami borykają się z ostatnio 

odrodzoną przemocą, uderzającą po raz 

kolejny w chrześcijańskie wspólnoty tego 

kraju. Te jednoczące nas manifestacje 

braterstwa stanowią silne i cenne wspar-

cie dla irackich wspólnot. Poprzez nie 

okazujemy także solidarność z całą ludno-

ścią tego kraju dotkniętą przemocą. 

 

W tych dniach, gdy rozpoczynamy właśnie 

celebrację okresu Adwentu, winniśmy na 

nowo, z odnowioną energią potwierdzać 

naszą nadzieję w przyjście Tego, który 

przybędzie zamieszkać wśród nas i przy-

nieść Pokój. Kilka miesięcy temu, w czasie 

jeszcze jednego z tych strasznych wybu-

chów przemocy, pewien młody ocaleniec 

oznajmił, że nic - nawet ta śmierć, która 

się właśnie pojawiła - nie powinno zmusić 

nas do zaniechania miłości. W obliczu 

przemocy dał świadectwo jedynej praw-

dziwej siły i godności człowieka.(..)       

 Za: www.dominikanie.pl  

 

Nowy dom dziecka we franciszkań-

skiej misji w Kenii 

 

8 grudnia 2010 r, w uroczystość Niepoka-

lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pan-

ny, odbyła się w Limuru (Kenia) uroczy-

stość poświęcenia i oddania do użytku 

nowego skrzydła Domu Dziecka dla 

dziewcząt imienia św. Antoniego (St. 

Anthony Children’s Home). Opiekę du-

chową i materialną nad Domem - m.in. 

przez akcję adopcji na odległość - sprawu-

ją Franciszkanie z Kustodii prowincjalnej 

św. Franciszka z Asyżu w Kenii, natomiast 

bezpośrednią opiekę nad dziewczętami 

przebywającymi w Domu - aktualnie jest 

ich 60 w wieku od 2 do 18 lat - sprawują 

Siostry ze Zgromadzenia Córek Najświęt-

szego Serca. 

 

 

Wybudowanie nowego skrzydła możliwe 

było dzięki pomocy finansowej Francisz-

kanów z Kustodii Asyskiej. Wyposażenie 

zaś domu umożliwiła pomoc finansowa 

Ambasady Polskiej w Kenii. Mszy św. w 

języku swahili przewodniczył o. Tadeusz 

Świątkowski, asystent generalny AFCOF. 

W ceremonii uczestniczyli również m.in. o. 

Egidio Canil, wikariusz Kustodii generalnej 

Świętego Klasztoru Asyskiego, Jej Eksce-

lencja pani Anna Grupińska, Ambasador 

Polski w Kenii, o. Tadeusz Brzozowski, 

kustosz Kustodii w Kenii, o. Mariusz Fał-

kowski, wikariusz prowincji, o. Piotr Ło-

tysz, sekretarz prowincji, bracia z klaszto-

ru w Limuru na czele z gwardianem o. 

Joseph Kimani Kuira, o. Arkadiusz Kuka-

łowicz, odpowiedzialny za akcję adopcji na 

odległość w Kustodii, bracia z klasztorów 

w Nairobi i Subukia oraz Siostry ze Zgro-

madzenie Córek Najświętszego Serca na 

czele z przełożoną prowincjalną s. Lucy 

Mbuthia i przełożoną miejscową s. Regina 

Mueni. Za: www.franciszkanie.gdansk.pl  

 

Salezjanie o sytuacji na Wybrzeżu 

Kości Słoniowej 

 

Ciągle niepewna i trudna jest sytuacja 

polityczna na Wybrzeżu Kości Słoniowej 

po tym, jak Rada Konstytucyjna odrzuciła 

wynik wyborów prezydenckich z dnia 28 

listopada tego roku. Wspólnota salezjań-

ska jest blisko ludności i ofiaruje jej go-

ścinność w oczekiwaniu na rozwój wyda-

rzeń. 

 

W sobotę, 4 grudnia, Laurent Gbagbo, 

ustępujący prezydent, został zaprzysiężo-

ny na kolejną kadencję. Dzień wcześniej 

http://www.marianie.pl/
http://www.dominikanie.pl/
http://www.franciszkanie.gdansk.pl/
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Rada Konstytucyjna anulowała rezultaty 9 

okręgów wyborczych na północy – obsza-

ru kontrolowanego przez rebeliantów 

“Nowych Sił” – ogłoszając Gbagbo zwy-

cięzcą, przypisując mu 51,45%  głosów. 

Tą decyzją Rada Konstytucyjna zniwelo-

wała wyniki Komisji Wyborczej, która w 

piątek, 2 grudnia, ogłosiła zwycięzcą 

drugiej tury Alassane Ouattarę. 

 

ONUCI (Misja ONZ na Wybrzeżu Kości 

Słoniowej) odrzuciła tę decyzję Rady 

Konstytucjonalnej stwierdzając, że pomi-

mo pewnych nieprawidłowości, wybory na 

północy kraju odbyły się w sposób właści-

wy. ONZ, Unia Europejska i Stany Zjed-

noczone uznali zwycięstwo Ouattary i 

zażądały od Gbagbo, by przyjął wyniki 

Komisji Wyborczej. Obecnie Ouattara jest 

popierany przez tzw. “Nowe Siły” i ich 

przywódcę Guillaume Soro, który pełni 

urząd premiera na bazie porozumienia 

pokojowego z 2007 r. Jakkolwiek także on 

ogłosił się, w dniu wczorajszym, prezyden-

tem Wybrzeża Kości Słoniowej. 

 

Wspólnota salezjańska w tym kraju uspa-

kaja i informuje, że sytuacja w dalszym 

ciągu jest niepewna i niejasna. “Prawdo-

podobnie wszystko będzie wracać do 

normalności, począwszy od dnia dzisiej-

szego, kiedy wszyscy powrócą do swojej 

pracy i powtórnie zostaną otwarte szkoły, 

sklepy i urzędy. Ale wiele głosów krąży w 

tym czasie kryzysu, tak więc nie ma wia-

rygodnych informacji” – stwierdza ks. 

César Fernandez, Sekretarz inspektorial-

ny Wizytatorii Afryki Zachodniej Franko-

fońskiej (AFO). 

 

 

 

Jakkolwiek obszar w pobliżu siedziby 

Wizytatorii, w jednej z dzielnic sprzyjają-

cych Ouattarze, jest w stanie gotowości i 

napięcia. “Co 50 metrów znajdują się 

płonące koła. Cegły, stoły, worki ze śmie-

ciami, kije – wszystko to jest wykorzystane 

do urządzenia barykad na drodze, które 

jednak nie są w stanie zapobiec przejaz-

dowi samochodów wojskowych”. 

Parafia w Duékoué, na zachodzie kraju, 

przyjęła setkę osób. W jej pobliżu doszło 

do licznych starć, są także ofiary. Ośrodki 

salezjańskie zostały zamknięte, a wspól-

nota nie może robić nic innego, jak tylko 

oczekiwać z nadzieją.  

 

 “Jak na razie, sytuacja jest spokojna. 

Ludność pozostaje w swoich domach, a 

nasze podwórze jest pełne dzieci i mło-

dzieży. Przynajmniej nie ma wielkiej 

przemocy, chociaż niesprawiedliwość jest 

obszarem bardziej na nią podatnym” – 

kończy ks. Fernandez. 

 

Z Rzymu ks. Faustino García Peńa, prze-

łożony Wizytatorii, gdzie znajduje się z 

racji kursu formacji dla inspektorów, wysłał 

telegram do dyrektorów placówek na 

Wybrzeżu Kości Słoniowej.  “Wyznaję, że 

jestem zatroskany i zaniepokojony tym, co 

wydarzy się na Wybrzeżu Kości Słoniowej. 

Módlcie się wszyscy w najbliższych dniach 

za Wybrzeże Kości Słoniowej i nasze 

wspólnoty. Jesteśmy w Okresie Adwentu, 

czasu nadziei. I w tych chwilach próby, 

jako chrześcijanie, jesteśmy wezwani do 

ukazania naszej wiary w nadzieję. Proście 

Pana i Dziewicę Niepokalaną o siły, mą-

drość i odwagę dla naszych współbraci z 

Wybrzeża Kości Słoniowej i Wybrzeża 

Kości Słoniowej w ogóle w tym trudnym 

momencie”             Za: www.salezjanie.pl . 

     

  Witryna Tygodnia 

 

 

Dominikanie o Prawdzie 

 

 

Dominikanie o prawdzie. Studia interdy-

scyplinarne" to tytuł tomu zawierającego 

materiały z konferencji pod tym samym 

tytułem zorganizowanej w sześćsetną 

rocznicę powstania Studium Generalnego 

w Krakowie. Książka ukazała się nakła-

dem wydawnictwa W drodze.  

   

Autorzy artykułów - jak zaznacza we 

wstępie do publikacji Tomasz Gałuszka 

OP - starali się spojrzeć na zagadnienie 

prawdy z czterech uzupełniających się 

perspektyw: biblijnej (Piotr Oktaba OP, 

Krzysztof Sonek OP), teologicznej (Piotr 

Lichacz OP, Mateusz Przanowski OP, 

Grzegorz Mazur OP, Robert Plich OP), 

filozoficznej (Marek Nowak OP, Jarosław 

Kupczak OP, Marcin Lisak OP, Piotr Na-

piwodzki OP) i prawno-historycznej (To-

masz Wytrwał OP, Tomasz Gałuszka OP, 

Józef Puciłowski OP). 

  

 

 

 

Ta interdyscyplinarność i różnorodność 

podejść badawczych wydaje się najlepiej 

ukazywać głębię i bogactwo Prawdy, którą 

staramy się odkrywać, by dzielić się nią z 

innymi. 

 

Przez 600 lat nieprzerwanego działania 

studium mury zakonnej uczelni opuściło 

wielu wybitnych dominikanów, spośród 

których należy wspomnieć o takich oso-

bowościach jak: Jan Biskupiec z Opatow-

ca, Albert z Siecienia, Melchior z Mościsk, 

Fabian Birkowski, Abraham Bzowski, 

Romuald Kostecki, Bernard Przybylski, 

Albert Mieczysław Krąpiec, Joachim Ka-

zimierz Badeni. Tom ukazał się nakładem 

Wydawnictwa „W drodze". Za: 

www.dominikanie.pl  

 

 

http://www.salezjanie.pl/
http://www.dominikanie.pl/
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Oczekują na Zmartwychwstanie 

 

ŚP. O. MIROSŁAW JÓZEF KARCZEWSKI  (1965-2010) OFMConv 

 

 

Ojciec Mirosław Józef Karczewski urodził 

się 16 maja 1965 roku w Połczynie Zdroju 

(Diecezja Koszalińsko – Kołobrzeska) w 

wielodzietnej rodzinie Antoniego i Stani-

sławy zd. Przybysz. Dnia 6 czerwca 1965 

roku w kościele w Rąbinie przyjął chrzest 

święty. Rodzicami chrzestnymi byli Geno-

wefa Nachyła i Stanisław Stępień. Dzieciń-

stwo spędził w rodzinnym Głodzinie, koło 

Lipia. Do szkoły podstawowej uczęszczał 

w pobliskim Rąbinie. W roku 1980 rozpo-

czął naukę w Liceum Ogólnokształcącym 

im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu, 

mieszkając w tym czasie u swej starszej 

siostry. Po ukończeniu pierwszej klasy 

licealnej poprosił o przyjęcie do Niższego 

Seminarium Duchownego Ojców Francisz-

kanów w Niepokalanowie. Po maturze w 

roku 1986 został przyjęty do Prowincji 

Świętego Maksymiliana Marii Kolbego 

Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych 

i odbył roczny nowicjat w Smardzewicach 

pod kierunkiem Ojca Magistra Mikołaja 

Walczaka. Od  października 1987 do maja 

1993 studiował filozofię i teologię w Wyż-

szym Seminarium Duchownym O.O. Fran-

ciszkanów w Łodzi – Łagiewnikach. Magi-

sterum z teologii uzyskał w Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim pisząc pracę p.t. 

„Teologia pracy wg Wczesnych Źródeł 

Franciszkańskich”. Profesję wieczystą 

złożył 4 października 1991 roku w Łodzi – 

Łagiewnikach, tam również otrzymał 6 

czerwca 1992 roku święcenia diakonatu. 

Święcenia kapłańskie w stopniu prezbitera-

tu przyjął wraz z całym swoim kursem dnia 

22 maja 1993 w kościele parafialnym pw. 

Krzyża Świętego w Koszalinie z rąk J.E. 

Księdza Biskupa Czesława Domina. Jako 

neoprezbiter został skierowany do pracy 

duszpasterskiej i katechetycznej w parafii i 

klasztorze w Gdyni. W roku 1995 wyjeżdża 

do pracy misyjnej w Ekwadorze. Tam pełni 

różne funkcje i obowiązki. Jest magistrem 

postulatu i junioratu w Domu Formacyjnym 

w Tulcan (1999 – 2001), pracuje duszpa-

stersko w Shushufindii, w Amazonii (2001 

– 2006), a od roku 2006 zostaje przenie-

siony do klasztoru w Santo Domingo, gdzie 

obejmuje urząd gwardiana oraz probosz-

cza parafii.   

 

Ziemska pielgrzymka o. Mirosława Kar-

czewskiego została gwałtownie przerwana 

dnia 6 grudnia 2010. W godzinach popołu-

dniowych został napadnięty i brutalnie 

zamordowany przez nieznanych sprawców 

w swoim klasztorze. Odszedł od nas w 46 

roku życia. W Zakonie przeżył 24 lata, w 

kapłaństwie lat 17, z tego 15 lat na mi-

sjach. Pogrzeb Ojca Mirosława odbył się w 

czwartek dnia 9 grudnia b.r. w Santo Do-

mingo w Ekwadorze pod przewodnictwem 

Biskupa Diecezjalnego, z licznym udziałem 

współbraci, duchowieństwa i wiernych.   

 

 

Ojciec Mirosław od początku swej drogi 

powołania zakonnego i kapłańskiego pra-

gnął głosić prawdę Ewangelii i pomagać 

ludziom odnajdywać drogę do prawdziwe-

go Boga. W opiniach z Nowicjatu, przed-

stawiony jest jako brat dobry, prawy, uczu-

ciowy, sumienny, obowiązkowy, nacecho-

wany szacunkiem, szczery, o głębokiej 

duchowości, z poczuciem odpowiedzialno-

ści i zatroskania. Wychowawcy w Semina-

rium w Łagiewnikach piszą o nim: „jest 

koleżeński, usłużny, życzliwy, zawsze 

usmiechnięty i sympatyczny. W polu jego 

szczególnego zainteresowania jest praca z 

głuchoniemymi”. Prosząc o dopuszczenie  

do ślubów wieczystych brat Mirosław wy-

raża gotowość pracy na misjach. Dwa lata 

później pisze ponownie do swojego prze-

łożonego: „Najprzewielebniejszy Ojcze 

Prowincjale dowiedziałem się, że Ojciec 

Prowincjał otrzymał na Kapitule Nadzwy-

czajnej „zielone światło” na załatwienie 

przyjęcia nowej misji w Ekwadorze. Z tej to 

okazji pragnę wyrazić i przypomnieć mą 

gotowość pracy i poświęcenia się dla Boga 

i ludzi również na terenach misyjnych 

wspomnianego kraju”. Cieszy się też bar-

dzo z decyzji o wysłaniu go na misje do 

Ekwadoru.   

 

Ksiądz Antoni Zieliński, proboszcz parafii w 

Lipiu, do której należała Rodzina Państwa 

Karczewskich, wystawiając w 1981 roku 

szesnastoletniemu Mirkowi opinię przed 

przyjęciem do Niższego Seminarium napi-

sał m.in.: „Mirka znam od trzech lat(...). Nie 

chcę go chwalić, ale to co widziałem za-

sługuje na pochwałę. Jest zawsze w ko-

ściele, przystępuje do Komunii św., jest 

ministrantem, troszczy się o swój kościół 

filialny (np. sprząta). (...) Uważam, że 

może zrobić dużo dobrego dla sprawy 

Chrystusa (...)”. Te słowa wypełniły się w 

pełni w życiu i posłudze misyjnej Ojca 

Mirosława. 

 

Tracimy więc w Nim nie tylko kochanego 

brata, wujka, krewnego, wiernego przyja-

ciela, lecz również autentycznego francisz-

kanina, dobrego kapłana, gorliwego misjo-

narza, zaangażowanego duszpasterza i 

niestrudzonego w pracy proboszcza. Tra-

cimy człowieka, chrześcijanina, który swoje 

życie poświęcił dla innych, służąc i poma-

gając tym, których Bóg postawił na jego 

drodze. Prosimy w pokornej modlitwie 

Pana Życia, aby przyjął do swojej chwały 

tragicznie zmarłego Ojca Mirosława, a nam 

pozwolił czerpać siły do codziennego 

pielgrzymowania na tym świecie z wiary w 

zwycięstwo Chrystusa nad złem, śmiercią i 

grzechem.  

 

Maryi Niepokalanej oddajemy bogate, 

intensywne, aktywne, choć krótkie, życie 

naszego Współbrata. Zostało ono bezlitoś-

nie przerwane na dzień przed świętem Jej 

Niepokalanego Poczęcia. Wierzymy, że 

wraz z Nią będzie mógł chwalić Boga w 

Niebie bez końca.  O. Adam Kalinowski, 

prow. Za: www.franciszkanie.gdansk.pl

ŚP. O. WINCENTY CYKOWSKI  (1921-2010) OSPPE 

 

 

Z żalem zawiadamiamy, że w nocy 8 grud-

nia, w uroczystość Niepokalanego Poczę-

cia NMP, zmarł paulin o. Wincenty Cykow-

ski. Miał 89 lat.  

 

Jan Piotr Cykowski w Zakonie Wincenty 

urodził się 25 kwietnia 1921 roku w Złotym 

Potoku w powiecie częstochowskim z 

rodziców Stanisława i Anieli z domu Koło-

dziej. Miał siedmioro rodzeństwa. Został 

ochrzczony w kościele parafialnym w 

Złotym Potoku pw. św. Jana Chrzciciela 1 

maja 1921 roku. Naukę w szkole podsta-

wowej w Złotym Potoku rozpoczął w 1927 

roku, gdzie ukończył 3 klasy, a następnie 

kontynuował naukę w szkole podstawowej 

w Janowie koło Częstochowy, którą ukoń-

czył w 1935 roku. W dniu 22 maja 1933 

roku zmarł mu ojciec. 

 W czerwcu 1935 roku, po zdaniu egzami-

nów wstępnych, został przyjęty do Prywat-

http://www.franciszkanie.gdansk.pl/
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nego Gimnazjum Męskiego im. Augustyna 

Kordeckiego Ojców Paulinów tzw. Juwena-

tu w Krakowie na Skałce. Naukę w Juwe-

nacie ukończył w czerwcu 1939 roku zda-

jąc małą maturę. Przez ten czas jak pisał w 

swoim życiorysie: „od najmłodszych lat 

bardzo często wspominałem o Zakonie (...) 

a teraz to pragnienie się wzmogło, toteż 

pragnę gorąco poświęcić się całkowicie 

służbie Bożej. Cześć i miłość dla Maryi 

wszczepiona przez matkę zachęcała mnie 

do pracy, mającej na celu rozszerzania Jej 

chwały. Postanowiłem dążyć usilnie do 

tego, by kiedyś znaleźć się w szeregu 

białych sług Maryi”. To pragnienie spełniło 

się 9 sierpnia 1939 roku, kiedy po dziesię-

ciodniowych rekolekcjach rozpoczął kano-

niczny nowicjat w Leśniowie przyjmując z 

rąk Magistra Nowicjatu Ojca Stanisława 

Nowaka habit zakonny. 1 września 1939 

roku wybuchła II Wojna Światowa. Czas 

nowicjatu upłynął w warunkach wojennych 

pod okupacją niemiecką.  

 

Pierwszą profesję zakonną złożył 16 sierp-

nia 1940 roku w kościele w Leśniowie. 

Kilka dni później przyjechał na Jasną Górę, 

do klerykatu, by w warunkach konspiracyj-

nych uzupełnić studia licealne w Tajnym 

Nauczaniu na Jasnej Górze, uwieńczone 

egzaminem i świadectwem dojrzałości 

przed Państwową Komisją Weryfikacyjną, 

już po wyzwoleniu Częstochowy 30 marca 

1945 roku.  

 

Studia filozoficzno-teologiczne rozpoczął w 

tajnym Wyższym Seminarium Duchownym 

Paulinów na Jasnej Górze w czasie oku-

pacji – lata 1941-45 – a ukończył w Kra-

kowie na Skałce w 1948 roku. Śluby wie-

czyste złożył w Krakowie na Skałce 27 

czerwca 1948 roku na ręce ówczesnego 

przeora Ojca Leonarda Ligęzy. Święcenia 

kapłańskie otrzymał w kościele skałecz-

nym z rąk Księdza Biskupa Stanisława 

Rosponda 1 sierpnia 1948 roku. Mszę 

świętą prymicyjną celebrował w rodzinnej 

parafii w Złotym Potoku 8 sierpnia 1948 

roku. Pierwsze miesiące po święceniach 

pracował w klasztorze i kościele skałecz-

nym w Krakowie.  

 

W lutym 1949 roku został przeniesiony do 

Leśniowa i mianowany zastępcą admini-

stratora klasztoru. Obowiązki te wypełniał 

do kwietnia 1950 roku, kiedy to został 

przeniesiony do klasztoru w Leśnej Podla-

skiej.  W Leśnej Podlaskiej pełnił obowiązki 

wikariusza parafii oraz spowiednika Sióstr 

Loretanek w Konstantynowie.  

We wrześniu 1952 roku został przeniesio-

ny do nowo odzyskanego klasztoru w 

Brdowie, gdzie podjął i wypełniał obowiązki 

wikariusza parafii. Obowiązki te pełnił do 

sierpnia 1957 roku, a następnie został 

przeniesiony na Jasną Górę i mianowany 

ekonomem konwentu, a następnie pod-

przeorem klasztoru. W sierpniu 1960 roku 

został przeniesiony z Jasnej Góry do 

klasztoru w Krakowie na Skałce, gdzie 

podjął obowiązki przeora klasztoru. W 

kwietniu 1961 roku został Ojciec Wincenty 

ponownie przeniesiony z Krakowa do 

klasztoru w Brdowie i mianowany prze-

orem tamtejszej wspólnoty oraz probosz-

czem parafii. W sierpniu 1963 roku, decy-

zja ówczesnego Generała Zakonu, Ojca 

Jerzego Tomzińskiego został zwolniony z 

urzędu przeora i proboszcza w Brdowie i 

przeniesiony na Jasną Górę. 

 

 

 

Po przybyciu do Częstochowy Ojciec 

Wincenty podejmował różne obowiązki. I 

tak: był cenionym spowiednikiem sióstr 

zakonnych: Urszulanek Szarych, Urszula-

nek Unii Rzymskiej i Honoratek, spowiadał 

też w Domu Księży Emerytów oraz poma-

gał w parafiach częstochowskich, był po-

mocnikiem administratorów jasnogórskich, 

pełnił urząd podprzeora i Radnego Kon-

wentu jasnogórskiego oraz przez kilka-

dziesiąt lat podejmował obowiązki admini-

stratora i głównego księgowego w czasie 

trudnym dla Kościoła, gdyż władze komu-

nistyczne były bardzo rygorystyczne w 

stosunku do zakonów i klasztorów0. 

  

W jego pracy duszpasterskiej bardzo przy-

dała się bardzo dobra znajomość języka 

niemieckiego. Służył pomocą w oprowa-

dzaniu grup niemieckojęzycznych przyby-

wających na Jasną Górę, ale także służył 

pomocą w pracy duszpasterskiej, zastępu-

jąc czy to w naszych niemieckich klaszto-

rach, czy też w parafiach diecezjalnych nie 

tylko w Niemczech, ale również w Austrii. 

Ta praca i kontakty owocowały znajomo-

ściami i przyjaźniami tak z księżmi, jak i ze 

świeckimi, którzy z Nim podtrzymywali 

serdecznie więzi. Był cenionym spowiedni-

kiem. W lutym 1996 roku podczas pobytu 

w klasztorze w Mainburgu zasłabł podczas 

śniadania. Po badaniach jakie zrobiono w 

szpitalu okazało się, że bardzo chore serce 

potrzebuje pomocy. W klinice w Landshut 

założono mu rozrusznik. Ale nadal w miarę 

sił podejmował obowiązki duszpasterskie: 

w konfesjonale, oprowadzając grupy nie-

mieckojęzyczne po sanktuarium, w sposób 

wyjątkowy chętnie celebrował uroczyste 

Msze św. śpiewane po łacinie ku czci 

Matki Bożej Jasnogórskiej tzw. konwenckie 

– był uzdolniony muzycznie. 

  

Ojciec Wincenty często wywieszał na 

tablicy ogłoszeń różne artykuły z czaso-

pism niemieckojęzycznych; tłumaczył wiele 

artykułów i książek z języka niemieckiego 

m.in. przełożył dwie książki z języka nie-

mieckiego na polski autorstwa Gereona 

Goldmana: Takimi drogami prowadził mnie 

Chrystus, to historia księdza, który jako 

żołnierz Wermachtu w tajemnicy posługi-

wał jako kapelan oraz Pod prąd. Gałga-

niarz z Tokio ale też dzielił się swoimi 

przemyśleniami oraz korespondencją ze 

swymi zagranicznymi przyjaciółmi.  

 

Odznaczał się wyjątkową delikatnością 

sumienia. Traktował wszystkie zasady 

życia zakonnego bardzo poważnie i odpo-

wiedzialnie będąc przykładem ofiarnej 

służby i miłości dla współbraci na każde 

zawołanie: należałoby w tym miejscu przy-

pomnieć jego długie chwile dziękczynienia 

po Mszy św. Dużo godzin spędzał na 

osobistej modlitwie w kaplicy zakonnej.  Do 

końca życia starał się czynnie, w miarę 

możliwości i sił, uczestniczyć w życiu mo-

dlitewnym i wspólnotowym klasztoru.  

 

Kiedy po zasłabnięciu 6 grudnia 2010 roku 

odwieziono Ojca Wincentego do szpitala 

poprosił Brata Szczepana Horodyskiego o 

kartkę papieru a nie mogąc samemu pisać 

z powodu opuszczających go sił, poprosił 

by ten napisał ostatnie jego słowa: „W ręce 

Twoje Panie z ufnością oddaję ducha 

mego”. Ojciec Wincenty Cykowski odszedł 

do Pana w Uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 

grudnia 2010 roku w 89 roku życia, 76 roku 

życia zakonnego, w 62 roku życia kapłań-

skiego.  

 

Niech Pani Jasnogórska, Boża Rodziciel-

ka, którą od swej młodości umiłował, i 

której całe życie służył, zaprowadzi go 

przed Oblicze Boga Ojca po nagrodę życia 

wiecznego.               Za: www.jasnagóra.pl

 

ŚP. O. MARIAN DOLATA  (1930-2010) SVD 

 

 

Dnia 8-go grudnia 2010 r., zmarł w wieku 

80 lat, o. Marian Dolata, SVD. Uroczysto-

ści pogrzebowe odbędą się dnia 11- go 

grudnia, 2010 r. (sobota).  Różaniec i 

następnie Msza św. o godz. 11:00. w  

Kościele parafialnym  św. Teresy od Dzie-

ciątka Jezus w Górnej Grupie. Zapraszamy 

do zapoznania się z biogramem ojca Ma-

riana. W Uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 

grudnia 2010 roku, przed siódmą nad 

ranem w wieku 80 lat zmarł w Domu Mi-

syjnym św. Józefa w Górnej Grupie kapłan 

Maryjny o. Marian Dolata. Na obrazku 

prymicyjnym napisał: Matko Boża Twoją 

cześć, pragnę na kraj świata nieść. A z 

okazji 25-lecia święceń kapłańskich, tak 

się modlił: Maryjo, Królowo Apostołów, 

wspieraj, broń i prowadź. Na pamiątce 50-

lecia kapłaństwa czytamy: Wielbi dusza 

moja Pana i raduje się duch mój w Bogu 

Zbawicielu moim (Magnificat). W swoje 

Święto, Matka Boża Królowa Nieba zapro-

siła go do siebie 

http://www.jasnag�ra.pl/
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Marian Dolata urodził się 15 stycznia 1930 

roku w Tarchałach Wielkich w Poznań-

skiem z rodziców Andrzeja i Jadwigi z 

domu Kasprzak. Wychował się w gronie 

trzech sióstr, z których najstarsza Jadwiga 

zmarła w miesiąc po urodzeniu, i jednego 

brata. Sielanka rodzinna skończyła się 1 

września 1939 roku z chwilą wybuchu II 

wojny światowej. Kilka dni po rozpoczęciu 

wojny ojciec rodziny został przez Niemców 

wzięty do niewoli i wywieziony do Prus 

Wschodnich. Matce z czwórką małych 

dzieci kazano się w ciągu kilkunastu minut 

spakować i 11 grudnia 1939 roku wszyst-

kich wywieziono do Generalnej Guberni do 

Tomaszowa Mazowieckiego. Bieda, głód i 

sroga zima sprawiły, że matka postanowiła 

zaryzykować i powrócić z dziećmi w ro-

dzinne strony.   Marian znalazł schronienie 

na gospodarstwie swego wuja Jana Ka-

sprzaka w Świecy, u którego do końca 

wojny pasał krowy. Pozostałe rodzeństwo, 

każde osobno w innej rodzinie przeżywało 

podobny los. Rodzice cały czas się ukry-

wali, bo byli poszukiwani przez Gestapo. 

Dopiero po dwóch latach Marian dowie-

dział się, gdzie jest matka, a po czterech 

usłyszał o losie swego ojca. W styczniu 

1945 roku po przejściu frontu rodzina 

zaczęła zbierać się razem we własnym, 

zdewastowanym przez Niemców domu 

rodzinnym. Ojciec w tym czasie był na 

robotach we Wrocławiu. Wrócił na Zapu-

sty, na świeże pączki i był to dla rodziny 

Dolatów najszczęśliwszy dzień od jesieni 

1939 roku. 

 

Marian od razu zaczął kontynuować, roz-

poczętą przed wojną szkołę. Każdego 

miesiąca przerabiał jedną klasę. W czerw-

cu 1945 roku został przyjęty do gimnazjum 

w Ostrowie Wielkopolskim. W następnych 

niedzielach ksiądz proboszcz Pasikowski z 

Odolanowa ogłaszał z ambony, że werbiści 

otwierają gimnazjum w Bruczkowie. Od-

szukał szybko na mapie, gdzie jest ten 

Bruczków i poprosił o przyjęcie. We wrze-

śniu już był w Bruczkowie. Po dwóch la-

tach został przekazany do szkoły werbi-

stowskiej w Nysie. Tam w 1949 roku zrobił 

małą maturę i zgłosił się do nowicjatu w 

Pieniężnie. Po pierwszym roku nowicjatu 

przez dwa lata uzupełniał liceum i następ-

nie podjął studia filozoficzno-teologiczne. 7 

lipca 1957 roku otrzymał święcenia ka-

płańskie. Jeszcze przez rok studiował 

przedmioty pastoralne w Misyjnym Semi-

narium Duchownym Księży Werbistów w 

Pieniężnie i już w pełni uformowany rozpo-

czął pracę kapłańskie. 

 

Pierwsze dwa lata przepracował w para-

fiach Diecezji Warmińskiej jako wikariusz w 

Sztumie, Iławie i Suszu. W 1960 roku 

został powołany na ekonoma domowego w 

Pieniężnie. Odtąd przez 42 lata bez prze-

rwy pełnił bardzo ważne zadania w Pol-

skiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Boże-

go jako ekonom domowy w Pieniężnie 

(1960-1969), w Chludowie (1992-1998) i 

prowincjalny (1998-2002), jako rektor w 

Rybniku (1976-1984), Warszawie (1984-

1989) i Chludowie (1989-1992). Będąc 

rektorem w Rybniku był równocześnie 

budowniczym kościoła. W czasie rektoro-

wania w Warszawie rozbudował dom 

prowincjalny, a w Chludowie dom nowi-

cjacki. Miał dar i talent w sprawach eko-

nomicznych podbudowany przez studium 

w Instytucie Prymasowskim w Warszawie 

w latach 60-tych w zakresie: Świeckie 

Prawo Administracyjno-Skarbowe, gdzie 

zdobył dyplom Kwalifikowany Administrator 

Ekonomiczno-Prawny. W 1969 roku zdobył 

również dyplom Kwalifikowanego Rolnika, 

a w 1972 roku dyplom Zawodowego Kie-

rowcy. 

   

Swoje powołanie misyjne rozwijał i reali-

zował jako Prowincjalny i Domowy Refe-

rent Misyjny w Pieniężnie (1969-1971). W 

latach 1971-1976 pracował w Kurii Diecezji 

Warmińskiej jako Dyrektor Diecezjalny 

Papieskich Dzieł Misyjnych, a od 1975 

roku jako Przewodniczący Diecezjalnej 

Komisji do Spraw Misji. 

 

Wszystkie te liczne i odpowiedzialne sta-

nowiska sprawiły, że jego serce zostało 

mocno nadwyrężone. Drugi zawał w 1988 

roku przeżył tylko dzięki szybkiej pomocy 

w szpitalu kardiologicznym w Warszawie – 

Aninie, długiej rehabilitacji i trochę mniej-

szemu tempu pracy. 

 

W stan „spoczynku”, i ile można o takim 

mówić w zakonie, przeszedł w 2002 roku. 

Darowany został mu przez Boga czas 

wykorzystał do spokojniejszej refleksji i 

podsumowania życia, chociażby w postaci 

napisania obszernego życiorysu. 

 

Dziś w imieniu Zmarłego możemy powtó-

rzyć za św. Pawłem: „W dobrych zawo-

dach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary 

ustrzegłem. Na koniec odłożono dla mnie 

wieniec sprawiedliwości, który mi wręczy 

Pan” (2Tm 4,7). Śp. O. Marian Dolata 

spocznie na cmentarzu klasztornym w 

Górnej Grupie 19 grudnia 2010 roku. Al-

fons Labudda SVD  

 

Za: www.werbisci.pl

 

ŚP. O. ALBERT CZESŁAW SZCZESIUL  (1931-2010) OFMConv 

 

 

Dnia 3 grudnia 2010 roku w Łodzi-

Łagiewnikach w wieku 79 lat zmarł Ojciec 

Albert Czesław Szczesiul, profes wieczysty 

i kapłan Prowincji Matki Bożej Niepokala-

nej w Polsce Zakonu Braci Mniejszych 

Konwentualnych, jubilat w Zakonie, prze-

żywszy 58 lat w Zakonie i 51 lat w kapłań-

stwie. 

 

Urodził się 12 kwietnia 1931 r. we wsi 

Gliniszcze Wielkie, w województwie podla-

skim, w powiecie sokólskim, w gminie 

Sokółka, archidiecezja białostocka (ów-

czesna diecezja wileńska), w głęboko 

religijnej rodzinie rolniczej jako pierwszy z 

czwórki dzieci Albina i Anny z domu Ace-

wicz, otrzymując imię Czesław. Miał jed-

nego brata i dwie siostry. Sakrament 

Chrztu Świętego otrzymał w Parafii Prze-

mienienia Pańskiego w Sokolanach. Na-

ukę w szkole powszechnej rozpoczął w 

roku 1938. Wybuch drugiej wojny świato-

wej spowodował nie tylko przerwanie 

pobierania nauki, ale także zapoczątkował 

w życiu małego chłopca Czesława czas 

szczególnych doświadczeń. Zaraz po 

wkroczeniu armii bolszewickiej na teren 

Polski jego ojciec został aresztowany dnia 

17 października 1939 r., zaś po wywiezie-

niu go w 1940 r. ślad po nim zaginął. Cze-

sław wraz z mamą, rodzeństwem i dziad-

kami w kwietniu 1940 r. w ramach represji 

został wywieziony  i osadzony w obozie 

pracy na stepach Kazachstanu, gdzie 

przyszło mu zmagać się z nieludzkimi 

warunkami egzystencji, dotkliwymi choro-

bami oraz śmiercią bliskich mu osób. 

 

 

 

Po sześciu latach tułaczki, dokładnie 16 

czerwca 1946 r. wraz z mamą i rodzeń-

stwem Czesław powrócił do rodzinnego 

domu. Po krótkim przygotowaniu katechi-

zmowym przystąpił do I Komunii Świętej, a 

następnie, mieszkając u swego wuja, 

uczęszczał do szkoły powszechnej w 

Sidrze koło Dąbrowy Białostockiej. Po 

ukończeniu siódmej klasy szkoły po-

wszechnej w 1949 r., po przeczytaniu 

ogłoszenia w „Rycerzu Niepokalanej”, 

wstąpił do Małego Seminarium w Niepoka-

lanowie.  

 

Po ukończeniu dziewiątej klasy dnia 30 

sierpnia 1951 r., otrzymując imię zakonne 

Albert, rozpoczął nowicjat w Łodzi-

Łagiewnikach pod kierunkiem magistra o. 

Augusta Rosińskiego.  

 

W podaniu o dopuszczenie go do nowicja-

tu pisał: „Mam powołanie do stanu kapłań-

skiego. Chcę się poświęcić Bogu i służyć 

Mu przez Niepokalaną w Zakonie OO. 

Franciszkanów, w posłuszeństwie, czysto-

ści i świętym ubóstwie” . Magister nowicja-

tu w okresowych relacjach przedstawiał 

brata Alberta jako nowicjusza o dobrych 

uzdolnieniach intelektualnych, dobrego 

charakteru, gorliwego i okazującego wiele 

dobrej woli. Pierwszą profesję zakonną 

złożył dnia 31 sierpnia 1952 r. w Łodzi-

http://www.werbisci.pl/
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Łagiewnik. W latach 1952-1954 kontynu-

ował naukę w Małym Seminarium w Nie-

pokalanowie, gdzie na zakończenie klasy 

XI zdał tzw. „maturę wewnętrzną”. Maturę 

państwową zdał w Łodzi dnia 8 grudnia 

1957 r. Od roku 1954 do 1956 studiował 

filozofię w Łodzi-Łagiewnikach. Studia 

teologiczne odbywał w Metropolitalnym 

Seminarium Duchownym św. Jana Chrzci-

ciela w Warszawie w latach 1956-1959.  

Profesję wieczystą złożył dnia 4 paździer-

nika 1956 r. w Warszawie. Święcenia 

kapłańskie przyjął dnia 2 sierpnia 1959 r. w 

katedrze warszawskiej z rąk Sługi Bożego 

ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa 

Polski. W tym samym roku rozpoczął stu-

dia psychologii na Wydziale Filozoficznym 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 

pełniąc także obowiązek przełożonego 

ojców studiujących na KUL-u (od 25 wrze-

śnia 1961 r.). Egzamin magisterski złożył 

25 września 1962 r.  

 

W latach 1962-1964 pracował jako prefekt-

katecheta w Koszalinie. W okresie od 

października 1964 do 1967 podjął na KUL-

u studia doktoranckie ze specjalizacją 

psychologii osobowości. Przez trzy waka-

cyjne miesiące 1967 roku o. Albert należał 

„de familia” do klasztoru w Poznaniu. W 

latach 1967-1970 pełnił obowiązki ojca 

duchownego kleryków oraz wykładowcy 

liturgiki w Wyższym Seminarium Duchow-

nym w Łodzi-Łagiewnikach. Od 2 lutego 

1970 do 20 czerwca 1971 pełnił obowiązki 

gwardiana w klasztorze w Poznaniu. Od 1 

lipca 1971 do 6 czerwca 1977 spełniał 

obowiązek gwardiana w Łodzi-

Łagiewnikach. W okresie od 1 lipca 1977 

do 20 czerwca 1980 był wikariuszem para-

fii i katechetą w Koszalinie.  

 

Od 28 czerwca 1980 do 23 czerwca 1986 

pełnił obowiązki gwardiana i proboszcza 

parafii Matki Bożej Anielskiej w Łodzi przy 

ul. Rzgowskiej. W okresie od 20 lipca 1986 

do 26 czerwca 1989 pełnił obowiązki ojca 

duchownego i wykładowcy psychologii w 

WSD w Łodzi-Łagiewnikach. Podczas 

Kapituły Prowincjalnej Zwyczajnej w 1989 

r. o. Albertowi powierzono urzędy Asysten-

ta, Wikariusza i Sekretarza Prowincji oraz 

obowiązek Asystenta Prowincjalnego 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 

Urząd Wikariusza Prowincji pełnił przez 

pięć miesięcy do 5 grudnia 1989 r., zaś 

pozostałe urzędy do końca kadencji urzę-

dowania, czyli do 2 maja 1992 r. W latach 

1992-1994 przebywał w klasztorze w Łodzi 

przy ul. Kreciej 37, pełniąc także obowiązki 

wykładowcy psychologii oraz z zakresu 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w 

WSD w Łodzi-Łagiewnikach. Kapituła 

Prowincjalna w 1992 r. ponownie powie-

rzyła o. Albertowi na czas kadencji obo-

wiązek Asystenta Prowincjalnego Fran-

ciszkańskiego Zakonu Świeckich. W roku 

1994 na mocy obediencji zakonnej o. 

Albert został przeniesiony do WSD w 

Łodzi-Łagiewnikach, gdzie powierzono mu 

obowiązki wykładowcy oraz sekretarza 

studiów, który pełnił do czerwca 2000 r. W 

1996 r. Kapituła Prowincjalna ponownie 

powierzyła o. Albertowi obowiązek Asy-

stenta Prowincjalnego Franciszkańskiego 

Zakonu Świeckich. Powierzono mu także 

obowiązek asystenta duchowego Regionu 

Łódzkiego Franciszkańskiego Zakonu 

Świeckich oraz powołano do Komisji Pro-

wincjalnej ds. Apostolstwa. W 1997 r. 

otrzymał nominację na spowiednika nowi-

cjuszy w Smardzewicach, dokąd dojeżdżał 

z Łodzi co dwa tygodnie.  

 

Od września 2000 r. o. Albert pełnił obo-

wiązek spowiednika kleryków w WSD w 

Łodzi-Łagiewnikach oraz braci postulantów 

w domu formacyjnym w Łodzi przy ul. 

Kreciej. W roku 2000 oraz 2004 powierzo-

no mu po raz kolejny obowiązek wykła-

dowcy psychologii, zaś obowiązek spo-

wiednika kleryków w WSD w Łodzi-

Łagiewnikach spełniał do końca swoich 

dni.  

 

Ze względu na występujące w organizmie 

zmiany nowotworowe w maju bieżącego 

roku przeszedł poważną operację chirur-

giczną, zaś w ostatnich tygodniach nastą-

piły przerzuty powodujące bolesne dole-

gliwości. 

 

O. Albert w roku 2001 obchodził złoty 

jubileusz życia zakonnego, zaś w roku 

2010 także złoty jubileusz kapłaństwa, 

który przeżywał we wspólnocie z wielką 

wdzięcznością Bogu za udział w kapłań-

stwie Jezusa Chrystusa. O. Alberta Cze-

sława Szczesiula zapamiętamy jako czło-

wieka otwartego, umiejącego wczuć się w 

drugiego człowieka i intuicyjnie go zrozu-

mieć, jako zakonnika i kapłana braterskie-

go, gorliwego i niezwykle dyspozycyjnego. 

Ufamy, że jak poświęcił na zawsze swoje 

życie Bogu, tak też zostanie przez Niego 

przyjęty do krainy życia wiecznego. 

 

Pogrzeb Ś.P. Ojca Alberta Czesława 

Szczesiula odbył się dnia 6 grudnia 2010 

roku o godz. 12.00 w Sanktuarium Św. 

Antoniego z Padwy w Łodzi-Łagiewnikach. 

Mszy św. przewodniczył J.E. Ks. Bp Irene-

usz Pękalski z Łodzi, zaś okolicznościową 

homilię wygłosił J.E. O. Bp Błażej Marian 

Kryszyłowicz ze Szczecina, który też po-

prowadził kondukt żałobny na łagiewnicki 

cmentarz oraz przewodniczył modlitwom 

przy grobie. O. Zbigniew Kopeć, sekr. 

Prow.   

 

 

 

ŚP. KS. TADEUSZ CZULAK  (1923-2010) SAC 

 

 

Dnia 5 grudnia 2010 roku zmarł w Ząbko-

wicach Śląskich ks. Tadeusz Czulak SAC - 

Pallotyn. Ks. Tadeusz Czulak SAC urodził 

się dnia 16 października 1923 roku w 

Międzybrodziu. Pierwszą konsekrację w 

Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego 

złożył dnia 15 sierpnia 1947 roku, zaś 

wieczną dnia 15 sierpnia 1950 roku. Świę-

cenia kapłańskie otrzymał dnia 29 czerwca 

1951 roku w Ołtarzewie. Jako Pallotyn 

posługiwał w Ząbkowicach Śląskich (1952-

1954), Ołtarzewie (1954-1963), Poznaniu 

(1963-1967), Warszawie (1967-1972), 

Kościelisku (1972-1983), Warszawie 

(1983-1989) oraz w Ząbkowicach Śląskich 

(1989-2010). Pogrzeb śp. ks. Tadeusza 

odbYŁ się w sobotę (11 grudnia br.) o 

godz. 11.00 w kościele parafialnym p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w 

Ząbkowicach Śląskich.     Zarząd Prowincji 

Pallotynów w Poznaniu. 

 


