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Ty, będąc wielkim i bogatym, dla nas stałeś się małym i ubogim. Chciałeś narodzić się poza domem, 

w stajni, być owiniętym w pieluszki, ssać pierś Matki Dziewicy, być położonym w żłobie miedzy wo-

łem i osłem. „Wówczas zajaśniał dla nas dzień nowego odkupienia, naprawy starych rzeczy, szczę-

śliwości wiecznej; wtedy niebiosa, na całym świecie, trysnęły miodem!”. Teraz wiec, duszo moja, 

obejmij żłóbek, przyciśnij usta do stopek Dzieciątka, ucałuj obie. Rozważaj ponadto czuwanie paste-

rzy, podziwiaj zastępy aniołów, weź udział w pieniach niebieskich, śpiewaj usty i sercem: Chwała na 

wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których On ma upodobanie (św. Bonawentura).  

 

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy by nadchodzące święta Bożego Narodze-

nia zrodziły w naszych umysłach pokój, a w naszych sercach miłość. Niech ludz-

kość całą ogarnie pragnienie jedności, niech ustaną spory, gniew i nienawiść, a 

chóry anielskie z Betlejem przyniosą każdemu człowiekowi nowinę, że jest kocha-

nym dzieckiem Boga..                                                        

 

 

 

 

 

 

$#guid{ BCED CB57-D599-471D-8B8D-423B88883FE2}#$ 
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  Wiadomości krajowe 

 

Jubileusz 100-lecia o. Alfreda  

Rozynka OMI w Lublińcu  

 

12 grudnia odbyła się główna uroczystość 

obchodu jubileuszu 100 lecia O. Alfreda 

Rozynka OMI. O. Alfred urodził się 

10.12.1910 r. w Niałku k. Wolsztyna. W 

jego rodzinie było 21 rodzeństwa z jednych 

rodziców. W tym najstarsza siostra zakon-

nica i dwóch oblatów. 

   

  

 

O. Alfred świecenia otrzymał w 1936 r. 

Pracował jako misjonarz chociaż też był 

proboszczem w Łebie. Kilka razy był supe-

riorem, m.in. na Św. Krzyżu. W wieku 90 

lat czynnie posługiwał wiernym, jeździł na 

zastępstwa i odpusty. O. Alfred to człowiek 

głębokiej wiary i pełen pogody ducha. 

Receptę na długowieczność pokłada w 

tym, by „we wszystkim był umiar".  

 

W piątek w dzień 100 urodzin w kasplicy 

domowej została odprawiona Msza św. 

koncelebrowana przez wspólnotę z udzia-

łem Jubilata. W niedzielę odbyły się uro-

czystości zewnętrzne w kościele parafial-

nym. O godz. 11.30 odbyła się Msza św. 

koncelebrowana pod przewodnictwem Bpa 

Jana Wieczorka Ordynariusz gliwickiego. 

W koncelebrze stanął O. Prowincjał Ry-

szard Szmydki, Jubilat, 18 oblatów i pro-

boszcz z paraf. św. Mikołaja. Kazanie 

wygłosił O. Józef Niesłony. Na jubileusz 

przyjechali także bracia zakonni i dwaj 

nowicjusze ze Św. Krzyża. Kościół wypeł-

niony był po brzegi wiernymi. Uroczystość 

uświetniła oprawa muzyczna w wykonaniu 

miejscowej orkiestry. Delegacje państwo-

we i parafialne składały życzenia. Życzenia 

od Premiera RP Ojcu Alfredowi wręczył 

Burmistrz Edward Maniura. Na końcu 

Jubilat w kilku zdaniach podziękował 

wszystkim za co zebrani nagrodzili go 

gromkimi oklaskami. Po Mszy św. zasiedli-

śmy wraz z zaproszonymi gośćmi, aby 

dalej świętować. Na jubileusz przyjechała 

liczna rodzina Solenizanta oraz ostatni 

żyjący brat o. Alfreda 92-letni Józef Rozy-

nek. o. Bernard Briks     Za: www.oblaci.pl  

Przekazanie Betlejemskiego 

Światła Pokoju u pallotynów na 

Krzeptówkach 

 

W niedzielę, 12 grudnia, na Mszy św. o 

godz. 19:00, w Sanktuarium na Krzeptów-

kach, odbyła się uroczystość przekazania 

Betlejemskiego Światła Pokoju. Tradycja 

przekazywania Betlejemskiego Ognia 

narodziła się w 1986 roku w Linzu, w Au-

strii, jako część wielkich bożonarodzenio-

wych dzieł charytatywnych na rzecz dzieci 

niepełnosprawnych oraz osób potrzebują-

cych. 

   

Od tamtej pory skauci na całym świecie, 

uczestniczą w przekazywaniu go w swoich 

środowiskach. Co roku, ten Święty Pło-

mień, zapalony w Grocie Narodzenia Pań-

skiego w Betlejem wędruje do Wiednia, 

gdzie zostaje przekazany mieszkańcom 

miasta i przedstawicielom organizacji 

skautowych z większości krajów europej-

skich.  

   

W tym roku, dwudziesty już raz, harcerze 

Związku Harcerstwa Polskiego, którzy 

przeżywają 100-lecie istnienia, odebrali od 

skautów słowackich Betlejemskie Światło 

Pokoju pośród bajecznie ośnieżonych gór, 

w Nowym Smokowcu na Słowacji, po Mszy 

św. odprawionej pod przewodnictwem 

biskupa Spiskiego Andreja Imricha, w 

asyście harcerskich kapelanów, w tym 

naszego współbrata ks. Wojciecha Jur-

kowskiego SAC. Ze Słowacji Światło przy-

było do sanktuarium na Krzeptówkach, 

gdzie po Mszy św. ks. Kustosz Marian 

Mucha SAC przekazał je harcerzom z 

ZHR, zakopiańskim parafiom, władzom 

samorządowym, urzędom, szkołom i innym 

instytucjom.  

 

Betlejemskie Światło Pokoju jest bezinte-

resownym darem Boga, aby oświecić 

nasze serca i umysły, rozświetlać nasze 

drogi do bożonarodzeniowej radości. Jest 

symbolem pokoju, wzajemnego zrozumie-

nia poszczególnych ludzi i narodów, jest 

znakiem nadziei życia pozbawionego 

konfliktów i waśni. Harcerze, roznosząc 

Betlejemski Ogień po całym kraju i przeka-

zując go poza granice Polski ukazują, co 

oznacza niesienie pokoju oraz idei brater-

stwa. ks. Michał Kiersnowski SAC, Zako-

pane-Krzeptówki  

 

Hiszpańska fiesta Bożonarodzenio-

wa u franciszkanów w Krakowie 

 

Duszpasterstwo języka hiszpańskiego przy 

bazylice Franciszkanów w Krakowie, Wyż-

sze Seminarium Duchowne Franciszkanów 

i British International School Of Cracow w 

niedzielę zorganizowali Bożonarodzeniową 

Fiestę Latynosów. Na program złożyły się: 

msza św. w języku hiszpańskim, procesja 

Las Posadas, kolędy i jasełka w wykonaniu 

dzieci z British International School Of 

Cracow, tańce: Flamenco i Salsa, dzielenie 

się opłatkiem, piñata i degustacja potraw. 

   

"Las Posadas to korowód przedstawiający 

wędrówkę Rodziny Świętej w poszukiwa-

niu miejsca, gdzie mogłaby się zatrzymać, 

aby porodzić Dzieciątko Jezus. Jest to 

zwyczaj, podczas którego jedna z rodzin w 

mieście przygotowuje, organizuje ten 

symboliczny nocleg" - wyjaśnia Meksykan-

ka Silvia Mondragon. 

 

 

 

Były, wieloletni misjonarz w Boliwii, a 

obecnie asystent prowincjała krakowskich 

franciszkanów ds. misji o. Zbigniew Świer-

czek OFMConv tłumaczy nam z kolei 

obrzęd piñaty. "Jest to charakterystyczny 

konkurs, w którym uczestniczą dzieci. 

Jakiś czas wcześniej przygotowuje się 

papierową, rogatą kulę wypełnioną słody-

czami i wiesza się ją nad głowami uczest-

ników zabawy. Następnie, począwszy od 

najmłodszych, dziecku zawiązuje się oczy i 

daje kij w rękę, a ono próbuje rozbić tę 

kulę, tak aby wysypały się z niej cukierki" - 

opowiada. 

 

Silvia Mondragon wyjaśnia, że "walka z 

piñatą symbolizuje walkę ze złem, prze-

zwyciężeniem grzechów". Obecni na spo-

tkaniu przy Franciszkańskiej w Krakowie 

Latynosi opowiadali, że w ich krajach 

fiesta, huczne świętowanie zaczyna się 

zaraz po Pasterce, jeszcze w nocy z 24 na 

25 grudnia. "O północy wznosi się toasty 

na cześć Nowonarodzonego. Pije się 

szampana bądź wino" - mówi Peruwiań-

czyk Felix Malaga. Podczas niedzielnego 

święta Latynosów w Krakowie przeprowa-

dzona została również loteria. Dochód w 

całości zostanie przeznaczony na dzieci w 

Paragwaju. 

 

Duszpasterstwo wiernych języka hiszpań-

skiego przy bazylice św. Franciszka z 

Asyżu w Krakowie ma już 13 lat. 11 maja 

1997 roku została tam po raz pierwszy 

celebrowana msza święta po hiszpańsku. 

Teraz sprawuje się ją w każdą drugą nie-

dzielę miesiąca o godz. 14.30. Początkowo 

przychodziło na nią od 20 do 65 osób. 

Przychodziły osoby z Ameryki Łacińskiej, 

choć nie brakowało ludzi z Hiszpanii, a 

http://www.oblaci.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=519:lubliniec-jubileusz-100-lecia-o-alfreda-rozynka-omi&catid=1:aktualnosci&Itemid=56
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także z Włoch czy ze Stanów Zjednoczo-

nych. W tej grupie znaleźli się dyplomaci, 

siostry zakonne, rodziny latynoskie, pary 

mieszane oraz studenci. Przychodzili też 

Polacy, m. in. honorowi konsulowie z Peru, 

Meksyku, Chile, a także studenci iberysty-

ki, uczeniowie szkół średnich, gdzie na-

uczany jest j. hiszpański. jms.  

Za: www.franciszkanie.pl  

 

Rodzinny opłatek kleryków  

Paulińskich na Jasnej Górze 

 

Tradycyjnie przed Bożym Narodzeniem na 

Jasnej Górze organizowane jest świątecz-

ne spotkanie kleryków paulińskich z rodzi-

nami. W tym roku odbywało się ono w 

dniach 18-19 grudnia. W czasie dwudnio-

wego spotkania klerycy i ich rodzice 

uczestniczyli we wspólnych modlitwach, 

nabożeństwie i wieczornym Apelu Jasno-

górskim oraz w uroczystym spotkaniu 

opłatkowym.  

 

 

Jasnogórski opłatek 

 

W sobotę, 18 grudnia rozważanie apelowe 

wygłosił przeor Jasnej Góry o. Roman 

Majewski. „Stoi przed Tobą Matko najpięk-

niejszy kwiat paulińskiego zakonu – bracia 

alumni Wyższego Seminarium Duchowne-

go w Krakowie na Skałce wraz ze swoimi 

rodzicami przeżywając doroczny dzień 

pielgrzymowania do Ciebie, dzień modli-

twy, spotkania, radości. Za każdą matkę i 

każdego ojca, za każdą rodzinę, w której 

wzrastał i wychowywał się paulin, my dziś 

Tobie Matko naszego Zakonu dziękujemy i 

prosimy, i zwierzamy” – mówił o. przeor. 

(…)  

 

W niedzielę, 19 grudnia o godz. 9.30 zo-

stała odprawiona Msza św. w Kaplicy 

Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył i 

homilię wygłosił o. Michał Lukoszek, rektor 

WSD Ojców Paulinów na Skałce i przeor 

klasztoru (…). „Potrzebujemy tych, którzy 

będą nam o tym zawsze przypominali. 

Dlatego dzisiaj dziękujemy Bogu za 

wszystkich kapłanów, a także za tych, 

którzy przygotowują się do kapłaństwa, 

zwłaszcza za alumnów Wyższego Semina-

rium Duchownego Zakonu Ojców Paulinów 

w Krakowie na Skałce – mówił kaznodzieja 

- Modlimy się dzisiaj razem z rodzicami 

naszych braci kleryków, którzy, jak co 

roku, pielgrzymują na Jasną Górę. Drodzy 

rodzice raz jeszcze pragnę bardzo ser-

decznie wam podziękować, że zgodziliście 

się oddać waszych synów na służbę Bogu 

i Maryi w Zakonie Paulinów. Dziękując 

zarazem proszę was o to, byście poprzez 

modlitwę i rodzicielską miłość towarzyszyli 

im w ich powołaniu, by oni byli podobni do 

Maryi i Józefa, którzy współpracują z Bo-

giem w urzeczywistnianiu Jego zamysłów”. 

(…). O. Stanisław Tomoń        

Za: www.jasnagora.com  

 

XI Wigilia Starego Miasta w Lubli-

nie u dominikanów 

 

Już po raz jedenasty dominikanie w Lubli-

nie organizują w dniach 18 i 19 grudnia 

Wigilię Starego Miasta. W programie msza 

św., kiermasze, wspólne dekorowanie 

choinek, jasełka, koncerty i wiele innych 

atrakcji. 

   

Wystarczy znaleźć się na starówce Lubli-

na, w tych dniach będzie ona tętnić wyjąt-

kowym życiem. Wigilia Starego Miasta, 

wyjątkowe spotkanie, które swoje początki 

ma już ponad dekadę temu, z roku na rok 

w szczególny sposób ożywia serce Lubli-

na. Rytm życia i klimat miejsca zawsze 

wyznaczają jego mieszkańcy, dlatego takie 

szczególne znaczenie dla tej najstarszej 

części miasta ma Bazylika Św. Stanisława 

i dominikański klasztor.  

 

Bazylika i klasztor przechodzą remont, 

dlatego w tym roku wigilijne spotkanie 

rozpocznie się już 18 grudnia - kiermasz 

ciast, kawiarenka i kiermasz świąteczny 

będą działały już w sobotę, a dochód zo-

stanie przeznaczony właśnie na remonty. 

Niedziela - 19 grudnia - to czas, w którym 

każdy, spośród bardzo bogatego planu, 

wybierze coś, co go zainteresuje. W orga-

nizację i pomoc w tym wydarzeniu co rok 

włącza się około stu podmiotów - od ze-

społów i sztukmistrzów przez szkoły aż do 

podmiotów gastronomicznych.  

 

Jak będzie? Miejmy nadzieję, że jeszcze 

piękniej niż w ubiegłych latach! Urokliwe 

lubelskie uliczki, na których całe mnóstwo 

choinek ubiorą mieszkańcy (szkoły, dzieci, 

organizacje). Msza Święta w Bazylice. 

Kolędnicy i Aniołowie rozdający drobne 

upominki dzieciom. Program artystyczny 

na trzech scenach - koncerty, śpiewanie 

kolęd. Pokazy i sztukmistrzowie. Później - 

Wigilijna wieczerza... 

 

Wigilia Starego Miasta na lubelskiej sta-

rówce, poprzez jedność i radość tworzenia 

wspólnoty otworzy na jeszcze głębsze 

przeżywanie Tajemnicy Wcielenia. Ten 

czas to przede wszystkim wyjątkowe spo-

tkanie, na które zaproszeni są wszyscy, bo 

Bóg narodzi się dla wszystkich bez wyjąt-

ku. Każdy z uczestników jest prawdziwą 

wartością tego spotkania. Razem ożywimy 

serce miasta i jak różnorodne ozdoby na 

choince powodują, że staje się piękna, tak 

wszyscy, którzy wezmą udział w Wigilii 

dodadzą jej wyjątkowości. 

 

Z pewnością - serce miasta będzie bić 

tego dnia jeszcze mocniej - wystarczy 

przyjść!                  Za: www.dominikanie.pl  

 

Werbiści świętują 75-lecie prowin-

cji u Św. Józefa w Kaliszu 

 

Dnia 14 grudnia 2010 r., przybyło do Sank-

tuarium św. Józefa w Kaliszu około 100 

Werbistów, aby uczestniczyć w jubile-

uszowej pielgrzymce, z okazji 75 rocznicy 

ustanowienia Polskiej Prowincji Zgroma-

dzenia Słowa Bożego (Księża Werbiści). 

Dekretem z 14 grudnia 1935 r., ówczesny 

przełożony generalny, o. Józef Grendel 

ustanowił Polską Prowincję Werbistów. 

Patronem nowopowstałej prowincji został 

św. Józef. 

   

Pierwszym punktem pielgrzymki w Kaliszu 

było spotkanie z kustoszem Sanktuarium 

ks. Prałatem Jackiem Plotą oraz zwiedza-

nie kaplicy męczeństwa więźniów obozu 

koncentracyjnego w Dachau.  

   

 

 

O godz. 12.00 rozpoczęła się uroczysta 

Msza św. koncelebrowana pod przewod-

nictwem Ks. Bpa Jerzego Mazura svd, 

Biskupa Ełckiego. Uczestniczył w niej 

Regionał Regii Ural o. Jakub Błaszczyszyn 

svd. Homilię wygłosił o. Andrzej Danile-

wicz, Prowincjał Polskiej Prowincji Werbi-

stów. Nawiązując do Ewangelii o odnale-

zieniu Jezusa w świątyni jerozolimskiej 

oraz do głównego obrazu w Sanktuarium 

św. Józefa, podkreślił aspekt pielgrzymo-

wania, tak istotny w życiu misjonarskim 

oraz aspekt ukazywania tajemnicy Trójcy 

Świętej, która jest fundamentem werbi-

stowskiej duchowości i misji.  

 Przed końcowym błogosławieństwem o. 

Prowincjał dokonał Aktu Zawierzenia św. 

Józefowi całej Polskiej Prowincji Księży 

Werbistów. Z kolei Ks. Bp Jerzy Mazur 

zachęcił wszystkich zgromadzonych, aby 

za wstawiennictwem św. Józefa przyzywali 

Ducha Świętego dla misyjnej działalności 

Kościoła.  

 

Ostatnim punktem pielgrzymki był referat 

o. Janusza Brzozowskiego svd, wykładow-

cy Misyjnego Seminarium Księży Werbi-

stów w Pieniężnie, zatytułowany: „75 lat 

Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa 

http://www.franciszkanie.pl/
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/9686.mp3
http://www.jasnagora.com/
http://dominikanie.pl/aktualnosci/news/news_id,2676,xi_wigilia_starego_miasta_w_lublinie.html
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Bożego”. Na zakończenie spotkania w 

Kaliszu odmówiono „modlitwę jubileuszo-

wą” do św. Józefa, która będzie odmawia-

na przez cały rok w domach misyjnych 

werbistów w Polsce. Na pamiątkę piel-

grzymowania do Kalisza przedstawiciele 

wspólnot werbistowskich w naszej Ojczyź-

nie, otrzymali z rąk o. Prowincjała jubile-

uszowy obraz św. Józefa. Polska Prowin-

cja Zgromadzenia Słowa Bożego liczy ok. 

240 członków. Ponadto 340 polskich Wer-

bistów pracuje w ponad 70 krajach na 

całym świecie. Całe Zgromadzenie Słowa 

Bożego liczy ponad 6500 członków. Wśród 

108 Męczenników II Wojny Światowej, 

których papież Jan Paweł II ogłosił błogo-

sławionymi jest czterech Werbistów: bł. 

Ludwik Mzyk, bł. Stanisław Kubista, bł. 

Alojzy Liguda i bł. br. Grzegorz Frącko-

wiak. Jan Wróblewski svd 

 

Franciszkanie mistrzami Polski w 

tenisie stołowym 

 

Drużynowe mistrzostwo Polski w tenisie 

stołowym Wyższych Seminariów Duchow-

nych wywalczył zespół franciszkanów 

(OFMConv) z Krakowa. W zawodach 

wzięło udział ponad 64 kleryków z 22 

seminariów diecezjalnych i zakonnych z 

całej Polski. XIII Mistrzostwa Polski Wyż-

szych Seminariów Duchownych w tenisie 

stołowym odbywały się od 13 do 16 grud-

nia w Częstochowie. 

 

 

 

Bracia reprezentujący seminarium fran-

ciszkanów im. św. Maksymiliana w Krako-

wie, w składzie: br. Jacek Bielecki, br. 

Roman Janusz i br. Marcin Guzik zostali 

drużynowym mistrzem Polski. Drugie 

miejsce zajęli klerycy z WSD w Tarnowie 

oraz z WSD w Radomiu, a trzecie miejsce 

zajęło WSD w Ełku.  "Nasi franciszkanie-

sportowcy wygrali wszystkie swoje mecze 

pokonując kolejno: WSD Kalisz 3:0, WSD 

Świdnica 3:1, WSD Częstochowa 3:0, 

WSD Katowice 3:0, WSD Ożarów Maz. 3:0 

i WSD Radom 3:0" - mówi z dumą kapitan 

zespołu z Krakowa br. Marcin Guzik 

OFMConv. - W finale turnieju również nie 

pozostawiliśmy cienia nadziei przeciwni-

kom i wygralismy z WSD Tarnów 3:0" - 

dodaje. 

 

Turniej indywidualny także okazał się 

bardzo udany dla franciszkanów z Krako-

wa. Br. Marcin Guzik zajął II miejsce zdo-

bywając wicemistrzostwo Polski i srebrny 

medal. Br. Roman Janusz uplasował się 

na 7 pozycji, a br. Jacek Bielecki był 13. 

Mistrzostwo w tej kategorii zdobył Kleryk 

Wojciech Lech z wyższego seminarium 

diecezji tarnowskiej. (…) 

Za:www.franciszkanie.pl  

 

Salezjański kalendarz misyjny: 

„Prawa dziecka w obiektywie” 

 

„Każde dziecko w chwili narodzin, zarówno 

w Ghanie, jak i na całym świecie, otrzymu-

je niezbywalne prawa do godnego życia, 

rozwoju, nauki czy zabawy” – tak brzmi 

jedno z haseł kalendarza na rok 2011, 

będącego najnowszą propozycją wydawni-

czą Salezjańskiego Wolontariatu Misyjne-

go MŁODZI ŚWIATU. 

 

Kalendarz ścienny „Prawa dziecka w 

obiektywie” zostal stworzony na podstawie 

wybranych artykułów, znajdujących się w 

Konwencji o Prawach Dziecka z 1989 

roku. Wpisując się w założenia edukacji 

rozwojowej, na każdy z miesięcy został 

opracowany konspekt zajęć, odnoszący 

się do danego zagadnienia. Wszystkie 

konspekty zilustrowano zdjęciami wykona-

nymi w Domu dla Chlopcow Ulicy, jak i 

wśród dzieci z całego miasta Sunyani w 

Ghanie (Afyka Zachodnia). 

 

W każdym miesiącu zostały również wy-

szczególnione dni społecznego zaanga-

żowania, które mają odbiorcom przypomi-

nać o społecznych zależnościach ludzi na 

całym świecie, bez względu na miejsce 

urodzenia, wyznanie czy status społeczny.  

   

W publikacji znajduje sie dwanaście zdjęć 

z życia codziennego najmłodszych miesz-

kańców Ghany, autorstwa obecnie pracu-

jących tam wolontariuszek. Ma to również 

na celu przybliżenie sposobu funkcjono-

wania ośrodka wychowawczego, jakim jest 

Don Bosco Boys Home (Dom dla Chlop-

cow Ulicy) w Sunyani. Kalendarz jest rów-

nież próbą zmiany postaw i zachowań 

wobec praw dziecka. Szczegółowe infor-

macje dotyczące nabycia kalendarza oraz 

dane kontaktowe, niezbędne do złożenia 

zamówienia znajdują się na stronie SWM 

Młodzi Światu (www.swm.pl ).  

 

O tym, jak sobie pomóc … 

 

Wchodząc na stronę internetową 

www.rozaniecassistance.pl naszym oczom 

ukazuje się "miła dla oka" pierwsza strona 

akcji jaką prowadzą Karmelitanki Bose z 

Gniezna. Animacja trzech sióstr, które 

wodzą swoim wzrokiem za kursorem 

myszki tworzy niesamowity klimat... Zapra-

szamy do włączenia się w akcję pomocy! 

   

 

 

Oto fragment tekstu o akcji ze strony 

sióstr: Powstanie naszego Klasztoru Kar-

melitanek Bosych w Gnieźnie zawdzię-

czamy Bogu i hojności licznych darczyń-

ców. Dzisiaj liczymy na Twoją pomoc! 

Najprościej było pokazać dziurę w dachu - 

bez słowa wiadomo o co chodzi. Teraz 

czas na szczegóły i liczby. Wielka woda 

2010r. nie oszczędziła także naszego 

klasztoru. Jednak tutaj szkody mają inny 

charakter niż gdzie indziej, wystarczy kilka 

remontów (kolektory deszczowe, drzwi, 

drenaż budynku), aby trwale zabezpieczyć 

klasztor. Red 

 

 

 

  Refleksja tygodnia 

 

 

Od krytyki lepsza modlitwa 

 

  Powyższy tytuł odnoszę pro domo sua. 

Nierzadko w ostatnich latach wracałem z 

międzynarodowych zebrań przełożonych 

zakonnych z rozczarowaniem i zdziwie-

niem wysokim poziomem pesymizmu, 

bezsilności i bezradności u przedstawicieli 

tak zwanego Zachodu z powodu braku 

powołań, laicyzacji społeczeństwa i 

zmniejszającego się oddziaływania Ko-

ścioła na życie publiczne. 

 

Słowa niniejsze piszę w drugim dniu spo-

tkania przełożonych generalnych w Rzy-

mie. Temat obrad brzmi: Vita consacrata 

in Europa: Impegno per una profezia 

evangelica, co można przetłumaczyć jako: 

„Życie konsekrowane w Europie: zobowią-

zanie do świadectwa (dosłownie: proroc-

twa) ewangelicznego”, i jest kontynuacją 

rozważań z podobnego spotkania w maju 

tego roku. Podczas gdy poprzednio śro-

dek ciężkości w referatach i dyskusjach 

spoczywał na przygnębiających analizach 

socjologicznych, statystycznych i psycho-

http://www.franciszkanie.pl/
http://www.swm.pl/
http://www.rozaniecassistance.pl/
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logicznych i prawie całkowicie brakowało 

odniesienia do Boga i rzeczywistości 

duchowej, teraz – nagle i ku mojemu 

radosnemu zaskoczeniu – bardzo zdecy-

dowanie zaczęto mówić o „centralnym 

miejscu” i „priorytecie” Pana Boga we 

wszelkich działaniach zmierzających do 

odwrócenia negatywnych trendów.  

 

Już w referacie wstępnym, który wygłosił 

generał salezjanów ks. Pascual Chavez 

Villanueva, padły słowa: „Cała rzeczywi-

stość ludzka (…) zostaje zebrana i oświe-

cona w uroczystości Chrystusa, Króla 

Wszechświata, Pana życia, pokoju i jed-

ności. Chodzi tu o wyznanie wiary: historia 

mająca swój początek w Bogu ma swoje 

centrum w życiu, śmierci i zmartwych-

wstaniu Chrystusa i znajdzie swoje dopeł-

nienie, gdy Chrystus podporządkuje sobie 

wszystko. Jest to więc forma antycypowa-

nego świętowania – w nadziei – zwycię-

stwa Boga”. W tym samym tekście nieco 

dalej padły słowa: „Musimy uwolnić się od 

kultury schyłkowej i związanego z nią 

pesymizmu, a wyzwolić w sobie entuzjazm 

właściwy dla osób ogarniętych pasją dla 

Boga i ludzi”. W podsumowaniu owoców 

poprzedniego walnego zebrania przełożo-

nych generalnych ks. Mario Aldegani CSJ 

jako pierwszy aspekt europejskiego kryzy-

su kulturowego i moralnego wymienił „brak 

wiary, usiłowanie umieszczenia Boga 

poza kręgiem spraw, z dala od życia kon-

kretnych ludzi i ich relacji”.  

 

Przedstawiciel holenderskiego zakonu, 

który już w lutym tego roku na spotkaniu 

UCESM w Częstochowie złożył deklara-

cję, iż jego wspólnota, w związku z bra-

kiem powołań, umiera i koncentruje się na 

tym, jak to najlepiej zrobić (eutanazja?), 

spotkał się ze zdecydowanym oporem 

kapucyna z Niemiec, który grzecznie, jak 

tylko potrafił – i zaznaczając, że nie chce 

nikogo obrazić – wyraził opinię, że taka 

postawa może być tylko wymówką wtedy, 

gdy nie chce się podjąć żadnych działań 

dla zmiany negatywnych trendów. Tenże 

kapucyn dał przykład prowadzonego przez 

jego współbraci kościoła w cetrum Frank-

furtu nad Menem – miasta banków – gdzie 

od godz. 5 rano do 23 jest dostępna dla 

wszystkich przechodniów kaplica z prostą 

figurą Matki Bożej, przed którą można 

zapalić świece, i każdego dnia tych świec 

jest zapalanych – około dwóch tysięcy.  

 

Klaretyn o. Maxim Duran CMF w swoim 

referacie wyraził między innymi myśl: „Jak 

mówią ewangeliczne teksty apokaliptycz-

ne, jeśli wytrwamy do końca – będziemy 

zbawieni. To znaczy, gdy wiernie i cierpli-

wie będziemy pielęgnować nasz ewange-

liczny autentyzm i nasze doświadczenie 

Boga, radykalnie związane z posługą 

bliźnim, to przygotujemy początek nowego 

biegu rzeczy, z którego wyniknie życie 

zakonne już nie tak mniejszościowe, a za 

to bardziej znaczące w życiu Kościoła i 

społeczeństwa”. Podobnych wypowiedzi i 

myśli można by cytować bardzo wiele. 

Wszystkie referaty i prezentacje były 

„sążniste”, świetnie przygotowane i drążą-

ce temat do głębi. W dyskusji w grupie 

włoskiej ktoś przypomniał o powołaniu 

każdego z nas do świętości…  

 

Podsumowaniem całego spotkania i dys-

kusji było spotkanie z Ojcem Świętym 

Benedyktem XVI. Wrócę do swojej wspól-

noty umocniony, zbudowany odczuwal-

nym przełomem w postawach i z lekcją, 

której kolejny raz udzielił Duch Święty: Nie 

narzekaj – módl się – ufaj! 

 

Wasz współbrat 

Przewodniczący KWPZM 

ks. Tomasz Sielicki SChr  

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

 

Adwentowa zaduma na  

Manhattanie 

 

Rekolekcje Adwentowe w paulińskiej 

parafii Św. Stanisława BM na Manhattanie 

odbyły się w dniach 12-14 grudnia. Ad-

went to czas zasłuchiwania się w słowa 

proroków, których Bóg stawia na naszej 

drodze życia, aby prostować, zmieniać i 

naprawiać często bardzo pokręcone drogi 

naszego życia. Nam w tym roku Bóg dał o. 

Arnolda Chrapkowskiego, wikariusza 

generalnego paulińskiego zakonu na ten 

błogosławiony czas adwentowego zatrzy-

mania.  

   

  

Ojciec rekolekcjonista przeprowadzał nas 

po trzech rzeczywistościach, jakie wybrał 

na ten czas parafialnych rekolekcji - ja, 

rodzina, Kościół. „Bóg przychodzi w każ-

dej chwili. Mówią o tym mistycy. Można 

zapytać: czy zauważasz Jego nadejście? 

Przychodzi do ciebie w delikatnych impul-

sach twego serca. Puka do twych drzwi. 

Pragnie wejść do ciebie. Jednak być może 

jesteś zbytnio zajęty samym sobą, tak, że 

nie słyszysz Jego pukania. Gdy jesteś u 

siebie w domu, gdy jesteś w dobrym kon-

takcie z samym sobą, wtedy możesz 

usłyszeć Jego pukanie i zaprosić Go do 

siebie. Gdy wejdzie do twego serca, wtedy 

będziesz uratowany, wtedy zostaniesz 

uwolniony od wyobcowania, od swego 

rozdarcia, wtedy odkryjesz nową szansę 

dla samego siebie, wtedy będziesz wie-

dział, kim jesteś - mówił o. Arnold Chrap-

kowski - Okres Adwentu zaprasza cię, byś 

wszedł do samego siebie, by mógł do 

ciebie przyjść Chrystus, w każdej chwili, 

ale także na końcu czasów; gdy skończy 

się twój czas, Chrystus przyjdzie do ciebie 

w swojej chwale, byś ty na zawsze był w 

Nim i w sobie samym, gdy dotrzesz do 

kresu twoich poszukiwań". Za: 

www.jasnagora.com  

 Salezjanin nowym prymasem Chile 

 

Chile ma nowego prymasa. Papież przyjął 

rezygnację, którą złożył arcybiskup San-

tiago de Chile, kard. Francisco Javier 

Errázuriz. Na jego miejsce metropolitą 

chilijskiej stolicy został dotychczasowy 

arcybiskup Concepción, Ricardo Ezzati 

Andrello SDB. Urodził się on prawie 69 lat 

temu (7 stycznia 1942 r. koło Vicenzy) w 

północnych Włoszech. Mając 17 lat wyje-

chał do Chile, by wstąpić tam do nowicjatu 

salezjanów.  Studiował na chilijskim uni-

wersytecie katolickim w Valparaíso, w 

Papieskim Ateneum Salezjańskim w Rzy-

mie i w Instytucie Pastoralno-

Katechetycznym w Strasburgu we Francji 

 

 

Pracował w szkolnictwie kościelnym i był 

prowincjałem chilijskich salezjanów. Przed 

14 laty ks. Ezzati otrzymał sakrę biskupią. 

Był kolejno ordynariuszem diecezji Val-

divia, od 2001 r. biskupem pomocniczym 

Santiago de Chile, a od 2006 r. metropoli-

tą Concepción.       Za: Radio Watykańskie  

Trzeci etap wizytacji sióstr zakon-

nych w USA 

 

W kanonizacji nowej hiszpańskiej świętej 

Wizytacja żeńskich zgromadzeń w Sta-

nach Zjednoczonych wchodzi w trzecią 

fazę. Zarządzona przez Stolicę Apostolską 

procedura odbywa się teraz w domach 

wspólnot niektórych zgromadzeń. W przy-

http://www.jasnagora.com/
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szłym roku spodziewany jest watykański 

raport dotyczący żeńskiego życia zakon-

nego w Stanach Zjednoczonych. Będzie to 

formalne zakończenie wizytacji.  

   

Siostry będą miały jednak okazję odnieść 

się to zawartości raportu. Wymaga tego 

sprawiedliwość i miłość - zauważył abp 

Joseph Tobin w wywiadzie dla gazety 

National Catholic Reporter. Sekretarz 

Kongregacji ds. Instytutów Życia Konse-

krowanego i Stowarzyszeń Życia Apostol-

skiego przyznał, że konieczny jest proces 

pojednania i uzdrowienia ran, ponieważ 

wizytacja wyzwoliła dużo złości i bólu 

wśród części amerykańskich zakonnic. 

 

Jak poinformował abp Tobin, Watykan nie 

planuje wymierzać kar, ani pisać posta-

nowień wizytacyjnych. Zdiagnozowane we 

wspólnotach trudności będą dyskutowane 

z wizytatorką i wspólnie z siostrami roz-

strzygane. Sekretarz watykańskiej dyka-

sterii przyznał, że o amerykańskich za-

konnicach istnieje wiele obiegowych ste-

reotypów, które fałszują obraz tamtejsze-

go Kościoła, szczególnie, gdy nie zna się 

dobrze miejscowych realiów. Zauważył 

też, że wiele rozmawiał z amerykańskimi 

siostrami i nigdy nie usłyszał, by wizytacja 

była niesprawiedliwa.  

Za: Radio Watykańskie 

 

Jezuita Sprawiedliwym wśród Na-

rodów Świata 

 

 Za „Sprawiedliwego wśród Narodów 

Świata” izraelski Instytut Pamięci Narodo-

wej Yad Vashem uznał włoskiego jezuitę o 

bliskowschodnich korzeniach. Tytuł przy-

znawany za ratowanie Żydów przed hitle-

rowską zagładą otrzymał, tym razem 

pośmiertnie, o. Raffaele de Ghantuz Cub-

be SJ.  

   

Pochodził z katolickiej rodziny maronickiej, 

która z Aleppo w Syrii przeniosła się kilka-

set lat temu do włoskiej Toskanii, z cza-

sem przyjmując obrządek łaciński. Jeden 

z jego krewnych, zresztą o tym samym 

imieniu i nazwisku, był w XIX wieku bisku-

pem Livorno. O. Raffaele de Ghantuz 

Cubbe zmarł przed 27 laty w 79. roku 

życia. Odznaczenie odebrał dziś jego 

bratanek Francesco de Ghantuz Cubbe z 

rąk ambasadora Izraela przy Stolicy Apo-

stolskiej Mordechaya Lewy'ego. 

 

O. Raffaele de Ghantuz Cubbe był w 

latach 40. zeszłego wieku rektorem ów-

czesnego jezuickiego kolegium Mandra-

gone w podrzymskiej miejscowości Fras-

cati. Podczas niemieckiej okupacji Włoch 

ukrywał tam wśród uczniów wielu żydow-

skich chłopców. Przyznanie tytułu „Spra-

wiedliwego wśród Narodów Świata" oparto 

na zeznaniach trzech ocalonych, w tym 

dwóch jeszcze żyjących. Wynika z nich, 

że o. Cubbe i jego współbracia mimo 

zmiany nazwisk dobrze wiedzieli, kim są 

ukrywani. Informowali ich o losach rodzin, 

które również znalazły schronienie w 

różnych instytucjach kościelnych.  

Za: Radio Watykańskie 

Nowa szkoła katolicka na wyspie 

St. Kitts 

 

W niedzielę 12 grudnia 2010 odbyło się 

poświęcenie nowej szkoły katolickiej: 

"Immaculate Conception Catholic School" 

- (Szkoła Katolicka Niepokalanego Poczę-

cia) - tak się nazywa jak nasza parafia. 

Jest to wielkie wydarzenie nie tylko dla 

naszego Kościoła ale dla całego tego 

malutkiego państwa: St. Kitts and Nevis.  

  

  

Jest to szkoła od przedszkola do matury - 

460 uczniów i 40 nauczycieli i pracowni-

ków. Szkoła ta powstała ze zjednoczenia 

dwóch starych stuletnich szkół, które 

istniały obok siebie: St. Theresa Convent 

 School - dla bogatszych dzieci i Szkoła 

Podstawowa Św. Józefa dla biednych 

dzieci.  Ten podział na biednych i boga-

tych był niesprawiedliwy i staroświecki 

dlatego zjednoczyliśmy te szkoły i w tej 

chwili istnieje jedna szkoła dla wszystkich: 

biednych i bogatych.  

 

Kościół Katolicki istnieje i rósł na wyspie 

St. Kitts przez ostanie 150 lat  dzięki tym 

dwom szkołom i dalej będzie rósł z nową 

parafialną szkołą. Stare szkoły przed 

zjednoczeniem zostały wybudowane przez 

Redemptorystów. Inicjatywa nowej szkoły 

była możliwa do zrealizowania z ogromną 

pomocą finansową i logistyczną jednej 

rodziny z Syracuse, USA -  która wydała 

miliony dolarów aby tą szkołę wybudować. 

Rząd Polski i Ambasada Polska w Cara-

cas, Wenezuela, również pomogła w 

zakupie komputerów dla nowej szkoły. W 

tym małym państwie gdzie 70% ludności 

jest w wieku poniżej 25 lat i ze względu na 

rosnące bezrobocie i gangi przemocy na 

wyspie, nowa szkoła jest wielkim znakiem 

nadziei. O. Bernard Latus, SVD.  

Za: www.werbiści.pl  

 

 Rewizja konstytucji Legionistów 

Chrystusa 

 

Reforma zgromadzenia Legionistów Chry-

stusa nabiera coraz wyraźniejszych kształ-

tów. Papieski delegat, któremu Benedykt 

XVI powierzył dzieło przekształcenia i 

odbudowy tej instytucji, utworzył komisję, 

która zajmie się reformą zakonnych kon-

stytucji. 

   

Kard. Velasio de Paolis powołał do niej 

dwóch osobistych doradców: księży Gian-

franco Ghirlandę SJ i Agostino Montana 

CSI. Poza tym do komisji weszło czterech 

legionistów. Warta odnotowania jest 

obecność w komisji konstytucyjnej ks. 

Ghirlandy, byłego rektora Papieskiego 

Uniwersytetu Gregoriańskiego oraz eks-

perta prawnego wielu watykańskich dyka-

sterii. Włoski jezuita jest specjalistą od 

prawa zakonnego, co znacznie ułatwi 

pracę nad rewizją ustawodawstwa legioni-

stów i ich stowarzyszenia świeckiego 

Regnum Christi.  

Już w dekrecie ustanawiającym delegatu-

rę w tym zgromadzeniu Papież wspominał 

o uchyleniu wielu punktów konstytucji i o 

koniecznych zmianach w funkcjonowaniu 

legionistów, zarówno gdy chodzi o zarzą-

dzanie instytucją, jak i praktyki życia du-

chowego. Kard. De Paolis wezwał zakon-

ników do modlitewnej refleksji nad propo-

zycjami zmian w tekstach konstytucji. 

Proces rewizji ustawodawstwa legionistów 

zajmie przypuszczalnie kilka lat. Nowe 

konstytucje zatwierdzi następnie kapituła 

zgromadzenia, która przekaże je do apro-

baty Stolicy Apostolskiej. 

 Tymczasem przełożony generalny Legio-

nistów Chrystusa, a zarazem zwierzchnik 

instytucji związanych ze zgromadzeniem, 

opublikował nowe normy dotyczące od-

niesień do założyciela. O. Alvaro Corcuera 

LC za zgodą papieskiego delegata zarzą-

dził całkowity zakaz kultu, jakim otaczany 

był o. Marcial Maciel. Jego portrety mają 

zostać usunięte ze wszystkich domów 

zgromadzenia. Chodzi zwłaszcza o nad-

używane zdjęcia założyciela z Janem 

Pawłem II. Podobnie rzecz się ma z jego 

dorobkiem literackim, który nie będzie już 

publikowany i kolportowany w zgroma-

dzeniu. Przełożony generalny zniósł też 

wszystkie, nader liczne święta związane z 

założycielem, dotychczas uroczyście 

obchodzone przez legionistów. Jedynie 

rocznica śmierci o. Maciela ma być dniem 

specjalnej modlitwy w jego intencji. O. 

Corcuera wyraził nadzieję, że zarządzone 

zmiany pomogą legionistom ponownie 

przylgnąć do Chrystusa i jeszcze bardziej 

zjednoczyć się we wzajemnej miłości.  

Benedykt XVI w ostatniej książce-

wywiadzie Światło świata nazwał założy-

ciela Legionistów Chrystusa, o. Marciala 

Maciela LC, „fałszywym prorokiem, które-

go czyny przekroczyły to, co moralne". 

Papież przyznał jednak, iż mimo wszystko 

„tajemnicą jest, że ta dwuznaczna postać 

dokonała dzieł pozytywnych w założonym 

przez siebie zgromadzeniu". W odczuciu 

Ojca Świętego interwencja Stolicy Apo-

stolskiej okazała się zbyt opieszała i spóź-

niona, ponieważ sprawy Legionu Chrystu-

sa ukrywane były przez o. Maciela bardzo 

skutecznie. .           Za: Radio Watykańskie 

W Mińsku nowa placówka Misjona-

rzy Oblatów MN 

 

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

NMP, 8 grudnia 2010 r., została ustano-

http://www.werbi�ci.pl/


 7 

wiona, zgodnie z dekretem Ojca Prowin-

cjała Ryszarda Szmydkiego OMI z Radą, 

rezydencja Misjonarzy Oblatów Marii 

Niepokalanej w Mińsku. 

   

Z tej okazji 6 grudnia 2010 r. w Mińsku 

odbyło się spotkanie Oblatów z całej Bia-

łorusi. Świętowanie rozpoczęło się od 

wspólnie celebrowanej Eucharystii w 

intencji wdzięczności za kolejny krok w 

rozwoju Misji na Białorusi. Po uroczystym 

obiedzie odbyło się nabożeństwo, pod-

czas którego zostały odczytane dekrety 

Ojca Prowincjała, którymi ustanowił nową 

placówkę i nowego przełożonego wspól-

noty. Dyrektorem rezydencji w Mińsku 

został mianowany O. Piotr Antoni Biele-

wicz OMI, a ekonomem O. Andrzej Juch-

niewicz OMI.  

 

Warto przypomnieć, że na ziemie teraź-

niejszej Białorusi Misjonarze Oblaci przy-

byli jeszcze na początku XX stulecia, 

wnosząc wielki wkład w historię kraju. 

Wybitnymi postaciami tamtego okresu są 

O. Wojciech Nowaczyk OMI, który do 

1984 roku pracował w Nowogródku, po-

sługując w trudnych latach komunizmu, 

jako jeden z nielicznych kapłanów na 

Białorusi, oraz O. Wilhelm Franciszek 

Kubsz OMI, który od 1941 roku posługiwał 

wśród partyzantów na Polesiu, niosąc im 

pomoc duchową jako kapłan, oraz pomoc 

medyczną jako dentysta, a w 1943 roku 

specjalnym rozporządzeniem Stalina 

został sprowadzony do Moskwy, gdzie 

posługiwał jako kapelan 1. Polskiej Dywizji 

im. Tadeusza Kościuszki, wchodząc w 

skład dowództwa. o. Dimitr Zaniamonski 

OMI                                Za: www.oblaci.pl   

 

Salezjański woluntariusz misyjny: 

o przygotowaniach do Bożego Na-

rodzenia w Ugandzie 

 

Mieszanka śmiechu, czarnych umorusa-

nych twarzy, radosnych okrzyków, świdru-

jących oczu, kurzu oraz biała twarz z 

brodą. To częsty obrazek zabaw dzieci z 

naszym wolontariuszem na placówce w 

Ugandzie. Dominik Wójcik pracuje z 

chłopcami ulicy na misji CALM w Namu-

gongo. Dzieli się z nami informacjami o 

tym co robi i jak przeżywa czas przedświą-

teczny. 

 

 

 

Zimy ani śniegu nie widać, więc te święta 

będą trochę inne niż zazwyczaj. Dzieci 

mają wakacje, ja staram się spędzać z 

nimi każdą chwilę. Szczególnie troszczę 

się o tych najmłodszych, którzy najbardziej 

czekają na odrobinę czułości. Na 18 grud-

nia zaplanowaliśmy przedświąteczne 

spotkanie naszych dobrodziejów. Przyjadą 

do nas zaprzyjaźnione z placówką siostry, 

księża i osoby świeckie. 

 

Chłopcy niedawno zaczęli wakacje, skoń-

czą je w ostatnich dniach stycznia. Po 

świętach, 26 grudnia, grupka chłopaków 

grających w siatkę, wujkowie i ja, jedziemy 

do Rwandy na salezjańskie zawody. W 

ostatnią sobotę wujkowie, Angela (kuchar-

ka), bracia i kilku chłopaków, byliśmy w 

Bombo Namaliga na kursie animatorów 

formacyjnych. W programie znalazły się 

wykłady i zabawy pomocne w pracy z 

dziećmi i młodzieżą. Kolejny zjazd odbę-

dzie się w dniach 17-19 grudnia. 

  

Staram się być cały czas z chłopakami i 

uczestniczyć w ich życiu. Widzę taką 

potrzebę. Szczególnie dobrze czuje się z 

najmłodszymi. Oni potrzebują dużo uwagi, 

ciepła i miłości i ja staram się im to dawać. 

Nie zawsze jest wszystko OK. Przed 

wyjazdem czułem i wiedziałem tylko to, że 

mogę dać im siebie i swój czas, teraz 

staram się to realizować. Pozdrawiam 

wszystkich serdecznie.   Dominik Wójcik 

 

Za: www.salezjanie.pl 

   

  Witryna tygodnia 

 

 

Ojca Leona słów kilka 

 

W sobotę 18 grudnia zapoczątkowana 

została seria filmów z udziałem niezwy-

kłego człowieka – O. Leona Knabita, który 

podczas cotygodniowych spotkań będzie 

poruszał sprawy najbardziej palące dzi-

siejsze społeczeństwo m.in. kwestię abor-

cji, antykoncepcji, celibatu, końca świata, 

eutanazji.W „kilku słowach" Ojciec Leon 

chce przybliżyć i podjąć próbę rozwiązania 

problemu zawartego w temacie.  

Ufamy, że filmy staną się motywem do 

głębszych przemyśleń nad sytuacją dzi-

siejszego człowieka, jak i sposobami na 

szukanie rozwiązania. 

 

 

Na stronie, którą podajemy poniżej będzie 

możliwość dyskusji i wymiany swoich 

rozważań, zachęcamy do wzięcia udziału i 

aktywnego rozwijania strony Poważne 

sprawy, poważne odpowiedzi, czyli sobot-

nie spotkania z benedyktynami i nie tyl-

ko... 

 

Serdecznie zapraszamy 18 grudnia na 

pierwszy odcinek z serii Ojca Leona słów 

kilka... W każdą sobotę nowe odcinki będą 

dostępne na stronie internetowej: 

www.tyniec.benedyktyni.pl 

http://www.oblaci.pl/
http://www.salezjanie.pl/
http://www.tyniec.benedyktyni.pl/pspo/
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Odeszli do Pana 

 

 

ŚP. Br. SERGIUSZ PĘSIEK (1907-2010) OFMConv 

 

W Nagasaki w wieku 103 lat zmarł polski 

zakonnik, który przybył do Japonii przed 

wojną ze Świętym Maksymilianem Maria 

Kolbe. Brat Sergiusz Pęsiek z warszaw-

skiej Prowincji Matki Bożej Niepokalanej 

Braci Mniejszych Konwentualnych był 

współpracownikiem Ojca Maksymiliana i 

wraz z nim w latach 30. wybudował w 

Nagasaki klasztor Franciszkanów. 

   

12 lipca 1928 r. zachęcony przez św. o. 

Maksymiliana Kolbego wstąpił do zakonu 

OO. Franciszkanów, 24 maja 1929 r. roz-

począł w Niepokalanowie nowicjat pod 

kierunkiem o. Maksymiliana. 29 maja 1930 

r. złożył pierwsze śluby zakonne. W klasz-

torze przydzielono go do prac ciesielskich. 

31 sierpnia 1931 r., na polecenie o. Mak-

symiliana wyjechał do Japonii na misje. 26 

marca 1932 r. złożył czwarty ślub pełnej 

gotowości pójścia gdziekolwiek i w jakie-

kolwiek warunki dla Niepokalanej. W latach 

1931 - 1945 pracował w różnych klaszto-

rach japońskich: Nagasaki, Nigawa, Hon-

goci, Konagai... pełniąc funkcje budowni-

czego, drukarza, kucharza, furtiana, skle-

pikarza, ogrodnika... 2 sierpnia 1945 r. 

został internowany razem z innymi Pola-

kami do obozu dla cudzoziemców w To-

chinoki. Od 17 września 1945 r. do 1964 r. 

reperował w klasztorze w Nagasaki znisz-

czenia dokonane wybuchem bomby ato-

mowej, pomagał również br. Zenonowi 

Żebrowskiemu w budowie sierocińców dla 

dzieci, budował kościół w Tokio, dom dla 

starców w Yue, dom dla dziewcząt upośle-

dzonych w Konagai, szkołę dla seminarzy-

stów zniszczoną w pożarze w Nagasaki i 

nowy kościół w Nagasaki. Od 1964 r. stale 

przebywał w Nagasaki wykonując różne 

prace zlecone przez przełożonych.  

 

 

 

Misja Świętego Maksymiliana Kolbe to 

największy wkład kultury polskiej we 

współczesną cywilizację Japonii. Polski 

Święty przybył do Japonii w 1930 roku i 

przywiózł ze sobą ponad 20 zakonników z 

Niepokalanowa. 

 

Oprócz założonego przez polskiego misjo-

narza zakonu Franciszkanów w Japonii 

działa również założony przez jego na-

stępcę żeński zakon Sióstr Rycerstwa 

Niepokalanej. Zgromadzenie powstało, aby 

nieść pomoc dzieciom osieroconym w 

wyniku ataku atomowego w Nagasaki w 

sierpniu 1945 roku. Po wojnie siostry z tak 

zwanego japońskiego Niepokalanowa 

założyły pierwszy w Japonii ośrodek dla 

dzieci niepełnosprawnych. Złożył w nim 

wówczas wizytę obecny cesarz Japonii 

Akihito. 

 

Zmarły w Nagasaki brat Sergiusz był z 

zawodu stolarzem i pomagał przy budowie 

klasztoru Franciszkanów w Nagasaki. Był 

autorem wydanych po japońsku, angielsku 

i po polsku wspomnień: "Misyjna droga św. 

Maksymiliana. Wspomnienia cieśli z Nie-

pokalanowa". Był jednym z dwóch ostat-

nich, żyjących w Japonii współpracowni-

ków Ojca Kolbe. 

 

W Nagasaki mieszka 96-letni brat Roman 

Kwiecień, który przybył do japońskiego 

Niepokalanowa w 1934 roku. Założone 

przez Ojca Makrsymilina oraz jego współ-

pracowników zakony oraz ośrodki funkcjo-

nują do dziś, ale prowadzone są obecnie 

przez zakonników japońskich. Wydawany 

jest tu nadal po japońsku założony przez 

Ojca Kolbe magazyn „Rycerz Niepokala-

nej". 

  

Pogrzeb Ś.P. Br. Sergiusza miał miejsce w 

sobotę 18 grudnia 2010 r. o godz. 11.00 

czasu japońskiego w Nagasaki.        

Za: www.franciszkanie.warszawa.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” 

 

 

 

 

http://www.franciszkanie.warszawa.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/

