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Rozpoczynamy dzisiaj bardzo ważne spotkanie. W Częstochowie zbierają się przewodniczący europejskich konferencji 
przełożonych wyższych żeńskich i męskich rodzin zakonnych z całej Europy. Reprezentują oni ok. 400 tys. osób 
konsekrowanych Starego Kontynentu. Serdecznie witamy ich na polskiej ziemi i życzymy jednego: aby znaleźli drogi 
odrodzenia życia konsekrowanego na Starym Kontynencie. Znaki nadziei, których będą poszukiwać, niech również dla 
nich staną się źródłem odnowienia zakonnej konsekracji 
                              o. Kazimierz Malinowski OFMConv 

   
     

Wiadomość tygodnia 

 
 

Spotkanie UCESM w Częstochowie 
 
O nadziei dla Europy, którą niosą zakony 
będą rozmawiać od poniedziałku 
reprezentanci męskich i żeńskich 
zgromadzeń zakonnych z całej Europy. Do 
Częstochowy zjadą delegaci 37 konferencji 
życia konsekrowanego z 25 krajów 
europejskich. Będą obradować od 8 do 14 
lutego. O życiu zakonnym w Europie – z 
jednej strony jako historiach pełnych 
nadziei, a z drugiej jako nadziei dla historii 
będą rozmawiać członkowie Unii 
Konferencji Europejskich Przełożonych 
Wyższych (UCESM), reprezentujący około 
400 tys. zakonnic i zakonników.  

Spotkanie po raz pierwszy odbędzie się w 
Polsce. – Jako miejsce spotkania została 
wybrana Częstochowa, ze względu na 
szczególne znaczenie Sanktuarium na 
Jasnej Górze dla historii i duchowości 
Kościoła w Polsce – wyjaśnia matka 
Jolanta Olech, sekretarka generalna 
Konferencji Wyższych Przełożonych 
Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce 
i rzecznik spotkania europejskiego. 
,Miejscem obrad będzie gmach wyższego 
seminarium duchownego w Częstochowie. 

Tematem 14. Zgromadzenia Generalnego 
UCESM będzie nadzieja. Ojciec José 
Cristo Rey García Paredes, hiszpański 
klaretyn, zaprosi uczestników do refleksji, 
opartej na fundamencie biblijnym i 
teologicznym, nad tematem : «Nadzieja 
jako misja życia kosekrowanego na 
kontynencie europejskim». 

Do Polski poza członkami Unii Konferencji 
Europejskich Przełożonych Wyższych 
przyjadą reprezentanci wspólnot życia 

konsekrowanego z Łotwy, Bułgarii, 
Białorusi, Finlandii oraz Bośni-
Hercegowiny.  

 

Obecni będą także przedstawiciele 
europejskich instytucji kościelnych, m.in. 
Rady Konferencji Biskupów Europejskich 
(CCEE), Komisji Episkopatów Unii 
Europejskiej (COMECE), Europejskiego 
Serwisu Powołań (SEV) i Światowej 
Konferencji Instytutów Świeckich (CMIS). 
Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni 
metropolita częstochowski abp Stanisław 
Nowak i bp Wacław Depo, przewodniczący 
Komisji Mieszanej Biskupi – Wyżsi 
Przełożeni Zakonni. 

 W ramach wspólnej refleksji nad tematem 
nadziei, odbędzie się pielgrzymka do obozu 
zagłady w Auschwitz, gdzie poza 
zwiedzeniem obozu i muzeum, przewiduje 
się Mszę św. w kaplicy przylegającej do 
obozu. Goście będą mieli też okazję do 

zwiedzenia niektórych zabytków Krakowa i 
Tyńca. – Ważnym akcentem dnia 
krakowskiego będzie Mszę św. pod 
przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza 
w Sanktuarium Miłosierdzia i 
prawdopodobnie spotkanie z Księdzem 
Kardynałem Metropolitą w klasztorze 
franciszkanów na Starym Mieście – 
wyjaśnia m. Olech.  

W ostatnim dniu spotkania – w sobotę, 13 
lutego – Mszy św. dla uczestników 
spotkania w sanktuarium na Jasnej Górze 
będzie przewodniczył nuncjusz apostolski 
w Polsce abp Józef Kowalczyk.  
 
Unia Konferencji Europejskich 
Przełożonych Wyższych (UCESM) jest 
organizacją o charakterze 
kontynentalnym, skupiającą obecnie 37 
krajowych Konferencji Przełożonych 
Wyższych z 25 krajów reprezentujących 
ok. 400 tys. zakonników i zakonnic 
Europy. Sekretariat Unii składający się z 
sekretarki generalnej i personelu 
pomocniczego i od 1996 ma swoją stałą 
siedzibę w Brukseli. 
  
Pierwsze spotkanie przewodniczących i 
sekretarzy generalnych konferencji 
zakonników Europy zachodniej w 1980 r. w 
Paryżu. Rozważono propozycję powołania 
organizacji o charakterze europejskim, 
która mogłaby stanowić forum dialogu, 
współpracy i wymiany doświadczeń między 
zakonami Europy. Pierwsze zebranie 
plenarne w Rzymie odbyło się rok później. 
Zebrania Plenarne UCESM-u odbywają się 
co dwa lata w różnych krajach Europy. 
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  Wiadomości krajowe 

 

Dzień chorych na Jasnej Górze 
 
W racji tegorocznego Światowego Dnia 
Chorego, w najbliższy czwartek, 11 lutego, 
czyli w święto Najśw. Maryi Panny z 
Lourdes, w kaplicy Cudownego Obrazu na 
Jasnej Górze o godz. 13.30 odbędzie się 
dla wszystkich chorych i cierpiących 
specjalna Msza św., po której będzie 
nabożeństwo lourdzkie z indywidualnym 
błogosławieństwem każdego chorego 
Najśw. Sakramentem - poinformowała w 
'ogłoszeniach duszpasterskich na 
niedzielę, 7 lutego 2010 r.' kancelaria 
kustosza bazyliki jasnogórskiej. 
 

 

 

Z tej okazji abp. Zygmunt Zimowski  
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. 
Duszpasterstwa Służby Zdrowia skierował 
list do pielgrzymów następującej treści: 
Kochani Pielgrzymi przybywający do 
naszej Matki i Królowej na Jasnej Górze. 
W ciągu 7 lat posługi pasterskiej w Diecezji 
radomskiej często pielgrzymowałem na 
Jasną Górę. Wszystkie te spotkania z 
Królową Polski noszę głęboko w moim 
sercu, zwłaszcza pielgrzymki diecezjalne, 
a wśród nich Pieszą Pielgrzymkę 
Radomską w dniach 6-13 sierpnia. 
Przybywałem także do Matki Naszego 
Narodu z maturzystami i neoprezbiterami. 
Od 1 lipca 2009 pielgrzymuję codziennie 
duchowo jako Przewodniczący Papieskiej 
Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. 
W godzinie Apelu Jasnogórskiego łączę 
się z licznymi pielgrzymami polecając 
Matce Bożej szczególnie osoby chore i 
cierpiące oraz wszystkich, którzy stoją na 
straży ludzkiego życia i zdrowia. Czynię to 
również w Grotach Watykańskich 
celebrując Eucharystię przy grobie Jana 
Pawła II, Założyciela naszej Rady.  
 
Kochani Pielgrzymi, proszę Was, zanieście 
mój List do Waszych domów, przekażcie 
go drogim chorym i cierpiącym modląc się 
razem z nimi w intencjach, które 
przedstawiłem.      Za: www.jasnagora.com  

 
W Tuchowie obradowała kapituła 
prowincjalna redemptorystów 

 
W dniach 02-05 lutego 2010 roku w 
Tuchowie obradowała na swej II sesji XIV 

Kapituła Prowincjalna Prowincji 
Warszawskiej Redemptorystów. 
Uczestniczyło w niej 49 delegatów z 
różnych klasztorów w Polsce i trzech 
kontynentów, gdzie pracują redemptoryści 
polscy. Kapituła, rozpoznając nowe 
wyzwania, przed którymi stają 
redemptoryści Prowincji Warszawskiej, 
zajęła się opracowaniem Planu 
Pastoralnego 2010 – 2013. Na kolejne 
cztery lata zostało przyjęte hasło: „Z 
odnowioną nadzieją w nowe czasy”. 
 
Kapituła zwróciła uwagę na posłanie 
redemptorystów do bezpośredniego 
przepowiadania Dobrej Nowiny, a także na 
potrzebę włączenia się w międzynarodowe 
inicjatywy podejmowane przez 
Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. 
Na mocy decyzji podjętej przez XXIV 
Kapitułę Generalną jesienią 2009 roku 
Prowincja Warszawska stała się bowiem 
częścią nowej struktury w Zgromadzeniu 
nazwanej Konferencją Europejską.  

Za: www.redemptor.pl 
 

Dzień solidarności z katolikami w 
Wietnamie 

 
Czwartek, 4 lutego był dniem modlitwy i 
solidarności z prześladowanymi katolikami 
w Wietnamie. To inicjatywa Komisji 
Episkopatu Polski ds. Misji i Sekretariatu 
Misji Zagranicznych Redemptorystów. Do 
udziału w akcji „Łańcuch serc” zaproszeni 
byli wszyscy wierni, a zwłaszcza 
zgromadzenia kontemplacyjne. W 
czwartek za prześladowanych w 
Wietnamie modlili się m.in. członkowie 
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, 
studenci Centrum Formacji Misyjnej w 
Warszawie, polscy redemptoryści i żeńskie 
zgromadzenia kontemplacyjne w naszym 
kraju.  
 
„Już wiele razy wierni Kościoła w Polsce 
potwierdzali, że życie Kościoła 
powszechnego, jego trudności, a przede 
wszystkim sytuacja braci prześladowanych 
nie jest im obca. Tym bardziej teraz, kiedy 
w drastyczny sposób łamane są 
podstawowe prawa ludzkie i religijne 
katolików w Wietnamie nie możemy 
pozostać obojętni. Zapraszamy 
wszystkich, aby zaangażowali się w naszą 
inicjatywę „Łańcuch serc”, której celem jest 
duchowe wsparcie dla Kościoła w 
Wietnamie i zdecydowany sprzeciw wobec 
represji i prześladowań religijnych, którego 
wyrazem są e-maile, listy i telefony 
adresowane do placówki dyplomatycznej 
Wietnamu w naszym kraju” - mówi KAI ks. 
dr Tomasz Atłas, sekretarz Komisji 
Episkopatu Polski ds. Misji. 
  
W przygotowaniu jest także list będący 
wyrazem solidarności z prześladowanymi, 

który otrzyma w najbliższych dniach 
arcybiskup Hanoi. 
  
W Wietnamie dochodzi do licznych aktów 
przemocy, aresztowań, pobić wiernych. 
Niszczone są także krzyże. Rządzący w 
Wietnamie komuniści wzięli ostatnio na 
celownik parafię w Con Dau. Burzą domy, 
w których mieszka ponad 2 tysiące 
katolików. Na ich miejscu ma powstać 
dochodowy "ekoturystyczny projekt". Za: 
Biuro Prasowe KEP  
 

Karmelitański Instytut Duchowości 
w Krakowie instytutem 

stowarzyszonym z Teresianum  
 

11 stycznia 2010 r. o. Saverio Cannistrà, 
Generał Zakonu i Wielki Kanclerz 
Papieskiego Wydziału Teologicznego 
Teresianum w Rzymie, podjął decyzję o 
współpracy, jako instytut stowarzyszony, 
Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w 
Krakowie z Instytutem Duchowości 
działającym w ramach Teresianum. 
Zakończył się w ten sposób proces 
asocjacji KID do Teresianum, postulowany 
przez Kapitułę Prowincjalną z 2008 r., a 
także Forum Naukowe Prowincji 
obradujące w 2009 r.  
 
Asocjacja KID do Teresianum oznacza 
zbliżenie obu jednostek przy zachowaniu 
autonomii ich zarządu. Stanowi zaczątek 
współpracy i wymiany oraz stwarza okazję 
do rozwoju KID po linii jego tożsamości. 
Uczelnia rzymska firmuje odtąd działalność 
KID, co będzie się wyrażać choćby w 
wydawaniu przez KID dyplomów 
Teresianum. Zgodnie z art. 5 Statutu KID, 
na koniec roku akademickiego, KID będzie 
składał Teresianum sprawozdanie ze 
swego funkcjonowania, powiadamiał o 
liczbie wydanych dyplomów oraz 
nazwiskach absolwentów. Można 
oczekiwać, że w dalszej perspektywie, KID 
jako instytut stowarzyszony z Teresianum 
będzie mógł otworzyć studia 
podyplomowe.  
 
Obecnie z Papieskim Wydziałem 
Teologicznym Teresianum współpracuje 
dwadzieścia centrów naukowo-
dydaktycznych na świecie, z czego aż w 
piętnastu przypadkach jest to współpraca 
na zasadzie instytutów stowarzyszonych. 
W Europie są to: Instytut Duchowości Św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus w Pizie, 
Międzynarodowe Centrum Terezjańsko-
Sanjuanistyczne w Awili (CITeS), Instytut 
Teologii Duchowości w Barcelonie, Instytut 
Duchowości w Burgos, Instytut 
Duchowości w Zagrzebiu i Karmelitański 
Instytut Duchowości w Krakowie.  
 
Na Studium duchowości KID uczęszcza 
obecnie 45 słuchaczy nie licząc grupy 
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studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II, korzystających z wybranych 
wykładów w KID. Oprócz tego osobną 
grupę osób skupia cykl wykładów z 
Formacji do życia konsekrowanego, 
organizowanych przez KID zwyczajowo w 
II semestrze roku akademickiego, a także 
działalność Ośrodka Konsultacyjno-
Formacyjnego 

Za:www.ocdkrakow.futuro.biz.pl 

Erygowanie michalickiej parafii w 
Słupnie 

24 grudnia 2007 roku ówczesny pasterz 
diecezji warszawsko-praskiej abp Leszek 
S. Głódź podzielił parafię św. Andrzeja 
Boboli w Markach i w Słupnie ustanowił 
administraturę powierzając nad nią pieczę 
duszpasterską michalitom i prosząc, by 
rozpoczęli budowę nowego kościoła. 
Pierwszym administratorem mianował ks. 
Maksymiliana Sowę. Po kilku latach w 
Słupnie, przy trasie Warszawa-Białystok 
stanęła piękna świątynia pod wezwaniem 
Matki Bożej Fatimskiej i Bł. Bronisława 
Markiewicza. 
 
W ostatnią niedzielę, 31 stycznia br., 
ordynariusz diecezji abp Henryk Hoser, 
celebrując Mszę świętą uroczyście 
erygował nową parafię w Słupnie. Gdy 

dzisiaj jesteśmy w tej przestrzeni sakralnej, 
gdy uczestniczymy w czasie Bogu 
poświęconym, to brzmią w naszych uszach 
słowa bł. Bronisława Markiewicza: Któż jak 
Bóg! – powiedział ks. Arcybiskup. Razem 
z nim liturgię Mszy św. celebrował 
przełożony generalny Zgromadzenia 
Michalitów ks. Kazimierz Radzik i 10 
innych kapłanów. Oprawę muzyczną 
uroczystości zapewnił młodzieżowy chór 
z Marek pod kierunkiem ks. Rafała 
Szwajcy. Przed końcowym 
błogosławieństwem ks. Arcybiskup 
poświęcił nową chrzcielnicę wykonaną 
przez prof. Wincentego Kućmę, który 
projektuje cały wystrój świątyni.  

 

Podczas obiadu w domu generalnym 
w Markach Ojciec Generał poprosił 
przełożonych domów zakonnych z Marek 

oraz proboszczów: ks. Stanisława 
Kalisztana i ks. Maksymiliana Sowę o to, 
by opowiedzieli dostojnemu Gościowi 
i wszystkim zebranym o pracy, którą 
wykonują. Na zakończenie ks. Arcybiskup 
rzekł: Michalici kierują się w życiu hasłem 
„Powściągliwość i Praca”. To są bardzo 
nobliwe słowa, ale przecież one 
przekuwają się na konkretną 
rzeczywistość. Być powściągliwym to mieć 
zintegrowaną osobowość. Być 
powściągliwym to znaczy trzymać swoje 
życie w cuglach, by nie wpaść w jakąś 
przepaść. Być powściągliwym to 
ostatecznie znaczy nadawać mądry 
kierunek swemu życiu. I drugie słowo: 
praca. To również bardzo ważne dziś, by 
przypominać iż praca ma być dla 
człowieka źródłem zarobku i kształtowania 
jego charakteru, a nie narzędziem wyzysku 
jednego człowieka przez drugiego. Gdyby 
zrobić jakiś ranking ilości prowadzonych 
dzieł apostolskich w przeliczeniu na liczbę 
osób to michalici uplasowaliby się w ścisłej 
czołówce. Przecież nie jesteście 
zgromadzeniem dużym, a zdumiewa ta 
wielość prowadzonych dzieł. I to na 
różnych polach, co pokazuje wyczucie 
ducha nowej ewangelizacji. Za: 
www.michalici.pl. 

 

  Wiadomości zagraniczne  
 

 

Ofiary trzęsienia ziemi w Haiti 
wśród osób konsekrowanych 

 
Haitańska konferencja przełożonych 
zakonnych opublikowała listę strat, jakie 
poniosły instytuty życia konsekrowanego w 
wyniku trzęsienia ziemi. Rozmiar 
zniszczeń jest przytłaczający. W ruinach 
poniosło śmierć prawie 30 sióstr i podobna 
liczba zakonników. Nieznana jest jeszcze 
liczba wychowanków, którzy w czasie 
kataklizmu byli w szkołach i ośrodkach 
prowadzonych przez haitański Kościół 
katolicki. W ruinę zamieniło się ponad 20 
szkół, grzebiąc w gruzach wielu uczniów i 
nauczycieli.  
 
Ponad 40 klasztorów i domów zakonnych 
jest do wyburzenia. Lista strat 
poniesionych przez instytucje prowadzone 
przez Kościół jest nadal uzupełniana – 
czytamy w raporcie sporządzonym przez 
agencję Fides. Obecnie zakonnicy, oprócz 
pracy duszpasterskiej, zaangażowani są w 
pracę charytatywną, która ma pomóc 
opanowaniu kryzysu humanitarnego. Przy 
parafiach powstają centra pomocy 
żywnościowej i medycznej. 
 
„Jezuici organizują tu dystrybucję jedzenia. 
Założyli 12 baz i codziennie, może nawet 
dwa razy w tygodniu, docierają po dwie 
ciężarówki, którymi dostarczana jest 
pomoc humanitarna. To, co już widać na 

ulicach Port-au-Prince to powrót 
normalności. Jest spokojnie. Ludzie 
próbują w mieście znaleźć coś do robienia. 
Nie ma zamieszek. Tylko w nocy, ale w 
nocy zawsze było niebezpiecznie, nawet 
przed tym trzęsieniem ziemi, ale w ciągu 
dnia jest bezpiecznie. Widziałem, że już 
próbują sprzątać miasto. Są wielkie 
maszyny, które zaczynają rozbierać 
niektóre budynki i zbierać gruz. Trwa 
wyburzanie powalonych budynków”.  

Za: Radio watykańskie 
 
 

„Konsekrowani dla Boga i ludzi” 
Benedykt XVI o życiu zakonnym 

 
O znaczeniu zakonników jako pośredników 
między światem i Bogiem mówił Benedykt 
XVI w Bazylice Watykańskiej w czasie 
nieszporów dla osób konsekrowanych 
Wiecznego Miasta. W liturgiczne święto 
Ofiarowania Pańskiego Kościół obchodzi 
ich dzień. W homilii Papież przypomniał 
symboliczną wymowę ofiarowania 40-
dniowego Jezusa w jerozolimskiej świątyni. 
Zgodnie z dawną tradycją 
chrześcijańskiego Wschodu wydarzenie to 
jest postrzegane jako spotkanie Boga z 
oczekującą Go ludzkością, 
reprezentowaną w osobach Symeona i 
Anny. Przypomina ono również o misji 
osób konsekrowanych. 
 

„Życie konsekrowane w radykalny sposób 
wyraża wzajemne szukanie się Boga i 
człowieka, miłość, która ich do siebie 
pociąga – mówił w homilii Ojciec Święty. – 
Osoba konsekrowana jest mostem do 
Boga dla wszystkich, którzy ją spotykają, 
przypomina im o Bogu, do Niego ich 
odsyła. W rzeczywistości im bardziej 
zbliżamy się do Boga, tym więcej mają z 
nas pożytku inni ludzie. Osoby 
konsekrowane doświadczają Bożej łaski, 
miłosierdzia i przebaczenia nie tylko dla 
siebie, lecz również dla braci. Są bowiem 
powołani, by nieść w swym sercu i 
modlitwie troski i pragnienia ludzi, a 
zwłaszcza tych, którzy są daleko od Boga. 
W szczególności wspólnoty, które żyją za 
klauzurą, ze względu na swe szczególne 
zobowiązanie do wierności w trwaniu przy 
Bogu, w staniu pod krzyżem, pełnią tę rolę 
reprezentanta. Zjednoczone z Chrystusem 
w Jego męce, biorą na siebie cierpienia i 
próby innych, ofiarując wszystko z 
radością za zbawienie świata”.  

Za: Radio watykańskie 
 

Audiencja generalna poświęcona 
św. Dominikowi 

Na potrzebę autentycznych głosicieli 
Ewangelii we współczesnym świecie 
wskazał Benedykt XVI podczas audiencji 
ogólnej w Watykanie. Swoją katechezę 
papież poświęcił postaci św. Dominika 
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Guzmana i dziełu założonego przezeń 
Zakonu Dominikanów. Papież przestrzegł 
duchownych przed karierowiczostwem 
oraz zachęcił do podjęcia o studium i 
kontemplacji Prawdy Objawionej. W 
watykańskiej auli Pawła VI zgromadziło się 
ok. 5 tys. wiernych. (…)  

 

Nawiązując do obchodzonego obecnie 
Roku Kapłańskiego Ojciec Święty wezwał 
kapłanów, seminarzystów i księży do 
docenienia wartości duchowej studium. 
Jak zaznaczył jakość posługi kapłańskiej 
zależy również od wielkoduszności z jaką 
podchodzi się do studium prawd 
objawionych. Wskazał na przykład św. 
Dominika, który pragnął, by jego synowie 
otrzymali solidną formację teologiczną i nie 
wahał się posłań ich na ówczesne 
uniwersytety, choć sporo przedstawicieli 
Kościoła z nieufnością postrzegało te 
instytucje kulturalne.  
 
Benedykt XVI podkreślił iż konstytucje 
zakonu dominikanów przywiązują wielką 
wagę do studium. Dominik chciał, aby jego 
bracia „oddawali się jemu bez reszty, pilnie 
i pobożnie” poprzez „studium w oparciu o 
Pismo Święte, z poszanowaniem pytań 
stawianych przez rozum”. Papież 
podkreślił iż rozwój kultury nakłada na 
tych, którzy pełnią posługę słowa, 
obowiązek dobrego przygotowania. 
Jednocześnie zachęcił wszystkich, 
duszpasterzy i świeckich, do 
pielęgnowania tego „kulturowego wymiaru 
wiary”. 
 
„Dominik, który chciał założyć zakon 
kaznodziejów-teologów, przypomina nam, 
że teologia ma wymiar duchowy i 
duszpasterski wzbogacający umysł i życie” 
- stwierdził papież. Jego zdaniem, kapłani, 
osoby konsekrowane oraz wszyscy wierni 
mogą odnaleźć głęboką wewnętrzną 
radość w kontemplacji piękna prawd 
pochodzących od Boga, prawd zawsze 
aktualnych i zawsze żywych. Podkreślił 
znaczenie ubogiego stylu życia Dominika i 
dominikanów, pozwalający im na większą 
gotowość podejmowania studium oraz 
wędrownego kaznodziejstwa, stanowiąc 
dla ludzi konkretne świadectwo. 
Wewnętrzna organizacja zakonu 
pobudzała do życia braterskiego oraz 

odpowiedzialności wszystkich członków 
wspólnoty, wymagając silnego 
przekonania osobistego, co wypływała z 
faktu, że „Dominikanie jako głosiciele 
prawdy Bożej, musieli żyć zgodnie z tym 
co głoszą”. „Studiowana prawda i dzielona 
w miłości braterskiej jest najgłębszym 
fundamentem radości” – podkreślił papież. 
Wskazał na dwa zalecane przez św. 
Dominika niezbędne środki wyrazistej akcji 
apostolskiej: pobożność Maryjna, wraz z 
upowszechnianiem modlitwy różańcowej 
oraz wsparcia modlitewnego sióstr 
klauzurowych.        Za: www.dominikanie.pl  

Kard. Rode zapowiada dokumenty 
o braciach zakonnych i o formacji 

liturgicznej 
 
Po soborze Kościół zaniedbał braci 
zakonnych i liturgiczną formację osób 
konsekrowanych. Dlatego też Stolica 
Apostolska przygotowuje dwa dokumenty, 
które mają nadrobić te braki – powiedział 
Radiu Watykańskiemu kard. Franc Rodé. 
Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia 
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego zauważył, że we wszystkich 
zgromadzeniach spotykamy się dzisiaj z 
głębokim kryzysem powołań na braci. W 
jego przekonaniu skala zjawiska jest 
ogromna. Dla przykładu w Zgromadzeniu 
Braci Szkolnych po soborze liczba 
członków spadła z 16 tys. do niespełna 5 
tys.  
 

 

 

Zdaniem kard. Rodé jest to spowodowane 
brakiem zainteresowania ze strony 
Kościoła. Ani Sobór, ani żaden z 
dokumentów posoborowych nie zwrócił 
uwagi na znaczenie tego powołania. 
Pojawiają się tylko drobne aluzje, ale nic 
poza tym. Dlatego też zapomina się o 
własnej tożsamości brata. Traktuje się go 
pogardliwie, jako kogoś, kto z różnych 
powodów nie mógł zostać księdzem. A 
tymczasem bracia mają w Kościele własną 
rolę i tożsamość. Świadczy o tym wielka 
rzesza braci, którzy zostali wyniesieni 
przez Kościół do chwały ołtarza – 
stwierdził szef watykańskiej dykasterii 
odpowiedzialnej za zakony. Jak powiedział 
naszej rozgłośni na jesieni zostanie 
opublikowany dokument w całości 
poświęcony braciom zakonnym i odnowie 
ich misji w Kościele. 

 
Stolica Apostolska przygotowuje też drugi 
dokument o życiu konsekrowanym. Będzie 
on dotyczył innego newralgicznego punktu 
życia zakonników, jakim jest modlitwa i 
liturgia. „Kard. Cañizares, prefekt 
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów zaproponował 
przygotowanie wraz z naszą kongregacją 
ds. zakonów wspólnego dokumentu o 
formacji liturgicznej zakonników i zakonnic 
– powiedział kard. Rodé. – Wydaje mi się 
to bardzo ważne, ponieważ u młodych 
zakonników zauważamy dzisiaj pewną 
ignorancję, brak wiedzy i formacji 
liturgicznej. Z drugiej strony spotykamy się 
również z wymysłami liturgicznymi, które 
świadczą o braku dobrego smaku. Nie są 
one też zgodne z wolą Kościoła oraz z 
duchem samej liturgii. Dlatego więc pewne 
upomnienia okazują się niezbędne” – 
mówił kard. Rodé. 

Za: Radio watykańskie 
 

Kard. Rodé: bez powrotu do 
pierwotnych charyzmatów zakony 

obumrą 
 
Zgromadzenia zakonne w świecie 
zachodnim potrzebują szybkiej zmiany 
mentalności. Są one bowiem pogrążone w 
poważnym kryzysie, spowodowanym przez 
przyjęcie świeckiej mentalności i 
porzucenie tradycyjnych praktyk – uważa 
kard. Franc Rodé. Prefekt Kongregacji ds. 
Instytutów Życia Konsekrowanego i 
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zabrał 
głos na kongresie o zakonach, jaki odbył 
się w Neapolu. Jego zdaniem dzisiejsi 
zakonnicy pogrążyli się w tym samym 
kryzysie, który przeżywają społeczeństwa 
ich krajów. 
 
„Wyschły źródła, które przez wieki ożywiały 
życie konsekrowane i misyjne w Kościele – 
powiedział szef watykańskiej dykasterii. – 
Zsekularyzowana kultura przeniknęła 
również do umysłów i serc niektórych osób 
konsekrowanych. Pomylono ją z otwarciem 
na nowoczesność i ze zbliżeniem do 
współczesnego świata, ze wszystkimi tego 
konsekwencjami, takimi jak: naśladowanie 
bez wyrzeczenia, modlitwa bez spotkania, 
braterstwo bez wspólnoty, posłuszeństwo 
bez zaufania, miłość bez transcendencji”. 
 
Prefekt watykańskiej kongregacji 
przypomniał, że XX w. był dla zakonów 
czasem dynamicznego rozwoju. Zakończył 
się on jednak gwałtownie wraz z soborem. 
Epoka posoborowa obfitowała w 
eksperymenty, ale brakowało jej solidnych 
i przekonujących wizji. Konsekwencją tego 
był katastrofalny kryzys powołań. Dziś 
osoby konsekrowane to niemal milion 
osób. Jednakże za Zachodzie są to przede 
wszystkim starcy. Średnia wieku 
przekracza 60 lat, a w niektórych 
zgromadzeniach nawet 70 czy 80 lat. 
Prowadzi to do porzucania dzieł i 
obumierania zgromadzeń. Problemem 
staje się też trwanie nowych powołań w 
starczych wspólnotach. 
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Konkludując kard. Rodé, podkreślił, że 
zakony powinny odczytać obecny kryzys 
jako prawdziwy znak czasu, i pilnie zmienić 
sposób myślenia, powrócić do 
charyzmatów założycieli i stać się 
alternatywą dla dominującej dziś 
mentalności. Szczególną uwagę należy 
poświęcić formacji nowych powołań, które 
przychodzą do nowicjatów z obciążeniami 
współczesnej kultury. Jeśli formacja nie 
zdoła ich przezwyciężyć, będziemy 
kształtować ludzi bez entuzjazmu, 
zakonników zmęczonych, zrozpaczonych i 
sfrustrowanych, którzy po pewnym czasie 
opuszczają wspólnoty, sami nie bardzo 
wiedząc dlaczego – powiedział słoweński 
kardynał.                  Za: Radio watykańskie 
 
 

Nowa świątynia paulinów w 
Stanach Zjednoczonych 

 
Bp Tomasz Wenski dokonał 30 stycznia 
konsekracji kościoła pod wezwaniem św. 
Marka Ewangelisty na Florydzie (USA). W 
miejscowości Summerfield, znajdującej się 
na słonecznej Florydzie w USA, już od 
kilku tygodni trwały przygotowanie przed 
konsekracją kościoła pod wezwaniem św. 
Marka Ewangelisty. W tej parafii zakonnicy 
paulińscy posługują od pięciu lat.(…) 
 

  
 
„Budowa kościoła trwała przeszło pięć lat – 
mówi o. Simon Shaner, pierwszy 
proboszcz i budowniczy świątyni - Dzięki 
ofiarności parafian możemy cieszyć się z 
tak pięknego kościoła. Budynek kościoła 
podzielony jest na dwie części - kościół 
główny posiada 1200 miejsc siedzących, 
kaplica może pomieścić 200 osób oraz 
chór, na którym jest miejsce dla 100 osób. 
W naszej parafii funkcjonuje trzydzieści 
grup, m.in., grupa charyzmatyczna, grupa 
modlitewna, chór, Rycerze Kolumba, 
lektorzy, akolici, rodzina różańcowa, grupy 
wsparcia po śmierci najbliższych. W parafii 
zarejestrowanych jest obecnie 3 tys. osób”.  
 
„Sprzęty liturgiczne, droga krzyżowa, 
witraże, figury świętych znajdujące się w 
świątyni – relacjonuje o. Mariusz Dymek 
(wikary w latach 2007-2009) - pochodzą w 
większości z likwidowanych świątyń na 
terenie Ameryki. Wszystkie te rzeczy były 

odnowione dzięki parafianom, którzy z 
wielkim zapałem angażują się w życie 
parafii”.  
 
Parafia św. Marka Ewangelisty w 
Summerfield, w której posługują paulini, 
znajduje się w diecezji Orlando. Teren ten 
charakteryzuje się jest pięknymi, nizinnymi 
obszarami z licznymi jeziorami, plantacjami 
pomarańczy oraz mieszkańcami, którzy z 
wielkim oddaniem angażują swoje siły i 
zdolności na rzecz Kościoła. o. Michał 
Czyżewski OSPPE       

Za: www.jasnagora.com  

 
Kobiety konsekrowane w świecie – 

obraz statystyczny 
 

Złośliwi mówią, że nawet papież nie wie ile 
jest żeńskich zgromadzeń zakonnych na 
świecie? Okazuje się, że nie jest tak do 
końca, choć może być w tym i trochę 
prawdy. Z okazji obchodzonego dwa dni 
temu Światowego Dnia Życia 
Konsekrowanego publikujemy niektóre 
dane statystyczne, odnoszące się do 
żeńskich zgromadzeń zakonnych. Według 
biuletynu wydawanego przez Konferencję 
Wyższych Przełożonych Żeńskich 
Zgromadzeń Zakonnych wynika, że na 
świecie jest około 2 tys. żeńskich 
zgromadzeń na prawie papieskim bądź 
diecezjalnym.  
 
Autoka tego opracowania s. Ewa 
Bońkowska USJK powołuje się na 
najnowszy rocznik statystyczny Kościoła 
powszechnego z roku 2003 r.  
 
Skąd więc ta przybliżona liczba 
zgromadzeń? Oprócz dokładnie 1.970, 
które należą do Międzynarodowej Unii 
Przełożonych Generalnych, powołanej na 
życzenie papieża Pawła VI, "trzeba dodać, 
że istnieje wiele wspólnot na prawie 
diecezjalnym lub dopiero tworzących się, 
których podane liczby nie zawierają" - 
pisze s. Bońkowska. 

Pod względem liczby zgromadzeń 
żeńskich Europa wiedzie prym. Ze Starego 
Kontynentu pochodzi 1.111 zgromadzeń i 
zakonów żeńskich, pozostałe: z Azji - 160, 
z Afryki - 143, z Ameryki - 507 i 53 z 
Oceanii.  

Obecnie w Europie jest 338.688 sióstr - 
najwięcej na świecie. Jednocześnie nasz 
kontynent (przede wszystkim Zachód) 
dotyka największy spadek powołań - o 
169.287 sióstr na przestrzeni 20 ostatnich 
lat (z 507 tys. w 1983 do 338 tys. w 2003). 
Natomiast na Wschodzie Europy (Białoruś, 
Estonia, Łotwa, Mołdawia, Ukraina) 
nastąpił w ostatnich latach stopniowy 
wzrost powołań, a np. w Albanii liczba 
sióstr prawie się podwoiła (z 281 do 428).  

Spadek liczby powołań widoczny jest 
również w Australii i Oceanii (w 2003 r. 10 
tys. sióstr) oraz w Ameryce Północnej (93 
tys.). W Ameryce Południowej i Centralnej 
liczba sióstr (130 tys.) pozostaje na stałym 
poziomie, choć w niektórych krajach 
(Meksyk, Paragwaj, Peru, Gwatemala i 
Dominikana) obserwuje się tendencję 
wzrostową. Największe nadzieje siostry 
zakonne wiążą z Azją. Na tym kontynencie 
bowiem widać wyraźny wzrost 
zainteresowania życiem zakonnym 
(jeszcze w 1989 r. było tu niewiele ponad 
90 tys. sióstr, w 2003 r. było już prawie 150 
tys.). Do krajów z największą i stale 
rosnącą liczbą sióstr należą: Indie (ponad 
87 tys.), Filipiny (ponad 12 tys.) i Wietnam 
(11.5 tys.).  

Spadek powołań odczuwany jest nawet w 
Polsce, choć nie tak drastycznie jak w 
Europie Zachodniej (o 1727 w ciągu 
dwudziestu lat). Według ostatnich danych 
mamy w naszym kraju 100 żeńskich 
zgromadzeń czynnych (21.158) i 14 
zakonów klauzurowych (1.410) oraz około 
50 rodzin zakonnych przybyłych w 
ostatnim czasie z Europy Zachodniej, 
Ameryki i Japonii, z liczbą około 350 sióstr. 
2.347 polskich sióstr pracuje poza 
granicami kraju: 514 na misjach, 481 w 
byłym Związku Radzieckim i 1352 w 
innych krajach.  

Na koniec warto dodać, że jedną z 
najmłodszych form życia konsekrowanego 
w Kościele katolickim są instytuty świeckie. 
Jest to wspólnota osób, które żyją w 
zwykłych warunkach życia świeckiego, 
pracują w różnych zawodach, a 
równocześnie realizują swoje powołanie 
poprzez śluby czystości, posłuszeństwa i 
ubóstwa. Instytuty świeckie, choć nie są 
instytutami zakonnymi, podejmują 
prawdziwą i pełną profesję rad 
ewangelicznych w świecie, uznaną przez 
Kościół. Istnienie takich wspólnot 
zaaprobował papież Pius XII, ogłaszając 
Konstytucję Apostolską "Provida Mater 
Ecclesia" (2 II 1947 r). Obecnie w Polsce 
istnieje około dwadzieścia sześć instytutów 
świeckich. Jms     Za: www.franciszkanie.pl  
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  Witryna tygodnia 

 
 
 

Internetowe Radio Katolik 
 

2 lutego 2010 r. minęło dokładnie 5 lat 
odkąd w ramach serwisu Katolik.pl zaczęło 
istnieć Radio Katolik. Zrodziło się ono z 
potrzeby łagodzenia obyczajów, promocji 
muzyki chrześcijańskiej i towarzyszenia 
Internautom podczas przeglądania 
artykułów, newsów i czytania książek na 
stronach Katolika czy też czatowania bądź 
dyskutowania na czacie lub forum pomocy. 
Powstało radio, które było odpowiednie dla 
wszystkich, którzy związali się z serwisem 
Katolik.pl. Pomysł został przyjęty 
entuzjastycznie. Zbiory muzyczne Radyjka 
stopniowo powiększały się i były dla 
słuchaczy starannie dobierane.  
 
Nie długo po tym sukcesie, jakim było 
uruchomienie Radia Katolik i jego 
przyjaznym przyjęciu, zrodził się pomysł, 
będący praktycznym rozwiązaniem dla 
tych którzy pragnęli słuchać Radia Katolik 
także podczas odwiedzania innych stron 
internetowych, sprawdzania skrzynki 
pocztowej czy nawet bez otwierania żadnej 
ze stron! Pojawił się własny dedykowany 
odtwarzacz radyjka, z możliwością jego 
darmowego pobrania. Na wzór dużych 
zagranicznych serwisów muzycznych 
stworzony został oryginalny system 
umożliwiający śledzenie z jakiej płyty 
pochodzi aktualnie grający utwór   na 
bieżąco więc pokazywane są okładki płyt i 

po kliknięciu na nie, można zapoznać się 
ze szczegółami dotyczącymi danej płyty   
to nasz autorski graficzno-płytowy RDS. 
 
Dziś Radio Katolik może pochwalić się 
pokaźnym zbiorem 18 tysięcy utworów 
zebranych z ponad 1500 płyt CD! Dla 
słuchaczy ma do zaoferowania nie tylko co 
raz bardziej popularną polską muzykę 
chrześcijańską, ale także i mniej znane 

piosenki z całego świata. 
 
Radio Katolik nie tylko dysponuje własnym 
odtwarzaczem, z unowocześnioną szatą 
graficzną, ale teraz można w nim 
dokonywać wyboru pomiędzy dwoma 
kanałami, nadającymi dwa rodzaje muzyki. 
Na 'kanale czerwonym' grana jest muzyka 
ostra, rockowa, szybka, można do niej i 
zatańczyć i przy niej odreagować, ale 

wciąż jest to muzyka chrześcijańska, 
zarówno polska jak i zagraniczna; dlatego 
okrzyknięto go kanałem "do tańca". 
'Zielony kanał' jest przeciwieństwem 
czerwonego, emitowane są w nim utwory 
łagodne, odprężające, często klasyczne, a 
przede wszystkim spokojne i wyciszające; 
kanał zdobył żartobliwe określenie "do 
różańca". 
Oczywiście podział na dwa kanały został 
także wprowadzony na życzenie 
Internautów, którzy nie chcieli słuchać na 
jednym kanale na przemian ostrej i 
łagodnej muzyki. Teraz każdy może sam 
decydować czego słuchać w zależności od 
nastroju. 
 
W programie emisji Radia Katolik od 
początku istnienia pojawiały się także, 
poza muzyką, ciekawe audycje i wywiady, 
koncerty i festiwale muzyki 
chrześcijańskiej, konferencje czy 
rekolekcje. Wszystko to 24 godziny na 
dobę bez reklam i bez zbędnego gadania. 
Więcej informacji oraz Player Radia Katolik 
do pobrania można znaleźć na stronie: 

www.radyjko.pl


Za:www.sds.pl

   

   

  Zapowiedzi wydarzeń 

 
 
  
 

Karmelitański Instytut Duchowości 
zaprasza na  wykłady  

z cyklu  Formacja do życia 
konsekrowanego. 

     
Cykl ten jest okazją dla tych, którzy 
szukają czegoś więcej  we własnym życiu 
lub w życiu wspólnoty. Wykłady dotyczą 
życia konsekrowanego (zakonnego i 
świeckiego) w perspektywie 
teologicznej i praktycznej. Program zajęć w 
roku akademickim 2009/2010 obejmuje 4 
wykłady: 
 
1. Formacja liturgiczna osób 
konsekrowanych - II - s. dr hab. A. Sielepin 
2. Formacja do kontemplacji -  o. prof. dr 
hab. Jerzy W.Gogola OCD 
3. Formacja eucharystyczna - ks. dr 

Tomasz Seweryn 
4. Psychologiczne aspekty formacji – dr 
Ewa Kusz 

Zapraszamy osoby konsekrowane 
(formacja początkowa i permanentna) oraz 
wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę o 
tematyce formacyjnej. 

Zajęcia odbywają się w drugim semestrze 
roku akademickiego 2009/2010, 
Szczegółowy program zajęć znajduje się 
na stronie internetowej Instytutu: 
www.kid.edu.pl, w zakładce Formacja do 
życia konsekrowanego. 

W celu uczestnictwa w wykładach należy 
złożyć: Podanie i Zezwolenie przełożonego 
(w przypadku osób zakonnych). 
Dokumenty można składać na furcie 

Klasztoru Karmelitów Bosych w Krakowie, 
ul. Rakowicka 18, albo w dniu rozpoczęcia 
wykładów, 20 lutego br., w auli KID. 

Studenci kursu podstawowego i 
licencjacko-doktoranckiego UPJPII mogą 
zaliczać przedmioty wykładane w KID, czy 
to w cyklu Studium duchowości czy 
Formacja do życia konsekrowanego, jako 
monografy. Studenci Studium duchowości 
KID mogą zaliczać wykłady z Formacji do 
życia konsekrowanego jako 
monograficzne. Ewentualne zmiany w 
programie ogłaszane są na stronie 
internetowej Instytutu: www.kid.edu.pl , a 
także w gablocie w gmachu Instytutu, przy 
ul. Rakowickiej 18a      Za: www.kid.edu.pl. 
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Odeszli do Pana 

 
 

ŚP. O. Stefan ZALEWSKI (1921-2010) CSsR 

 

Z udziałem ks. bpa Władysława 
Bobowskiego i dużego grona 
redemptorystów, księży diecezjalnych 
i sióstr zakonnych odbył się pogrzeb 
śp. o. Stefana Zalewskiego. 
Uroczystości miały miejsce 5 lutego 
br. w Tuchowie. Mszy św. 
pogrzebowej w kościele 
sanktuaryjnym Matki Bożej 
Tuchowskiej przewodniczył ks. bp 
Bobowski, a kazanie wygłosił 
prowincjał o. Ryszard Bożek. Smierć i 
pogrzeb o. Zalewskiego zbiegły się w 

czasie z obradami Kapituły Prowincjalnej, toteż w pogrzebie 
uczestniczyli współbracia w wielu wspólnot z kraju i zagranicy, 
którzy brali udział w obradach.   
 
Ojciec Stefan Zalewski urodził się w Grudziądzu 17 kwietnia 1921 
roku, jako drugie dziecko Marty i Walentego. Miał troje 
rodzeństwa. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował 
naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Króla Jana III 
Sobieskiego w Grudziądzu. Po zdaniu tzw. „małej matury” w 1939 
roku został przyjęty do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela 
przez Prowincjała O. Franciszka Marcinka. Wyjechał do Nowicjatu, 
który wówczas znajdował się w Mościskach. Nowicjat rozpoczął w 
tymże roku w wigilię święta św. Alfonsa, który z powodu wybuchu 
II wojny światowej był następnie kontynuowany w Łomnicy. 
Pierwszą profesję zakonną złożył właśnie tutaj w dniu 8 września 
1940 roku. 
 
    W czasie wojny uczęszczał do dwuletniego studium licealnego 
w tajnym nauczaniu organizowanym przez Prof. Jana Sajdaka. 
Pomogło to zapewne w dalszych studiach filozoficznych i 
teologicznych w Tuchowie oraz w Toruniu. Święcenia kapłańskie 
przyjął z rąk Ks. biskupa Kazimierza Kowalskiego w Pelplinie w 
1947 roku. 
 
    W 1948 roku O. Prowincjał Ludwik Frąś wysłał Ojca Stefana na 

studia teologiczne na Uniwersytet Warszawski. Studia z zakresu 
Teologii Dogmatycznej zakończył uzyskaniem dyplomu magistra 
teologii. Od razu przystąpił do pisania pracy doktorskiej, lecz nowy 
Prowincjał O. Kazimierz Hołda powołał go na wykładowcę filozofii 
do Torunia. Wykładał tutaj jeszcze historię filozofii, etykę i 
teodyceę. 
 
    W 1954 roku został skierowany do Tuchowa wykładając w 
seminarium teologię dogmatyczną i apologetykę. W seminarium 
przez dwie kadencje pełnił również funkcję prefekta braci 
studentów. 
 
    W 1962 roku został Przełożonym Wspólnoty w Krakowie. Wtedy 
też rozpoczął intensywną posługę rekolekcyjną w kraju a później 
także za granicą, gdy w Rzymie odnawiał i poszerzał swe studia. 
Wróciwszy do Polski został powołany na Magistra Nowicjatu a od 
1978 roku także Przełożonego Wspólnoty w Lubaszowej. W 1984 
roku przyjął funkcję Przełożonego Wspólnoty w Głogowie, skąd w 
1987 roku, ze względów zdrowotnych, powrócił do Tuchowa. 
 
Zaczęły się coraz poważniejsze kłopoty z sercem okupione 
zawałem. Mimo to, w miarę możliwości, wciąż nie ustawał w 
swoich pracach rekolekcyjnych prowadzonych zwłaszcza dla sióstr 
zakonnych. Pogarszający się stan zdrowia sprawił, że trzeba było 
stopniowo wycofywać się z czynnego życia. Ta konieczność nie 
pozbawiła Ojca Stefana zwykłej dla niego pogody ducha. Choroby 
i pomnażające się wraz z nimi cierpienia przyjmował w duchu 
wiary, łącząc ofiarę swego życia z ofiarą Chrystusa. Dopełnił jej w 
ubiegłą środę 3 lutego, w czasie trwania Kapituły Prowincjalnej 
(wcześniej, wiele razy był jej Sekretarzem) w dzień Nieustannej 
Nowenny do MBNP, której bezgranicznie zaufał. Odszedł do Pana 
w 89 roku życia, w roku Jubileuszu 70 lat profesji zakonnej i 63 lat 
kapłaństwa. Życie O. Stefana i jego śmierć to dla nas osób 
konsekrowanych, kapłanów (w roku kapłańskim) i wszystkich tu 
zebranych umocnienie w wierności Bogu do końca. Niech Bóg 
będzie jego nagrodą                    Za: www.redemptor.pl.

 
 

 

Ś.P. Ks. Kazimierz JARDZIOCH  (196-2010) SDB 

 

Odszedł do Pana Salezjanin z Inspektorii Św. Stanisława Kostki w 74 roku życia, 53 
ślubów zakonnych i 45 kapłaństwa   
 
Curriculum vitae: 

  
ur. 28.08.1936 r. w m. Romanów 

1956-1957 – nowicjat w Czerwińsku nad Wisłą 

02.08.1957 – pierwsze śluby zakonne w Czerwińsku nad Wisłą 

1957-1958 – studia filozoficzne w Woźniakowie 

  1958-1961 – praktyka duszpasterska w m. Kaława 

  1961-1965 – studia teologiczne w Lądzie nad Wartą 

01.06.1965 – święcenia kapłańskie w Lądzie nad Wartą 

1965-1967 – Kaława – współpracownik w duszpasterstwie 

1967-1970 – Nawodna – współpracownik w duszpasterstwie 

1970-1976 – Dębno Lubuskie – współpracownik w duszpasterstwie 

1976-1982 – Łęcze – administrator parafii 

1982-1998 – Ostróda – wikariusz parafii 

1998-2010 – Płock – współpracownik w duszpasterstwie  
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ŚP. O. Mieczysław JAŃCZAK (1928-2010) FDP 

 

 
3 lutego w Hospicjum Opatrzności Bożej Orionistów w Wołominie zmarł ks. Mieczysław 
Jańczak. Ks. Mieczysław urodził 12.09.1928 r. w  Mazurach k/Ostrowa Wielkopolskiego; 
święcenia kapłańskie otrzymał 30.06.1957 r. Był między innymi budowniczym kościoła 
orionistów w Wołominie, Domu Hospicyjnego oraz pierwszym proboszczem parafii św. Józefa 
Robotnika w Wołominie (1972-1992). Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę 6 lutego 
br. o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Św. Józefa Robotnika, po czym ciało zmarłego 
kapłana zostało złożone na cmentarzu miejskim w Wołominie. Requiescat in pace!  
 

Za: www.orionisci.rel.pl. 
 

 

 


