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Wiadomo ść tygodnia  
 

 

Przesłanie nadziei z Częstochowy 
 
W sobotni wieczór, 13 lutego, zakończyło 
się XIV Zebranie plenarne Europejskiej Unii 
Konferencji PrzełoŜonych WyŜszych 
(UCESM) zakonów męskich i Ŝeńskich. 
Przez cały tydzień około 100 delegatów 
poszukiwało odpowiedzi w jaki sposób 
zakonnice i zakonnicy, których w Europie 
jest obecnie ponad 400 tysięcy mogą 
pomóc współczesnym ludziom odnaleźć 
sens Ŝycia, a przez to być świadkami 
chrześcijańskiej nadziei.  
 

 
 
Owocem dyskusji jest list skierowany do 
osób konsekrowanych Europy, którego 
polskie tłumaczenie zamieszczamy poniŜej:  
 

Do wszystkich zakonników i 
zakonnic Europy! 

My, członkowie trzydziestu siedmiu 
europejskich krajowych Konferencji 
zakonów męskich i Ŝeńskich 
zebraliśmy się w Częstochowie, by 
podjąć refleksję na temat: „śycie 
zakonne w Europie: historie pełne 
nadziei - nadzieją dla historii".  

Dane nam było w wymowny sposób 
doświadczyć komunii i obecności 
Chrystusa, gdy nawiedziliśmy obóz 
zagłady Auschwitz, podczas wizyty w 
miejscach związanych z początkami 
chrześcijaństwa w Polsce na terenie 
Krakowa, i w ośrodkach głębokiej 

duchowości, jakimi są sanktuaria Matki 
BoŜej na Jasnej Górze i Miłosierdzia 
BoŜego w Łagiewnikach.  

Zakony w Europie, nie lękajcie się! - 
oto przesłanie, które usłyszeliśmy. - 
Nadal nieście współczesnym kobietom 
i męŜczyznom świadectwo nadziei. 
śycie konsekrowane samo w sobie 
jest nadzieją dla historii obecnego 
czasu jak i jutra ludzkości, podobnie 
jak w przeszłości nadzieję nieśli 
wyznawcy i męczęnnicy tacy jak 
Maksymilian Kolbe czy Edyta Stein. 
Miejcie odwagę śpiewać pieśń Ŝycia, 
wraz z Barankiem, który zdaje się być 
zabity (por. Ap 5,6), lecz naprawdę 
pozostaje w sercu historii kaŜdego 
okresu i kaŜdego ludzkiego Ŝycia.  

śyjemy w czasach, w których człowiek 
często próbuje znaleźć szczęście poza 
Bogiem a dochodzi do pustki i 
bezsensu. TakŜe my sami moŜemy 
być poddani pokusie utraty Ŝyciowej 
pasji, związanej z nadzieją. Jednak 
kaŜdego dnia odradza się w nas na 
nowo wielka nadzieja, gdy 
spostrzegamy, iŜ u źródeł tęsknot 
naszych braci i sióstr nadal leŜy 
głębokie pragnienie wartości 
duchowych oraz poszukiwanie 
transcendencji. KtóŜ potrafi zaspokoić 
ten głód i to pragnienie?  

śycie zakonne - dar Boga dla Kościoła 
i dla świata - zawsze w historii 
otwierało drogi nadziei, oddając serca i 
dłonie osób konsekrowanych na 
słuŜbę Bogu i bliźniemu. Właśnie takie 
jest nasze zadanie dzisiaj. Niech 
nasze domy będą otwarte na 
wszystkich, niech będą przestrzenią 

modlitwy, miejscami gorliwej pracy i 
braterskiego przeŜywania wspólnoty - 
odbiciem światłości bijącej ze źródła 
nadziei, jakim jest Jezus Chrystus, 
który umarł i zmartwychwstał dla nas 
wszystkich.  

 

Poczuwamy się do Ŝywego 
uczestnictwa w wielkich przemianach 
dokonujących się na naszym 
kontynencie. Działanie Ducha 
Świętego napełnia nas 
zdecydowaniem i odwagą w niesieniu 
nadziei co do przyszłości Europy. 
Wraz z Maryją pragniemy być 
zasłuchani w Słowo BoŜe i 
przyjmować dar Ducha, by mieć swój 
udział w missio Dei, by prowadzić 
otwarty dialog ze wszystkimi.  

Bracia i Siostry! PrzeŜywając radość z 
doświadczenia tego szczególnego 
czasu łaski, który juŜ dobiega końca, 
wracamy do naszych wspólnot 
wołając: Maranatha! Przyjdź, Panie 
Jezu! Niech nasza nadzieja będzie 
jasna i silna, bo Ten, który powołał nas 
do takiej formy Ŝycia odpowiada: 
„Zaiste, przyjdę niebawem!" (por. Ap. 
22)  

Częstochowa, w dniu 13 lutego AD 2010 
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  XIV Zebranie Generalne UCESM  
 

Czym jest UCESM? 

Początki Unii Konferencji Europejskich 
PrzełoŜonych WyŜszych sięgają roku 
1980, kiedy to podczas pierwszego 
Zgromadzenia Generalnego przełoŜonych i 
sekretarzy zgromadzeń zakonnych w 
ParyŜu zdecydowali o powołaniu tej 
instytucji.  

Unia Konferencji Europejskich 
PrzełoŜonych WyŜszych została powołana 
w Rzymie w 1981 r. podczas drugiego 
Zgromadzenia Generalnego przełoŜonych i 
sekretarzy zgromadzeń zakonnych.  

 

Statuty zostały zaaprobowane przez 
Kongregację ds. Instytutów śycia 
Konsekrowanego i Stowarzyszeń śycia 
Apostolskiego w Watykanie, w 1983 r.  
 
Dotychczasowe Zebrania Plenarne 
UCESM odbyły się w: Rzymie (1983 r., 
nt.„Zebranie Plenarne w sprawie 
Statutów”), Rzymie (1985 r. ,nt. „ śycie 
zakonne i młodzi dzisiaj”), Madrycie (1987 
r., nt. „Wyzwanie radości: wkład Ŝycia 
zakonnego w jakość Ŝycia 
chrześcijańskiego”), na Malcie (1989 r., nt. 
„Zakonnicy i świeccy dla nowej 
ewangelizacji Europy”), w Lizbonie (1991 
r., nt. „Nowa Europa i trzeci świat. Jakie 
Ŝycie zakonne?”), Czechach (Olomouc, 
1993 r., nt. „Wzajemne relacje między 
biskupami i zakonnikam”), Niemczech 
(Freising, 1995 r. , nt. „Ewolucja i 
toŜsamość Ŝycia zakonnego w Europie”), 
Rzymie (1997 r., nt. „Czynić 
sprawiedliwość w perspektywie 
chrześcijańskiej”), Chorwacji (Dubrovnik, 
1999 r., nt. „Wezwani by stać się 
błogosławieństwem”), Austrii (Salzburg, 
2001 r., nt. „Przejdźcie na drugi brzeg! Nie 
lękajcie się!”), Słowenii (Lublana, 2004 r., 
nt. „Rola Ŝycia zakonnego w formowaniu 
się etycznego sumienia w wielokulturowej 
Europie”), Portugalii (Fatima, 2006 r., nt. 
„śycie zakonne dzisiaj: nasze Ŝycie 

duchowe wobec wyzwań w 
społeczeństwach europejskich”) oraz w 
Belgii (Torhout, 2008 r., nt. „Pasja dla 
Chrystusa, pasja dla ludzkości, Ŝycie we 
wspólnocie. Jaki wkład niesie dla Europy 
Ŝycie wspólnotowe”). Ks. Mariusz Furkacz 
Za: www.niedziela.pl 

Częstochowa: zjazd europejskich 
zakonników 

Zebranie Plenarne Europejskiej Unii 
Konferencji WyŜszych PrzełoŜonych 
Zakonnych rozpoczęło się w poniedziałek 
8 lutego Częstochowie. W sześciodniowym 
spotkaniu udział biorą przedstawiciele 37 
krajowych Konferencji PrzełoŜonych 
WyŜszych z 25 państw. Reprezentują oni 
ok. 400 tysięcy zakonników i zakonnic 
Europy. Takie spotkania odbywają się, co 
dwa lata. 14. z kolei zjazd po raz pierwszy 
w historii ma miejsce w Polsce. 
 
Celem Zebrania Plenarnego, na które 
zapraszani są takŜe przedstawiciele 
róŜnych kościelnych instytucji europejskich 
jest refleksja nad wyznaczonym tematem i 
opracowanie przesłania, które moŜe być 
pomocne w pracy formacyjnej osób 
konsekrowanych. 
 
Tym razem tematem spotkania jest o 
nadzieja. „śycie zakonne w Europie: 
historie pełne nadziei, nadzieją dla historii 
– powiedziała radna Unii Europejskich 
Konferencji PrzełoŜonych WyŜszych, s. 
Danuta Wróbel, słuŜka. – Chodziłoby nam 
o to, Ŝeby jak najgłębiej zatrzymać się nad 
tym tematem, w jaki sposób dzisiaj 
podawać nadzieję, najpierw naszym 
środowiskom, nam samym, pogłębiać 
wracać do korzeni autentycznej nadziei 
chrześcijańskiej oraz w jaki sposób ją 
pogłębiać i podać współczesnemu 
człowiekowi, który ma wielką potrzebę 
nadziei” – mówiła s. Wróbel. 
 
Polska została celowo wybrana na miejsce 
obrad o nadziei, m.in. ze względu na 
Jasną Górę, która jest symbolem nadziei 
dla Kościoła. Uczestnicy spotkania udadzą 
się takŜe do hitlerowskiego obozu 
koncentracyjnego Auschwitz, miejsca, 
gdzie wydawało się, Ŝe nadzieja umarła. 
 
Zebranie Plenarne Europejskiej Unii 
Konferencji PrzełoŜonych WyŜszych 
podejmie takŜe sprawy statutowe tego 
powstałego w 1980 r. gremium I. Tyras, 
Jasna Góra           Za: Radio Watykańskie 
 

Początek spotkania UCESM. 
Siostra  Ludgardis Craeynest: 

zakony polskie darem w Europie 
 

„śycie duchowe w Polsce i Ŝycie zakonów 
skoncentrowane jest na parafiach. To 

bardzo waŜna lekcja i świadectwo dla nas. 
Zakony z Polski są równieŜ i mogą być 
znakiem wymiany darów pomiędzy 
Wschodem i Zachodem Europy. Zakony 
polskie mają niezwykłą siłę duchową i 
głębię Ŝycia duchowego i modlitwy”, 
powiedziała „Niedzieli” s. Lutgardis 
Craeynest sdb, przewodnicząca Unii 
Konferencji Europejskich PrzełoŜonych 
WyŜszych. W WyŜszym Seminarium 
Duchownym w Częstochowie rozpoczęło 
się dzisiaj 14 Zgromadzenie Generalne 
Unii Konferencji Europejskich 
PrzełoŜonych WyŜszych, które potrwa do 
14 lutego. 
  
„Z Polski, dzięki zakonom, moŜe wyjść siła 
duchowa konieczna dla Europy. Pierwszą 
rzeczą, jaką mogą dać Europie zakony 
polskie to pogłębione Ŝycie duchowe. 
Mogą równieŜ pokazać nam wszystkim jak 
Ŝyć charyzmatem” – dodała w rozmowie z 
„Niedzielą” s. Lutgardis Craeynest. 
  

 
 
Odnosząc się do miejsca tegorocznego 
spotkania Unii Konferencji Europejskich 
PrzełoŜonych WyŜszych s. Craeynest 
podkreśliła, Ŝe „ spotkanie w Częstochowie 
ma duŜe znaczenie dla tej części Europy. 
Częstochowa jest teŜ waŜna ze względu 
na obecność Czarnej Madonny”- 
zaznaczyła. Delegaci 37 Konferencji śycia 
Konsekrowanego reprezentujący ok. 
400.000 zakonnic i zakonników podejmą 
refleksję nad tematem: „śycie zakonne w 
Europie: historie pełne nadziei, nadzieją 
dla historii”. 
  
W obradach biorą udział reprezentanci 
wspólnot Ŝycia konsekrowanego m. in. z 
Łotwy, Bułgarii, Białorusi, Finlandii oraz 
Bośni-Hercegowiny. . Ks. Mariusz Furkacz  
                                  Za: www.niedziela.pl  

 
O. Paredes: zakony misjonarzami 

nadziei 
 

Jak być świadkami nadziei w dzisiejszej 
Europie? Czego potrzebuje Europa od 
Ŝycia zakonnego?, na te i inne pytania 
uczestników trwającego w WyŜszym 
Seminarium Duchownym w Częstochowie 
14. Zgromadzenia Generalnego Unii 
Konferencji Europejskich PrzełoŜonych 
WyŜszych starał się odpowiedzieć podczas 
dzisiejszej porannej konferencji o. José 
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Cristo Rey García Paredes cmf, hiszpański 
klaretyn.  
 

 
 
Konferencjonista przybliŜył temat „śycie 
zakonne w Europie: historie pełne nadziei, 
nadzieją dla historii”. Odnosząc się do 
zagadnienia nadziei o. José Cristo Rey 
García Paredes zauwaŜył, Ŝe „nadzieja to 
forma Ŝycia, to duchowość w naszych 
sercach, a nie jedynie pojęcie teologiczne”- 
W dzisiejszej Europie jest z jednej strony 
czas nadziei a z drugiej strony panuje czas 
braku nadziei. Jesteśmy ciągle w drodze. 
Brakuje pewnej pasji nadziei- zauwaŜył o. 
José Cristo Rey García Paredes. 
  
W pewien sposób w dzisiejszej Europie 
jest czas ciągłej przemiany mentalności, 
czas pewnej „przemiany antropologicznej”. 
Dlatego mówiąc o nadziei trzeba wyjść od 
rozumu, trzeba zrozumieć nadzieję- 
kontynuował o. Paredes. Prelegent 
wskazał równocześnie na istotne znaki 
nadziei w Europie, czego widocznym 
znakiem są ostatnie dokumenty Kościoła: 
adhortacje apostolskie „Ecclesia in 
Europa”, „Pastores gregis” oraz encyklika 
Benedykta XVI „Spe salvi”- Kościół 
ostatnio wiele mówi o nadziei- podkreślił o. 
Paredes.  
 
Jego zdaniem „potrzebne jest w Europie 
nowe duszpasterstwo, oparte o Ewangelię 
nadziei”- Ewangelię nadziei trzeba głosić, 
celebrować i słuŜyć jej- zaznaczył o. Jose’ 
Cristo Rey Garcia Paredes. Jak być w 
Europie świadkami nadziei?- pytał 
konferencjonista- Nasze wspólnoty 
powinny być wspólnotami Ŝywymi.- 
zauwaŜył.  
 
Odnosząc się równieŜ do dwudziestego 
stulecia w Europie o. Paredes 
przypomniał, Ŝe „Ŝyliśmy często iluzjami 
nadziei”- Wielokrotnie były to wielkie 
nadzieje wolności, nadzieje polityczne. 
Pojawił się totalitaryzm. Auschwitz to był 
kryzys braku nadziei, kryzys przymierza 
Boga ze swoim Ludem- podkreślił 
prelegent.  
 
Na pytanie czego potrzebuje Europa od 
Ŝycia zakonnego, by mieć nadzieję o. 
Jose’ Cristo Rey Garcia Paredes 
odpowiedział, Ŝe „potrzeba solidnej teologii 
Wielkiej Soboty”- Zmartwychwstanie jest 
wciąŜ przed nami. Potrzeba dialogu w 
naszych społeczeństwach. Musimy być 
otwarci wobec ludzi. Trzeba nie tylko 
edukować innych, ale edukować się z 
innymi. Nie tylko ewangelizować, ale być 
ewangelizowani z innymi i przez innych- 

dodał o. Paredes.  Ks. Mariusz Furkacz 
Za: www.niedziela.pl  
 

Pielgrzymka do Auschwitz i 
Birkenau 

 
Przedstawiciele zakonów z całej Europy 
pielgrzymowali do byłego niemieckiego 
obozu koncentracyjnego KL Auschwitz w 
Oświęcimiu. Przez trzy godziny w czterech 
grupach językowych nawiedzali miejsca 
nazistowskich zbrodni w Birkenau a potem 
Auschwitz.  
 
Przed obozową Ścianą śmierci i w celi 
śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego 
złoŜyli kwiaty i znicze oraz modlili się za 
pomordowanych. Następnie uczestniczyli 
we Mszy św. odprawionej w baraku 
obozowym, przylegającym bezpośrednio 
do XI bloku śmierci, gdzie oddał Ŝycie za 
współwięźnia O. Kolbe. 

 

Prowincjał franciszkanów z Krakowa o. 
Jarosław Zachariasz mówił ze 
wzruszeniem, Ŝe „z tego miejsca do dnia 
dzisiejszego św. Maksymilian przemawia 
do człowieka w sposób ujmujący i 
przejmujący". „Ojciec Maksymilian 
pokazał, Ŝe w tym nieludzkim miejscu 
rodziła się miłość. Miłość, która pokonała i 
zawsze ma moc pokonywać największe 
zbrodnie, największe zło".  

Na spotkanie z osobami konsekrowanymi 
do KL Auschwitz przybył w imieniu 
przewodniczącego Konferencji Episkopatu 
Polski bp Wacław Depo, przewodniczący 
Komisji Mieszanej: Biskupi - WyŜsi 
PrzełoŜeni Zakonni. Ksiądz biskup nie krył 
radości z faktu, iŜ mógł tam stanąć i razem 
ze wspólnotą osób konsekrowanych 
Europy modlić się „o obecność i działanie 
Boga w ludzkich sercach".  W swojej 
homilii nawiązywał nieustannie do 
dramatu, jaki rozgrywał się przez pięć 
strasznych lat w KL Auschwitz, ale 
wskazywał teŜ na znaki nadziei, którymi 
byli przede wszystkim ci więźniowie, którzy 
dzięki wierze w Boga zachowali swoją 
ludzką godność i umieli słuŜyć innym. 

Nawiązując do tematu Konferencji „śycie 
zakonne w Europie: historie pełne nadziei, 
nadzieją dla historii" bp Depo powiedział, 
Ŝe „kaŜda nadzieja chrześcijańska jest juŜ 

innym sposobem Ŝycia teraz, a nie tylko 
spodziewaniem się tego, co będzie w 
przyszłości".  

 

 Po zakończeniu Eucharystii przemarznięci  
i zmęczeni uczestnicy pielgrzymki udali się 
do Centrum Modlitwy i Dialogu, gdzie 
czekał na nich gorący posiłek. Następnie w 
auli Centrum wysłuchali poruszających 
wystąpień irlandzkiej siostry zakonnej 
pracującej na rzecz pojednania i dialogu w 
Oświęcimiu oraz prezydenta miasta 
Oświęcimia, który opowiadał o wysiłkach 
tej społeczności lokalnej dla budowania 
podstaw braterskiej i pokojowej współpracy 
między narodami dotkniętymi dramatem 
Auschwitz. Jms, red. 

Europa potrzebuje nadziei – 
środowe dyskusje na spotkaniu 

UCESM 
 

Konieczność Ŝycia nadzieją w 
społeczeństwach Europy, troska o ludzi 
młodych, głoszenie Ewangelii własnym 
Ŝyciem oraz świadectwo bardziej 
autentyczne, to niektóre wnioski po pracy 
w grupach językowych, które zostały 
zaprezentowane podczas środowych 
obrad zebrania plenarnego członkom Unii 
Konferencji Europejskich PrzełoŜonych 
WyŜszych w Częstochowie.  
 
Musimy pracować nad przekazywaniem 
świadectwa ludziom młodym. Świadectwo 
nie jest łatwe- zwrócił uwagę 
przedstawiciel grupy języka francuskiego- 
Trzeba zawsze troszczyć się o młodych, 
jak równieŜ zawsze karmić się milczeniem, 
kontemplacją i uczyć się sztuki nadziei- 
kontynuował. Delegaci Konferencji śycia 
Konsekrowanego podkreślili równieŜ 
konieczność „bardziej autentycznego Ŝycia 
zanurzonego w Bogu”. Wskazali ponadto 
na trzy ikony Ŝycia zakonnego, a 
mianowicie na: przymierze, Apokalipsę i 
eucharystię.  
 
W momencie kiedy zmienia się kontekst 
społeczny i coraz trudniej jest pracować w 
środowiskach tradycyjnych to na 
pierwszym miejscu trzeba głosić 
Ewangelię- mówił jeden z uczestników 
Zgromadzenia Generalnego UCESM.  
 
Przedstawiciele zakonów zwrócili takŜe 
uwagę na pewne róŜnice istniejące 
pomiędzy Europą Zachodnia i Wschodnią- 
WciąŜ w społeczeństwach Europy 
Wschodniej istniej trudność wyzwolenia się 
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od przeszłości- zauwaŜył przedstawiciel 
grupy języka włoskiego. Dlatego bardzo 
jest waŜna i nam wszystkim potrzebna 
duchowość Wielkiej Soboty, wyciszenia, 
oczekiwania oraz duchowość Apokalipsy- 
kontynuował.  
 
Na nadzieję jako waŜny wymiar misji 
zakonów w Europie zwrócił uwagę równieŜ 
w przesłaniu do członków Unii Konferencji 
Europejskich PrzełoŜonych WyŜszych 
kard. Franc Rodé, prefekt Kongregacji ds. 
Instytutów śycia Konsekrowanego i 
Stowarzyszeń śycia Apostolskiego. Ks. 
Mariusz Furkacz        Za: www.niedziela.pl  
  

Cracovia Magnifica. Pielgrzymka 
UCESM do duchowych korzeni 

Polski 
 
Trzeciego dnia zebrania generalnego Unii 
Konferencji Europejskich PrzełoŜonych 
WyŜszych pielgrzymowaliśmy do Krakowa. 
Dla wielu uczestników spotkania polska 
zima z mrozem i padającym śniegiem stała 
się duŜym wyzwaniem, ale teŜ dodatkową 
atrakcją w trakcie przedpołudniowej 
wędrówki po centrum Krakowa, dającej 
moŜliwość poznania historii i kultury Polski. 
Doskonale przygotowani przewodnicy, w 
czterech grupach językowych (angielski, 
francuski, niemiecki i włoski), oprowadzali 
naszych gości z 32 krajów Europy po 
najwaŜniejszych zabytkach dawnej stolicy 
Polski.  

 
 

Zmęczeni i zmarznięci trzygodzinnym 
zwiedzaniem miasta uczestnicy spotkania 
zebrali się w klasztorze franciszkanów, by 
spoŜyć obiad ze wspólnotą zakonną a 
takŜe spotkać się z kard. Stanisławem 
Dziwiszem oraz władzami samorządowymi 
Krakowa i województwa małopolskiego. 
Pełne braterskiej bliskości spotkanie 
zakończyło się degustacją pączków, 
zgodnie ze staropolską tradycją tłustego 
czwartku.  

 Centralnym momentem pielgrzymki do 
Krakowa był udział w Eucharystii 
odprawianej przez kard. Stanisława 
Dziwisza w sanktuarium BoŜego 
Miłosierdzia, przy relikwiach Św. Faustyny 
Kowalskiej. Liturgia sprawowana w wielkim 
skupieniu, przy pięknym śpiewie scholi 
Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia, które są 
kustoszami tego Sanktuarium, stała się 
głębokim przeŜyciem duchowym. Po Mszy 
Św. Siostry oprowadziły pielgrzymów po 

całym sanktuarium, wyjaśniając 
równocześnie duchowe przesłanie Św. 
Faustyny.  

 

 

 Cały wieczór zajęło nam spotkanie ze 
Wspólnotą benedyktynów z Tyńca. 
Wspólne odśpiewanie monastycznych 
nieszporów oraz opowieść Opata o historii 
tego miejsca i jego duchowym znaczeniu 
dla historii Polski były kolejnym etapem 
tego bogatego dnia, którego celem było 
ukazanie gościom z całej Europy 
chrześcijańskiej i kulturalnej toŜsamości 
Polski.  

 Kończąca całe spotkanie wieczerza, 
połączona z występem ludowego zespołu 
pieśni i tańca „Iwkowianie", odbyła się w 
niedawno odrestaurowanym skrzydle 
Opactwa, gdzie bardzo świadomie 
połączono nowoczesną konstrukcję 
Ŝelbetową z zachowanymi fragmentami 
starych murów opactwa, próbując w ten 
sposób przekazać istotę powołania 
benedyktyńskiego (a szerzej Ŝycia 
konsekrowanego): sięgając do bogatej 
tradycji przeszłości i korzystając z 
nowoczesnych środków, które daje 
współczesność, zawsze być świadkami 
Chrystusa Zmartwychwstałego. Kam 

 
Piątkowe obrady: rozmawiano o 

Europie Wschodniej 

 
 Na potrzebę kultury dialogu i wymiany 
darów duchowych, na konieczność 
autentycznego Ŝycia Ewangelią pomimo 
trudności związanych z sekularyzacją w 
Europie Środkowo-Wschodniej zwrócili 
uwagę uczestnicy dzisiejszej 
popołudniowej debaty, która odbyła się w 
ramach 14 Zgromadzenia Plenarnego Unii 
Konferencji Europejskich PrzełoŜonych 
WyŜszych. Swoimi świadectwami i 
refleksjami podzielili się reprezentanci 
wspólnot Ŝycia konsekrowanego z 
Białorusi, Łotwy, Bułgarii, Polski, jak 
równieŜ przedstawicielka Renovabis (Akcji 
solidarności katolików niemieckich z 
Europą Środkową i Wschodnią). 
  
Od Europy Wschodniej oczekujemy 
promocji dialogu wobec wszystkich ludzi 
dobrej woli. Potrzebna jest kultura dialogu i 
wymiany darów duchowych. W Europie 
Wschodniej trzeba równieŜ poszukiwać 
nowej odpowiedzialności za przyszłość- 
zauwaŜyła przedstawicielka Renovabis.  
 

Na istnienie pewnych trudności w relacjach 
z państwem zwrócił uwagę zakonnik z 
Białorusi. ZauwaŜył, iŜ pomimo pewnej 
poprawy w relacjach z państwem po 1989 
r. , to nadal istnieją trudności zwłaszcza w 
kwestii zgody na pracę duszpasterską dla 
księŜy z zagranicy. Problem ten dotyczy 
równieŜ zgody na budowę kościołów- 
Jednak to co jest najwaŜniejsze teraz to 
trzeba Ŝyć autentycznie Ewangelią 
pomimo trudności- podkreślił duchowny.  
 
Zakony, zdaniem siostry z Łotwy, „zawsze 
były znakiem nadziei”- Charyzmat to 
zawsze dar dla innych. To inne imię 
nadziei. śycie zakonne, które zatraci 
nadzieję nie moŜe być nadzieją dla świata- 
podkreśliła siostra z Łotwy. Siostra 
reprezentująca zakony na Łotwie 
zauwaŜyła równieŜ, Ŝe w pewien sposób w 
okresie prześladowania przez władze 
komunistyczne i w okresie przymusowego 
ukrycia łatwiej było o wierność Ewangelii i 
charyzmatowi. – Dziś sekularyzacja 
sprawiła, Ŝe mniejszy jest radykalizm w 
wierze. W czasie komunizmu była trudność 
świadectwa, ale większa autentyczność 
wiary- powiedziała siostra z Łotwy.  
 

 
 
Na nadzieję jako na „wielki dar od Boga” 
zwróciła uwagę siostra zakonna z Bułgarii. 
Podkreśliła równieŜ, Ŝe Bułgaria „jest 
krajem misyjnym”. Natomiast s. Jolanta 
Olech sekretarz generalny polskiej 
Konferencji PrzełoŜonych WyŜszych 
Zgromadzeń śeńskich mówiąc o sytuacji 
zakonów w Polsce podkreśliła m. in., Ŝe 
„trzeba w nowy sposób odczytać naszą 
rzeczywistość”. – Trzeba w nowy sposób 
spojrzeć w przyszłość. A to zawsze 
wymaga pewnej odwagi. Kościół w Polsce 
w okresie komunizmu był w innej sytuacji 
niŜ w pozostałych krajach Europy 
Wschodniej. Wiele moŜemy zawdzięczać 
postawie kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Dziś są teŜ nowe i inne 
wyzwania, którym trzeba sprostać- 
podkreśliła s. Olech. 
  
Gościem spotkania był ks. Marek 
Dziewiecki z Europejskiego Centrum 
Powołań. Przemawiając do uczestników 
Zebrania Plenarnego UCESM ks. 
Dziewiecki zauwaŜył, Ŝe „nie ma w Europie 
kryzysu powołań, ale jest kryzys osób 
wezwanych, powołanych, które nie potrafią 
odpowiedzieć na powołanie, na wezwanie 
BoŜe”- Często teŜ mówi się o powołaniu do 
Ŝycia rodzinnego, małŜeńskiego, do 
kapłaństwa i Ŝycia konsekrowanego, ale 
znacznie wcześniej jest powołanie do 
bycia człowiekiem i powołanie do 
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świętości- mówił ks. Dziewiecki.- Dzisiaj 
trzeba edukować małŜeństwa i rodziny- 
dodał ks. Marek Dziewiecki.  
 
Na zakończenie kolejnego dnia obrad 14 
Zgromadzenia Generalnego Unii 
Konferencji Europejskich PrzełoŜonych 
WyŜszych uczestnicy obrad poddali pod 
refleksję w grupach językowych projekt 
„Przesłania końcowego” Zgromadzenia 
Plenarnego UCESM. Ks. Mariusz Furkacz     
                                   Za: www.niedziela.pl  
  

Modlitwa na Jasnej Górze 
 
Uczestnicy 14. Zgromadzenia 
Generalnego Unii Konferencji Europejskich 
PrzełoŜonych WyŜszych UCESM przybyli 
na Jasną Górę. W piątek, 12 lutego 
uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim pod 
przewodnictwem metropolity często-
chowskiego abpa Stanisława Nowaka. W 
sobotę, 13 lutego Mszy św. odprawionej w 
Kaplicy Matki BoŜej o godz. 12.00 
przewodniczył abp Józef Kowalczyk, 
nuncjusz apostolski w Polsce.  
 
 W rozwaŜaniu apelowym abp Stanisław 
Nowak powiedział: „Misją Ŝycia 
konsekrowanego na kontynencie 
europejskim jest od wieków głosić 
nadzieję, być oparciem dla tych, którzy 
wierzą. Europa, my wszyscy, bardzo 
potrzebujemy umocnienia w dziedzinie 
nadziei, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, 
świat europejski bowiem im bardziej 
odcina się od swoich korzeni 
chrześcijańskich, tym bardziej gubi 
poczucie sensu Ŝycia, i tym samym traci 
nadzieję Ŝycia wiecznego, jest to dla niego 
straszne. Dla kogo ma Ŝyć człowiek? Dla 
kogo ma cierpieć? Kochać? Pracować? 
Dla kogo ma umierać? Jeśli odwróci się od 
Boga, który jest nam dany w Jezusie 
Chrystusie, jeśli zagubi nadzieję i 
związaną z tym wiarę i miłość, co mu 
pozostanie?".  
   
„Konferencja WyŜszych PrzełoŜonych 
Zakonnych Europy podejmując temat 
nadziei trafia w istotę sprawy ludzkości - 
podkreślił metropolita częstochowski - 
Maryjo, Matko Nadziei dziękujemy Ci 
gorąco za stan przepowiadających 
nadzieję i wołających do nas wszystkich : 

‘W górę serca! Jest Bóg! Jest inne Ŝycie! 
Pan prawdziwie zmartwychwstał!'. 
Polecamy Ci Maryjo ten stan zakonny w 
Roku Kapłańskim pamiętając jak bardzo 
blisko kapłaństwa słuŜebnego jest stan 
osób konsekrowanych". 
 

 
  
W homilii wygłoszonej w języku włoskim i 
polskim abp Józef Kowalczyk mówił: 
„Dziękuję za to, Ŝeście przybyli, za to, 
Ŝeście stworzyli klimat tej medytacji i tego 
zmierzenia się z wyzwaniami 
współczesności podczas tych dni 
pogłębionej refleksji". „KaŜda sprawowana 
Msza św. jest kontynuacją i uobecnieniem 
tej samej ofiary Chrystusa w Wieczerniku. 
W ten wymiar ofiarniczy Eucharystii 
wpisany jest równieŜ ofiarniczy charakter 
Ŝycia konsekrowanego" - przypomniał 
kaznodzieja.  
   

 
 
Nawiązując do obrad Zgromadzenia 
Generalnego UCESM, jakie przez kilka dni 
trwały w częstochowskim seminarium abp 
Józef Kowalczyk zachęcił: „Warto w czasie 
tej Mszy św. złoŜyć na ołtarzu 
Eucharystycznym te wszystkie owoce, 
konkluzje, pewne wskazania na przyszłość 
i prosić Pana, aŜeby nam dał moc ducha i 
światłość umysłu, tak abyśmy mogli 
ubogaceni tymi medytacjami kroczyć 
śmiało naprzód mierząc się z wyzwaniami 

współczesności i zapisując nowe rozdziały 
historii".  
 
„Dostrzegamy w świecie wiele cierpienia, 
wiele miejsc beznadziei, była o tym mowa, 
i była teŜ próba szukania odpowiedzi, jak 
my osoby konsekrowane moŜemy zanieść 
nadzieję tam, i czym jest właściwie 
nadzieja, Ŝe tak naprawdę to jest Jezus 
Chrystus" - mówi s. Danuta Wróbel, radna 
Unii Konferencji Europejskich 
PrzełoŜonych WyŜszych (UCESM).  

Za: www.jasnagora.com  

Sobotnie podsumowanie obrad 
UCESM 

W kontekście Europy nadzieja jest misją 
zakonów- mówił dzisiaj o. José Cristo Rey 
García Paredes cmf, hiszpański klaretyn 
podczas dopołudniowego spotkania 
członków Unii Konferencji Europejskich 
PrzełoŜonych WyŜszych w ostatnim dniu 
Zebrania Generalnego UCESM.  
 
Prelegent przypomniał, Ŝe dla duchowości 
zakonów w Europie potrzebne jest 
„zbudowanie solidnej teologii Wielkiej 
Soboty i duchowości Apokalipsy”- Misję 
zakonów w Europie utrudni miedzy innymi 
postępujący proces sekularyzacji. 
Potrzeba zatem takŜe wyciszenia, a 
zarazem autentycznego świadectwa- 
mówił o. Paredes.  

Zdaniem o. Paredes w centrum swojego 
działania osoby Ŝycia konsekrowanego 
powinny postawić osobę ludzką z jej 
godnością – Trzeba widzieć sytuację 
dzieci, młodzieŜy, kobiet w dzisiejszych 
społeczeństwach- zauwaŜył prelegent.- 
Jako zakony musimy zbudować „alfabet 
nadziei” dla Europy i odkryć na nowo 
przesłanie Apokalipsy- dodał. 

W sobotę po południu zostało teŜ 
przedyskutowane i zaaprobowane 
„Przesłanie Końcowe” UCESM. Ks. 
Mariusz Furkacz  

                                   Za: www.niedziela.pl 
   

 
 

 
  Wiadomo ści krajowe i zagraniczne  

 
 

Dominikanin nowym prymasem 
Czech 

 
Czesi mają nowego prymasa. Benedykt 
XVI przyjął rezygnację kard. Miloslava Vlka, 
a nowym metropolitą praskim mianował bp. 
Dominika Dukę, dotychczasowego 
ordynariusza diecezji Hradec Králové. Jest 
on dominikaninem. W tym roku skończy 67 
lat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1970 r. 
Przez pięć lat pracował w róŜnych 
parafiach Pragi, po czym władze odebrały 

mu pozwolenie na pełnienie funkcji 
duszpasterskich. Ks. Duka zszedł więc do 
podziemia. Tajnie wykładał teologię, był 
mistrzem nowicjatu, prowincjałem 
dominikanów, a przy tym przez 15 lat 
pracował jako projektant w fabryce Škody 
w Pilznie.  
 
W 1981 r. trafił do więzienia i spędził w nim 
półtora roku. Po aksamitnej rewolucji jako 
prowincjał odbudowywał struktury swego 
zakonu. Przed 12 laty Jan Paweł II 

mianował go biskupem Hradec Králové. 
Jak powiedział Radiu Watykańskiemu, 
aktualną nominację przyjmuje jako wielkie 
wyzwanie, pamiętny historycznego 
dziedzictwa Kościoła w Pradze. 
„Przyjmując tę nominację pamiętałem o 
Ewangelii z ostatniej niedzieli i słowach św. 
Apostoła Piotra: Panie, jestem człowiekiem 
grzesznym – powiedział abp Duka. – 
Stolica św. Wojciecha w Pradze jest 
bowiem głęboko związana z historią 
czeskiego Kościoła i całym Królestwem 
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Czeskim. Mi natomiast brakuje wielu darów 
Ducha Świętego, aby pełnić tę rolę. Na 
pewno będzie to kontynuacja mej posługi w 
Hradec Králové i tego, co robił tu mój 
arcybiskup Karel Otčenášek. A zatem 
posługa w duchu przyjaźni nie tylko wobec 
członków Kościoła katolickiego, ale równieŜ 
w wymiarze ekumenicznym, a takŜe dialog 
i współpraca z czeskim społeczeństwem”. 
 

 
 
Abp Dominik Duka od dawna utrzymuje 
bliskie kontakty z Polską. Na warszawskim 
wydziale teologicznym św. Jana Chrzciciela 
uzyskał licencjat z teologii. Języka 
polskiego natomiast nauczył się z radia, 
słuchając Wolnej Europy i Radia 
Watykańskiego. Ma teŜ dobre i częste, 
niemal cotygodniowe kontakty z diecezjami 
legnicką i świdnicką oraz archidiecezją 
wrocławską. 
 
Choć archidiecezję praską zna od czasów, 
gdy był prowincjałem dominikanów, to 
uwaŜa, Ŝe jest jeszcze za wcześnie, by 
mówić o priorytetach duszpasterskich 
nowego prymasa. „Trzeba przyznać, Ŝe 
dokonania kard. Vlka są bardzo powaŜne, 
nie tylko w ramach Europy czy w ruchu 
Focolari, ale równieŜ w archidiecezji 
praskiej – uwaŜa abp Duka 
 
Za mianowanie bp. Duki na praską stolicę 
prymasowską podziękował Benedyktowi 
XVI prezydent Vaclav Klaus. W specjalnym 
przesłaniu wyraził on radość, Ŝe jedną 
najbardziej prestiŜowych funkcji 
kościelnych w Czechach „obejmuje osoba 
powszechnie szanowana, która moŜe 
wnieść jednoznaczny wkład w rozwój 
dialogu i wzajemnych relacji”. 
                  Za: Radio watykańskie  
 
Kapituła pallotynów obradowała w 

Częstochowie 
 
Z Korei, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, 
Meksyku, Papui Nowej Gwinei, Białorusi, 
Francji, Włoch, Szkocji i Polski przyjechali 
pallotyni polscy do Częstochowy. Takie 
Zebrania Prowincjalne odbywają się co trzy 
lata. Od 8 do 13 lutego 2010 r. szukali 

odpowiedzi na pytania, jak w naszej 
kulturze masowej być księdzem i bratem 
pallotynem? Jak zainteresować Ŝywym 
Bogiem zmieniający się świat? W jaki 
sposób odpowiadać dzisiaj na potrzeby 
ludzi? Jak lepiej współpracować ze 
świeckimi w Kościele? PoniŜej relacja z 
wydarzenia. 
 
Jest to wyjątkowy czas wsłuchiwania się w 
głos Boga i ludzi. Obrady toczą się pod 
hasłem: „OŜywiać wiarę i rozpalać miłość”. 
Apostołowie Chrystusa w świecie, który się 
zmienia. 
 
Przed Prowincją Zwiastowania Pańskiego 
niełatwe zadanie. Chodzi o to, aby znaleźć 
choć część odpowiedzi. Niektóre juŜ się 
wyłaniają: jeszcze bardziej zaangaŜować 
ludzi świeckich w odpowiedzialność za 
Kościół, podnieść poziom głoszenia kazań, 
odwaŜniej wykorzystać media do 
ewangelizacji, a przede wszystkim 
dokonywać osobistej, duchowej odnowy 
kaŜdego pallotyna. 

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, 
bo tak brzmi pełna nazwa Pallotynów, 
zostało załoŜone w XIX wieku przez św. 
Wincentego Pallottiego, rzymskiego 
księdza. Jest to zgromadzenie 
międzynarodowe z siedzibą Zarządu 
Generalnego w Rzymie. W Polsce obecni 
są od 1907 roku, a ich liczba sięga ponad 
600 księŜy i braci. AngaŜują się w róŜne 
formy pracy, takie jak: misje zagraniczne, 
duszpasterstwo parafialne i pielgrzymkowe, 
działalność wydawniczą i naukową. Pracują 
jako kapelani w szpitalach, w wojsku i 
hospicjach. Podejmują takŜe dzieła 
charytatywne oraz prowadzą szkoły. Ks. dr 
Kazimierz Czulak SAC, prowincjał. 

Generał salezjanów na Haiti: 
Przywrócić nadzieję i patrzeć w 

przyszłość 
 

Radość i ból, konsternacja i nadzieja 
znaczyły pierwszy dzień wizyty ks. 
Pascuala Cháveza na Haiti. Przemawiając 
do młodzieŜy i salezjanów, powiedział: 
“Naszym celem jest przede wszystkim dać 
nadzieję Haiti. PrzełoŜony Generalny 
Salezjanów przybył wieczorem 11 lutego 
na lotnisko w Santo Domingo. Powitał go 
przełoŜony Inspektorii Republiki 
Dominikany – ks. Pichardo, który 
wczorajszego ranka (12 lutego) towarzyszył 
PrzełoŜonemu Generalnemu w czasie 
podróŜy helikopterem do haitańskiej stolicy.  
 
Po przybyciu do Port-au-Prince, 30 dni po 
trzęsieniu ziemi, które zniszczyło serce 
stolicy, IX następca Ks. Bosko obejrzał z 
góry rozległe, zdewastowane tereny. 
 
Helikopter wylądował na obszarze 
ambasady Republiki Dominikany, równieŜ 
nie nadającej się do uŜytku po trzęsieniu 
ziemi. Dołączyli do nich: Wizytator, ks. 
Sylvain Ducange, i jego poprzednik, ks. 
Charles Jacques, jak równieŜ Inspektorka 
prowincji haitańskiej CMW - s. Marie Claire 

Jean, oraz sam Ambasador Republiki 
Dominikany na Haiti, który przedstawił się 
jako były wychowanek salezjański. 
 
Pierwszym etapem wizyty była Pétion Ville. 
Tutaj dzieci i młodzieŜ powitali ks. Cháveza 
piosenkami i tradycyjnym tańcem. “Jako 
synów Ks. Bosko charakteryzuje nas 
radość, popycha optymizm, i wierzymy w 
odrodzenie narodu haitańskiego i 
charyzmatu salezjańskiego w naszym 
kraju” – powiedział ks. Ducange w swoim 
przemówieniu powitalnym. PrzełoŜony 
Generalny nie omieszkał dodać do tego 
zapewnienie o swojej osobistej bliskości, 
jak i całego Zgromadzenia, pełnej nadziei: 
“Przed myśleniem o odbudowie murów 
trzeba przywrócić nadzieję ludziom, a 
zwłaszcza młodzieŜy”. 
 

 

Potem odwiedzono dzieło salezjańskie, 
które najbardziej ucierpiało w trzęsieniu, 
zarówno gdy chodzi o pomieszczenia, jak i 
utracone Ŝycie: “Ecole Nationale des Arts 
et Métiers” (ENAM). Grupie gości 
towarzyszył ks. Mark Hyde z Prokury 
Misyjnej w New Rochelle, który juŜ od wielu 
dni znajduje się na Haiti w celu 
koordynowania pomocy. PrzełoŜony 
Generalny, zwiedzając róŜne zabudowania 
Instytutu i oceniając straty i zniszczenia, 
zatrzymał się w milczeniu na kilkuminutową 
modlitwę w miejscu, w którym zostało 
pogrzebanych 12 uczniów salezjańskich. 
 
Przygnębiający był widok sterty gruzów, 
pod którymi jeszcze do tej pory znajdują się 
ciała około 150 uczniów. Milczenie na 
podwórzach, zasypanych gruzami, jeszcze 
bardziej przygnębiały: “To niemoŜliwe! To 
byli młodzi, którzy dopiero co wchodzili w 
Ŝycie!”. PrzełoŜony Generalny spotkał się z 
pracownikami ochrony cywilnej i włoskiej 
StraŜy PoŜarnej, którzy oczyszczają z 
gruzów “Enam”, wyjaśniając znaczenie 
tego miejsca i “świętość”, którą w sobie 
teraz tragicznie mieści. Po południu ks. 
Chávez przemierzył ulice i najbardziej 
dotknięte miejsca w mieście. Spoglądając 
na ruiny katedry, powiedział do osoby, 
która mu towarzyszyła: “Bóg przechodzi 
przez te ulice, mówi, Ŝe jest z tymi, którzy 
cierpią, którzy zostali pod gruzami, którym 
zamieniło się w proch to niewiele, co 
zdobyli w całym swoim Ŝyciu”.(…) 
 
Ostatnim etapem pierwszego dnia było 
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Fleuriot: dom postnowicjatu i formacji dla 
zgromadzeń zakonnych obecnych na Haiti, 
który kompletnie nie nadaje się do uŜytku. 
– “Trzeba go odbudować, by mogli być 
formowani nasi salezjanie, i nadal mogła 
być kontynuowana słuŜba na polu formacji 
na rzecz kościoła lokalnego” – to słowa 
otuchy i ukierunkowania PrzełoŜonego 
Generalnego.            Za: www.salezjanie.pl  

Uroczystości ku czci ZałoŜyciela 
Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus 

 
Dnia 9 lutego 2010 roku 
odbyła się uroczysta Msza św. w kościele 
św. Jakuba w Toruniu w 60. rocznicę 
śmierci Ordynariusza Diecezji Łuckiej 
księdza biskupa Adolfa Piotra SzeląŜka, 
którego doczesne szczątki spoczywają w 
krypcie toruńskiego kościoła. 
 
Ksiądz biskup Adolf Piotr SzeląŜek jest 
ZałoŜycielem Zgromadzenia Sióstr św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus.Kapłan 
urodzony w 1865 roku w Stoczku 
Łukowskim, 1926 roku został biskupem 
diecezji łuckiej ze stolicą w Łucku na 
Wołyniu. Troszczył się z oddaniem o 
powierzoną sobie diecezję  - wiernych i 
duchowieństwo - w sposób godny 
naśladowania. 
 

 
 
W 1945 roku Biskup Łucki został 
aresztowany przez NKWD. Był 
przetrzymywany w więzieniu w Kijowie i 
ostatecznie przymusowo deportowany do 
Polski. Ostatnie lata Ŝycia spędził w Zamku 
Bierzgłowskim, gdzie w kompleksie dawnej 
twierdzy krzyŜackiej modlił się, pracował i 
cierpiał, tęskniąc za swoją diecezją. 
 
Honorowym gościem uroczystości był  
obecny biskup łucki Marcjan Trofimiak, 
wiceprzewodniczący Konferencji 
Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy.  
Po uroczystej Eucharystii  został ogłoszony 
dekret biskupa Andrzeja Suskiego, 
powołujący komisję historyczną w sprawie 
procesu beatyfikacyjnego biskupa 
SzeląŜka. 
 
Po naboŜeństwie uroczystości 
przeniosły się do Diecezjalnego Centrum 
Kultury Zamek Bierzgłowski, gdzie 

odbyła się okolicznościowa sesja 
popularnonaukowa. Prelegentami byli: 
siostra dr ElŜbieta Karwowska, dr Leszek 
Zyger, dr hab.Waldemar Rozynkowski 
(członkowie komisji historycznej).  
 
Wydarzeniu sesji naukowej towarzyszyła 
ceremonia wręczenia nagród w konkursie 
plastycznym „Biskup Adolf Piotr SzeląŜek 
na Zamku Bierzgłowskim w oczach dzieci”. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Zawiszy Czarnego narysowali biskupa 
Adolfa Piotra podczas wygnania na zamku.  
Oprawą wydarzenia był koncert z udziałem 
poety-pieśniarza Tomasza Kamińskiego. 
 
Na zakończenie uroczystości 
jubileuszowych została odsłonieta 
ufundowana przez władze samorządowe 
województwa kujawsko-pomorskiego 
tablica pamiątkowa, poświęcona zmarłemu 
w 1950 roku biskupowi łuckiemu Adolfowi 
Piotrowi SzeląŜkowi.  

S. Bogumiła Ptasińska CST 
 

Relikwie św. Wincentego i św. 
Ludwiki nawiedzają Domy i parafie 

Misjonarskie 
 

W uroczystość Nawrócenia św. Pawła, w 
kościele seminaryjnym KsięŜy Misjonarzy 
na Stradomiu w Krakowie zostały 
poświęcone relikwiarze-feretrony z 
relikwiami św. Wincentego a Paulo i św. 
Ludwiki de Marillac. Te feretrony przez cały 
rok jubileuszowy bedą peregrynować przez 
wszystkie domy wspólnotowe i parafie 
Zgromadzenia KsięŜy Misjonarzy w Polsce 
oraz wspólnoty wszystkich trzech prowincji 
Sióstr Miłosierdzia. 
 
W tym tygodniu pierwszym Domem, który 
powita i będzie gościł u siebie relikwie 
świętych ZałoŜycieli będzie Dom św. 
Wincentego a Paulo na Kleparzu w 
Krakowie. W zakładce na stronie 
internetowej “350 ROCZNICA“ KsięŜa 
Misjonarze prezentują pełny Kalendarz 
Nawiedzenia Relikwii w Domach 
Misjonarskich. 
 
Wszystkie miejsca nawiedzenia zostały 
równieŜ umieszczone na wirtualnej mapie. 
Klikając na dowolny “domek” (Dom 
Zgromadzenia) lub “namiot” (parafie nie 
będące samodzielnymi domami) mozemy 
poznać termin, w którym relikwie będą w 
nim obecne.         Za: www.misjonarze.org  

Odznaczenie chrystusowca w 
Waszyngtonie 

Na wniosek Ambasadora RP w 
Waszyngtonie, pana Roberta Kupieckiego, 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
odznaczył chrystusowca, ks. Jana Fiedurka 
KrzyŜem Oficerskim Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie 
wręczył ks. Janowi minister Waldemar 
Stasiak, szef kancelarii Prezydenta RP. 
Uroczystość odbyła się 8 lutego 2010 r. w 
Ambasadzie RP w Waszyngtonie. 

 

 
 
W podziękowaniu za odznaczenie ks. Jan 
powiedział m.in.: „To, co udało mi się z 
BoŜą pomocą zrobić podczas prawie 20-
letniej posługi wśród Polonii Amerykańskiej, 
jest tylko małym elementem wielkiego 
dzieła, jakie czynią od ponad 150 lat polscy 
duszpasterze w USA. Jest nim szczera 
troska o umocnienie, rozwój i przekazanie 
następnym pokoleniom bogatego 
dziedzictwa polskiej kultury, tradycji i religii, 
aby krzyŜ i biały orzeł były zawsze 
symbolami narodowej i religijnej 
toŜsamości Polonii Amerykańskiej”.  

Za: www.tchr.org 
 

Czerwińsk nad Wisłą: Rekolekcje 
dla zakochanych 

 
W dniach 29 – 31 stycznia w Ośrodku 
EMAUS w Czerwińsku nad Wisłą odbyły 
się rekolekcje dla zakochanych i młodych 
małŜeństw. Spotkania poprowadził ks. 
Andrzej Wujek SDB przy pomocy członków 
Salezjańskiego Ruchu Ewangelizacyjnego 
SARUEL. Pomysł zorganizowania 
rekolekcji dla zakochanych i młodych 
małŜeństw pojawił się w SARUELu juŜ 
dawno temu. 
 
Młodzi, którzy uczestniczą przez kilka lat w 
formacji proponowanej przez salezjanów, 
prędzej czy później zakładają rodziny i 
wchodzą w okrąg zupełnie nowych 
problemów, na które często nikt ich nie 
przygotował. Dlatego potrzebne było 
stworzenie przestrzeni na duchowy rozwój 
młodych małŜonków oraz wymianę 
doświadczeń małŜeńskich. Z drugiej strony 
pary przygotowujące się do sakramentu 
małŜeństwa domagały się specjalnej 
formacji i przygotowania ich do nowej drogi 
Ŝycia. Odpowiedzią na wymienione 
potrzeby i oczekiwania był pierwszy 
weekend dla zakochanych pt. „MęŜczyzną i 
kobietą stworzył ich – podobni, a jednak 
róŜni”. 
 
Do Czerwińska przyjechało ponad 
dwadzieścia par z róŜnych stron Polski i z 
bardzo róŜnych środowisk. Obok hydraulika 
i przedszkolanki w warsztatach brali udział 
doktoranci róŜnych uczelni. RóŜne 
charaktery, róŜne zawody, ale problem ten 
sam – jak stworzyć trwały i szczęśliwy 
związek. Na te i inne pytania zakochani 
próbowali znaleźć odpowiedź podczas 
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róŜnego rodzaju warsztatów 
zaproponowanych przez organizatorów.(…)  
 
Organizatorzy zadbali równieŜ o stworzenie 
tzw. „przedszkola” dla małŜeństw, które 
przyjechałyby z dziećmi. Ostatecznie ze 
zgłoszonych kilkorga maluchów w 
Czerwińsku pojawiła się tylko jedna 
sześciomiesięczna dziewczynka, która 
dostarczyła wiele radości nie tylko swoim 

opiekunkom, ale wszystkim obecnym. Były 
równieŜ dzieci, które póki co czują się 
dobrze w brzuchu u swojej mamy, więc nie 
potrzebowały jeszcze opieki gotowych do 
pomocy „przedszkolanek”. W kaŜdym razie 
obecność dzieci tych narodzonych i jeszcze 
nienarodzonych była wymownym znakiem 
otwarcia się na nowe Ŝycie i wprowadzała 
w spotkanie dla zakochanych duŜo pokoju i 
miłości.  

 
Kontynuacją styczniowego spotkania będą 
rekolekcje dla zakochanych i młodych 
małŜeństw jakie odbędą się w lipcu w 
ramach rekolekcji SARUEL. Więcej 
informacji niebawem na stronach 
www.saruel.pl .         Za: www.salezjanie.pl.  
   

   
  Zapowiedzi wydarze ń 

 
 
  

Zapowiedź pielgrzymek alumnów 
seminariów i kapłanów na Jasną 

Górę 
 
W pierwszym półroczu roku 2010 
Częstochowa stanie się miejscem dwóch 
wielkich pielgrzymek związanych z Rokiem 
Kapłańskim. W sobotę, 17 kwietnia 2010 r. 
do Częstochowy przyjadą alumni ze 
wszystkich seminariów duchownych 
zakonnych i diecezjalnych. Pielgrzymka 
rozpocznie się w archikatedrze 
częstochowskiej, skąd alumni przejdą w 
procesji na Jasną Górę. W pierwszą 
sobotę maja do Częstochowy przybędzie 
Ogólnopolska Pielgrzymka Kapłanów 
Diecezjalnych i Zakonnych.  
 
Pielgrzymka kleryków i dzie ń modlitw o 
powołania   
 
W sobotę, 17 kwietnia 2010 r. do 
Częstochowy przyjadą alumni ze 
wszystkich seminariów duchownych 
zakonnych i diecezjalnych. Pielgrzymka 
rozpocznie się w archikatedrze 
częstochowskiej, skąd alumni przejdą w 
procesji na Jasną Górę. Centralnym 
momentem pielgrzymki będzie Msza św. 
przed Szczytem Jasnogórskim, a na 
koniec Nieszpory z Aktem Zawierzenia 
Bogu przez Maryję polskich seminariów, 

kleryków oraz sprawy nowych powołań 
kapłańskich i zakonnych. Dzień ten ma być 
równieŜ dniem wielkiej modlitwy Kościoła 
w Polsce i w archidiecezji częstochowskiej 
o odwagę dla młodych ludzi w odpowiedzi 
na głos powołania.  
 
Ogólnopolska Pielgrzymka Kapłanów   
 
Częstochowa stanie się równieŜ miejscem 
centralnych obchodów Roku Kapłańskiego 
poprzez Ogólnopolską Pielgrzymkę 
Kapłanów Diecezjalnych i Zakonnych. W 
pierwszą sobotę maja do Częstochowy są 
zaproszeni wszyscy polscy biskupi razem 
ze swoimi kapłanami. Pielgrzymka 
rozpocznie się od modlitwy w 
archikatedrze częstochowskiej. W procesji 
na Jasną Górę, obok relikwii św. Jana 
Marii Vianney’a, niesione będzie votum 
polskich kapłanów męczenników, z ziemią 
z miejsc ich męczeństwa oraz listą 
kapłanów zamordowanych w obozach 
koncentracyjnych i w czasach reŜimu 
komunistycznego. Na Jasnej Górze, 
podczas Mszy św. kapłani odnowią swoje 
przyrzeczenia kapłańskie i zawierzą się 
Matce Kapłanów. Pielgrzymce ma 
przewodniczyć kard. Claudio Hummes, 
prefekt watykańskiej Kongregacji ds. 
Duchowieństwa. Swoje orędzie do polskich 
kapłanów zapowiedział równieŜ Ojciec 

Święty Benedykt XVI. Dzień pielgrzymki 
kapłanów na Jasną Górę ma być teŜ w 
naszych parafiach i wspólnotach dniem 
modlitwy za kapłanów. 

Za: www.jasnagora.com 
 

Zaproszenie na sesję naukową o 
kard. Auguście Hlondzie 

 
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii 
Zagranicznej, Zgromadzenie Salezjańskie, 
Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej 
oraz Katolicka Agencja Informacyjna 
zapraszają na sesję naukową 
organizowaną z okazji Roku Kapłańskiego 
i poświęconą Słudze BoŜemu kard. A. 
Hlondowi: „Kapłaństwo w posłudze i 
nauczaniu kard. Augusta Hlonda”.  
 
Sympozjum odbędzie się 10 marca 
(środa). Rozpocznie się o godz. 10.00 
uroczystą Mszą Świętą w bazylice 
archikatedralnej w Warszawie, gdzie 
spoczywa kard. August Hlond. Eucharystii 
będzie przewodniczył Metropolita 
Warszawski ks. abp Kazimierz Nycz. Sesja 
naukowa odbędzie się w Sali 
Konferencyjnej Domu Arcybiskupiego w 
Warszawie (ul. Miodowa 17/19). 

Za: www.tchr.org 

 
 
 
 
 

Od Redakcji  www.zyciezakonne.pl   
 

 

Od redakcji   

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

 


