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Wiadomość tygodnia

O nowej ewangelizacji
podczas zebrania przełożonych wyższych w Krakowie
We środę zakończyło się w Krakowie
dwudniowe Zgromadzenie Plenarne
Konferencji Wyższych Przełożonych
Zakonów Męskich w Polsce. Jesienne
spotkanie poświęcone było refleksji
nad przedsynodalnym dokumentem o
nowej ewangelizacji „Lineamenta”.
Podczas obrad wybrano również sekretarza generalnego i ekonoma Konferencji.
Wprowadzenia w tematykę zebrania plenarnego dokonał o. Andrzej Koprowski SJ,
dyr. programowy Radia Watykańskiego. W
referacie, odczytanym przez prowincjała
jezuitów z Warszawy o. Tomasza Kota,
zakonnik za Janem Pawłem II przypomniał, że nowa ewangelizacja znaczy
„nowa w zapale, nowa jeśli chodzi o metody i formy wyrazu”.
Zachęcił przełożonych, aby sięgnęli do
encykliki pp. Benedykta XVI „Caritas in
Veritate”. Jego zdaniem, zgromadzenia
zakonne o charakterze apostolskim znajdą
tam „kopalnię problemów świata, które są
zarazem wyzwaniem dla chrześcijaństwa i
nowej ewangelizacji podejmowanej przez
Kościół, a wymagającej nowego (…) stylu
myślenia”.
Na na prośbe Konsulty ks. prof. dr hab.
Andrzej Zwoliński, ks. Krzysztof Czerwionka CR i o. prof. Wojciech Zagrodzki
CssR omówili dokument „Lineamenta” o
pilnej potrzebie nowej ewangelizacji, o
nowych sposobach bycia Kościołem czy o
wizji dla Kościoła na dziś i na jutro. Ich
relacje były oparte nie tylko o treść dokumentu, ale także o własne doświadczenie
naukowe i pastoralne, związane z z tematem nowej ewangelizacji. Ks. Andrzej
Zwoliński zwrócił uwage na zagrożenia
związane ze współczesną „kulturą śmierci”, zaś prelegenci zakonni nawiązywali do
wypracowanych już nowych metod i form
ewangelizowania. O. Zagrodzki podkreślił,
iż w swietle watykańskiego dokumentu
duszpasterze powinni się koncentrować
na katechezie osób dorosłych i wykorzystywać przygotowanie dzieci i młodzieży

do sakramentów przede wszystkim do
pogłębiania wiary ich rodziców. Zwrócił tez
uwage, iż Lineamenta nie pozwalaja na
kazywanie lekcji religii w szkole katechezą
i podkreślają, ze miejsce prawdziwej katechezy jest we wspólnocie parafialnej.
Popołudniu we wtorek wyżsi przełożeni
zakonni w sześciu grupach roboczych
dyskutowali nad treścią dokumentu przedsynodalnego w kontekście realiów Kościoła w Polsce. Starali się także dać odpowiedzi na pytania postawione w „Lineamentach”.
Podczas obrad przełożeni wystosowali list
z serdecznymi podziekowaniami do Ks.
Wacława Rusinka SDB, który przez prawie 50 lat pracował w sekretariacie, a
ostatnio przeszedł na emeryturę. Podziekowali w nim za wielkie osobiste zaangażowanie w tej pracy oraz życzliwość i
kompetencję Wybrano również na drugą
– trzyletnią kadencję zarówno sekretarza
generalnego, jak i ekonoma Konferencji.
Sekretarzem nadal będzie franciszkanin o.
Kazimierz Malinowski OFMConv, a ekonomem – saletyn ks. Piotr Ciepłak. Poparcie ze strony przełożonych było jednogłośne.
Z zakonnikami spotkali sie ponadto dwaj
biskupi: nowo wyświęcony bp pomocniczy
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archidiecezji krakowskiej o. bp Damian
Muskus, wywodzący się z Zakonu Braci
Mniejszych (bernardynów) i ks. bp Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji
Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego.
Bp Gurda, w nawiązaniu do tematu spotkania przełożonych zakonnych, mówił o
procesie laicyzacji, który trwa w świecie od
dawien dawna. Zdaniem przewodniczącego Komisji, odpowiedzią na to zjawisko,
powinna być autentyczna ewangelizacja.
Ma się ona przejawiać się w tym, że za
głoszonym słowem, idzie prawdziwie
chrześcijańskie życie.
127. Zgromadzenie Plenarne Konferencji
Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce odbyło się w klasztorz
Zgromadzenia Zmartwychwstanców w
Krakowie. Miejsce to wybrano ze względu
na przypadającą w tym roku 175. rocznicę
istnienia tego zgromadzenia zakonnego,
powołanego do dechrystianizacji Polski.Przełożeni wyżsi mieli okazje do poznania nie tylko niezwykłego budynku
klasztornego, ale także wysłuchali konferencji przyliżających duchowość zmartwychwstanczą.
Jms, red.

Wiadomości krajowe

Powiew „ducha Asyżu”
we Wrocławiu

W wieczór niedzielny, 9 X 2011, w stolicy
Dolnego Śląska zaistniał „Asyż we Wrocławiu”. Halę Stulecia wypełnił klimat świętowania 25-lecia Światowego Dnia Modlitwy o Pokój, który z inicjatywy papieża
Jana Pawła II odbył się w Asyżu w roku
1986. W myśl programu ustalonego przez
organizatorów – Fundację Pax et Bonum –
centralnym punktem wydarzeń było spotkanie międzyreligijne. Wzięli w nim udział
przedstawiciele
Kościoła
katolickiego,
greckokatolickiego,
ewangelickoaugsburskiego i religii muzułmańskiej oraz
reprezentanci miasta Wrocławia i województwa dolnośląskiego.

„Wrocław to papieskie miasto spotkania,
miasto, które jednoczy” – wybrzmiał w
orędziu pokojowym głos Rafała Dutkiewicza, prezydenta miasta. „Nie ma pokoju
bez mocnej i zdrowej rodziny” – stwierdził
metropolita wrocławski arcybiskup Marian
Gołębiewski. „Niechaj nasz wspólny głos
będzie przesłaniem dla świata” – wyraził
życzenie ewangelicko-augsburski biskup
Ryszard Bogusz. W ocenie greckokatolickiego księdza Andrzeja Michaliszyna „pokój jest wartością, o którą prosimy (Ducha
Świętego)”. Imam Ali Abi Issa wyjaśnił, że
prawdziwie wierzący muzułmanin „to ten,
od którego ręki i języka ludzie nie doświadczą zła i mogą czuć się bezpieczni”.
Zebrani natomiast na modlitwie w Dniu
Pojednania – Jom Kipur, „modlimy się
wielokrotnie o odpuszczenie naszych
grzechów wobec bliźnich i Wiekuistego” –
zapewnił Jerzy Kichler z gminy żydowskiej.
Końcowe orędzie pokojowe było głosem
zakonu franciszkańskiego, zrodzonego w
Asyżu przed ośmiu wiekami. „Gromadzimy
się w «duchu Asyżu» – który przekazał
nam Jan Paweł II. Jest to duch „Pokoju i
Dobra” – mówił ojciec Wacław Stanisław
Chomik OFM. Zgromadzeni w Hali Stulecia
ministrowie prowincjalni zakonu franciszkańskiego z Gdańska, Katowic, Krakowa,
Poznania, Warszawy i Wrocławia… składamy wszystkim mieszkańcom Wrocławia,
Dolnego Śląska i całej Polski, błogosła-

wieństwo świętych Franciszka i Klary: Pan
niech obdarzy Was pokojem!”
W godzinach przedpołudniowych, w kościele pw. św. Antoniego we Wrocławiu,
ministrowie prowincjalni lub ich delegaci
koncelebrowali mszę świętą o pokój w
świecie.
W ostatnim akcie spotkania międzyreligijnego głosiciele orędzi podpisali wspólną,
symboliczną Deklarację pokoju, złożoną z
kilku myśli, które wygłaszali. Przyjęli też w
darze sadzonki drzewa oliwnego, utożsamione powszechnie z darem pokoju.

124. zebranie plenarne Konferencji
Wyższych Przełożonych Żeńskich
Zgromadzeń Zakonnych
W Warszawie zakończyło się dzisiaj 124.
zebranie plenarne Konferencji Wyższych
Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Temat zebrania „Wspólnota
uczniów Chrystusa”, zaproponowały same
siostry.
Przełożone zapoznały się też z problemem
handlu żywym towarem – poinformowała
m. Leticja Niemczura, józefitka, przewodnicząca Konferencji.

Spotkaniu międzyreligijnemu towarzyszyły
inne jeszcze wydarzenia. Odbyły się dwie
dyskusje panelowe, jedna w kręgu młodzieży, a druga w grupie dorosłych. Owoce
dyskusji zostały skrótowo przedstawione
na zgromadzeniu ogólnym w formie „orędzia pokoju”. Uczestnicy obu paneli różnili
się religijnie i kulturowo.
Uroczysty charakter miała Gala Laureatów,
podczas której rozdawano nagrody zwycięzcom konkursów szkolnych o tematyce
pokojowej. Wzięło w nich udział ok. 700
uczniów, głównie ze szkół wrocławskich
różnych poziomów, w kategorii recytatorskiej, literackiej (poezja i proza), multimedialnej, teatralnej, monodramu i poezji
śpiewanej.
Trafnym punktem programu był występ
profesora Tran Quang Haia z Wietnamu.
Zaprezentował on mało znane w Europie
wietnamskie instrumenty muzyczne, m.in.
batinin i drumla, oraz śpiew alikwotowy,
wymagający odpowiedniej emisji głosu
ludzkiego. Również celnym okazał się
koncert chóru Aidija z Litwy (Wilno). Już w
pierwszym punkcie repertuaru 28 śpiewaków nawiązało do „ducha Asyżu”, wykonując „Pochwałę Stworzenia”, utwór literacki
św. Franciszka o braterstwie w świecie
istot stworzonych i chwale ich Stwórcy.
Dalsze utwory wyrażały najpierw śpiew
sakralny, a potem ludowy.
Wyjątkowym przeżyciem stał się pokaz
fontanny, w którym woda zbiegała się ze
światłem, dźwiękiem i obrazem związanym
z osobą Jana Pawła II. Jej pierwsze strumienie scaliły się ze słowami papieskimi:
„Pragnę się zbliżyć do każdego z was,
każdego z was przygarnąć, z każdym
zamienić słowo… Darujcie, że jest to niemożliwe”.
Galę Laureatów i spotkanie międzyreligijne
z głoszeniem Orędzi Pokoju prowadził
Jerzy Skoczylas, znany satyryk i członek
Kabaretu Elita. Za: www.franciszkanie.com
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„To jest również dla nas wyzwanie: zainteresowanie się kwestią pomocy młodym
dziewczynom, kobietom, które wchodzą w
ten bardzo ryzykowny świat w sposób
bardzo nieprzemyślany. Wchodzą poprzez
różne propozycje typu pracy czy awansów,
których realizacja okazuje się inna niż
przewidywania” – powiedziała m. Leticja.
Za: Radio watykańskie

Gratulacje Przewodniczącego
KWPZM dla nowego Sekretarza KEP
Ks. bp. Wojciech Polak został wybrany
nowym sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski. Do tej pory był
delegatem KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej i w ramach pełnienia tej
funkcji odwiedził wiele wspólnot polonijnych, gdzie duszpasterstwo prowadzą
księża chrystusowcy, gościł także w naszym seminarium i Domu Głównym. Przełożony generalny ks. Tomasz Sielicki w
imieniu Towarzystwa Chrystusowego oraz
Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce wystosował do ks.
bpa Polaka list gratulacyjny:
Ekscelencjo,
Najdostojniejszy
Księże
Biskupie Wojciechu!
W imieniu męskich wspólnot życia konsekrowanego w Polsce, szczególnie Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, a także własnym, śpieszę z zapewnieniem o modlitwie i z życzeniami
błogosławieństwa Bożego w nowej, niezwykle odpowiedzialnej posłudze Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski.

Wybór Księdza Biskupa do pełnienia tak
ważnych zadań w Kościele polskim jest
potwierdzeniem ze strony Episkopatu
znanych nam już walorów ducha i umysłu
Ekscelencji. Po ludzku, z perspektywy
charyzmatu Towarzystwa Chrystusowego,
trochę żałujemy, że zapewne zakres obowiązków ograniczy dostępność Ekscelencji
dla spraw Polonii, ale ufamy, że spotkania i
doświadczenia zdobyte w ostatnich latach
podczas wędrówek na emigracyjnych
szlakach uczynią z Księdza Biskupa oddanego i przekonanego orędownika wobec
Kościoła polskiego w sprawie potrzeb
naszych Rodaków na obczyźnie.
Niech wstawiennictwo i opieka Maryi,
Królowej Polski oraz Św. Wojciecha, wielkiego Patrona, wypraszają wszelkiego
potrzebne łaski i błogosławieństwo.
Z deklaracją gotowości do dalszej współpracy i z ufnością, że będzie ona owocna,
pozostaję oddany w Chrystusie ks. Tomasz Sielicki SChr
Przewodniczący KWPZMwP
Przełożony Generalny TChr
Nowym delegatem Episkopatu ds. duszpasterstwa polonii został bp. Wiesław Lechowicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej.
Za: www.chrystusowcy.pl

Bp Jerzy Mazur nowym przewodniczącym Komisji ds. Mijsi Episkopatu

Pełniąc tę funkcję chcę wsłuchiwać się w
głos Ducha Świętego – powiedział KAI
nowy przewodniczący Komisji ds. Misji
Episkopatu Polski bp Jerzy Mazur SVD.
Biskup ełcki podkreślił też istotną rolę w
działalności misyjnej osób świeckich.

Bp Jerzy Mazur został wybrany przewodniczącym Komisji ds. Misji Episkopatu
Polski dziś podczas 356. zebrania plenarnego KEP, które odbywa się w Przemyślu.
W wywiadzie udzielnym KAI zauważył, że
ciągle istnieje zapotrzebowanie na misjonarzy, zarówno księży i zakonnice, jak i na
ludzi świeckich. „Myślę, że trzeba wszystko
uczynić, aby umożliwić ludziom świeckim
wypełnianie tego powołania” – powiedział.
Pytany o zadania, które sobie wyznacza,
powiedział, że przede wszystkim chce
realizować Boże zamiary. „Pełniąc tę funkcję, chcę wsłuchiwać się w głos Ducha
Świętego i jak najlepiej wypełniać to posłannictwo, do którego misjonarze są
powoływani. A moim zadaniem jest koor-

dynować pomoc i zachęcać do niesienia
pomocy” – powiedział bp Mazur.
Nowy przewodniczący Komisji ds. Misji
zaznaczył, że Kościół jest z natury misyjny
i wszyscy powinni się zaangażować w
prowadzenie działalności misyjnej na różny
sposób: poprzez wyjazdy, modlitwę lub
ofiary materialne. Podkreślił także rolę
cierpienia, ofiarowanego w intencji misji.
Bp Mazur przypomniał nauczanie bł. Jana
Pawła II, który mówił, że każdy jest powołany do świętości i misyjności. „Powołanie
do świętości lepiej rozumiemy. A to do
działalności misyjnej to jest wielkie zadanie
dla animacji misyjnej, aby uwrażliwiać, że
wszyscy jesteśmy powołani do działalności
misyjnej i ewangelizacji” – mówił.
Stwierdził, że w wielu miejscach potrzebna
jest nowa ewangelizacja i poszukiwanie
„nowych sposobów ekspresji wyrażania
Ewangelii”. KAI

Gdańscy franciszkanie świętowali
jubileusz powstania Prowincji
25 lat temu powstała prowincja św. Maksymiliana Braci Mniejszych Konwentualnych. Jubileusz ten stał się okazją do
świętowania, ale – jak się okazało – świętowania franciszkańskiego. Cóż to znaczy?
Jubileusz stał się tym, co stanowi fundament franciszkańskiego życia, co zawarte
jest w samej nazwie zakonu, to jest konwentualność, a więc bycie razem, a więc
wspólnota, a więc poczucie, że nie jestem
sam, ale jestem „z” i „dla” innych.
Taką właśnie franciszkańską wspólnotę
udało się zbudować od godz. 11.oo w
pięknym wnętrzu kościoła Trójcy Świętej w
Gdańsku. Sama świątynia, chociaż znacznie, znacznie starsza od prowincji, dziś
jednak tętniła życiem jakby sama co dopiero skończyła 25 lat. Na początku zebranych powitał Wikariusz Prowincji o. Mariusz Fałkowski, a zaraz potem rozpoczęła
się projekcja filmu przygotowanego przez
platformę powstałą w prowincji przed rokiem FranciszkanieTV. Film ukazał początki prowincji, o których opowiedzieli
pierwsi Ministrowie Prowincjalni, współczesną szeroką działalność zakonników
oraz pełne optymizmu spojrzenie w przyszłość (którym podzieliło się dwóch ostatnich prowincjałów).
Zaraz po filmie rozpoczęła się Eucharystia,
na którą zaprosił nas piękny śpiew chóru
(wraz z którym o oprawę muzyczną dbała
także schola). Mszy św. Przewodniczył
Minister Generalny z Rzymu o. Marco
Tasca. Wraz z nim przybył o. Jerzy Norel,
Wikariusz Generalny, a przed laty prowincjał prowincji św. Maksymiliana oraz Asystenci Generalni o. Jacek Ciupiński i o.
Tadeusz Świątkowski, kustosz z Kanady o.
Wacław Sokołowski i kustosz z Kenii o.
Tadeusz Brzozowski, Minister Prowincjalny
z Warszawy o. Mirosław Bartos i Minister
Prowincjalny z Krakowa o. Jarosław Zachariasz wraz z braćmi z zarządu prowincji. Prowincja św. Maksymiliana była re-
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prezentowana przez braci z każdego
klasztoru w Polsce i każdego kraju, w
którym bracia posługują (Kanada, Kenia,
Niemcy, Włochy, Szwecja, Litwa). Zaproszenie na uroczystości przyjął także Prezydent Miasta Gdańska pan Paweł Adamowicz.

Po niezwykle ekspresyjnej homilii generała
Zakonu o. Marco Tasca nastąpił wzruszający i ważny moment — Minister Prowincjalny o. Adam Kalinowski, gospodarz
miejsca, w imieniu całej prowincji odnowił
śluby na ręce Ministra Generalnego w
synowskim geście poddaństwa. Wszyscy
bracia powtarzali słowa ślubów.
Od razu po liturgii wszyscy wyruszyli na
drugą część święta — na Wyspę św. Franciszka. Tu na gości czekał ciepły posiłek
(bigos, żurek z wkładką, kiełbasa i drożdżówki z herbatą). Przygotowane zostały
stoiska z książkami, informatorami dotyczącymi działalności poszczególnych grup
w prowincji, a także kiermasz zorganizowany przez Sekretariat Misyjny. Na scenie
występowały schole i zespoły na co dzień
grające i śpiewające w kościołach prowincji.
Spotkanie zakończyły Nieszpory za zmarłych, którym przewodniczył prowincjał o.
Adam. Końcowe błogosławieństwo zakończyło ten niezwykły dzień.
Wiecej na: www.franciszkanie.gdansk.pl

Spotkanie prowincjałów franciszkańskich w Poznaniu
Konferencja Prowincjałów Franciszkańskich (KPF) tym razem obradowała w
klasztorze Braci Mniejszych w Poznaniu w
dniu 8 października br. Jak zawsze, to
spotkanie ministrów prowincjalnych zakonów franciszkańskich w Polsce, stało się
swoistym forum wymiany bieżących informacji dotyczących życia dziesięciu franciszkańskich prowincji w Polsce.
Obecny czas bogaty jest w różnorodne
inicjatywy franciszkańskie, które wpisują
się w Rok Kolbiński upamiętniający 70.
rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego, oraz w Rok św. Klary
przywołujący fakt dokonania radykalnego
wyboru życia ewangelicznego przez tę
szczególną towarzyszkę Biedaczyny z
Asyżu w roku 1211. Ze szczególną uwagą
bracia prowincjałowie zgromadzeni na KPF
zajęli się kwestią pewnego przeorganizowania prawnego Instytutu Studiów Fran-

ciszkańskich w Krakowie. Wszystko po to,
aby umożliwić lepsze, bardziej sprawne
funkcjonowanie tego bodajże jedynego w
Polsce instytutu naukowego zajmującego
się studiami nad duchowością franciszkańską.
Prowincjałowie podjęli również kwestię
wydawnictw franciszkańskich, w tym wydania brewiarza franciszkańskiego, nad
którym prace trwają już od kilku lat.

Szczególnym punktem obrad KPF były
wybory nowego przewodniczącego, którym
ponownie został br. Jacek Waligóra OFMCap, Minister Prowincjalny Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej.
Potwierdzono również na kolejną kadencję
pełniącego funkcję Sekretarza KPF br.
Pawła Teperskiego OFMCap. Następne
spotkanie KPF planowane jest w marcu w
klasztorze Braci Mniejszych w Krakowie.
Za: www.kapucyni.pl

Mniszki dominikanki z pielgrzymką
na Jasnej Górze
Siostry dominikanki, przełożone klauzurowych klasztorów dominikańskich z krajów
Europy Środkowej i Wschodniej, modliły
się w piątek, 14 września na Jasnej Górze.
Mniszki odbywały doroczny zjazd w klasztorze dominikanek w Świętej Annie k.
Częstochowy. Swoje spotkanie siostry
postanowiły zakończyć modlitwą przed
Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej.
Na Jasną Górę przyjechało kilkanaście
przełożonych klasztorów dominikańskich z
trzech krajów – z Polski, Czech i Litwy.
Siostry żyjące za klauzurą bardzo rzadko
mogą opuszczać mury swoich klasztorów.
„Jest to takie świętowanie, dla nas przywilej i wielka radość, że możemy się tutaj
pomodlić w sanktuarium” – mówi s. Zdzisława z klasztoru w Świętej Annie.
Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanki klauzurowe) to zakon żeński, należący do wielkiej Rodziny Dominikańskiej.
Zakon został założony w 1206 roku przez
św. Dominika. Mniszki prowadzą życie
ściśle klauzurowe. W Polsce obecne są od
1282 r. Dziś posiadają na świecie 250
klasztorów, a w Polsce trzy: „na Gródku” w
Krakowie, w Świętej Annie (35 kilometrów
na wschód od Częstochowy) i w Radoniach, 40 kilometrów na południowyzachód od Warszawy. W tych trzech polskich klasztorach żyje ok. 70 mniszek.

„Staramy się pełnić nasz charyzmat który
już ma 800 lat tradycji, i nadal jest aktualny
– podkreśla s. Zdzisława – Niestety nas
także dotyka tzw. kryzys powołań, ale
wierzymy że tym rządzi Pan Bóg, który wie
najlepiej, kiedy i kogo do zakonu posłać.
To On wzywa każdą z nas i utrzymuje przy
życiu klasztory. W Polsce dominikanki
mają już nieprzerwaną tradycję 800 lat, są
3 klasztory w Polsce, które ciągle są żywe i
myślę, że spełniają swoją rolę”.

cie podać rękę, że chce być z nimi” –
powiedział bp Zimowski.

Dominikanki klauzurowe prowadzą życie
kontemplacyjne, skupione na modlitwie i
pokucie. Ich zadaniem jest szukać, rozważać i wzywać Chrystusa w cichości. Dominikanki przez 800-letnią tradycję wypracowały sobie swoistą równowagę, na którą
składają się z jednej strony samotność,
cicha kontemplacja, studium, milcząca
pokuta, z drugiej życie we wspólnocie,
śpiew liturgiczny, a także praca fizyczna i
rekreacja, czyli czas odpoczynku i radości.
Za: www.jasnagora.com

Szlakiem Cysterskim w Trzebnicy

W ramach studium podyplomowego jego
uczestnicy będą się uczyć m.in., jak wspierać chorych, ich rodziny, ale także personel medyczny. Szkoła będzie nie tylko
dawała podstawy wiedzy medycznej i
psychologicznej, ale również służyła wymianie doświadczeń. Za: Radio Watykańskie

Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy z
inicjatywy katechetek p. Ewy Dudek i p.
Janiny Bejm realizowany jest projekt
„Szlakiem cysterskim”. Celem projektu jest
poznanie i pogłębienie wiedzy o pracy
Cystersów na śląskiej ziemi.

Poświęcenie WSD Księży Orionistów w Łaźniewie
W poniedziałek 10 października odbyło się
uroczyste poświęcenie gmachu Wyższego
Seminarium Duchowego Księży Orionistów
w Łaźniewie. Obrzędu poświęcenia dokonał ks. Achille Morabito – Radca Generalny z Rzymu.
Wydarzenie zostało uwieńczone uroczystą
Mszą świętą w koście parafialnym pw. św.
Antoniego z Padwy w Łaźniewie. Jest to
pierwszy rok w którym nasi klerycy rozpoczynają swoją duchową formację w Łaźniewie, do którego po wielu latach zostało
przeniesione Seminarium ze Zduńskiej
Woli.
Za: www.orionisci.rel.pl

Szkoła Opieki Duszpasterskiej św.
Jana Bożego zainaugurowana w
Krakowie
W Krakowie została otwarta Szkoła Opieki
Duszpasterskiej św. Jana Bożego. Prowadza ją: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w
Krakowie oraz Prowincja Polska Zakonu
Szpitalnego św. Jana Bożego.
We wczorajszej uroczystości otwarcia
studium podyplomowego, które będzie
działać przy szpitalu oo. Bonifratrów, wziął
udział abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa
Służby Zdrowia. Jak powiedział celem
szkoły będzie przygotowanie kapłanów,
sióstr zakonnych oraz świeckich, aby „z
większą gorliwością i profesjonalizmem
opiekowali się ludźmi chorymi”.
„Chcemy, aby kapłan, siostra zakonna czy
ludzie świeccy, którzy będą należeli do
grupy opiekującej się chorymi, dawali
wielkie świadectwo miłości, aby przekonać
nieraz samego chorego będącego daleko
od Boga, jak również wszystkich członków
rodziny, że Kościół chce im w tym momen-
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Uczniowie wiedzą, że św. Jadwiga i jej
mąż Henryk Brodaty są fundatorami bazyliki i klasztoru w Trzebnicy, który przekazali
mniszkom z zakonu Cystersów. Gdzie
jeszcze działali Cystersi, jaką pracę prowadzili, jakie świadectwa ich działalności
pozostały? Tego będą dowiadywały się
dzieci zwiedzając pocysterskie opactwa i
kościoły.
W sobotę 1 października 2011 r. uczniowie
wyruszyli na pierwszą wycieczkę szlakiem
Cystersów. Przewodnik, p. Anna Bajak,
pokazała dzieciom opactwo w Henrykowie
i sanktuarium Matki Bożej Strażniczki
Wiary w Bardzie Śląskim. Odnowiony
klasztor w Henrykowie zachwycił wspaniałymi komnatami, a w Bardzie pomodliliśmy
się przed cudowną figurką, żeby nasza
wiara zawsze była mocna i żywa. Zapamiętamy na pewno pierwsze zdanie zapisane w języku polskim przez mnicha w
Henrykowie: „day ut ia pobrusa, a ti poziwai”, co znaczy „daj, ja będę mełł, a ty
odpocznij”. Dziedzictwo zakonu Cystersów
i ich wkład w rozwój polskich ziem będziemy stopniowo poznawać podczas następnych wycieczek oraz innych działań edukacyjnych.
Źródło: Żniwo 34/504

PRZYPOMINAMY O ZAPROSZENIU DO
WSPÓŁREDAGOWANIA
PORTALU
WWW.ZYCIEZAKONNE.PL KTÓRY OD
TYGODNIA FUNKCJONUJE W NOWEJ
FORMULE GRAFICZNEJ.

Wiadomości zagraniczne

Obchody ku czci Teresy Wielkiej w
Avila

cie przy Papieskim Ateneum Regina Apostolorum.

Hiszpańskie miasta Avila i Alba de Tormes
uczciły św. Teresę od Jezusa. Tysiące
osób wzięły udział w tradycyjnej procesji z
figurą Świętej. W ostatnich latach na całym
świecie zauważa się rosnące zainteresowanie osobą reformatorki zakonu karmelitanek. Setki osób wypełniły centrum Avili,
aby wziąć udział w Mszy oraz tradycyjnej
procesji z okazji święta Teresy Wielkiej,
patronki miasta. Uroczystej liturgii w zabytkowej katedrze przewodniczył bp Jesús
García Burillo.

Na program złożyły się wystąpienia szeregu kobiet, zarówno świeckich, jak i zakonnic, zaangażowanych w różne dzieła
ewangelizacyjne. Były wśród nich zarówno
siostry misjonarki pracujące wśród ubogich
trzeciego świata, jak i osoby poświęcające
się służbie ludziom w krajach europejskich.
Większość uczestniczek kongresu o kobiecym obliczu nowej ewangelizacji to
Włoszki, ale jest też np. żona byłego premiera brytyjskiego Cherie Blair, z zawodu
adwokat.

W Hiszpanii poparcie dla „doktoratu” Św. Faustyny

Hiszpanie poparli inicjatywę ogłoszenia św.
Faustyny doktorem Kościoła. Stało się to w
czasie Krajowego Spotkania Bożego Miłosierdzia, które odbyło się w Madrycie.
Propozycja ta pojawiła się w czasie II
Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia w Krakowie i została przesłana do
Watykanu.

Po Eucharystii rozpoczęła się procesja z
figurą św. Teresy, której towarzyszył wizerunek Matki Bożej Caridad. Teresa oddała
się w Jej opiekę, kiedy mając 13 lat została
sierotą, i nazywała ją „swoją przybraną
matką”. W procesji udział wzięły m. in.
władze miasta, karmelici oraz wykładowcy
i studenci Katolickiego Uniwersytetu im.
Teresy z Awili. Równie uroczysty charakter
miał obchody w Alba de Tormes. Św.
Teresa zmarła w miejscowym klasztorze
karmelitanek 4 października 1582 r. Tutaj
znajdują się też jej relikwie.
Tegoroczne święto ma szczególny charakter w kontekście zbliżających się dwóch
wielkich jubileuszy: 400-lecia beatyfikacji
Teresy z Awili (1614-2014) oraz 500-lecia
jej urodzin (1515-2015). Z tej okazji miejscowy Uniwersytet Mistyki prowadzony
przez karmelitów bosych przygotował
bogaty program poświęcony osobie i duchowości wielkiej reformatorki Karmelu.
Aktualność jej doświadczenia mistycznego
sprawia, że do Avili przyjeżdżają na specjalistyczne kursy duchowni, osoby zakonne i świeccy z pięciu kontynentów.
Za: Radio Watykańskie

Kongres „Kobiece oblicze nowej
ewangelizacji”
W przeddzień watykańskiego spotkania
„nowych ewangelizatorów” odbywał się w
Rzymie kongres „Kobiece oblicze nowej
ewangelizacji”.
Został
zorganizowany
przez Instytut Wyższych Studiów o Kobie-

V Krajowe Spotkanie czcicieli Bożego
Miłosierdzia odbyło się w stołecznej katedrze Almudena. Jego uczestnicy wzięli
udział w uroczystej Mszy, której przewodniczył kard. Antonio María Rouco Varela.
Hiszpański purpurat przypomniał w homilii
nie tylko o znaczeniu Bożego Miłosierdzia
w dzisiejszych czasach, ale także o rocznicy wyboru Jana Pawła II.
Celem madryckiego spotkania czcicieli
Bożego Miłosierdzia było „podtrzymanie
kontaktu pomiędzy wszystkim grupami w
kraju, a jest ich wiele i są dość rozproszone – poinformował ks. Diego Martínez
Linares, koordynator Ruchu Bożego Miłosierdzia w Hiszpanii. – Przede wszystkim
jednak chodziło o wspólną modlitwę oraz o
szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia”.
Orędzie, które otrzymała św. Faustyna jest
„pociechą wobec chaosu moralnego, duchowego i rodzinnego, w jakim żyjemy.
Jezus daje nam ten obraz i wydaje się
mówić: «Pomimo wszystko nadal was
kocham i wam przebaczam». Jest to orędzie ważne dla wszystkich, ponieważ
wszyscy potrzebujemy Bożego miłosierdzia” – podkreśla ks. Martínez Linares.
Zauważa przy tym, że polska święta jest
mistrzynią życia duchowego: „Była kobietą
bez studiów teologicznych, ale jej pisma
posiadają niezwykłą jasność i precyzję. Nie
ma żadnego błędu teologicznego. Można
to wyjaśnić jedynie tym, że otrzymała łaskę
nadprzyrodzoną”. Jest zatem zrozumiałe,
że uczestnicy madryckiego spotkania
popierają inicjatywę, aby Siostrę Faustynę
ogłosić doktorem Kościoła. „W tym roku
chcieliśmy też podziękować za nasze
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diecezjalne sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Madrycie” – podkreśla ks. Martínez
Linares. Pierwsze krajowe spotkania czcicieli Bożego Miłosierdzia w Hiszpanii odbyły się w Saragossie (2007, 2008, 2009) i w
Santiago de Composteli (2010). Począwszy od tego roku będą odbywały się w
diecezjach, w których istnieje Ruch Bożego Miłosierdzia.
Za: Radio Watykańskie

Modlitwa „w duchu Asyżu” w domu
generalnym Braci Mniejszych
W kurii generalnej zakonu braci mniejszych w Rzymie, 11 X 2011, w modlitwie
braci w „duchu Asyżu” uczestniczyli franciszkanie świeccy, siostry zakonne i miejscowi wierzący w Chrystusa. Ich modlitwa
o pokój była częścią programu przyjętego
w kurii generalnej, by świętować 25. rocznicę Światowego Dnia Modlitwy o Pokój
(Asyż, 27 X 1986). Jej treścią natomiast
były trzy podstawowe elementy charyzmatu
franciszkańskiego:
sprawiedliwość,
dialog, zachowanie integralności stworzenia. Modlący się wyrażali życzenie, by
Duch Święty, który jest „Duchem Asyżu”,
coraz więcej wzmacniał w ludziach wolę do
budowania świata sprawiedliwego, braterskiego i solidarnego.

Nawiązując do 25. rocznicy dnia modlitwy i
postu, który miał miejsce w Asyżu 27 X
1986, sześciu ministrów generalnych pisze: „To nadzwyczajne wydarzenie, które
przygotowujemy już od ponad roku, ma
być wspomnieniem pięknej celebracji
sprzed ćwierć wieku a jednocześnie możliwością dla odnowienia gorliwości naszego franciszkańskiego powołania, w które
wpisane jest wyzwanie pójścia śladami
Jezusa biorąc za przykład Franciszka i
Klarę”. Przewiduje się liczny udział Rodziny Franciszkańskiej w Asyżu, w czasie
obecności w tym mieście papieża Benedykta XVI, co będzie miało miejsce 27 X
2011. W najbliższym czasie do 25. rocznicy inicjatywy międzyreligijnej błogosławionego Jana Pawła II nawiążą ministrowie
prowincjalni, stanowiący Unię Braci Mniejszych Europy (UFME), w czasie ich X
Zgromadzenia w Lizbonie/Fatimie w Portugalii, w dniach od 17-22 X.
Za: www.franciszkanie.com

Witryna Tygodnia

„W stronę Słowa” - o Dekalogu na www.dominikanie.pl
Komentarz do Dekalogu to kolejny cykl
wideo, który od 10 października można
oglądać na stronie internetowej dominikanie.pl. Dziesięć przykazań wyjaśnia o.
Janusz Pyda OP z krakowskiego klasztoru
Ojców Dominikanów. W kolejne wtorki i
piątki października publikowane będą
nowe odcinki komentarza.

naszą wolność, aniżeli jej strzeże”. „Ale
jest dokładnie odwrotnie” – zapewnia o.
Pyda i tłumaczy: „To co nam naprawdę
odbiera wolność to grzech – wielki i mały.
Odbiera nam wielką i małą wolność w
wielkich i małych sytuacjach”.

„Żeby zrozumieć całość Dekalogu, musimy
w sobie obudzić dumę z tego kim jesteśmy, z tego jakie cechy mamy będąc stworzonymi na obraz i podobieństwo Boże. I
uświadomić sobie, że powinniśmy być
dumni z prawa, które tych cech, przywilejów, tych naszych wielkich darów, które
otrzymaliśmy – w nas i w naszym życiu
strzeże” – podsumowuje o. Pyda.

„Już dawno nie słyszałem chrześcijanina,
który byłby dumny z prawa moralnego,
jakiemu podlega, który z dumą mówiłby o
Dekalogu” – mówi o. Pyda we wstępie do
rozważań poświęconych przykazaniom.
Wedle dominikanina „musimy sobie uświadomić, że jest to prawo, którego powstanie
i obecność w naszym życiu warto świętować. Bo prawo Boże jest prawem, które
chroni arystokratyczność człowieka w
dziele stworzenia” – podkreśla o. Pyda.
Dominikanin przyznaje, że „najtrudniej nam
uwierzyć w to, że prawo Dekalogu strzeże
w nas tego, co jest przywilejem wolności”,
gdyż jest „wyrażone w zakazach i nakazach”, co sugeruje, że „ono ogranicza

dlatego, że nie możemy nie zapalić” –
wyjaśnia zakonnik.
Oprócz wstępu do Dekalogu, o. Pyda
wygłosi dziesięć rozważań, z których każde poświęcone będzie jednemu przykazaniu. Nowe odcinki emitowane będą dwa
razy w tygodniu: we wtorki i piątki.

„Pierwszego papierosa zapalamy, żeby
zamanifestować naszą wolność przed
rodzicami, przed kolegami. Ale tysięcznego papierosa zapalamy, bo musimy. Tysięcznego papierosa zapalmy już nie dlatego, że wybieramy czy manifestujemy
jakąkolwiek naszą wolność, ale zapalamy

Dekalog to już siódmy cykl wideokomentarza „W stronę Słowa”. Dotychczas na
stronie dominikanie.pl można było obejrzeć
filmy z rozważaniami polskich dominikanów na każdy dzień Adwentu, Wielkiego
Postu oraz komentarz do modlitwy „Ojcze
nasz”.
Za: www.dominikanie.pl

Zapowiedzi wydarzeń

Spotkanie
dla rekolekcjonistów i misjonarzy
Do wszystkich zakonnych rekolekcjonistów
i kaznodziei misyjnych kierujemy ostatnie
zaproszenie na tradycyjne sympozjum. W
tym roku odpowiedzialnym za zorganizowanie tego sympozjum jest O. dr Kazimierz Fryzeł, redemporysta. Odbędzie się
ono w dniach 25-27 października w klasztorze redemptorysów w Krakowie (ul.
Zamoyskiego 56). Oto dokładny program:
Sympozjum – warsztaty dla Misjonarzy i
Rekolekcjonistów Męskich Zakonów w
Polsce: Kościół naszym domem 25 – 27
października 2011. Kraków, ul. Zamoyskiego 56, Klasztor Redemptorystów
25. 10. Wtorek
07.00 – EUCHARYSTIA z homilią – O.
Kazimierz Malinowski, sekr. gen. KWPZM
08.00 - śniadanie
09.00 - Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński
– Kraków: Współczesna rzeczywistość:
sekularyzacja, sekularyzm, tendencje
globalistyczne a przepowiadanie misyjnorekolekcyjne.

10.30 - kawa
11.00 - Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński – Kraków: Kryzys wspólnoty, domu,
rodziny, czy innych grup a przepowiadanie.
12.30 - obiad
15.30 - O. dr Kazimierz Fryzeł C.Ss.R:
Ukierunkowanie nauki podczas Sakramentu Pojednania w nurcie hasła roku duszpasterskiego 2011/12
.
18.00 - kolacja.
26.10. Środa
07.30 - Jutrznia z medytacją
08.00 - śniadanie
09.00 - Ks. dr hab. Edward Staniek –
Kraków: Teologiczno- homiletyczne treści
zawarte w temacie roku „Kościół naszym
domem”.
10.30 – kawa
11.00 – Ks. dr hab. Edward Staniek –
Kraków: Teologiczno-homiletyczne treści
… c.d.
12.30 – obiad
15.30 – Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
KUL: Biblijne koncepcje Kościoła jako
domu.
18.00 - Nowenna do M.B.N.P.,
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EUCHARYSTIA z homilią – O. dr Janusz
Sok prowincjał Redemptorystów
19.15 - kolacja
27.10 Czwartek
07.00 – EUCHARYSTIA z homilią – Ks.
gen. Tomasz Sielecki TChr, przew.
KWPZM
08.00 – śniadanie
09.00 - Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk,
KUL: Egzegeza biblijnych perykop dla
tematu roku duszpasterskiego 2011/12.
10.30 - kawa
11.00 - Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk,
KUL: Egzegeza biblijnych perykop… c.d.
12.30 – obiad i zakończenie.
Zgłoszenia quam primum prosimy kierować na nazwisko O. Kazimierz Fryzeł –
Kraków, ul. Zamoyskiego 56; tel. 12/65629-10 w.742 lub kom. 694 853 688; poczta email - frykaz@op.pl
O. Kazimierz
Fryzeł CSsR

Odeszli do Pana

ŚP. KS. CZESŁAW OLSZEWSKI (1941-2011) CSMA
Śp. ks. Czesław Olszewski, syn Edmunda i
Marianny, urodził się 7 sierpnia 1941 r. w
miejscowości Mochy (poznańskie). Po
ukończeniu liceum w Radomiu, wstąpił do
nowicjatu Zgromadzenia św. Michała Archanioła i 26 sierpnia 1961 r. złożył pierwsze śluby zakonne. Dokładnie cztery lata
później, w Miejscu Piastowym, złożył profesję wieczystą. Ks. Czesław studia filozoficzno-teologiczne odbył w Przemyślu,
święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca
1971 r. w Jasionowie z rąk bpa Stanisława
Jakiela. Pracował jako katecheta w Toruniu, Pławnej, Pawlikowicach, Wołominie i
Stalowej Woli. Był proboszczem w Prałkowcach, Sobocie i przez 13 lat w Pławnej.
Od 2001 roku przebywał w domu zakonnym w Toruniu. Za: www.michalici.pl

W szpitalu w Toruniu, 14 października
2011 r., zmarł ks. Czesław Olszewski,
michalita. W niedzielę 9 października
przeszedł rozległy zawał serca i od tamtej
chwili nie odzyskał przytomności.

Pogrzeb ks. Czesława odbędzie się we
wtorek, 18 października, w kościele michalitów na Rybakach w Toruniu – o godz.
12.00 rozpocznie się nabożeństwo żałobne, a o 13.00 Msza św. pogrzebowa.
Zmarły zostanie pochowany na cmentarzu
parafialnym w Górsku.

ŚP. O. JÓZEF BLOCH (1933-2011) SVD

Ur. 25.1.1933 Żmijewo, diec. chełmińska
Wstąpił do Werbistów. 30.8.1947 w Górnej
Grupie
Pierwsza profesja 8.09.1953 Pieniężno
Wieczysta profesja 8.09.1953 Pieniężno
Święcenia kapłanskie 1.02.1959 Pieniężno

wtórnie
Wikariuszem w Górnej
Grupie. W latach
1964-65 pracował jako Wikariusz w Lubieniu
Wielkim.
Stąd
wyruszył do pracy misyjnej w Indonezji na wyspę Timor.
1.9.1965 opuścił w towarzystwie o.T. Grucy, J. Oleckiego, J. Sudolskiego i S. Wyparły Warszawe, 17 września wylądował w
Dżakarcie.

W latach 1959-61 pracował jako wikariusz
w Górnej Grupie, w okresie 1961-63 był
samodzielnym duszpasterzem kaplicy w
Bruczkowie. Następnie (1963-64) był po-

Naukę jęz. indonezyjskiego pobierał w
Matoloko na Flores. W latach 1966-69
odbył pierwszą praktykę duszpasterską w
Betun u proboszcza, Holendra. Językiem

Otrzymaliśmy wiadomość o śmierci o.
Józefa Blocha, misjonarza werbisty, który
przez 46 lat pracował w Indonezji, Zmarł 9
października w miejscowości Surabaja na
wyspie Jawie.

miejscowym był tetum. Patrolował placówki
rozsiane po wioskach i udzielał nauki religii
w szkole średniej. W okresie 1969-1974
pracował jako mistrz braci w Nenuk, a
także rektor Domu, do którego należało: 3
ojców, 13 braci, 3 nowicjuszy oraz 173
uczniów misyjnych, przyszłych braci. Pracował tu razem z o.Z. Staszyckim, który
pełnił wtedy obowiązki dyrektora szkoły.
Sam o. Bloch uczył religii i uczył rysunków.
Na okres 1974-78 przejął placówkę duszpasterską Kada po o. Grucy. Od 1978 r.
był duszpasterzem w Betun i równocześnie
przełożonym dystryktu.

Za: www.svdgg.republika.pl

ŚP. KS. RYSZARD KUKIEŁKA (1957-2011) MIC
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w
nocy 12 października, w hospicjum w
Rabce Zdroju po długiej walce z chorobą
nowotworową odszedł do Domu Ojca ks.
Ryszard Kukiełka MIC, ze wspólnoty mariańskiej w Zakopanem na Cyrhli. Ks.
Ryszard zmarł w 54. roku życia, 28. roku
powołania zakonnego i 21. roku kapłaństwa.

ukończył szkołę podstawową oraz liceum.
Po zdaniu matury studiował przez trzy lata
w Politechnice Wrocławskiej.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w
sobotę 15 października 2011 r. w Licheniu
Starym. Po mszy św. pogrzebowej ciało
naszego Współbrata zostało pochowane
na mariańskim cmentarzu w Licheniu.

W roku 1982 został przyjęty do Zgromadzenia Księży Marianów. Po odbyciu rocznego nowicjatu, 8 września 1983 r. złożył
pierwsze śluby w Skórcu k. Siedlec. Następnie rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Marianów w
Lublinie. W trakcie formacji seminaryjnej
złożył wieczystą profesję w naszym Zgromadzeniu (Elbląg, 26 sierpnia 1988 r.).
Święcenia prezbiteratu przyjął 3 czerwca
1990 r. z rąk bp. Zbigniewa Kraszewskiego
w Warszawie, w mariańskim kościele NMP
Matki Miłosierdzia na Stegnach.

Po święceniach został skierowany do
Skórca, gdzie pełnił obowiązki katechety,
wikariusza parafii i radnego domu. W
latach 1994-1996 przebywał w Eichstätt w
Niemczech, gdzie na miejscowym uniwersytecie podjął naukę języka niemieckiego

Ks. Ryszard Kukiełka MIC, s. Józefa i
Janiny z d. Dyniec, urodził się 20 lutego
1957 r. w Zamościu. W rodzinnym mieście
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oraz odbył kurs pastoralny przygotowujący
go do pracy w tym kraju. Następnie przez
dwa lata pracował w sanktuarium w Vilgertshofen, gdzie pełnił także obowiązki radnego domu zakonnego. Posługiwał również duszpastersko w okolicznych parafiach.

W roku 1998 został skierowany do domu
zakonnego w Grzybowie k. Kołobrzegu.
Rok później został przeniesiony do Stoczka Klasztornego, gdzie objął funkcje prze-

łożonego i ekonoma domu, później również proboszcza tamtejszej parafii i kustosza Sanktuarium Matki Bożej Pokoju.
Posługiwał tam do roku 2005, następnie
przez rok pracował jako spowiednik i kaznodzieja w Sanktuarium Maryjnym w
Licheniu. W 2006 r. został posłany jako
duszpasterz do Grudziądza, do kościoła
rektoralnego św. Franciszka Ksawerego.
Podczas dwuletniej posługi w tym mieście
odbył studia podyplomowe na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Ko-

.
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pernika w Toruniu, zakończone uzyskaniem licencjatu z teologii.

Od roku 2008 pełnił urząd proboszcza
parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Zakopanem-Cyrhli oraz wiceprzełożonego domu.
Od ponad roku zmagał się z chorobą nowotworową. Mimo dokuczliwej terapii,
starał się w tym okresie gorliwie wypełniać
swoje obowiązki duszpasterskie. Zmarł w
nocy 12 października 2011 r. w hospicjum
w Rabce Zdrój. Za: www.marianie.pl

