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Wiadomość tygodnia 

 

 

Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich 

na Jasnej Górze 

 

Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów 

Szkół Katolickich rozpoczęła się we wto-

rek 15 marca na Jasnej Górze i potrwa do 

środy, 16 marca. W tegorocznym spotka-

niu uczestniczy ok. 300 osób - dyrektorów 

szkół katolickich w Polsce lub wydelego-

wanych przez nich zastępców.  

   

„Co roku w marcu organizujemy taką 

konferencję, która jest poświęcona trochę 

szkoleniu dyrektorów, ale z mocnym ak-

centem formacyjnym" - tłumaczy s. Mak-

symiliana Wojnar, członek Zarządu Rady 

Szkół Katolickich, odpowiedzialna za 

organizację spotkania. Podkreśla również, 

że podczas Konferencji jej uczestnicy 

rozmawiają o aktualnych problemach 

Oświaty w Polsce oraz licznych zmianach 

w szkolnictwie, proponowanych i wprowa-

dzanych przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej. „Program Konferencji jest 

poświęcony odnalezieniu się w tych niezli-

czonych zmianach, które nam resort edu-

kacji funduje. Te wszystkie zmiany - nie-

które rzeczy są dobre - mogłyby być 

wprowadzone nie tak masowo, jak to jest 

robione, i stwarzają niesamowity bałagan" 

- mówi s. Maksymiliana i podkreśla obcią-

żenie dyrektorów szkół „niesamowitą 

biurokracją, ciężarami, które są niczym nie 

uzasadnione".  

„To nie tylko nasze szkoły, ale w ogóle 

oświata. To zagraża naszej tożsamości 

dlatego, że zbyt zwraca uwagę na rzeczy 

zupełnie drugorzędne albo niepotrzebne, 

ale odciąga człowieka od człowieka, na-

uczyciela od ucznia - bo nie ma czasu, 

nauczyciela od dyrektora - nie ma kiedy 

porozmawiać, bo jest mnóstwo biurokracji. 

I my na to wszystko patrzymy tu ‘okiem' 

Matki Bożej, żeby przewartościować te 

rzeczy. To, co musimy - musimy, ale z 

pewnym dystansem. Szkoła wymaga 

spokoju, opieki nad dzieckiem, zapewnie-

nia bezpiecznych warunków wychowania i 

nauczania. I to w tej chwili jest - już nie 

powiem zagrożone - to już jest faktem. 

Mimo tych trudności jakie są, staramy się 

jako szkoły katolickie krok po kroku uka-

zywać wartość, sens tej pracy, że to jest 

dla człowieka, dla społeczeństwa, dla 

Kościoła".  

Mszy św. o godz. 13.30 przewodniczył ks. 

Adam Kostrzewa, przewodniczący Rady 

Szkół Katolickich. „Dyrektorzy i wycho-

wawcy gromadzą się na Jasnej Górze, 

aby przez 2 dni obradować, formować się, 

aby zdobywać wiedzę, aby przybliżać się 

do Boga w tym celu, aby jak najlepiej 

pełnić posługę wobec Boga, który nas 

powołuje, i młodzieży, która jest powierzo-

na w nasze ręce - mówił witając zgroma-

dzonych ks. Adam Kostrzewa - Chcemy 

zrobić wszystko jak najlepiej, aby nasze 

szkoły były domami modlitwy, aby były 

miejscami, gdzie człowiek wzrasta do 

tego, aby był w pełni człowiekiem. Chce-

my modlić się w tej intencji, aby szkoły 

katolickie były autentycznie domami wy-

chowującymi Bożych ludzi, uczniów Chry-

stusa". Jak podkreślił ks. Kostrzewa, Msza 

św. sprawowana była w intencji wszyst-

kich szkół katolickich - wychowawców, 

nauczycieli wszystkich pracowników, 

uczniów i rodziców, „abyśmy zjednoczeni 

w tym dziele wychowywania mogli widzieć 

dobre, błogosławione owoce naszej pracy, 

abyśmy naszym trudem, wysiłkiem 

uczestniczyli w tym dziele, które Bóg 

zapoczątkował stwarzając człowieka". 

Homilię wygłosił ks. Zenon Latawiec, 

członek Zarządu RSK. W czasie Euchary-

stii miało miejsce ponowienie Aktu Zawie-

rzenia Szkolnictwa Katolickiego Matce 

Bożej Jasnogórskiej, Królowej Polski. 

 W czasie spotkania w Sali o. Kordeckiego 

poruszane są takie tematy jak: aktualne 

uwarunkowania prawne działalności szko-

ły Katolickiej, rozporządzenie Ministerstwa 

Edukacji Narodowej o pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej w praktyce szkoły 

katolickiej, praktyki dotyczące wymuszania 

dostępu do informacji publicznych. O 

edukacji zróżnicowanej ze względu na 

płeć mówił Robert Mazelanik, dyrektor 

szkoły Stowarzyszenia STERNIKA. Popo-

łudniowa część konferencji poruszy takie 

tematy jak: warunki dotyczące obiektu i 

wyposażenia, prawidłowe naliczenie dota-

cji, możliwości pozyskania środków pu-

blicznych na ustalone zadania, kontrola 

finansowa. Część formacyjną spotkania 

wypełniają wykłady ks. Piotra Pawlukiewi-

cza, rekolekcjonisty, kaznodziei, autora 

wielu książek o tematyce religijnej.  O. 

Stanisław Tomoń 

       Za: www.jasnagora.com   

$#guid{629AA12C-0905-4B0D-BE88-5D 0CD31E6AF9}#$ 
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  Wiadomości krajowe 

 

Jasna Góra: Siostry "domowe" na 

skupieniu 

 

Dni skupienia dla sióstr pracujących w 

instytucjach kościelnych i domach zakon-

nych trwały od 15 do 17 marca na Jasnej 

Górze. W tym roku siostry zgromadziły się 

pod hasłem: „W komunii z Bogiem”. Z 

uwagi na wykonywane przez siostry funk-

cje i codzienne czynności siostry te nazy-

wane są często „domowymi”. Pracują m.in. 

na furtach, w ogrodach, pełnią funkcję 

kucharek, zakrystianek, prowadzą domy 

zakonne, pomagają na parafiach, w ku-

riach biskupich.  

   

  

W pierwszym dniu Mszy św. w Kaplicy 

Cudownego Obrazu przewodniczył i homi-

lię wygłosił ks. prof. Grzegorz Ślęzak. W 

homilii zaznaczył, że każda modlitwa to nie 

tylko słowo, to więź, komunia i bliskość z 

Bogiem. „Ucząc się tej komunii z Bogiem, 

która w każdej modlitwie jest najistotniej-

sza, doceńmy także tu i teraz w tym kon-

tekście wagę naszej modlitwy kształtującej 

komunię z innymi, we wspólnocie" - mówił 

kaznodzieja.  

 

Konferencje dla uczestniczek spotkania 

głosili: m. Krystyna Dębowska, francisz-

kanka od Cierpiących, przewodnicząca 

Komisji ds. Życia Konsekrowanego Konfe-

rencji Wyższych Przełożonych Żeńskich 

Zgromadzeń Zakonnych; ks. Tomasz 

Rusiecki, wikariusz biskupi ds. życia kon-

sekrowanego w diec. kieleckiej oraz ks. 

prof. Grzegorz Ślęzak.  

W ostatnim dniu skupienia Mszy św. przed 

Cudownym Obrazem przewodniczył bp 

Antoni Długosz z Częstochowy. o. Stani-

sław Tomoń         Za: www.jasnagora.com  

 

Szkoła duchowości - sympozjum o 

Sł.B.. Piotrze Semenenko 

 

Bohaterem sympozjum naukowego, które 

odbyło się 15 marca w Krakowiie był o. 

Piotr Semenenko, jeden z najwybitniej-

szych ludzi Kościoła XIX w., kandydat na 

ołtarze. Wybitny filozof i teolog. Uczestnik 

powstania listopadowego. Współzałożyciel 

i generał zmartwychwstańców.  

   

Pierwszy rektor Papieskiego Kolegium 

Polskiego w Rzymie - Sympozjum „Du-

chowość klasztorów polskich”, odbyło się 

w Centrum Resurrectionis (ul. ks.Stefana 

Pawlickiego 1) zostało zorganizowane 

przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 

Zgromadzenie Zmartwychwstania Pań-

skiego (Prowincja Polska) i Polskie Towa-

rzystwo Teologiczne w Krakowie. Okazją 

do spotkania jest przypadająca w tym roku 

125. rocznica śmierci o. Semenenki i 175. 

rocznica powstania Zgromadzenia Zmar-

twychwstania Pańskiego.  

             Za: Biuletyn Biura Prasowego KEP  

 

 

Dzisiaj w poniedziałek 21 marca rozpo-

czynają się w Sanktuarium w Licheniu 

rekolekcje dla wyższych przełożonych 

Zakonów męskich w Polsce. Rekolekcje 

organizowane zostały po raz pierwszy. 

Prowadzi je o. Kazimierz Fryzeł, re-

demptorysta. Uczestników rekolekcji 

polecamy modlitewnej pamięci Czytel-

ników Biuletynu 

 

 

Nowa matka generalna loretanek 

 

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretań-

skiej ma nową przełożoną generalną. 

Została nią S. M. Stefania Korbuszewska, 

po ustępującej z urzędu S. M. Zofii Cho-

miuk. Wyboru dokonano w uroczystość św. 

Józefa podczas obrad Kapituły Generalnej, 

które rozpoczęły się 15 marca i poprze-

dzone było wielomiesięcznymi modlitwami 

całego zgromadzenia oraz trzydniowymi 

rekolekcjami.  

   

Nowo wybrana przełożona generalna jest 

ósmą z kolei w dziejach zgromadzenia 

loretanek. Siostra Stefania ma 43 lata, 

pochodzi z Sokołowa Podlaskiego. W 

zgromadzeniu jest od 25 lat. Od wstąpienia 

do klasztoru pełniła różne funkcje i podej-

mowała różne obowiązki, w ostatnim cza-

sie była Asystentką Matki Generalnej, 7 lat 

była także przełożoną domu w warszaw-

skim Rembertowie i księgową Wydawnic-

twa Sióstr Loretanek.    Sekretarki Kapituły.  

 

Pierwsze od niepamiętnych czasów 

święcenia diakonatu obywatela 

Uzbekistanu 

W sobotę w Krakowie bp Edward Biało-

głowski wyświęcił 14 franciszkanów na 

diakonów, w tym pierwszego od niepa-

miętnych czasów obywatela Uzbekistanu, 

brata Siergieja Fedorova, studiującego na 

co dzień we franciszkańskim seminarium.  

Byliśmy świadkami osobliwych wydarzeń. 

Bogu niech będą dzięki za ten ogromy dar, 

jakim dziś został obdarowany Kościół i 

nasza franciszkańska wspólnota. Jemu 

niech będzie chwała i dzięki. Ogromnie się 

cieszę, że jest ich tak wielu" - mówił pro-

wincjał franciszkanów o. Jarosław Zacha-

riasz.  

Biskup z Rzeszowa w okolicznościowym 

kazaniu wyliczył prawa i obowiązki, które 

wiążą się z przyjęciem święceń diakonatu. 

(…)Zachęcał też obecnych na mszy rodzi-

ców, krewnych, przyjaciół i współbraci, aby 

modlili się za nich. „Módlcie się nie tylko o 

to, aby wytrwali aż do końca, ale żeby ich 

misja była owocna i skuteczna. Aby św. 

Józef, Maryja i święci patronowie wspo-

magali ich w drodze do celu, w uświęceniu 

siebie, ludzi i współczesnego świata".  

 

Obecny na uroczystości zastępca generała 

Zakonu o. Jerzy Norel życzył nowo wy-

święconym, aby mieli wielką pokorę i po-

słuszeństwo jak św. Józef, patron dnia i 

Zakonu, oraz miłość jak św. Maksymilian, 

który jest patronem seminarium i Roku 

2011. „Abyście uczyli się od nich trwania 

przy Chrystusie, abyście szli tak jak oni z 

ufnością i miłością" - dodał.  

Przy okazji wikariusz Zakonu z Rzymu 

podziękował Prowincji św. Antoniego i bł. 

Jakuba Strzemię za „zaangażowanie, 

odwagę i ufność w prowadzeniu dzieła 

ewangelizacji w różnych krajach świata". 

jms 

Jak formować w sytuacji spadku 

powołań? 

 

W dniach 23-26 lutego 2011 r., w pallotyń-

skim - kopieckim Domu w Wadowicach, 

odbyło się spotkanie pallotyńskich formato-

rów. W spotkaniu uczestniczyli Współbra-

cia z obu Prowincji oraz Siostry Pallotynki, 

wraz z Wyższymi Przełożonymi. Tematyka 

sesji, której przewodniczył ks. Krzysztof 

Dyrek SJ, koncentrowała się wokół pro-

blematyki: Jak formować w sytuacji spadku 

powołań?  

   

Miała ona dwojaki charakter. Z jednej 

strony, w pogłębianiu omawianego zagad-

nienia pomocą były konferencje ks. 

Krzysztofa Dyrka SJ, który - będąc dyrek-

torem jezuickiej szkoły formatorów oraz 

wieloletnim formatorem - dzielił się swoim 

doświadczeniem. Z drugiej zaś strony, 

konferencjonista zapraszał zebranych do 

http://www.jasnagora.com/
http://www.bernardyni.com/aktualnosci/drodzy-przyjaciele-alwernijskiego-klasztoru
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osobistej i wspólnotowej refleksji nad sta-

nem przygotowania samych formatorów do 

spełniania tego, jak często podkreślał, 

najważniejszego zadania w naszych zgro-

madzeniach.   Więcej na: www.pallotyni.pl 

   

  

Ks. Adam Boniecki MIC laureatem 

Diamentowego "Śladu" 

 

Ks. Adam Boniecki, wieloletni redaktor 

naczelny „Tygodnika Powszechnego”, 

został laureatem Diamentowego „Śladu” – 

Nagrody im. bp. Jana Chrapka przyzna-

wanej co kilka lat za całokształt pracy 

dziennikarskiej. Uroczystość wręczenia 

statuetki odbyła się 17 marca w Domu 

Arcybiskupów Warszawskich. 

   

 

 

Ks. Adam Boniecki, od 1964 r. związany z 

„Tygodnikiem Powszechnym", w 1999 r., 

po śmierci Jerzego Turowicza został re-

daktorem naczelnym tygodnika. Z funkcji 

tej odejdzie z końcem marca br. Święcenia 

kapłańskie przyjął 11 czerwca 1960 r. we 

Włocławku. Jest członkiem Zgromadzenia 

Księży Marianów, w latach 1993-2000 był 

jego przełożonym generalnym. W 1979 r. 

Jan Paweł II - z którym ks. Boniecki znał 

się jeszcze z czasów, gdy obaj mieszkali w 

Krakowie - powierzył mu zorganizowanie w 

Rzymie polskiego wydania „L'Osservatore 

Romano", którym kierował do 1991 r. 

 

Ks. Boniecki opublikował kilkaset artykułów 

i kilka książek m.in. „Kalendarium życia 

Karola Wojtyły", „Vademecum Generała, 

czyli czego nie robić i co robić, kiedy wła-

dza wpadnie ci w ręce", „Zrozumieć papie-

ża", „Rozmowy o encyklikach" (z Katarzy-

ną Kolendą-Zaleską). Powstał też o nim 

film dokumentalny w reżyserii Agnieszki 

Arnold pt. „Dzięki Bogu za Bonieckiego". 

  

Jest także laureatem wielu nagród dzienni-

karskich, m.in. Nagrody im. Dariusza Fiku-

sa za 2008 rok dla „twórcy mediów". Kapi-

tuła tej nagrody doceniła go głównie za 

reformy „Tygodnika Powszechnego".  

Za: www.marianie.pl  

  

Odkrycia archeologiczne w bazylice 

jasnogórskiej 

 

Trwa konserwacja bazyliki jasnogórskiej. 

W ramach kompleksowego programu w 

latach 2009-2012 renowacji zostają pod-

dane wszystkie elementy wystroju bazyliki, 

wraz z posadzką oraz ołtarzami i kaplicami 

bocznymi. Obecnie trwa II etap konserwa-

cji, obejmujący trzy przęsła pod chórem i 

prospekt organowy. Dobiegają końca 

prace restauracyjne przy wejściu do bazy-

liki, przy dwóch ołtarzach bocznych: św. 

Kazimierza i św. Maksymiliana. Przy okazji 

renowacji dokonano dwóch niezwykle 

interesujących odkryć. Okazało się, że pod 

obrazem św. Maksymiliana znajduje się 

piękne marmurowe wyobrażenie św. Marii 

Magdaleny. Obok ołtarza odsłonięto nato-

miast portal i odkryto drzwi z ozdobną 

kratą, zamurowane i zasłonięte do tej pory 

konfesjonałem. Drzwi prowadzą do Kaplicy 

św. Antoniego, znajdującej się przy wejściu 

do bazyliki. 

  

Jak podkreśla o. Jan Golonka, kustosz 

Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze, 

obecny wygląd bazyliki jest wynikiem 

wielkiego pożaru, który strawił świątynię w 

1690 r. Wieża zawaliła się na dachy bazy-

liki, nie wytrzymało sklepienie kościoła. 

„Przebudowa po pożarze spowodowała 

duże zmiany, m.in. taką, że wejście za-

sadnicze do bazyliki było od strony za-

chodniej, od podwórza klasztornego. Po 

pożarze powstawały pokoje królewskie, i 

one narzuciły paulinom zmianę wejścia do 

bazyliki. Przesunięto wejście ze strony 

zachodniej na stronę południową - tłuma-

czy o. Jan Golonka - Ten nowy układ 

wejścia do bazyliki stworzył kruchtę przy-

kościelną z Kaplicą św. Antoniego".  (…) 

 

 

Kamienny ołtarz, na którym umieszczona 

jest płaskorzeźba, pochodzi z 1741 r. Jest 

najprawdopodobniej fundacją pokutników, 

którzy jako ekspiację złożyli pieniądze na 

ten ołtarz. „Sam ołtarz zrobiony jest cieka-

wą kompilacją kilku materiałów - i marmur 

dębnicki, różowe fragmenty marmuru z 

Paczółtowic i do tego dokomponowane 

fragmenty w technice stiuku" - opisuje 

Józef Żołyniak.  

Prace wykonuje konsorcjum dwóch pra-

cowni konserwacji zabytków - Bogdana 

Chabra i Józefa Żołyniaka. W najbliższych 

dniach napiszemy o trwających pracach 

konserwatorskich w Kaplicy Św. Pawła I 

Pustelnika - kaplicy grobowej rodziny 

Denhoffów. o. Stanisław Tomoń                     

Za: www.jasnagora.com  

     

  Refleksja tygodnia 

 

 

                        Kościół rodziną silny 

             Felieton Dariusza Kowalczyka SJ 

 

Od lat twierdzę, że kondycja Kościoła 

zależy przede wszystkim od kondycji kato-

lickich rodzin. To w rodzinach rodzą się 

powołania kapłańskie. To rodzice są 

pierwszymi nauczycielami wiary i na nie-

wiele zdadzą się wysiłki katechetów, jeśli 

dziecko otrzymuje w domu antykatechezę. 

Oczywiście, w życiu bywa różnie… Kiedyś 

do seminarium zgłosił się młody człowiek, 

którego matka była zdecydowaną ateistką, 

a ojciec świadkiem Jehowy. Kandydata do 

kapłaństwa w świat wiary katolickiej wpro-

wadziła babcia. Rozwijając hasło: „Rodzina 

Bogiem silna”, trzeba powiedzieć, że Ko-

ściół silny jest rodziną – albo słaby, jeśli 

rodzina słaba. 

   

Tym bardziej ucieszyłem się, że na Uni-

wersytecie Gregoriańskim w Rzymie zor-

ganizowano Dzień Akademicki na temat: 

„Małżeństwo i rodzina w wieloreligijnym i 

wielokulturowym społeczeństwie”. Naj-

pierw odbyły się różnego rodzaju konfe-

rencje i dyskusje na poszczególnych wy-

działach, a potem sesja plenarna. O mał-

żeństwie i rodzinie rozprawiano m.in. od 

strony filozofii, teologii, psychologii, socjo-

logii, misjologii czy też prawa kanoniczne-

go. A rozprawiali nie tylko księża, ale 

przede wszystkim świeccy, małżonkowie, 

ojcowie i matki. Pomyślałem sobie, że 

podzielę się z czytelnikami „Idziemy” kil-

koma refleksjami, które sobie zanotowałem 

uczestnicząc w tym akademickim, a zara-

zem jak najbardziej bliskim codziennego 

życia wydarzeniu.  

   

Jeden z prelegentów mówił o małżeństwie 

jako dialogu. A jakie są zasadnicze ele-

menty autentycznego dialogu? Po pierw-

sze, strony dialogu mówią o tym, co dla 

nich rzeczywiście jest ważne, w co na-

http://www.pallotyni.pl/
http://www.marianie.pl/
http://jasnagora.com/wydarzenieDuze.php?ID=6367
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prawdę wierzą. Po drugie, każdy jest go-

towy, aby w jakiejś mierze zakwestionować 

i zrewidować własne stanowisko, „swoją 

prawdę”. I po trzecie, w dialogu inny czło-

wiek jest dla mnie ważny. Trzeba przy tym 

pamiętać, że drugi człowiek, nawet ten 

najbliższy, jest inny, nie jest mną i nie 

mogę próbować wchłonąć go w siebie, jeśli 

chcę budować prawdziwą relację. Małżeń-

stwo nie polega na fuzji i ujednoliceniu, ale 

na jedności w różnorodności. Zaakcepto-

wanie inności drugiej osoby wymaga go-

towości do poświęcenia się, zrezygnowa-

nia z własnych zapatrywań, „umierania” dla 

drugiego.  

   

Pewien doktorant, mąż i ojciec, zauważył, 

że człowiek jest nieustannie kuszony, by 

szukać jakiegoś idola, czyli bożka, w któ-

rym pokłada się nadzieję. Bywa, że ktoś 

robi sobie idola z małżeństwa. Dzieje się 

tak wówczas, kiedy małżeństwo rozumiane 

jest jako „fabryka szczęścia”. „Masz mnie 

uczynić szczęśliwym/szczęśliwą!” – zdaje 

się mówić ten/ta, który/a z małżeństwa 

uczynił/a sobie idola. Tymczasem trzeba 

pamiętać, że druga osoba w małżeństwie 

jest darem Boga, a nie samym Bogiem, 

który nas zbawia. Idealizacja małżeństwa 

często bardzo mu szkodzi. Idolowi (boż-

kowi) można przeciwstawić ikonę, czyli 

obraz, który przez chwilę zatrzymuje na 

sobie, ale zaraz potem odsyła dalej, do 

samego Boga. Małżeństwo jest czymś 

bardzo ważnym, ale by się nie zadusić, 

powinno być otwarte na Nieskończoność. 

Miłość małżeńska jest bliskością, ale nie 

może być ucieczką od samotności, której 

każdy doświadcza i która jest miejscem 

spotkania z Tajemnicą istnienia, której nie 

wypełni żaden, nawet ukochany, człowiek.  

   

Profesor socjologii mówił ciekawie o rodzi-

nie we współczesnym społeczeństwie, 

które charakteryzuje się coraz większą 

„płynnością”, niedojrzałością, lękiem przed 

wiążącymi decyzjami. Ludzie całymi latami 

„się obwąchują”, ale boją się zaufać sobie 

na całe życie. Interesująca była też dysku-

sja na temat praw poszczególnych wyznań 

i religii odnośnie tzw. małżeństw miesza-

nych, czyli pomiędzy osobami różnych 

wiar. Takie małżeństwa narażone są na 

różne trudne sytuacje (szczególnie w 

przypadku katoliczki i muzułmanina), ale – 

z drugiej strony – mogą być swoistymi 

laboratoriami ekumenizmu i dialogu mię-

dzy religiami: uczenia się jedności bez 

zamazywania różnic.  

O. Dariusz Kowalczyk SJ    

 

 

 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

Francuski karmelita bosy zakoń-

czył rekolekcje dla Benedykta XVI i 

jego współpracowników  

 

„Kontemplacja tajemnicy Chrystusa od-

zwierciedlonej w życiu Jego najwierniej-

szych naśladowców, [czyli świętych,] 

stanowi podstawowy element spuścizny 

Jana Pawła II, którą odziedziczyłem i 

podjąłem z całym przekonaniem i wielką 

radością”. Słowa te czytamy w liście Be-

nedykta XVI wydanym na zakończenie 

wielkopostnych rekolekcji w Watykanie.  

 

Papież wyraża wdzięczność rekolekcjoni-

ście, o. François-Marie Léthelowi, za 

przygotowanie tego duchowego itinera-

rium, które pozwoliło uczestnikom zgłębić 

świadectwo Jana Pawła II oraz bliskich 

mu świętych. Benedykt XVI przypomniał, 

że także on sam podziela wizję Kościoła 

umacnianego nieustannie dziełem i na-

uczaniem świętych, czego dowodem jest 

cykl środowych katechez o wielkich mi-

stykach i doktorach Kościoła.  

Rekolekcje, które zgodnie z tradycją 

odbywały się w watykańskiej kaplicy 

Redemptoris Mater, zakończyły się dzisiaj 

przed południem. Przemawiając do ze-

branych Benedykt XVI przypomniał, że 

zbiega się to z uroczystością jego osobi-

stego patrona, św. Józefa.  

 

„Św. Mateusz określa Józefa mianem 

«sprawiedliwego» - powiedział Papież. – 

W Starym Testamencie, np. w Psalmie 1, 

«sprawiedliwym» jest człowiek zanurzony 

w Słowie Bożym i nim żyjący. To ktoś, kto 

przeżywa Prawo nie jako jarzmo, ale jako 

radość; możemy powiedzieć: to ten, kto 

żyje Prawem jako Dobrą Nowiną. Św. 

Józef był sprawiedliwy, był zanurzony w 

Słowie Bożym, tym spisanym i tym prze-

kazanym przez mądrość swego ludu. I 

właśnie w ten sposób został przygotowa-

ny do poznania Słowa Wcielonego, Sło-

wa, które zamieszkało wśród nas jako 

człowiek. Został przewidziany, by strzec 

tego Wcielonego Słowa, a ta misja pozo-

stanie przy nim na zawsze: strzec Kościo-

ła Świętego i naszego Pana” – stwierdził 

Benedykt XVI.    Za: Radio Watykańskie l  

Polscy pallotyni w centrum wojny 

domowej na Wybrzeżu  

Kości Słoniowej 

 

Prowadzona przez polskich pallotynów 

parafia Jezusa Chrystusa Miłosiernego 

Zbawcy Abidżanie znalazła się w centrum 

starć sił nowowybranego prezydenta 

Alassane Ouattara atakującymi siedzibę 

dowództwa sił wiernych byłego prezyden-

ta Laurenta Gbagbo. O godzinie czwartej 

nad ranem proboszcz parafii, ks. Adam 

Pakuła informował telefonicznie swoich 

przełożonych w Polsce, że wymiana ognia 

trwa tuż obok parafii i nie ma żadnych 

możliwości ewakuacji z miejsca walk. 

   

Korzystał z telefonu satelitarnego, który 

jest jedynym środkiem komunikacji z 

pallotynami w stolicy Wybrzeża Kości 

Słoniowej. Do tej pory nie nawiązał po-

nownie kontaktu, chociaż walki ustały 

około godziny ósmej rano czasu polskie-

go.  

 

Zamieszki na Wybrzeżu Kości Słoniowej, 

które przeradzają się w coraz bardziej 

regularną wojnę domową trwają do grud-

nia ubiegłego roku, kiedy to zgodnie z 

oficjalnymi wynikami wyborów prezyden-

tem kraju został Alassane Ouattara. Do-

tychczasowy szef państwa, Laurent 

Gbagbo nie uznał wyników wyborów, 

chociaż nowego prezydenta uznała więk-

szość państw świata. 

 

 

 

Pallotyni na Wybrzeżu Kości Słoniowe 

prowadzą trzy placówki: parafie w Abi-

dżanie i Grand-Bereby oraz opiekują się 

bazyliką Matki Bożej Pokoju w Yamous-

soukro.                                    Za: InfoSAC 

 

Katedra dialogu międzyreliginjne-

go ku uczczeniu bpa Luigi Padove-

se OFMCap 

 

Katedra Duchowości i Dialogu międzyreli-

gijnego im. Biskupa Luigi Padovese, 

Wikariusza Anatolii, zamordowanego 3 

czerwca 2010, została zainaugurowana 

na Papieskim Uniwersytecie Antonianum 

4 marca 2011. W uroczystości uczestni-

czyli kardynał Jean-Louis Tauran, Prze-

wodniczący Papieskiej Rady Dialogu 

Międzyreligijnego; Minister generalny 

Braci Mniejszych, br. José Rodriguez 

http://www.karmel.pl/
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Carballo; Ambasador Turcji przy Stolicy 

Apostolskiej, Kenan Gürsoy; Prowincjał z 

Mediolanu, br. Raffaele Della Torre. 

   

Br. Mauro Jöhri, Minister generalny, nie-

obecny z powodu wizyty duszpasterskiej 

we wspólnotach Japonii i Korei Południo-

wej przekazał swoje przesłanie. 

 

„Poznaliśmy sie z Luigim juz w czasie 

naszego pobytu w Sondrio, to był rok 

1965, kiedy obydwaj kończyliśmy nowicjat 

i rozpoczynaliśmy naukę w liceum. Pa-

miętam to pragnienie, które nosiliśmy w 

sercach: zostać kapucynem, oddać się 

Panu, powierzyć swoje życie Komuś 

Innemu, nie wiedząc jakimi drogami nas 

poprowadzi, ale znając - lepiej - dostrze-

gając ich ostateczny cel: być jego 

uczniami i jednocześnie świadkami Jego 

Zbawienia e Jego Miłości do ludzi" (…) 

 

Dalszym etapem spotkania było Sympo-

zjum pt. Cylicja i Kapadocja chrześcijań-

skie, które zostało przygotowane jeszcze 

przez biskupa Padovese, dając tym sa-

mym świadectwo jego zaangażowania i 

jego dalekowzrocznych działań na rzecz 

dialogu.                Za: www.db.ofmcap.org  

 

Karmelita bosy nowym „advocatus 

diaboli” 

 

9 lutego 2011 r. została publicznie ogło-

szona nominacja o. Luigiego Borriello, 

karmelity bosego, na stanowisko general-

nego promotora wiary w Kongregacji ds. 

Świętych. Do jego obowiązków należy 

upewnienie się, że w stosunku do kandy-

datów na ołtarze nie można podnieść 

żadnych zastrzeżeń, które mogłyby stać 

się powodem podważenia procesu. Pia-

stujący tę funkcję nazywany był dawniej 

„adwokatem diabła”.  

   

Luigi Borriello urodził się w Torre di Greco 

koło Neapolu w 1947 r. Doktorat z teologii 

ze specjalizacją z duchowości obronił na 

Teresianum w 1977 r., na podstawie 

pracy zatytułowanej: Śladami Jezusa z 

Nazaretu. Wewnętrzna ewolucja i doktry-

na duchowa Karola de Foucald. Jest 

także doktorem filozofii Uniwersytetu w 

Cassino, na podstawie rozprawy pt. 

Kształtowanie uczuciowości u św. Toma-

sza z Akwinu.  

 

Nauczał teologii duchowości na Papie-

skim Wydziale Teologicznmy Włoch Połu-

dniowych w Neapolu oraz historii życia 

zakonnego na Claretianum w Rzymie. 

Jest profesorem Papieskiego Uniwersyte-

tu św. Tomasza z Akwinu Angelicum oraz 

Papieskiego Wydziału Teologicznego 

Teresianum. Dotychczas pełnił także 

funkcję Konsulatora Kongregacji ds. Świę-

tych oraz Kongregacji ds. Instytutów Życia 

Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 

Apostolskiego. Jest także członkiem 

Papieskiej Akademii Teologicznej w Rzy-

mie.                              Za: www.karmel.pl  

Spotkanie kapucyńskich prowin-

cjałów Europy Środkowej i 

Wschodniej 

 

W geograficznym centrum Europy (słow. 

Stred Európy), w Kremnické Bane na 

Słowacji, w dniach od 15 do 18 marca 

2011 roku spotkali się Ministrowie Pro-

wincjalni Europy Środkowej i Wschodniej 

Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. 

Było to spotkanie zwyczajne CECOC – 

Konferencji Kapucynów Europy Środko-

wo-Wschodniej (Conferentia Europae 

Centro-Orientalis Capuccinorum). 

   

 Obradom jak zwykle towarzyszyły spra-

wozdania z bieżących wydarzeń, które 

przedstawili ministrowie prowincjalni, 

wiceprowincjałowie, kustosze oraz bracia 

reprezentujący delegatury. Uczestnicy 

dzielili się informacjami o wydarzeniach, 

mówili o wyzwaniach i planach dotyczą-

cych najbliższej przyszłości. Oprócz 

spraw bieżących znaczące miejsce miało 

wystąpienie brata Amanuela Mesgun 

Temelso OFMCap (Prowincja Erytrei), 

Asystenta Generalnego Franciszkańskie-

go Zakonu Świeckich przy Kurii General-

nej Kapucynów. Brat Amanuel przypo-

mniał o odpowiedzialności Pierwszego 

Zakonu za FZŚ, który, jak zauważył,  jest 

autonomiczny w kwestii zarządzania i 

organizacji, ale nie niezależny w kwe-

stiach formacji duchowej i pastoralnej. 

Podczas zebrania obecni zapoznali się 

również z przygotowaniami do zbliżającej 

się Międzynarodowej Kapituły Namiotów, 

organizowanej przez CECOC, która od-

będzie się w Krakowie w dniach od 7 do 9 

września 2011 roku. Kapituła zatytułowa-

na: „Panie, przymnóż nam wiary!" w spo-

sób szczególny będzie otwarciem się na 

ducha Nowej Ewangelizacji. Relacje z 

przygotowań przedstawili odpowiedzialni 

za nie: br. Sergio Tellan - Węgry, br. 

Tomasz Wroński - Kuria Generalna, br. 

Paweł Teperski - Kraków. (Szczegółowe 

informacje można znaleźć na stronie 

www.2011.kapucyni.pl)  

 

Podczas zebrania podsumowano również 

spotkanie CECOC w Skomielnej Czarnej, 

omówiono kwestie związane z Kapitułą 

Generalną 2012, bracia wysłuchali także 

informacji przedstawionych przez definito-

ra generalnego br. Jure Šarčević OFM-

Cap. Kolejne spotkanie CECOC przewi-

dziane jest w Sztokholmie w październiku 

2011 r. Paweł Teperski OFMCap  

Za: www.kapucyni.pl 

  

 

http://www.db.ofmcap.org/pls/ofmcap/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=5580
http://www.karmel.pl/
http://kapucyni.pl/index.php/aktualnoci/kapitulanamiotow
http://www.kapucyni.pl/
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  Zapowiedzi wydarzeń  

 

 

Ksiądz jak prezydent - nagroda dla 

ks. Andrzeja Augustyńskiego CM 

 

Ksiądz Andrzej Augustyński CM, przewod-

niczący Zarządu Stowarzyszenia Siema-

cha w Krakowie, otrzyma w tym roku Na-

grodę im. Józefa Dietla, przyznawaną 

przez Korporację Samorządową im. Józefa 

Dietla. 

   

Nagroda imienia jednego z najsłynniej-

szych prezydentów Krakowa przyznawana 

jest od 2008 r. Korporacja Samorządowa, 

jej fundator, chce w ten sposób wyróżniać 

osoby i instytucje działające na rzecz 

dobra ogólnego w Krakowie i Małopolsce 

oraz promować postawy obywatelskie i 

patriotyczne.  

   

  

 

Tegoroczny laureat, ksiądz Andrzej Augu-

styński CM, znany jest przede wszystkim 

jako inicjator i wieloletni szef Centrum 

Młodzieży „U Siemachy”, które od listopa-

da ubiegłego roku działa pod nazwą Sto-

warzyszenie Siemacha. W pierwszych 

latach (od 1993 r.) systemowa pomoc 

dzieciom i młodzieży świadczona była w 

Krakowie, ale obecnie stowarzyszenie ma 

swoje biura zamiejscowe w Katowicach i 

Tarnowie. Nagroda zostanie wręczona w 

piątek w krakowskich Krzysztoforach. 

Biuletyn Biura Prasowego KEP  

 

Szkoła Wychowawców  Seminariów 

Duchownych Diecezjalnych i Za-

konnych 2011-2013 

 

Centrum Formacji Duchowej Salwatoria-

nów w Krakowie informuje o nowej edycji 

Szkoły Wychowawców Seminariów Du-

chownych Diecezjalnych i Zakonnych 

2011-2013  

 

Szkoła stawia sobie jako cel przygotowa-

nie księży do pracy wychowawczej na 

różnych poziomach formacji seminaryjnej.  

Droga tego przygotowanie będzie polegała 

na osobistej formacji wychowawców w 

dynamice pracy grupowej i indywidualnej. 

 

Program Szkoły  oparty jest na głównych 

tematach antropologicznych i teologicz-

nych adhortacji Jana Pawła II „Pastores 

dabo vobis”. Zgodnie ze wskazaniami 

„Pastores dabo vobis” proponowana for-

macja będzie miała charakter integralny, 

tak, aby ogarniała całą osobę, we wszyst-

kich jej wymiarach i sferach (PDV 43).  

Całą formację spaja modlitwa Słowem 

Bożym w dynamice lectio divina. 

 

Przyswajanie i przeżywanie proponowa-

nych treści będzie dokonywało się na 

trzech poziomach: ludzkim, duchowym i 

intelektualnym: Formacja do dojrzałości 

ludzkiej, Formacja do modlitwy Słowem 

Bożym; Formacja doktrynalna i pedago-

giczna:  

 

Organizator Szkoły - Centrum Formacji 

Duchowej, Salwatorianie – Kraków Patro-

nat nad Szkołą - Komisji Episkopatu Polski 

ds. Duchowieństwa 

 

Zainteresowanym zostanie przesyłany 

szczegółowy informator Szkoły i karta 

uczestnictwa. Zgłoszenia, po uzgodnieniu 

z przełożonymi należy przesyłać na adres: 

Centrum Formacji Duchowej (z dopiskiem 

„Szkoła Wychowawców”) , ul. Św. Jacka 

16; 30-364 Kraków, cfd@sds.pl. Zgłosze-

nia należy nadsyłać najpóźniej do 15 maja 

2011.                     O. Krzysztof Wons SDS 

 

Rok św. Maksymiliana: Marsz  

Świętości Życia 

 

25 marca, w uroczystość Zwiastowania 

Pańskiego, jak co roku, Kościół w Polsce 

będzie obchodził Dzień Świętości Życia. 

Tegorocznemu marszowi patronują także 

franciszkanie. Inicjatywa Dnia Świętości 

Życia jest odpowiedzią na taką propozycję 

Jana Pawła II (na zdjęciu / fot. marszproli-

fe.net.pl) zawartą w encyklice "Evangelium 

Vitae". Stosowną uchwałę o ustanowieniu 

25 marca Dniem Świętości Życia podjął w 

roku 1998 Episkopat Polski. 

   

Tradycją wpisującą się w warszawskie 

obchody tego dnia jest Marsz Świętości 

Życia pod hasłem "Światło dla Życia". 

Organizują go środowiska obrońców życia, 

organizacje społeczne i parafialne z obu 

warszawskich diecezji. Patronat honorowy 

nad marszem, który 25 marca przejdzie 

ulicami miasta objęli: metropolita warszaw-

ski kard. Kazimierz Nycz oraz metropolita 

warszawsko-praski abp Henryk Hoser. 

 

Marszowi Świętości Życia patronują także 

franciszkanie: "Obecnie, z inicjatywy na-

szego zakonu trwa Rok Kolbiański. Jest on 

nie tylko okazją do tego, aby przypominać, 

że św. Maksymilian był obrońcą życia i 

godności człowieka. Jako duchowi spad-

kobiercy o. Kolbego chcemy także w czyn-

ny sposób uczestniczyć w obronie tego 

życia" - podkreśla rzecznik prasowy Roku 

Kolbiańskiego o. Marek Wódka OFMConv. 

 

Radości z decyzji franciszkanów nie kryje 

organizator marszu Arkadiusz Urban. 

Reprezentant Zakonu Rycerzy Jana Pawła 

II przyznał, że "św. Maksymilian Maria 

Kolbe jest żywym dowodem na to, jak 

wielkie znaczenie ma życie człowieka i 

obrona jego godności". 

Nawiązując do trwającego Roku Kolbiań-

skiego podkreślił, że czas ten jest dosko-

nałą okazją, aby pokazać św. Maksymilia-

na w kontekście obrony życia także dzieci 

nienarodzonych. 

 

"W kontekście obrony niewinnych istot, 

które nie są wstanie się bronić, jesteśmy 

szczególnie poddani tej próbie, aby tak jak 

o. Kolbe, być gotowym na poniesienie 

najwyższych wyrzeczeń, w imię obrony 

życia i godności drugiego człowieka" - 

podkreślił organizator Marszu Świętości 

Życia.                   Za: www.franciszkanie.pl  

 

Jubileusze w Polskiej Prowincji 

Zgromadzenia Ducha Świętego 

 

Rok 2011 to dla Prowincji Polskiej Zgro-

madzenia Ducha Świętego rok jubileuszu 

90-lecia obecności ojców i braci – Misjona-

rzy Ducha Świętego w Polsce (1921–2011) 

oraz 40-lecie pobytu zgromadzenia zakon-

nego w Cielądzu k. Rawy Mazowieckiej, na 

terenie diecezji łowickiej. 

 

 

 

Dokładnie 90 lat temu na początku 1921 

roku, ojciec ppłk. Zygmunt Rydlewski 

CSSp, kapelan i dziekan w Błękitnej Armii 

gen. Józefa Hallera zorganizował w Byd-

goszczy przy ul. Śniadeckich, na polecenie 

mailto:cfd@sds.pl
http://www.franciszkanie.pl/
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władz zakonnych Dom Świętego Józefa 

dla synów obrońców Ojczyzny im. Gen. 

Józefa Hallera i ta data jest oficjalnym 

początkiem pobytu Zgromadzenia Ducha 

Świętego w Polsce.  

   

Polska Prowincja Zgromadzenia Ducha 

Świętego posiada dzisiaj 7 domów zakon-

nych: dwa domy w Bydgoszczy oraz domy 

w Cielądzu k Rawy Mazowieckiej, w Pusz-

czykowie k. Poznania, w Chełmszczonce 

k. Fordonu, w Chojnicach i w Zbyszycach 

k. Nowego Sącza.  

   

Na Mazowszu, na terenie diecezji łowic-

kiej, w dekanacie rawskim znajduje się 

dom zakonny zgromadzenia i parafia w 

Cielądzu, w której pracują ojcowie i bracia 

ze Zgromadzenia Ducha Świętego już od 

40 lat. (…) 

 

Z okazji 40-lecia pracy Misjonarzy Ducha 

Świętego w Cielądzu, na sobotę 2 kwietnia 

2011r. o godz. 11.00 zaplanowane zostały 

główne uroczystości jubileuszowe, pod 

przewodnictwem J.E. ks. bpa prof. Andrze-

ja F. Dziuby, ordynariusza łowickiego. W 

parafialnym kościele cielądzkim zostanie 

odprawiona uroczysta Msza Święta dzięk-

czynna w intencji parafii i pracujących w 

niej kapłanów. W ten sposób Misjonarze 

Ducha Świętego pragną podkreślić i uro-

czyście zamanifestować swą zakonną i 

misyjną tożsamość oraz obecność w tej 

części Polski. Pragniemy także podzięko-

wać Bogu za dar duszpasterskiej posługi 

czcigodnych poprzedników, przywołać na 

pamięć ich szlachetną i ofiarną pracę 

misyjną oraz prosić Bożą Opatrzność o 

opiekę nad wspólnotą parafialną i jej dusz-

pasterzami na dalsze lata. o. Dariusz W. 

Andrzejewski CSSp  Więcej na 

www.zyciezakonne.pl  

   

 

 

 

Odeszli do Pana 

 

ŚP. BR. ANTONI ROMANOWSKI (1915-2011) MIC 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy współ-

braci, że w dniu 18 marca zmarł br. Antoni 

Romanowski MIC, rezydent domu zakon-

nego w Licheniu Starym. Przeżył 96 lat, z 

czego 64 lata w zakonie. Uroczystości 

pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 21 

marca br. o godz. 13.00 w kościele pw. św. 

Doroty w Licheniu Starym. Zmarłego br. 

Antoniego Romanowskiego polecamy 

Bożemu Miłosierdziu: Niech odpoczywa w 

pokoju wiecznym.  

   

Br. Antoni Romanowski, syn Władysława i 

Stanisławy Olewnickiej, urodził się 13 

czerwca 1915 r. we wsi Słoszewo k. Płoń-

ska. Miał troje starszych od siebie rodzeń-

stwa: braci Zygmunta i Eugeniusza oraz 

siostrę Irenę. Do roku 1929 ukończył pięć 

klas szkoły powszechnej w miejscowości 

Smardzewo i pracował w gospodarstwie 

rolnym rodziców.  

 

 

 

W latach 1938-39 odbywał służbę wojsko-

wą w 11. Pułku Ułanów Legionowych, 

który został rozgromiony przez siły oku-

panta niemieckiego, a zdemilitaryzowani 

żołnierze wysłani do prac przymusowych 

na terenie Prus Wschodnich.Do Zgroma-

dzenia Księży Marianów wstąpił 1 kwietnia 

1946 roku w Pyzdrach, gdzie odbył postu-

lat zakonny, a następnie nowicjat w Skór-

cu, który uwieńczył pierwszą profesją 

zakonną 8 grudnia 1947 r. Na ręce ks. 

Czesława Fajkowskiego w dniu 8 grudnia 

1953 r. złożył profesję wieczystą. 

 

 Do roku 1984 pracował w gospodarstwie 

rolnym domu zakonnego w Skórcu, skąd 

przeniesiony został do pracy w sanktu-

arium Matki Bożej Licheńskiej. Tutaj 

mieszkał i pracował do dnia swojej śmierci 

w dniu 18 marca 2011 r., poprzedzonej 

długą chorobą. Dariusz Mażewski MIC 

sekretarz prowincji      Za: www.marianie.pl  

 

http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.marianie.pl/
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Kontakt celem zorganizowania pobytu: Pani Ewa Żywiec tel. 785 570 300 


