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Wiadomość tygodnia 

 

 

REKOLEKCJE W LICHENIU 

 

 

Eucharystią odprawioną przed ołtarzem 

Matki Bożej w bazylice licheńskiej za-

kończyły się w sobotę 26 marca reko-

lekcje dla wyższych przełożonych za-

konów męskich w Polsce  

 

Rekolekcje rozpoczęły się w poniedziałek 

21 września w gościnnych progach sank-

tuarium maryjnego Księży Marianów w 

Licheniu. Po raz pierwszy w dziejach 

istniejącej od ponad sześćdziesięciu lat 

Konferencji Wyższych Przełożonych Za-

konów Męskich odpowiedzialni za wspól-

noty zakonne zebrali się, by wspólnie 

doświadczać odnowy duchowej przez 

ćwiczenia rekolekcyjne. 

Rekolekcje prowadził o. Kazimierz Fryzeł, 

redemptorysta, wykładowca WSD w Tu-

chowie, wieloletni formator, a także znany 

kaznodzieja. Nauki i konferencje miały rys 

chrystocentryczny, a ich mottem były 

słowa Jezusa „Ja jestem drogą, prawdą i 

życiem“.  

Rekolekcjonista analizował wybrane pery-

kopy ewangelijne i w ich świetle - wskazu-

jąc na przykład Jezusa Chrystusa, którego 

misję apostolską mają kontynuować Jego 

współcześni naśladowcy - próbował wska-

zać drogi odnowy życia konsekrowanego 

w zmieniającym się świecie. Sięgał przy 

tym obficie do wypowiedzi współczesnych 

teologów, mistrzów życia duchowego oraz 

dokumentów ostatnich papieży, by wy-

punktować istotne źródła i warunki takiej 

odnowy. Rekolekcje odbywały się w at-

mosferze modlitwy wspólnotowej i zupeł-

nego milczenia.  

 

Ważnym momentem rekolekcyjnego sku-

pienia była odprawiona w bazylice licheń-

skiej droga krzyżowa. Codziennie też 

odbywała się adoracja Najświętszego 

Sakramentu. Podczas posiłków czytano 

ostatnią książkę Benedykta XVI, „Jezus z 

Nazaretu”. Centralnym punktem każdego 

dnia była Eucharystia, sprawowana w 

samo południe. 

 

 W trakcie rekolekcji przełożeni modlili się 

za swoje wspólnoty zakonne, pamiętając 

także o zmarłych Współbraciach, a szcze-

gólnie o biskupach misyjnych, którzy 

odeszli do Pana w ciągu ostatnich dni: 

misjonarzu w Brazylii o. Augustynie  Janu-

szewiczu OFMConv i posługującemu we 

wspólnotach greckokatolickich na Ukrainie 

o. Julianie Gburze SVD.   

 

Żegnając się po odprawionych ćwicze-

niach duchowych wszyscy wyrażali na-

dzieję, że to cenne doświadczenie będzie 

kontynuowane w następnych latach.  Jest 

już zaplanowana przyszłoroczna seria 

rekolekcji, które odbędą się w dniach 5-10 

marca 2011 r. w krakowskim Centrum 

Formacji Duchowej Salwatorianów Pro-

wadził je będzie Ks. Krzysztof Wons, SDS. 

 

 kam 

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Obrońcy życia na Jasnej Górze 

 

Modlitwa ludzi wierzących w intencji życia 

jest bardzo ważna, ale jeśli nie idzie za nią 

działanie, czegoś jej brakuje. Podkreślał to 

ks. abp Stanisław Nowak, metropolita 

częstochowski, który w sobotę przewodni-

czył Mszy św. dla uczestników 31. Ogól-

nopolskiej Pielgrzymki Obrońców Życia na 

Jasną Górę. Spotkanie modlitewne w 

narodowym sanktuarium zgromadziło 

ponad tysiąc pięćset osób - przedstawicieli 

kilkudziesięciu ruchów i stowarzyszeń pro-

life działających na terenie naszego kraju.  

Pielgrzymka była okazją do refleksji o 

różnego rodzaju zagrożeniach dla życia: 

aborcji, eutanazji, zapłodnieniu in vitro, a 

także o wyzwaniach, jakie niesie za sobą 

promowana wśród młodzieży permisywna 

tzw. edukacja seksualna. Uczestnicy spo-

tkania podkreślali, że dziś przyszedł czas 
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na działanie - na odważne opowiedzenie 

się po stronie życia.  

 

Specjalnie zaproszony na pielgrzymkę 

Raymond de Souza, katolicki intelektuali-

sta i działacz Human Life International 

przedstawił wykład pt. "Antykultura śmierci 

a Ewangelia życia - relatywizm, dechry-

stianizacja i katolicka kontrrewolucja". 

Gość ze Stanów Zjednoczonych mówił o 

trzech krokach do cywilizacji śmierci. Są 

nimi: antykoncepcja (wojna ludzi ze sobą 

nawzajem), aborcja (wojna rodziców z 

dziećmi) oraz eutanazja (wojna dzieci z 

rodzicami). - Na Zachodzie dominuje dziś 

mentalność antykoncepcyjna. Każdego 

roku więcej ludzi umiera, niż się rodzi. 

Przez to cywilizacja chrześcijańska wypie-

rana jest przez islam - tłumaczył. Podkre-

ślił, że jak kiedyś odpowiedzią na reforma-

cję była kontrreformacja, tak dziś koniecz-

na jest odpowiedź na rewolucję, czyli 

kontrrewolucja. - Chrystus szuka świad-

ków, którzy mają odważną wiarę. Ludzi, 

którzy spotykają się z ogromem Jego 

miłości i tą miłością płoną - mówił. - My 

więc powinniśmy walczyć, a Bóg da nam 

zwycięstwo - wzywał.  

 

 

 

Do intensywnego działania na polu ochro-

ny życia wezwał także w czasie Mszy 

Świętej ks. abp Stanisław Nowak. - Obrona 

życia do końca to zadanie dla każdego 

człowieka. To nie jest przywilej jakichś 

grup, ale sprawa wszystkich. Wielkie za-

danie - mówił w homilii metropolita często-

chowski.  

 

Uczestnicy pielgrzymki przyjęli specjalne 

przesłanie. Przypomnieli w nim m.in., że 

procedura zapłodnienia in vitro powinna 

być zakazana. - Apelujemy do posłów o 

przyjęcie stosownej ustawy w tej sprawie - 

podkreślił dr Paweł Wosicki, prezes Pol-

skiej Federacji Obrony Życia. Zwrócono 

także uwagę na brak polityki prorodzinnej, 

który z roku na rok jest coraz bardziej 

dotkliwie odczuwalny przez rodziny. 

  

Doktor inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego 

Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowie-

ka, zwrócił z kolei uwagę, że działacze pro-

life przybyli na Jasną Górę także po to, aby 

podziękować za beatyfikację Jana Pawła 

II. - Mówimy, że był on największym z rodu 

Polaków i największym obrońcą życia i 

praw rodziny w skali całego świata. Jan 

Paweł II był Papieżem życia i praw rodziny, 

i myślę, że ten dar beatyfikacji ożywi ruchy 

pro-life i pro-familia nie tylko w Polsce, ale 

w skali całego świata - podkreślił dr Zięba. 

Za: www.jasnagora.com  

Kongregacja powołaniowa na Gó-

rze św. Anny 

 

W dniach 18-20 marca 2011 r. w sanktu-

arium na Górze św. Anny odbyła się wio-

senna Ogólnopolska Kongregacja Odpo-

wiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań. 

Temat przewodni tegorocznych rozważań 

ujęty został w słowach: „Komunia z Bo-

giem drogą powołania”. Wśród ok. 120 

uczestników z całej Polski obecni byli 

kapłani diecezjalni, zakonnicy i siostry 

zakonne oraz przedstawiciele świeckich 

instytutów życia konsekrowanego. Tego-

rocznym obradom przewodniczył delegat 

Episkopatu Polski ds. Powołań -  ks. bp  

Wiesław Lechowicz z Tarnowa. 

 

Uczestnicy trzydniowej kongregacji wysłu-

chali czterech referatów. O. prof. dr hab. J. 

W. Gogola OCD zaprezentował temat 

"Komunia z Bogiem istotą chrześcijańskie-

go powołania". Z kolei ks. prof. dr hab. 

Janusz Mastalski zatytułował swoje wystą-

pienie "Wspólnota z Bogiem - Eucharystia i 

Sakrament Pokuty". Ks. dr Krzysztof  

Wons SDC przedstawił zagadnienie "Od 

doświadczenia słuchania Słowa do do-

świadczenia powołania", zaś br. Tadeusz 

Ruciński FSC mówił o "Człowieku wyko-

rzenionym i zakorzenionym". 

  

Powyższe referaty były podstawą później-

szego panelu dyskusyjnego z udziałem 

zaproszonych prelegentów. Celem dysku-

sji była wspólna refleksja na temat kondycji 

duchowej wspólczesnych młodych ludzi i 

próba odpowiedzi na pytanie, jak ich for-

mować, by odkryli swoje powołanie i mogli 

je dojrzale podjąć i realizować. 

 

Czas teoretycznych analiz i dyskusji do-

pełniała wspólna modlitwa. Celebrowali 

liturgię godzin, rozważaliśmy stacje drogi 

krzyżowej oraz uczestniczyliśmy w apelu 

maryjnym. Bardzo ważnym punktem każ-

dego dnia była Eucharystia w intencji 

powołań, której przewodniczył ks. bp Le-

chowicz. Owocem obrad było przyjęcie 

wytycznych, które duszpasterze powołań 

będą podejmować w codziennej pracy. 

Następne ogólnopolskie spotkanie odbę-

dzie się 21-23 października w Częstocho-

wie, a jego tematem będzie "Komunia z 

człowiekiem jako droga powołania".  

Za: www.redemptor.pl  

 

 „III Ogólnopolskie Konwersato-

rium Etyczne” w Krakowie 

 

Dnia 22 marca br. w Wyższej Szkole Filo-

zoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w 

Krakowie odbyło się „III Ogólnopolskie 

Konwersatorium Etyczne” z cyklu „Styczeń 

– Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijań-

skie w etyce”. Tegorocznym tematem 

organizowanego przez Instytut Filozofii 

WSF-P Ignatianum konwersatorium było 

zagadnienie „Aktualność personalizmu 

etycznego – dziś”.  

 

Referaty zostały wygłoszone w dwóch 

sesjach, a zakończeniem konferencji była 

niezwykle żywa debata filozoficzna „Aktu-

alność personalizmu dziś?”. W wydarzeniu 

wzięli udział między innymi prof. dr hab. 

Tadeusz Gadacz, który wygłosił odczyt „J. 

Tischnera etyka wartości i nadziei”; ks. 

prof. dr hab. Jan A. Kłoczowski z referatem 

„Inne spojrzenie na personalizm: Simone 

Weil”; oraz prof. dr hab. Karol Tarnowski, 

ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki, prof. dr 

hab. Wiesław Wójcik i wielu innych.  

Za: www.jezuici.pl  

 

Nagroda Idziego Radziszewskiego 

dla ks. prof. Nadolskiego TChr 

 

Zarząd Towarzystwa Naukowego katolic-

kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II postanowił przyznać ks. prof. 

Bogusławowi Nadolskiemu z Towarzystwa 

Chrystusowców - Nagrodę im. Księdza 

Idziego Radziszewskiego za rok 2010. 

Nagroda przyznawana jest każdego roku 

przez Towarzystwo Naukowe KUL za 

całokształt dorobku naukowego w duchu 

humanizmu chrześcijańskiego. Zostanie 

wręczona ks. prof. Nadolskiemu 25 maja w 

Lublinie.  

 

 

 

Ks. prof. dr hab. Bogusław Nadolski jest 

jednym z najwybitniejszych polskich liturgi-

stów. Więcej o osobie i dorobku ks. Profe-

sora na jego stronie internetowej. Ks. 

Profesorowi serdecznie gratulujemy i ży-

czymy wszelkiego dobr      Za: www.tchr.pl 

 

Laboratorium miłości  

na wrocławskiej Politechnice 

 

Wrocławskie Duszpasterstwo Akademickie 

REDEMPTOR oraz Organizacja Studenc-

ka DONUM zorganizowały cykl spotkań o 

zaskakującej tematyce. Od 11 do 15 mar-

ca 2011 r. w budynku Politechniki Wro-

cławskiej oraz siedzibie DA odbyło się 

Laboratorium miłości. Już sama nazwa 

inicjatywy – nośna i niespotykana – zapo-

wiadała, iż to wydarzenie obfitować będzie 

w intrygujące kwestie i tematy.  

Tematem tej edycji Laboratorium Miłości 

było zdanie z piosenki „Zanim pójdę” ze-

społu Happysad: „Miłość to nie pluszowy 

miś". Inicjatywa ta miała na celu ukazanie 

studentom umiejscowienia spraw miłości i 

rodziny w całokształcie życia i aktywności 

człowieka. Odbywała się w pięciu kolej-

nych dniach tygodnia, podczas których 

zaproszeni goście mówili o tym, że miłość 

http://www.jasnagora.com/
http://www.redemptor.pl/
http://www.jezuici.pl/
http://www.tchr.org/bnadolski/index.php?option=com_content&task=section&id=14&Itemid=60
http://www.tchr.pl/
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nie jest zabawą, pokazywali jak można 

połączyć zaangażowanie społeczno-

obywatelskie z miłością i szczęściem w 

rodzinie oraz zwracali uwagę na potrzebę 

samoakceptacji. Dodatkowo dużym przed-

sięwzięciem realizowanym pod patronatem 

Laboratorium Miłości było przeprowadze-

nie ankiety internetowej, w której udział 

wzięło ponad trzysta osób w wieku około 

studenckim (16-30 lat). Poruszała ona 

zagadnienia dotyczące wartości, którymi 

młodzi ludzie kierują się tworząc związki, 

problemów jakie są z tym związane oraz 

roli nauki Kościoła Katolickiego relacjach 

międzyludzkich. Wydawałoby się, że o 

miłości wiemy dużo, lecz dopiero uczest-

nictwo w tym projekcie pomogło naprawdę 

tę wiedzę zweryfikować. (…) 

 

Laboratorium Miłości okazało się sukce-

sem. Solidne przygotowanie UOS Donum 

oraz DA Redemptor, dobra promocja oraz 

zaangażowanie organizatorów przyniosły 

owoce. Mamy nadzieję, że wygłoszone 

konferencje oraz świadectwa nie pójdą na 

marne, lecz przyniosą jeszcze więcej 

dobra i szlachetności. Wierzymy, że wy-

powiedziane tam słowa przyniosą obronę 

ludzkiej godności, zachęcą do inwestowa-

nia w siebie, w drugiego człowieka oraz 

pozwolą zrozumieć, iż wszyscy jesteśmy 

zdolni do prawdziwej miłości. Potwierdze-

niem tego, że rozmowy na takie tematy są 

potrzebne było spotkanie w DA Redemp-

tor, które odbyło się już po zakończeniu 

oficjalnej części Laboratorium Miłości, a 

było wynikiem dużego zainteresowania 

uczestników tą tematyką. Wtedy to młodzi 

czując jeszcze niedosyt rozmów po raz 

kolejny zastanawiali się nad problemami 

związanymi z różnicą płci, obrazem mę-

skości i kobiecości we współczesnym 

świecie oraz wartościami, którymi kierują 

się ludzie wchodząc w relacje z innymi. 

Pełna relacja na: www.redemtor.pl     

 

Dominikanska akcja "Zbieramy 

pieniądze na karetkę dla Afryki" 

zakończona 

 

Blisko 116 tysięcy złotych zebrano pod-

czas akcji „Zbieramy pieniądze na karetkę 

dla Afryki”, prowadzonej przez dominikań-

ski Sekretariat Misyjny. Zebrane datki, za 

pośrednictwem MIVA – Polska zostały 

przeznaczone na zakup karetki dla Szpita-

la św. Wincentego a Paulo w Dschang w 

zachodnim Kamerunie.  

   

W 2007 roku powstał projekt zakupu karet-

ki dla misji w Kamerunie. Do pracy w tym 

miejscu przygotowywał się jeden z na-

szych ojców, który jest lekarzem. Niestety, 

jego wyjazd nie doszedł do skutku, dlatego 

też pieniądze, za pośrednictwem MIVA - 

Polska, zostały przeznaczone na zakup 

karetki dla Szpitala św. Wincentego a 

Paulo w Dschang (w zachodnim Kameru-

nie) na terenie diecezji Bafoussam. Jest to 

pierwszy katolicki szpital w tej diecezji. 

Począwszy od roku 2002 ośrodek ten 

prowadzi 6 oddziałów: położniczy, chirur-

giczny, wewnętrzny, okulistyczny, pedia-

tryczny oraz odział chorób przewlekłych 

(opiekujący się przede wszystkim pacjen-

tami z gruźlicą i AIDS). Do ośrodka zgła-

sza się bardzo wielu ludzi, tylko w 2008 

roku do szpitala przyjęto ok. 24 tys. pa-

cjentów. Szpitalem tym opiekują się siostry 

ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. 

Wincentego a Paulo.  

 

 W czasie trwania akcji udało nam się 

zebrać prawie 116 tysięcy złotych. Za 

wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy i 

obiecujemy modlitwę w intencji ofiarodaw-

ców.                       Za: www.dominikanie.pl  

 

     

Rozmowa   tygodnia 

 

 

Okna życia - wynalazek współczesności czy historia? 

 

25 marca, 9 miesięcy przed Bożym Naro-

dzeniem, Kościół obchodzi Dzień Święto-

ści Życia. Przy tej okazji przypominamy 

zapomnianą albo po prostu nieznaną 

historię „okna życia”. Otwarte i otwierane 

wciąż dla porzucanych dzieci „okna życia” 

mają bogatą, kilkusetletnią historię. Zaczął 

ją, żyjący w średniowieczu, na przełomie 

XII i XIII w. Francuz Błogosławiony Gwi-

don z Montpellier.  

   

Był to człowiek bogaty, z książęcej rodzi-

ny, który około 1175 roku ufundował szpi-

tal w swoim rodzinnym mieście. Obsługę 

szpitala stanowili początkowo wolontariu-

sze, z których w niedługim czasie wyłoniła 

się męska i żeńska gałąź Zakonu Ducha 

Świętego. Bracia duchacy i siostry du-

chaczki (istnieją do dziś i zajmują się m.in. 

opieką nad dziećmi), jako pierwsi spośród 

istniejących w tamtym czasie zakonów, 

składali czwarty ślub – służby biednym, 

chorym oraz porzuconym dzieciom.  

   

Dzieło bł. Ojca Gwidona w niedługim 

czasie zwróciło uwagę jednego z najwy-

bitniejszych papieży Średniowiecza Inno-

centego III, który w 1198 roku zatwierdził 

Zakon, a Gwidonowi, jego braciom i sio-

strom powierzył wielki szpital rzymski 

położony w pobliżu Watykanu. Od 1207 

roku dzieło to nosi nazwę Szpitala Ducha 

Świętego.  

   

Był to szpital wzorcowy dla wszystkich 

dzieł charytatywnych ówcześnie prowa-

dzonych w Kościele. W szpitalu tym, ist-

niejącym do dziś, można właśnie oglądać 

średniowieczne „okno życia”, które wów-

czas znane było pod nazwą „koła”.  

   

Skąd wziął się pomysł na tego typu urzą-

dzenie? Otóż praca i powinności zarówno 

braci jak i sióstr nie ograniczały się do 

udzielania pomocy tym tylko, którzy o nią 

prosili. Zobowiązani byli do poszukiwania 

biednych, chorych i dzieci po miastach i 

wsiach.  

   

Architekturę szpitala przemyślano w ten 

sposób, że dawała możliwość niesienia 

pomocy porzuconym dzieciom. Służyła 

ona anonimowości i dyskrecji osób porzu-

cających dzieci. Były to najczęściej nowo-

rodki i zostawiano je w dużym, okrągłym, 

przypominającym beczkę drewnianym 

bębnie czy też kołowrocie, wmontowanym 

w mury szpitala. Osoba przynosząca 

dziecko wkładała je do środka bębna, a 

następnie obracając nim dawała sygnał 

http://www.redemtor.pl/
http://www.dominikanie.pl/
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dzwonkiem osobie czuwającej przez całą 

dobę wewnątrz szpitala.  

   

Co dalej działo się z dzieckiem? Noworo-

dek poddawany był czynnościom ewiden-

cyjnym. Polegały one na tym, że najpierw 

na jego prawej stopce nacinano lancetem 

mały, podwójny krzyż, będący symbolem 

Zakonu i Szpitala Ducha Świętego. Dla 

podrzuconego dziecka był to znak identy-

fikacji i przynależności do szeroko rozu-

mianej rodziny szpitalnej. Tego typu iden-

tyfikacja zapobiegała też nadużyciom 

związanym z handlem dziećmi i wykorzy-

stywaniem ich do celów zarobkowych.  

   

Po dokonaniu ewidencji zanoszono dziec-

ko do drugiego koła i było ono przekazy-

wane w ręce tzw. mamki, czyli karmicielki, 

która dziecko myła, ubierała, karmiła i 

umieszczała w kołysce nazwanej imieniem 

jakiegoś świętego. Każde podrzucone 

dziecko było zapisywane w tzw. „Księdze 

mamek” i w tajnej niedostępnej ogółowi 

personelu „Sekretnej Księdze”, gdzie 

znajdowały się szczegóły dotyczące np. 

wyglądu czy znalezionych przy dziecku 

rzeczy.  

   

W wypadku braku świadectwa chrztu, 

czasem bowiem matki pozostawiały takie 

informacje, zaraz po formalnościach ewi-

dencyjnych zanoszono dziecko do kościo-

ła szpitalnego, gdzie otrzymywało Sakra-

ment Chrztu Świętego.  

   

I co dalej z dziećmi? Większość trafiała do 

rodzin dzisiaj powiedzielibyśmy - zastęp-

czych, które ze względu na troskę o dobro 

dziecka objęte były nadzorem przez braci 

duchaków.  

   

Okazuje się, że Ewangelia zawsze nieza-

leżnie od czasów znajdowała najlepsze 

rozwiązania, jeśli chodzi o potrzebującego 

człowieka, a ludzie żyjący Słowem Bożym 

umiejętnie odczytywali i odczytują znaki 

czasu oraz zaradzali i zaradzają palącym 

potrzebom. Dowodem tego jest nasz 

Błogosławiony Założyciel, Gwidon z Mont-

pellier, twórca okien życia.  

s. Antonina Wojdyła CSS   

 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

Kościół upamiętnia modlitwą i pos-

tem zamordowanych misjonarzy 

 

„Pozostać przy nadziei” – to hasło obcho-

dzonego 24 marca 2011 r. już po raz 19. 

Dnia Modlitwy i Postu za Misjonarzy Mę-

czenników. Wybór tegorocznego motta ma 

wskazać na eschatologiczny wymiar świa-

dectwa tych, którzy oddają życie za 

Ewangelię. Niosą oni Kościołowi nową 

nadzieję, wspierając swym oddaniem 

wszystkich cierpiących za wiarę. Dzień 

modlitewnej pamięci o misjonarzach mę-

czennikach obchodzi się z inicjatywy 

Młodzieżowego Ruchu Misyjnego Papie-

skich Dzieł Misyjnych w rocznicę śmierci 

arcybiskupa San Salvador Oscara Arnulfo 

Romero (na zdjęciu).  

 

 

 

Został on zamordowany 31 lat temu, 24 

marca 1980 r., podczas odprawiania Mszy 

św.   

   

W XXI wieku, podobnie jak w poprzednim 

stuleciu, męczeńskie świadectwo misjona-

rzy nie ustaje. Na zakończenie każdego 

roku związana z Kongregacją ds. Ewange-

lizacji Narodów misyjna agencja Fides 

podaje listę zamordowanych w ciągu 

niego duchownych i świeckich zaangażo-

wanych duszpastersko. Figuruje na niej 

stale ponad 20, a często o wiele więcej 

osób. Lista byłaby jednak zdecydowanie 

dłuższa, gdyby obejmowała też zwykłych 

wiernych zabitych za wyznawanie chrze-

ścijaństwa. Przypomnijmy, że wśród odda-

jących życie misjonarzy są często Polacy. 

Tylko w ostatnich miesiącach było ich 

dwóch: 45-letni franciszkanin konwentual-

ny o. Mirosław Karczewski, który zginął 6 

grudnia ub. r. w Ekwadorze i 33-letni 

salezjanin ks. Marek Rybiński, zamordo-

wany 18 lutego b. r. w Tunezji. 

Dzisiejszą rocznicę zabójstwa abp. Rome-

ro Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło na 

propozycję Salwadoru Międzynarodowym 

Dniem na rzecz Prawa do Prawdy co do 

Ewidentnych Naruszeń Praw Człowieka i 

Godności Ofiar. W odnośnej rezolucji z 10 

grudnia ub. r. przypomniało ono działal-

ność zamordowanego metropolity salwa-

dorskiej stolicy w obronie praw człowieka, 

na rzecz dialogu oraz niestosowania 

przemocy.              Za: Radio Watykańskie 

Papieska audiencja o  

Św. Wawrzyńcu z Brindisi OFMCap 

 

Dzięki dogłębnej znajomości Pisma Świę-

tego oraz Ojców Kościoła św. Wawrzyniec 

z Brindisi potrafił pokazać, że artykuły 

wiary, które zakwestionował Marcin Luter, 

mają solidne oparcie w Biblii i Tradycji 

Kościoła – tak mówił dziś Benedykt XVI o 

kolejnym Doktorze Kościoła doby kontrre-

formacji. Papież wskazał, że jego postawa 

względem reformacji może być wzorem 

dla współczesnego ekumenizmu. Aby 

dialog ekumeniczny mógł zrobić krok 

naprzód, niezbędna jest konfrontacja z 

Pismem Świętym odczytywanym zgodnie 

z Tradycją Kościoła – powiedział Papież. 

Jego katecheza została streszczona rów-

nież po polsku.  

   

Urodził się w 1559 r. W 1575 r. wstępuje 

do zakonu kapucynów. Odbywa studia, 

uwieńczone święceniami kapłańskimi w 

1582 r. Wkrótce daje się poznać jako 

wybitny teolog, biblista, znawca patrystyki. 

Z łatwością przyswaja sobie języki staro-

żytne: grecki, hebrajski, chaldejski. Włada 

biegle łaciną, zna języki nowożytne: wło-

ski, francuski i niemiecki. Św. Wawrzyniec 

to wybitny kaznodzieja, z odwagą polemi-

zujący ze zwolennikami reformacji na 

temat prymatu Piotra, usprawiedliwienia, 

zbawienia człowieka. 

 

  

 

W zakonie kapucynów pełnił szereg funk-

cji: gwardiana, mistrza nowicjatu czy ge-

nerała zakonu. Na prośbę cesarza i na 

polecenie papieża wielokrotnie stawał na 

czele ważnych misji dyplomatycznych. Był 

znanym orędownikiem pokoju. Zasłynął z 

głębokiego życia ascetycznego, wiele 

czasu poświęcając na modlitwą. Z piety-

zmem sprawował codzienną Mszę św. 

Zmarł w 1619 r. w Lizbonie. 

 

Na marginesie dzisiejszej katechezy Pa-

pież wspomniał o istotnej roli, jaką w re-

formie Kościoła po Soborze Trydenckim 

odegrały zakony, między innymi kapucyni, 

do których należał św. Wawrzyniec. Ze 

swym świadectwem i nauczaniem potrafiły 

one przeniknąć do różnych warstw społe-

czeństwa. Również dziś nowa ewangeli-

zacja potrzebuje apostołów dobrze przy-

gotowanych, gorliwych i odważnych, aby 

światło i piękno Ewangelii mogło zwycię-

żyć nad relatywizmem etycznym i obojęt-

nością religijną, które nadają kierunek 

kulturze - powiedział Papież.  Za: Radio 

Watykańskie 

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=377418
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=377418
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Świeccy salwatorianie rozpoczęli 

formację w Meksyku 

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

NMP, dnia 8 grudnia, w 129. rocznicę 

założenia Zgromadzenia, podczas cere-

monii odnowienia ślubów zakonnych przez 

czterech polskich salwatorianów, oficjalnie 

rozpoczęło formację 89 kandydatów na 

salwatorianów świeckich. Odpowiedzial-

nym za ich koordynację i formację został 

ks. Sebastian Korczak, który opracował 

program formacji w porozumieniu z ks. 

Mario Agudelo, wykorzystując materiały i 

doświadczenie Ameryki Łacińskiej. Pla-

nowana dwuletnia formacja będzie obej-

mowała dwa roczne etapy. Na pierwszym 

roku kandydaci podejmą studium statutów 

Salwatorianów Świeckich, historii Towa-

rzystwa Boskiego Zbawiciela, i zapoznają 

się z charyzmatem Ojca Jordana; będą 

uczestniczyli również w zajęciach z do-

gmatyki. Drugi rok będzie poświęcony 

przygotowaniu do apostolatu i pogłębieniu 

życia modlitewnego poprzez Lectio Divina 

etc.  

 

Obecnie kandydaci na salwatorianów 

świeckich spotykają się w sześciu gru-

pach, podzielonych według sprawowanych 

w przyszłości apostolatów: grupa młodzie-

żowa, grupa parafialna przy kościele Św. 

Józefa Robotnika, grupa nauczycieli z 

Instituto Mendoza, grupa nauczycieli z 

Fray Angelico, grupa rodziców i mał-

żeństw z salwatoriańskich szkół oraz 

grupa z Champotón (gdzie niedawno 

salwatorianie otworzyli szkołę dla ubogich 

dzieci). Warto nadmienić, że spotkania 

odbywają się co dwa tygodnie w grupach i 

raz w miesiącu ma miejsce spotkanie 

wszystkich liderów i koordynatorów z ks. 

Sebastianem. Zaproszono także świeckich 

salwatorianów z Polski, Grzegorza i Mał-

gorzatę Miśta, aby podzielili się swoim 

świadectwem.(…)  Więcej na: 

www.salwatorianie.net   

Polski festiwal w Phoenix 

 

W dniach 5-6 marca 2011 r. odbył sie VIII 

Polski Festiwal przy polonijnej parafii pw. 

Matki Bożej Częstochowskiej w Phoenix 

(Arizona). Proboszcz, ks. Jacek Wesołow-

ski SChr stworzył wśród parafian rodzinną, 

wspierającą na duchu atmosferę, która 

była fundamentalną podporą tegoroczne-

go festiwalu. Parafianie wystrojeni w stroje 

ludowe, pod kierownictwem koordynatora 

festiwalu, p. Barbary Kożuch występowali 

w dwóch programach telewizyjnych pre-

zentując polskie potrawy, folklor, taniec i 

śpiew.  

 

Nowością festiwalu była wystawa o naszej 

Ojczyźnie. Tysiące gości oglądało ją z 

wyrazem podziwu i zaskoczenia jaka 

Polska jest piękna, a historia bogata i 

ciekawa. Były momenty wzruszenia, no-

stalgii i wspomnień o Polsce i o naszym 

polskim Papieżu. Tempo ósmego festiwa-

lu było niesamowite i zaskoczyło wielu, a 

dochód festiwalowy przekroczył wszelkie 

oczekiwania.  Festiwal przyniósł rekordo-

wy dochód na sumę ponad 101 tysięcy 

dolarów. Lista osób, które były zaangażo-

wane i przyczyniły się do sukcesu tego 

festiwalu jest bardzo długa. Uczucia i 

wspomnienia z tego festiwalu będą dla 

wszystkich niezapomniane.                        

Za: www.tchr.pl  

 

Niezwykłe spotkanie  

w Bołszowcach na Ukrainie 

 

W Bołszowcach na Ukrainie odbyła się 5. 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

pt. "Ochrona Dziedzictwa Kulturowego 

Ukrainy Zachodniej" z udziałem pracowni-

ków naukowych, grupy konserwatorów 

zabytków z Polski i Ukrainy, przedstawi-

cieli władz państwowych z Polski, władz 

regionalnych z Ukrainy oraz franciszka-

nów. Przybyli na konferencję (10 i 11 

marca) naukowcy reprezentowali Wydział 

Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwi-

cach, Instytut Archeologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Akademię Sztuk Pięknych 

w Warszawie oraz uniwersytety ze Lwowa 

i Iwano-Frankiwska. 

 

Stronę polską reprezentowali: senator RP 

Łukasz Abgarowicz, konsula generalnego 

RP we Lwowie Grzegorz Opaliński, przed-

stawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego RP Michał Michalski i pro-

wincjał krakowskiej prowincji franciszka-

nów o. Jarosław Zachariasz OFMConv. W 

czasie konferencji wygłoszono 31 refera-

tów (historia, archeologia, architektura), 

dotyczących ratowania polskich zabytków 

na terenie Ukrainy, ochronie wspólnego 

dziedzictwa Polaków i Ukraińców. 

 

"Cieszymy się bardzo, że możemy 

uczestniczyć zarówno w samej Konferen-

cji, jak i szerzej - w projekcie rewitalizacji 

sanktuarium pokarmelitańskiego, nad 

którym teraz pieczę sprawują ojcowie 

franciszkanie konwentualni tutaj, w Boł-

szowcach" - mówił Michał Michalski, in-

spektor Departamentu Dziedzictwa Kultu-

rowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego Rzeczypospolitej Pol-

skiej. (…)  

Jeszcze kilka lat temu kompleks klasztor-

ny w Bołszowcach to była budowla w 

stanie niemalże ruiny, grożąca zawale-

niem. Ale dzięki ogromnemu zaangażo-

waniu franciszkanów i wspierającej ich 

Wiesławy Holik miejsce to po kilku latach 

jest nie do poznania. Prace konserwator-

skie przy zabytkach prowadzone są przez 

polskich i ukraińskich konserwatorów, a 

finansowane głównie przez Senat RP i 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego RP.  Z Bołszowcami wielkie na-

dzieje wiążą również instytucje świeckie. 

"Podstawowym celem pomocy, płynącej z 

Polski dla Polaków, mieszkających na 

Ukrainie jest stworzenie odpowiednich 

warunków dla edukacji młodych ludzi. To 

jest niesłychanie ważne, aby oni mogli się 

kształcić i zajmować jak najlepsze pozycje 

w społeczeństwie, zachowując poczucie 

tożsamości polskiej" - podkreśla senator 

RP Łukasz Abgarowicz. 

 

 

"Bołszowce, jako miejsce spotkań mło-

dzieży, będzie takim miejscem, inicjatywą, 

która będzie promieniowała na Polskę, na 

Ukrainę, zapewne też na inne kraje euro-

pejskie, pokazując, że razem można wię-

cej, że warto budować, warto z szacun-

kiem odnosić się także do trudnej historii 

tak, żebyśmy w przyszłości tych błędów 

już nie popełniali" - opowiada Konsul 

Generalny RP we Lwowie. Za: 

www.franciszkanie.pl  

Barack Obama cytuje Ks. Bosco 

 

Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack 

Obama, przebywający z wizytą w Brazylii 

w dniach 19-20 marca w celu rozszerzenia 

i polepszenia stosunków politycznych i 

handlowych pomiędzy obu krajami, w 

czasie swojego przemówienia do przed-

siębiorców przypomniał o śnie Ks. Bosko, 

który dotyczył miasta Brasilia. 

   

Barack Obama spotkał się w sobotę 19 

marca w mieście Brasilia z brazylijskimi 

przedsiębiorcami. W swoim przemówieniu 

prezydent uwypuklił zainteresowanie 

wzmocnieniem współpracy w zakresie 

importu i eksportu ze szczególnym odnie-

sieniem do ropy naftowej. 

Na zakończenie swojego wystąpienia, 

trwającego około dwudziestu minut, Oba-

ma przypomniał sen Ks. Bosko: „Brasilia 

jest młodym miastem, liczącym zaledwie 

51 lat, ale które zostało zapoczątkowane 

przeszło wiek temu; w roku 1883 r. Ks. 

Bosko ujrzał we śnie, że pewnego dnia 

zostanie wybudowana stolica wielkiego 

państwa, pomiędzy 15 a 20 równoleżni-

kiem, która stanie się wzorcem przyszłości 

i zapewni korzyści każdemu brazylijskie-

mu obywatelowi".  

http://www.salwatorianie.net/
http://www.franciszkanie.pl/
http://www.youtube.com/watch?v=MWDO5eFItXY
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"Dzisiaj to miasto i ten kraj są wzorcem 

przyszłości, ukazując, że demokracja jest 

najlepszym towarzyszem przyszłości. 

Jako przyjaciele i sąsiedzi żyjemy tą samą 

historią. Chcemy stanowić część tej samej 

przyszłości i realizować wspólnie z wami 

amerykański sen" - dodał prezydent. Za: 

www.infoans.org  

 

 

Witryna tygodnia 

 

PORTAL: Poważne sprawy, poważne odpowiedzi  

 

 

Portal Poważne sprawy, poważne odpo-

wiedzi– autorstwa benedyktynów z Opac-

twa w Tyńcu – został stworzony dla 

wszystkich, których interesuje tradycja i 

duchowość benedyktyńska, ale nie tylko. 

Jest to miejsce umożliwiające swobodną 

wymianę doświadczeń, poglądów, opinii, 

dające przestrzeń do dyskusji oraz poszu-

kiwania odpowiedzi na pytania nurtujące 

dzisiejszego człowieka. Na stronie interne-

towej www.ps-po.pl każdy może poszukać 

czegoś dla siebie.  

 

 

 

Biblia w wersji mp3: 

http://www.tyniec.benedyktyni.pl/ps-

po/?page_id=2033 

 

Najbardziej aktualne sprawy i problemy to 

zadanie dla zawodowca – ojca Leona 

Knabita, który co tydzień przekazuje Słów 

kilka internautom. Nie boi się mówić o 

rzeczach trudnych czy niewygodnych, a 

jego wypowiedzi są bardzo wyważone, 

wynikające z szacunku dla drugiego czło-

wieka i odmienności poglądów. Jego wy-

powiedzi są głęboko zakorzenione w na-

uce Kościoła Katolickiego, w Piśmie Świę-

tym, tradycji chrześcijańskiej. 

 

 

 

Zapowiedzi wydarzeń 

 

 

 

10 Dni Kolbiańskie w Centrum Św. 

Maksymiliana w Harmężach 

 

W pierwszy weekend kwietnia (1-3 kwiet-

nia) w Centrum św. Maksymiliana w Har-

mężach k. Oświęcimia odbędą się 10. Dni 

kolbiańskie. Organizatorzy – Misjonarki 

Niepokalanej Ojca Kolbego i franciszkanie 

- chcą zachęcać do dawania świadectwa o 

Chrystusie na wzór św. Maksymiliana.  

   

Proboszcz parafii św. Maksymiliana w 

Oświęcimiu ks. Józef Niedźwiedzki prze-

konuje, że dawanie świadectwa swojej 

wiary jest powołaniem każdego chrześcija-

nina. Sesję otworzy ordynariusz krakow-

skiej prowincji franciszkanów o. Jarosław 

Zachariasz, a zamknie ją w trzecim dniu 

obrad ordynariusz diecezji bielsko-

żywieckiej ks. bp Tadeusz Rakoczy. Prele-

genci przyjadą z Polski, Włoch i Stanów 

Zjednoczonych. Poniżej publikujemy 

szczegółowy program Dni kolbiańskich.  

   

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyj-

mują Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbe-

go do 25 marca 2011 r. (Harmęże, ul. 

Franciszkańska 13; 32 – 600 Oświęcim; 

tel. 33 844 43 47; 33 844 43 47; 

mis.kolbe.harmeze@poczta.fm).  

   

Więcej informacji na stronach misjonarek i 

franciszkanów: www.kolbemission.org/pl i 

www.harmeze.franciszkanie.pl  

 

 

Obchody I. rocznicy śmierci o. Józefa 

Jońca 

 

3 kwietnia 2011 roku w Sanktuarium Matki 

Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warsza-

wie na Siekierkach zostanie odsłonięta i 

poświęcona tablica upamiętniająca działal-

ność w tutejszym środowisku duszpasterza 

i twórcy ruchu parafiadowego Śp. Ojca 

Józefa Jońca SP,  który zginął w katastro-

fie smoleńskiej.    Uroczystościom będzie 

przewodniczył J. Em. Kard. Józef Glemp, 

Prymas Senior. 

 

Program uroczystości: 

godz. 11.00 - Eucharystia  

- odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiąt-

kowej 

godz. 12.15 (sala teatralna) 

- oratorium "Pieśni jerozolimskie" w wyko-

naniu uczniów i absolwentów Pijarskich 

Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu 

- wystawa zdjęć poświęcona o. Józefowi 

Jońcowi.                         Za: www.pijarzy.pl  

 

Kurs pastoralny metodą  

e-learningu 

 

Od października 2011 roku KUL planuje 

zorganizowanie kursu pastoralnego meto-

dą e-learning. Adresatami kursu są przede 

wszystkim duszpasterze pracujący wśród 

Polonii na całym świecie. Całość zajęć 

będzie odbywać się wyłącznie przez Inter-

net w różnych formach np. nagrany frag-

ment wykładu, lektura indywidualna, semi-

narium synchroniczne, konsultacje on-line. 

 

Program zajęć składa się z następujących 

modułów: 

1. Prawno-duszpasterskie aspekty zawie-

rania małżeństwa w środowisku emigra-

cyjnym i wieloreligijnym 

2. Dylematy moralne spowiednika 

3. Przygotowanie rodziców do świadome-

go przeżycia chrztu dzieci 

4. Katechetyczne przygotowanie dzieci do 

pierwszej spowiedzi i Pierwszej Komunii 

Świętej 

5. Kurs przedmałżeński prowadzony meto-

dą "małych grup" według autorskiego 

programu Marii Braun-Gałkowskiej. 

6. Przygotowanie bliższe i bezpośrednie 

do sakramentu bierzmowania 

7. Poradnictwo małżeńsko-rodzinne 

8. Mistagogiczna funkcja i natura homilii 

9. Jakość życia w chorobie i starości 

 

Wszyscy, którzy ukończą kurs otrzymają 

specjalne certyfikaty wydane przez Uni-

wersyteckie Centrum Studiów Podyplo-

mowych i Doskonalenia Zawodowego KUL 

potwierdzające udział w permanentnej 

formacji duchownych. Certyfikaty te re-

spektowane są zarówno przez władze 

diecezjalne, zakonne jak i państwowe w 

wielu krajach.  

Cena: 600 zł 

Szczegółowe informacje: makosa@kul.pl    

Rejestracja: 

www.kul.pl/studiapodyplomowe  

  

http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotsez=13&doc=6260&Lingua=6
http://www.tyniec.benedyktyni.pl/pspo
http://www.tyniec.benedyktyni.pl/ps-po/?page_id=2033
mailto:mis.kolbe.harmeze@poczta.fm
http://www.kolbemission.org/pl
http://www.harmeze.franciszkanie.pl/
http://www.pijarzy.pl/
mailto:makosa@kul.pl
http://www.kul.pl/studiapodyplomowe
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Odeszli do Pana 

 

O. BP AUGUSTYN STEFAN JANUSZEWICZ (1930-2011) OFMConv 

 

W drugą niedzielę Wielkiego Postu, zwaną 

niedzielą „Ad gentes”, kiedy w kościołach 

w Polsce modlitwą i zbiórką ofiar wspiera-

no misje polskich misjonarzy, Pan Bóg 

powołał do siebie franciszkańskiego mi-

sjonarza w Brazylii, biskupa Augustyna 

Stefana Januszewicza. Zmarł w Jurua’ w 

Amazonii dnia 20 marca 2011 roku w  

osiemdziesiątym roku  życia.  Urodził się 

w Podwojponiach, w diecezji łomżyńskiej 

29 listopada 1930 roku jako syn Anny i 

Piotra. Dzieciństwo i młodość miał trudne  

z powodu wypadków wojennych: przerwa-

ny tok nauki szkolnej, domowe niedostatki, 

przymusowe roboty w Prusach Wschod-

nich. W roku 1948 wstąpił do Małego 

Seminarium Ojców Franciszkanów w 

Niepokalanowie. Tu odkrył swoje powoła-

nie i rozpoczął życie człowieka Bożego, 

zafascynowanego postacią św. Maksymi-

liana Kolbego i jego maryjnym duchem. 

Przyjęty do Zakonu  Ojców Franciszka-

nów, z imieniem zakonnym Augustyn, 

odbył nowicjat i studia filozoficzno-

teologiczne  według obowiązującego 

programu, po zakończeniu których otrzy-

mał święcenia kapłańskie z rąk ks. kard. 

Stefana Wyszyńskiego dnia 3 sierpnia 

1958 roku  w warszawskiej arcykatedrze.  

Po święceniach studiował teologię na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie 

otrzymał naukowe tytuły magistra, licen-

cjata i doktora teologii. W Prowincji Za-

konnej spełniał obowiązki przełożonego 

domu zakonnego w Lublinie i mistrza  

nowicjatu w Gnieźnie i Łagiewnikach. 

 

     Po beatyfikacji o. Maksymiliana Kolbe-

go, misjonarza w Japonii, Prowincja Za-

konna Warszawska na wniosek prowincja-

ła  o. Mariusza Paczóskiego podjęła od-

ważną jak na tamte czasy decyzję założe-

nia zagranicznej misji. Okoliczności wska-

zały Brazylię, ku której skłaniał się kiedyś 

także o. Maksymilian. O. Augustyn podjął 

się trudów przygotowania tej misji w duchu 

św. Maksymiliana, to jest z charakterem  

apostolatu maryjnego przy wykorzystaniu 

środków  masowego przekazu.  Dnia 6 

września 1974 roku via Rzym, Asyż 

i Padwa wyjechał do Rio de Janeiro. Wnet 

za nim pospieszyli współbracia i po kursie 

językowym osiedlili się najpierw w Anapo-

lis, a następnie w Uruacu w stanie Goias. 

Celem ich działań było założenie brazylij-

skiego Niepokalanowa, takiego jak w 

Polsce i stworzenie ośrodka  apostolstwa 

przez prasę.  Już w czwartym roku pracy 

misyjnej Niepokalanów zaczął funkcjono-

wać. 

 

     W grudniu 1977 roku na zakupionym 

terenie wystawiono i poświęcono figurę 

MB Niepokalanej i oznaczono granice 

nowego klasztoru, któremu nadano nazwę 

„Jardim da Imaculada”, co znaczy „Ogród 

Niepokalanej”. Przybywali nowi misjonarze 

z Polski, powstawały nowe budynki,  wy-

chodziło miesięczne pismo „Cavaleiro da 

Imaculada”, czyli „Rycerz Niepokalanej”. 

Przybywali też kandydaci z terenu Brazylii. 

Duszą wspólnoty był o. Augustyn jako 

przełożony klasztoru, redaktor czasopisma 

i wychowawca kandydatów. Robił też 

plany na przyszłość: własne seminarium, 

radiostacja,  wydawnictwo książek, stu-

dium mariologii, budowa  kościoła dla 

okolicznej ludności. Biskup miejscowy i 

biskupi Brazylii z uznaniem odnosili się do 

działalności polskich franciszkanów i 

chętnie wzięli udział w okazałej uroczy-

stości pokanonizacyjunej św. Maksymilia-

na, zorganizowanej  przez  o. Augustyna 

w Jardin  da Imaculada i w stolicy Brazylii . 

 

    

Rozwój Jardin da Imaculada i kilku innych 

placówek misyjnych, prowadzonych przez 

franciszkanów, pozwolił  władzy zakonnej 

utworzyć osobną jednostkę administracyj-

ną Zakonu – Kustodię św. Maksymiliana. 

Dekret utworzenia Kustodii wydano 17 

października 1983 roku. Na jej czele jako 

kustosz stanął o. Augustyn. Z wielką rado-

ścią przeżył święcenia kapłańskie pierw-

szego Brazylijczyka, swojego wychowan-

ka.  

 

   W marcu 1989 roku, wezwany do Nun-

cjatury Apostolskiej w Brazylii, otrzymał 

informację, że Ojciec Święty Jan Paweł II 

powierzył mu organizację duszpasterstwa 

w nowoutworzonej diecezji  Luzjania, na 

terenie której leży Jardin da Imaculada i 

dwa inne klasztory franciszkańskie. Nowa 

diecezja została utworzona z trzech die-

cezji: z Brazylii, Anapolis i Uruacu.  Ob-

szar diecezji – 16480 kilometrów kwadra-

towych, mieszkańców  713 tysięcy, w tym 

573 tysiące katolików, 23 parafie i tyluż 

księży diecezjalnych oraz 20 zakonnych, 

seminarzystów 17, instytutów wychowaw-

czych 6. Nie było katedry, ani stosownych 

budynków na kurię diecezjalną. O. Augu-

styn, w duchu wiary i posłuszeństwa, 

wyraził zgodę na objęcie biskupstwa i po 

przyjęciu sakry  10 czerwca 1989 roku 

odbył ingres i zaczął pracę od zera.  Je-

den z pierwszych listów z podpisem bi-

skupim przysłał do polskiego Niepokala-

nowa, w którym napisał: „Moim hasłem 

biskupim będzie często powtarzane przez 

św. Maksymiliana w różnych jego pismach  

„Przez Niepokalaną” – „Per Immacula-

tam”. W kartuszu herbowym umieścił 

postać MB Niepokalanej na tle francisz-

kańskiego znaku tau. 

 

    Mamy bardzo szczupłe informacje z 

działalności o. Biskupa w diecezji Luzjania 

z powodu zbyt odległego źródła, jakim jest 

diecezjalne archiwum.  

 

    W styczniu 1990 roku rozpoczął budo-

wę katedry pod wezwaniem MB od Ewan-

gelizacji. Do pomocy w diecezji sprowadził 

Siostry Sercanki z Nowego Miasta, prze-

konał kilku księży diecezjalnych z Polski, 

aby przenieśli się do jego diecezji. Całą 

troskę i trudy kierował do ożywienia życia 

religijnego w diecezji. Liczył na dużą po-

moc biskupa pomocniczego, któremu 

udzielił sakry. Współpracowali zaledwie 

pół roku. Biskup zmarł nagle tuż przed 

Wielkanocą w 2002 roku. 

 

   Biskup Augustyn służył diecezji 15 lat. 

Za zgodą Ojca Świętego złożył  urząd 

gospodarza diecezji na ręce prawnego 

następcy, a sam udał się do ośmioty-

sięcznej parafii Jurua’, położonej w sercu 

Amazonii, gdzie od czternastu lat nie było 

księdza. W  zaniedbanej duchowo parafii  

rozpoczął duszpasterstwo prawdziwie 

heroiczne jak też egzotyczne. Nabył bar-

kę, przerobił na pływającą kaplicę i w ten 

sposób odwiedzał najbardziej odległe 

zakątki parafii.  Utrzymywał kontakt z 

Zakonem i Prowincją zakonną, w czasie 

odwiedzin w Polsce uczestniczył w uro-

czystościach zakonnych, udzielał święceń 

polskim klerykom, szukał chętnych do 

współpracy w Brazylii i takich znajdował.  

 

Uroczyście świętował złoty jubileusz ka-

płaństwa na Jasnej Górze, 

w Niepokalanowie i w rodzinnych stro-

nach. Sędziwy wiek, intensywna i trudna 

praca osłabiły organizm, dały znać o sobie 

różne dolegliwości i poważne choroby. 

Interwencje  chirurgiczne przywróciły 

pewne nadzieje, ale jak się okazało złud-

ne.  Po jednej z nich zapadł na  śpiączkę, 

z której obudził się po kilku miesiącach.  Z 
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dużym ryzykiem co do stanu zdrowia, ale 

też z niemałą nadzieją udał się znowu do 

ukochanej parafii w Jurua’ i przy wsparciu 

współbraci kontynuował zwykłe duszpa-

sterstwo. Przyplątała się nowa choroba 

i złamała nawet tak silnego człowieka.  

 

Odszedł do Boga wczesnym rankiem 

w Dniu Pańskim, kiedy w kościołach 

dzwoniono na pierwszą Mszę św. W tym 

dniu była pełnia księżyca i astronomiczny 

koniec zimy. Wiosennie się zaczął jego byt 

w wieczności. Pogrzebany został następ-

nego dnia na miejscowym cmentarzu.  

Przełożony Prowincji, de facto założonej 

przez o. Augustyna, przesłał do Polski  

wyrazy pocieszenia:  „Wszyscy odczuwa-

my odejście tego wielce zasłużonego 

misjonarza, którego życie i praca głęboko 

wpisały się w historię naszej Prowincji 

zakonnej, naszego Zakonu  i Kościoła w 

Brazylii… Całe swoje życie poświęcił 

Brazylii, traktując ją jak swoją ojczyznę, 

której do końca poświęcił życie. Dał świa-

dectwo służby Królestwu Bożemu i miłości 

Niepokalanej Dziewicy”. O. Roman So-

czewka OFMConv 

 

 

O. BP JULIAN GBUR (1942-2011) SVD 

 

W czwartek, 24 marca 2011 r., o godzinie 

5:15, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł 

przeżywszy 69 lat, biskup Julian Gbur, 

SVD, tytularny biskup diecezji w Stryju. 

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 26 marca 

o godzinie 9:00 w Stryju (Ukraina). 

Zmarły biskup urodził się 14 listopada 

1942 roku w Brzeżawie w Diecezji Prze-

myskiej obrządku greckokatolickiego. 

Rodzicami jego byli Józef i Katarzyna z 

domu Błaszczak. Oprócz Juliana było 

jeszcze sześcioro innych dzieci, z których 

jedna z córek została zakonnicą. W 1947 

roku rodzina Gbur została przesiedlona do 

Łączna koło Morąga. Po szkole podsta-

wowej w 1957 roku Julian wstąpił do niż-

szego seminarium misyjnego księży werbi-

stów w Nysie. Dwa lata później rozpoczął 

nowicjat w Pieniężnie. W 1961 roku złożył 

pierwsze śluby zakonne, a 8 września 

1968 roku śluby wieczyste. W międzycza-

sie odbywał służbę wojskową. Święcenia 

kapłańskie w Misyjnym Seminarium Du-

chownym Księży Werbistów w Pieniężnie 

otrzymał 26 czerwca 1970 roku.  

Zaraz po święceniach kapłańskich udał się 

na trzy lata do Krakowa, by przysposobić 

się do sprawowania liturgii w rycie bizan-

tyjsko-ukraińskim. 23 czerwca 1973 roku 

został proboszczem w Górowie Iławeckim. 

Przez wiele lat sprawował liturgię w koście-

le parafialnym rzymsko-katolickim na 

przemian z miejscowym proboszczem. W 

okresie Solidarności otrzymał nieczynny od 

wojny wielki kościół gotycki, który należał 

kiedyś do gminy ewangelickiej. Teraz w 

wolnych chwilach ubierał się w kombine-

zon, wchodził na rusztowania, by na set-

kach metrów kwadratowych odbijać tynki, 

montować okna i stawiać carskie wrota. 

Całość w ten sposób nowopowstałej cer-

kwi ikonami przyozdobił zmarły niedawno 

mistrz malarstwa ikonowego Jerzy Nowo-

sielski.  

 

Niektórzy słusznie uważają, że w ten spo-

sób cerkiew ta stała się artystyczną perłą 

północy. O. Gbur był równocześnie pro-

boszczem w Ostrym Bardzie i w Pienięż-

nie, gdzie przysposobił średniowieczny 

kościół św. Jakuba do liturgii wschodniej 

nadając mu jako patrona św. Michała 

Archanioła – Michaiła Archistratyga. Brał 

też żywy udział w życiu kulturalnym mniej-

szości ukraińskiej na północnych terenach 

Polski. Przyczynił się do powstania szkoły 

średniej w Górowie Iławeckim z językiem 

ukraińskim oraz do wydawania własnego 

czasopisma pod tytułem BŁAGOWIST.  

Wszystkie te prace i wysiłki o. Gbura nie 

uszły uwadze jego bezpośrednich  przeło-

żonych Kościoła greckokatolickiego. Przez 

lata był dziekanem dekanatu olsztyńskiego 

obrządku greckokatolickiego, którego 

obszar sięgał od Gdańska do Ełku. W 

1994 został przez Synod Katolickiej Cerkwi 

Ukraińskiej desygnowany na biskupa 

pomocniczego we Lwowie. Nominację od 

 Ojca św. Jana Pawła II otrzymał 4 maja. 

Konsekracja nowego biskupa odbyła się w 

katedrze św. Jury we Lwowie 7 lipca. Bp 

Julian Gbur objął stanowisko wikariusza 

generalnego archidiecezji lwowskiej, se-

kretarza Synodu Biskupów Kościoła Grec-

kokatolickiego oraz biskupa pomocniczego 

Kard. Myrosława Lubacziwskiego. Kiedy w 

październiku 2000 roku w ramach reorga-

nizacji Archidiecezji Lwowskiej Cerkwi 

Greckokatolickiej powstały nowe diecezje 

w Buczaczu, Sokalu i Stryju, pierwszym 

biskupem tej ostatniej został bp Gbur. Było 

kolejne wyzwanie. Trzeba było zacząć 

wszystko od początku. Z biegiem lat sił 

ubywało.  

 

Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Jako 

pierwszy biskup spocznie w katedrze w 

Stryju 26 marca. R.i.p. O. Alfons Labuda 

SVD          Za:  www.werbisci.pl 

 

O. FIDELIS BOHDAN WYRĄBKIEWICZ (1930-2011) OFMConv  

 

Uroczystości pogrzebowe śp. O. Fidelisa 

Bohdana Wyrąbkiewicza, franciszkanina 

zmarłego 20.03.2011 r., odbyły się w 

dniach 23-24.03.2011 r. w Montrealu. O. 

Fidelis ponad czterdzieści lat pracował w 

Kanadzie, służąc diasporze polonijnej w 

tym kraju. 

 

 W środę 23.03.2011 r. o godz.17.30 do 

kościoła św. Michała została przyniesiona 

trumna z ciałem O. Fidelisa, o godz.18.30 

odbyła się modlitwa różancowa., a o 

godz.19.00 została odprawiona Msza św. 

koncelebrowana połączona z Nieszpora-

mi. Tym uroczystościom przewodniczył 

Kustosz kustodii kanadyjskiej franciszka-

nów o. Wacław Sokołowski. 

 

 W czwartek 24.03.2011 r. o godz.10.00 

została odprawiona Msza św. pogrzebowa 

koncelebrowana, której przewodniczył  

biskup emeryt ks. bp. Jude Saint-Antoine 

z Montrealu. Swoją obecnością uczcili 

Zmarłego również członkowie Rycerzy 

Kolumba, których O. Fidelis był członkiem 

czwartego stopnia. Ciało Zmarłego zostało 

złożone w grobowcu Franciszkanów na 

cmentarzu Notre Dame des Neiges w 

Montrealu.          O. Piotr Łotysz OFMConv  

 

 

KS. KAZIMIERZ LEWANDOWSKI (1948-2011) SDB  

 

26 marca - w 63 roku życia, 43 ślubów 

zakonnych i 36 kapłaństwa - odszedł do 

Pana ks. Kazimierz Lewandowski, sale-

zjanin z Inspektorii pw. św. Wojciecha. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w 

parafii pw. Świętej Rodziny w Pile w 

czwartek 31 marca: o godz. 11:00 wpro-

wadzenie do kościoła, o godz. 12:00 Msza 

święta pogrzebowa.  

http://www.werbisci.pl/
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Po Mszy św. ostatnie pożegnanie w kwa-

terze salezjańskiej na cmentarzu komu-

nalnym w Pile. 

 

Bieg życia 

ks. Kazimierza Lewandowskiego 

 

(Piła, 1.03.1948 – Szczecin, 26.03.2011)  

 

29.03.1948 r. – chrzest w parafii Świętej 

Rodziny w Pile 

1966 – 1967  – nowicjat w Kutnie Woźnia-

kowie 

16.08.1967  – pierwsze śluby zakonne 

 

1967 – 1974 – formacja seminaryjna w 

Lądzie 

09.07.1972 r. – śluby wieczyste w Skawie 

15.06.1974 r. – święcenia kapłańskie w 

Lądzie nad Wartą 

 

 

1974 – 1978 – duszpasterz i katecheta w 

Główczycach 

1977-1978  – student FPL w Lublinie 

1978-1983 – duszpasterz w Dębnie Lubu-

skim 

1983-1985 – duszpasterz w parafii Św. 

Rodziny w Pile 

1985-1991 – dyrektor i proboszcz w Cza-

plinku 

1991 – 2006 – dyrektor ośrodka wycho-

wawczego w Trzcińcu 

2006- 2007 – duszpasterz w parafii św. 

Jana Bosko w Szczecinie 

2007 – 2011 – dyrektor ośrodka wycho-

wawczego w Rzepczynie. 

26.03.2011 r. – zmarł w szpitalu MSWiA w 

Szczecinie. 

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, 

a światłość wiekuista niechaj mu świeci! 

 Za:  www.salezjanie.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salezjanie.plu/
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                                  Informacja Forum Współpracy Międzyzakonnej powołanego do życia przez        

                                   Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w 2009 r. 

 

 

                                                                                        

 

Czcigodni Księża, Ojcowie i Bracia, Czcigodne Siostry, 

Przypominamy, że na naszej internetowej Platformie Zakupowej istnieje możliwości zamawiania produktów  

w dwóch grupach towarowych: 

 

 artykuły spożywcze 

 artykuły chemiczne 

Dla łatwiejszego znalezienia danych produktów grupy te zostały podzielone na bardziej czytelne podgrupy 

asortymentowe. 

 

Platforma Zakupowa oferuje:  

 

-najbardziej znane produkty rynkowe 

-produkty o możliwie najniższych cenach 

-akcje promocyjne 

-wysoką, sprawdzoną jakość 

-możliwość rozszerzania oferty wg    

 potrzeb 

- oszczędne opakowania 

-możliwość bezpłatnego użytkowania    

  zamrażarek 

- doradztwo kulinarne, pokazy, szkolenia 

(dla zainteresowanych) 

 

 

Po zalogowaniu na stronę i zamówieniu produktów zostaną one dostarczone we wskazane miejsce. 

 

 zamówiony towar dojedzie do każdego zakątka w kraju - transport gratis; 

 produkty spożywcze są dostarczane transportem w 3 zakresach temperatur (mrożone,                                       

chłodzone, suche), co zapewnia świeżość i bezpieczeństwo dostaw 

 dostawcy posiadają wszelkie certyfikaty w zakresie dystrybucji produktów 

 w przypadkach chwilowych problemów informatycznych istnieje możliwość zamówień           

telefonicznych 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie zgromadzenia zakonne oraz dzieła przez nie prowadzone 

 do korzystania z internetowej platformy zakupowej! 

 

 

Czekamy na wszelkie propozycje, uwagi i pytania. Służymy pomocą, wyjaśnimy wszelkie wątpliwości. 

Kontakt: Biuro FWM Opactwo Benedyktynów W Tyńcu - tel.12 688 52 58, 502 155 829; 

e-mail: teresa@forumwm.pl 

nasza  strona:   www.forumwm.pl 

 

mailto:teresa@forumwm.pl
http://www.forumwm.pl/

