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Wiadomość tygodnia 

 

 

Senat uczcił bł. o. Stanisława Papczyńskiego 

 

31 marca br. o godzinie 10.00 Senat RP, 

na wniosek senatora ziemi nowosądec-

kiej Stanisława Koguta, przyjął uchwałę 

dla uczczenia postaci i dokonań błogo-

sławionego Ojca Stanisława Papczyń-

skiego. Uchwałę podpisaną przez Mar-

szałka Senatu RP Bogdana Borusewi-

cza odebrali przedstawiciele Zarządu 

Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księ-

ży Marianów.  

Poniżej cytujemy pełną treść uchwały:  

UCHWAŁA SENATU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

z dnia 31.03.2011  

dla uczczenia postaci i dokonań błogosła-

wionego Ojca Stanisława Papczyńskiego  

Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje 

hołd Ojcu Stanisławowi Papczyńskiemu, 

wybitnemu kapłanowi, teologowi, współ-

twórcy polskiej szkoły duchowości, patrio-

cie, kaznodziei, założycielowi Zgromadze-

nia Księży Marianów - pierwszego pol-

skiego zakonu męskiego.  

Ojciec Stanisław Papczyński urodził się 18 

maja 1631 r. w Podegrodziu w Kotlinie 

Sądeckiej. Kształcił się w kolegiach  jezu-

ickich  i  pijarskich. Po uzyskaniu wy-

kształcenia wstąpił do pijarów ze względu 

na maryjny charakter tego zgromadzenia. 

W 1661 r. przyjął święcenia kapłańskie. 

Pracował jako wychowawca, był cenionym 

kaznodzieją i nauczycielem retoryki. W 

latach siedemdziesiątych siedemnastego 

stulecia przystąpił do zakładania w Pusz-

czy Korabiewskiej    (później nazywanej 

Mariańską) nowego dzieła apostolskiego. 

Od dziecka czując  szczególną więź z  

   Niepokalaną, utworzył zakon marianów, 

realizujący trzy cele szczególnie istotne w 

tej epoce: szerzenie kultu Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, mo-

dlitwę za zmarłych, pomoc  proboszczom 

w pracy duszpasterskiej i nauczaniu 

prawd wiary prostego ludu. Był to czas, w 

którym Rzeczpospolita toczyła wojny ze 

Szwedami, Siedmiogrodem, Kozakami, 

Moskalami i Turkami, czas potopu, obrony 

Jasnej Góry i ślubów lwowskich Jana 

Kazimierza.  

 

Ojcu Stanisławowi Papczyńskiemu za-

wdzięczamy wiele aktualnych wciąż ocen, 

opinii i wskazań.  Pisał, że „człowiek bez 

miłości jest cieniem bez słońca, ciałem 

bez duszy, po prostu niczym (...)  miłość 

jest duszą, światłem, życiem zakonów 

oraz każdej ludzkiej społeczności". Na-

uczał też     między innymi: „nie ma nic 

wspanialszego pod słońcem, nic wznio-

ślejszego, nic cenniejszego    nad polską 

wolność"; „Nie zapominają bowiem, o 

najwspanialsza wśród najwspanialszych 

krajów Rzeczpospolita, nie  zapominają 

twoi wrogowie o  tym, że pozycja, inte-

gralność i w ogóle ocalenie twoje spoczy-

wa na barkach dzielnych obrońców twojej 

wolności"; „Na pomniki wiecznej pamięci 

(...) zasługują sobie ci, którzy dla ocalenia 

ojczyzny oddają swe życie; im też słusznie 

należy się niewiędnący wieniec chwały"; 

„Najchwalebniejszą rzeczą umysłu szla-

chetnego jest poświęcenie sprawom pu-

blicznym swego majątku i życia"; „Wszy-

scy, którzy marzą o zapewnieniu sobie 

nieśmiertelności, powinni przejąć się tą 

głęboką i szlachetną myślą, że przez 

Rzeczpospolitą należy rozumieć coś, 

czemu warto całkowicie się oddać i po-

święcić"; „narodziliśmy  się nie dla samych 

siebie, lecz dla ojczyzny. Nie jest obywate-

lem państwa ten, kto żyje tylko dla siebie, 

chociaż z trudem da się powiedzieć o 

kimś, że żyje dla siebie, jeśli nie żyje dla 

nikogo innego"; „Prawdziwych mężczyzn 

nam potrzeba, a nie nicponi, nie mętów 

społecznych. Dajcie ojczyźnie Polaków, 

nie pachołków, to jest dajcie ludzi silnych, 

odważnych, zdolnych do wielkich wysił-

ków, zaprawionych do walki, przygotowa-

nych do brania udziału w naradach".  

W pismach Ojca Papczyńskiego można 

znaleźć jeszcze wiele innych, bardzo 

mocnych i znaczących tekstów na temat 

umiłowania Rzeczypospolitej oraz roli i 

zadań jej obywateli.  

Ojciec Stanisław Papczyński zmarł 17 

września 1701 roku. Życie poświęcił two-

rzeniu zakonu marianów, służbie Kościo-

łowi i Ojczyźnie a szczególnie ubogim. 

Sława Jego dokonań dla Kościoła   i Oj-

czyzny była tak wielka, że Sejm Korona-

cyjny  króla  Stanisława Augusta Ponia-

towskiego 20  grudnia 1764 roku skierował 

do Stolicy Apostolskiej petycję o wyniesie-

nie Stanisława Papczyńskiego na ołtarze. 

W ciągu trzystu lat od śmierci, Ojciec 

Papczyński stał się dla wielu autorytetem 

moralnym, religijnym i patriotycznym.  

16 września 2007 r. w sanktuarium Matki 

Boskiej Licheńskiej odbyła się beatyfikacja 

Ojca Papczyńskiego.  

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje 

Błogosławionego Ojca Stanisława Pap-

czyńskiego za godny naśladowania wzór 

Polaka oddanego sprawom Ojczyzny. 

Aktualność Jego moralnego i obywatel-

skiego nauczania uzasadnia przybliżenie 

Postaci Ojca Stanisława współczesnemu 

pokoleniu Polaków, a szczególnie mło-

dzieży. Senat apeluje do środowisk oświa-

towych o popularyzację postaci i dokonań 

Błogosławionego.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym „Monitor Polski".  
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  Wiadomości krajowe 

 

Marsz Świętości Życia w Roku 

Kolbiańskim 

 

Tłumy wiernych przeszły ulicami Warsza-

wy, aby w ten sposób zamanifestować 

swoje przywiązanie do obrony życia ludz-

kiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. 

25 marca, w uroczystość Zwiastowania 

Pańskiego, jak co roku Kościół w Polsce 

obchodził Dzień Świętości Życia. 

   

Tradycją wpisującą się w stołeczne obcho-

dy tego Dnia, jest Marsz Świętości Życia 

pod hasłem "Światło dla Życia". Organizują 

go środowiska obrońców życia i organiza-

cje społeczne i parafialne z obu warszaw-

skich diecezji. Patronat honorowy nad 

Marszem, który 25 marca przeszedł ulica-

mi miasta objęli: metropolita warszawski 

kard. Kazimierz Nycz oraz ordynariusz 

warszawsko-praski abp Henryk Hoser. 

 

 

Patronat nad Marszem objęli także fran-

ciszkanie. "Obecnie, z inicjatywy naszego 

zakonu trwa Rok Kolbiański. Jest on nie 

tylko okazją do tego, aby przypominać, że 

św. Maksymilian był obrońcą życia i god-

ności człowieka. Jako duchowi spadko-

biercy o. Kolbego chcemy, także w czynny 

sposób uczestniczyć w obronie tego życia" 

- uzasadnia rzecznik prasowy Roku Kol-

biańskiego o. Marek Wódka OFMConv. 

 

Marsz poprzedziły msze św. w obu war-

szawskich diecezjach. Eucharystii w Kate-

drze św. Michała Archanioła i św. Floriana 

Męczennika na warszawskiej Pradze 

przewodniczył abp Henryk Hoser. W tym 

samym czasie w Sanktuarium Matki Bożej 

Łaskawej Patronki Warszawy na Starym 

Mieście wierni uczestniczyli we mszy św. 

pod przewodnictwem bp. Tadeusza Piku-

sa. 

 

Po mszach św., spod obu świątyń wierni 

wyruszyli w kierunku Placu Zamkowego, 

gdzie połączyli się w jeden ogólnowar-

szawski Marsz Świętości Życia. Tam od-

czytano m.in. fragmenty Ewangelii. Na-

stępnie, wierni przemaszerowali z zapalo-

nymi pochodniami i zniczami "Światło dla 

Życia" i transparentami na Placu Piłsud-

skiego. Tam, pod Krzyżem Papieskim 

licznie zgromadzeni odmówili modlitwę w 

intencji życia oraz podziękowali za dar 

beatyfikacji i pontyfikatu Jana Pawła II. 

 

Marsz licznie wsparły także media. Wśród 

nich portal "Franciszkanie.pl", Radio Nie-

pokalanów oraz Oddział Warszawski Kato-

lickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. 

 

"Wzorem do naśladowania dla członków 

naszego oddziału jest św. Maksymilian 

Kolbe. Franciszkanin z Niepokalanowa, nie 

tylko był prekursorem w wykorzystywaniu 

mediów do głoszenia prawdy, ale też o tą 

prawdę walczył każdego dnia - podkreślili 

członkowie z OW KSD. (…) 

 

Inicjatywa Dnia Świętości Życia jest odpo-

wiedzią na taką propozycję Jana Pawła II 

zawartą w encyklice "Evangelium Vitae". 

Stosowną uchwałę o ustanowieniu 25 

marca Dniem Świętości Życia podjął w 

roku 1998 Episkopat Polski. Agnieszka 

Piwar, Radio Niepokalanów  

Więcej na: www.franciszkanie.pl  

 

List prowincjała redemptorystów 

na 200-lecie śmierci Św. Jana   

Nepomucena Neumanna 

 

Dwieście lat temu przyszedł na świat św. 

Jan Nepomucen Neumann, redemptorysta 

i biskup Filadelfii. Fragment listu okolicz-

nościowego listu O. Janusza Soka, pro-

wincjała redemptorystów z okazji 200. 

rocznicy urodzin tego  świętego. Oto frag-

menty listu:   

 

Droga Jana Neumanna do świętości bie-

gnie poprzez zwykłe codzienne życie. 

Posiadał on niesamowitą umiejętność i dar 

przeżywania codzienności w innym „Bo-

żym" wymiarze. I chyba ta jego cecha 

powinna być dla nas dzisiaj przykładem. 

Wydaje się, iż kluczem do zrozumienia 

postaci naszego świętego współbrata jest 

jego prostota. On był tak  po prostu a 

zarazem nadzwyczajnie kapłanem, re-

demptorystą, misjonarzem, arcybiskupem 

a przede wszystkim człowiekiem. Gdzie 

odnaleźć źródło jego siły i tejże prostoty? - 

W bezgranicznym oddaniu się Bogu i 

drugiemu człowiekowi. 

 

Święty Jan Nepomucen to człowiek, który 

ukochał Boga a zarazem to człowiek, który 

ukochał to, co ludzkie. Te dwa wątki uka-

zują nam piękno jego posługi. Zakochany 

w Bogu rzuca się w wir przygody wyjecha-

nia do „nowego świata" za ocean. Hierar-

cha kościoła, który konno przemierzył 

ogromne przestrzenie Stanów Zjednoczo-

nych. Biskup Filadelfii, który umiera na 

ulicy swego miasta wracając do domu od 

chorego człowieka.  

 

Historia życia świętego Jana Nepomucena 

to dzieje wielkiej służby i oddania się gło-

szeniu obfitego Odkupienia. W tym pro-

stym człowieku objawiał się Bóg pełen 

dobroci i nieskończonej miłości. Ten prosty 

człowiek niósł Boga każdemu spotkanemu 

człowiekowi. Prostota nie tylko nie prze-

szkodziła mu być efektywnym narzędziem 

w ręku Boga, ale właśnie owa prostota 

stała się jego drogą do świętości. Prostota 

w służbie Bogu i bratu staje się zaprosze-

niem dla każdego z nas.  

Za: www.redemptor.pl  

 

O. Roman Majewski ponownie 

przeorem Jasnej Góry 

 

Stosownie do decyzji Definitorium Gene-

ralnego Zakonu Paulinów podjętej w sobo-

tę, 2 kwietnia 2011 r., generał Zakonu 

paulinów o. Izydor Matuszewski poinfor-

mował o godz. 13.50 w chórze zakonnym 

wspólnotę ojców i braci jasnogórskich, że 

przeorem Klasztoru OO. Paulinów na 

Jasnej Górze w Częstochowie został po-

nownie wybrany o. Roman Majewski. 

Przełożony Generalny poprosił jednocze-

śnie, aby tę decyzję przyjąć z wiarą.  

   

 

Gratulując ponownego wyboru na urząd 

przeora Jasnej Góry, życzymy o. Roma-

nowi Majewskiemu dalszej owocnej współ-

pracy w dziele rozsławiania i szerzenia 

czci Jasnogórskiej Maryi. Polecamy też w 

naszej serdecznej modlitwie trud dalszej 

posługi Przeora Jasnej Góry opiece Pani 

Jasnogórskiej. o. Stanisław Tomoń         

Za: www.jasnagora.com 

Dni Kolbiańskie w Centrum Św. 

Maksymiliana w Harmężach 

 

Przez trzy dni w Centrum św. Maksymilia-

na w Harmężach k. Oświęcimia misjonarki 

Niepokalanej Ojca Kolbego, franciszkanie i 

zaproszeni przez nich prelegenci zachęcali 

i zagrzewali około dwustu osób do dawa-

nia świadectwa o Chrystusie, swojej wierze 

i Ewangelii w rodzinie, pracy, we współ-

czesnym świecie. Za przykład przywoływali 

postać św. Maksymiliana Marii Kolbego. 

Ks. Jacek Pędziwiatr z Bielska-Białej mówił 

wprost, że pierwszorzędnym, najważniej-

http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=7086&tp=newsy
http://www.redemptor.pl/
http://www.jasnagora.com/
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szym elementem w oddawaniu czci świę-

tym nie jest modlitwa do nich, nie jest 

adoracja ich, ale naśladowanie ich. „Mamy 

taki zakodowany mechanizm podchodze-

nia do świętych tylko i wyłącznie na kola-

nach, jakiegoś takiego podejścia adoracyj-

nego, tymczasem za mało jest w nas chęci 

do naśladowania” – zauważył asystent ds. 

MI w diecezji bielsko-żywieckiej. (..) 

 

Przełożony krakowskiej prowincji francisz-

kanów o. Jarosław Zachariasz zachęcał do 

dawania świadectwa miłości poprzez da-

wanie z siebie wszystkiego, bez reszty i 

bez końca. Prowincjał prosił Boga, aby w 

czynie św. Ojca Maksymiliana pokazywał 

wiernym, co znaczy miłość bliźniego i 

świętość, i aby pomógł im niestrudzenie 

dążyć do świętości. 

 

  

 

Ks. prałat Józef Niedźwiedzki, proboszcz 

parafii pw. św. Maksymiliana w Oświęcimiu 

przekonywał, że istotą chrześcijańskiego 

świadectwa jest objawiać Chrystusa swoim 

życiem. Apelował o świadectwo poprzez 

miłość okazywaną Bogu, przez codzienne 

prawe życie, przez oddanie, zrozumienie i 

szacunek dla człowieka, który żyje obok 

nasz. „Czasami dobre słowo może wlać 

wiele nadziei, optymizmu i radości w życie 

drugiego człowieka” – dodał. 

Zdaniem misjonarki Barbary Grządziel 

„dziś możemy także naśladować św. Mak-

symiliana poprzez zjednoczenie się z 

Maryją i Jezusem w modlitwie”. 

 

Dni kolbiańskie zostały przeprowadzone 

pod patronatem Katedry Kolbiańskiej przy 

Papieskim Wydziale Teologicznym Świę-

tego Bonawentury - Seraphicum i Biskupa 

Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Tadeusza 

Rakoczego. W tym roku mija 70. rocznica 

męczeństwa św. Maksymiliana Kolbego w 

niemieckim obozie koncentracyjnym Au-

schwitz. Z tej racji polskie prowincje Zako-

nu Franciszkanów i Senat Rzeczypospoli-

tej Polskiej ogłosili rok 2011 Rokiem św. 

Maksymiliana. jms 

 

Górka Klasztorna i Misterium Męki 

Pańskiej 

Przy najstarszym sanktuarium maryjnym w 

Polsce w Górce Klasztornej trwają przygo-

towania do wystawienia Misterium Męki 

Pańskiej. Niezmienny od kilkudziesięciu lat 

scenariusz jest oparty na Ewangeliach, a 

także książce „Jezus z Nazaretu” Romana 

Brandstaettera.  

   

Pierwsze misterium miało upamiętnić 

pomordowanych wiernych, księży oraz 

zakonników internowanych z pobliskich 

parafii w czasie II wojny światowej do 

obozu, który powstał na terenie sanktu-

arium maryjnego. Pomysłodawcą i reżyse-

rem teatru pasyjnego był ks. Jan Czekała. 

- Przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski. 

Pragną, by wydarzenia, które dzieją się 

podczas misterium, do nich przemówiły. 

Czasami na tyle silnie, aby mogły w jakiś 

sposób nawet zmienić życie. Na tydzień, 

miesiąc, rok, a może na zawsze - tłumaczy 

ks. Andrzej Kościukiewicz MSF. 

Nad całością misterium czuwa specjalnie 

zatrudniona rzesza osób. Ich liczba waha 

się w granicach stu, a są to głównie miesz-

kańcy miejscowej parafii. Pomimo pewnej 

stałości scenariusza, każde misterium jest 

inne. - Kiedy przygotowujemy się do jego 

odegrania, mówię wszystkim, że najważ-

niejsze jest to, aby wszystko przeżywać. 

Nie tyle trzymać się ściśle scenariusza i 

wszystkich zdań, które tam są, ile oddać 

ducha - dodał kapłan ze Zgromadzenia 

Misjonarzy Świętej Rodziny. 

 

 

 

Akcja Misterium Męki Pańskiej w Górce 

Klasztornej rozgrywa się na Placu Obja-

wienia - niedaleko studzienki, gdzie ukaza-

ła się Maryja. Po lewej stronie wznosi się 

niewielki nasyp przedstawiający Górę 

Oliwną. Przy dzwonnicy usytuowany jest 

pałac Piłata. Dalej jest pałac Heroda, San-

hedryn i siedziba Kajfasza. Golgotę 

umieszczono kilkaset metrów dalej, obok 

cmentarza parafialnego, przy którym znaj-

dują się krzyże. 

 

Misterium przy góreckim sanktuarium 

zostanie odegrane w tym roku cztery razy - 

9,16,17 i 30 kwietnia.        Za: www.deon.pl  

     

  Refleksja tygodnia 

 

 

                    Katecheza Benedykta XVI 

                 o Św. Alfonsie Liguorim wygłoszona 29 marca br. 

 

Drodzy bracia i siostry!  

 

Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam postać 

jednego z Doktorów Kościoła, którego 

jesteśmy wielkimi dłużnikami, gdyż był on 

znamienitym teologiem moralistą i mi-

strzem życia duchowego dla wszystkich, a 

przede wszystkim dla ludzi prostych. Jest 

on autorem słów i muzyki jednej z najbar-

dziej znanej we Włoszech i nie tylko, kolę-

dy Tu scendi dalle stelle (Zstąpiłeś z 

gwiazd dalekich).  

 

Święty Alfons Maria de Liguori, wywodząc 

się ze szlacheckiej i bogatej rodziny ne-

apolitańskiej, urodził się w 1696 roku. 

Wyposażony w wybitne zdolności intelek-

tualne, w wieku zaledwie 16 lat uzyskał 

doktorat z prawa cywilnego i kanoniczne-

go. Był najznakomitszym adwokatem w 

Neapolu; w ciągu ośmiu lat wygrał wszyst-

kie sprawy, których obrony się podjął. 

Jednakże w jego duszy spragnionej Boga i 

pragnącej doskonałości Pan Bóg dopro-

wadził go do zrozumieniu, że inne było 

powołanie, do którego był wezwany. Fak-

tycznie, w 1732 roku, oburzony korupcją i 

niesprawiedliwością, jakimi skażone było 

środowisko sądownicze, porzucił swój 

zawód - a wraz z nim bogactwo i sukcesy - 

i postanowił zostać kapłanem pomimo 

sprzeciwu ojca. Miał najlepszych nauczy-

cieli, którzy prowadzili go w studiowaniu 

Pisma Świętego, historii Kościoła i mistyki. 

Nabył głęboką kulturę teologiczną, która 

zaowocowała, kiedy to wkrótce potem 

podjął się pracy pisarskiej. Został wyświę-

cony na kapłana w 1726 roku i dla wypeł-

nienia posługi kapłańskiej związał się z 

diecezjalnym Zgromadzeniem Misji Apo-

stolskich. Święty Alfons rozpoczął działal-

ność ewangelizacyjną i katechetyczną 

pośród warstw ludzi najuboższych neapoli-

tańskiej społeczności, którym z pasją 

przepowiadał Ewangelię i nauczał o pod-

stawowych prawdach wiary. 

 

Wielu z tych, do których się zwracał, były 

to osoby proste i ubogie, bardzo często 

także ulegające nałogom i uwikłane w 

działania przestępcze. Z wielką cierpliwo-

ścią uczył ich modlitwy, zachęcając do 

poprawy życia. Święty Alfons osiągał 

wspaniale rezultaty: w najbiedniejszych 

http://www.deon.pl/
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dzielnicach miasta mnożyły się grupy 

osób, które wieczorami gromadziły się w 

prywatnych domach i warsztatach, aby 

modlić się i rozmyślać nad Bożym Słowem 

pod kierunkiem katechetów przygotowy-

wanych przez samego św. Alfonsa i innych 

kapłanów, którzy regularnie odwiedzali te 

grupy wiernych. Kiedy, zgodnie z życze-

niem arcybiskupa Neapolu, spotkania te 

zaczęły odbywać się w kaplicach miasta, 

przyjęły nazwę "kaplic wieczornych". Były 

one prawdziwym i szczególnym źródłem 

wychowania moralnego, resocjalizacji, 

wzajemnej pomocy między biednymi, tak iż 

kradzieże, pojedynki, prostytucja niemal 

zaniknęły. 

 

Jeśli nawet kontekst społeczny i religijny 

epoki św. Alfonsa był bardzo różny od 

naszego, "kaplice wieczorne" okazują się 

wzorem działania misjonarskiego, z które-

go możemy także dzisiaj czerpać inspira-

cje dla nowej ewangelizacji, szczególnie 

najbiedniejszych, i dla budowy bardziej 

sprawiedliwego, braterskiego i solidarnego 

współistnienie międzyludzkiego. Kapłanom 

zostało powierzone zadanie posługi du-

chowej, natomiast dobrze ukształtowani 

świeccy mogą stać się skutecznymi chrze-

ścijańskimi animatorami, ewangelicznym 

zaczynem w łonie społeczeństwie. Nosząc 

się z zamiarem wyjazdu na misje dla 

ewangelizacji ludów pogańskich, św. Al-

fons de Liguori w wieku 35 lat napotyka 

biednych wieśniaków i pasterzy w zapa-

dłych okolicach górskich Królestwa Neapo-

lu i dotknięty ich religijną ignorancją oraz 

stanem opuszczenia decyduje się porzucić 

stolicę i poświęcić się na rzecz tych osób, 

ubogich tak duchowo, jak i materialnie. 

 

W 1732 roku założył Zgromadzenie Naj-

świętszego Odkupiciela, które powierzył 

trosce biskupa Tomasza Falcoi, a którego 

następnie on sam został przełożonym. 

Zakonnicy ci, pod przewodnictwem św. 

Alfonsa, byli prawdziwymi wędrownymi 

apostołami, docierającymi do najbardziej 

nawet oddalonych wiosek, wzywającymi 

do nawrócenia i do wytrwałości w chrześci-

jańskim życiu, przede wszystkim poprzez 

modlitwę. Również i dzisiaj redemptoryści, 

rozsiani po całym świecie, podejmując 

nowe formy apostolatu, kontynuują tę 

misję ewangelizacji. Myślę o nich z uzna-

niem, zachęcając, aby zawsze byli wierni 

przykładowi swojego świętego Założyciela. 

Ceniony za dobroć i duszpasterską gorli-

wość, w 1762 roku Alfons zostaje miano-

wany biskupem diecezji Sant'Agata dei 

Goti. Urząd ten, z racji trapiących go cho-

rób, złożył w 1775 roku za zgodą Ojca 

Świętego Piusa VI. Tenże Papież, na 

wieść o śmierci św. Alfonsa w 1787 roku, 

poprzedzonej rozlicznymi cierpieniami, 

zawołał: "To był święty!". I nie pomylił się: 

w 1839 roku Alfons został kanonizowany, a 

w 1871 r. ogłoszony Doktorem Kościoła. 

Tytuł ten został mu przyznany z wielu 

powodów. Przede wszystkim dlatego, że 

pozostawił obfite nauczanie z zakresu 

teologii moralnej, które wiernie wyraża 

doktrynę katolicką do tego stopnia, że 

został ogłoszony przez Papieża Piusa XII 

"Patronem wszystkich spowiedników i 

moralistów". W czasach jemu współcze-

snych rozpowszechniona była bardzo 

rygorystyczna interpretacja życia moralne-

go, która zamiast budzić zaufanie i nadzie-

ję w Bożym miłosierdziu, wzbudzała lęk i 

ukazywała zagniewane i surowe oblicze 

Boga, bardzo dalekie od tego, jakie objawił 

nam Jezus. 

 

 

 

Święty Alfons, zwłaszcza w swoim głów-

nym dziele zatytułowanym Teologia Morale 

(Teologia moralna), przedstawia wyważo-

ną i przekonywującą syntezę wymogów 

prawa Bożego wyrytego w naszych ser-

cach, w pełni objawionego przez Chrystu-

sa i autorytatywnie interpretowanego przez 

Kościół, i dyktatów sumienia i ludzkiej 

wolności, które właśnie poprzez przylgnię-

cie do prawdy i dobra prowadzą do dojrza-

łości i realizacji osoby. Duszpasterzom i 

spowiednikom św. Alfons zalecał, aby byli 

wierni moralnej doktrynie katolickiej przyj-

mując jednocześnie postawę miłosierdzia, 

wyrozumiałości i łagodności, aby penitenci 

mogli czuć się kierowani, wspierani i za-

chęcani w ich drodze wiary i życia chrze-

ścijańskiego. Święty Alfons nie przestawał 

nigdy powtarzać, że kapłani są widzialnym 

znakiem nieskończonego miłosierdzia 

Boga, który przebacza i oświeca umysł i 

serce grzesznika, aby nawrócił się i zmienił 

życie. W naszej epoce, w której zauważa-

my wyraźne znaki zagubienia sumienia 

moralnego i - co należy stwierdzić z niepo-

kojem - pewien brak szacunku dla Sakra-

mentu Pokuty, nauczanie św. Alfonsa jest 

wciąż bardzo aktualne. 

 

Obok dzieł teologicznych św. Alfons napi-

sał wiele innych książek, przeznaczonych 

dla formacji religijnej ludu. Ich styl jest 

prosty i zachęcający. Czytane i przetłuma-

czone na wiele języków dzieła św. Alfonsa 

przyczyniły się do ukształtowania ducho-

wości ludowej ostatnich dwóch wieków. 

Niektóre z nich są tekstami, które można z 

wielkim pożytkiem czytać także dzisiaj, jak 

np. Prawdy wieczne, Wysławianie Maryi, 

Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu 

codziennym. Ta ostatnia książka stanowi 

syntezę jego nauczania i jest jego arcy-

dziełem. Kładzie on mocny nacisk na 

konieczność modlitwy, która pozwala 

otworzyć się na łaskę Bożą, aby pełnić 

codziennie wolę Bożą i osiągnąć własne 

uświęcenie. Odnośnie do modlitwy pisze 

on: "Bóg nie odmawia nikomu łaski modli-

twy, poprzez którą człowiek otrzymuje 

pomoc do przezwyciężenia wszelkiej po-

żądliwości i każdej pokusy. Mówię i powta-

rzam, i będę powtarzał zawsze, dopóki 

będę żył, że całe nasze zbawienie tkwi w 

modlitwie". Stąd bierze się jego słynne 

stwierdzenie: "Kto się modli, ten się zbawi" 

(Modlitwa - środek zbawienia). W związku 

z tym przychodzi mi na myśl zachęta mo-

jego poprzednika, czcigodnego Sługi Bo-

żego Jana Pawła II: "Nasze chrześcijań-

skie wspólnoty winny zatem stawać się 

prawdziwymi "szkołami" modlitwy, Trzeba 

zatem, aby wychowanie do modlitwy stało 

się w pewien sposób kluczowym elemen-

tem wszelkich programów duszpaster-

skich" (Novo Millennio Ineunte, 33, 34). 

 

Wśród form modlitwy gorąco zalecanych 

przez św. Alfonsa wyróżnia się nawiedze-

nie Najświętszego Sakramentu albo - jak 

powiedzielibyśmy dzisiaj - adoracja, krótka 

lub dłuższa, osobista lub wspólnotowa 

przed Najświętszym Sakramentem. 

"Oczywiście - pisze św. Alfons - wśród 

wszystkich form pobożności adoracja 

Jezusa w Najświętszym Sakramencie jest 

pierwszą po sakramentach, najbardziej 

miła Bogu i najbardziej pożyteczna dla na 

... Och, jak cudownie jest trwać z wiarą 

przed ołtarzem... i przedstawiać Mu swoje 

potrzeby, jak przyjaciel Przyjacielowi, w 

którym pokłada całe zaufanie" (Nawiedze-

nia Najświętszego Sakramentu i Najświęt-

szej Maryi Panny na każdy dzień miesią-

ca). 

 

Duchowość alfonsjańska jest w istocie 

wybitnie chrystologiczna, skoncentrowana 

na Chrystusie i Jego Ewangelii. Rozważa-

nia misterium Wcielenia i Męki Pańskiej 

stają się często przedmiotem jego przepo-

wiadania. W tych wydarzeniach bowiem 

odkupienie zostało ludziom podarowane 

"obficie". Tu jest także wyjaśnienie, dla-

czego pobożność alfonsjańska jest także 

wybitnie maryjną. Zakochany w Maryi św. 

Alfons ukazuje Jej rolę w historii zbawie-

nia: jako współuczestniczącą w dziele 

odkupienia i Pośredniczkę Łaski, Matkę, 

Orędowniczkę i Królową. Ponadto św. 

Alfons podkreśla, że nabożeństwo do 

Maryi będzie dla nas wielkim umocnieniem 

w chwili naszej śmierci. Był on przekonany, 

że rozmyślanie nad naszym wiecznym 

przeznaczeniem, nad naszym powołaniem 

do uczestnictwa w szczęśliwości Boga, jak 

również nad tragiczną możliwością potę-

pienia przyczynia się do życia w pogodzie 

ducha i zaangażowaniu oraz do stawiania 

czoła rzeczywistości śmierci, z nieustan-

nym zachowaniem pełnej ufności w dobroć 

Boga. 

 

Święty Alfons de Liguori jest przykładem 

gorliwego pasterza, który pozyskiwał du-

sze, przepowiadając Ewangelię i sprawu-

jąc sakramenty, z którym łączy się styl 

postępowania naznaczonego łagodną i 

pokorną dobrocią, która rodziła się z inten-

sywnej relacji z Bogiem, Dobrocią nie-

skończoną. Posiadał wizję realistycznie 

optymistyczną pokładów dobra, jakich Pan 
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udziela każdemu człowiekowi, i oprócz 

podkreślania roli rozumu dawał ważne 

miejsce uczuciom i pragnieniom serca w 

miłowaniu Boga i bliźniego.  

 

Na zakończenie pragnę przypomnieć, że 

nasz święty, analogicznie do św. Francisz-

ka Salezego - o którym mówiłem kilka 

tygodni temu - nie przestaje powtarzać, że 

każdy chrześcijanin powołany jest do 

świętości: "Zakonnik jako zakonnik, czło-

wiek świecki jako świecki, kapłan jako 

kapłan, małżonek jako małżonek, kupiec 

jako kupiec, żołnierz jako żołnierz, i tak 

można by wymienić przedstawicieli każde-

go stanu (O umiłowaniu Jezusa Chrystusa 

w życiu codziennym). Dziękujmy Panu za 

to, że w swojej Opatrzności wzbudza świę-

tych i doktorów w różnych czasach i miej-

scach, którzy mówią tym samym językiem, 

zapraszając nas do wzrastania w wierze i 

przeżywania z miłością i radością naszego 

bycia chrześcijanami w zwykłych codzien-

nych czynnościach, aby podążać drogą 

świętości, drogą ku Bogu i pełnej radości.       

Tłum. O. Zdzisław Klawka CSsR 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

Program pobytu Benedykta XVI w 

Asyżu podczas „dnia refleksji, dia-

logu i modlitwy” 

 

„Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju”. 

Tak brzmi temat „Dnia refleksji, dialogu i 

modlitwy o pokój i sprawiedliwość na 

świecie”, który Papież zapowiedział przed 

trzema miesiącami na 25-lecie zorgani-

zowanego przez Jana Pawła II w Asyżu 

Światowego Dnia Modlitw o Pokój. 27 

października, dokładnie w rocznicę tam-

tego wydarzenia, Benedykt XVI wzorem 

swego poprzednika spotka się w mieście 

św. Franciszka z przedstawicielami róż-

nych wyznań chrześcijańskich i innych 

religii. 

   

 

Zaproszeni są też tacy ludzie nauki i 

kultury, którzy, choć nie wyznają żadnej 

religii, szukając prawdy czują się odpo-

wiedzialni za sprawiedliwość i pokój na 

świecie. Program „Dnia refleksji, dialogu i 

modlitwy" przedstawiono dziś w Asyżu w 

biurze prasowym przy tamtejszej bazylice 

św. Franciszka. 

27 października Ojciec Święty i wszystkie 

zaproszone delegacje wyruszą z Rzymu 

wspólnie pociągiem. Podobnie Jan Paweł 

II jechał tam z takimi delegacjami w 

styczniu 2002 r. Tym razem uczestnicy 

zbiorą się najpierw w asyskiej bazylice 

Matki Bożej Anielskiej. Przypomną wspól-

nie oba spotkania Papieża-Polaka z wy-

znawcami różnych religii w Asyżu, to 

sprzed 25 i sprzed 9 lat, podejmując 

temat tegoroczny. Przemówi Benedykt 

XVI i przedstawiciele różnych delegacji. 

Potem będzie wspólny skromny obiad, 

który ma przypominać posiłek ludzi ubo-

gich. Po nim każdy będzie miał czas na 

milczenie, refleksję i modlitwę. Po połu-

dniu wszyscy, którzy z tej okazji zjadą się 

do Asyżu, przejdą od Porcjunkuli do bazy-

liki św. Franciszka. W ostatnim etapie 

milczącego marszu wezmą też udział 

zaproszone na spotkanie delegacje. Na 

zakończenie przed bazyliką uczestnicy 

odnowią uroczyste zobowiązanie do 

wspólnego działania na rzecz pokoju. 

 

Już w przeddzień spotkania w Asyżu, 26 

października, Papież przewodniczyć 

będzie modlitewnemu czuwaniu w bazyli-

ce watykańskiej. Zaprasza na nie wier-

nych diecezji rzymskiej. Również inne 

Kościoły lokalne i wspólnoty na całym 

świecie zachęca się do podobnych inicja-

tyw. 

 

W najbliższych tygodniach kardynałowie 

przewodniczący trzech Papieskich Rad, 

ds. Popierania Jedności Chrześcijan, ds. 

Dialogu Międzyreligijnego i ds. Kultury, 

roześlą w imieniu Ojca Świętego zapro-

szenia do osób, które mają wziąć udział w 

październikowym spotkaniu. Za: Radio 

Watykańskie 

Norbertanin, oblaci NMP i brat 

szkolny wśród kandydatów do 

wyniesienia na ołtarze 

 

Do promulgowania 13 dekretów dotyczą-

cych 35 sług Bożych Papież upoważnił 

Kongregację Spraw Kanonizacyjnych. 

Przyjął dziś na audiencji prywatnej jej 

prefekta, kard. Angelo Amato SDB. Pięć 

wspomnianych dekretów odnosi się do 

cudów przypisywanych wstawiennictwu 

dwóch włoskich księży i trzech zakonnic – 

dwóch Włoszek i Hiszpanki. Zatwierdze-

nie cudu jest ostatnim etapem przed 

kanonizacją lub beatyfikacją. 

   

Dwa dekrety stwierdzają męczeństwo. 

Jeden dotyczy norbertanina zamordowa-

nego w 1793 r. podczas rewolucji francu-

skiej, a drugi - 22 misjonarzy oblatów 

Maryi Niepokalanej i jednej osoby świec-

kiej, którzy oddali życie za wiarę w 1936 r. 

w Hiszpanii. Stwierdzenie męczeństwa to 

również ostatni etap przed beatyfikacją. 

 

Natomiast dalszych sześć dokumentów 

Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 

stwierdza heroiczność cnót. Chodzi o 

hinduskiego biskupa obrządku syromala-

barskiego, kanadyjskiego brata szkolne-

go, trzy włoskie zakonnice i najmłodszego 

ze wszystkich sług Bożych, których doty-

czą promulgowane dziś dekrety. Jest nim 

14-letni Niemiec Bernhard Lehner. Zmarł 

w 1944 r. jako uczeń małego seminarium 

w Ratyzbonie.      Za: Radio Watykańskie 

Tydzień pojednania  

w San Giovanni Rotondo 

 

Być wiarygodnymi sługami miłosierdzia; 

jesteśmy powołani nie tylko, by samemu 

doświadczać miłosierdzia Bożego, ale 

także by zabiegać o nie dla innych, po-

przez modlitwę i poprzez styl życia, który 

sprawia, że stajemy się znakiem tej oj-

cowskiej obecności Boga, którego dzisiaj 

człowiek tak pragnie” – powiedział bp 

Michele Castoro na zakończenie Między-

narodowego Tygodnia Pojednania, który 

odbywał się w dniach 14–18 marca 2011 

r. w San Giovanni Rotondo.  

   

 

 

Podczas kongresu, którego fundament 

stanowił przykład „apostoła konfesjonału", 

świętego Ojca Pio, poszukiwano dróg, 

mogących stać się, dzięki sakramentowi 

pojednania, „bardziej jakościowo skutecz-

nym" spotkaniem z miłosierdziem Bożym, 

pomimo wielu silnych przeszkód, jakie 

stawia zsekularyzowana kultura. Właśnie 

dlatego droga pojednania jawi się do-

świadczeniem tak dzisiaj potrzebnym: jest 

posługą dla Kościoła, ale także okazją do 

nieustannej odnowy wewnętrznej.  

 

W spotkaniu zorganizowanym przez 

Generalne Biuro Formacji, we współpracy 

z Sanktuarium Św. O. Pio uczestniczyło 

ponad 100 braci kapucynów i księży z 

różnych zakątków świata: Włoch, Rumu-

nii, Hiszpanii, Portugalii, Słowacji, Polski, 

Malty, Indii, Etiopii, USA, Argentyny, 

Portoryko i Kolumbii 

Za: www.kapicyni.pl  

 

Wybrzeże Kości Słoniowej 

„placówka misyjna w Duékoué: 

ostatnia przystań nadziei” 

 

Potwierdzone informacje o krwawych 

zajściach, jakie mają miejsce na Wybrze-

żu Kości Słoniowej, docierają z placówki 

salezjańskiej św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus. Starcia pomiędzy dwoma zwalcza-

jącymi się frakcjami doprowadziły do 

http://www.karmel.pl/
http://www.karmel.pl/
http://www.kapicyni.pl/
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grabieży i egzekucji na przeciwnikach. 

Placówka salezjańska, niemal osamotnio-

na, nie przestaje przyjmować i udzielać 

pomocy, ale sytuacja coraz bardziej przy-

biera rozmiary kryzysu humanitarnego. 

   

 

 

Placówka salezjańska św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus jest jedyną katolicką 

placówką misyjną w Duékoué. W ubie-

głych dniach misjonarze salezjańscy tam 

obecni byli świadkami ataków w mieście 

sił wiernych Ouattarze, przywódcy, który 

od miesięcy walczy z Gbagbo o przy-

wództwo w państwie. Wczorajszego po-

południa (30 marca) dzielnica "Carrefour" 

została kompletnie splądrowana. Napast-

nicy zmusili mieszkańców do opuszczenia 

domów bez zabrania jakiegokolwiek 

ekwipunku, po czym ich domy zostały 

okradzione i puszczone z dymem. 

 

Według zeznań licznych świadków, ucie-

kinierzy otrzymali polecenie, by udać się 

na salezjańską placówkę misyjną. Te 

same doniesienia mówią o egzekucjach 

na młodych, którzy byli podejrzewani o 

udział w straciach czy przynależność do 

miejscowych oddziałów zbrojnych. 

  

Napływ uciekinierów jest olbrzymi. Przy-

bycie uciekinierów z dzielnicy „Carrefour", 

którzy dołączyli do osób z innych dzielnic 

miasta, sprawiło, że w krótkim czasie i 

całkowicie zostało zajęte parafialne po-

dwórze. Salezjanie nie są już w stanie 

zapewnić jakiegoś pomieszczenia pod 

dachem, a do tego w ciągu nocy padało 

przez jakieś 40 minut. W następnych 

dniach placówka była bez prądu i bieżącej 

wody. 

 

Salezjanie i uciekinierzy, aby móc stawić 

czoło tej tragedii, oczekują na natychmia-

stową pomoc ze strony głównych organi-

zacji humanitarnych. Za: www.InfoAns.org    

 

Śląscy lekarze powrócili z misji 

franciszkańskich w Paragwaju 

 

Misja śląskich lekarzy do Paragwaju 

dobiegła końca. Pomyślnie. Miesięczny 

pobyt na misji u krakowskich franciszka-

nów miał na celu niesienie pomocy pielę-

gniarsko-lekarskiej i podniesienie świa-

domości zdrowotnej.  

   

W wyprawie wzięli udział: ks. Wojciech 

Grzesiak - organizator, kapelan Woje-

wódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 

2 w Jastrzębiu Zdroju, Grażyna Adamek, 

lekarz internista, Iwona Ptasiński, lekarz 

pediatra, Tomasz Pohaba, lekarz aneste-

zjolog i Bartłomiej Fojcik, uczeń Szkoły 

Urszulanek, którego zadaniem na miejscu 

była nauka języka angielskiego. 

 

Osobnym transportem do Paragwaju 

zostały dostarczone leki i sprzęt medycz-

ny pozyskany przez grupę uczestników ze 

Śląska. W sumie 63 paczki. „Po dotarciu 

naszych leków zaczął się czas prosperity 

dla mieszkańców Guarambare. Z zadowo-

leniem patrzyliśmy na twarze pacjentów 

opuszczających nasze consultorio z bute-

leczkami lub blistrami leków w ręce z 

naszego punktu aptecznego" - ze szczerą 

radością opowiada. 

 

Z Paragwaju napłynęły już podziękowania 

dla woluntariuszy z Polski. „Dziękuję Wam 

za Waszą obecność u nas w Paragwaju. 

Za Waszą misję, czas, poświęcenie za-

ofiarowane każdemu choremu, który się 

do was zgłosił. Dziękuję za Wasz 

uśmiech, radość i pozytywne podejście do 

wielu sytuacji. Wszędzie, gdzie się pojawi-

liście, wlaliście nadzieję w serca ludzi, 

zwłaszcza tych najbiedniejszych i najbar-

dziej opuszczonych" - napisała współpra-

cująca z franciszkanami siostra Elżbieta, 

polska elżbietanka. 

 

 

 

Patronat nad misyjną wyprawą medycz-

no-edukacyjno-duszpasterską objęli: Ks. 

Abp Damian Zimoń, Arcybiskup Metropoli-

ta Katowicki, Dyrekcja Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego nr. 2 w Ja-

strzębiu Zdroju, Śląska Izba Lekarska, 

Beskidzka Izba Lekarska, Nuncjusz Apo-

stolski w Paragwaju i Caritas Archidiecezji 

Katowickiej. 

 

Inicjatorem misji śląskich woluntariuszy, 

opiekunem i organizatorem ich pracy w 

Paragwaju był franciszkanin o. Grzegorz 

Adamczyk. 

 

Na stronie: www.to-misja.pl  można prze-

czytać bardzo ciekawy dziennik z misji 

oraz obejrzeć galerię zdjęć z miejsca 

pobytu.    Za: www.zakonfranciszkanow.pl  

 

   

  Zapowiedzi wydarzeń  

 

 

Szkoła Wychowawców  Semina-

riów Duchownych Diecezjalnych i 

Zakonnych 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 polega-

ła 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 

 

Targi książki katolickiej 

w Warszawie 

 

Tegoroczne Targi odbędą się w szczegól-

nym okresie, w niecały miesiąc przed 

beatyfikacją Jana Pawła II. Tematem 

http://www.infoans.org/
http://to-misja.pl/
http://www.zakonfranciszkanow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=461:is030&catid=92:infopolskaswiat&Itemid=515
mailto:cfd@sds.pl
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przewodnim będzie więc postać Jana 

Pawła II, przypomnienie jakim był człowie-

kiem i chrześcijaninem. Podczas uroczy-

stości otwarcia Targów ogłoszone zostaną 

wyniki konkursu o Nagrodę Stowarzysze-

nia Wydawców Katolickich FENIKS 2011. 

Od piątku do niedzieli odbywać się będą 

spotkania autorskie, dyskusje panelowe, 

promocje książek. W sobotę i niedzielę 

ulicami Warszawy jeździł będzie specjalny 

tramwaj, który za darmowo będzie dowoził 

chętnych na Targi. 

 

Temat przewodni – Jan Paweł „Tego-

roczne Targi odbywają się w szczególnym 

okresie, a mianowicie w niecały miesiąc 

przed Beatyfikacją Jana Pawła II. Zatem 

tematem przewodnim wystawienniczej 

imprezy będzie postać Jana Pawła II jako 

wzór do naśladowania w tym, jakim był 

człowiekiem, jakim był chrześcijaninem, a 

jednocześnie przypomnienie Jego na-

uczania poprzez prezentowane Jego 

pozycje i pozycje o Nim. Sam Ojciec Świę-

ty – Jan Paweł II – poprzez swoje zapisa-

ne słowo w jakiś sposób stanie obok nas. 

Przypominać będziemy sobie jego naukę. 

Janowi Pawłowi II będą w większości 

poświęcone filmy wyświetlane w sali kino-

wej Zamku Królewskiego, wystawa doty-

cząca Jego życia i działalności oraz wy-

dzielone stoisko z publikacjami, zarówno 

autorstwa Jana Pawła II, jak i Jego doty-

czącymi” – mówi ks. Roman Szpakowski 

sdb, prezes Stowarzyszenia Wydawców 

Katolickich. 

 

Nagroda Feniks 2011 Drugiego dnia XVII 

Targów Wydawców Katolickich czyli w 

sobotę 9 kwietnia wieczorem w Bazylice 

Najświętszego Serca Jezusowego (ul. 

Kawęczyńska 53) odbędzie się uroczysta 

Gala wręczenia Nagród Stowarzyszenia 

Wydawców Katolickich FENIKS 

2011.Nagroda ta przyznana została po raz 

pierwszy w 1999 roku. 

 

Spotkania autorskie, prezentacje, dys-

kusje panelowe Tradycyjnie w ramach 

Targów odbywać się będą liczne spotka-

nia autorskie, prezentacje i dyskusje pane-

lowe. Część z nich odbywać się będzie na 

stoiskach danych wydawców, jednak do 

ich dyspozycji oddano również cztery sale 

spotkań. Wszystkie znajdują się w pobliżu 

Zamku. (szczegóły pod adresem 

www.swk.pl ). 

 

Specjalny tramwaj i pociąg W sobotę i 

niedzielę ulicami Warszawy jeździł będzie 

specjalny tramwaj, który będzie darmowo 

dowoził chętnych na Targi.W sobotę 9 

kwietnia między Krakowem a Warszawą 

odbędą się dwa kursy Pociągu Papieskie-

go. Pociąg dowiezie krakowskich wydaw-

ców – wystawców, autorów i innych zna-

komitych gości na Nasze Targi. Bilet na 

Pociąg Papieski będzie jednocześnie 

biletem wstępu na Targi.  

 

Czas trwania XVII Targów Wydawców 

Katolickich: 

8 kwietnia – 10.00 – 18.30 

9 kwietnia – 10.00 – 18.30 

10 kwietnia – 10.00 – 17.00 

 

Wstęp: 

Dzieci do lat 6 włącznie – bezpłatnie 

Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat – 1 zł 

Dorośli – 3 zł 

Karnet na wszystkie dni targowe – 6 zł 

 

Wszystkie informacje na temat XVII Tar-

gów Wydawców Katolickich dostępne są 

pod adresem www.swk.pl  

 

   

  Witryna Tygodnia  

 

 

Misje  Salezjańskie 

48 stron historii ks. Marka Rybińskiego 

 

Niech nie odpoczywa w pokoju. Niech tam 

w Niebie tańczy, bo uwielbiał to robić. 

Przetańczył swoje krótkie życie w rytm 

Bożej melodii. Wciąż słyszę jej dźwięki i 

kroki jego nóg. 

   

Nowy numer Misji Salezjańskich w całości 

poświęcony jest życiu, powołaniu i śmierci 

ks. Marka Rybińskiego. Bogata biografia 

opisuje radosnego, pełnego energii i poko-

ry młodego salezjanina.  

Znajomi i przyjaciele przybliżają nam obraz 

ks. Marka. Opowiadają o mszy ślubnej, na 

którą ks. Marek przyjechał w jeansach, o 

niezapomnianej spowiedzi i o jego talencie 

aktorskim. 

Najbardziej poruszającymi tekstami w 

czasopiśmie są fragmenty artykułów, które 

ks. Marek pisał z Tunezji.  

 

W artykule Dusza tunezyjska opisuje Tu-

nezyjczyków jako naród młody, inteligent-

ny, nieskłonny do przemocy, w którym nie 

ma nienawiści. 

 

Archiwalne fotografie pokazują dzieciństwo 

ks. Marka, czas studiów, przygotowanie do 

kapłaństwa, pracę salezjańską w Polsce i 

pracę misyjną w Tunezji. Relacje z uroczy-

stości żałobnych w Tunisie i w Warszawie 

potwierdzają jak ważną osobą był ks. 

Marek Rybiński dla wielu ludzi z różnych 

środowisk, kultur i religii.  

Czasopismo dostępne jest w wersji elek-

tronicznej 

http://www.misje.salezjanie.pl/images/stori

es/wydawnictwo/czasopismo/2011_02.pdf 

Za: www.salezjanie.pl 

 

http://swk.pl/
http://www.misje.salezjanie.pl/images/stories/wydawnictwo/czasopismo/2011_02.pdf
http://www.salezjanie.pl/
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Odeszli do Pana 

 

ŚP. O. ARCHIMANDRYTA ROMAN RYSZARD PIĘTKA (1937-2011) MIC 

 

Z żalem zawiadamiamy, że 26 marca w 

godzinach wieczornych odszedł do Domu 

Ojca, po długotrwałej ciężkiej chorobie, śp. 

ojciec archimandryta Roman Ryszard 

Piętka, marianin, kapłan rytu bizantyńsko-

słowiańskiego. Uroczystości pogrzebowe 

odbędą się w piątek, 1 kwietnia, o godz. 

12.00 w kaplicy parafii Niepokalanego 

Poczęcia NMP w Lublinie, przy ul. Bazylia-

nówka 85. Wcześniej - od godz. 10.30 - 

będą miały miejsce modlitwy przy ciele 

Zmarłego w kaplicy seminaryjnej księży 

marianów przy ul. Bazylianówka 54 b.  

   

Ryszard Piętka urodził się 7 listopada 1937 

r. w Ostrołęce k. Warki, w rodzinie rolniczej 

Stanisławy z Łuczaków i Stanisława Pięt-

ków. Po ukończeniu szkoły podstawowej 

kontynuował naukę w liceum ogólnokształ-

cącym w Górze Kalwarii. Tam poznał 

księży marianów i zrodziła się w nim myśl 

o życiu zakonnym. W 1953 r. rozpoczął 

nowicjat w Skórcu k. Siedlec, który zakoń-

czył złożeniem pierwszych ślubów zakon-

nych 15 sierpnia 1954 r. 

 

 Rozpoczął studia seminaryjne w Gietrz-

wałdzie na Warmii, które - zgodnie z ów-

czesnym zwyczajem - przerwał w celu 

odbycia posługi w mariańskim domu za-

konnym i parafii w Warszawie na Pradze. 

W pierwszych latach kleryckich studiów 

poznał o. Tomasza Podziawę MIC, kapła-

na wschodniego obrządku, który powrócił z 

sowieckich łagrów i wykładał filozofię w 

mariańskim studium zakonnym. Pod jego 

wpływem zaczął uczyć się rytu bizantyń-

skiego-słowiańskiego oraz poznawać 

grecką tradycję chrześcijaństwa. Kolejne 

lata studiów odbył w seminarium we Wło-

cławku. 15 sierpnia 1960 r. złożył wieczy-

stą profesję zakonną, a 21 czerwca 1964 r. 

przyjął święcenia prezbiteratu z rąk abp. 

Kazimierza Majdańskiego. 

 

 Pierwszy rok kapłaństwa spędził w Skór-

cu, gdzie posługiwał jako wikariusz w 

miejscowej parafii i katecheta dzieci. Na-

stępnie został skierowany do Lublina, 

gdzie odbył studia z filologii klasycznej na 

KUL. Był to okres posoborowy, który w 

życiu młodego księdza Ryszarda zazna-

czył się szczególną wrażliwością na kwe-

stie ekumenizmu. W czasie pobytu na 

studiach nawiązał on także kontakt z pro-

boszczem jedynej neounickiej parafii w 

Polsce w Kostomłotach n. Bugiem, ks. 

Aleksandrem Pryłuckim. W 1968 r. bp 

siedlecki Ignacy Świrski - na życzenie 

prefekta watykańskiej Kongregacji Kościo-

łów Wschodnich kard. Maksymiliana Fü-

rstenberga - mianował ks. Ryszarda wika-

riuszem kooperatorem parafii Kostomłoty. 

Zgodnie ze wschodnią tradycją mona-

styczną zaczął używać zakonnego imienia 

Roman. W 1969 r. został proboszczem w 

Kostomłotach. 

   

 

 

O. Roman starał się krzewić bizantyńską 

tradycję kościelną na różne sposoby. 

Parafia w Kostomłotach przyciągała wielu 

młodych ludzi, dla których proboszcz zor-

ganizował bazę noclegową i w obrazowy 

sposób przekazywał im wiadomości o 

jedności między Kościołami Wschodu i 

Zachodu. Kostomłocką cerkiew św. Nikity 

po beatyfikacji męczenników z Pratulina 

uczynił szczególnym miejscem ich kultu. 

 

  W kolejnych latach posługi w Kostomło-

tach opracował Menologion - spis świętych 

czczonych w Kościele wschodnim (bio-

gramy i teksty liturgiczne), który był pio-

nierską pozycją wydawniczą na terenie 

Polski. Tłumaczył także na język polski 

łacińskie dzieła, głównie autorstwa bł. 

Stanisława Papczyńskiego, założyciela 

marianów. Przez wiele lat prowadził zaję-

cia z języka łacińskiego w nowicjacie ma-

rianów w Skórcu oraz w zakonnym semi-

narium w Lublinie. 

 

 Jego długoletnia gorliwa działalność w 

neounickiej parafii oraz skuteczna praca 

na rzecz rozwoju obrządku greckokatolic-

kiego została w 1998 r. nagrodzona przez 

Stolicę Apostolską godnością archimandry-

ty (odpowiednik opata w rycie łacińskim). 

W tym samym roku został odznaczony 

przez ks. kard. J. Glempa złotym medalem 

Zasłużony dla Kościoła i Narodu (Eccle-

siae Populoque servitium praestanti). 

 

  W 2007 r. na skutek problemów zdrowot-

nych po przebytej chorobie udaru mózgu, 

zrezygnował z urzędu proboszcza w Ko-

stomłotach i przez władze zakonne został 

przeniesiony do Mariańskiego Domu Stu-

diów świętych Cyryla i Metodego w Lubli-

nie. Jako rezydent-emeryt kontynuował 

posługę lektora języka łacińskiego w nowi-

cjacie, tłumacza łacińskich i starosłowiań-

skich pozycji oraz służył jako spowiednik 

greckokatolickich seminarzystów odbywa-

jących studia w Lublinie. 

 

  W 2008 r. odkryto u niego chorobę nowo-

tworową, która sukcesywnie pogarszała 

stan jego zdrowia. Mimo cierpienia o. 

Roman starał się służyć Kościołowi na 

miarę swoich możliwości, m.in. w 2009 r. 

zredagował reprint XVIII-wiecznej książki 

Missja bialska XX. Bazylianów autorstwa 

bazylianina o. Tymoteusza Szczurowskie-

go. 

  

Zmarł w godzinach wieczornych w Cen-

trum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. 

Jana z Dukli w Lublinie przeżywszy 74 lata 

życia, w tym 57 lat profesji zakonnej i 47 

kapłaństwa. Requiescat in pace! 

.             Za: www.marianie.pl  

 

ŚP. O. RAJMUND KLEMENS MAZUR (1937-2011) OFMConv 

 

ŚP. Ojciec Rajmund 

Klemens Mazur, 

profes wieczysty i 

kapłan Prowincji 

Matki Bożej 

Niepokalanej w 

Polsce Zakonu Braci 

Mniejszych Kon-

wentualnych, jubilat 

w Zakonie, zmarł 

dnia 26 marca 2011 

r. w Zamościu, w wieku 75 lat, przeżywszy 

59 lat w Zakonie i 49 lat w kapłaństwie. 

   

Urodził się 27 marca 1936 r. we wsi 

Okrężnica, w województwie mazowieckim, 

w powiecie Zwoleń, w gminie Przyłe ̨k, w 

diecezji radomskiej, w głęboko religijnej 

rodzinie rolniczej, jako syn Józefa i Ma-

rianny z domu Markowska. Na chrzcie 

świętym, udzielonym w parafii Matki Bożej 

Częstochowskiej w Przyłe ̨ku,otrzymał imię 

Klemens. Miał trzech braci i dwie siostry. 

Po ukończeniu szkoły powszechnej w 

Przyłe ̨ku w roku 1951, podjął naukę w 

Małym Seminarium w Niepokalanowie. 

Dnia 30 sierpnia 1952 r. Klemens Mazur, 

który w Zakonie otrzymał imię Rajmund, 

rozpoczął nowicjat w Łodzi-Łagiewnikach. 

(…) Po ukończeniu Nowicjatu został prze-

niesiony do Jasła, gdzie przez trzy lata 

(1953/1954, 1954/1955 i 1955/1956) kon-

http://www.marianie.pl/
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tynuował naukę w szkole średniej, wień-

cząc ją egzaminem maturalnym. (…) 

 

Kolejne dwa lata (1956/1957 i 1957/1958) 

spędził ponownie w Łodzi- Łagiewnikach, 

gdzie studiował filozofię, natomiast w 

latach 1958-1962 studiował teologię w 

WSD OO. Franciszkanów w Krakowie. 

Tam również złożył śluby wieczyste 7 

października 1959 r. Święcenia kapłańskie 

otrzymał 8 lipca 1962 r. w Niepokalanowie 

z rąk ks. bp Bronisława Dąbrowskiego.  

 

Po święceniach kapłańskich pracował jako 

duszpasterz i katecheta w następujących 

placówkach: w Koszalinie (08.1962-

10.1962), W Krakowie (10.1962- 12.1962), 

w Nowym Krawsku - w parafii diecezjalnej 

zastępując ciężko chorego proboszcza 

(12.1962-06.1963), w Gdyni (08.1963-

08.1964), w Gnieźnie (09.1964- 10.1965), 

w Skarżysku Kamiennej (11.1965-

09.1967). W latach 1967-1970 przebywał 

w Lublinie studiując teologię pastoralną na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie 

jednocześnie pełnił funkcję przełożonego 

studentów należących do prowincji war-

szawskiej. Studia uwieńczył w roku 1970 

stopniem magistra teologii.  

Następnie pracował duszpastersko jako 

wikariusz parafii i katecheta w na-

stępuja ̨cych klasztorach: w Kołobrzegu 

(09.1970-09.1971), w Gdańsku (09.1971- 

09.1972), w Gnieźnie (09.1972-08.1973), 

w Kwidzynie (09.1973-08.1975), w Łodzi- 

Łagiewnikach (09.1975-08.1978), w Lę-

borku (09.1978-08.1980). W latach 1980-

1983 pełnił urząd proboszcza i gwardiana 

w Skarżysku-Kamiennej. Następnie pra-

cował duszpastersko w Darłowie (09.1983-

08.1985) i w Kwidzynie (08.1985-09.1986). 

W roku 1986 na kapitule prowincjalnej 

zostaje wybrany na gwardiana klasztoru w 

Radziejowie i pełni ten urząd przez jedną 

kadencję. Następnie posługuje jako dusz-

pasterz i katecheta w następuja ̨cych klasz-

torach: w Miedniewicach (08.1989- 

12.1989), w Skarz ̇ysku-Kamiennej 

(01.1990-08.1990), w Smardzewicach - 

również jako spowiednik nowicjuszy 

(09.1990-06.1992), w Łodzi, ul. Rzgowska 

(07.1992- 08.1993), w Siedlcach (09.1993-

08.1994), w Suwałkach (09.1994-07.1995). 

17 lipca 1995 r. otrzymuje nominację na 

przełożonego w nowo tworzącej się pla-

cówce w Stoczku. Od 28 lipca 1997 r. 

pracuje duszpastersko w Kaliszu. 25 

czerwca 1999 r. ponownie zostaje miano-

wany przełożonym domu filialnego w 

Stoczku. Od 1 października 2001 r. pełni 

posługę duszpasterską w Zamościu (do 20 

sierpnia 2002), w Kaliszu (09.2002-

07.2007), w Wyszogrodzie (08.2007-

12.2008). Z dniem 11 grudnia 2008 r. 

został przeniesiony ponownie do Zamo-

ścia, gdzie posługiwał duszpastersko do 

dnia swojej śmierci. O. Rajmund 31 sierp-

nia 2003 r. obchodził złoty jubileusz życia 

zakonnego, który przeżywał we wspólno-

cie, z wielką wdzięcznością Panu Bogu za 

łaskę powołania zakonnego.  (…) 

 

Pogrzeb ŚP. Ojca Rajmunda Klemensa 

Mazura odbył się dnia 29 marca 2011 roku 

o godz. 12.00 w kościele OO. Franciszka-

nów w Zamościu. Mszy św. przewodniczył 

J.E. Ks. Bp Mariusz Leszczyński, Biskup 

Pomocniczy Diecezji Zamojsko-

Lubaczowskiej w bezpośredniej asyście O. 

Prowincjała Mirosława Bartosa oraz Gwar-

diana Klasztoru w Zamościu O. Bruno 

Andrzeja Kalinowskiego. Okolicznościową 

homilię wygłosił O. Prof. dr hab. Benigny 

Leon Dyczewski z Lublina. O. Dariusz 

Myszk OFMConv 

                ŚP. 0. BAZYLI  ERNEST IWANEK (1934-2011) OFM 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy współbraci, że w dniu 1 kwietnia zmarł we Wrocławiu O. Bazyli (Ernest)  

IWANEK Urodzony 29.10.1934 r. w Opolu. O. Bazyli profesję uroczystą złożył 23.12.1956 r.  w Nysie zaś 

święcenia kapłańskie otrzymał 01.02.1959 r. także w  Nysie  Uroczystości pogrzebowe odbędą się we czwartek  

07 kwietnia w Górze św. Anny, godz. 11.00. O. Ireneusz Bednarek OFM 

 

  

  

  

 

 

1974 r. – wizytator generalny prowincji MB Anielskiej, 

1976 r. – wizytator generalny prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP, 

1978 r. – wizytator generalny wiceprowincji w NRD 

 

 

 

Miejsca pobytu Lata Pełniony urząd, funkcja 

Wrocław 02 II 1959 - 08 II 1964 student filologii klasycznej, katecheta, opie-

kun ministrantów; 

Kłodzko 09 II 1964 – 03 VI 1965 lektor WSD, duszpasterz, opiekun ministran-

tów; 

Wrocław 04 VI 1965 – 15 IV 1967 katecheta, duszpasterz akademicki, opiekun 

ministrantów ; 

Borki Wielkie 16 IV 1967 – 28 VIII 1970 magister nowicjuszy, dyskret, duszpasterz, 

opiekun ministrantów, referent prowincjalny 

ds. powołań; 

Wrocław 29 VIII 1970 – 08 VI 1971 definitor, duszpasterz akademicki, kateche-

ta, referent prowincjalny ds. powołań; 

Góra św. Anny [Dom 

Pielgrzyma] 

09 VI 1971 – 14 VIII 1979 definitor, referent prowincjalny ds. powołań, 

administrator Domu Pielgrzyma, misjonarz 

ludowy, od 19 VIII 1976 r. >> wikariusz 

Prowincji; 

Góra św. Anny [sank-

tuarium] 

15 VIII 1979 – 05 VIII 1988 gwardian, referent prowincjalny ds. powołań, 

misjonarz ludowy; 

Wrocław 06 VIII 1988 – 21 VII 1994 prowincjał, misjonarz ludowy; 

Monachium [Niemcy] 16 IX 1994 – 21 X 1995 roczny szabatni urlop; 

Görlitz [Niemcy] 22 X 1995 –16.08.2006 duszpasterz, administrator kuracji pw. św. 

Anny i św. Jadwigi w Reichenbach-

Mengelsdorf (1996-2000) 

Wrocław 17 VIII 2006 -2011 spowiednik kleryków i juniorystów; 
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Rymanów Zdrój to znane od 1876 r. Uzdrowisko malowniczo położone  

w dolinie rzeki Tabor, w powiecie krośnieńskim, w województwie 

podkarpackim. Zlokalizowane w terenie górskim, jest idealnym miejscem 

dla osób szukajacych ciszy i spokoju. Wysoka zawartość jodu i bromu  

w powietrzu, wody mineralne i korzystny mikroklimat z cechami klimatu 

górskiego i morskiego sprzyjają leczeniu chorób układu oddechowego, 

krążenia, pokarmowego i chorób dziecięcych. Urokliwy park zdrojowy 

znajdujący się w „sercu” Uzdrowiska jest doskonałym miejscem do 

spacerów i wypoczynku. Na otaczających dolinę wzgórzach rozciagają się 

liczne szlaki turystyczne piesze i rowerowe skąd można podziwiać piękny 

krajobraz Beskidu Niskiego. 

Sanatorium Uzdrowiskowe „Stomil” w Rymanowie Zdroju położone jest 

na osłoniętym lasem wzgórzu, z którego roztacza się piękny widok na 

kąpielisko i rzekę Tabor. Własny amfiteatr jest miejscem organizowanych 

koncertów i imprez plenerowych oraz biesiad przy ognisku lub grillu.  

W okresie zimowym można skorzystać z wyciągu narciarskiego, tras 

biegowych, oraz kuligu połączonego z ogniskiem  i pieczeniem kiełbasek. 

Sanatorium oferuje szeroką gamę zabiegów z zakresu elektroterapii, 

światłolecznictwa, ciepłolecznictwa, hydroterapii, krioterapii, kinezyterapii 

oraz masażu leczniczego. Wszystkie zabiegi zlecane są przez lekarzy 

specjalistów, a pacjenci objęci są całodobową opieką pielęgniarską. 

Zapewniamy wysoki standard wykonywanych zabiegów wykorzystując 

nowoczesne metody lecznictwa uzdrowiskowego. Dodatkowo dysponujemy 

salą gimnastyczną ze sprzętem rehabilitacyjnym. 

Zakład przyrodoleczniczy posiada własną pijalnię wody mineralnej „Tytus”. 

 

W Sanatorium Uzdrowiskowym „Stomil” w Rymanowie Zdroju leczymy: 

  - schorzenia układu oddechowego: 

    przewlekłe stany zapalne górnych i dolnych dróg oddechowych, alergia, astma, rozedma  

    i pylica płuc 

  - schorzenia układu krążenia:  

    choroba niedokrwienna serca, stany pozawałowe, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca 

  - schorzenia narządu ruchu: 

    zwyrodnienia stawów i kręgosłupa, skrzywienie kręgosłupa, dyskopatię, stany pourazowe 

Informacje szczegółowe oraz rezerwacja 

 

P. Ewa Żywiec – tel. 607 223 102 lub 13 43 506 67 

e-mail: e.zywiec@sanatorium-stomil.com.pl 

P. Małgorzata Rajchel – tel. 13 43 506 67 lub 13 43 502 11 

e-mail: m.rajchel@sanatorium-stomil.com.pl 


