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Wiadomość tygodnia 

 

 

Nagrody „Feniksa” 

 

S. Zofia Józefa Zdybicka została laureatką 

FENIKSA 2011 - nagrody głównej Stowa-

rzyszenia Wydawców Katolickich. Nazwi-

ska wyróżnionych laureatów, wśród któ-

rych jest również s. Małgorzata Borkow-

ska, benedyktynka, ogłoszono w piątek 

podczas uroczystości otwarcia XVII Tar-

gów Wydawców Katolickich na Zamku 

królewskim w Warszawie. 

   

XVII Targi Wydawców Katolickich odbywa-

ją się w tym roku w Arkadach Kubickiego 

Zamku Królewskiego w Warszawie. Tema-

tem przewodnim jest „Błogosławiony Jan 

Paweł II - Osoba - Życie - Działalność - 

Świadectwo". W czasie uroczystości 

otwarcia Targów przedstawiono nazwiska 

laureatów tegorocznych nagród Feniks, 

przyznawanych przez Stowarzyszenie 

Wydawców Katolickich. 

 

 Nagrodę główną FENIKS 2011 przyznano 

s. Zofii Józefie Zdybickiej, „za stworzenie i 

rozpropagowanie w świecie klasycznej 

szkoły filozofii religii, twórcze zaangażo-

wanie w prace Prymasowskiej Rady Spo-

łecznej i całego Kościoła w Polsce". 

  

FENIKSA Diamentowego otrzymała s. 

Małgorzata Borkowska, benedyktynka, „za 

wybitne dokonania w dziedzinie źródło-

wych badań nad życiem monastycznym w 

kulturze chrześcijańskiej". 

 

 FENIKSY Specjalne przyznano Wydaw-

nictwu M za „Dzieła zebrane Jana Pawła 

II" oraz Wydawnictwu Biały Kruk za „Dzie-

je Wielkiego Pontyfikatu Jana Pawła II". 

  

Stowarzyszenie przyznało również nagro-

dy i wyróżnienia w dziewięciu kategoriach. 

W kategorii literackiej nagrodę otrzyma 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak za 

tom poetycki „Cień" Jana Polkowskiego, a 

w kategorii nauk kościelnych Wydawnic-

two „W drodze" za publikację „Życie sil-

niejsze niż śmierć" Gisbert'a Greshake. 

  

 

S. prof. Zofia Zdybicka 

 

W kategorii edytorskiej nagrodę przyznano 

Wydawnictwu Bernardinum i Narodowemu 

Instytutowi Fryderyka Chopina za książkę 

„Jaśnie Pan Pichon" z tekstem Anny Czer-

wińskiej-Rydel oraz ilustracjami Józefa 

Wilkonia, a w kategorii książka dla dzieci - 

Instytutowi Wydawniczemu Pax za książ-

kę „Filozof bez brody, czyli jak polubić 

myślenie" autorstwa Marie-Luise Raters. 

Wyróżnienie w kategorii książka dla mło-

dzieży przyznano Polskiemu Wydawnic-

twu Encyklopedycznemu za książkę „Łzy 

Racheli" autorstwa Beth Nimmo i Darrella 

Scotta. 

  

W kategorii książka autora zagranicznego 

nagrodę otrzyma Wydawnictwo Fronda i 

Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego za 

pracę „Historia filozofii politycznej", której 

autorami są Leo Strauss i Joseph Cro-

spey, a w kategorii seria wydawnicza 

Księgarnia św. Jacka za cykl „Studia 

Antiquitates Christianae. Series Nova". W 

kategorii publicystyka religijna uhonoro-

wano Wydawnictwo eSPe za książkę 

„Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Spotkania po 

latach. Wywiady" Artura Olędzkiego, a w 

kategorii multimedia Wydawnictwo Święty 

Wojciech za projekt „Lekcje religii". 

Nagrody zostały wręczone laureatom w 

sobotę, 9 kwietnia, o godz. 19.30 w Bazy-

lice Najświętszego Serca Jezusowego na 

warszawskiej Pradze. Nagroda Stowarzy-

szenia Wydawców Katolickich FENIKS 

jest przyznawana od 1999 roku. Celem 

konkursu jest promowanie i wyróżnianie 

wartościowych publikacji, pozytywnie 

ukazujących wartości chrześcijańskie.        

Za: www.deon.pl    

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Bp Albin Małysiak CM - 

Rocznice i Jubileusze 

 

Dnia 5 kwietnia 1970 r. w katedrze na 

Wawelu ks. kard Karol Wojtyła, arcybiskup 

metropolita krakowski udzielił święceń 

biskupich ks. Albinowi Małysiakowi CM, 

którego papież Paweł VI mianował bisku-

pem pomocniczym archidiecezji krakow-

skiej. 

   

Natomiast dnia 1 maja br. ks. bp Albin 

będzie obchodził 70 rocznicę święceń 

kapłańskich, które przyjął w kościele Księ-

ży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu z 

rąk ks. bpa Stanisława Rosponda. Ten 

dzień jest dniem beatyfikacji papieża Jana 

Pawła II. Czy to zbieg okoliczności? W 

2005 roku ks. bp A. Małysiak wydał zbiór 

swojej korespondencji z Janem Pawłem II, 

który zatytułował “Służyłem z Janem 

Pawłem Wielkim”. W każdym z listów 

przejawia się wielki szacunek i umiłowanie 

Następcy św. Piotra. Warto przytoczyć 

kilka zdań, jakimi kończą się listy do Pa-

pieża:  

   

Z najgłębszą czcią całuję pierścień Piotra i 

ręce Ojca Świętego.  Z synowską miłością 

i pokorą całuję ręce Namiestnika Jezusa 

Chrystusa.  

Stale modlę się za mojego tak bardzo 

drogiego i kochanego Ojca Świętego. 

Całuję papieskie ręce.  

Całuję dłonie Piotra naszych czasów i 

przesyłam wyrazy mego oddania.  

Niech żyje długie lata, w dobrym zdrowiu, 

Papież-Geniusz.  

   

W 1994 r. instytut Yad Vashem w Jerozo-

limie przyznał ks. biskupowi Albinowi tytuł 

$#guid{ FF6E02FD-EC40-49D9-92E6-BD 1360944256}#$ 
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„Sprawiedliwy wśród narodów świata” za 

to, że w 1943 r., wraz z siostrą Bronisławą 

Wilemską, szarytką, uratował pięć osób 

narodowości żydowskiej. Jest on jedynym 

polskim biskupem odznaczonym tym tytu-

łem. W 2005 r. Rada Miasta Krakowa 

nadała bp. Albinowi Małysiakowi tytuł 

Honorowego Obywatela Stołeczno-

Królewskiego Miasta Krakowa.  

   

 

 

Ks. bp Albin Małysiak CM jest obecnie 

najstarszym biskupem w Polsce. Pomimo 

swojego wieku (urodził się 12 czerwca 

1917 r.) jest wciąż aktywny i służy Kościo-

łowi poprzez swoją biskupią posługę. 

Sekretariat CM  

 

Pamięć o O.  Józefie Jońcy – w 

pierwszą rocznicę śmierci 

 

Na tydzień przed pierwszą rocznicą trage-

dii smoleńskiej, w niedzielę 3 kwietnia 

2011 roku w Sanktuarium Matki Bożej na 

warszawskich Siekierkach odbyła się 

uroczystość odsłonięcia i poświęcenia 

tablicy upamiętniającej Śp. Ojca Józefa 

Jońca SP, który zginął w katastrofie prezy-

denckiego samolotu pod Smoleńskiem.  

   

Uroczystości przewodniczył J. Em. Kard. 

Józef Glemp, Prymas Senior. Po Euchary-

stii i modlitwie w kościele, w sali teatralnej 

uczniowie i absolwenci Pijarskich Szkół 

Królowej Pokoju w Łowiczu wykonali orato-

rium "Pieśni jerozolimskie". Można także 

było oglądać wystawę zdjęć poświęconą 

o.Józefowi przygotowaną przez Stowarzy-

szenie Parafiada. Ojciec Józef związany 

był z Siekierkami przez ostanie dwadzie-

ścia lat, a działaniom na rzecz lokalnej 

społeczności poświecił wiele pracy i serca.   

 

Na uroczystości obecna była  rodzina ojca 

Józefa, Jego współbracia, liczni przedsta-

wiciele władz krajowych, samorządowych, 

oświatowych oraz reprezentanci środowisk 

na co dzień współpracujących ze Stowa-

rzyszeniem Parafiada.  

Za: www.parafiada.pl  

 

Niepokalanów: spotkanie przewod-

niczących Grupy Kontaktowej epi-

skopatów Polski i Niemiec 

 

W Niepokalanowie odbyło się 8 kwietnia 

spotkanie przewodniczących Grupy Kon-

taktowej episkopatów Polski i Niemiec: 

abp. Ludwiga Schicka i bp. Wiktora Skwor-

ca. W rozmowie z KAI hierarchowie pod-

kreślili, że współpraca obu Kościołów, w 

Polsce i Niemczech, byłaby bardzo przy-

datna dla Europy i dla świata.  

 

Zdaniem bp. Skworca współpracę tę uła-

twić może istnienie w obu Kościołach 

podobnych struktur. „Mamy pewne struktu-

ry analogiczne, chociażby Caritas czy 

pomoc misjonarzom, zaangażowanie w 

krajach Ameryki Południowej, w Afryce, i 

tutaj byłaby możliwość pewnej współpracy. 

Możemy też wspólnie mówić jednym gło-

sem w kwestii prześladowań chrześcijan w 

świecie. Taki głos obydwu Kościołów 

mógłby pewnie wiele zdziałać” – powie-

dział bp Skworc.  

 

Przewodniczący Krupy Kontaktowej epi-

skopatów Polski i Niemiec dyskutowali 

także o perspektywach duszpasterstwa 

Polaków w Niemczech w obliczu rozsze-

rzenia od 1 maja rynku pracy. Za: Radio 

Watykańskie 

 

Moneta z okazji Roku Św. Maksymi-

liana 

W 2011 roku, kiedy upamiętniamy 70 

rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksy-

miliana Kolbego (14 sierpnia 1941), Men-

nica Śląska Sp. z o.o. we współpracy z 

Urzędem Miasta Zduńska Wola dla 

uczczenia Roku św. Maksymiliana Kolbego 

(1894-1941) przygotowuje okazjonalną 

monetę. Numizmat emitowany będzie w 

nakładzie 8000 sztuk. Wykonany będzie w 

dwóch materiałach: 

   

 

Golden Nordic (GN), ciężar 11,90g - 4000 

sztuk 

Nowe Srebro (NS), ciężar 12,30g - 4000 

sztuk 

Srebro Ag 500, ciężar 13 g - 100 sztuk  

 

Za: www.franciszkanie-warszawa.pl  

     

  Refleksja tygodnia 

 

 

Ut unum sint 

 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 

już blisko. Przeżywamy na nowo wydarze-

nia Wielkiego Tygodnia, a wśród nich 

chwile poprzedzające aresztowanie Jezu-

sa i słowa-testament z Modlitwy Arcyka-

płańskiej: „Nie tylko za nimi proszę, ale i za 

tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć 

we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak 

Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni 

stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, 

że Ty Mnie posłałeś” (J 17,20-21). 

 

Do kilku zakonów w Polsce w ostatnich 

dniach ktoś rozesłał poniższy e-mail. Jak 

się okazało z dalszej wymiany korespon-

dencji, uczynił to ktoś, kto porzucił w wieku 

19 lat Kościół Katolicki na rzecz jakiegoś 

wyznania protestanckiego (imię i okolicz-

ności zostały dla zachowania dyskrecji 

zmienione). Zamieszczam moją odpo-

wiedź. Wymiana myśli między nami trwa. 

 

„Witam! Mam takie zapytanie. Wiem, że 

interesujesz się Bogiem, ale czy był taki 

dzień, w którym powierzyłeś Jezusowi 

swoje życie? Nie mówię tu o chrzcie w 

wieku niemowlęcym, ale o świadomej 

decyzji, o świadomym wyborze Jezusa 

Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. 

Jezus mówi w Ew. Jana 3, że musimy się 

na nowo narodzić. Czy narodziłeś się już 

na nowo? Czy gdybyś dzisiaj umarł, to 

wiesz, że poszedłbyś do nieba, by żyć na 

wieki z Jezusem? Pozdrawiam – Julian” 

 

Julianie! Odpowiem Ci na początek na 

pytanie, które zadałeś w pierwszym e-

mailu. Tak, spotkałem Chrystusa, powie-

rzyłem Mu swoje życie i cały czas czuję, 

jak mnie prowadzi i się mną opiekuje. W 

ten sposób życie staje się wspaniałą przy-

godą, znika lęk, także przed śmiercią, bo 

http://www.parafiada.pl/
http://www.karmel.pl/
http://www.franciszkanie-warszawa.pl/
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człowiek wchodzi w osobowy kontakt z 

Bogiem. Nie wiem, od czego to zależy – to 

spotkanie Boga w taki sposób i doświad-

czanie Go na co dzień bardzo bliskie i 

osobiste – bo rzeczywiście zauważam 

wokół siebie wielu, o których piszesz, 

którzy najwyraźniej tego samego nie do-

świadczają. Jedyną odpowiedź znajduję w 

stwierdzeniu, że to jest szczególna łaska, i 

wiem, że na nią nie zasługuję. 

 

Od razu w pierwszym Twoim e-mailu wy-

czułem, że popadłeś w jakieś środowisko 

protestanckie, zielonoświątkowe czy inne, 

bo piszesz w 100% ich językiem. Nie robię 

Ci z tego wyrzutu – każdy ma prawo szu-

kać własnej drogi. Ja miałem to szczęście, 

że Boga – Chrystusa – spotkałem i przyją-

łem jako mojego osobistego Pana i Zbawi-

ciela bez opuszczania prawdziwej i pełnej 

wspólnoty wiary, jaką jest Kościół Katolicki. 

A ostatnio bardzo się fascynuję Kościołem 

prawosławnym – słucham ich audycji 

radiowych po rosyjsku, posługuję się ich 

modlitwami – i zauważam, jak zdumiewa-

jące jest to, że po tysiącu lat rozłamu mię-

dzy chrześcijańskim Wschodem a Zacho-

dem, między Rzymem a Bizancjum, Duch 

Święty pozwolił nam tak dalece zachować 

jedność wiary i modlitwy. Natomiast o 

Kościołach protestanckich ze smutkiem 

stwierdzam (także na podstawie osobi-

stych obserwacji życiowych), że bardzo 

błądzą, trwając w herezji.  

 

Zapewne ci, którzy w rodzinach prote-

stanckich się urodzili, nie ponoszą wielkiej 

winy. Jeżeli będą szczerze szukali prawdy 

i pogłębienia swojej wiary, to muszą prę-

dzej czy później dojść do poznania i przy-

jęcia, że nie ma prawdziwego Kościoła 

Chrystusowego bez Eucharystii, bez sa-

kramentów, bez Piotra-Skały, którego 

reprezentuje w kolejnych pokoleniach 

Biskup Rzymu, czyli papież. Protestanci, 

odrzucając te prawdy, niesłychanie się 

zubożają. Pan Bóg nie jest ograniczony w 

swoim działaniu, więc może zbawić, kogo 

chce, ale protestanci pozbawiają się bar-

dzo cennych pomocy duchowych. Za tym 

idą w nieunikniony sposób podziały na 

setki denominacji, wypaczenia w rodzaju 

święcenia kobiet na rzekome kapłanki i na 

biskupów, aprobata dla „małżeństw” ho-

moseksualnych, akceptacja czynnych 

związków homoseksualnych nawet u swo-

ich tzw. biskupów (patrz: Kościół episko-

palny w USA) itd. itp.  

 

Oczywiście Kościół Katolicki składa się z 

grzesznych ludzi, u wielu wiara jest jak 

tlejący się knotek czy jak trzcina nadłama-

na, ale potencjał dojścia do Prawdy jest tu 

jedyny i niepowtarzalny. Jestem głęboko 

przekonany, że w dzisiejszym chrześcijań-

stwie prawo do używania miana Kościoła 

Chrystusowego mają jedynie Kościół Kato-

licki i Cerkiew Prawosławna oraz pewna 

część anglikanizmu, która zachowała wiarę 

w Eucharystię i sakramenty oraz sukcesję 

apostolską. Inne wspólnoty chrześcijań-

skie, choć ważnie włączone w Chrystusa 

przez chrzest, są przez herezję bardzo 

mocno okaleczone i ułomne i nie należą do 

jednego, świętego, powszechnego i apo-

stolskiego Kościoła (w liczbie pojedynczej, 

tak jak to jest w „Wyznaniu wiary”) – lub 

może są na jego dalekich peryferiach. 

Prowadzą przy tym wiele pożytecznych 

dzieł, można się od nich nauczyć często 

gorliwości i np. dobrych metod ewangeli-

zacji – więc pewnie będzie im to na Sądzie 

Ostatecznym policzone na plus, ale ogól-

nie – błądzą. Nie widzę potrzeby (a raczej 

tragedię), by ktoś miał opuszczać Kościół 

Katolicki i szukać Prawdy gdzieś poza nim. 

 

Jeżeli znasz język angielski, mogę Ci w 

tym temacie zasugerować bardzo ciekawy 

tekst napisany w latach 20. XX wieku 

przez protestanta – unitarianina – później 

agnostyka, który ostatecznie został „kato-

lickim” anglikaninem. Bardzo surowo – ale 

w moim odczuciu trafnie – ocenia w nim 

zło protestantyzmu: Ralph Adams Cram, 

„Toward the Great Peace” – do ściągnięcia 

np. tu: http://www.gutenberg.org/ebooks/10 

642 Zobacz np. rozdział: „A Working Philo-

sophy”. 

 

A przy okazji: czy próbowałeś kiedyś prze-

czytać Katechizm Kościoła Katolickiego? 

To kopalnia prawd o naszej wierze. Wiem, 

to gruba księga. Krótsze jest Kompendium 

Katechizmu Kościoła Katolickiego. Chyba 

jeden i drugi dokument jest też dostępny w 

Internecie. Jeżeli z tymi dokumentami się 

zapoznasz – a warto! – wtedy Twoje my-

ślenie i argumentacja będą znacznie głęb-

sze i prawdopodobnie odrzucać będziesz 

nie tyle naukę Kościoła i sam Kościół jako 

instytucję, lecz będziesz ubolewać nad 

brakiem gorliwości i oziębłością chrześci-

jan – nad czym sam Pan Jezus też ubole-

wa. 

 

Julianie, powyższym wyznaniem naprawdę 

nie chcę Cię w żaden sposób dotknąć. 

Wiesz, co w tym wszystkim jest ciekawe-

go? W Kościele Katolickim nigdy nie byli-

śmy wychowywani do nienawiści do innych 

religii czy wyznań. Po prostu stwierdzamy: 

to nasi biedni bracia i siostry odłączeni. 

Natomiast bardzo często ze strony prote-

stantów doświadczam jakiejś agresywnej, 

ślepej nienawiści do katolików. Zauważ, że 

nie wystrzegłeś się tego: by przedstawić 

Twoją wiarę, musiałeś koniecznie nega-

tywnie wypowiedzieć się o Kościele Kato-

lickim, o zakonach, o osobach duchow-

nych… Dlaczego? Czy protestantów mę-

czy sumienie i szukając słabości u innych, 

chcą sami usprawiedliwić swoje błądze-

nie? Ostatecznie każdy z nas będzie od-

powiadał przed Bogiem za swoje czyny i 

tłumaczenie się, że ktoś mnie zgorszył, 

będzie miało dosyć małą wagę jako oko-

liczność łagodząca… 

 

Pozostaję pełen szacunku dla Ciebie i 

Twoich poszukiwań – obiecuję modlitwę, 

byś całe życie szukał Prawdy i za nią 

szedł. Szczęść Boże!     

   

Ks. Tomasz Sielicki TChr 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

„Być miłością w sercu Kościoła” 

Benedykt XVI o Św. Teresie  

z Lisieux 

 

Nigdy nie studiowała teologii, zmarła w 

wieku zaledwie 24 lat, a jednak to właśnie 

ją Benedykt XVI wskazał dziś jako wzór i 

przewodnika dla teologów. Dzięki jej 

prostocie Bóg mógł ją bowiem prowadzić 

do samej głębi swej tajemnicy – powie-

dział Papież o św. Teresie z Lisieux. Jest 

ona ostatnim z Doktorów Kościoła, któ-

rych Benedykt XVI prezentuje w swych 

środowych katechezach. A zarazem jedną 

z najbardziej popularnych i lubianych 

świętych. Nigdy bowiem - jak podkreślił 

Benedykt XVI - nie przestała pomagać 

tym, którzy się do niej modlą.  

 

Kościół zaś oświeca swą głęboką doktry-

ną dziecięctwa duchowego. Rys biogra-

ficzny św. Teresy z Lisieux został przed-

stawiony również po polsku. Urodziła się 

2 stycznia 1873 r. w Alencon, w Norman-

dii, w rodzinie Ludwika i Zelii Martin, któ-

rych beatyfikacja miała miejsce w 2008 r. 

Święta Teresa miała zaledwie cztery lata, 

kiedy straciła matkę. W wieku 13 lat, w 

czasie Pasterki, przeżywa swoje „całkowi-

te nawrócenie". Dwa lata później wstępuje 

do klasztoru karmelitanek w Lisieux, gdzie 

otrzymuje imię Teresy od Dzieciątka 

Jezus i od Świętego Oblicza. Odznaczała 

się pokorą, ewangeliczną prostotą i wielką 

ufnością do Boga. Tych cnót uczyła po-

wierzone jej nowicjuszki. Swoje życie 

ofiarowała za zbawienie dusz i za Kościół. 

Zmarła 30 września 1897 r. W 1925 r. 

papież Pius XI ogłosił ją świętą, a także 

http://www.gutenberg.org/ebooks/10 6
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patronką misji katolickich. Jan Paweł II 

nadał jej tytuł Doktora Kościoła. 

Benedykt XVI zaznaczył, że św. Teresa 

żyła w ukryciu karmelitańskiego klasztoru. 

Zgodnie ze swym pragnieniem była miło-

ścią w sercu Kościoła. Stało się o niej 

głośno, kiedy już po jej śmierci zostały 

wydane jej zapiski. 

„Jest to wspaniała historia miłości, opo-

wiedziana z takim autentyzmem, prostotą 

i świeżością, że nie można się nią nie 

zachwycić. Ta miłość ma oblicze i imię. 

Jest nią Jezus - zaznaczył Papież. - Dro-

dzy przyjaciele, również my powinniśmy 

wraz ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus 

móc powtarzać Panu Bogu co dnia, że 

chcemy żyć z miłości do Niego i innych, 

uczyć się od świętych kochać prawdziwie 

i bez reszty. Teresa jest jednym z owych 

maluczkich z Ewangelii, którzy dają się 

Bogu prowadzić do samej głębi Jego 

tajemnicy. Jako taka jest wzorem dla 

wszystkich, a w szczególności dla tych, 

którzy w ludzie Bożym pełnią posługę 

teologa. Z pokorą i miłością, wiarą i na-

dzieją Teresa wnika w istotę Pisma Świę-

tego, które ujmuje Misterium Chrystusa. 

Taka lektura Biblii, która karmi się wiedzą 

miłości, nie jest sprzeczna z wiedzą aka-

demicką. Wiedza świętych jest bowiem 

wiedzą najdoskonalszą" - powiedział 

Benedykt XVI.       Za: Radio Watykańskie 

Nowy zarząd generalny u Uczennic 

Boskiego Mistrza 

 

S. Maria Regina Cesarato została wybra-

na na drugą kadencję, aby przez kolejne 

sześć lat pełnić posługę przełożonej ge-

neralnej w Zgromadzeniu Sióstr Uczennic 

Boskiego Mistrza.  

 

 

 

Znamy tez  nazwiska sióstr,  które będą 

stanowiły zarząd generalny Zgromadzenia 

w następnym sześcioleciu. Wśród nich 

jest Polka, s. M. Anetta Szczykutowicz. 

Urodzona w miejscowości Jawor(Polska), 

24-01-1970 r. Ukończyła Magisterium z 

Teologii w Melbourne College of Divinity. 

Pochodzi ze wspólnoty DM w Kinshasa 

(Rep. Dem. Konga).       Za: www.pddm.pl   

 

40-lecie Instytutu Duchowości na 

Antonianum 

 

Sympozjum i otwarcie wystawy fotogra-

ficznej złożyły się na obchody 40 lecia 

Franciszkańskiego Instytutu Duchowości, 

4 kwietnia br., na Papieskim Uniwersyte-

cie Antonianum. Instytut powstał w roku 

akademickim 1970/71 z inspiracji br. 

Lazzaro Iriarte (który został jego pierw-

szym kierownikiem), pod patronatem 

Zakonu Kapucynów i uznany przez Kon-

gregację Wychowania Katolickiego w 

1972 roku.  

   

Podczas sesji porannej teologowie i wy-

kładowcy Instytutu zmierzyli się z tema-

tem „Tożsamość i zadania teologii du-

chowości dzisiaj". Po południu wsłuchiwa-

no się w wypowiedzi Ministrów General-

nych: br. Josè R. Carballo, OFM, Wielkie-

go Kanclerza PUA; br. Marco Tasca, 

OFMConv; br. Mauro Jöhri, OFMCap i br. 

Michael Higgins TOR, którzy strarali się 

nakreślić "misję Instytutu".  

W przeciągu 40 lat na Franciszkańskim 

Instytucie Duchowości 575 absolwentów 

uzyskało dyplom ukończenia studiów, 780 

otrzymało licencjat i 22 doktorat. Do tych 

wyliczeń trzeba dodać wielu innych stu-

dentów, którzy nie osiągnęli stopni aka-

demickich, studentów nadzwyczajnych i 

wolnych słuchaczy, którzy korzystali z 

posługi akademickiej Instytutu. Obecnie, 

w roku akademickim 2011/12 na Instytu-

cie studiuje 199 studentów, pochodzących 

z wszystkich kontynentów. Grono profeso-

rów liczy 47 osób. Za: 

www.db.ofmcap.org/pls  

Pierwszy franciszkański diakon w 

Paragwaju 

 

W wigilię niedzieli Laetare (4 nd. Wielkie-

go Postu) i w 6. rocznicę Przejścia do 

Domu Ojca kochanego przez cały świat 

Jana Pawła II, Misja krakowskich fran-

ciszkanów w Paragwaju przeżywała ko-

lejną historyczną uroczystość – święcenia 

diakonatu pierwszego Paragwajczyka. 

   

W kościele parafialnym pw. Narodzenia 

NMP w Guaracha, br. Rudolf Cristhian 

Riquelme Acosta przyjął święcenia z rąk 

ks. bpa. Sebelio Peralta, ordynariusza 

diecezji  San Lorenzo, na terenie której 

znajduje się wspomniany klasztor. W 

uroczystości wzięli udział wszyscy bracia 

z Delegatury w Paragwaju, klerycy z 

zakonu Braci Mniejszych i Kapucynów, 

siostry zakonne, krewni i przyjaciele O. 

Diakona ze Ciudad del Este, oraz licznie 

zgromadzeni wierni z Guarambaré, Are-

gua i Asunción. Radości, wzruszeniom i 

łzom nie było miary. Ks. Biskup, którego 

rodzice byli Tercjarzami Św. Franciszka, 

zachęcał do wytrwałości w służeniu Bogu 

i ludziom. Po uroczystości goście zostali 

zaproszeni do „Ogrodów Klasztornych" na 

doskonałe "asado". 

 

Dziękując Bogu za wszelkie łaski jakich 

nam udziela, prosimy o modlitwę w inten-

cji nowo wyświęconego Diakona i całej 

Delegatury Prowincjalnej w Paragwaju. 

  

 

 

Paragwaj jest trzecim krajem Ameryki 

Łacińskiej, do którego dotarli zakonnicy 

krakowskiej prowincji Franciszkanów, po 

Boliwii i Peru. Początek misji wiąże się z 

przyjazdem do tego kraju o. Rufina Orec-

kiego w styczniu 1986 r. Obecnie fran-

ciszkanie pracują w Asuncion, Aregua i 

Guarambare. o. Andrzej Zbroja  

Za: www.zakonfranciszkanow.pl  

 

Misjonarz palotyński o wojnie  

domowej  na Wybrzeżu Kości  

Słoniowej 

 

Zbrojny konflikt trwający od 19 paździer-

nika 2002 r. na Wybrzeżu Kości Słoniowej 

wydaje sie nie mieć końca! Już blisko 10 

lat trwa propaganda obiecująca pokój 

zarówno ze strony rządu jak i ze strony 

zbrojnej opozycji. Pokój, którym tak bar-

dzo szczycił się kraj Felixa Houphouëta-

Boigny, pierwszego prezydenta WKS, jest 

teraz najczęściej wypowiadanym słowem, 

przez mieszkańców tej części Czarnego 

Kontynentu. Do pokoju nawołuje Kościół, 

rząd, media, artyści, zwykli ludzie… 

   

„Le Vieux" (starzec, mędrzec), jak nazy-

wano pierwszego prezydenta WKS, potra-

fił utrzymać pokój w kraju będącym 

przedmiotem pożądliwości z wszystkich 

stron ze względu na swoje bogactwa 

naturalne. W pewnym momencie „Sta-

rzec" musiał jednak odejść jak każdy 

śmiertelnik i był to moment zwrotny w 

życiu wszystkich jego „dzieci" i „wnuków", 

bo przecież tak traktował lud powierzony 

mu od 1960 roku. Patrząc z perspektywy 

zakonnika, który mieszkał w tym kraju 

jeszcze za życia poprzedniego prezyden-

ta, doszedłem do wniosku, że mimo swo-

jej życiowej mądrości prezydent nie po-

myślał o tym, że przecież kiedyś ktoś 

obejmie po nim stery, że trzeba by dać 

„dzieciom" do ręki wędkę, a nie złowioną 

już przez siebie rybę? 

Na przestrzeni ostatnich lat wiele mówiło 

się w mediach o Wybrzeżu Kości Słonio-

wej. Wiele dobrego, ale i wiele złego. 

http://www.karmel.pl/
http://www.pddm.pl/
http://www.db.ofmcap.org/pls
http://www.zakonfranciszkanow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=489:is034&catid=92:infopolskaswiat&Itemid=515
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Gościnni i pokojowo uśmiechnięci Ivoryj-

czycy zaczęli się gubić w przepisach 

Bożych i ludzkich przykazań. Zaczęto ich 

postrzegać jako ksenofobów i rasistów, 

szukających sposobu pozbycia się cudzo-

ziemców!  Obcym stał się każdy, kto nie 

myśli tak jak oni, kto nie mówi i czyni tak 

jak oni. Coraz więcej niechęci, a nawet 

wrogości i nienawiści wkradło się pod 

dachy Ivoryjczyków, nawet jednego klanu 

czy rodziny. Dzisiaj „biblijnie" brat sprze-

daje brata, a dziecko rodziców! Dzisiaj 

każdy może natknąć się na śmierć nie 

wiadomo kiedy i gdzie? Czarny obłok 

zawisł nad 20 milionowym państwem 

afrykańskim ludów Akan, Krou, Sénoufo i 

Mandé, który zamieszkały jest również 

przez kilka milionów obcokrajowców, 

wywołujących negatywne nastroje u prze-

ciętnego Iworyjczyka. 

Pomimo bardzo poważnego kryzysu 

społeczno-politycznego na WKS (by nie 

użyć już słowa „wojna"), mieszkańcy tego 

skrawka kontynentu zachowali głęboko w 

sercu pozytywne wartości kultury swoich 

przodków. Często zastanawiałem się, do 

jakiego poziomu dojść może ludzka wy-

trzymałość na stres i niezrozumienie? 

Pomimo bardzo wielu momentów po-

houphouetowskich czasów, gdzie czło-

wiek był pod dużą presją propagandy 

politycznej, a następnie propagandy 

ulicznej, Ivoryjczycy potrafili zachować 

dobre serce i uśmiech nawet do cudzo-

ziemca, który przecież według propagan-

dy chce wyrządzić mu krzywdę i zniszczyć 

jego kraj! 

Kiedyś zamierzałem zostać jednym z tych 

misjonarzy, którzy całe życie poświecili na 

głoszenie Ewangelii przekazując ludom 

Afryki wiarę katolicką! Po kilkunastu la-

tach pracy: najpierw w przepięknej bazyli-

ce-sanktuarium Matki Bożej Pokoju, na-

stępnie po 3 letnim doświadczeniu pracy 

w buszu w Grand-Béréby, a ostatecznie w 

nieźle rozwiniętej parafii Świętego Zbawi-

ciela Miłosiernego w Abidjanie, dosze-

dłem do wniosku, że to nie ja nawracam 

Afrykę, ale Afryka mnie! Miałem szczęście 

doświadczenia modlitwy w moim rodzin-

nym kraju i w kilku innych krajach, ale tak 

wewnętrznego duchowego doświadczenia 

podyktowanego obserwacją modlącego 

się Afrykańczyka nie doznałem nigdzie.  

 

Nie jest łatwo opisać, to co odczuwam czy 

przeżywam duchowo na Czarnym Konty-

nencie. Nie chciałbym być postrzegany 

też, jako człowiek głębokiego spotkania z 

Bogiem czy wielkiego osobistego nawró-

cenia, chociaż bym tego pragnął. Nie da 

sie jednak zaprzeczyć, że modlitwa ludzi, 

do których zostałem posłany i sposób w 

jaki się modlą, zachęcają mnie często do 

refleksji nad stanem mojej duszy. Bardzo 

daleki jestem od obrazu, jakiego  

Bóg i drugi człowiek by sobie o mnie 

życzyli, ale wiem też, że idąc po linii pozy-

tywnej refleksji - nie błądzę. Każdemu 

życzyłbym widoku modlącej sie kobiety 

afrykańskiej przed statuą Matki Bożej, 

klęczącego i zatopionego w modlitwie 

mężczyzny, czy dziecka niewinnie po-

zdrawiającego figurę Świętego Wincente-

go Pallottiego. Czasami jest to modlitwa 

cicha, czasami szept, a czasami głośna 

modlitwa dziękczynna czy błagalna. Ob-

serwując gesty rąk, twarzy i całego ciała 

można odczuć obecność Tego, do które-

go modląca osoba się zwraca. 

Podczas pracy misyjnej robię dużo zdjęć, 

często zdarzało mi się być skrępowanym i 

onieśmielonym pięknem, ale i duchowa 

głębią tego, co widziałem przez obiektyw. 

Niestety nie da się tego uchwycić na 

kliszy czy zatrzymać w pamięci aparatu, 

ale czasami nawet chyba nie wypada? 

Niedoskonałym odzwierciedleniem tego 

może być spojrzenie dwojga kochających 

się osób, czy pocałunek matki. Nie opisu-

je tu oczywiście stanu duszy przeciętnego 

Afrykańczyka, bo nie mam do tego dostę-

pu ani prawa, ale wierze, że tak realnie 

przeżyte spotkanie człowieka z Bogiem 

prowadzi często do nawrócenia własnego 

czy drugiej osoby. W pewnym sensie jest 

to milczące głoszenie ewangelii - tej 

ewangelii, która zachęca nas do miłości 

miłosiernej i pokoju. 

Pomimo, iż snuję tę refleksje pod obstrza-

łem, wierzę, że prawdziwy pokój nie jest 

utopią i nawet w kraju tak zmęczonym 

przemocą, ludzie odzyskają pełną pogodę 

ducha, a kraj zacznie podnosić się z 

„gruzów", chociaż po ludzku rzecz biorąc 

zajmie to jeszcze wiele lat. Br. Zbigniew 

Kłos SAC                    Za: www.pallotyni.pl    

 

   

  Zapowiedzi wydarzeń  

 

 

Kapucyńska Kapituła Namiotów 

2011 

 

„Panie, przymnóż nam wiary!” To tytuł 

Kapituły Namiotów, która odbędzie się w 

Krakowie, w dniach 7–9 września 2011 r. 

Spotkanie zostało przygotowane z inicja-

tywy Konferencji CECOC, a jego tematem 

jest Nowa Ewangelizacja. Benedykt XVI 

podczas wigilii Zesłania Ducha Świętego 

w 2007 r. zaprosił świeckich do podziele-

nia się doświadczeniem głoszenia Dobrej 

Nowiny – zgodnie z charyzmatem nowej 

ewangelizacji  

 

Odnosząc się do tego wydarzenia, bracia 

zebrani na kapitule w Krakowie oprócz 

liturgii i katechez będą mieli okazję posłu-

chać doświadczenia członków niektórych 

nowych ruchów kościelnych. To zachęta, 

mówią organizatorzy, do osobistego wej-

ścia w nawrócenie i słuchania Słowa 

Bożego oraz do otwarcia się na świeże 

powiewy Ducha, jakimi są nowe rzeczywi-

stości w Kościele.  

 

 

 

A to wszystko, by mieć wiarę i głosić Do-

brą Nowinę światu. Spotkanie adresowane 

jest głównie do braci z prowincji należą-

cych do CECOC, ale także  innych braci 

kapucynów z Europy.  Zapraszamy na 

oficjalną stronę: www.2011.kapucyni.pl  

Zapowiedz Misterium Męki Pań-

skiej w Kalwarii Zebrzydowskiej 

 

W Niedzielę Palmową (17 kwietnia 2011 

r.) w sanktuarium pasyjno-maryjnym w 

Kalwarii Zebrzydowskiej, nastąpi inaugu-

racja odpustu Wielkiego Tygodnia wraz z 

Misterium Męki Pańskiej. Uroczystej su-

mie o godz. 11.15, przed którą nastąpi 

obrzęd poświęcenia palm, przewodniczył 

będzie Ks. Kard. Franciszek Macharski.  

 

Oficjalne rozpoczęcie Chwalebnego Miste-

rium Męki Pańskiej nastąpi o godz. 15.00. 

Alumni bernardyńskiego seminarium, 

przewodnicy kalwaryjscy oraz pielgrzymi z 

różnych stron Polski odtworzą triumfalny 

„Wjazd Chrystusa na osiołku do Jerozoli-

my" oraz scenę „Wypędzenia przekup-

niów". 

  

Kolejne części Misterium, „Uczta u Szy-

http://www.pallotyni.pl/
http://www.2011.kapucyni.pl/
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mona" i „Zdrada Judasza" zostaną przed-

stawione w Wielką Środę. W Wielki 

Czwartek o godz. 13.30, kustosz sanktu-

arium umyje nogi dwunastu Apostołom, po 

czym wyruszy procesja pasyjna do pałacu 

Kajfasza. Po zakończeniu czwartkowego 

Misterium w Wieczerniku na Dróżkach 

zostanie odprawiona Msza św., po czym 

rozpocznie się całonocna adoracja Naj-

świętszego Sakramentu w Piwnicy u Kaj-

fasza. Uroczysta Msza Wieczerzy Pań-

skiej pod przewodnictwem prowincjała oo. 

Bernardynów o. Czesława Gnieckiego, 

zostanie odprawiona o godz. 19.30 na 

Placu Rajskim przed bazyliką. 

 

 Wielkopiątkowe uroczystości rozpoczną 

się o świcie „Porannym sądem" przy ka-

plicy Kajfasza. Następnie procesja wyru-

szy do Piłata i Heroda. Ok. godz. 8.00 

przy pałacu Piłata, pielgrzymi wysłuchają 

Dekretu oraz pasterskiego słowa Metropo-

lity Krakowskiego, kard. Stanisława Dziwi-

sza. Po czym wyruszy tradycyjna Droga 

Krzyżowa, której zakończenie będzie 

miało charakter ściśle liturgiczny - na 

Wzgórzu Ukrzyżowania celebrowana 

będzie, pod przewodnictwem Ks. bpa 

Jana Szkodonia, Liturgia Męki Pańskiej, 

która zamknie kalwaryjskie Misterium. 

 

 

 

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się 

w sobotę o godz. 19.00. W Niedzielę 

Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 

6.00 wyruszy procesja rezurekcyjna z 

kościoła Grobu Pańskiego do bazyliki, 

gdzie odprawiona zostanie uroczysta 

Msza Święta, której przewodniczył będzie 

Ks. bp Jan Szkodoń z Krakowa. 

 

Kalwaryjskie Misterium Pasyjne, biorące 

swój początek w 1. poł. XVII w., po zre-

formowaniu ich po II wojnie światowej 

gromadzi w sanktuarium ponad sto tysięcy 

pielgrzymów i turystów z kraju i z zagrani-

cy. Misterium w Kalwarii jest odtwarzane 

każdego roku, w poszczególne dni Wiel-

kiego Tygodnia. Odbywa się w plenerze 

na Dróżkach Kalwaryjskich, na przestrzeni 

ok. 6 kilometrów. Ważniejsze role w miste-

rium odtwarzają alumni bernardyńskiego 

seminarium, pozostałe - jak dawniej - 

przewodnicy grup pielgrzymkowych oraz 

pielgrzymi z różnych regionów Polski. W 

tym roku po raz trzeci w postać Chrystusa 

wcieli się brat Kalikst, alumn IV roku WSD 

oo. Bernardynów. 

  

Jak co roku, od Niedzieli Palmowej do 

Wielkiego Piątku, przez Kalwarię przejdzie 

blisko 150 tysięcy pielgrzymów z różnych 

stron Polski i Europy. Przybędą oni, aby 

na Dróżkach kalwaryjskich przeżywać 

okres szczególnego zamyślenia nad ceną 

naszego odkupienia.Za:www.kalwaria.eu  

 

   

  Witryna Tygodnia  

 

 

IMAGO 

czasopismo Fundacji Pro Humana Vita 

 

W Krakowie wychodzi w tych dniach 

nowe czasopismo Fundacji Pro Humana 

Vita, założonej przez p. dr Wandę Pół-

tawską. Redakcję tego dwumiesięcznika 

stanowią młodzi katoliccy inteligenci 

zafascynowani teologią ciała Jana Paw-

ła II oraz chrześcijańską wizją człowie-

ka. Poniżej znajdziecie informacje o 

treści pierwszego numeru IMAGO. 

 

Natura, naturalnie, zgodnie z naturą – jak 

rozumiane są te pojęcia współcześnie? 

Wbrew pozorom, odpowiedź nie jest oczy-

wista. Bo czy istnieje coś takiego jak przy-

pisany do każdej istniejącej rzeczy i osoby 

charakterystyczny dla niej zespół cech? 

Zdrowy rozsądek i codzienne doświadcze-

nie mówi, że tak. Wiele współczesnych 

nurtów myślenia twierdzi, że nie, gdyż 

możemy dowolnie kształtować to, kim 

jesteśmy, i przekształcać także rzeczywi-

stość wokół nas. 

 

Czy dowolnie możemy sobie dobierać płeć 

lub rezygnować z zawartej w jej pojmowa-

niu płodności? Z tym pytaniem mierzy się 

Maria Środoń. O czasie ciąży i przemia-

nach, jakie wnosi ona w życie i ciało kobie-

ty zapytaliśmy dr ginekolog-położnik Alek-

sandrę Baryłę, a o medycznym rozumieniu 

natury i człowieczeństwa napisał dla nas 

prof. Bogdan Chazan. 

 

 

 

Natura jest pojęciem filozoficznym, wyraź-

nie obecnym zwłaszcza w filozofii Arystote-

lesa. Przystępnie i precyzyjnie napisał o 

tym w swoim tekście Jarosław Olesiak. W 

tym dziale można przeczytać także o kato-

lickim ruchu ekologicznym (wywiad z o. 

Stanisławem Jaromim OFMConv), nowym 

feminizmie (Michel M. Schumacher) oraz 

postawione zostaje przez Krzysztofa A. 

Wojcieszka pytanie kim jest człowiek wo-

bec natury: panem, niewolnikiem czy może 

kimś jeszcze innym? Oprócz pytania poja-

wi się, rzecz jasna, także odpowiedź. 

 

Do natury kobiety należy zmienność: o jej 

przebiegu i przyczynach oraz o natural-

nych metodach rozpoznawania płodności 

napisała dla nas Renata Kreczmańska. 

Przedrukowujemy także tekst dr Wandy 

Półtawskiej sprzed równo półwieku, aby 

pokazać jak zmienił się język mówienia o 

rodzinie oraz dać czytelnikom możliwość 

osądzenia, ile z ówczesnego obrazu mał-

żeństwa pozostaje aktualne obecnie. 

 

Dział prawny tym razem skupia się na 

relacji między „prawami” zwierząt a pra-

wami ludzi (Brachowicz, Terlikowski), zaś 

w tekście Jacoba Cornidesa możemy 

przeczytać o relacji między prawami natu-

ralnymi i prawem stanowionym. Tomasz 

Teluk zastanawia się, dlaczego piekło jest 

puste, a na koniec, w przekornej końców-

ce, Andrzej Fister-Stoga m.in. zwraca się z 

apelem do kotów o rozważenie zmiany 

diety na wegetariańską. Pytanie tylko czy 

to będzie zgodne z ich naturą? Elżbieta 

Wiater 

 

Więcej o czasopiśmie i jak je zakupić: 

www.imago.org.pl 

 

http://www.imago.org.pl/
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Odeszli do Pana 

 

 

 

 

ŚP. KS. STANISŁAW PIÓRKOWSKI (1936-2011)  

 

W dniu 14 marca 2011 r. w szpitalu w 

Łodzi zmarł Ks. Kanonik Stanisław Piór-

kowski. Urodził sie 02.04.1936 r. w Ko-

luszkach jako najmłodszy z dzisięciorga 

dzieci Józefa i Walerii zd. Orlowskiej. W 

dniu 02 sierpnia 1957 r. wstąpil do Zgro-

madzenia Misjonarzy Klaretynów.  

   

Studia teologiczne rozpoczął w WSD Ślą-

ska Opolskiego. Po wyjeździe w 1959 r. do 

Rzymu kontynuował naukę w Miedzynaro-

dowym Kolegium Klaretynów. Nowicjat 

odbył w Antrodoco, a 08 grudnia 1964 

złożył śluby wieczyste. W roku 1965 ukoń-

czył studia i w dniu 03 lipca 1965 r. przyjął 

święcenia kapłańskie z rąk J.E. Ks. Kard. 

Granciszka Königa. W tym samym roku 

został wysłany na dalsze studia do Wied-

nia na Wydział Teologiczny Uniwersytetu 

Wiedeńskiego, uzyskując specjalizację w 

zakresie teologii pastoralnej.  

   

 

 

 

Ks. Stanisław Piórkowski zapisal sie jako 

założyciel i organizator Polskiej Prowincji 

Misjonarzy Klaretynów. Od roku 1996 

pracował w Archidiecezji Łódźkiej. W dniu 

19 lutego 2011 roku otrzymał tytuł Kanoni-

ka Honorowego Archikatedralnej Kapituły 

Łódzkiej.  

   

Msza święta w intencji Zmarłego została 

odprawiona w bazylice archikatedralnej 

łódzkiej w czwartek 17 marca 2011r. o 

godz. 1200.Przewodniczył jej Ks. Bp Adam 

Lepa, kazanie wygłosił ks. Jan Wolski; W 

piątek 18 marca br. o godz. 1200  w ko-

ściele parafialnym Niepokalanego Poczę-

cia Najświętszej Maryi Panny w Kolusz-

kach miała miejsce Msza święta żałobna, 

po której odbył się pogrzeb na miejscowym 

cmentarzu. Uroczystości pogrzebowej 

przewodniczył J.Eksc. Ks. Abp Władysław 

Ziółek, Metropolita Łódzki. Kazanie wyglo-

sił Ks. Prof. dr hab. Waldemar Irek. 

.             Za: www.klaretyni.pl 

 

 

ŚP. KS. CZESŁAW GOŁĄBEK (1918-2011) SDS 

 

Dnia 1 kwietnia 2011 r. zmarł w Trzebnicy 

nestor polskich salwatorianów, ks. Cze-

sław Gołąbek. Miał 93 lata. Ks. Gołąbek 

urodził się 14 marca 1918 r. w Orzegowie 

k. Świętochłowic na Śląsku, w rodzinie 

górniczej, jako syn Franciszka i Marii zd. 

Barańskiej. Na chrzcie św. w rodzinnej 

miejscowości otrzymał imiona Stanisław 

Ignacy. 

   

Ośmioklasową szkołę powszechną ukoń-

czył w czerwcu 1932 r. Dnia 17 sierpnia 

ówczesny prowincjał, ks. Antonin Michalik, 

przyjął go do Prywatnego Gimnazjum 

Księży Salwatorianów w Mikołowie. Dnia 

14 sierpnia 1936 r. rozpoczął nowicjat i 

przyjął imię zakonne Czesław. Rok póź-

niej, 15 sierpnia, złożył pierwszą profesję 

zakonną. W roku szkolnym 1937/38 konty-

nuował jeszcze naukę w gimnazjum miko-

łowskim, gdzie w maju 1938 r. zdał egza-

min maturalny przed Państwową Komisją 

Egzaminacyjną. Jesienią został wysłany 

wraz z innym klerykiem na studia teolo-

giczne do Rzymu.  

 

Po wybuchu wojny wrócił do Polski, a 15 

sierpnia 1940 r., złożył w Krakowie wieczy-

ste śluby zakonne. Podczas wojny studio-

wał teologię w tajnym studium filozoficzno-

teologicznym na Zakrzówku w Krakowie, 

zaliczonym w 1945 r. do studiów uniwersy-

teckich Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Święcenia kapłańskie przyjął 18 kwietnia 

1943 r. z rąk ks. abpa Michała Godlew-

skiego. Prymicji w swej rodzinnej parafii 

nie mógł odprawić ze względu na panujące 

warunki okupacyjne, choć obrazki miał już 

przygotowane. Po zakończeniu wojny 

rozpoczyna studia z filologii klasycznej i 

romańskiej na UJ, a w 1946 r. celem kon-

tynuacji nauki wyjeżdża do Fryburga 

szwajcarskiego.  

 

 

 

Po jej ukończeniu naucza teologii salwato-

riańskich kleryków w kolegium we Frybur-

gu. W 1950 r. udaje się do USA i zamiesz-

kuje we wspólnocie w Gary w stanie India-

na. Tu oddaje się pracy misyjnej i rekolek-

cyjnej oraz pomaga w pracy duszpaster-

skiej w okolicznych parafiach. Nadto kon-

tynuuje, jako główny redaktor, akcję wy-

dawania „Kalendarza Salwatora" (wycho-

dził od 1940 r. w języku polskim, a w latach 

1961-1966 również w języku angielskim).  

 

 W 1958 r. obejmuje urząd przełożonego i 

ekonoma w nowo otwartym domu salwato-

rianów w Kinnelon w diecezji Paterson, 

będącego drugim domem salwatorianów 

na terenie Stanów Zjednoczonych. W 

grudniu 1963 r. zostaje wybrany przełożo-

nym wspólnoty w Gary. Jako superior 

podejmuje starania o lepsze funkcjonowa-

nie kaplicy fatimskiej, zwłaszcza o zada-

szenia miejsc dla wiernych, których fre-

kwencja ciągle wzrasta. Ostatecznym 

efektem tych starań będzie piękna sala 

milenijna dla uczczenia 1000-lecia Chrztu 

Polski. Innym zrealizowanym projektem ks. 

Czesława jest ukończony w 1966 r. Dom 

Pielgrzyma.  

 

 W 1964 r. salwatorianie opuścili Kinnelon i 

przenieśli się do nowego domu w Veronie, 

a ks. Czesław pełnił tam urząd przełożo-

nego przez sześć lat (1970-1976). Niedłu-

go potem został przeniesiony do Gary, 

gdzie podejmował różne prace na miejscu 

oraz wyjazdowe, zarówno w parafiach 

polonijnych jak i amerykańskich. W 1969 r. 

brał udział w XI kapitule generalnej salwa-

torianów, odbywającej się w Rocca di 

Papa we Włoszech.  

 

 Pod koniec 1987 r. ks. Gołąbek wrócił do 

Polski. Z dniem 9 listopada ks. prowincjał 

przydzielił go do wspólnoty zakonnej w 

Mikołowie. Przez wiele lat włączał się w 

posługi duszpasterskie prowadzone przez 

miejscowych salwatorianów. Latem 1990 r. 

ks. Gołąbek, choć chory, odwiedził jeszcze 

raz Stany Zjednoczone.  

 

http://www.klaretyni.pl/
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Ze względu na wiek i ciągle pogarszający 

się stan zdrowia, od dnia 31 marca 2010 r. 

przebywał w Zakładzie Opiekuńczo-

Leczniczym pw. św. Jadwigi, prowadzo-

nym przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia 

Św. Karola Boromeusza w Trzebnicy. Tam 

też, 1 kwietnia 2011 r., jego długie i praco-

wite życie dobiegło kresu. Pogrzeb śp. ks. 

Czesława Gołąbka odbył się 5 kwietnia w 

Mikołowie na Śląsku. Został pochowany w 

miejscowym grobowcu zakonnym 

ks. Wł. Węglarz SDS .                    

Za: www.salwatorianie.pl  

 

 

 

ŚP. O. JAN JANUSZ BARTOSZEK (1936-2011) SVD 

 

U progu nowego dnia w niedzielę 27 mar-

ca 2011 roku, w Sydney w Australii, Pan 

życia i śmierci powołał do siebie gorliwego 

misjonarza z Papui Nowej Gwinei o.Jana-

Janusza Bartoszka, werbistę.  

 

Jan Bartoszek urodził się 22 maja 1936 

roku w Zabrzu z rodziców Edwarda i Ja-

dwigi z domu Urbańczyk. Miał tylko jedne-

go młodszego brata Krystiana. Ojciec 

zginął w czasie wojny. Cały trud wychowa-

nia i wyżywienia dwóch synów przejęła na 

swoje barki matka. Młodość Janek czyli 

Hanys, jak nazywaliśmy go w seminarium, 

spędził w domu rodzinnym. Po maturze w 

1955 roku wstąpił do nowicjatu księży 

werbistów w Pieniężnie.  

 

Był pełen gorliwości i pomysłowości klery-

kiem. Napisał ponad stustronicową pracę 

seminaryjną z biblistyki. Prof. KUL-u ks. 

Jan Łach był gotów ją zakwalifikować jako 

pracę magisterską, ale nie było wówczas 

paragrafów, które by pozwalały na taki 

proceder. Święcenia kapłańskie przyjął z 

rąk biskupa warmińskiego Tomasza Wil-

czyńskiego w Misyjnym Seminarium Du-

chownym Księży Werbistów w Pieniężnie 

27 stycznia 1963 roku. Było to w czasie tak 

zwanej zimy 100-lecia. 

 

Po święceniach odbył staż kapłański na 

rocznym kursie pastoralnym w Bytomiu. 

Następnie przez jeden rok był wikariuszem 

w parafii św. Krzyża w Nysie, a drugi rok w 

parafii św. Antoniego w Braniewie. W 1966 

roku pojawiła się możliwość wyjazdu na 

misje do Nowej Gwinei. Skwapliwie z niej 

skorzystał i 17 października 1966 roku 

wyruszył w towarzystwie sześciu innych 

werbistów (ojcowie: Józef Bonkosch, An-

toni Bulla, Józef Krettek, Paweł Książek, 

Wilhelm Kurtz, Jerzy Miozga) pociągiem 

do Rzymu. Stamtąd odleciał samolotem do 

Sydney na kurs języka angielskiego. W 

maju 1967 roku wylądował w kraju swego 

przeznaczenia misyjnego.  

 

Pierwszą jego placówką była Ambullua w 

diecezji Mount Hagen. Tu przeszedł kolej-

ne w tajemniczenia: poznawanie miejsco-

wych obyczajów, nauka języka obiegowe-

go - pidgin english oraz miejscowego - 

chimbu. Już po roku objął samodzielną 

stację misyjną w Rulna, na której przepra-

cował dziesięć lat. 

  

 

 

W ciągu tego czasu Rulna zmieniła swoje 

oblicze. Rozbudował całą sieć nowych 

kościołów, szkół, warsztatów, elektrowni 

wodnych, szpitalik na 30 łóżek, małych 

„lotnisk" czyli pasów startowych dla lekkich 

awionetek, które były jedynym środkiem 

lokomocji dla miejscowego biskupa. W 

swej pracy misyjnej opierał się na pomoc-

nikach świeckich. Szczególną troską 

obejmował młodzież. S. Dorothy ze zgro-

madzenia Sisters of Mercy w czasie po-

grzebu wspominała ten etap życia o. Joh-

na. Zapamiętała go jako człowieka pełnego 

energii, gorliwości apostolskiej, gościnno-

ści i humoru. Był wszędzie tam, gdzie się 

coś działo.  

 

Tubylcy nie mogąc wymówić jego nazwi-

ska nazwali go po prostu John Baptist czyli 

Janem Chrzcicielem, gdyż chętnie głosił 

słowo Boże i chrzcił.  Podobnie postępował 

na kolejnych stacjach misyjnych: w Re-

biamul (przejściowo - 1977), Wurup (1978-

1986) i Kuli (1986-1995). W tym czasie był 

przez dwie kadencje przełożonym dystryk-

tu Mt. Hagen. W 1995 był po raz ostatni na 

urlopie w Polsce. Do Papui Nowej Gwinei 

już nie dojechał. W drodze powrotnej za-

trzymał się w Australii, gdzie po badaniach 

lekarskich okazało się, że musi zmienić 

środowisko. 

 

W ten sposób rozpoczął się trzeci etap 

jego misyjnego życia, naznaczonego cier-

pieniem. Najpierw trzeba było w śródmó-

zgowiu zlikwidować cystę z wodą. Z kolei 

przeszedł nieudaną operację stawu bio-

drowego, po której stracił władzę w nodze. 

Operację trzeba było po dwóch latach 

powtórzyć. Potem dołączył rak gardła a na 

koniec Alzheimer. W początkowych okre-

sie był jeszcze cztery lata kapelanem w 

domu opieki nad starszymi ludźmi u Sióstr 

Służebnic Ducha Świętego w Brisbane. 

Ostatnie lata (od 2004 roku) spędził w 

werbistowskim domu zakonnym w 

Marsfield w Sydney na oddziale dla chro-

nicznie chorych.  

 

Mimo słabnących sił zachował przyjazne 

nastawienie do wszystkich i wdzięczność 

za każdy gest dobroci. Trzy tygodnie przed 

śmiercią odwiedził o. Jana abp. Wilhelm 

Kurtz, z którym wiele lat przepracował w 

na terenie Mount Hagen. W piątek (25 

marca) na dwa dni przed skonaniem udzie-

lił mu wiatyku o. Antoni Bulla. Gestami, bo 

mówić już nie mógł, dziękował o. Antonie-

mu za umocnienie na drogę do wieczności. 

 

Ceremonie pogrzebowe odbyły się w do-

mowej kaplicy. Koncelebrze przewodniczył 

o. wice-prowincjał Henryk Adler. Homilię 

wygłosił o. Antoni Bulla, który był jednych z 

tych sześciu polskich kolegów o. Jana, 

którzy razem z nim w 1966 roku wyjechali 

do Nowej Gwinei. W czasie tej liturgii były 

dekoracje i śpiewy nowogwinejskie. Były 

delegacje z miejscowej Polonii, a wśród 

niej polskie siostry nazaretanki z pobliskie-

go Marayong: siostra prowincjalna Graży-

na Rocławska i ekonomka prowincjalna s. 

Lucyna. Całość liturgii pogrzebowej odbyła 

się w języku angielskim, ale nad grobem 

rozległ się śpiew: Dobry Jezu, a nasz 

Panie, daj mu wieczne spoczywanie... 

 

Alfons Labudda SVD  Za: www.werbisci.pl  

                

 

http://www.salwatorianie.pl/
http://www.werbisci.pl/index.php/zmarli-wspobracia/380-o-jan-janusz-bartoszek-svd-1936-2011
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Iwonicz Zdrój to największe Uzdrowisko Podkarpacia, znane już ponad 430 lat. 

Położone jest wśród niewysokich wzgórz, pokrytych bukowo – jodłowymi lasami. 

Iwonicz Zdrój cechuje się specyficznym mikroklimatem z dużą ilością dni słonecznych 

w ciągu roku. Lecznicze wody mineralne Iwonicza Zdroju wpomagają leczenie 

schorzeń dermatologicznych, narządu ruchu, dróg oddechowych oraz układu 

pokarmowego. Iwonicz Zdrój jest perełką drewnianej architektury uzdrowiskowej w 

Polsce. Stary Pałac, budynek Bazaru z Wieżą Zegarową, Pijalnia, Stare Łazienki to 

najbardziej znane zabytki Uzdrowiska. W centrum miasta, na Placu Dietla w sezonie 

leinim odbywają się koncerty, występy, festyny, zawody sportowe. Na terenie 

Uzdrowiska i wokół niego wytyczone są liczne ścieżki spacerowe i rowerowe. 

 

Sanatorium Uzdrowiskowe „Stomil – Ziemowit” położone jest w centrum 

Uzdrowiska, w otoczeniu lasu, przy ścieżce spacerowej do pomnika  

przyrody – źródła „Bełkotka”. Sanatorium jest przystosowane do przyjęcia osób 

niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obiekt posiada 

kryty basen, kawiarnię oraz wydzielone miejsce do organizacji ognisk  

i wieczorków z muzyką biesiadną. Do dyspozycji gości oddana jest sala 

gimnastyczna oraz boisko do siatkówki plażowej. 

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. Zakład Przyrodoleczniczy połączony jest łącznikiem z częścią 

mieszkalną obiektu. Oferujemy dodadtkowo zajęcia na basenie, możliwość 

korzystania z sauny oraz kurację pitną z wody mineralnej „Elin 7”. 

W Sanatorium Uzdrowiskowym „Stomil - Ziemowit” w Iwoniczu Zdroju leczymy: 

  - schorzenia ortopedyczno – urazowe: 

    zwyrodnienia stawów i kręgosłupa, skrzywienie kręgosłupa, dyskopatię, stany 

    pourazowe 

  - schorzenia reumatyczne 

  - schorzenia górnych dróg oddechowych:  

    przewlekłe zapalenia błony śluzowej, jamy nosowej, gardła, krtani i tchawicy 

  - schorzenia układu pokarmowego:  

    zapalenie przełyku, żołądka i dwunastnicy, chorobę wrzodową, zespół drażliwego jelita, 

    przewlekłe zapalenie i marskość wątroby, choroby pecherzyka żółciowego 

  - schorzenia neurologiczne 

  - schorzenia psychosomatyczne 

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 


