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Wiadomość tygodnia 

 

 

Na Jasnej Górze dziękczynienie na wieść  

o beatyfikacji Jana Pawła II 

 

 

Benedykt XVI wyraził zgodę na ogło-

szenie dekretu o uznaniu cudu za 

wstawiennictwem Jana Pawła II, co 

formalnie kończy proces beatyfikacyjny 

polskiego papieża. Beatyfikacja odbę-

dzie się 1 maja. Ksiądz Sławomir Oder 

powiedział, że już teraz można zacząć 

modlić się o cud, który jest wymagany 

do następnego kroku, jakim byłaby 

kanonizacja polskiego papieża. 

 

 Uroczystość wyniesienia Jana Pawła II na 

ołtarze przypadnie w Niedzielę Miłosier-

dzia Bożego, święta ustanowionego przez 

papieża Polaka. Zmarł on 2 kwietnia 2005 

roku, w wigilię tej uroczystości. Dekret 

opublikowało w południe 14 kwietnia biuro 

prasowe Stolicy Apostolskiej po audiencji,  

 

 

na której papież przyjął prefekta Kongre-

gacji Spraw Kanonizacyjnych kardynała 

Angelo Amato. 

  

Benedykt XVI zgodził się na promulgację, 

czyli ogłoszenie dekretu, uznającego 

niewytłumaczalny z medycznego punktu 

widzenia cud wyzdrowienia francuskiej 

zakonnicy Marie Simon-Pierre z zaawan-

sowanej choroby Parkinsona. 

 

W dniu ogłoszenia daty beatyfikacji Sługi 

Bożego Jana Pawła II również na Jasnej 

Górze trwała gorąca modlitwa dziękczyn-

na z tej okazji. Przed Apelem Jasnogór-

skim emitowano z głośników jedno z 

przemówień Ojca Świętego Jana Pawła II. 

W prezbiterium Kaplicy Matki Bożej usta-

wiony został duży portret papieża Jana 

Pawła II.  

 

Zanim rozpoczęła się modlitwa apelowa, 

przeor klasztoru jasnogórskiego o. Roman 

Majewski powiedział: „Gromadzi się w 

Kaplicy Matki Bożej wspólnota jasnogór-

ska, zakonna ojców i braci paulinów, 

którzy dziś rozpoczynają świętowanie ku 

czci swego patriarchy św. Pawła I Pustel-

nika, a radość tę pomnaża wiadomość, 

którą otrzymaliśmy dziś z Watykanu. 

 

Uroczystej modlitwie Apelu Jasnogórskie-

go, rozpoczętego odsłonięciem Cudowne-

go Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, 

przewodniczył abp Stanisław Nowak me-

tropolita częstochowski. „Matko nasza 

najdroższa, stajemy dziś przed Tobą, aby 

wyrazić ogromną radość, że Ojciec Święty 

Benedykt XVI wyznaczył dzień 1 maja, 

święto miłosierdzia Bożego, na beatyfika-

cję Sługi Bożego Jana Pawła II” - mówił 

abp S. Nowak. Metropolita częstochowski 

wrócił pamięcią do daty 2 kwietnia 2005 r., 

kiedy to Jan Paweł II odszedł do Domu 

Ojca. „Dziś witamy zapowiedź dnia beaty-

fikacji entuzjazmem radości. Niech szczę-

śliwe oklaski napełnią Kaplicę!” – na te 

słowa wierni zgromadzeni w świątyni 

zareagowali długimi oklaskami. „Ufam, że 

ta beatyfikacja, podobnie jak błogosławio-

na śmierć Sługi Bożego Jana Pawła II to 

uczyniła, zjednoczy Polaków, że podniesie 

nas w górę, obudzi z letargu, że dźwi-

gniemy się z pokładu szerzącej się niewia-

ry, laicyzacji, neokom unizmu, kłótni, 

wzajemnych niechęci”. 

  

Apel zakończyło odśpiewanie pieśni, którą 

– jak przypomniał przeor o. Roman Ma-

jewski - Ojciec Święty Jan Paweł II żegnał 

się z Jasną Górą: „Z dawna Polski Tyś 

Królową. O. Stanisław Tomoń. Za: 

www.jasnagora.com  

 

 

 

$#guid{D1505E04-E41A-4D 76-B902-65DEBCB0E991}#$ 

http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/9790.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/9791.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/9792.mp3
http://www.jasnagora.com/
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  Wiadomości krajowe 

 

XVII Sesja Konsulty 

Rozwój Forum Współpracy  

Międzyzakonnej 

 

W Warszawie 12 stycznia odbyła się XVII 

sesja Konsulty zakonów męskich w Polsce 

Podczas spotkania omówiono przygoto-

wania do zebrania plenarnego Konferencji, 

które odbędzie się w dniach 10-11 maja br 

w Dębowcu k. Jasła w sanktuarium salety-

nów.   

 

Wsłuchano także sprawozdania z działal-

ności Forum Współpracy Międzyzakonnej. 

Dziełem Forum jest nowa, internetowa 

platforma zakupowa dla klasztorów. Reje-

strują się na niej nowe wspólnoty. Można 

na niej dokonywać zakupów art. spożyw-

czych i chemicznych. Wkrótce będą także 

produkty biurowe, papiernicze i gastrono-

miczne. Została także podpisana umowa z 

„Orlenem” oraz umowa na usługi teleko-

munikacyjne z „Orange”, do których mogą 

przystąpić wszystkie klasztory, co pozwoli 

na znaczne oszczędności. Ostatnio podpi-

sano też umowę z siecią Aptek. W przygo-

towaniu jest program „energia dla klaszto-

ru”. Konsulta jednogłośnie przyjęła spra-

wozdanie z działalności FWM za rok 2010 

oraz umowę z Opactwem Benedyktynów  

w Tyńcu na prowadzenie Forum Współ-

pracy Międzyzakonnej.  

 

Konsulta postanowiła także, w związku z 

rokiem Kolbiańskim, przygotować list do 

wiernych, czytany na początku sierpnia w 

kościołach zakonnych w Polsce. W przy-

szłości będzie to także dotyczyć innych 

wielkich i świętych postaci życia konse-

krowanego. W trakcie spotkania omówiono 

także przygotowania do wydawania legi-

tymacji zakonnych dla wszystkich zakonni-

ków w Polsce, a także postanowiono prze-

budować portal internetowy Konferencji 

www.zyciezakonne.pl Konsulta opubliko-

wała także krótki list do wszystkich zakon-

ników, poświęcony liturgii, będący pokło-

siem ostatniego spotkania wszystkich 

przełożonych zakonnych w Krakowie. Red 

 

List KWPZM do zakonników w 

sprawie liturgii 

 

Treść listu Zebrania Plenarnego Konferen-

cji Wyższych Przełożonych Zakonów Mę-

skich w Polsce, przyjętego podczas sesji 

Konsulty w dniu 12 stycznia 2011 r.:  

 

Drodzy Współbracia 

  

Konferencja Wyższych Przełożonych 

Zakonów Męskich w Polsce po rozwa-

żeniu na swym zebraniu plenarnym w 

dniach 13-14.10.2010 spraw związanych 

z liturgią w naszych Wspólnotach zwra-

ca się z gorącym apelem do wszystkich 

zakonników w Polsce o szczególną w 

dzisiejszych czasach troskę o liturgię. 

Jest to podstawowa i wspólna nam 

wszystkim forma świadectwa, a zarazem 

niezastąpiony czynnik integrowania 

życia duchowego tak naszych domów, 

jak i nas samych.  

 

Celebracja Jezusa Chrystusa w liturgii – 

zarówno ta, którą sprawujemy w na-

szych Wspólnotach, jak i ta związana z 

duszpasterstwem – może być naszą 

odpowiedzią na coraz bardziej otaczają-

cą nas bylejakość, powierzchowność i 

pośpiech. Nie pozwólmy, by wkradły się 

one do naszej liturgii poprzez naszą 

niedbałość, wygodnictwo i pragmatyzm!  

 

W codziennej liturgii najpełniej wyraża i 

aktualizuje się sens naszego życia 

chrześcijańskiego i konsekrowanego.  

Nieustanne pogłębianie naszej świado-

mości znaków i gestów liturgicznych, a 

także stała korekta jej aspektów prak-

tycznych są nieocenioną i sprawdzoną 

szkołą pobożności i formacji”. 

.  

Proces beatyfikacyjny karmelity z 

Wadowic 

 

W Pałacu Arcybiskupów Krakowskich 

zainaugurowano 11 stycznia proces beaty-

fikacyjny o. Rudolfa od Przebicia Serca św. 

Teresy (Warzechy), karmelity bosego. 

Podczas uroczystości nastąpiło oficjalne 

zaprzysiężenie trybunału kościelnego, 

który przesłucha świadków życia i święto-

ści zakonnika. Kard. Dziwisz mówiąc o 

kandydacie na 

ołtarze zaznaczył, 

że prowadził on 

"święte życie". 

"Był cenionym 

wychowawcą spo-

wiednikiem i 

kierownikiem 

duchowym, który 

do ludzi podcho-

dził z wiarą, 

nadzieją i 

miłością" - czyta-

my w Dzienniku 

Polskim. 

 

.Po inauguracji trybunał kościelny przystąpi 

do przesłuchiwania świadków życia i świę-

tości zakonnika. Członkami trybunału są: 

delegat biskupa ksiądz dr Andrzej Scąber, 

promotor sprawiedliwości ojciec Marian 

Szczecina z zakonu Kanoników i notariusz 

ksiądz Krzysztof Tekieli. Zdaniem postula-

tora w procesie ojca Szczepana Praśkie-

wicza z wadowickiej wspólnoty Karmelitów 

Bosych, ojciec Rudolf był cenionym wy-

chowawcą i spowiednikiem. 

 

 "Był specjalistą od spotkania człowieka z 

Bogiem, kapłanem zanurzonym w miłości 

chrystusowej, wierzący w moc swego 

kapłaństwa i zdolnego do praktykowania 

duchowego ojcostwa. Takich kapłanów () 

potrzebuje współczesny Kościół w Polsce i 

na świecie" - powiedział. O otwarcie pro-

cesu beatyfikacyjnego ojca Rudolfa (Stani-

sława Warzechy) zabiegało zgromadzenie 

zakonu Karmelitów Bosych w Wadowi-

cach. Jego rzymskie władze zgodziły się 

na to w maju 2008 r; w lipcu pozytywną 

opinię wydała Konferencja Episkopatu 

Polski, a 18 października zgodził się na to 

Watykan. 

  

Stanisław Warzecha urodził się w listopa-

dzie 1919 roku. Do zakonu Karmelitów 

Bosych wstąpił w 1935 roku. Przyjął imię 

Rudolf od Przebicia Serca świętej Teresy 

od Jezusa. Święcenia otrzymał w 1944 

roku. W latach 1948-51 oraz 1981-99 

przebywał w wadowickim klasztorze Kar-

melitów. Zmarł w Wadowicach w opinii 

świętości 27 lutego 1999 roku. 

Za: www.deon.pl  

 

Nowy dom zakonny klaretynów we 

Wrocławiu 

Na prośbę Zarządu Prowincjalnego Prze-

łożony Generalny wraz ze swoją Radą, z 

dniem 04 listopada 2010 roku erygował 

Dom zakonny Świętego Wawrzyńca we 

Wrocławiu przy niedawno objętej tam 

przez Klaretynów Parafii Św. Wawrzyń 

Za: www.klaretyni.pl   

Naprotechnologia w Licheniu 

 

Poradnia naprotechnologii została otwarta 

w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. O 

tej metodzie leczenia niepłodności wśród 

małżeństw poinformował kustosz sanktu-

arium, ks. Wiktor Gumienny. 

   

Na spotkaniu z dziennikarzami znalazła się 

grupa osób, które odbyły już pierwsze 

szkolenia z zakresu naturalnego planowa-

nia rodziny Instytucie Pawła VI w Omaha w 

Stanach Zjednoczonych.  Wśród nich był 

także obecny ks. Piotr Kieniewicz, wykła-

dowca Katolickiego Uniwersytetu Lubel-

skiego, który będzie wspierał zespół 6 

instruktorów pracujących w poradni.   

 

Pierwszy etap szkolenia odbył się w Insty-

tucie Pawła VI w Omaha w październiku 

tego roku. Była to grupa 70 osobowa w 

tym 9. Polaków oraz lekarz z Ukrainy 

pracujący w naszym kraju. Końcowym 

elementem szkolenia był egzamin w jeżyku 

angielskim. Jak wyjaśnia ks, Kieniewicz 

naprotechnologia błędnie nazywana jest 

alternatywą dla in vitro.  „Naprotechnologia 

jest ofertą, która może pomóc i pomaga w 

sposób etyczny. Dobro nie jest alternatywą 

dla zła. Dobro może być jedynie alternaty-

wą dla innego dobra. Wśród różnych ofert 

skierowanych do par, które borykają się z 

http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.deon.pl/
http://www.klaretyni.pl/
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problemem poczęcia dziecka, naprotech-

nologia wydaje się być ofertą najciekaw-

szą, najbardziej spójną i jest przykładem 

dobrej medycyny i ginekologii, najlepszej z 

możliwych" - powiedział ks. Kieniewicz.   

 

 

 

Pionierem i twórcą naprotechnilogii na 

świecie jest prof. Thomas Hilgers, prakty-

kujący lekarz chirurg, członek Towarzy-

stwa Chirurgów Reprodukcyjnych, miesz-

kający i pracujący na co dzień w Omha w 

USA. Założył on Instytut Pawła VI, w któ-

rym leczone są osoby pragnące w natural-

ny sposób począć dziecko. Naprotechno-

logia opiera się na tzw. modelu Creighton-

'a. Metody stosowane w naprotechnologii 

odnoszą się nie tylko do kobiety. Są to 

metody ukierunkowane na małżeństwo.    

 

Jak powiedział Jacek Czerniak, lekarz, 

który będzie wspierał zespół doradców od 

strony medycznej, model Creightona opie-

ra się ścisłej i permanentnej obserwacji 

cykli kobiety, dokładnemu odnotowywaniu 

wszelkich zmian i analizie wyników przez 

specjalistę. Dzięki temu można dobrać 

indywidualne metody leczenia dla pacjent-

ki, np. zastosować terapię hormonalną. 

Naprotechnologia powstała 30 lat temu. 

Jest metodą diagnozowania i leczenia 

niepłodności. Jest to metoda w całości 

naturalna, bezpieczna dla zdrowia pacjent-

ki i dziecka, rzetelna diagnostycznie. 

  

2 grudnia w Sanktuarium Matki Bożej 

licheńskiej została oficjalnie otwarta po-

radnia naprotechnologii. Mieści się  ona w 

budynku Licheńskiego Centrum Pomocy 

Rodzinie i Osobom Uzależnionym. Osoby 

zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą 

zgłaszać się do poradni dzwoniąc pod 

numer telefonu + 48 63 270 81 32 lub 

pisząc na adres pomoc@lichen.pl.  

Za: www.lichen.pl  

 

Na Lednicy powstała kaplica  

z oknem z ul. Franciszkańskiej 

 

Kaplica z oknem sypialni z Pałacu Arcybi-

skupów Krakowskich na ul. Franciszkań-

skiej w Krakowie powstała w Ośrodku Jana 

Pawła II na Polach Lednickich. – To jest 

realizacja testamentu z homilii pogrzebo-

wej kard. Ratzingera, że Jan Paweł II 

patrzy na nas z okna Domu Ojca – mówi 

KAI o. Jan Góra, dominikanin.Kaplica 

została uroczyście otwarta w sobotę, 15 

stycznia. O godz. 17.00 w ośrodku na 

Lednicy odbyło się studium myśli Jana 

Pawła II.  

 

- Studenci wspólnie rozważali przemówie-

nie Jana Pawła na forum Unesco z 2 

czerwca 1980 roku o przyszłości kultury - 

poinformował KAI Kalikst Nagel z duszpa-

sterstwa młodych. O godzinie 19.00 rozpo-

częła się uroczysta Msza św. dziękczynna 

za ogłoszenie decyzji o beatyfikacji Jana 

Pawła II połączona z otwarciem kaplicy. 

Ojciec Góra przypomina, że na Lednicy 

znajduje się wiele pamiątek po Janie Paw-

le II. - Jest tu Mszał używany przez Papie-

ża, jego brewiarz, szkaplerz, dużo pamią-

tek osobistych, a także parkiet z sypialni 

na ul. Franciszkańskiej w Krakowie - pod-

kreśla o. Góra.  

 

Z kolei w niedzielę, po Mszy św. o godzinie 

19.00, odbyło się w dużej sali Duszpaster-

stwa Akademickiego Dominikanów w 

Poznaniu spotkanie - rozmowa, w której 

wzięły udział osoby, które spotkały Jana 

Pawła II osobiście. Za: www.dominikanie.pl  

Misjonarze - słudzy i wybrańcy 

Boży 

 

Jak co roku, w drugi weekend stycznia w 

Krakowie odbyło się spotkanie opłatkowe 

rodzin misjonarzy z krakowskiej prowincji 

franciszkanów. Asystent prowincjała ds. 

misji o. Zbigniew Świerczek OFMConv 

mówi, że dwudniowe zjazdy mają charak-

ter integracyjny, informacyjny i modlitewny. 

W tym roku za pomocą slajdów poprowa-

dził zebranych po klasztorach w Paragwa-

ju, Peru i Boliwii. O. Piotr Kyć OFMConv z 

sekretariatu misyjnego podczas sobotniej 

Eucharystii powiedział, że franciszkańscy 

misjonarze, idąc za przykładem Jezusa, w 

dalekich krajach świata zaspakajają różne 

ludzkie głody, w pierwszej kolejności głód 

Słowa Bożego. 

 

 

 

Z rodzicami i rodzeństwem misjonarzy w 

niedzielę spotkał się prowincjał franciszka-

nów. O. Jarosław Zachariasz OFMConv 

parafrazując słowa Izajasza, misjonarzy 

nazwał sługami, których Pan podtrzymuje, 

wybranymi, w których Bóg ma upodobanie. 

Mówił o wielkiej ofierze, jaką na co dzień 

składają z siebie Bogu i ludziom. Dlatego 

prosił dla nich o wsparcie modlitewne. "Oni 

są tam po to, aby ludzie, którzy tam są, 

zostali zbawieni, aby mieli życie wieczne. 

Chodzi o sprawę życia i śmierci" - spoin-

tował. Przełożony prowincji zauważył, że 

również rodzice i rodzeństwo misjonarzy 

złożyli Kościołowi i zakonowi ofiarę, dar ze 

swoich synów i braci, za który szczerze 

podziękował. 

 

Krakowska prowincja franciszkanów św. 

Antoniego i bł. Jakuba Strzemię prowadzi 

misje w Boliwii, Peru, Paragwaju i Ugan-

dzie. Ponadto bracia pracują na terenach 

byłego Związku Radzieckiego: w Rosji, na 

Ukrainie i w Uzbekistanie.  

Za: www.franciszkanie.pl  

 

 

Refleksja tygodnia 

 

 

List generała paulinów na uroczystość św. Pawła I Pustelnika 

 

Drodzy Współbracia!  

 

W tegoroczną uroczystość św. Pawła, 

Patriarchy naszego paulińskiego Zakonu, 

pragnę razem z Wami rozważyć temat 

wspólnoty, ukazać jej wartość, niezbywal-

ność i potrzebę budowania. Odkrywajmy 

na nowo komunię tak z Bogiem, jak z 

naszymi Kościołami lokalnymi, a przede 

wszystkim w naszym codziennym życiu 

zakonnym, „aż dojdziemy wszyscy razem 

do jedności wiary i pełnego poznania Syna 

Bożego, do człowieka doskonałego, do 

miary wielkości według Pełni Chrystusa" 

(Ef 4, 13).  

 

1. Komunia w Trójjedynym Bogu  

 

Najgłębszym źródłem i jednocześnie 

pierwszym paradygmatem każdego powo-

łania na drogę rad ewangelicznych, w tym 

paulińskiego powołania, jest Trójjedyny 

Bóg. Objawienie chrześcijańskie wyraźnie 

uczy, że Bóg istnieje i działa we wspólno-

cie trzech osób. Porządek miłości domaga 

się wspólnoty. Sam Bóg pragnie - abyśmy 

jako Jego naśladowcy - żyli, modlili się, 

pracowali, kochali i doznawali uświęcenia 

właśnie we wspólnocie. Apostoł zachęca 

nas: „Bądźcie więc naśladowcami Boga, 

jako dzieci umiłowane" (Ef 5, 1). W sakra-

mencie chrztu i bierzmowania zostaliśmy 

wezwani do osiągnięcia świętości, a przez 

śluby zakonne uczyniliśmy to wezwanie 

Boże głównym celem naszego życia: 

„Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, bo 

mailto:pomoc@lichen.pl
http://www.lichen.pl/?t=aktualnosci&id=812
http://www.dominikanie.pl/
http://www.franciszkanie.pl/
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Ja jestem święty. Ja, Pan, Bóg wasz!" (Kpł 

20, 7). Zaś ze swej strony miłosierny Bóg 

nieustannie posyła nam swojego Ducha, 

abyśmy odkrywali piękno komunii z Nim i 

w niej się rozwijali. Czytamy w Piśmie 

świętym: „Wierny jest Bóg, który powołał 

nas do wspólnoty z Synem swoim Jezu-

sem Chrystusem, Panem naszym" (1Kor 

1, 9). 

  

2. Jedność eklezjalna w Zmartwych-

wstałym Panu 

  

Niewidzialna i duchowa komunia Trójcy 

Świętej stała się widzialna w tajemnicy 

wcielenia. Odwieczne Słowo przyjęło czło-

wieczą cielesność z Maryi zawsze Dziewi-

cy, aby w sposób widzialny i materialny 

połączyć w doskonałej komunii całą ludz-

kość z Bogiem. W tym rodzącym się w 

Betlejem Jezusie w Jego jednej osobie 

złączyły się dwie natury: Boska i ludzka, a 

On jednocześnie jako Bóg i jako Człowiek 

w sposób trwały i nieodwracalny pojednał 

w sobie na zawsze Bóstwo z człowieczeń-

stwem. Odtąd wszyscy, którzy uwierzyli w 

Niego jako Zbawiciela, mają przystęp do 

Ojca Niebieskiego w Duchu Świętym. Ta 

chrystotypiczność stała się wzorcza dla 

Kościoła, który będąc wielką wspólnotą 

Bosko-ludzką, jest sakramentem zbawie-

nia całego rodzaju ludzkiego. 

  

Ten Jezus z Nazaretu, który uzdrawiał 

ludzi w czasie swoich ziemskich dni, teraz 

jako Zmartwychwstały usprawiedliwia i 

pojednuje wciąż na nowo ludzi z Bogiem i 

między sobą. Św. Łukasz zapisał: „W tym 

właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, 

dolegliwości i [uwolnił] od złych duchów; 

oraz wielu niewidomych obdarzył wzro-

kiem" (Łk 7, 21). To tworzenie wspólnoty 

znajduje jednak już od początku swój 

sprzeciw i demon prowadzi wielu na ma-

nowce śmierci. „I rzucił się na nich czło-

wiek, w którym był zły duch, powalił 

wszystkich i pobił tak, że nadzy i poranieni 

uciekli z owego domu" (Dz 19, 16). Tak 

dzieje się niestety i dzisiaj. Wielu mniema, 

iż żyją w Kościele czy też we wspólnocie 

zakonnej, a przynależą jedynie nominalnie, 

nie trwając sercem i duchem w swojej 

wspólnocie. Drugi Sobór Watykański prze-

strzega: „Nieraz jednak ludzie, zwiedzeni 

przez Złego, znikczemnieli w myślach 

swoich i prawdę Bożą zamienili w kłam-

stwo, służąc raczej stworzeniu niż Stwo-

rzycielowi (por. Rz 1, 21.25) /.../ narażeni 

są na rozpacz ostateczną" (KK 16) 

 

Wspólnota ze Zmartwychwstałym oraz z 

Maryją i Jego braćmi jest wielkim bogac-

twem, gdyż przynosi nam pewność zba-

wienia. Jego Duch „prowadzi Kościół do 

wszelkiej prawdy (por. J 16, 13) i jednoczy 

we wspólnocie (in communione) i w posłu-

dze, uposaża go w rozmaite dary hierar-

chiczne oraz charyzmatyczne - uczy Sobór 

- i przy ich pomocy nim kieruje oraz owo-

cami swoimi go przyozdabia (por. Ef 4, 11-

12; 1Kor 12, 4; Ga 5, 22). Mocą Ewangelii 

utrzymuje Kościół w ciągłej młodości, 

ustawicznie go odnawia i prowadzi do 

doskonałego zjednoczenia z Oblubieńcem. 

Albowiem Duch i Oblubienica mówią do 

Pana Jezusa Przyjdź! (por. Ap 22, 17). Tak 

to cały Kościół okazuje się jako " (Konsty-

tucja dogmatyczna o Kościele Lumen 

gentium 4). Chrześcijanie trwają niewzru-

szenie w nauce Apostołów i we wspólno-

cie, w łamaniu chleba i w modlitwie (por. 

Dz 2, 42).  

 

3. Dar paulińskiego życia wspólnego  

 

Wielkim darem jedności z Bogiem został 

obdarowany nasz Patriarcha, św. Paweł 

Pustelnik (228-341). Trwając dziesiątki lat 

na pustyni Tebańskiej, żył on w głębokiej 

jedności tak z Trójjedynym Bogiem, jak i 

dzięki temu z całym stworzeniem. Z auten-

tycznej jedności z Bogiem, wypływała jego 

troska o braci i siostry, którzy uwierzyli w 

Chrystusa. To dlatego św. Pustelnik pyta 

nawiedzającego go opata Antoniego: 

„Ponieważ jednak miłość wszystko znosi, 

proszę cię, opowiedz mi, jak się miewa 

rodzaj ludzki: czy w starożytnych miastach 

są budowane nowe domy; jaki władca 

rządzi światem; czy pozostali jeszcze 

ludzie, których opanował błąd demonów?" 

(Żywot św. Pawła Pierwszego Pustelnika, 

X, 1). Św. Hieronim (345/347-419/420), 

opisując życie Pawła Tebańczyka, zazna-

cza wyraźnie, że żył on głęboko zjedno-

czony z Bogiem. Z tej niezwykłej miłości 

naszego Pawła Anachorety do Boga wy-

pływa moc, dzięki której i my dzisiaj mo-

żemy trwać z nim duchowej łączności i we 

wzajemnej braterskiej wspólnocie.  

 

W głębokiej więzi z Bogiem i Kościołem żył 

sługa Boży Stefan Wyszyński, Prymas 

Tysiąclecia (1901-1981). W obecnym roku 

obchodzimy 110. rocznicę jego przyjścia 

na świat w Zuzeli (diecezja Łomżyńska) i 

równocześnie 30. rocznicę jego odejścia 

do wieczności. Kard. S. Wyszyński jako 

żarliwy Czciciel Pani Jasnogórskiej okazał 

się wielkim Protektorem naszego pauliń-

skiego Zakonu, nie raz okazując mądrą 

troskę o naszą wspólnotę. W Liście do 

Kapituły Generalnej w maju 1969 r. pisał: 

„/.../ ruch eremicki dzisiaj to raczej we-

wnętrzne skoncentrowanie się każdego 

zakonnika w samym sobie i w poszukiwa-

niu bezpośredniego kontaktu z Bogiem, 

jakiego ongiś szukał wasz duchowy Pa-

triarcha święty Paweł Pustelnik".  

 

Odkrywajmy, drodzy współbracia, moc 

Pisma Świętego, Eucharystii konwentual-

nej, modlitwy wspólnotowej i prywatnej 

oraz innych sakramentów, aby budować i 

służyć wspólnocie. Bez porannej kontem-

placji Słowa Bożego trudno sobie wyobra-

zić komunię z Bogiem i drugim człowie-

kiem. Jedni drugim wzajemnie posługujmy. 

Niech paulin więcej modli się za paulina! 

Vaticanum Secundum stwierdza: „Rodziny 

[zakonne] dają członkom swym pomoc 

polegającą na umocnieniu ich w danym 

sposobie życia, na wypróbowanej nauce 

prowadzącej do osiągnięcia doskonałości, 

na wspólnocie braterskiej w służbie Chry-

stusowej i na umocnionej przez posłu-

szeństwo wolności, tak iż mogą oni bez-

piecznie wypełniać swe śluby zakonne i 

zachowywać je wiernie oraz czynić rado-

śnie postępy na drodze miłości" (KK 43) 

Życie wspólne jest też przedmiotem na-

uczania naszych paulińskich Konstytucji. 

W artykule 42 czytamy: „Zakonnicy nasi 

powinni mieszkać w domu zakonnym i 

prowadzić życie wspólne. W trosce o mi-

łość bratnią i spokój w klasztorze niech 

będzie ściśle i roztropnie przestrzegana 

klauzura w naszych domach. Powinna 

służyć twórczej samotności z Bogiem. 

Obowiązek klauzury obejmuje nie tylko 

zakaz wprowadzania osób obcych do 

klasztoru, lecz także zakaz opuszczania 

domu zakonnego bez zezwolenia przeło-

żonego". Dlatego podejmijmy troskę o 

communio paulinorum. Wspierajmy się 

nawzajem dobrym świadectwem - zachęca 

autor Listu do Tymoteusza - jak i tych, 

którzy są z zewnątrz, żeby się nie narazić 

na wzgardę i sidła diabelskie (por. 1Tm 3, 

7).  

 

Wspólnota stała się także tematem roku 

duszpasterskiego 2010/2011 dla Kościoła 

w Polsce. „W komunii z Bogiem" to temat 

wskazany przez Komisję Duszpasterstwa 

Konferencji Episkopatu Polski. Celem tego 

programu jest pogłębienie tożsamości 

chrześcijańskiej, choćby przez pełniejsze 

odkrywanie treści Pisma Świętego. Nato-

miast hasło „W komunii z Bogiem" stanowi 

myśl przewodnią pierwszego etapu tego 

duszpasterskiego programu w latach 2010-

2013, a zatytułowanego „Kościół domem i 

szkołą komunii". Na ponowoczesność - 

widoczną zwłaszcza w krajach Unii Euro-

pejskiej - i jej postulaty, wedle których 

można żyć obok Boga, zaś religia ma 

pełnić zaledwie funkcję społeczną i wy-

chodzić naprzeciw czysto doczesnym 

indywidualnym zapotrzebowaniom jed-

nostki, trzeba odpowiedzieć zwiększoną 

miłością wspólnotową. 

Drodzy ojcowie i bracia!  

Jak wiele każdy z nas zawdzięcza wspól-

nocie nowicjackiej! Jak wiele dobra du-

chowego i intelektualnego wynieśliśmy ze 

wspólnoty seminaryjnej! Jak codziennie 

jesteśmy obdarowywani przez zakonną 

wspólnotę, w której jesteśmy! A czyż wolno 

nam zapomnieć o braterskiej więzi, która 

sięga poza grób i nie poczuć się dłużnika-

mi tylu tysięcy wpółbraci paulinów, którzy 

w tajemnicy zmartwychwstania i Świętych 

obcowania są teraz z nami? Któż z nas nie 

jest dłużnikiem wspólnoty?  

Jako Przełożony Generalny Zakonu Pauli-

nów w tę piękną uroczystość św. Pawła, 

naszego Patriarchy, wyrażam wdzięczność 

tym moim współbraciom, którzy codzien-

nym, solidnym spełnianiem obowiązków 

swojego powołania poprzez obecność, 

modlitwę, służbę i duszpasterskie zaanga-

żowanie wnoszą swój wkład w budowanie 

wspólnoty.  

 

Wszystkim zaś ojcom i braciom paulinom 

składam najserdeczniejsze życzenia bło-

gosławieństwa rodzącego się Jezusa! 
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Niech święta Bożarodzicielka, Matka Ko-

ścioła i Matka naszego Zakonu prowadzi 

nas do większej komunii ze swoim synem 

Chrystusem i do komunii między nami! „On 

bowiem jest naszym pokojem. On - jak 

pisze Apostoł Narodów - który obie części 

[ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył 

rozdzielający je mur - wrogość. W swym 

ciele" (Ef 2, 14).  

O. Izydor Matuszewski  

Generał Zakonu Paulinów  

wraz z Zarządem Generalnym  

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

 

Założyciel salwatorianów zostanie 

wyniesiony na ołtarze 

Dnia 14 stycznia 2011 roku, Ojciec Święty  

Benedykt XVI polecił Kongregacji promul-

gację dekretu o heroiczności cnót Sługi 

Bożego Franciszka Marii od Krzyża (w 

świecie: Jan Chrzciciel Jordan), kapłana, 

założyciela Towarzystwa Boskiego Zbawi-

ciela i Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawi-

ciela. 

 

Urodził się w dniu 16 czerwca 1848 roku w 

ubogiej rodzinie wiejskiej w Gurtweil koło 

Waldshut (Badenia, Niemcy, archidiecezja 

fryburska). Zmarł w Tafers koło Fryburga 

(Szwajcaria) w dniu 8 września 1918 roku. 

Od najmłodszych lat pragnął zostać księ-

dzem. Na zrealizowanie planów musiał 

czekać dość długo z powodu trudnej sytu-

acji rodzinnej. Pracował fizycznie jako 

robotnik, był zdolnym i cenionym rzemieśl-

nikiem. Cechowała go wytrwałość w dąże-

niu do upragnionego celu. W wieku 26 lat 

(rok 1874) rozpoczął studia teologiczne, a 

mając 30 lat (rok 1878) został wyświęcony 

na kapłana, w czasie, gdy Kościół w Niem-

czech przeżywał trudny okres kultur-

kampfu. 

O. Jordan jako neoprezbiter otrzymał sty-

pendium od biskupa pomocniczego Fry-

burga na studia języków orientalnych w 

Rzymie. Jednak już jako seminarzysta 

odczuwał wewnętrzne przekonanie, że Bóg 

wzywa go do założenia w Kościele dzieła 

apostolskiego. Decydująca dla realizacji 

Bożych planów okazała się jego podróż na 

Bliski Wschód, a zwłaszcza do Ziemi Świę-

tej, w roku 1880. Podczas tej podróży 

ostatecznie zrozumiał, że Bóg wzywa go do 

założenia nowego dzieła, do pełnego za-

angażowania się w apostolską misję Ko-

ścioła przy pomocy wszelkich możliwych 

sposobów i środków, jakie dyktuje miłość 

Boża. Kiedy wrócił do Wiecznego Miasta, 

założył 8 grudnia 1881 r. Apostolskie Towa-

rzystwo Nauczania, które ostatecznie prze-

rodziło się w instytut zakonny: Towarzystwo 

Boskiego Zbawiciela. 

W swoim dziele od początku pragnął zjed-

noczyć wszystkie siły katolickie w ojczyźnie 

i na terenach misyjnych z jednym konkret-

nym celem: zachowywać, bronić i rozsze-

rzać wiarę katolicką na całym świecie. 

Mężczyźni i kobiety, kapłani i świeccy, 

ludzie nauki i ludzie prości, organizatorzy 

różnych sektorów życia społecznego: 

wszyscy razem, przez różne stopnie przy-

należności do instytutu, powinni zjednoczyć 

się w założonym dziele, we wspólnej dzia-

łalności apostolskiej. W dniu 8 grudnia 

1888 roku, przy współudziale bł. Marii od 

Apostołów, założył żeńską gałąź Zgroma-

dzenia - siostry salwatorianki. 

O. Jordan był pierwszym przełożonym 

generalnym salwatorianów. Przebywając 

na stałe w domu macierzystym w Rzymie 

(dzisiaj Via della Conciliazione 51), z 

ogromną odwagą i zapałem zakładał liczne 

placówki apostolskie w Europie, Azji i Ame-

ryce, wysyłając tam pierwszych salwatoria-

nów. Ostatnie trzy lata swego życia spędził 

w Szwajcarii. Było to życie ukryte i nazna-

czone cierpieniem. Zmarł w wieku 70 lat po 

prawie półrocznej chorobie. W roku 1956 

jego doczesne szczątki zostały przewiezio-

ne do domu macierzystego w Rzymie. . Za: 

www.sds.pl   

Pogarsza się sytuacja w Tunezji, 

 salezjanie w pogotowiu  

 

Pogarsza się sytuacja w Tunezji, gdzie 

doszło do nowych aktów przemocy i za-

bójstw. W obawie o swoje bezpieczeństwo 

prezydent Tunezji, Ben Ali, opuścił kraj. 

Rośnie zaniepokojenie o losy placówki 

salezjańskiej w Manouba. 

   

Premier Mohammed Ghannouchi powia-

domił o przejęciu obowiązków prezydenta 

do najbliższych, przyspieszonych wyborów, 

oświadczając, że ta władza została mu 

powierzona przez sześcioosobowy komitet. 

"Odwołuję się do wrażliwości wszystkich 

czynników politycznych i społecznych kraju, 

wzywając do zjednoczenia się wokół spra-

wy ojczyzny" - zaapelował Ghannouchi do 

narodu. 

 

W ciągu ostatnich godzin doszło do strza-

łów, w wyniku których śmierć ponieśli przy-

padkowi przechodnie, także w pobliżu 

katedry. Wielu ambasadorów poprosiło 

swoich obywateli o pozostanie w domach, 

zapewniając ich o szybkim powrocie do 

ojczyzny w przypadku nasilenia się prze-

mocy. Połączenia telefoniczne i interneto-

we są ograniczone lub znajdują się pod 

kontrolą. 

 

W Tunezji salezjanie są obecni w Mano-

uba, gdzie od 1988 r. prowadzą szkołę 

podstawową, do której uczęszcza około 

800 uczniów. Szkoła ta, podonie jak inne w 

tym kraju, została zamknięta, a personel 

został odesłany do domu. Trzech salezja-

nów, którzy tam pracują, przynależących 

do Delegatury Malty, pozostaje w kontakcie 

i pod opieką swojego ambasadora. Za: 

www.infoans.org  

Chorwacja: uczczenie jezuickiego 

geniusza 

 

Chorwacki parlament ogłosił „Rok Boškovi-

ća”. Decyzja ma związek z 300. rocznicą 

urodzin Rudjera Josipa Boškovića (1711-

1787), jezuickiego fizyka, matematyka, 

astronoma, filozofa i poety. XVIII-wieczny 

naukowiec wyprzedził o epokę niektóre 

idee, np. dotyczące teorii względności. 

Wskazywał też na możliwość zbudowania 

geometrii różnej od euklidesowej. 

 

  

 

Ks. Bošković oprócz pracy naukowej pełnił 

też misje dyplomatyczne z polecenia pa-

pieży. O narodowość naukowca spierają 

się do dziś trzy kraje: Chorwacja, Włochy i 

Serbia. Ten pierwszy kraj zorganizuje w 

http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/26695.php?index=26695&po_date=14.01.2011&lang=sp
http://siostry.pl/
http://www.sds.pl/
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotsez=13&doc=5740&Lingua=6
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tym roku wiele przedsięwzięć międzynaro-

dowych, by przypomnieć wielkiego astro-

noma i fizyka. Także UNESCO zdecydowa-

ło się przywrócić pamięć o tym wybitnym 

naukowcu i duchownym. Natomiast o tym, 

że powołania kapłańskie zdarzają się 

wśród naukowców i na uniwersytetach, 

zamierzają przypomnieć jezuici. 

 Za: www.deon.pl  

60 lat w służbie Jezusowi cierpią-

cemu w Getsemani 

 

9 stycznia 2011 r. Bracia Pocieszyciele z 

Getsemani obchodzili uroczystość 60 lecia 

święceń kapłańskich o. Viliama Vaľa, 

czwartego Przełożonego Generalnego. 

Uroczystości jubileuszowe odbyły się w 

najstarszym Sanktuarium Maryjnym na 

Słowacji, w Mariance.  

   

 

 

Wydarzenie to stało się źródłem radości nie 

tylko dla Zgromadzenia Braci Pocieszycieli, 

ale również dla Kościoła słowackiego. 

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło 

rodziny i przyjaciół o. Viliama, a także 

licznych wiernych. Swoją obecnością za-

szczycił nas również Biskup Polowy Słowa-

cji Franciszek Rabek. Eucharystię pod 

przewodnictwem dostojnego jubilata po-

przedziła modlitwa różańcowa przed cu-

downą figurą Matki Bożej Mariatalskiej. W 

czasie homilii ojciec Viliam podzielił się 

świadectwem swego kapłańskiego, pocie-

szycielskiego powołania. Zgromadzonym w 

kościele wiernym postawił pytanie: czy 

wiemy, kim jest kapłan? Kapłan jest tajem-

nicą, zupełnie jak matka dla swojego dziec-

ka. Matka, która w swych dłoniach tuli małe 

dziecko, jest podobna do kapłana, który w 

swych namaszczonych dłoniach pieści 

Ciało Chrystusa. Ojciec Viliama Vaľa wstą-

pił do Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z 

Getsemani za czasów Ojca Założyciela 

Józefa Litomiskiego, które zostało powoła-

ne do istnienia w 1922 roku. Jest on żywym 

świadectwem życia świątobliwego Założy-

ciela. W Zgromadzeniu pełnił urząd Gene-

ralnego Przełożonego przez okres 18 lat.  

   

Ojciec Viliama sprawował swój urząd w 

trudnym dla Kościoła czasie. Przystąpił do 

reorganizacji całego Zgromadzenia, które 

niosło na sobie ciężar systemu totalitarne-

go. Uporządkował życie zakonne w klaszto-

rach pocieszycieli, powracając do miejsc, 

które zakonnicy musieli przymusowo opu-

ścić. Na kartach historii Braci Pocieszycieli 

zapisał się złotymi literami. Jako Polska 

Prowincja Zgromadzenia łączymy się we 

wspólnym Te Deum za dar życia i sakra-

ment kapłaństwa naszego długoletniego 

Przełożonego Generalnego. o. Michał 

Krysztofowicz CCG  

 

Día de Los Reyas 

Objawienie Pańskie w Meksyku 

 

Día de Los Reyas lub Día de Los Magos – 

Dzień Króli. To szczególne święto kończą-

ce okres Bożego Narodzenia w Meksyku. 

Tego dnia, jak tradycja głosi, przybywają 

Trzej Królowie z prezentami. Właśnie 6 

stycznia, a nie jak w naszej polskiej trady-

cji, w Meksyku jest zwyczaj dawania sobie 

prezentów bożonarodzeniowych. Tradycja 

ta przywędrowała tu z Hiszpanii wraz z 

konkwistadorami. Jednym ze szczególnych 

symboli tego dnia jest ROSCA de los Rey-

es. Rosca to słodka bułka drożdżowa z 

elementami dekoracyjnymi, które posiadają 

swoją symbolikę. 

   

Rosca de Los Reyes znaczy Korona Króli. 

Udekorowana jest słodkimi i kolorowymi 

owocami, które oznaczają Joyas - klejnoty 

lub podarunki dla Dzieciątka Jezus. Ciasto, 

z którego wykonana jest Rosca, oznacza 

odwzajemnienie smutku Matki Boga z 

powodu wymordowania niewiniątek Betle-

jemskich z wyroku Heroda. Wewnątrz 

Rosci ukryte są figurki Dzieciątka Bożego, 

które oznaczają Jezusa ukrytego przez 

Maryję przed morderczym wyrokiem. We 

wcześniejszej tradycji umieszczano tylko 

jedną figurkę wewnątrz ciasta, jednak z 

uwagi na komercję i zabawę związaną z 

dzieleniem Rosci, umieszcza się ich więcej. 

Kolejnym ważnym elementem związanym z 

6 stycznia jest jej dzielenie. Wieczorem w 

domach meksykańskich gromadzą się 

rodziny i zaproszeni goście na dzielenie 

Korony Króli.  

 

Osoba, która natrafi w swym kawałku bu-

łeczki na figurkę Dzieciątka, zobowiązana 

jest w dzień Święta Ofiarowania Pańskiego, 

2 lutego, do zafundowania jedzenia, np.: 

tradycyjnego Tamales, napojów, mogą to 

być oranżady, Ponche, Atole albo alkohol, 

to już zależy od tego, jaka była kolejność 

znalezionych figurek. Mnie w tym roku 

przypada zafundowanie Tamales. Przy 

okazji opisu kolejnej tradycji, związanej z 

Objawieniem Pańskim, wyjaśnię zarazem, 

co to takiego te Tamales, Ponche czy 

Atole. Również w naszej parafii i Sanktu-

arium po Mszy wieczornej w dzień 6 stycz-

nia Rada Parafialna organizuje dla wszyst-

kich przybyłych dzielenie Rosci i poczęstu-

nek ciepłym Atole, co cieszy się sporym 

zainteresowaniem. Powiem, że większym 

niż Msza Święta poprzedzająca to wyda-

rzenie. Br. Michał Szczygioł SAC  

Za: www.sac.org.pl  

 

Szczęście w boliwijskim więzieniu 

Na długo pozostanie mi w pamięci niepo-

wtarzalny wyraz szczęścia na twarzach 

dzieci w momencie otrzymania z rąk rodzi-

ca nieoczekiwanego prezentu" - opowiada 

franciszkanin, misjonarz z Boliwii o. Jan 

Kukla OFMConv. Nie byłoby w tym nic 

nadzwyczajnego, gdyby to nie zdarzyło się 

w boliwijskim więzieniu. 

   

Po raz czwarty na zakończenie okresu 

Bożego Narodzenia franciszkanie z parafii 

Las Mercedes w Montero zorganizowali 

spotkanie dzieci z rodzicami, przebywają-

cymi w areszcie lub odbywającymi wyrok w 

tamtejszym więzieniu.Spotkanie rozpoczęło 

się krótkim nabożeństwem, nawiązującym 

do tradycji bożonarodzeniowych. Dzieci z 

grupy parafialnej zaprezentowały insceni-

zację jasełek na podstawie Ewangelii. 

 

 

Dla dzieci i ich rodziców w więzieniu wy-

stąpił z żartami i skeczami klaun. Były 

konkursy i zabawy. Więźniowie dla swoich 

gości przygotowali słodkie pieczywo z 

kubkiem czekolady."Paczki świąteczne 

zostały przygotowywane wcześniej według 

dostarczonej listy przez sekretarza wię-

ziennego, tak aby każde dziecko, stosow-

nie do wieku, mogło cieszyć się z otrzyma-

nej zabawki" - opowiada o. Jan Kukla 

Więzienie w Montero przewidziane jest 

wpradzwie jako areszt dla maksymalnie 30 

osób, ale obecnie nierzadko mieści ponad 

180 więźniów. Franciszkanie z parafii Las 

Mercedes w Montero od wielu lat pracując 

duszpastersko wśród odosobnionych stara-

ją się oprócz formacji duchowej (przygoto-

wanie do sakramentów, spotkanie modli-

tewne oraz nabożeństwa i msze św.), 

poprawić im warunki socjalnobytowe. 

 

"Dzięki parafii poprawiła się infrastruktura: 

cele, łazienki, infirmeria, kancelaria, kuch-

nia, boisko, miejsce na spotkanie z odwie-

dzającymi, wentylatory w celach. Są: tele-

wizor, DVD, radio do dyspozycji w określo-

nych porach" - mówi Hugo Cuellar, skaza-

ny, który pracuje jako sekretarz dyrektora 

więzienia.Zakonnicy organizują zawody 

sportowe, zapewniają opiekę lekarską, 

prowadzą naukę pisania i czytania, umoż-

liwiają zdobycie zawodu. Od kilu lat prowa-

dzone są kursy kroju i szycia, kursy kompu-

terowe. Parafialna grupa odnowy chary-

zmatycznej raz w tygodniu przygotowuje 

dla wszystkich więźniów posiłek. 

http://www.deon.pl/
http://www.sac.org.pl/index.php/component/content/article/46-meksyk/589-objawienie-paskie--dia-de-los-reyas.html
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W ciągu roku dla więźniów franciszkanie 

organizują wiele spotkań o charakterze 

formacyjnym i szkoleniowym, lecz najbar-

dziej emocjonujące dla więźniów jest spo-

tkanie z własnym dzieckiem. "Idea zrodziła 

się przed pięcioma laty, gdy jedna z więź-

niarek poprosiła mnie, abym z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia zaniósł paczkę (kilka 

cukierków i jakąś używaną zabawkę) do 

domu jej matki, która w czasie jej nieobec-

ności zajmuje się jej małym dzieckiem" - 

wspomina o. Jan Kukla. "W następnym 

roku uzyskałem zgodę dyrektora więzienia 

(który z wyznania jest mormonem) i posta-

nowiliśmy na zakończenie okresu Bożego 

Narodzenia organizować spotkanie dzieci z 

rodzicami, okresowo przebywającymi w 

miejscowym więzieniu" - opowiada dalej, o 

tradycji tych niezwykłych spotkań o. Kukla, 

proboszcz i gwardian w Montero. 

Parafia Las Mercedes w Montero (od 1977 

roku prowadzona przez franciszkanów) jest 

częścią misji, którą zapoczątkowali zakon-

nicy z Polski w 1976 roku. 35 lat temu misję 

w Boliwii tworzyli czterej franciszkanie 

konwentualni z prowincji krakowskiej: o. 

Szymon Chapiński, o. Jan Koszewski, o. 

Rufin Orecki i niedługo potem o. Peregryn 

Ziobro.                  Za: www.franciszkanie.pl  

   

  Zapowiedzi wydarzeń 

 

 

Spotkanie Magistrów Postulatu i 

Nowicjatu /Konstancin-Jeziorna 14-

16 lutego 2011/ 

 

Spotkanie Magistrów Postulatu i Nowicjatu 

ma już swoją długą historię. Jest to zawsze 

dobra okazja nie tylko by pochylić się nad 

ważnymi kwestiami dotyczącymi formacji 

czy samych osób które przychodzą do 

naszych zakonów i zgromadzeń, ale 

przede wszystkim jest to możliwość 

spotkania się, wzajemnego poznania, 

wymiany doświadczeń, problemów i 

radości. 

Kontynuując więc to 

doświadczenie pragniemy zaprosić na 

tegoroczne spotkanie Magistrów, 

Wicemagistrów Postulatu i Nowicjatu 

wszystkich Zakonów i Zgromadzeń 

Męskich w Polsce. Spotkanie odbędzie się 

w Konstancinie-Jeziornej koło Warszawy w 

terminie od 14 do 16 lutego 2011. 

Temat tegorocznego spotkania będzie 

dotykał problematyki dzisiejszej młodzieży, 

która w dobie postmodernizmu i 

związanych z nią wartości lub antywartości, 

puka do drzwi naszych zakonów i 

zgromadzeń. Co dzieje się więc w młodym 

człowieku, kim jest, jakie są sposoby jego 

myślenia i działania, jakie jest jego życie… 

Jednym zdaniem:TEMAT: Problematyka 

współczesnej młodzieży w dobie 

postmodernizmu  

 

Zgłoszenia proszę nadsyłać bezpośrednio 

na adres (najlepiej mailowy): br. Tomasz 

Protasiewicz OFMCap; ul. Jana Pawła II 

42, 39-120 Sędziszów Małopolski; e-mail: 

tomaszprot@gmail.com; tel.: +48 784 

054 668. Ze względów organizacyjnych 

prosimy o zgłaszanie się do dnia 6 lutego!!! 

 

Adres ośrodka: Centrum Animacji Misyjnej 

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 

Księży Pallotynów Dom Rekolekcyjny w 

Konstancinie-Jeziornej; ul. Leśna 15/17 

tel.: 0-22 756 35 90 e-mail: 

recepcja@cam.pallotyni.pl 

 

Koszty pobytu: Koszt podstawowy wyniesie 

220 zł. (2 noclegi, 2 kolacje, 2 śniadania, 2 

obiady) + koszty organizacyjne (czyli 

ewentualne materiały, zaproszeni goście, 

spotkanie braterskie, itp.), koszty 

organizacyjne będą zależeć od ilości 

zgłoszeń. 

 

Studium duchowości franciszkań-

skiej w Zakroczymiu 

 

Na nowy cykl wykładów Studium Ducho-

wości Franciszkańskiej 2011-2013 w Cen-

trum Duchowości "Honoratianum" w Zakro-

czymiu zapraszają bracia kapucyni. Celem 

Studium, które działa od 1984 roku, jest 

intelektualna i duchowa formacja francisz-

kańska: referentów powołaniowych, magi-

strów postulatu i nowicjatu, 

 

 wychowawców junioratu, klerykatu oraz 

odpowiedzialnych za formację stałą. Z SDF 

mogą też korzystać wszyscy członkowie 

Rodziny Franciszkańskiej. Studium jest 

otwarte dla zakonów i zgromadzeń fran-

ciszkańskich oraz dla Franciszkańskiego 

Zakonu Świeckich.  Wykładowcami są 

bracia warszawskiej prowincji kapucynów, 

członkowie innych gałęzi Rodziny Fran-

ciszkańskiej i osoby świeckie. Wysłuchanie 

wykładów na przynajmniej pięciu seme-

strach daje prawo do złożenia pracy dy-

plomowej (pisemnej lub w formie dzieła 

sztuki) i otrzymania dyplomu ukończenia 

SDF. 

 

"Studium Duchowości Franciszkańskiej 

trwa trzy lata. Każdego roku odbywają się 

dwa semestry: na wiosnę, w tygodniu po 

Niedzieli Miłosierdzia Bożego i jesienią, w 

trzecim pełnym tygodniu października" - 

informuje dyrektor Centrum Duchowości 

"Honoratianum" br. Tomasz Płonka OFM-

Cap. I semestr rozpoczyna się już 2 maja 

br. mszą świętą o godz. 11.00 pod prze-

wodnictwem prowincjała kapucynów z 

Warszawy br. Marka Przeczewskiego 

OFMCap. Zgłoszenia można nadsyłać do 

30 marca br. pocztą zwykłą lub elektro-

niczną, na adres: honoratia-

num@gmail.com. "Chętnych przyjmujemy 

tylko na początku cyklu" - dodaje br. To-

masz. Za: www.franciszkanie.pl  

 

   

  Witryna tygodnia 

 

 

Kardynał Stanisław Nagy w rozmowie z ks. Zbigniewem Morawcem SCJ 

 

Książka Na drogach 

życia - to niezwykły 

dar, jaki ks. prof. dr 

Stanisław kard. 

Nagy ofiarowuje 

Zgromadzeniu Księ-

ży Sercanów i swo-

im najbliższym, ro-

dzinnemu miastu i 

kilkudziesięciu po-

koleniom 

studentów, a także całemu Kościołowi, 

który był i jest największą miłością jego 

życia. 

  Opowiadając własne dzieje, proponuje 

wędrówkę w czasie i przestrzeni, od ro-

dzinnego Bierunia na Górnym Śląsku, 

przez Kraków, wschodnie rubieże przed-

wojennej Polski, Tarnów, Lublin, Stadniki, 

a dalej Francję, Belgię, Afrykę, aż do 

Rzymu. Relacja Księdza Kardynała, w 

której nie brakuje barwnych anegdot, ale i 

bolesnych, a nawet tragicznych wspo-

mnień, zmierza ku wydarzeniu rozpoczy-

nającemu nowy etap jego życia. To wybór 

Karola Wojtyły na Następcę św. Piotra. Po 

latach współpracy i przyjaźni, stał przy 

Ojcu Świętym przez cały jego pontyfikat i 

dlatego mógł tak autentycznie opowie-

dzieć o nim to, czego może nikt inny nie 

potrafiłby dostrzec. A na pogrzebie Jana 

Pawła II nie dziwił się, bo dobrze wiedział, 

dlaczego milionowa rzesza wiernych 

wołała: Santo subito! 

  

Książkę można zamówić na stronie 

Wydawnictwa Księży Sercanów 

 

Więcej na: www.wydawnictwo.net.pl 

http://www.franciszkanie.pl/
mailto:tomaszprot@gmail.com
mailto:recepcja@cam.pallotyni.pl
http://www.franciszkanie.pl/
http://www.wydawnictwo.net.pl/sklep.php?s=karta_spis&id=874&PHPSESSID=d0ef85a84ce6c398c2cd390906750ff4
http://www.wydawnictwo.net.pl/sklep.php?s=karta_spis&id=874&PHPSESSID=d0ef85a84ce6c398c2cd390906750ff4
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Odeszli do Pana 

 

 

Pogrzeb najstarszego kameduły w Polsce 

 

W klasztorze ojców kamedułów w Puszczy 

Bieniszewskiej koło Konina tłumy wiernych 

i duchowni pożegnali mieszkającego tam 

od kilku lat, najstarszego kamedułę w 

Polsce - ojca Leonarda. Zakonnik zmarł 

kilka dni temu w wieku prawie 93 lat, z 

czego 72 przeżył w klasztorze. Kameduli to 

zakon o najsurowszej regule w Polsce. 

   

Brat Leonard odchodził w samotności. Po 

ostatnim namaszczeniu, zgodnie z regułą 

zakonu, wszyscy bracia opuścili jego cele - 

poinformowali KAI współbracia Zmarłego. 

Pochodził on z miejscowości Beznazwa 

pod Turkiem. Najpierw przebywał w zako-

nie na podkrakowskich Bielanach, później, 

razem z kilkoma innymi braćmi, zamiesz-

kał w pustelni w Bieniszewie. Brat Leonard 

wyrabiał różańce, które można było kupić 

przy klasztornej furcie. Podczas sobotnich 

uroczystości pożegnalnych bramy klaszto-

ru były dla wszystkich otwarte. Brat Le-

onard został pochowany w klasztornych 

katakumbach. 

  

Jedyną osobą z zewnątrz, która do same-

go końca mogła uczestniczyć w pogrzebie 

był znakomity polski fotografik Adam Bu-

jak. Bujak poznał brata Leonarda podczas 

przygotowywania albumu "Legenda Bia-

łych Braci". Przez wiele dni żył wtedy z 

zakonnikami w bieniszewskim klasztorze. 

Razem z nimi wstawał o świcie na modli-

twę, towarzyszył mnichom w pracy i wypo-

czynku. Zdjęcia, jakie powstały podczas 

uroczystości pogrzebowych będzie można 

zobaczyć w trzecim tomie albumu - ,,O 

krzyżu polskim". 

 

 

Pustelnia zakonu kamedułów w Bienisze-

wie znajduje się na szczycie Sowiej Góry, 

w sąsiedztwie jezior. Powstała w 1663 

roku. Obecnie mieszka tam ośmiu mni-

chów. Drugi klasztor w Polsce znajduje się 

w Krakowie na Bielanach. 

Kameduli to zakon o najsurowszej regule 

w Polsce. Żyją z dala od zgiełku miast, 

prowadząc pustelnicze życie. Bracia 

mieszkają w niewielkich eremach, gdzie 

pracują i modlą się. Obowiązują ich śluby 

milczenia. Zbierają się tylko na modlitwy. 

Mnisi nie prowadzą żadnego duszpaster-

stwa. Ich misja polega na modlitwie i po-

dejmowaniu wyrzeczeń w intencji dzieł 

prowadzonych przez Kościół. Poprzez 

oddanie się radykalnemu życiu pustelni-

czemu, modlitwie i ascezie chcą przypomi-

nać światu o realnym istnieniu Boga o 

Jego pierwszeństwie ponad wszelkimi 

ludzkimi sprawami. 

  

Pustelnicy, także ci żyjący w Polsce, 

przyjmują do swoich klasztorów mężczyzn 

na zamknięte rekolekcje. W tej chwili w 

Polsce żyje kilkunastu kamedułów, zakon 

ma niewiele nowych powołań. 

Za: www.deon.pl  

 

ŚP. BR. MARIAN FIGARSKI (1938 -2011) CSMA 

 

W sobotę nad ranem, 8 stycznia 2011 

roku, odszedł do Pana br. Marian Figarski, 

michalita. Zmarł w 73. roku życia, a dwa 

lata temu obchodził złoty jubileusz profesji 

zakonnej. 

   

Br. Marian pochodził z Kowali k/Radomia. 

Pierwsze śluby zakonne złożył 12 września 

1959 r., a profesję wieczystą - 12 września 

1965 r. W Zgromadzeniu pełnił różne 

funkcje, przebywając w domach zakon-

nych w Miejscu Piastowym, Pawlikowicach 

i Strudze. Do Kanady przyjechał w 1978 r. 

Tutaj, w kraju klonowego liścia, rozpoczął 

pracę w naszym domu rekolekcyjnym w 

Melrose, pełniąc posługę gospodarza. 

Dobrym sercem, pracowitością oraz ser-

decznym uśmiechem zyskał sympatię i 

przyjaźń wielu osób. Dzięki br. Marianowi 

na naszym stole zakonnym zawsze poja-

wiały się świeże owoce i warzywa z ogro-

du, grządki czy małego gospodarstwa, 

które było jego "oczkiem w głowie". 

 

 Był słabego zdrowia, jednak jego postawa, 

pracowitość, cicha obecność oraz szla-

chetne serce były zbudowaniem dla nas 

oraz wszystkich, którzy odwiedzali dom w 

Melrose.  

Jeszcze w piątek wieczorem przełożony 

domu ks. Andrzej Kowalczyk prosił go, by 

przypilnował następnego dnia ognia w 

kominku, bo grupa miała przyjechać. W 

sobotę rano, po Mszy świętej, współbracia 

poszli do niego do pokoju i znaleźli go 

siedzącego na krześle z różańcem w ręku. 

Będzie nam go bardzo brakowało. 

 

Pogrzeb br. Mariana odbędzie się w naj-

bliższy czwartek, 13 stycznia br., o godz. 

11.00 w parafii Matki Boskiej Częstochow-

skiej w London. Dobry Jezu, a nasz Panie, 

daj mu wieczne spoczywanie. Ks. Andrzej 

Kowalczyk CSMA      Za: www.michalici.pl 

           

http://www.deon.pl/
http://www.michalici.pl/

