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Wiadomość tygodnia 

 

 

PIELGRZYMKA DO ASYŻU PO POKÓJ DLA ŚWIATA 

 

 

 

Asyż - miasto świętych Franciszka i Klary 

było znowu świadkiem spotkania się róż-

nych religii świata, jak 25 lat temu za 

pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Bene-

dykt XVI przybył do Asyżu pociągiem, 

dokładnie jak 25 lat wstecz uczynił Jan 

Paweł II, uznając pokutny charakter piel-

grzymki, która wiedzie do nawrócenia 

serca i jego pokojowego ładu. Przybył z 

przekonaniem, że i on jest "pielgrzymem 

prawdy - pielgrzymem pokoju". 

 

"Ojcze Święty, serdecznie Cię witam w 

Asyżu - pisał w liście do papieża o. José 

Rodríguez Carballo, minister generalny 

zakonu braci mniejszych - ołtarzu pamięci 

tych, którzy przyjęliśmy formę życia, jaką 

kierował się święty Ojciec Franciszek, 

spisaną i przedstawioną Panu Papieżowi 

do zatwierdzenia. Witam Cię w Asyżu, 

mieście pokoju, arce duchowej, gdzie 

znajduje schronienie cała ludzkość. Witam 

Cię zwłaszcza w Porcjunkuli, kołysce 

Zakonu Braci Mniejszych i Ubogich 

Sióstr".            Za: www.franciszkanie.com  

 

Spotkanie w Bazylice Matki Bożej 

Anielskiej 

 

W jakim punkcie znajduje się sprawa 

pokoju w ćwierć wieku po tym, jak bł. Jan 

Paweł II po raz pierwszy zaprosił przed-

stawicieli religii świata do Asyżu na modli-

twę o pokój? Od tego pytania wyszedł 

Benedykt XVI na obecnym spotkaniu. 

Rozpoczęło się ono przed południem, po 

dotarciu wszystkich jego uczestników 

pociągiem z Watykanu do Asyżu. Papie-

skie przemówienie było podsumowaniem 

całej serii wystąpień przedstawicieli Ko-

ściołów i religii, którzy zebrali się w bazyli-

ce Matki Bożej Anielskiej. (pełny tekst 

przemówienia Benedykta XVI w „Refleksji 

Tygodnia”) . 

 

Papieskie wystąpienie zostało poprzedzo-

ne refleksjami przedstawicieli innych wy-

znań i religii. Jako pierwszy zabrał głos 

honorowy zwierzchnik prawosławia. „Z 

obojętności rodzi się nienawiść, z obojęt-

ności rodzi się konflikt, z obojętności rodzi 

się przemoc” – mówił Bartłomiej I. W tym 

kontekście zwrócił on uwagę na potrzebę 

dialogu, którego przykład muszą dawać 

przywódcy religijni. Ich zadaniem jest 

również zdecydowanie sprzeciwiać się 

wojnie. Patriarcha Konstantynopola wsta-

wił się także za chrześcijanami na Bliskim 

Wschodzie, którym zagraża marginaliza-

cja. 

 

Z kolei sekretarz generalny Światowej 

Rady Kościołów zwrócił uwagę na inspira-

cję, jaką możemy czerpać z młodego 

Franciszka z Asyżu. Jego młodzieńcze 

nawrócenie przypomina nam o roli mło-

dych i ich odwagi. To oni stają dziś często 

u początku przemian, choć sami znajdują 

się w bardzo trudnej sytuacji, cierpią na 

skutek bezrobocia. „My starsi musimy 

współpracować na rzecz pokoju między 

pokoleniami i dać młodym na całym świe-

cie realną nadzieję na przyszłość” – mówił 

pastor Olav Fykse Tveit. Podjął on rów-

nież kwestię sprawiedliwego pokoju w 

Jerozolimie. Zdaniem luterańskiego pasto-

ra właśnie tam decyduje się pokój w całym 

regionie. 

 

Przedstawiciel judaizmu zaznaczył, że dla 

dzisiejszego świata pokój jest pragma-

tyczną koniecznością. Ludzie wierzący 

widzą w nim coś więcej – posłuszeństwo 

woli Boga. Spotkanie w Asyżu ma być 

tego świadectwem – mówił rabin David 

Rosen. Przedstawiciel Amerykańskiego 

Komitetu Żydowskiego wyraził wdzięcz-

ność za tę inicjatywę zarówno Janowi 

Pawłowi II, jak i Benedyktowi XVI. 

 

W imieniu muzułmanów głos zabrał wielki 

mufti Tadżykistanu. „My jako muzułmanie 

należymy do religii tolerancyjnej względem 

wszystkich. Kochamy każdego człowieka, 

ponieważ jest on stworzeniem Boga” – 

deklarował Mukaram Abdukadirov. (…) 

 

Spotkanie w Sacro Convento – 

zobowiązana na rzecz pokoju 

 

Po zakończeniu pierwszej części spotka-

nia jego uczestnicy zostali zaproszeni na 

skromny, jak zaznaczono, obiad do klasz-

toru franciszkanów. Organizatorzy podali 

nawet, czym uraczyli swoich gości. Poda-

no im ryż, warzywa, sałatę, owoce i sok 

owocowy. Przy papieskim stole zasiadło 

14 osób reprezentujących różne religie, 

między innymi patriarcha Konstantynopo-

la, prymas Wspólnoty Anglikańskiej, 

przedstawiciel patriarchatu moskiewskie-

go, zwierzchnik Cerkwi Ormiańskiej we 

Francji, sekretarz Światowej Rady Kościo-
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łów, a także przedstawiciele judaizmu, 

islamu, buddyzmu, konfucjanizmu, hindu-

izmu i niewierzących. 

 

Po obiedzie wszyscy uczestnicy rozeszli 

się do przydzielonych im pokojów w pobli-

skim domu pielgrzyma. Tam mieli godzinę 

czasu na odpoczynek, refleksję bądź 

prywatną modlitwę. Następnie zostali oni 

przewiezieni na plac przed Bazyliką św. 

Franciszka, gdzie odbywały się poprzed-

nie spotkania międzyreligijne. Zostali tam 

przyjęci koncertem chórów oraz fokolariń-

skich zespołów taneczno-muzycznych. 

 

To właśnie tam, na placu św. Franciszka, 

odbyła się też kulminacyjna część spotka-

nia, a mianowicie uroczyste zobowiązanie 

do pokoju. Jego poszczególne części 

zostały odczytane przez przedstawicieli 

różnych wyznań i religii, poczynając od 

kard. Jean-Louisa Taurana, przewodni-

czącego Papieskiej Rady ds. Dialogu 

Międzyreligijego. „Każdemu z nas po 

powrocie do domu będzie leżało na sercu, 

by być świadkiem i zwiastunem tego prze-

słania: pokój jest możliwy również dzisiaj” 

– mówił kard. Tauran. 

 

W deklaracji była też mowa o stanowczym 

wyrzeczeniu się terroryzmu i przemocy. 

Tę część zobowiązania odczytał przed-

stawiciel Światowej Federacji Luterańskiej 

Mounib Younan: „Zobowiązujemy się do 

głoszenia z mocnym przekonaniem, że 

przemoc i terroryzm są sprzeczne z praw-

dziwym duchem religijnym i że potępimy 

wszelkie uciekanie się do przemocy i 

wojnę w imię Boga czy religii. Zobowiązu-

jemy się, że zrobimy wszystko, co w na-

szej mocy, aby wykorzenić przyczyny 

terroryzmu”. 

 

Jedno ze zobowiązań zostało odczytane 

przez przedstawiciela islamu: „Zobowiązu-

jemy się do szczerego i cierpliwego dialo-

gu, nie traktując tego, co nas różni, jako 

przeszkody, której nie da się pokonać, 

lecz przeciwnie, uznajemy, że konfronta-

cja z odmiennością innych ludzi może się 

stać okazją do lepszego wzajemnego 

zrozumienia”. 

 

Uczestnicy spotkania nie zapomnieli też o 

cierpiących. Ich zobowiązanie w tym 

względzie odczytał przedstawiciel tao-

istów: „Zobowiązujemy się do stania po 

stronie ubogich i bezradnych, do przema-

wiania w imieniu tych, którzy nie mają 

głosu i do skutecznego zabiegania o zmia-

nę ich sytuacji, w przekonaniu, że nikt nie 

może być szczęśliwy w pojedynkę”. 

 

Przedstawicielka judaizmu wspomniała o 

zobowiązaniach religii względem świata 

polityki: „Zobowiązujemy się, że będziemy 

domagać się od przywódców państw, aby 

podjęli wszelkie możliwe kroki w celu 

stworzenia i ugruntowania, zarówno na 

szczeblu krajowym jak i międzynarodo-

wym, świata żyjącego w sprawiedliwości i 

pokoju opartym na sprawiedliwości”. 

 

Osobne zobowiązanie podjęli przedstawi-

ciele ludzi niewierzących. W ich imieniu 

zabrał głos prof. Guillermo Hurtado z 

Meksyku: „My humaniści w dialogu z 

wierzącymi zobowiązujemy się wraz z 

wszystkimi ludźmi dobrej woli do budowa-

nia nowego świata, w którym fundamen-

tem życia społecznego będzie poszano-

wanie dla godności każdego człowieka, 

jego najgłębszych aspiracji oraz wolności 

do działania zgodnie ze swą wiarą”. 

 

Ostatnią część zobowiązania odczytał 

Benedykt XVI: „Nigdy więcej przemocy! 

Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej terrory-

zmu! Niech w imię Boga każda religia 

niesie ziemi sprawiedliwość i pokój, prze-

baczenie i życie, miłość!”.Na zakończenie 

tej uroczystej ceremonii każdy z uczestni-

ków otrzymał symboliczną lampkę pokoju, 

po czym Papież wygłosił przemówienie 

pożegnalne. 

 

Asyskie spotkanie zakończyło się wizytą w 

Bazylice św. Franciszka, gdzie znajduje 

się grób Biedaczyny z Asyżu. Wszyscy 

uczestnicy spotkania wrócili do Rzymu 

razem, specjalnym pociągiem włoskich 

kolei.                       Za: Radio watykańskie 

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

„Asyż” w Gdańsku 

 

Tegoroczne spotkanie modlitewne Asyż w 

Gdańsku, które odbyło się na dziedzińcu 

franciszkańskiego klasztoru przy ul. Świę-

tej Trójcy, miało wyjątkowy charakter, 

bowiem przedstawiciele religii monote-

istycznych spotkali się w gdańskim kon-

wencie na kilka dni przed zaplanowanym 

na 27 października 25. rocznicą spotkania 

bł. Jana Pawła II z wyznawcami religii 

światowych w Asyżu. 

 

Gdańsk już po raz kolejny stał się miej-

scem, z którego popłynęły modlitwy w 

różnych językach, na różne sposoby, ale 

zawsze z intencją, by na świecie zapano-

wał prawdziwy pokój. Jak co roku na za-

proszenie franciszkanów odpowiedzieli 

wyznawcy judaizmu, islamu i chrześcijanie. 

Niezależną gminę żydowską reprezento-

wali Jakub Szadaj, przewodniczący Nieza-

leżnej Gminy Wyznania Mojżeszowego, 

Bogusław i Stanisława Łowińscy oraz 

kantor Karol Kołodziej ; przedstawicielem 

muzułmanów był imam Hani Hraish z 

gminy muzułmańskiej w Gdańsku, zaś 

spośród chrześcijan modlitwę o pokój 

podjął o. Doroteusz Jóźwik (Polski Autoke-

faliczny Kościół prawosławny), Pastor 

Dawid Baron reprezentujący członków 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz 

pomorski oddział Polskiej Rady Ekume-

nicznej oraz Minister Prowincjalny prowin-

cji św. Maksymiliana o. Adam Kalinowski. 

Wśród gości był także o. Wacław Stani-

sław Chomik OFM, Minister Prowincjalny 

prowincji św. Jadwigi. 

 

 

 

Stałym punktem Asyżu w Gdańsku stało 

się wręczenie symbolu spotkania przygo-

towywanego co roku. Tym razem był to 

ciekawy i czytelny projekt – otwarta dłoń -

 zaprojektowany i wykonany przez gdań-

ską rzeźbiarkę Magdalenę Golon. 

 

Również tradycją jest, że modlącym towa-

rzyszy co roku zespół muzyczny. Tego-

roczny piękny śpiew w różnych językach 

był zasługą Gdańskiego Chóru Nauczy-

cielskiego pod dyrekcją prof. Teresy Pab-

jańczyk. Pieśni z różnych kultur i różnych 

regionów świata stanowiły niejako echo 

modlitw wznoszonych przez duchownych i 

zyskały sobie wielkie uznanie wśród słu-

chaczy. 

 

Druga część tegorocznego spotkania Asyż 

w Gdańsku odbędzie się 8 listopada br. o 

godz. 18.00 w Muzeum Narodowym w 

Gdańsku. Będzie to dyskusja panelowa, 

kt�órej tematem będą „Drogi do miejsc 

świętych”. FranciszkanieTV przygotowują 

– podobnie jak w poprzednich latach – 

szczegółową relację filmową ze spotkania.  

Za: www.franciszkanie.gdansk.pl  

 

Powstaje Sanktuarium Bł Jerzego 

Popiełuszki,  prowadzone przez 

Pocieszycieli  z Getsemani 

 

W 19 października na Włocławskiej Tamie, 

zgromadziły się tłumy wiernych by uczcić 

27 rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. 

Jerzego Popiełuszki. Miłość do kapelana 

ludzi pracy i patrona powstającego Sank-

tuarium Męczeństwa przy nadwiślańskim 

brzegu przywiodła pątników pod Krzyż 

Pomnik, gdzie rozpoczęły się tegoroczne 

uroczystości. Przybyłych gości tradycyjnie 

w tym miejscu przywitał przedstawiciel 

Solidarności. Wśród przedstawicieli Ko-

ścioła był obecny ksiądz abp. Tadeusz 

Gocłowski z Gdańska, który wraz ks. bp 

Stanisławem Gębickim i Ojcem Prowincja-

łem Braci Pocieszycieli z Getsemani złożyli 

http://www.franciszkanie.gdansk.pl/
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kwiaty pod Krzyżem, upamiętniającym 

dramatyczną śmierć ks. Popiełuszki.  

 

Po krótkim nabożeństwie, wyruszyła przez 

Włocławską Tamę w kierunku Sanktuarium 

procesja z relikwiami zamordowanego 

kapłana. Po przybyciu do świątyni został 

wystawiony krótki spektakl przygotowany 

przez uczniów Gimnazjum nr 2 we Wło-

cławku, który przybliżył duchową sylwetkę 

bł. Jerzego. Kulminacyjnym momentem 

dorocznych uroczystości była sprawowana 

odpustowa Eucharystia. W kościele słowo 

przywitania skierował do wszystkich 

uczestników o. prowincjał Świerad M. 

Pettke CCG.  W czasie homilii ksiądz 

arcybiskup Gocłowski złożył świadectwo 

osobistych spotkań z żoliborskim kapła-

nem. Podkreślił także wagę odważnej 

decyzji ks. Popiełuszki w organizowaniu w 

tamtym trudnym czasie stanu wojennego 

pielgrzymek ludzi pracy do Jasnogórskiej 

Królowej. Na zakończenie Mszy Świętej 

we włocławskim Sanktuarium Męczeństwa, 

wszyscy obecni mogli uczcić relikwie bło-

gosławionego kapłana.  

 

Dzień odpustu nie zakończył się jednak tak 

szybko. Późnym wieczorem do Domu 

Prowincjalnego Braci Pocieszycieli w Mi-

chelinie przybyła Pani Marianna Popie-

łuszko wraz z synem Stanisławem.  

 

Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki staje ważnym miejscem nie 

tylko na mapie Diecezji Włocławskiej, 

Kujaw czy Pomorza. Zaczyna być rozpo-

znawane nie tylko na mapie religijnej Pol-

ski, ale dzięki popularności Błogosławio-

nego Jerzego znane jest w Europie i Ame-

ryce. Do tego wyjątkowego miejsca przy-

bywa coraz więcej pielgrzymów – z Polski i 

zza granicy. Pielgrzymi – kierowani pra-

gnieniem spotkania się z osobą i przesła-

niem Bł. ks. Jerzego pragną przez jego 

wstawiennictwo polecić Bogu wszystkie 

swoje sprawy i tu na spiętrzeniu rzeki 

modlić się o wzmocnienie siły wewnętrz-

nego człowieka na trudne czasy które 

nadchodzą(Jan Paweł II). Świątynia na 

tamie staje się żywym pomnikiem życia i 

duchowego testamentu błogosławionego 

kapłana. Pamięć o wydarzeniach, które na 

stałe wpisały się w historię miasta kultywu-

ją Bracia Pocieszyciele, tak by ofiara mę-

czennika naszych czasów nie poszła w 

zapomnienie, ale pomnażała dobro. o. 

Michał Krysztofowicz CCG (szersza relacja 

na www.zyciezakonne.pl ) 

Pallotyni na ołtarze 

 

W diecezji warszawsko-praskiej zakończył 

się proces rogatoryjny pięciu pallotynów – 

kandydatów na ołtarze, którzy należą do 

grupy polskich męczenników z okresu II 

wojny światowej. Wyrażając radość z 

zamknięcia procesu na etapie diecezjal-

nym abp Henryk Hoser przypomniał, że 

powołanie do świętości jest najbardziej 

powszechnym powołaniem wszystkich 

chrześcijan. 

 

Jak zaznaczył abp Hoser, ukazanie ży-

wych świadków Chrystusa Zmartwych-

wstałego, których wiara i miłość prowadziła 

do heroicznego świadectwa w obozowych 

warunkach, aż po oddanie własnego życia, 

przypomina, że trzeba iść drogą wytyczoną 

przez Jezusa Chrystusa, dla którego przej-

ście przez męczeństwo było bramą do 

zmartwychwstania. Bp warszawsko-praski 

zwrócił jednocześnie uwagę, że poprzez 

beatyfikację i kanonizację wyraża się nie-

omylność Kościoła w sprawach wiary i 

moralności. – „Kościół nigdy nie odwołał 

swoich decyzji dotyczących błogosławio-

nych i świętych” – podkreślił abp Hoser. 

 

Proces rogatoryjny 5 pallotynów: ks. Fran-

ciszka Bryja, ks. Franciszka Kiliana, br. 

Pawła Krawczewicza, ks. Norberta Jana 

Pellowskiego, ks. Jana Szambelańczyka 

oraz ks. Stanisława Szułmińskiego trwał 8 

lat, nie licząc samych przygotowań, które 

sięgają lat 90. 

 

Jak przypomniał jego wicepostulator pro-

cesu ks. Henryk Kietliński SAC – pierwsza 

uroczysta sesja odbyła się jeszcze w Pel-

plinie 29 września 1994 r. Następnie na 

prośbę Zgromadzenia (nota red. Stowa-

rzyszenia) Księży Pallotynów proces został 

przeniesiony do stolicy. – „W Warszawie 

swoją siedzibę mają centralne władze 

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, 

dzięki czemu łatwiej było koordynować 

prace, zwłaszcza jeśli chodzi o zbieranie 

dokumentacji” – zauważył wicepostulator. 

 

Trybunał rogatoryjny odbył na etapie die-

cezjalnym 89 sesji, w trakcie których prze-

słuchano 54 świadków. Powołano też 

komisję historyczną oraz teologów cenzo-

rów. Po zakończeniu procesu beatyfikacyj-

nego na etapie diecezjalnym, zebrane 

dokumenty zostaną teraz przekazane do 

Watykanu.                                Za: InfoSAC 

 

Polska misjonarka „Pontifexem” 

roku 2011 

 

S. Rafaela, czyli Urszula Nałęcz ze Zgro-

madzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic 

Krzyża – misjonarka pracująca w Indiach i 

Afryce szczególnie na rzecz niewidomych 

dzieci – została tegorocznym laureatem 

nagrody „Pontifici – Budowniczemu Mo-

stów”. Wręczenie nagrody odbyło się 24 

października w siedzibie Klubu Inteligencji 

Katolickiej w Warszawie. 

 

S. Rafaela została także w imieniu prezy-

denta Bronisława Komorowskiego odzna-

czona Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-

dzenia Polski. 

 

W uzasadnieniu przyznania nagrody pod-

kreślono, że „wyobraźni, energii, ogromnej 

pracy i poświęceniu” siostry Rafaeli za-

wdzięczają swoje powstanie trzy ośrodki, 

w których uczą się i wychowują setki nie-

widomych dzieci w Indiach, Republice 

Południowej Afryki i Rwandzie. Za: Radio 

Watykańskie 

 

Generał Misjonarzy Oblatów z  

dwutygodniową wizytą w Polsce 

 

W dniu dzisiejszym o. Generał Louis Lou-

gen OMI rozpoczął w Polsce dwutygo-

dniową wizytę. W czasie pobytu odwiedzi 

kilka domów zakonnych m.in. Poznań, 

Markowice, Warszawę, Wrocław, Lubli-

niec, Malnię i Święty Krzyż. Ważnym mo-

mentem wizyty będzie udział O. Generała 

w obchodach 150. rocznicy śmierci św. 

Eugeniusza de Mazenoda – Założyciela 

Misjonarzy Oblatów – w Obrze w dniach 

28-29 października. 

 

O. Louis Lougen – urodził sie w Buffalo w 

1952 r. Od 2002 – 2005 pełnił funkcję 

przełożonego Prowincji Stanów Zjedno-

czonych. Od 2010 r. sprawuje funkcję 

Superiora Generalnego w Zgromadzeniu 

Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 

 Za: www.oblaci.pl  

 

Ruch Szensztacki na drodze do 

Jubileuszu 100-lecia 

 

Wspólnoty Ruchu Szensztackiego na 

całym świecie przez trzy lata (Triennium) 

przygotowują się do obchodów 100. rocz-

nicy jego powstania. Jubileusz obchodzony 

będzie 18 października 2014 roku, w rocz-

nicę zawarcia przymierza miłości z Matką 

Bożą przez założyciela, Sługę Bożego o. 

Józefa Kentenicha (1885-1968) w Pra-

sanktuarium w Szensztacie. 

  

Ruch Szensztacki w Polsce wpisuje się w 

ten nurt przygotowań. II rok Triennium – 

Rok Sanktuarium rozpoczął czuwaniem 

modlitewnym z 17/18 października br. 

Zainicjowanie tego roku odbyło się przy 

centralnym sanktuarium Matki Bożej Trzy-

kroć Przedziwnej (Sanktuarium Wierności) 

w Otwocku–Świdrze. Tutaj też w dniach 

20-23 października br. odbyło się Triduum 

Październikowe, coroczne forum Rodziny 

Szensztackiej, przygotowujące plan pracy i 

http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=503593
http://www.oblaci.pl/
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wytyczające nowe kierunki duchowych 

działań dla naszego Ruchu. 

 

Przy pozostałych pięciu sanktuariach 

szensztackich w naszym kraju odbyły się 

także uroczyste nabożeństwa i spotkania. 

Ich przesłaniem było ukazanie sanktu-

arium, jako miejsca świętego i szczególne-

go działania w nim Boga przez Maryję. 

 

Pragniemy, aby obecny rok poświęcony 

promieniowaniu ewangelizacyjnemu sank-

tuariów szensztackich był okazją do zapo-

znania wszystkich z ideą przymierza miło-

ści z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną, 

które jest duchową drogą Ruchu. W historii 

rozwoju Ruchu powstała idea, aby po-

wstawały one tam, gdzie rozwija się Ruch 

Szensztacki. Obecnie jest ich ponad 200 

na wszystkich kontynentach. 

 

W Polsce sanktuaria szensztackie znajdują 

się: w Otwocku-Świdrze (całodzienna 

adoracja Najśw. Sakramentu), w Józefowie 

k. Warszawy, w Winowie k. Opola, na 

Górze Chełmskiej w Koszalinie (poświęcił 

je w 1991 r. bł. Jan Paweł II), w Zabrzu-

Rokitnicy i w Bydgoszczy.  Serdecznie 

zapraszamy – dom Maryi,  jest domem nas 

wszystkich… o. Arkadiusz Sosna 

Karmelitańska tercjarka kandydat-

ką na ołtarze 

 

Biuro Postulatorskie Krakowskiej Prowincji 

Karmelitów Bosych informuje, że 28 paź-

dziernika 2011 r. odbyło się zamknięcie 

dochodzenia diecezjalnego w sprawie 

życia, cnót i opinii świętości Służebnicy 

Bożej Kunegundy Siwiec ze Świeckiego 

Zakonu Karmelitów Bosych, zmarłej w 

1955 r. w Stryszawie k. Suchej Beskidzkiej 

w archidiecezji krakowskiej. 

 

Postulator w procesie beatyfikacyjnym 

Kunegundy Siwiec, o. dr Szczepan T. 

Praśkiewicz OCD, nie kryje swej radości z 

tego wydarzenia, kończącego zbieranie 

dowodów na potwierdzenie świętości życia 

tej kandydatki na ołtarze, prostej wiejskiej 

kobiety z Podbeskidzia, która – jak wyzna-

je – „ofiaruje nam w swym duchowym 

przesłaniu niejako symbiozę drogi ducho-

wego dziecięctwa św. Teresy od Dzieciąt-

ka Jezus i orędzia Bożego Miłosierdzia św. 

Faustyny Kowalskiej”. „Co sprawiło, że tą 

prostą wiejską kobietą z Beskidu Żywiec-

kiego, żyjącą w latach 1876-1955, zainte-

resowały się liczne środowiska, włącznie 

ze znanymi polskimi eseistami i znawcami 

literatury science-fiction, jak Maciej Urba-

nowski czy Lech Jęczmyk?” – pyta postu-

lator. I równocześnie odpowiada: „Sprawił 

to fakt, że Kundusia (jak nazywano za 

życia kandydatkę na ołtarze) była praw-

dziwą uczennicą Pana, który rozmawiał z 

nią w cichości jej serca; że współczesne-

mu, zagubionemu w wirze świata człowie-

kowi, goniącemu za dobrobytem material-

nym i wyzutemu z wartości duchowych, 

przypomina i ofiaruje przesłanie Jezusowej 

Ewangelii i orędzie Karmelu, ukierunkowa-

ne na życie miłością, jako najwyższym 

ideałem”. (…)  

 

Kunegunda Siwiec, według postulatora w 

jej procesie beatyfikacyjnym, „przyjmując 

cierpienie w perspektywie paschalnej 

dopełniała w swym ciele braku udręk Chry-

stusa dla dobra Jego Ciała, którym jest 

Kościół” (Kol 1,24), stała się ze swego łoża 

boleści „głosicielką Ewangelii życia”. 

 

Proces beatyfikacyjny Kunegundy Siwiec 

rozpoczął się w Kurii Metropolitalnej w 

Krakowie 21 grudnia 2007 r. Zgromadzono 

liczne dokumenty dotyczące jej życia i 

opinii świętości i podczas trzydziestu sesji 

trybunału kościelnego przesłuchano w tej 

sprawie licznych świadków, zarówno du-

chownych jak i świeckich. Do wyniesienia 

Służebnicy na ołtarze potrzeba nie tylko 

stwierdzenia praktykowania przez nią cnót 

w stopniu heroicznym, ale także cudu, tj. 

zjawiska nie wytłumaczalnego z punktu 

widzenia ludzkiej wiedzy, a wyproszonego 

u Boga za jej przyczyną. Liczne osoby 

doznają za przyczyną Kunegundy Siwiec 

nie tylko łaski duchowe, ale także fizyczne 

uzdrowienia. Duchowe przesłanie Służeb-

nicy Bożej szerzy przede wszystkim Towa-

rzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec 

(www.kundusia.pl).        Za: www.karmel.pl  

 

Marianie odnowili część klasztoru w 

Stoczku Klasztornym 

 

W sanktuarium maryjnym w Stoczku 

Klasztornym 25 października uroczyście 

otwarto południowe skrzydło krużganków. 

W ciągu ostatniego półrocza trwały tam 

intensywne prace renowacyjne przy XVIII-

wiecznych freskach autorstwa Matthiasa 

Johanna Meyera. Dzięki pozyskanym 

funduszom unijnym oraz olbrzymiemu 

wsparciu Prowincji Opatrzności Bożej  

Księży Marianów udało się uratować część 

malowideł ze scenami biblijnymi oraz ołtarz 

św. Walentego. 

 

 

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 

do zwiedzania i podziwiania tej perły baro-

ku na Warmii.            Za: www.marianie.pl  

 

 

Refleksja Tygodnia 

 

 

„dokonuje się zmiana klimatu duchowego” 

Przemówienie Benedykta XVI w Asyżu 

 

Przemówienie papieża Benedykta XVI, 

wygłoszone w czwartek w Asyżu w 

czasie Dnia Refleksji, Dialogu i Modli-

twy o Pokój i Sprawiedliwość na Świe-

cie 

Drodzy bracia i siostry, szanowni Prze-

wodniczący i przedstawiciele Kościołów i 

Wspólnot kościelnych oraz religii świata, 

drodzy przyjaciele, 

 

Minęło dwadzieścia pięć lat od dnia, w 

którym błogosławiony Papież Jan Paweł II 

po raz pierwszy zaprosił przedstawicieli 

religii świata do Asyżu na modlitwę o 

pokój. Co wówczas się stało? W jakim 

punkcie znajduje się teraz sprawa pokoju? 

Wtedy wielkie zagrożenie pokoju wynikało 

z podziału planety na dwa przeciwstawne 

bloki. Jaskrawym symbolem tego podziału 

był mur berliński, który przechodząc przez 

środek miasta, wyznaczał granicę pomię-

http://www.kundusia.pl/
http://www.karmel.pl/
http://www.marianie.pl/
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dzy dwoma światami. W 1989 roku, trzy 

lata od spotkania w Asyżu, mur upadł – 

bez rozlewu krwi. Nagle ogromne arsena-

ły, które znajdowały się za murem, nie 

miały już znaczenia. Utraciły swą zdolność 

zastraszania. Pragnienie wolności w naro-

dach było mocniejsze od arsenałów prze-

mocy. Sprawa przyczyn tego przewrotu 

jest złożona i nie można znaleźć odpowie-

dzi w prostych formułach. Jednak obok 

faktorów ekonomicznych i politycznych 

najgłębsza przyczyna tego wydarzenia ma 

charakter duchowy: za materialną władzą 

nie stało już żadne przekonanie duchowe. 

Pragnienie wolności było ostatecznie 

mocniejsze od lęku przed przemocą, która 

nie miała już żadnego umocowania du-

chowego. Jesteśmy wdzięczni za to zwy-

cięstwo wolności, które przede wszystkim 

było również zwycięstwem pokoju. A 

trzeba dodać, że w tym kontekście chodzi-

ło nie tylko, może nawet nie przede 

wszystkim, o wolność wiary, jednak o nią 

również. Dlatego możemy to wszystko 

łączyć w jakiś sposób także z modlitwą o 

pokój. 

 

Ale co dokonało się potem? Niestety nie 

możemy powiedzieć, że od tamtego mo-

mentu sytuacja charakteryzowała się 

wolnością i pokojem. Nawet jeżeli nie jawi 

się zagrożenie wielką wojną, to jednak 

świat, niestety, pełen jest niezgody. Nie 

chodzi tylko o fakt, że tu i tam często 

dochodzi do wojen – przemoc jako taka 

jest potencjalnie zawsze obecna i charak-

teryzuje stan naszego świata. Wolność 

jest wielkim dobrem. Jednak świat wolno-

ści okazał się być w dużej mierze zdezo-

rientowany, a wolność jest przez wielu 

błędnie utożsamiana z wolnością ku 

przemocy. Niezgoda przybiera nowe, 

zastraszające oblicza i walka o pokój musi 

w nowy sposób pobudzać wszystkich nas. 

Spróbujmy spojrzeć z bliska na nowe 

oblicza przemocy i niezgody. Wydaje mi 

się, że z grubsza można wyróżnić dwie 

typologie nowych form przemocy, które są 

sobie diametralnie przeciwstawne, jeśli 

chodzi o motywację, a w szczegółach 

przejawiają duże zróżnicowanie. Przede 

wszystkim jest terroryzm, który zamiast 

wielkiej wojny dokonuje ataków na kon-

kretne cele, które w ważnych punktach 

mają uderzyć przeciwnika w niszczący 

sposób, bez jakiegokolwiek względu na 

życie niewinnych ludzi, którzy zostają 

okrutnie zabici, albo ranni. W oczach tych, 

którzy są odpowiedzialni, wielka sprawa 

zniszczenia nieprzyjaciela usprawiedliwia 

każdą formę okrucieństwa. Zostaje zane-

gowane wszystko, co w prawie międzyna-

rodowym jest powszechnie uznane i sank-

cjonowane jako ograniczenie przemocy. 

Wiemy, że często terroryzm jest motywo-

wany religijnie i że właśnie religijny cha-

rakter ataków służy jako usprawiedliwienie 

bezlitosnego okrucieństwa, które wierzy, 

że może pomijać przepisy prawa na mocy 

„dobra”, do którego dąży. Tu religia nie 

służy pokojowi, ale usprawiedliwianiu 

przemocy. 

 

 

 

Krytyka religii, począwszy od iluminizmu, 

nieustannie utrzymywała, jakoby religia 

była przyczyną przemocy. Dlatego podbu-

rzała do wrogości wobec religii. Jako 

osoby religijne musi nas dogłębnie niepo-

koić, że tu religia faktycznie motywuje 

przemoc. W sposób bardziej finezyjny, ale 

wciąż brutalny religia jawi się jako przy-

czyna przemocy również tam, gdzie doko-

nują jej obrońcy jakiejś religii przeciw 

innym. Przedstawiciele religii, którzy przy-

byli w 1986 roku do Asyżu zamierzali 

powiedzieć – a my z mocą i wielką sta-

nowczością to powtarzamy – że to nie jest 

prawdziwa natura religii. Jest to natomiast 

jej wypaczenie i przyczynia się do jej 

destrukcji. Przeciw temu wysuwa się 

obiekcję: skąd wiecie, jaka jest prawdziwa 

natura religii? Wasze twierdzenie nie 

wywodzi się czasem z faktu, że pomiędzy 

wami wypaliła się siła religii? A inni za-

oponują: prawdziwie istnieje wspólna 

natura religii, która wyraża się we wszyst-

kich religiach, a zatem słusznie odnosi się 

do nich wszystkich? Musimy zmierzyć się 

z tymi pytaniami, jeśli chcemy w sposób 

realistyczny i wiarygodny sprzeciwić się 

uciekaniu się do przemocy z motywów 

religijnych. Tu plasuje się fundamentalne 

zadanie dialogu między religiami – zada-

nie, które to spotkanie musi na nowo 

podkreślić. Jako chrześcijanin chciałbym 

powiedzieć w tym miejscu: tak, w historii 

również w imię wiary chrześcijańskiej 

uciekano się do przemocy. Uznajemy to z 

wielkim wstydem. Jest jednak całkowicie 

jasne, że było to bezprawne użycie religii 

chrześcijańskiej, w oczywistej sprzeczno-

ści z jej naturą. Bóg, w którego my chrze-

ścijanie wierzymy, jest Stwórcą i Ojcem 

wszystkich ludzi, z czego wynika, że 

wszystkie osoby są dla siebie braćmi i 

siostrami, i stanowią jedną rodzinę. Krzyż 

Chrystusa jest dla nas znakiem Boga, 

który w miejsce przemocy kładzie cierpie-

nie z bliźnim i miłość bliźniego. Jego imię 

to „Bóg miłości i pokoju” (2Kor 13, 11). 

Jest zadaniem wszystkich, którzy ponoszą 

jakąkolwiek odpowiedzialność za wiarę 

chrześcijańską, nieustannie oczyszczać 

religię chrześcijan, poczynając od jej 

wewnętrznego centrum, aby – mimo ludz-

kiej słabości – była prawdziwie narzę-

dziem Bożego pokoju w świecie. 

Jeśli podstawowa typologia przemocy jest 

dziś motywowana religijnie, co stawia 

religie wobec kwestii ich natury i zmusza 

nas wszystkich do oczyszczenia, druga 

typologia przemocy o różnorakich wyra-

zach posiada motywację całkowicie prze-

ciwstawną: jest to konsekwencja braku 

Boga, Jego negacji i utraty człowieczeń-

stwa, która wraz z tym się dokonuje. Nie-

przyjaciele religii – jak powiedzieliśmy – 

dopatrują się w niej pierwszorzędnego 

źródła przemocy w historii ludzkości i na 

skutek tego domagają się zaniku religii. 

Jednak „nie” w odniesieniu do Boga wy-

tworzyło okrucieństwo i przemoc bez 

miary, które stały się możliwe tylko dlate-

go, że człowiek nie uznawał już żadnej 

normy i żadnego sędziego nad sobą, lecz 

przyjmował za normę jedynie siebie sa-

mego. Horror obozów koncentracyjnych 

pokazuje z całą przejrzystością konse-

kwencje braku Boga. 

 

Nie chciałbym jednak zatrzymywać się tu 

na ateizmie narzuconym przez państwo; 

chciałbym raczej mówić o „dekadencji” 

człowieka, w konsekwencji której po cichu, 

a więc w sposób bardziej niebezpieczny, 

dokonuje się zmiana klimatu duchowego. 

Uwielbienie mamony, posiadania i władzy 

jawi się jako kontr-religia, w której nie liczy 

się już człowiek, a jedynie osobista ko-

rzyść. I tak, na przykład, pragnienie szczę-

ścia przeradza się w niepohamowane i 

nieludzkie pożądanie, które przejawia się 

we władaniu narkotyków w ich różnorakiej 

formie. Są wielcy, którzy robią na nich 

interesy, i jest wielu, którzy są przez nie 

zwiedzeni i zrujnowani zarówno na ciele, 

jak i na duszy. Przemoc staje się normal-

ną rzeczą i zagraża wyniszczeniem naszej 

młodzieży w niektórych częściach świata. 

Ponieważ przemoc staje się rzeczą nor-

malną, pokój jest zniszczony, a w tym 

braku pokoju człowiek wyniszcza samego 

siebie. 

 

Brak Boga prowadzi do upadku człowieka 

i człowieczeństwa. Ale gdzie jest Bóg? 

Znamy Go i możemy Go na nowo przed-

stawić ludzkości, aby budować prawdziwy 

pokój? Podsumujmy wpierw krótko nasze 

dotychczasowe refleksje. Powiedziałem, 

że istnieje pewne pojmowanie i użycie 

religii, przez które staje się ona źródłem 

przemocy, podczas gdy ukierunkowanie 

człowieka na Boga, przeżywane właści-

wie, jest mocą pokoju. W tym kontekście 

przywołałem konieczność dialogu i mówi-

łem o zawsze niezbędnym oczyszczeniu 

przeżywanej religii. Z drugiej strony 

stwierdziłem, że zaprzeczenie Boga de-

prawuje człowieka, pozbawia go umiaru i 

prowadzi do przemocy. 

 

Obok dwóch rzeczywistości, jakimi są 

religia i anty-religia, w rozrastającym się 

świecie agnostycyzmu, istnieje także inna 

fundamentalna orientacja: osoby, którym 

nie został udzielony dar możliwości wie-

rzenia, które jednak poszukują prawdy, 

poszukują Boga. Tego typu osoby nie 

twierdzą po prostu: „Żaden Bóg nie istnie-

je”. Cierpią z powodu Jego braku, poszu-

kując tego, co prawdziwe i dobre, we-

wnętrznie są na drodze ku Niemu. Są 

„pielgrzymami prawdy, pielgrzymami 

pokoju”. Zadają pytania zarówno jednej, 

jak i drugiej stronie. Odbierają walczącym 

ateistom ich fałszywą pewność, z jaką 
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uznają się za wiedzących, że Bóg nie 

istnieje, i zachęcają ich, by nie byli ludźmi 

polemizującymi, ale by stawali się tymi, 

którzy poszukują, którzy nie tracą nadziei, 

że prawda istnieje i że możemy i powinni-

śmy czynnie nią żyć. Zwracają się jednak 

również do wyznawców religii, aby nie 

traktowali Boga jak własność, która do 

nich należy do tego stopnia, że mogą czuć 

się upoważnieni do przemocy wobec 

innych. Te osoby szukają prawdy, szukają 

prawdziwego Boga, którego obraz nie-

rzadko jest ukryty z powodu sposobu, w 

jaki religie częstokroć są praktykowane. 

To, że oni nie są w stanie odnaleźć Boga 

zależy również od wierzących, którzy mają 

zredukowany albo wypaczony obraz Bo-

ga. W ten sposób ich walka wewnętrzna i 

ich dociekliwość są także dla wierzących 

wezwaniem do oczyszczania własnej 

wiary, aby Bóg – prawdziwy Bóg – stał się 

dostępny. Dlatego celowo zaprosiłem 

przedstawicieli tej trzeciej grupy na nasze 

spotkanie w Asyżu, które nie gromadzi 

jedynie przedstawicieli instytucji religij-

nych. Chodzi raczej o to, by być razem na 

tej drodze ku prawdzie, o zdecydowane 

zaangażowanie na rzecz godności czło-

wieka i o wspólne podejmowanie sprawy 

pokoju przeciw wszelkim rodzajom prze-

mocy niszczącej prawo.  

 

Na zakończenie chciałbym was zapewnić, 

że Kościół katolicki nie zaprzestanie wal-

czyć przeciw przemocy i angażować się 

na rzecz pokoju w świecie. Pobudza nas 

wspólne pragnienie, by być „pielgrzymami 

prawdy, pielgrzymami pokoju. 

   Za: www.deon.pl  

 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

Sanktuarium karmelitów bosych w 

Berdyczowie ogłoszone narodo-

wym sanktuarium Ukrainy 

 

Na stronie internetowej Katolickiego Cen-

trum Medialnego (http://www.catholic-

media.org/ua/) ukazała się informacja, że 

27 października 2011  biskupi zebrani w 

WSD Archidiecezji Lwowskiej (Lwów – 

Brzuchowice) na XXXVIII Konferencji 

Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego 

Ukrainy zadecydowali, by dotychczasowe 

diecezjalne sanktuarium w Berdyczowie 

(obwód żytomierski) ogłosić sanktuarium 

narodowym Ukrainy.  

 

Biskup łucki Marcjan Trofimiak powiedział: 

„Tym samym wracamy do normalności. 

Mamy sanktuarium, które od tej chwili 

będzie nosiło ten tytuł, a pobożność ludo-

wa to potwierdza. Cieszymy się, że bisku-

pi jednomyślnie uznali, że ten tytuł dla 

Berdyczowa się należy. Wracamy do 

naszych bardzo cennych, dobrych i naj-

głębszych tradycji”  

Historia berdyczowskiego sanktuarium 

sięga 1630 r., kiedy to wojewoda kijowski 

Janusz Tyszkiewicz, jako wotum dzięk-

czynne za uwolnienie z niewoli tatarskiej, 

ufundował w Berdyczowie kościół i spro-

wadził tu ojców karmelitów. Im też oddał w 

opiekę od dawna czczony w rodzinie 

Tyszkiewiczów obraz Matki Bożej będący 

wierną kopią obrazu Matki Bożej Śnieżnej 

z Rzymu. Kościół w Berdyczowie  jest jak 

dotąd jedynym sanktuarium narodowym 

rzymskich katolików Ukrainy.  

Decyzja biskupów niesie za sobą zarówno 

potwierdzenie znaczenia tego miejsca, jak 

i wyzwania pracującym tutaj od karmeli-

tom bosym. Sanktuarium  stanowi centrum 

ruchu pielgrzymkowego dla katolików na 

Ukrainie.  W dorocznych uroczystościach 

sprawowanych  w uroczystość Matki Bożej 

z Góry Karmel  bierze udział kilkanaście 

tysięcy osób. Należy się spodziewać, że 

po decyzji Episkopatu Ukrainy sanktu-

arium w Berdyczowie przyciągać będzie 

nie tylko na jedną, lipcową uroczystość, 

lecz również w ciągu całego roku, szcze-

gólnie zaś w święta maryjne.  

 

Karmelici bosi od wielu lat kończą remont 

poważnie zniszczonego w czasach komu-

nizmu kościoła by, zapewnić minimum 

warunków materialnych dla przybywają-

cych do sanktuarium pątników. Centralne 

dla katolików Ukrainy usytuowanie Karme-

lu berdyczowskiego stanowi dużą szansę 

dla popularyzowania duchowości karmeli-

tańskiej.   o. Piotr Karauda OCD  

 

Beatyfikacja „Bożej Pielęgniarki” w 

Madrycie 

 

Hiszpańska zakonnica, nazywana popu-

larnie „Bożą pielęgniarką” została ogło-

szona błogosławioną. S. Maria Catalina 

Irigoyen Echegaray należała do zgroma-

dzenia Służebnic Maryi i zasłynęła z wiel-

kiego oddania chorym. Liturgii beatyfika-

cyjnej w Madrycie przewodniczył prefekt 

Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. 

Angelo Amato. Była to pierwsza beatyfika-

cja w katedrze Almudena. 

 

 

Maria Catalina Irigoyen Echegaray urodzi-

ła się 25 listopada 1848 r. w dobrze sytu-

owanej i pobożnej rodzinie w Pampelunie. 

Następnego dnia przyjęła chrzest w miej-

scowej katedrze. Była najmłodszą spośród 

ośmiorga rodzeństwa. W domu otrzymała 

staranne chrześcijańskie wychowanie. 26 

listopada 1860 r. przystąpiła do pierwszej 

Komunii. Eucharystia zajmie odtąd główne 

miejsce w jej życie. Mając 13 lat Maria 

Catalina wstępiła do Stowarzyszenia 

Córek Maryi, a z czasem zostając jego 

przewodniczącą. 

 

María Catalina była dziewczyną prostą, 

usłużną, pełną radości optymistką. Jej 

życie cechowały przede wszystkim dwa 

elementy: głęboka pobożność euchary-

styczna oraz miłość do Matki Bożej. W jej 

wrażliwym sercu rodziła się troska o naj-

bardziej potrzebujących: odwiedzała cho-

rych i samotnych, wraz z rówieśniczkami 

przygotowując w domu odzież dla ubo-

gich. 

 

 

W 1878 r. swój pierwszy dom w Pampelu-

nie otworzyło Zgromadzenie Służebnic 

Maryi, które założyła św. Maria Soledad 

Torres Acosta. Maria Catalina Irigoyen 

poprosiła o przyjęcie do zgromadzenia 

samą założycielkę. Siostra Maria Soledad, 

dowiedziawszy się, że ma ona w domu 

chorych krewnych, radziła jej, aby naj-

pierw zajęła się nimi, jeśli rzeczywiście 

chce poświęcić się opiece nad chorymi 

zgodnie z charyzmatem zgromadzenia. 

Maria Catalina przyjęła tę decyzję z poko-

rą i nadzieją. Trzy lata później (31 grudnia 

1881 r.) wstąpiła do Zgromadzenia Słu-

żebnic Maryi w Madrycie. Miała 33 lata. 15 

lipca 1889 r. złożyła śluby wieczyste. Całe 

jej życie było odtąd związane ze stolicą 

Hiszpanii. (…) 

 

Po 23 latach ofiarnego posługiwania cho-

rym zajęła się zbieraniem ofiar na rzecz 

dzieła. W 1913 r. zapadła na bolesną 

gruźlicę kości, która uniemożliwiła jej 

jakiekolwiek działanie. Przez cały czas 

choroby nigdy nie utraciła spokoju ani 

cierpliwości. „Czuję się zadowolona, że 

mogę naśladować Jezusa Ukrzyżowane-

go” – powtarzała. 

 

Zmarła w Madrycie 10 października 1918 

r. w opinii świętości. (…)  We Mszy beaty-

http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,6268,prefekt-kongregacji-ma-130-kul-w-ciele.html
http://www.catholic-media.org/ua/
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fikacyjnej wzięło udział wielu biskupów z 

Hiszpanii, a także z Boliwii. Na uroczy-

stość przybyło ponad 600 sióstr ze Zgro-

madzenia Służebnic Maryi oraz liczni 

wierni. Aktualnie Służebnice Maryi pracują 

w 20 krajach na czterech kontynentach. 

M. Raczkiewicz CSsR. Za: Radio Waty-

kańskie 

 

 Sercanie o sekularyzacji i swojej 

misji w Europie 

 

W Clairefontaine w Belgii w dniach od 18 

do 20 października trwała Europejska 

Konferencja poświęcona problemom 

sekularyzacji. W międzynarodowym spo-

tkaniu sercanów wziął udział prowincjal z 

Polski ks. Artur Sanecki SCJ i radny pro-

wincjalny ks. Ryszard Krupa SCJ. Przybyli 

także polscy sercanie z Ukrainy, Chorwa-

cji, Finlandii i Mołdawii. 

 

 

 

Konferencja była podsumowaniem zakoń-

czonej wizytacji Generała Zgromadzenia 

na europejskim kontynencie (w lipcu, 

odbyła się podobna konferencja dla kon-

tynentu Azjatyckiego). Temat konferencji 

zrodził się na Kapitule Generalnej Serca-

nów w 2009, na której członkowie Euro-

pejskich Prowincji zauważyli wpływ seku-

laryzacji w Kościele, a wraz z tym, pra-

gnienie lepszego zrozumienia tego wpły-

wu, szczególnie jego oddziaływania na 

powołania, duszpasterstwo, i na samych 

członków Zgromadzenia. (…) 

 

W przemówieniu otwierającym Konferen-

cje, ks. Jose Ornelas Carvalho, przełożo-

ny generalny, podkreślił, że takie spotka-

nie jest istotne dla Europy, na którym 

sercanie, razem poszukują nowych dróg i 

odpowiedzi na dzisiejszą rzeczywistość.  

 

„My nie rozwiążemy tych obaw na płasz-

czyźnie generalnej, a nawet jeżeli, to 

niebyły to najlepszy sposób do rozwijania 

nowych dróg działalności dla Zgromadze-

nia” – powiedział ks. Ornelas. „Mamy 

wspólnie znaleźć odpowiedzi na rzeczywi-

stość, która zaistniała w Europie, mając na 

uwadze początki Zgromadzenia, jak rów-

nież sytuacje Europy w świetle całego 

Zgromadzenia” – dodał. (…) 

W czwartek, w ostatnim dniu Konferencji, 

skoncentrowano się na działaniu. Ks. John 

van den Hengel, radny generalny, przed-

stawił projekty innych zgromadzeń, a 

Generał Sercanów przedstawił wizje pro-

jektu dla Europy. 

 

W czasie trwania Konferencji praca toczy-

ła się również w małych grupach, której 

owoce były prezentowane na sesji plenar-

nej. Wśród reprezentantów wszystkich 

prowincji sercańskich w Europie wzięli 

udział m.in. ks. Zenon Strykowski z Fin-

landii, ks. Andrzej Wośko i ks. Tomasz 

Cybula z Chorwacji, ks. Piotr Kuszman z 

Mołdawii, ks. Andrzej Sobieraj z Ukrainy i 

ks. Przemysław Bukowski z Niemiec. 

Za: Radio Watykańskie  

 

Polscy paulini w hiszpańskiej  

pustelni Św. Pawła 

 

Dzięki posłudze polskich paulinów do 

historycznego klasztoru w hiszpańskiej 

Ekstremadurze powróci życie monastycz-

ne. Groziło mu zamknięcie z powodu 

zmniejszającej się liczby hieronimitów, 

którzy przez stulecia prowadzili w nim 

życie kontemplacyjne. Klasztor w Yuste od 

2007 r. znajduje się na Liście Europej-

skiego Dziedzictwa. Ciekawostką jest to, 

że ostatnie lata życia spędził w nim cesarz 

Karol V. 

 

Początki klasztoru w Yuste sięgają 1402 r. 

Dwaj pustelnicy Pedro Brañes i Domingo 

Castellanos osiedli w tym miejscu i za 

pozwoleniem papieża Benedykta XIII, 

wybudowali kaplicę pod wezwaniem św. 

Pawła, pierwszego pustelnika. Z powodu 

trudności musieli jednak szukać schronie-

nia w Zakonie św. Hieronima, który przez 

kolejne stulecia podtrzymywał życie kon-

templacyjne w klasztorze. 

 

Yuste nabrało szczególnego znaczenia i 

rozgłosu od XVI w. Cesarz Karol V, po 

abdykacji na rzecz syna Filipa II, wybrał 

ten klasztor na miejsce, w którym chciał 

spędzić ostatnie lata życia. Po śmierci 

cesarza (był on w Yuste w latach 1557-58) 

klasztor, uwolniony od obecności dworu, 

szybko wrócił do normalności. Okupacja 

francuska oraz kolejne wywłaszczenia i 

wyprzedaże dóbr i gruntów kościelnych w 

XIX w. doprowadziły słynny klasztor w 

Yuste – podobnie jak i wiele innych – do 

całkowitej ruiny. 

 

Miguel de Unamuno w 1908 r. określił 

zniszczony i opuszczony klasztor „melan-

cholijnym spektaklem”. W połowie XX w. 

Yuste zostało odrestaurowane, a w 1958 

r. powrócili do niego hieronimici. Klasztor 

zaczął powoli odzyskiwać dawną świet-

ność: ponownie stał się miejscem wiary i 

modlitwy oraz celem pielgrzymek. Yuste 

stało się znane daleko poza granicami 

Hiszpanii, a w 2007 r. zostało wpisane na 

Listę Europejskiego Dziedzictwa. 

 

Dwa lata temu jednak, z powodu zmniej-

szającej się liczby członków, Zakon św. 

Hieronima musiał klasztor opuścić. Miej-

scowe władze kościelne zaczęły czynić 

starania o sprowadzenie innych zakonni-

ków do Yuste. 22 października br., w 

liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, 

do Plasencji przybyli z Polski dwaj paulini 

Rafał Zawada i Paweł Stępkowski, którzy 

wkrótce osiądą w Yuste.  

 

 

 

„Dziękujemy Bogu, dziękujemy za zrozu-

mienie instytucjom, które zainterweniowały 

i okazujemy naszą wdzięczność Zakonowi 

Paulinów, że zechciał kontynuować w XXI 

w. tradycję zakonów monastycznych, aby 

łączyć narody, podobnie jak to czyniły w 

Europie w średniowieczu” – napisał w 

okolicznościowym liście miejscowy ordy-

nariusz, bp Amadeo Rodríguez Magro. Za: 

Radio Watykańskie  

 

O. Paweł Socha prowincjałem  

paulinów w Ameryce 

 

Jak co trzy lata wszyscy paulińscy mnisi 

posługujący na ziemi amerykańskiej 

zgromadzili się w dniach 25-26 paździer-

nika 2011 roku w Amerykańskiej Często-

chowie, aby dziękować za trzy ostatnie 

lata zakonnej i duszpasterskiej działalno-

ści, a także aby poprzez modlitwę do 

Ducha Świętego, przywołując Matkę na-

szego Zakonu, Królową Pustelników oraz 

wstawiennictwa św. Pawła I Pustelnika 

wybierać nowych przełożonych.  

 

Podczas Kapituły Prowincji Amerykańskiej 

był obecny N.O. Generał Zakonu Paulinów 

– Izydor Matuszewski, O. Wikariusz gene-

ralny – Arnold Chrapkowski oraz O. Se-

kretarz Generalny – Jan M. Berny. 

Po modlitwie i głosowaniu w skład nowego 

zarządu Prowincji Amerykańskiej weszli: 

- O. Prowincjał: O. Mikołaj Bogdan Socha; 

O. Wikariusz Prowincji, oraz definitorzy:  

O. Jerzy Maj; O. Jan Michalak 

O. Krzysztof Drybka; Br. Bernard Klucz-

kowski. Administratorem Prowincji został: 

O. Edward Voltz a sekretarzem został: O. 

Dominik Libiszewski. 

 

Nowy Prowincjał o. Mikołaj Bogdan So-

cha urodził się 22 czerwca 1963 roku w 

Biłgoraju, w południowo-wschodniej Pol-

sce. Jest pierworodnym synem Janiny i 

Bronisława Sochy. Posiada troje młodsze-

go rodzeństwa – 2 braci i siostrę. Szkołę 

Podstawową ukończył w Biłgoraju w 1978 

roku. Po zdaniu matury w Liceum Ogólno-

kształcącym w 1987 roku wstąpił do Za-

konu Paulinów na Jasnej Górze i rozpo-

czął nowicjat w Leśniowie koło Często-

chowy. Habit zakonny otrzymał z rąk 

Wikariusza Generalnego w święto Niepo-

kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny 8 grudnia 1987 r. i przyjął imię 

zakonne Mikołaj. Pierwszą profesję za-

konną złożył 8 września 1988 roku i roz-

począł naukę w Wyższym Seminarium 

Duchownym na Skałce w Krakowie. Śluby 

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=503593
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=503593
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=503593
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wieczyste złożył na Jasnej Gorze 24 lipca 

1992 roku, a 25 lipca otrzymał diakonat z 

rąk ks. bp. Tadeusza Szwagrzyka. Świę-

cenia kapłańskie otrzymał w bazylice 

jasnogórskiej 12 czerwca 1993 roku, z rąk 

ordynariusza częstochowskiego abpa 

Stanisława Nowaka. Jako młody prezbiter 

zaraz po święceniach pracował na Jasnej 

Górze na stanowisku sekretarza przeora 

przez 5 lat.  W 1997 roku przeniesiony do 

klasztoru w Oporowie k/Kutna, do czasu 

załatwienia formalności wyjazdowych do 

USA. W tym czasie przebywał 6 miesięcy 

w Anglii na nauce języka angielskiego. W 

1998 roku przybył do Stanów Zjednoczo-

nych Ameryki i posługiwał w Amerykań-

skiej Częstochowie przez 8 lat. Cztery lata 

był administratorem klasztoru w Doyle-

stown, PA. Na początku listopada 2006 

roku został mianowany proboszczem 

jedynej polskiej parafii św. Stanisława 

Biskupa i Męczennika na Manhattanie w 

Nowym Jorku.  

Więcej na: www.paulini.pl  

 

 

 

Witryna Tygodnia 

 

 

„MIŁOŚĆ MI WSZYSTKO WYJAŚNIŁA” 

 

Pragniemy poinformować, że nakładem 

Wydawnictwa Franciszkanów „Bratni Zew” 

ukazała się książka – MIŁOŚĆ MI 

WSZYSTKO WYJAŚNIŁA. Przygody du-

cha – najnowsza książka o. Łucjana Króli-

kowskiego OFMConv. Ojciec jest autorem 

takich bestsellerów jak „Pamiętnik sybiraka 

i tułacza” oraz „Skradzione dzieciństwo. 

Polskie dzieci na tułaczym szlaku 1939-

1950″. 

 

Książka, o tytule nawiązującym do myśli 

Jana Pawła II, jest zbiorem niezwykle 

głębokich rozważań, zebranych na drodze 

tułaczego, długiego i barwnego życia. 

Rodziły się one głównie podczas medytacji 

nad Ewangelią, oraz w trakcie pracy wśród 

ludzi i dla ludzi. 

 

Autor dzieli się z Czytelnikiem szczegól-

nym świadectwem własnej wiary i miłości 

do Boga, którego nazywa Miłością, Boga, 

który nadaje sens życiu ludzkiemu. 

 

Rozważa między innymi o życiu i śmierci, 

grzechu i łasce, upadku i odkupieniu, 

nadziei, miłości Boga do człowieka, o 

tajemnicy duszy ludzkiej, opatrzności, o 

Kościele i rozbiciu chrześcijaństwa, o 

Duchu Świętym i tajemnicy Trójcy Świętej, 

o Matce Bożej. Książka ta to wspaniała 

katecheza dla wszystkich, którzy miewają 

chwile zwątpienia 

 

O. Łucjan Królikowski to postać wyjątkowa. 

Urodził się w 1919 roku w Nowym Kram-

sku koło Zielonej Góry. W 1938 roku wstą-

pił do zakonu franciszkanów. Studia filozo-

ficzne rozpoczął we Lwowie. Latem 1940 

roku został aresztowany przez NKWD i 

wywieziony na Syberię. Po tzw. „amnestii” 

dla zesłanych Polaków ukończył Szkołę 

Podchorążych Artylerii w Kirgistanie i z 

Wojskiem Polskim dotarł do Persji i Iraku. 

Następnie w Libanie odbył studia teolo-

giczne i w Bejrucie w 1946 roku otrzymał 

święcenia kapłańskie. W Armii gen. Ander-

sa, pełnił obowiązki kapelana w Egipcie.  

 

 

 

Po demobilizacji Armii pracował wśród 

byłych zesłańców syberyjskich w polskim 

obozie w Tengeru, w Tanzanii. W 1949 

roku, kiedy Brytyjczycy likwidowali obozy w 

Tanzanii, zabrał 150 dzieci i udał się do 

Kanady. Tam zajmował się ich wychowa-

niem, aż do osiągnięcia pełnoletności. 

Uznany przez komunistów „kidnaperem na 

światową skalę” dla swoich sierot był „do-

brym pasterzem”, który pomógł choć po 

części odzyskać skradzione dzieciństwo i 

dorastać bezpiecznie w wolnym świecie.  

Pracował wśród Polonii w Kanadzie do 

1966 roku. W latach 1966-1998 pełnił 

obowiązki głównego sekretarza w polonij-

nym programie radiowym „Godzina Ró-

żańcowa Ojca Justyna” w Athol Springs, w 

USA. Obecnie pracuje jako duszpasterz w 

klasztorze w Chicopee, w USA. Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński 

w 2007 r. wręczył mu Krzyż Komandorski 

Orderu Odrodzenia Polski.  

Na spotkanie z Autorem zapraszamy 5 

listopada (sobota) o godz. 12.00 do sali nr 

115 podczas Targów Książki w Krakowie, 

ul. Centralna 41a, Kraków. Po spotkaniu 

O. Łucjan Królikowski, będzie podpisywał 

swoją nową książkę przy stoisku Wydaw-

nictwa Franciszkanów Bratni Zew nr B58.  

 

Zachęcamy również do oglądania audycji 

Religia.tv poleca od 23 października w 

Telewizjj – Religia.tv oraz na stronie inter-

netowej www.religia.tv, w której będzie 

mowa o książce „MIŁOŚĆ MI WSZYSTKO 

WYJAŚNIŁA. Przygody ducha”. Małgorza-

ta Downar 

 

http://www.paulini.pl/


 9 

 

     

Zmarli Zakonnicy 

 

 

ŚP. S. BENIGNA BRONISŁAWA KOT (1928-2011)  

 

 

  

S. Benigna Bronisława Kot ze Zgromadze-

nia Św. Michała Archanioła, była przełożo-

na generalna zgromadzenia, zmarła 29 

października. Przeżyła 83 lata, w zakonie 

67 lat. Posługę przełożonej generalnej 

pełniła przez 12 lat (1977-1989), przez 18 

lat była asystentką generalną, a przez 6 lat 

sekretarką generalną. Pełniła też funkcję 

mistrzyni junioratu, przełożonej domów 

zakonnych, nauczycielki, katechetki i orga-

nistki. Od 2009 r. z powodu słabego stanu 

zdrowia przebywała w Domu Macierzystym 

Zgromadzenia, a od miesiąca była obłoż-

nie chora. 

 

M. Benigna ur. się 16 czerwca 1928 r. 

Berteszowie (dziś tereny Ukrainy).Do 

Miejsca Piastowego przyjechała w 1937 r., 

by zamieszkać u Sióstr Michalitek, które 

prowadziły szkołę podstawową. Tu zastała 

ją II wojna światowa. W 3 maja 1944 zo-

stała przyjęta do postulatu, a 8 grudnia 

tego roku rozpoczęła nowicjat. Pierwsze 

śluby zakonne złożyła 3 maja 1946 r. Jako 

michalitka ukończyła gimnazjum i liceum 

pedagogiczne, a następnie dokształcała 

się w Studium Prawa Kanonicznego i w 

Instytucie Wyższej Kultury Religijnej w 

Lublinie.  

 

 

 

Jako przełożona generalna była otwarta na 

sprawy całego Kościoła i umiejętnie czyta-

ła znaki czasu. Za jej kadencji siostry 

posłane zostały do pracy za granicą – do 

Libii i Niemczech, rozpoczęły też misje w 

Kamerunie. W Polsce, strzegąc charyzma-

tu Zgromadzenia, szukała możliwości 

docierania do ludzi młodych i kształtowania 

ich w wierze. Posłała zatem siostry do 

współpracy w formacji Ruchu Światło-

Życie, co zaowocowało licznymi rekolek-

cjami oazowymi, prowadzonymi przez 

siostry michalitki. Matka Benigna była 

zawsze bardzo szanowana i ceniona w 

Zgromadzeniu, ze względu na jej auten-

tyczną troskę o każdą siostrę, jej rozsądek 

w decyzjach, dobroć i pokorę. W czasie, 

gdy sprawowała funkcję przełożonej gene-

ralnej, Zgromadzenie przeżywało duchowy 

i liczebny rozkwit oraz dostrzeganą pręż-

ność apostolską. 

 

Pogrzeb odbędzie się we środę 2.listopada 

w Miejscu Piastowym. O godz. 10.00 róża-

niec za zmarłą w kaplicy Sióstr Michalitek, 

następnie wyprowadzenie do kościoła „na 

Górce”. O 11.OO Eucharystia z liturgią 

pogrzebową. Mszy św. przewodniczył 

będzie Bp Marian Rojek z Przemyśla. 

    Więcej na: www.michalitki.pl 

 

ŚP. KS. PAWEŁ PIOTROWSKI (1933-2011) SChr 

 

Z Brazylii nadeszła smutna wiadomość, że 

28 października o godz. 13.30 w Domu 

Prowincjalnym Towarzystwa Chrystuso-

wego w Kurytybie, zaopatrzony sakramen-

tem namaszczeniach chorych, zmarł nasz 

współbrat ks. Paweł Piotrowski SChr 

(l. 78). 

 

Śp. ks. Paweł Piotrowski urodził się 

27 czerwca 1933 r. w Gnieźnie. Do Towa-

rzystwa Chrystusowego wstąpił 15 sierpnia 

1950 r. Dnia 1 września 1951 r. w Byd-

goszczy złożył pierwszą profesję zakonną, 

zaś dozgonną 8 września 1954 r. w Po-

znaniu. Dnia 20 kwietnia 1958 r. w Pozna-

niu przyjął święcenia prezbiteratu z rąk 

ks. abpa Antoniego Baraniaka. W Polsce 

pracował na parafiach w Kluczewie, Gole-

niowie, Lesznie, Stargardzie Szczecińskim. 

W 1962 r. został skierowany do pracy 

duszpasterskiej w Brazylii. Pracował tu w 

następujących parafiach: Triumfo – 

5 miesięcy, Guarani das Missões – 1 rok, 

Camaquã – 9 lat, Mendes – 1 rok. Rio de 

Janeiro 2 lata. Następnie przez 4 miesiące 

przebywał w Kurytybie, 6 miesięcy w Cam-

po Largo i 1 rok w Matinhos. Dnia 20 lipca 

1977 r. objął jako proboszcz Polską Para-

fię Personalną w Rio de Janeiro. Pracował 

tam do 7 lutego 1989 r. kiedy to objął 

parafie w Ijui RS. 

 

 

 

Przez 6 miesięcy przebywał w Polsce we 

Władysławowie przygotowując się do 

pracy w krajach byłego ZSRR gdzie na 

swoją prośbę został skierowany przez 

przełożonych. Kolejny rok pracował w 

miejscowości Gołozubince na Ukrainie, po 

czym powrócił do Brazylii. 13 października 

1991 r. objął obowiązki proboszcza Parafii 

Dobrego Jezusa w Campo Largo PR. 

14 listopada 1994 r. został skierowany do 

Parafii w Rio de Janeiro aby przez 

18 miesięcy zastępować proboszcza. Dnia 

14 stycznia 1996 r. objął jako pierwszy 

proboszcz parafię Matki Bożej z Nazaret w 

Kurytybie. Z dużym poświęceniem praco-

wał tam do 2005 r. Dnia 1 lutego tegoż 

roku powrócił jako wikariusz do parafii w 

Campo Largo PR. 2 stycznia 2007 r. został 

rezydentem w Parafii Dobrego Jezusa w 

Balsa Nova PR. Po powrocie z urlopu w 

Polsce 26 lipca 2007 r. został przeniesiony 

do Parafii w Quedas do Iguaçu, gdzie 

ofiarnie pomagał do sierpnia 2011 r. 

Ks. Paweł Piotrowski przez pewien czas 

był Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w 

Brazylii. 

 

Msza św pogrzebowa  śp. ks. Pawla Pio-

trowskiego będzie celebrowana w ponie-

działek 31 października o godz 9.30 w 

parafii Nossa Senhora de Nazare, gdzie 

zmarły był pierwszym proboszczem. Prze-

wodniczyć będzie emerytowany arcybiskup 

Kurytyby dom Pedro Fedalto. Następnie 

ks. Paweł zostanie pochowany w grobow-

cu księży chrystusowców prowincji połu-

dniowoamerykańskiej na cmentarz w Ba-

teias.                   Za. www.chrystusowcy.pl 

  

 

http://www.michalitki.pl/
http://www.chrystusowcy.pl/
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ŚP. BR. ZDZISŁAW SIEDLECKI (1937-2011) OFM 

 

26 października zmarł w Radecznicy br. 

Zdzisław Siedlecki, bernardyn. 

 

Urodził się 26 I 1937 r. w Sarzynie, w 

powiecie łańcuckim. Na chrzcie, który 

odbył się dwa dni po narodzinach, otrzymał 

imię Stanisław. Był jednym z pięciorga 

dzieci Franciszka i Julii. Do zakonu wstąpił 

29 X 1955 r., pierwsze śluby złożył rok 

później 30 X, a śluby wieczyste 3 III 1963 

r. w Radecznicy. 

 

Po zakończeniu nowicjatu został skiero-

wany do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tu odbył 

kurs introligatorstwa i był zaangażowany 

do oprawiania ksiąg znajdujących się w 

archiwum prowincji. Z Kalwarii został prze-

niesiony w 1959 r. do Skępego, gdzie 

przebywał do roku 1962. Ten pobyt był 

przerwany na odbycie dwuletniej służby 

wojskowej w Toruniu i Bydgoszczy. W 

wojsku nie miał możliwości odnowienia 

ślubów czasowych, które wygasły w 1960 

r. Jednak dekret kongregacji dla zakonni-

ków dawał możliwość powrotu do zakonu 

bez potrzeby powtarzania nowicjatu. Br. 

Zdzisław nie utracił powołania, powrócił do 

prowincji i został skierowany do Radeczni-

cy, gdzie przebywał w latach 1962-70. Z 

Radecznicy wyjechał do Argentyny. Z 

Martin Coronado został z kolei skierowany 

do posługi w Ziemi Świętej.  

 

 

Przez kilka miesięcy przygotowywał się do 

niej w Buenos Aires i w 1973 roku wyjechał 

do Betlejem. W ciągu 12 lat pobytu w 

ojczyźnie Chrystusa pracował ponadto w 

Jerozolimie, w Sanktuarium Biczowania i w 

Nazarecie. Z tego okresu zachowała się 

bogata korespondencja, w której ujawnia 

się talent gawędziarskiego opowiadania br. 

Zdzisława. Po powrocie do Polski pracował 

kolejno w klasztorach w Tarnowie (1985-

1993), w Opatowie (1993-1996), w Dukli 

(1996-1999) i od 1999 r. w Radecznicy, 

gdzie otaczany był dużą życzliwością 

wiernych. 

 

Pogrzeb brata Zdzisława odbył się w Le-

żajsku w sobotę, 29 pażdziernika. Mszy 

św. pogrzebowej przewodniczył ojciec 

prowincjał Jarosław Kania, a kazanie wy-

głosił o. Sylwester Skirliński, który w latach 

2005-2011 był gwardianem w Radecznicy. 

Przypomniał m.in. talenty br. Zdzisława: 

jego pracę jako introligatora, umiejętność 

odnawiania naczyń liturgicznych, ciekawy 

styl opowiadania i pasję jego życia, którą 

było fotografowanie. 

 

Ojciec prowincjał, który przedstawił życio-

rys naszego zmarłego współbrata, zauwa-

żył, że pogrzeb odbył się w tym samym 

dniu i w tym samym miejscu, gdzie br. 

Zdzisław wstąpił do zakonu. A zatem pa-

tronką rozpoczęcia i zakończenia zakonnej 

posługi br. Zdzisława jest leżajska Matka 

Boża Pocieszenia. 

Za: www.bernardyni.com

 

ŚP. KS. ZYGMUNT ZYMLIŃSKI (1929-2011) SAC 

 

W imieniu całej Rodziny Pallotyńskiej, 

Współbraci z Prowincji Chrystusa Króla, a 

zwłaszcza Wspólnoty w Radomiu, pra-

gniemy przekazać smutną wiadomość, że 

w dniu 26 października 2011 roku, prze-

żywszy niemal 82 lata, odszedł do chwały 

Pana nasz drogi Współbrat, Ks. Zygmunt 

Zymliński. 

 

Urodził się 1 grudnia 1929 roku w Kłobuc-

ku jako syn Stanisława i Marianny z d. 

Malina. Dnia 3 grudnia 1929 r., przyjął 

sakrament chrztu św. w rodzinnej parafii 

Kłobuck (diec. częstochowska). Sakramen-

tu bierzmowania udzielił mu ks. bp Teodor 

Kubina, pierwszy ordynariusz diecezji 

częstochowskiej, w miejscowości Kłobuck. 

Do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolic-

kiego wstąpił we wrześniu 1949 r., a 8 

września tego samego roku przyjął strój 

Stowarzyszenia w Ołtarzewie z rąk ks. 

prowincjała Stanisława Czapli SAC. Słowa 

pierwszej konsekracji wypowiedział 15 

sierpnia 1951 r. w Wadowicach, w obec-

ności ówczesnego prowincjała ks. Stani-

sława Czapli SAC. Po pięciu kolejnych 

latach odnawiania konsekracji czasowej, 

dnia 12 czerwca 1954 r. w Ołtarzewie, 

złożył konsekrację wieczną na ręce radcy 

prowincjalnego ks. Józefa Wróbla SAC. 

 

Studia z zakresu filozofii (1950-1952) i 

teologii (1952-1956) odbył w pallotyńskim 

Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. 

Tzw. święcenia niższe, ks. Zygmunt Zym-

liński otrzymał na etapie formacji semina-

ryjnej. Dnia 10 grudnia 1952 r. przyjął 

tonsurę, zaś święceń subdiakontu udzielił 

mu w 1954 r. warszawski biskup pomocni-

czy Zygmunt Choromański. 

 

 

 

Dnia 24 czerwca 1955 r., ks. Zygmunt 

przyjął – udzielony przez posługę paster-

ską ks. bp. Zygmunta Choromańskiego – 

sakrament święceń w stopniu prezbiteratu. 

Swoją posługę kapłańską ks. Zygmunt 

Zymliński SAC rozpoczął w Ołtarzewie 

pełniąc obowiązki ekonomiczne oraz 

wspomagając miejscowych duszpasterzy. 

 

Od 1957 r. podejmował obowiązki duszpa-

sterskie w następujących Wspólnotach 

pallotyńskich: 

· 1957-1963 r. w Otwocku – duszpaster-

stwo w szpitalach; 

· 1963-1968 r. w Gdańsku (ul. Elżbietań-

ska); 

· 1968-1973 r. w Radomiu – duszpasterz; 

· 1973-1977 r. w Chełmnie – duszpasterz; 

· 1977-1983 r. rektor w Otwocku (promotor 

duszpasterstwa powołań); 

· 1983-1984 r. w Poznaniu – wikariusz 

(jako ceniony duszpasterz akademicki 

swoją aktywną działalnością wpisał się 

głęboko w pamięć studentów ośrodka 

akademickiego); 

· 1984 r. w Lublewie – administrator parafii; 

· 1984-1991 r. w Chełmnie – duszpasterz; 

· 1991-1992 r. w Anielinie – kapelan sióstr 

Franciszkanek od Cierpiących; 

· 1992-2011 r. w Radomiu – duszpasterz. 

 

Oprócz zleconych obowiązków duszpa-

sterskich ks. Zygmunt wielokrotnie pełnił 

funkcje wicerektora i radcy domowego w 

pallotyńskich Wspólnotach: w Otwocku, 

Radomiu i Chełmnie. 

Przez około 30 lat zmagał się z różnymi 

chorobami m.in. chorobą reumatyczną i 

niewydolnością nerek.  

 

http://www.bernardyni.com/

