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Wiadomość tygodnia 

 

 

Zabójstwo polskiego salezjanina w Tunezji 

 

18 lutego w stolicy Tunezji Tunisie w 

nieznanych okolicznościach został zamor-

dowany ks. Marek Rybiński, polski sale-

zjanin od 2007 roku pracujący w tym 

północnoafrykańskim kraju. Miał 34 lata. 

 

Salezjanie ze wspólnoty po raz ostatni 

widzieli polskiego współbrata wczoraj rano 

około godziny 10. Nieobecność ks. Marka 

na wieczornej modlitwie i porannej mszy 

zaniepokoiła ks. Lawrence'a Essery, dy-

rektora salezjańskiej wspólnoty w Manu-

ba. Kiedy okazało się, że nie ma go także 

w jego pokoju, powiadomiono policję. 

Ciało ks. Marka z podciętym gardłem 

znaleziono w szkolnym magazynie. Jest to 

drugi zakonnik znaleziony martwy w cza-

sie ostatnich niepokojów społecznych.  

 

31 stycznia, w liturgiczne wspomnienie ks. 

Bosko, założyciela salezjanów, salezjanie 

z Manuba znaleźli pod drzwiami anoni-

mowy list, w którym grożono im śmiercią.  

 

Ks. Marek we wspólnocie zakonnej, która 

od 1988 roku prowadzi szkołę podstawo-

wą dla 800 uczniów, pełnił funkcję ekono-

ma. "Marek był bardzo skuteczny, a dzięki 

kontaktom z Salezjańskim Ośrodkiem 

Misyjnym w Warszawie, gdzie pracował 

przed przyjazdem do Tunezji, udało mu 

się sfinansować wiele projektów dla dobra 

szkoły." - powiedział Salezjańskiej Agencji 

Informacyjnej ks. Essery. 

 Arcybiskup Tunisu mianował ks. Rybiń-

skiego kapelanem polskiej społeczności, 

której młody misjonarz poświęcał dużo 

czasu, między innymi przygotowując 

młodzież do sakramentu bierzmowania. 

Dziś wieczorem w katedrze bp Elias Ma-

roun Lahham Nimeh, arcybiskup Tunisu, 

przewodniczył mszy żałobnej za śp. ks. 

Marka.  

 

Przełożony generalny salezjanów ks 

Pascual Chávez Villanueva po otrzymaniu 

tej tragicznej wiadomości wyraził przera-

żenie i ból.  

 

Ks. Marek przyjął święcenia w Łodzi w 

2005 roku. Po dwóch latach wyjechał na 

misje. Zawsze miał w sobie wiele energii. 

Jako kleryk biegał maratony, angażował 

się w inicjatywy kulturalne, kochał filmy i 

książki, jeździł z młodzieżą na wakacje, 

uczestniczył w Salezjańskim Ruchu 

Ewangelizacyjnym Saruel.  

 

 

 

Curriculum vitae: 

 

 ur. 11.05.1977 r. w Koszalinie 

1995-1996 – nowicjat w Czerwińsku nad 

Wisłą 

22.08.1996 – pierwsze śluby zakonne w 

Czerwińsku nad Wisłą 

1996-1997 – scholastykat w Woźniakowie 

1997-1999 – postnowicjat w Łodzi 

1999-2001 – asystencja: Żyrardów i Luto-

miersk 

2001-2005 – student teologii w Łodzi 

21.05.2005 – święcenia kapłańskie w 

Łodzi 

2005-2006 – Warszawa – Salezjański 

Ośrodek Misyjny – współpracownik 

2006-2007 – Olsztyn – kierownik Orato-

rium 

2007-2011 – Tunezja – praca misyjna. 

 

 

W tych ostatnich tak bardzo utożsamiał się 

z bieżącymi wydarzeniami w Tunezji. 

Dzisiaj przyszła wiadomość, że został 

zamordowany. Pytamy o okoliczności. Ich 

znajomość nie ściągnie jednak już Marka 

do nas na ziemię. On pozostanie u Ojca. 

Stamtąd lepiej pozna dusze... i tę tunezyj-

ską, i tę polską. Tę ludzką. Tylko czy 

będzie mu to do czegokolwiek jeszcze 

potrzebne?               Za: www.salezjanie.pl  

 

Nowe hipotezy dotyczące śmierci 

polskiego salezjanina 

 

Ks. Marek Rybiński SDB został najpraw-

dopodobniej porwany już w czwartek, lecz 

zamordowano go dopiero w piątek rano. 

Taka jest najnowsza hipoteza na temat 

śmierci polskiego misjonarza w Tunezji, 

którą Radiu Watykańskiemu podał arcybi-

skup Tunisu. Jak powiedzieli mu policjan-

ci, o tym, że kapłana zamordowano go 

dopiero wczoraj, miałaby świadczyć krew, 

która nie zdążyła jeszcze skrzepnąć, kiedy 

znaleziono jego ciało. Koło drzwi natrafio-

no również na młotek, którym ks. Marek 

został zaatakowany - powiedział abp 

Maroun Elias Lahham, powołując się na 

doniesienia policji. Katolicki hierarcha 

otrzymał oświadczenie tunezyjskiego 

ministerstwa spraw wewnętrznych, w 

którym winą za śmierć polskiego misjona-

rza obarcza się „fanatyków chcących 

zagrozić bezpieczeństwu państwa". Abp 

Lahham powiedział również, że dziś w 

południe przed jego katedrą w Tunisie 

odbyła się demonstracja młodych Tune-

zyjczyków, którzy protestowali przeciwko 

zamordowaniu salezjanina. Z kolei tune-

zyjski rząd zaapelował do ludzi wszystkich 

religii, aby podjęli stanowcze działania 

mające zapobiec podobnym aktom w 

przyszłości.  

Dla salezjanów pracujących w Tunezji 

zabójstwo ks. Marka jest wielkim szokiem. 

Ich relacje z miejscową ludnością układały 

się dotąd całkiem dobrze - mówi ks. Ma-

ciej Makuła SDB z Salezjańskiego Ośrod-

ka Misyjnego w Warszawie, który pozosta-

je w stałym kontakcie z rodzimą wspólnotą 

polskiego misjonarza w Manoubie. 

„W zasadzie nic nie wskazywało na to, 

żeby było jakieś zagrożenie, chociaż w 

ostatnich dniach, 31 stycznia, salezjanie 

na progu swojego domu znaleźli list z 

ostrzeżeniem: Zapłaćcie nam haracz, w 

przeciwnym razie będziemy zabijać - 

powiedział Radiu Watykańskiemu polski 

salezjanin. - Trudno powiedzieć, czy rze-
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czywiście mogła to być egzekucja znana 

w świecie islamskim, bo docierają jeszcze 

dość sprzeczne informacje. Czekamy na 

szczegóły, na wyniki sekcji zwłok. Proku-

ratura w Tunisie wszczęła dochodzenie, 

szukają motywów tego zabójstwa" - po-

wiedział ks. Makuła.  

Wspominając zamordowanego misjona-

rza, podkreślił, że był on osobą bardzo 

lubianą i podziwianą. Zawsze miał powo-

łanie misyjne, zawsze chciał wyjechać na 

misje. W pierwszym roku kapłaństwa 

pracował w salezjańskim ośrodku misyj-

nym w Warszawie, gdzie przygotowywał 

świeckich wolontariuszy do wyjazdu na 

misję. Potem sam postanowił wyjechać. 

Wybrał Tunezję. Zajmował się pracą z 

dziećmi w dość dużej szkole, liczącej 

prawie 800 uczniów. Był również ekono-

mem wspólnoty. Od pewnego czasu pełnił 

też funkcję kapelana polonii w Tunisie, 

m.in. przygotowywał młodzież do bierz-

mowania" - mówił ks. Makuła. Za: Radio 

Watykańskie

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

 

Z ostatniej chwili 

 

Dziś rano w Warszawie zmarł redemptory-

sta o. Andrzej Rębacz, były prowincjał, 

dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpaster-

stwa Rodzin przy Radzie Konferencji Epi-

skopatu Polski ds. Rodziny. Kierował tym 

ośrodkiem od 15 lat. Miał 75 lat.  

 

Pogrzeb o. Rębacza odbędzie się w 

czwartek. Msza św. o godz. 12.00 w ko-

ściele św. Klemensa przy ul. Karolkowej w 

Warszawie. 

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Pa-

nie... 

 

 

70. rocznica aresztowania Św. 

Maksymiliana przez Niemców 

 – uroczystości w Warszawie 

 

W czwartek minęła 70. rocznica areszto-

wania i osadzenia w wiezieniu na Pawiaku 

w Warszawie św. Maksymiliana Marii 

Kolbego. Podczas uroczystości w Muzeum 

na Pawiaku aktorzy scen warszawskich: 

Marek Wójcicki, Tomasz Budyta i Edward 

Bukowian przedstawili „Mękę św. Maksy-

miliana" (aresztowanie, osadzenie na 

Pawiaku, deportacje do Auschwitz i śmierć 

męczeńską w Bloku 11 niemieckiego obo-

zu w Oświęcimiu) wg scenariusza prof. 

Kazimierza Brauna do dramatu „Maximilia-

nus".  

 

 

 

Po spektaklu uczestnicy uroczystości 

modlitwą i minutą ciszy uczcili pamięć o 

św. Maksymilianie. Ceremonia upamiętnia-

jąca osadzenie o. Maksymiliana w więzie-

niu na Pawiaku zakończyła się złożeniem 

biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem 

„Drzewo Pawiaka" na dziedzińcu Muzeum 

(Drzewo jest ostatnim świadkiem wydarzeń 

z tamtego okresu - przyp. red). Kwiaty 

złożyli przedstawiciele Senatu RP, Związ-

ku Gmin Kolbiańskich, władz samorządo-

wych województwa mazowieckiego, 

przedstawiciele konferencji wyższych 

przełożonych zakonów męskich i francisz-

kanie.  

 

W warszawskim kościele ojców francisz-

kanów wierni wzięli udział we mszy św. 

pod przewodnictwem biskupa pomocni-

czego archidiecezji warszawskiej Mariana 

Dusia. Eucharystię koncelebrowali m.in. 

wysłannik generała Zakonu Franciszkanów 

z Rzymu, przełożeni polskich prowincji z 

Warszawy, Gdańska i Krakowa oraz klasz-

torów w Niepokalanowie i Harmężach k. 

Oświęcimia.  

Hierarcha przypomniał za Senatorami 

Rzeczypospolitej Polskiej, ogłaszającymi 

rok 2011 Rokiem św. Maksymiliana, że 

Męczennik z Auschwitz jest „symbolem 

ofiar nazizmu i symbolem trudnych wybo-

rów obecnych w życiu każdego człowieka". 

Bp Duś w okolicznościowym kazaniu wy-

raził nadzieję, „że tegoroczne obchody 

kolbiańskie umocnią Kościół w Polsce 

świadectwem męczeństwa ojca Maksymi-

liana oraz dodadzą Polakom męstwa w 

wyznawaniu Ewangelii i przyznawaniu się 

do Chrystusa". Wezwał ponadto wszyst-

kich obecnych do modlitwy przez wsta-

wiennictwo świętego zakonnika. „Módlmy 

się nieustannie, by decyzje, które podej-

mujemy podobały się Panu Bogu, a Oj-

czyźnie naszej przynosiły zawsze praw-

dziwe dobro. Byśmy w tych trudnych cza-

sach zachowali czystość serca, które 

zaowocuje dobrem i prawdziwym świadec-

twem chrześcijańskiego życia" - apelował. 

(…) wp/jms 

 

Pallotyni w Polsce wybrali przeło-

żonych prowincjalnych 

 

Poznań 

Dnia 16 lutego 2011 roku Rada Generalna 

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 

(Księża Pallotyni) zatwierdziła ostateczne 

wyniki wyborów do rady prowincjalnej – na 

kadencję 2011-2014 – w Prowincji Zwia-

stowania Pańskiego. 

 

Przełożonym prowincjalnym został wybra-

ny ks. Adrian Galbas SAC. W skład nowej 

rady prowincjalnej weszli ponadto: ks. 

Lesław M. Gwarek SAC – pierwszy radca; 

ks. Zbigniew Rembisz SAC, ks. Janusz 

Łuczak SAC oraz ks. Adam Kamizela SAC 

– radcy prowincjalni. Kadencja nowej rady 

prowincjalnej rozpocznie się w święto 

patronalne Prowincji, dnia 25 marca 2011 

roku, w uroczystość Zwiastowania Pań-

skiego.  

 

Ks. Adrian Galbas SAC urodził się dnia 26 

stycznia 1968 roku w Bytomiu. Do Stowa-

rzyszenia Apostolstwa Katolickiego wstąpił 

w roku 1987. Pierwszą konsekrację złożył 

dnia 29 września 1989 roku, zaś święcenia 

kapłańskie otrzymał dnia 7 maja 1994 

roku. Po święceniach kapłańskich praco-

wał przez rok jako wikariusz w parafii p.w. 

św. Michała Archanioła w Łodzi. Następnie 

w latach 1995-1998 odbył studia specjali-

styczne z zakresu teologii pastoralnej oraz 

dziennikarstwa w Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim.  

 

 

 

W latach 1998-2002 pełnił funkcję prefekta 

alumnów w Wyższym Seminarium Du-

chownym Stowarzyszenia Apostolstwa 

Katolickiego w Ołtarzewie. W roku 2002 

został skierowany do pallotyńskiej wspól-

noty w Częstochowie oraz ustanowiony 

Sekretarzem ds. Apostolstwa. Dnia 18 

grudnia 2003 roku został ustanowiony 

proboszczem parafii p.w. św. Wawrzyńca 

w Poznaniu. W latach 2002-2005 oraz 

2008-2011 pełnił funkcję radcy prowincjal-

nego. Ks. Adrian Galbas SAC jest czwar-

tym z kolei przełożonym prowincjalnym 

utworzonej w roku 1993 pallotyńskiej Pro-

wincji Zwiastowania Pańskiego. Na urzę-

dzie przełożonego prowincjalnego zastąpi 

ks. Kazimierza Czulaka SAC, który spra-
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wował posługę przełożonego przez ostat-

nie sześć lat.               Zarząd Prowincjalny 

 

Warszawa 

Pallotyni warszawskiej prowincji Chrystusa 

Króla poznali skład nowej Rady Prowin-

cjalnej. Proces wyborczy nowej Rady 

Prowincjalnej w warszawskiej prowincji 

Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostol-

stwa Katolickiego (Księża Pallotyni) do-

biegł końca. W dniu 16 lutego 2011 r., 

Rada Generalna Stowarzyszenia z siedzi-

bą w Rzymie ogłosiła oficjalne wyniki. 

Przełożonym prowincjalnym (prowincja-

łem) ponownie został wybrany ks. Józef 

Lasak. 

 

 

 

Jego zastępcą, pierwszym radcą prowin-

cjalnym, został ks. Zenon Hanas, który 

przez ostatnie 6 lat pełnił urząd pierwszego 

radcy generalnego w Rzymie. Kolejnymi 

radcami zostali: ks. Józef Ciupak, ks. Józef 

Nowak oraz – po raz pierwszy na urzędzie 

radcy – ks. Waldemar Pawlik.  

 

Rada Prowincjalna nowej kadencji roz-

pocznie swoje urzędowanie z dniem 25 

marca 2011 r. Kadencja Rady Prowincjal-

nej trwa trzy lata. Przez ten czas urzędują-

cy prowincjał, wspierany przez swoich 

radców, „kieruje powierzoną sobie prowin-

cją zgodnie z prawem Stowarzyszenia”. Do 

zasadniczych zadań przełożonego prowin-

cjalnego oraz wspierających go radców 

należy planowanie, ustalanie priorytetów 

oraz troska o skuteczną realizację zadań i 

celów Stowarzyszenia, wynikających z 

jego apostolskiego charyzmatu.  

Za: www.pallotyni.pl  

 

Mniszki z zakonów kontemplacyj-

nych obradują na Jasnej Górze 

 

7. Zebranie Plenarne Konferencji Przeło-

żonych Żeńskich Klasztorów Kontempla-

cyjnych w Polsce trwa na Jasnej Górze. 

Czterodniowe spotkanie rozpoczęło się we 

wtorek, 15 lutego. Uczestniczy w nim ok. 

100 mniszek – przełożonych klasztorów 

kontemplacyjnych. W Polsce są 83 klasz-

tory kontemplacyjne, w których żyje ok. 

1400 mniszek. Co trzecia zakonnica klau-

zurowa należy do zakonu karmelitanek 

bosych.  

   

Jak poinformowała s. Weronika Sowulew-

ska, kamedułka ze Złoczewa, przewodni-

cząca Konferencji Przełożonych Żeńskich 

Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce, 

zebranie plenarne odbywa się raz na 3 

lata. „W tej chwili rozpoczyna się 7. Zebra-

nie Plenarne naszej klauzurowej, kontem-

placyjnej konferencji. Będzie poświęcone 

wspólnocie. Chcemy w ten sposób nawią-

zać do hasła roku duszpasterskiego, a 

właściwie trzech lat tego całego cyklu 

poświęconego wspólnocie. Dla nas to 

zagadnienie jest szczególnie ważne, bo 

mamy świadczyć o tym, że Bóg jest miło-

ścią, i tę miłość rozlewa w świecie, a nie 

ma miłości bez wspólnoty. Bez wspólnoty 

naszej misji wykonywać nie możemy, 

wspólnota ma podstawowe znaczenie".  

 

We wtorek, 15 lutego, z mniszkami spotkał 

się Nuncjusz Apostolski w Polsce abp 

Celestino Migliore, który mówił nt. roli 

klasztorów kontemplacyjnych w Kościele. 

„Jeśli w waszych klasztorach pogłębiając 

formację duchową, intelektualną, teolo-

giczną i kulturową, będziecie w stanie 

wyrobić w sobie przekonanie, że świat na 

zewnątrz ma potrzebę pójścia po drogach 

miłosierdzia i braterstwa, to uczynicie z 

waszych klasztorów nowe Arki Noego, w 

których rozumie się znaki czasu, i zacho-

wuje się i umacnia Boży obraz świata" - 

powiedział do sióstr Nuncjusz Apostolski.  

 

Do uczestniczek Zebrania przyjadą także 

księża biskupi: bp Stanisław Budzik, Se-

kretarz Generalny KEP oraz bp Wacław 

Depo, Przewodniczący Komisji Mieszanej 

(zrzeszającej biskupów i Wyższych Prze-

łożonych Zakonnych), którzy odprawią 

Msze św. i wygłoszą wykłady. W czasie 

Zebrania zaplanowano wybory do Konsulty 

(Rady) Konferencji Przełożonych Żeńskich 

Klasztorów Kontemplacyjnych. Siostry 

wysłuchają wykładów: „Wspólnota zakon-

na - wspólnotą paschalną" - o. Andrzej 

Ruszała OCD; „Ewangeliczne korzenie 

tworzenia wspólnoty" - o. Ludwik Mycielski 

OSB; „Wspólnota jako miejsce formacyjne" 

- o. Krzysztof Wons SDS. 

  

Msza św. inaugurująca Zebranie odpra-

wiona została we wtorek, 15 lutego w 

Kaplicy Matki Bożej. W homilii karmelita o. 

Andrzej Ruszała, OCD podkreślił, że oso-

ba Maryi może być wzorem w życiu kon-

templacyjnym - „w życiu, w którym na ogół 

nie ma żadnych zewnętrznych form apo-

stolstwa". „Cały ten apostolat jest właśnie 

taki, jak w przypadku Maryi - apostolat 

otwarcia na Pana, na Jego wolę, rezygna-

cji z siebie dla zbawienia świata".  

 

Kaznodzieja zacytował fragment autobio-

grafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 

karmelitanki klauzurowej, która pisała, że 

świat od początku aż do końca dźwigają 

na sobie ludzie święci, ludzie, którzy za 

punkt swojego życiowego oparcia obrali 

Boga, a za dźwignię, która porusza z po-

sad ten świat - modlitwę. „Jest to prze-

dziwna tajemnica, tak trudno zrozumiała 

dla dzisiejszego człowieka któremu wydaje 

się, że to politycy, ludzie biznesu, ludzie z 

pierwszych stron gazet dźwigają ten świat i 

od nich zależy wszystko" - stwierdził o. 

Andrzej Ruszała.  

 

Na pytanie, jak kształtują się obecnie 

powołania do zakonów kontemplacyjnych, 

s. Weronika Sowulewska odpowiada: „Tak, 

jak do wszystkich innych wspólnot - jest 

chyba trochę mniej. 

 

  

 

Ale to nie jest taki drastyczny spadek, bo 

widzimy, że jest duże zainteresowanie 

młodych ludzi życiem kontemplacyjnym, 

ale jednocześnie widzimy też, że to młode 

pokolenie jest jakby trochę mniej zdecy-

dowane - przychodzą, interesują się, a 

potem nie mogą podjąć decyzji. Nawet jeśli 

przyjdą, to później czasami nie mają od-

wagi podjąć zobowiązań definitywnych, na 

całe życie. Ale zainteresowanie jest, mło-

dzi ludzie szukają wartości duchowych. Są 

wspólnoty, które mają sporo powołań". O. 

Stanisław Tomoń  Za: www.jasnagora.com  

 

Orioniści gościli w Polsce  

przełożonego generalnego 

 

W miniony weekend gościliśmy w War-

szawie księży z Włoch. Swoją obecnością 

zaszczycili wspólnotę przy ul. Williama 

Lindleya Ks. Flavio Peloso FDP – Przeło-

żony Generalny oraz ks. Sylwester Sowi-

zdrzał FDP – Radca Generalny. 

   

W trakcie pobytu poruszono najważniejsze 

sprawy naszego Zgromadzenia, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem  sytuacji Wyższe-

go Seminarium Duchownego. Przybyli 

goście odwiedzili również Centrum Miło-

sierdzia w Łaźniewie. Serdecznie dzięku-

jemy za odwiedziny i troskę o działalność 

naszego Zgromadzenia w Polsce. Za: 

www.orionisci.rel.pl 

Prestiżowe wróżnienie dla francisz-

kańskiego bloga 

 

Blog Roku 2010 to konkurs mający na celu 

wybranie najlepszych blogów w polskim 

internecie. Wyboru dokonują internauci 

oraz specjalnie powołana Kapituła Konkur-

su. Wczoraj zostały ogłoszone wyniki. 

Blogiem Roku 2010 został Blog Biszopa, 

czyli Zapiski z Granitowego Miasta. Nie 

zabrakło jednak akcentu franciszkańskie-

go.  

 

W Konkursie zostały także przyznane 

dodatkowe, pozakonkursowe wyróżnienia 

specjalne dla blogerów, którzy w szczegól-

ny sposób przyczynili się do popularyzacji 

http://www.pallotyni.pl/
http://www.jasnagora.com/
http://www.orionisci.rel.pl/
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blogów. Organizatorzy Konkursu  podjęli 

decyzję o przyznaniu wyróżnienia dla o. 

Franciszka Chodkowskiego i o. Leonarda 

Bieleckiego - autorom bloga 

http://bezsloganu.blog.onet.pl/. 

 

Uzasadnienie tego wyboru jest następują-

ce:: za prowadzenie pierwszego wideoblo-

gu przez osoby duchowne; za pokazanie, 

że Kościołowi niestraszna nowoczesna 

technika; za głoszenie Ewangelii przystęp-

nym językiem i odpowiadanie na pytania 

nurtujące zwykłych ludzi; za naturalność i 

bezpośredni kontakt z odbiorcami  

Konkurs „Blog Roku 2010" jest organizo-

wany przez spółkę Grupa Onet.pl      

           Za: www.franciszkanie.net   

 

     

Rozmowa   tygodnia 

 

 

Jestem dumny, że tu jestem! 

 

Publikujemy artykuł sprzed 4 tygodni, który został napisany przez zamordowanego w Tunezji ŚP. Ks. Marka  

Rybińskiego SDB dla portalu wiara.pl.  

 

 

Patrzę niepewny w przyszłość. Jak pokie-

rują swoimi losami? Czy nie stracą tego 

wszystkiego za co zapłacili tak wysoką 

cenę? Czekam na jutro z nadzieją. Życzę 

Tunezyjczykom powodzenia.  

   

Kiedy byłem małym dzieckiem, ktoś dał mi 

do ręki kalejdoskop. Kawałki szkła, w 

tubie, które przy asyście światła łączą się 

w fantastyczne układy. Nie jesteś w stanie 

przewidzieć co nastąpi za chwilę, wszyst-

ko jest niespodzianką. Zachwyt miesza się 

z dziwną niepewnością, napięciem i ocze-

kiwaniem.  

 

Życie to nie  kalejdoskop, nie martwa tuba. 

Jestem naocznym świadkiem tego co się 

działo i dzieje w Tunezji. I mimo bólu, 

który dotyka tę ziemię, jestem zachwyco-

ny, bo jestem w centrum tworzącej się 

historii narodu. Jestem dumny nie tyle z 

tego, że znajduję się  w sercu wydarzeń, 

ale jestem dumny z ludzi, którzy mają na 

te wydarzenia tak ogromny wpływ. Patrzę 

niepewny w przyszłość. Jak pokierują 

swoimi losami? Czy nie stracą tego 

wszystkiego za co zapłacili tak wysoką 

cenę? Czekam na jutro z nadzieją. Życzę 

Tunezyjczykom powodzenia. 

 

Tych parę słów piszę ku pamięci historii, 

która układa się przedziwnie. Turysta, 

nerwowo oczekujący na wylot z tego kraju, 

nie widzi tego co ja, wędrujący o północy 

po dachu naszej szkoły. Moja obecność tu 

to przywilej darmo dany, z którego korzy-

stam. Jestem powołany do bycia z tymi 

ludźmi, w tym właśnie momencie. 

 

A co widzę?  

 

Wojsko mija po raz kolejny naszą szkołę, 

czołgi ustawione są na dwóch rogach 

ulicy. Czy czuje strach? Nie! Ktoś, kogo tu 

niema nie zrozumie tego, jeśli nie zna 

historii Tunezji. Teraz nastąpił przewrót - 

rewolucja! Zaczęło się od śmierci człowie-

ka, właściciela kramu. Skończył studia i 

wylądował na ulicy jako sprzedawca wa-

rzyw. Poczciwiec, robił to nielegalnie, co 

jest tu powszechne. Nowością było to, że 

policja zabrała mu kram. Nie dali się prze-

konać, że nie ma pieniędzy, by dać solid-

ną łapówkę. Odebrano mu tylko kram ale 

dla niego był on wszystkim. Nie miał zni-

kąd pomocy. Polał się benzyną i podpalił 

przed jednym z urzędów. Nie umarł od 

razu. Jeszcze prezydent zdążył go odwie-

dzić w szpitalu. Okrutny pijar. Przecież to 

on stworzył państwo dyktatury z prezy-

dencką policją. Ale to jest już początek 

końca. 

 

Punkt zapalny  

 

Człowiek się podpala. Chwilę potem ludzie 

wylegają na ulicę. Demonstrują, ginie 66 

osób. Prezydent Ben Ali uwija się jak w 

ukropie. Kolejne oświadczenia. Moi przy-

jaciele nie dają im wiary. Policja strzela do 

ludzi. Rozkaz otrzymuje również wojsko. 

Generał odmawia wykonania zadania, 

zostaje zdymisjonowany. Determinacja 

Tunezyjczyków wzrasta. Siła perswazji, 

umiłowanie sprawiedliwości pierwszy raz, 

po 23 latach, łamie prezydenta. Przyparty 

do muru obiecuje 300 tys. miejsc pracy, 

obniżkę cen cukru, mleka, chleba i nawet 

przyznaje się do błędów. 

 

Ktoś dzwoni i mówi, że to koniec. Ludzie 

się cieszą. O nie! To koniec? Pytam sam 

siebie. Po to poświęciło życie 66 osób? 

Dla tańszego cukru, mleka i chleba? Po-

myłka. Mój przyjaciel spieszy z wyjaśnie-

niem. Ci ludzi w centrum Tunisu to klakie-

rzy prezydenta. Wystarczy spojrzeć na 

rejestrację. Wynajęli samochody, by zrobić 

zamieszanie. 

 

Azyl niedostępny  

 

Dzień później Tunezja budzi się jeszcze 

bardziej sroga i zdeterminowana. Nie o 

cukier i mleko tu chodzi, ale o wolność. 

Prezydent  tchórzy i ucieka z żoną z kraju. 

Malta go nie przyjmuje, Francja odrzuca, 

Włochy dają kopa. Arabia Saudyjska daje 

mu schronienie, ale na chwilę - mam 

nadzieję. 

Kłamstwa się mnożą. Prezydent uciekając 

próbuje swych ostatnich forteli -  wystawia 

marionetki, które mają cały bałagan prze-

trzymać, a potem pozwolić mu wrócić. 

Marionetki - czym są, gdy nie ma komu 

nimi dyrygować? Plan się łamie. Tunezyj-

czycy nie pozwalają się oszukiwać. Znów 

płacą krwią, ale tym razem odzyskują 

wolność! Czy ją dobrze wykorzystają? To 

pierwsze pytanie jakie mi się nasuwa. 

Znam je. Całkiem niedawno zadawali je 

sobie Polacy. 

   

Kochane wojsko  

 

Pozostaje ostatni problem. Wojskowi są 

tutaj kochani. Ludzie ich ściskają na ulicy. 

Jakbym widział armię amerykańską para-

dującą na filmach z drugiej wojny świato-

wej. Żołnierze w przeciwieństwie do poli-

cjantów dają poczucie bezpieczeństwa. 

Wszyscy są im posłuszni. Teraz na uli-

cach to oni pilnują porządku. Nie ma tyle 

strzałów co przedtem, nie ma wrzasków, 

jest cisza. W pogoni za zorganizowanymi 

bandami policjantów prezydenta dwa razy 

z wielkim impetem pomknął przed 

drzwiami naszej szkoły czołg. 50 metrów 

od nas zabito paru z nich. Obserwuję to z 

dachu naszej szkoły. 

 

„Jaśminowa rewolucja"  

 

Mimo to jest spokój i dlatego zaczynam 

być dumny, że tutaj jestem. I jeszcze to: 

grupki ludzi, również moich sąsiadów 

organizują się. Ktoś chce wprowadzić 

http://bezsloganu.blog.onet.pl/
http://www.franciszkanie.net/
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chaos. Jacyś bandyci rabują miasto po 

mieście. Niektórzy mówią, że to znowu 

policjanci prezydenta. Kolejne incydenty i 

już wiemy, że to prawda. Tunezyjczycy się 

nie dają. „Jaśminowa rewolucja". Biorą 

kije w ręce i pilnują ulic. Pani Ambasador 

Polski napisała mi sms: „moje chłopaki też 

zapisali się na listę społeczną, z polskimi 

widłami pilnują ulicy". Nie potrafię tego 

inaczej wyrazić - jestem dumny, że  tutaj 

jestem, w tym kraju, w tym momencie. Do 

tej pory wiedziałem jedynie z książek, co 

to znaczy walczyć o wolność.  Teraz mam 

okazję przeżyć to na własnej skórze. 

 

Bo byłem głodny  

 

Opis przewrotu dopełniają różne niespo-

dziewane gesty. Dzwoniłem do nauczy-

cielki, której mąż jest piekarzem- Pani da 

nam chleba. - Jasne, mam cztery w lo-

dówce, dam wam dwa. Dopiero jutro mąż 

zaczyna piec. Ale nic nie szkodzi, przyjeż-

dżajcie. 

 

Ktoś inny dzwoni - Co tam u was? Jakby 

wam czegoś brakowałodajcie znać, 

przyjdźcie jeść do nas. Ja chrześcijanin, 

zapraszany przez rodziny muzułmańskie. 

Troszczą się o mnie jak o swego. To 

honor dla mnie, że jestem w Tunezji i 

znam takich ludzi. 

 Razem ze mną na misji pracuje Wojtek - 

ksiądz diecezjalny. 2 stycznia wyjechał do 

rodziny w RPA. Ostatnim razem kiedy 

zostawiał mnie samego, 10 kwietnia 2010 

roku, wylądował w Polsce o 12.00. Wtedy 

przeżywaliśmy katastrofę smoleńską. 

 

Wojtek znów wyjechał. Kolejna tragedia. 

Wraca 23 stycznia, będzie pewnie już po 

wszystkim. Tunezja straciła swojego pre-

zydenta. Straciła? A  raczej Tunezja odzy-

skała swoją wolność i chciałbym, by to nie 

były tylko pobożne życzenia! Ta tworząca 

się demokracja może być nową szansą 

również dla Kościoła. Będzie to możliwe 

jeśli ludzie zjednoczą się w modlitwie.  

Za: www.wiara.pl  

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

Benedykt XVI do kapituły  

Marianów 

 

Pozdrawiając pielgrzymów po włosku 

Benedykt XVI zwrócił się m.in. do obec-

nych na audiencji ogólnej uczestników 

kapituły generalnej marianów. Życzył 

zgromadzeniu, by nadal służyło Chrystu-

sowi i Kościołowi w wierności drodze 

wyznaczonej przez jego założyciela.  

   

„Dla niektórych uczestników kapituły spo-

tkanie z Papieżem było tak mocnym du-

chowym przeżyciem dotyczącym własnej 

tożsamości zakonnej i posługi w Kościele, 

że wracając mówili: «Tego dnia nie da się 

zapomnieć»" - podkreśla nowo wybrany 

przełożony generalny marianów. Ks. An-

drzej Pakuła dodaje, że Ojciec Święty 

wskazał marianom, by służyli Kościołowi 

wiernie, ale też w duchu Ojca Założyciela, 

jego charyzmatu.  

 

„To są dla nas bardzo ważne słowa dlate-

go, że beatyfikacja o. Stanisława Pap-

czyńskiego w 2007 r. przywróciła na nowo 

pewien rodzaj widzenia nie tylko postaci 

Założyciela jako kogoś, kto w tajemnicy 

świętych obcowania ciągle nam towarzy-

szy jako ojciec naszej wspólnoty, kto 

troszczy się o nas, powiedzmy, dba w 

sposób duchowy, byśmy wiernie wypełnia-

li to, co zawarte w charyzmacie założy-

cielskim. Beatyfikacja zwróciła też naszą 

uwagę na charakter Zgromadzenia, na 

dzieła, które prowadzimy" - podkreślił w 

rozmowie z Radiem Watykańskim ks. 

Pakuła. Zauważył jednocześnie, że w 

ostatnich latach wiele wspólnot, zwłaszcza 

w Polsce, ale nie tylko, zaczęło pytać: 

«Czy to, co robimy, rzeczywiście jest w 

duchu charyzmatu? Czy nie jest tylko tak, 

że widzimy jakąś potrzebę i odpowiadamy 

na nią, nie podejmując jednak specjalnej 

refleksji nad tym, czy rzeczywiście to jest 

to, do czego Kościół nas powołał, a Ojciec 

Święty zatwierdził?». „Te słowa o wierno-

ści duchowi Założyciela są więc dla nas 

fundamentalne. Nie wiedzieliśmy, co 

Ojciec Święty do nas powie. To było wła-

ściwie jedno zdanie, ale jest ono znaczą-

ce" - podkreślił generał marianów. 

 

 

Ks. Pakuła zauważył, że te tematy wi-

doczne są w czasie trwającej w Rzymie 

kapituły. „Wydaje się, że refleksja nad 

charyzmatem będzie dla nas pogłębie-

niem tożsamości. Podejmiemy także 

próbę opisania tej tożsamości w języku 

teologicznym, czy też potem w języku 

pastoralnym. Pojawiły się przyjęte jedno-

myślnie propozycje, aby opracować od-

powiednie podręczniki duszpasterstwa 

osób, które są związane z naszym Zgro-

madzeniem, które żyją naszą duchowo-

ścią czy to w Stowarzyszeniu Pomocników 

Mariańskich, czy w Bractwie Niepokalane-

go Poczęcia, czy w ruchu Eucharystycz-

nych Apostołów Miłosierdzia Bożego, czy 

w Bractwie Bł. Jerzego Matulewicza na 

Litwie, czy w Padrinhos e Madrinhas w 

Brazylii. Takich grup jest sporo. Są żywot-

nie zainteresowane duchowością Zgro-

madzenia i pogłębianiem tożsamości" - 

podkreślił ks. Pakuła. W tym kontekście 

generał marianów nawiązał do słów Jana 

Pawła II z Vita consecrata. Papież pisał, 

że o tyle zakony mają sens i służą Kościo-

łowi, o ile stają się szkołami duchowości. 

„Niektóre z osób świeckich związanych z 

nami spotykają tę szkołę duchowości, w 

której się sami odnajdują, czerpią z niej 

dużo. Więc to jest pierwszy jakby pewien 

wymiar związany z refleksją nad chary-

zmatem, nad tożsamością i przełożeniem 

tego na wymiar apostolski" - wskazał 

przełożony generalny marianów. 

 

Kapituła nie ma jakiegoś specjalnego 

hasła. Hasło Zgromadzenia „Za Chrystusa 

i Kościół" w duchu maryjnym, w duchu 

Niepokalanego Poczęcia, jak refren po-

wraca w różnych językach we wszystkich 

wystąpieniach przełożonych prowincji czy 

wikariatów generalnych, a także we wnio-

skach. 

 

„Ponieważ już czwarty rok mija od beatyfi-

kacji Ojca Założyciela, a w 2009 r. przeży-

liśmy 100. rocznicę odnowy i reformy 

Zgromadzenia, to są właściwie tematy 

wiodące na Kapitule. Pojawiły się dwa 

dokumenty, które mają znaczenie dla 

naszego Zgromadzenia w sensie określe-

nia, próby opisania tych przeżyć ducho-

wych związanych czy to z beatyfikacją, 

czy z jubileuszem odnowy" - podkreślił ks. 

Pakuła. Zauważył, że w czasie obrad 

często pada także słowo „kairos", czyli 

„czas sposobny", „czas łaski". „Zgroma-

dzenie tej łaski w tym czasie doświadczy-

ło. Próbujemy ją odkryć i opisać, a także 

przełożyć na wymiar apostolski, dlatego, 

że od początku jesteśmy zgromadzeniem 

apostolskim. W związku z tym rozumiemy, 

że to, co Kościół nam powierzył, co Duch 

Święty w nas wzbudził, nie jest dla nas 

samych. W pierwszym rzędzie jest oczy-

wiście dla naszego uświęcenia, ale także 

mamy to przekazywać tym, którzy do nas 

przychodzą i których Kościół nam powie-

rza w posłudze" - podkreślił ks. Andrzej 

Pakuła.                 Za: Radio Watykańskie 

Światowy Dzień Rodzin 

na Manhattanie 

 

W paulińskim kościele na Manhattanie 

pod wezwaniem św. Stanisława BM, 

szczególnego patrona rodzin, świętowali-

śmy 13 lutego Światowy Dzień Rodzin 

zapraszając małżonków do odnowienia i 

umocnienia swoich sakramentalnych, 

małżeńskich przyrzeczeń.  

http://www.wiara.pl/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=377418
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„Rodzina, a w niej człowiek dojrzewa 

fizycznie i psychicznie, emocjonalnie i 

intelektualnie. Uczy się siebie, kształtuje 

własną autokoncepcję, uczy się także 

otaczającego go świata; nazywa go, klasy-

fikuje i ocenia. Używając metafory, może-

my powiedzieć, że osoba uczy się ‘oczy-

ma rodziny' patrzeć na siebie i otaczający 

ją świat, uznawać go za własny lub obcy, 

przyjazny lub wrogi - mówi o. Dominik 

Libiszowski. (…) 

 

  

 

„Od pewnego czasu można zaobserwo-

wać jakiś rodzaj mody na poszukiwanie 

szczęścia wszędzie tam, gdzie jest ono 

obiecywane bez żadnego wysiłku z naszej 

strony - tłumaczył o. Libiszewski - Dramat 

dzisiejszego człowieka XXI wieku polega 

bowiem na tym, że ochrzczony i wycho-

wany w tradycji chrześcijańskiej, w wyniku 

nowych trendów opuszcza wspólnotę 

Kościoła, przez chwilę jeszcze łudząc się, 

że wierzy, ale nie praktykuje. Po pewnym 

czasie ucieka już w całkowitą duchową 

pustkę, żyjąc od promocji do promocji 

sklepowych półek. Na dłuższą metę, nie 

da się jednak żyć w ten sposób, więc 

poszukuje innych form niż Kościół, łatwiej-

szych, a dających chociaż namiastkę tego, 

co duchowe. Najbardziej zagrożona w tym 

względzie jest rodzina. To właśnie w ro-

dzinie ludzie muszą zmierzyć się niejed-

nokrotnie z największymi trudami życia, z 

chorobą, ze śmiercią, z brakiem środków 

do życia, czy po prostu niepewnością 

jutra".  

 

„Zakładamy wiele przedmiotów na szyję, 

na palce i nadgarstki, nie mając pojęcia, 

co one oznaczają. Co robić, by chronić 

nasze rodziny? Dzięki życiu sakramental-

nemu Jezus ma możliwość bezpośrednie-

go dotknięcia nas swoją mocą - podkreślił 

ojciec - Nie bój się, On ci przebaczy, i 

nigdy tego nie wypomni. On cię wyzwoli i 

pozwoli przestać Ci się bać". Za: 

www.jasnagora.com  

 

Salwatoriańskie powołania  

na Filipinach 

 

Salwatoriańscy misjonarze posługują na 

terenie Filipin od 1996 roku. Wśród wielo-

narodowościowej grupy pracujących w 

tym kraju współbraci, pochodzących z 

Filipin, Chin, Sri Lanki, Wietnamu, USA i 

Niemiec, są także Polacy. 

   

 

 

Powołań do zgromadzenia salwatorianów 

nie brakuje. W 2002 roku w Talon rozpo-

częto budowę dużego domu formacyjne-

go. Nikt sobie wówczas nie wyobrażał, że 

w ciągu zaledwie kilku lat będzie on pełen 

seminarzystów. Z powodu rosnącej liczby 

powołań, zdecydowano się na wprowa-

dzenie pewnych zmian w strukturze bu-

dynku. Dzięki wsparciu ofiarodawców z 

Europy, rozpoczęto przebudowę sali gim-

nastycznej, z której mają powstać nowe 

pomieszczenia. Pozwoli to na przyjęcie 

przynajmniej dziesięciu nowych semina-

rzystów. Prace, które w szybkim tempie 

posuwają się naprzód, rozpoczęto końcem 

stycznia bieżącego roku.  

Za: www.salwatorianie.pl 

. 

 

 

Witryna tygodnia 

 

„Miejsca Święte” - Japonia 

 

 

Senat Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił 

obecny rok 2011 – rokiem św. Maksymilia-

na Marię Kolbego. Jak pisze o tym wyda-

rzeniu redaktor naczelny „Miejsc Świętych” 

ks. Mirosław Mejzner: „Jest to wezwanie 

skierowane do wszystkich Polaków do 

uczenia się od tego wielkiego duchem, a 

przy tym pokornego człowieka miłości do 

ludzi, ojczyzny, Niepokalanej i Boga sa-

mego. Jest to też doskonała okazja, aby 

udać się na pielgrzymkę do Kraju Kwitną-

cej Wiśni. Św. Maksymilian, męczennik 

drugiej wojny światowej, pozostawił kon-

kretne owoce swojej działalności nie tylko 

w Polsce, ale również w dalekiej Japonii”. 

   

W poprzednim, styczniowym numerze 

„Miejsc Świętych" odwiedziliśmy Zduńską 

Wolę, miejsce urodzin św. Maksymiliana. 

Zaś w bieżącym, lutowym numerze zapra-

szamy naszych czytelników do Japonii. 

Duchowa pielgrzymka do tego pięknego 

kraju, na łamach „Miejsc Świętych" stanowi 

poszerzoną refleksję religijno - kulturową. 

Połączenie to sprawia, że całość tego 

numeru obraca się wokół osi uniwersali-

zmu religii chrześcijańskiej i jej stosunku 

do człowieka uwarunkowanego kulturą i 

tradycją przodków. 

 

Chrześcijaństwo zostało zaszczepione na 

ziemi japońskiej w połowie XVI wieku. W 

pierwszej fazie, do początków XVII wieku, 

nowa religia była na ogół tolerowana. 

Powstanie tzw. szogunatu - dyktatury 

rodziny Tokugawa położyło kres rozwojowi 

chrześcijaństwa. Przynależność do Kościo-

ła została wówczas oficjalnie zabroniona 

pod groźbą tortur i kary śmierci. W drugiej 

połowie XIX wieku, kiedy Japonia na nowo 

nawiązała kontakt z Zachodem, władze 

stopniowo zaczęły zezwalać na przyjazdy 

misjonarzy i prowadzenie przez nich misji 

ewangelizacyjnej wśród rodowitych Japoń-

czyków. Rozwój Kościoła trwa do dziś, 

choć można mówić o różnych jego fazach 

w najnowszej historii tego kraju. 

 

Na początku naszego pielgrzymowania z 

miesięcznikiem „Miejsca Święte" dociera-

my do urzekającego piękna Nagasaki, 

portu położonego na południu Japonii. 

Każdemu, kto miał szczęście odwiedzić to 

urocze miasto, na długo pozostaje w pa-

mięci imponujący widok wzgórz, na których 

jest rozłożone. Jedno ze wzgórz Nagasaki 

jest miejscem świętym o szczególnym 

znaczeniu dla Kościoła. 5 lutego 1597 r. 

ukrzyżowano tam 26 chrześcijan. Był to 

początek trwających ponad 250 lat krwa-

wych prześladowań wyznawców Chrystu-

sa. To właśnie do tego miasta 80 lat temu, 

w 1930 r. z braćmi zakonnymi przybył o. 

Maksymilian Maria Kolbe, rozpoczynając 

ożywioną działalność edukacyjną i wydaw-

niczą. Do tego miejsca w Nagasaki uświę-

http://www.jasnagora.com/
http://www.salwatorianie.pl/
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conego pobytem św. Maksymiliana 26 

lutego 1981 r. przybył papież Jan Paweł II. 

 

W lutowym numerze „Miejsc Świętych" 

odnajdziemy godne uwagi relacje o kato-

lickich instytucjach oświatowych, na czele 

z Katolickim Uniwersytetem Sophia w 

Tokio powstałym w 1911 r. Obecnie takich 

katolickich uczelni jest tam 14, na których 

studiuje łącznie około 35 tys. młodych 

ludzi. Ponadto od ponad 50 lat na trwałe w 

krajobraz Japonii wkomponowały się kato-

lickie przedszkola i stały się istotną prze-

strzenią pracy miejscowego Kościoła. 

Dzisiaj w Japonii istnieje ponad 500, tych 

jakże ważnych placówek opiekuńczo - 

wychowawczych odwołujących się do 

Ewangelii Jezusa Chrystusa. 

 

Japonia jest krajem, w którym przenikają 

się różne religie. Wielość kultów przekłada 

się też siłą rzeczy na bogactwo tradycji i 

obfitość świąt. Pielgrzymując po Japonii 

można dojść do przekonania, że dialog 

międzykulturowy i międzyreligijny jest 

niezbędny, by w drodze wzajemnego 

poznawania budować zaufanie i wzmac-

niać wiarygodność świadectwa głoszonej 

wiary. Prowadzenie dialogu religijnego jest 

konieczne w każdym miejscu świata, rów-

nież w Kraju Kwitnącej Wiśni i jest to obo-

wiązek każdego chrześcijanina. 

 

Gorąco zachęcam do lektury lutowego 

numeru „Miejsc Świętych" i życzę pełnego 

wiary duchowego pielgrzymowania po 

Japonii. Z. Babicki SAC 

Za: Radio Watykańskie

 

 

 

Odeszli do Pana 

 

 

    ŚP. Br. KAZIMIERZ BOLESŁAW MNICH (1928-2011) Alb  

 

W Krakowie, w Domu Generalnym Zgro-

madzenia Braci Albertynów, dnia 16 02 

2011              16 02 2011       r. w wieku 82 

lat, w 51 roku życia zakonnego, odszedł do 

Pana brat Kazimierz Bolesław Mnich. Brat 

Kazimierz urodził się 25. 06. 1928 r. w 

Wójtowcach, parafia Kalinówka Kościelna, 

ówczesna diecezja wileńska (obecna 

białostocka). Z zawodu był krawcem. 

   

Do Zgromadzenia Braci Albertynów wstąpił 

04. 02. 1960 r. Dnia 03. 10. 1960 r. przyjął 

habit albertyński i przybrawszy imię za-

konne Kazimierz rozpoczął nowicjat w 

Częstochowie. Pierwszą profesję zakonną 

złożył 02. 02. 1963 r. a wieczystą dokład-

nie 6 lat później.  

   

Brat Kazimierz pełnił w Zgromadzeniu 

funkcje przełożeńskie w następujących 

domach: w Częstochowie (1976-81 i 1984-

86), w Zakopanem przy ul. Kościeliskiej 

(1987 - 90) oraz w Bulowicach/Kęt (1996-

97).  

 

 

 

 

Na Kapitule Generalnej w 1980 r. został 

wybrany radnym generalnym Zgromadze-

nia i funkcję tę pełnił do 1986 r.  

   

Brat Kazimierz pracował w wielu naszych 

domach, miedzy innymi jako magazynier, 

krawiec i kierownik zakładu opiekuńczego 

w częstochowie. Ochotnie służył swymi 

umiejętnościami krawieckimi zarówno 

braciom jak i ubogim, szył habity i repero-

wał ubrania. Ukochał modlitwę wspólnoto-

wą, zwłaszcza różaniec. Był zawsze po-

godny, pomimo cierpienia i swoich chorób. 

Szczególną jego cechą była punktualność.  

   

Msza Św. pogrzebowa w intencji zmarłego 

odbędzie się 22 lutego 2011 w Krakowie w 

kościele parafialnym św. Katarzyny Aleka-

sndryjskiej. Brat Kazimierz spocznie na 

Cmentarzu Rakowickim obok innych zmar-

łych braci. Sekretariat Gen. Albertynów

 

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=463159
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Forum Współpracy Międzyzakonnej 

Informuje o umowie podpisanej z PKN ORLEN S.A. o współpracy na korzystanie przez domy i instytucje zakonne 

z Programu BIZNESTANK 

 

 

Program BIZNESTANK 

Dostępny na około 1300 wybranych stacjach ORLEN i BLISKA oznakowanych logo BIZNESTANK. Wykaz stacji: www.biznestank.pl 

 

Aby przystąpić do programu należy udać się na stację ORLEN lub BLISKA biorącą udział w programie 

BIZNESTANK i przedstawić kserokopię następujących dokumentów: 

 

Jeden z dwóch dokumentów: 

- Zaświadczenie informujące, że dany zakon, 

dom zakonny lub dzieło posiada osobowość 

prawną, (wydane przez wojewodę lub MSWiA) 

- Dekret o erygowaniu domu zakonnego lub 

dzieła 

 

Oraz obowiązkowo: 

- Kserokopia nadania numeru NIP 

- Kserokopia nadania numeru REGON 

- Wykaz pojazdów (nr rejestracyjny), na jakie 

mają zostać wydane karty BIZNESTANK

Wydanie kart jest odpłatne (10 zł karta), a ich ilość zależy wyłącznie od potrzeb klienta. 

 

W celu uruchomienia warunków umowy (zniżek) pomiędzy FORUM a ORLENEM dokonać zgłoszenia faktu 

podpisania umowy i otrzymania kart do Pani Teresy Sara na maila: teresa@forumwm.pl podając: 

- datę, kiedy zostały wydane karty 

- numer stacji, na jakiej zostały wydane karty 

- numer NIP zakonu, domu, dzieła na jakie zostały wydane karty 

Po wprowadzeniu nowych warunków zgodnie z zapisami umowy rabat będzie wynosił 8 groszy na stacjach 

ORLEN i 5 groszy na stacjach Bliska Zapłaty za paliwo pomniejszonej o upust dokonuje się bezpośrednio na 

stacji w formie gotówkowej lub kartą płatniczą. 

 

W następnym tygodniu podamy informację o nowych warunkach korzystania przez domy i instytucje 

zakonne z programu FLOTA tej samej firmy paliwowej PKN ORLEN 

 

 

 

 

 

 

mailto:teresa@forumwm.pl

