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Wiadomość tygodnia 

 

 

Odszedł do Pana wybitny obrońca życia rodzinnego 

Śmierć O. Andrzeja Rębacza, redemptorysty 

 

 

W Warszawie pożegnano o. Andrzeja 

Rębacza CSsR, wybitnego duszpasterza 

rodzin i obrońcę życia. Pogrzebowej Mszy 

św. w kościele ojców redemptorystów 

przewodniczył bp rzeszowski Kazimierz 

Górny, przewodniczący Rady ds. Rodziny 

KEP.  

   

Zabrakło mu czasu - mówił o o. Rębaczu 

prowincjał redemptorystów o. Janusz Sok, 

kreśląc sylwetkę zakonnika „ważnego dla 

Zgromadzenia i Kościoła" i wyliczając 

dzieła jego pracowitego życia. „74 lata, 50 

lat kapłaństwa, ponad pół wieku w zgro-

madzeniu zakonnym - a mimo to zabrakło 

mu czasu. Po jego śmierci wszyscy sobie 

uświadomiliśmy, że to nie umarł starzec 

na emeryturze, ale człowiek, który był 

niezwykle, do końca, zaangażowany. Tyle 

miał planów, tyle sugestii. Zabrakło mu 

czasu. Pozostały otwarte książki, niedo-

kończony artykuł, umówione spotkania, 

rozmowy, telefony" - mówił o. Sok. 

W Mszy pogrzebowej obok współbraci o. 

Rębacza i najbliższej rodziny udział wzięło 

trzech biskupów, około stu kapłanów, 

siostry zakonne, instruktorzy z poradnictw 

rodzinnych, obrońcy życia i najbliżsi 

współpracownicy o. Rębacza.  

Życie o. Andrzeja Rębacza CSsR 

 

O. Andrzej Rębacz zmarł w Warszawie 21 

lutego br. Redemptorysta, dyrektor Krajo-

wego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. 

Był wierny doktrynie Kościoła, ale nie 

brakowało mu cierpliwości w wysłuchiwa-

niu tych, którzy mieli odmienne pomysły 

dotyczące spraw moralnych – wspomina 

Zmarłego bp Stanisław Stefanek z Rady 

Episkopatu Polski ds. Rodziny.  

 

Przez ostatnie 15 lat o. Andrzej Rębacz 

kierował pracami Krajowego Ośrodka 

Duszpasterstwa Rodzin przy Radzie Kon-

ferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny. Był 

też redaktorem kwartalnika „Sprawy Ro-

dziny". - Przyszedł do pracy jako doświad-

czony teolog moralista, duszpasterz wielu 

środowisk, zwłaszcza akademickich i 

małżeństw - wspomina bp Stefanek. Za-

daniem o. Rębacza było przygotowywanie 

sesji dla diecezjalnych duszpasterzy ro-

dzin i doradców życia rodzinnego w diece-

zjach.  

 

- Z jednej strony był niezwykle wierny 

doktrynie Kościoła, a z drugiej strony 

cierpliwie wysłuchiwał tych, którzy mieli 

„nowoczesne pomysły" dotyczące spraw 

moralnych, jak obrona życia, nierozerwal-

ność małżeństwa itd. - podkreśla bp Sta-

nisław Stefanek, z którym o. Rębacz przez 

wiele lat współpracował.  

 

 

 

W związku ze śmiercią o. Rębacza, list 

kondolencyjny na ręce prowincjała re-

demptorystów przesłał m.in. przewodni-

czący Episkopatu abp Józef Michalik. 

„Wyrażam moją wdzięczność za oddanie i 

ofiarną pracę śp. Ojca Andrzeja w propa-

gowaniu Chrystusowej wizji rodziny w 

naszej Ojczyźnie i w polskim duszpaster-

stwie" - napisał abp Michalik.  

 

O. Andrzej Rębacz CSsR miał 74 lata. 

Ostatnie miesiące życia zmagał się z 

chorobą nowotworową. Jak podkreślają 

jego współbracia z zakonu, cierpienie 

znosił mężnie i z dużą cierpliwością.  

W ubiegłym roku o. Rębacz przeżywał 50-

lecie święceń kapłańskich. Na obrazkach 

jubileuszowych umieścił tekst: „Dziękuję 

Ci, Boże, za 50 lat kapłaństwa, a zanim 

«dopali się świeca», daj, proszę, miłość 

cierpliwą". Właśnie na cierpliwość o. An-

drzeja zwraca uwagę bp Stanisław Stefa-

nek, podkreślając, że redemptorysta był 

pod tym względem mistrzem, cierpliwie 

wysłuchując innych, zachowywał się jak 

dobry spowiednik. 

 

Ojciec Rębacz jasno mówił jednak o wy-

maganiach Ewangelii. Podczas jubile-

uszowej Mszy św. z okazji złotego jubile-

uszu kapłaństwa, sprawowanej na Jasnej 

Górze 25 września 2010 r. ubolewał nad 

przemianami w ojczyźnie, które odbiegają 

od Bożego wzorca. „Co my robimy z wol-

nością i z Ojczyzną? Dałeś nam wolność, 

a w naszym Kraju z roku na rok przybywa 

par mieszkających bez ślubu. Wydobyli-

śmy się z zawisłości od drapieżnego są-

siada, a bezkrytycznie, bezmyślnie odda-

jemy się w szpony liberalnej mody, narzu-

canej celowo przez media, która niszczy 

sumienia, rujnuje małżeństwa i rozbija 

rodziny" - mówił. Krytykował postawę 

posłów katolickich, głosujących przeciw 

życiu, opowiadających się za in vitro. 

„Darujcie, ale wyrzucam z siebie to, co 

mnie strasznie boli. Godzimy się na por-

nografię, na parady obsceniczne, bo się 

boimy opinii liberałów! Jak może funkcjo-

nować państwo, gdy jego władze nie 

kierują się rozumem i odpowiedzialnością, 

ale koniunkturą, układami i zyskiem" - 

dodawał. Zachęcał duszpasterzy rodzin i 

odpowiedzialnych za poradnictwo rodzin-

ne do wzmożonej troski o rodziny, bo - jak 

wskazywał - „zaniedbania w tych spra-

wach niosą ryzyko utraty zbawienia, a na 

pewno są śmiertelnym zagrożeniem dla 

naszej ukochanej, danej nam nad Wisłą 

Ojczyzny".  

 

O. Andrzej Rębacz CSsR urodził się 21 

października 1936 r. w miejscowości 

Rdzuchów Kolonia k. Radomia. Pierwszą 

profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1954 

r. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerw-

ca 1960 r. Po własnych studiach zajął się 
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katechezą młodzieży, był też probosz-

czem w Krakowie. Następnie pełnił funkcję 

dyrektora studiów i wykładowcy w semina-

rium w Tuchowie. Urząd prowincjała 

sprawował w latach 1981-1987. Następnie 

pełnił funkcję przełożonego Wyższego 

Seminarium Duchownego Redemptory-

stów w Tuchowie i tamtejszego domu 

zakonnego. W latach 1990-1996 był reko-

lekcjonistą w Toruniu i w Warszawie. 

Przez kolejne 6 lat był przełożonym domu 

w Warszawie na Woli. Tu także przekładał 

swoją troskę do rodzin. Zainicjował stu-

dium dla kapłanów, którzy podejmują się 

pracy misyjnej, głosząc rekolekcje w para-

fiach. Podczas niemal cotygodniowych 

sesji uwrażliwiał współbraci redemptory-

stów na współczesne problemy rodzinne.   

BP KEP 

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Order Odrodzenia Polski dla  

ŚP. Ks. Marka Rybińskiego 

 

Prezydent Polski Bronisław Komorowski 

nadał pośmiertnie Krzyż Oficerski Orderu 

Odrodzenia Polski zamordowanemu w 

Tunezji ks. Markowi Rybińskiemu. W War-

szawie trwają przygotowania do przyjęcia 

ciała śp. salezjanina misjonarza. 

   

23 lutego prasa polska poinformowała o 

decyzji Prezydenta Polski Bronisława 

Komorowskiego o nadaniu ks. Markowi 

Rybińskiemu Krzyża Oficerskiego Orderu 

Odrodzenia Polski. To pośmiertne odzna-

czenie zostało nadane " za wybitne zasługi 

w kształtowaniu postaw moralnych dzieci i 

młodzieży, za dawanie świadectwa miłości 

do człowieka oraz osiągnięcia w pracy 

misyjnej"(…). 

 

Salezjanie z Polski i rodzina ks. Rybiń-

skiego oczekują na przybycie ciała. W 

środę, 2 marca o godz. 12, zostanie 

odprawiona uroczysta Msza św. pogrze-

bowa w Bazylice Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Warszawie. Ciało ks. 

Marka spocznie w grobowcu wspólnoty 

salezjańskiej na Cmentarzu Bródnow-

skim.                          Za: www.infoans.org  

Sesja formacyjna magistrów nowi-

cjatu i postulatu 

Spotkanie Magistrów Postulatu i Nowicjatu 

ma już swoją wieloletnią historię. Jest to 

zawsze dobra okazja nie tylko by pochylić 

się nad ważnymi kwestiami dotyczącymi 

formacji, czy samych osób które przycho-

dzą do naszych zakonów i zgromadzeń, 

ale przede wszystkim jest to możliwość 

spotkania się, wzajemnego poznania, 

wymiany doświadczeń, problemów i rado-

ści. 

  

 

   

Kontynuując więc to doświadczenie, tego-

roczne spotkanie Magistrów, Wicemagi-

strów Postulatu i Nowicjatu wszystkich 

Zakonów i Zgromadzeń Męskich w Polsce, 

odbyło się w Konstancinie-Jeziornej koło 

Warszawy w Centrum Animacji Misyjnej 

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 

Księży Pallotynów, w dniach od 14 do 16 

lutego. W spotkaniu wzięło udział 33 

uczestników z różnych zakonów i zgroma-

dzeń zakonnych. Naszym duchowym 

opiekunem był br. Jacek Waligóra – przed-

stawiciel KWPZM.  

   

Temat spotkania dotykał problematyki 

dzisiejszej młodzieży, która w dobie post-

modernizmu i związanych z nią wartości 

lub antywartości, puka do drzwi zakonów i 

zgromadzeń. Co dzieje się więc w młodym 

człowieku, kim jest, jakie są sposoby jego 

myślenia i działania, jakie jest jego życie… 

Jednym zdaniem: Problematyka współcze-

snej młodzieży w dobie postmodernizmu. 

Spotkania i warsztaty prowadzili: ks. Jaro-

sław Babiński; p. Maria Dekert i ks. Jacek 

Zieliński. Organizatorami spotkania byli 

wychowawcy z zakonu kapucynów. Red. 

www.kapucyni.pl  

 

Zjazd egzorcystów - Istotą grzechu 

i satanizmu jest egoizm 

 

W Niepokalanowie zakończył się 24. Ogól-

nopolski Zjazd Egzorcystów. Uczestniczyło 

w nim około 90 duchownych. Podczas 

trzydniowego spotkania egzorcyści brali 

udział we wspólnej modlitwie i wymieniali 

się doświadczeniami związanymi ze swoją 

posługą.Wśród uczestników zjazdu był o. 

Aleksander Posacki SJ. Pytany o przyczy-

nę zła, jezuita powiedział, że z jednej 

strony wiąże się ono z odchodzeniem ludzi 

od wiary i modlitwy, a z drugiej mamy do 

czynienia z przemożnym wpływem subkul-

tury, mediów, internetu. 

 

Proponując takie wartości jak konsumpcjo-

nizm czy hedonizm narzędzia te w łatwy 

sposób wciągają człowieka w świat grze-

chu, przyznał znawca demonologii. 

 

O. Posacki podkreślił, że istotą grzechu i 

również satanizmu jest egoizm. Ma on 

różne nazwy, różne formy. Zachęcanie 

człowieka do egoistycznej formy życia, 

która jest dla niego niebezpieczna w sen-

sie duchowym, ma często różne niewinne 

nazwy. Może być nazywane psychologią, 

jakąś terapią czy modą - przestrzega eg-

zorcysta. 

 

"My musimy podkreślać te zasady du-

chowności, przekazywanych od czasów 

Ewangelii, kiedy Jezus mówił nam o dro-

dze życia i drodze śmierci" - podsumował 

posługę uczestników zjazdu ojciec Posac-

ki. 

 

Specjalista w zakresie teologii duchowości 

przyznał, że nie ma wątpliwości, iż to wła-

śnie egoizm jest śmiercią dla człowieka. 

Ostrzegł jednocześnie, że zło w bardzo 

sprytny sposób działa na człowieka. 

 

"Jeżeli człowiek będzie kultywował egoizm 

i na boku zostawi Pana Boga, ale także nie 

będzie myślał o innych ludziach, nie będzie 

szukał miłości, dobra, wierności - to jest 

niebezpieczne dla niego. Zło się kryje 

często pod bardzo różnymi hasłami, np. 

wyzwolenia, wolności, terapii, samoreali-

zacji, psychologii. W tym antropocentrycz-

nym języku unika się często pojęcia zła, 

brutalizmu, ale należy pamiętać że złem 

jest egoizm i nastawienie na siebie". 

 

 

 

Nie jest to pierwsze takie spotkanie w 

Niepokalnowie. Poprzednie odbyło się w 

listopadzie 2010 z udziałem ponad stu 

egzorcystów m.in. z Litwy, Białorusi i Sta-

nów Zjednoczonych. Następna konferencja 

egzorcystów planowana jest jesienią bie-

żącego roku i odbędzie się na Jasnej 

Górze. 

 

Z języka greckiego "egzorcizo" oznacza 

"zaklinam". Egzorcysta to kapłan, który ma 

upoważnienie biskupa do tego rodzaju 

posługi. Egzorcysta za pomocą specjal-

nych modlitw wyrzuca złego ducha z czło-

wieka i na podstawie Kodeksu Prawa 

Kanonicznego powinien odznaczać się 

nieskazitelnością życia, czystością obycza-

jów, rozmodleniem, z dystansem podcho-

dzić do dóbr doczesnych, powinien działać 

roztropnie. 

 

Niezwykła rocznica święceń 

kapłańskich  

 

W liturgiczne święto Katedry św. Piotra 

Apostoła, 22 lutego przypadła 69. rocznica 

święceń kapłańskich naszego współbrata 

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=377418
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotsez=13&doc=6161&Lingua=6
http://www.kapucyni.pl/
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ks. Witolda Stańczaka (97 lat). Z tej okazji, 

w domu nowicjackim w Mórkowie, gdzie od 

wielu lat mieszka ks. Witold, została od-

prawiona uroczysta Eucharystia pod prze-

wodnictwem czcigodnego Jubilata. 

   

Wraz z nim koncelebrowali współbracia z 

Mórkowa oraz goście przybyli z Domu 

Głównego z Poznania, z Puszczykowa i 

Szczecina, w sumie 17. We Mszy uczest-

niczyli oczywiście nowicjusze oraz grono 

przyjaciół ks. Witolda. Homilię wygłosił ks. 

dr Edward Szymanek, wykładowca Nowe-

go Testamentu w naszym seminarium i 

wychowanek dostojnego Jubilata. Po Mszy 

Świętej wszyscy przeszli do refektarza, by 

przy wspólnym stole przedłużyć radość 

tego spotkania.  

 

 

 

Uroczystość uświetnił także przełożony 

generalny Towarzystwa ks. Tomasz Sielic-

ki, który w refektarzu złożył ks. Witoldowi 

najserdeczniejsze życzenia. Wszyscy 

wspólnie odśpiewali drogiemu jubilatowi 

Ad multos Annos, pragnąc tym samym 

podziękować za świadectwo życia zakon-

nego i kapłańskiego, prosząc jednocześnie 

Pana Boga o dalsze łaski na dalsze lata 

kapłańskiego posługiwania.      Za: 

www.chrystusowcy.pl  

 

Obchody 175 lecia zmartwych-

wstańców w Poznaniu 

 

17 lutego 1836 r. w Paryżu powstało 

Zgromadzenie Zmartwychwstańców. W 

175. rocznicę tego wydarzenia poznańscy 

zmartwychwstańcy dziękowali Bogu za 

wszystkie łaski, jakimi przez te lata obda-

rzał On ich wspólnotę zakonną. 

 

Podczas uroczystej Eucharystii sprawowa-

nej 17 lutego wieczorem w kościele pw. 

Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu 

proszono także o Boże błogosławieństwo i 

dalszą opiekę dla całego zgromadzenia. 

Była to również okazja do przypomnienia 

postaci jego założyciela sługi Bożego 

Bogdana Jańskiego oraz zastanowienia 

się nad realizacją we współczesnym świe-

cie charyzmatu, jaki pozostawił on swoim 

współbraciom. Tematykę tę podjął w wy-

głoszonej homilii ks. Adam Błyszcz, pro-

boszcz poznańskiej parafii zmartwych-

wstańców, wskazując m.in. na szczerość, 

z jaką Bogdan Jański, „wielki wizjoner 

Kościoła i społeczeństwa”, mierzył się z 

własną słabością. Podkreślił jednocześnie, 

że ta „zdolność przypatrywania się sobie i 

wnikliwego śledzenia poruszeń duszy” to 

„jeden z fundamentów systemu duchowo-

ści zmartwychwstańców, jak powtarzają 

prawie wszyscy: jedynej polskiej szkoły 

duchowości”. 

 

Ks. Błyszcz zwrócił też uwagę, że Jański 

widział potrzebę budowania „socjalistycz-

nego chrześcijaństwa”, rozumianego jako 

małe wspólnoty, „które byłyby dla swoich 

członków oparciem w przeżywaniu wiary w 

Jezusa Chrystusa”. Prowadzenie parafii 

rozumianych jako wspólnoty wspólnot, na 

co wyraźnie wskazał dopiero Sobór Waty-

kański II, stanowi również, jak przypomniał 

kaznodzieja, główny charyzmat zgroma-

dzenia i to od początku jego istnienia. 

Osobno bowiem trudno żyć po chrześci-

jańsku. Zaznaczył także, że współcześnie, 

wobec wypaczenia pojęcia szczerości i 

wręcz ucieczki od wszelkich form wspólno-

ty na rzecz skrajnego czasem indywiduali-

zmu, „zmartwychwstańców czeka ciężka 

praca wokoło zmartwychwstania społe-

czeństwa”.                       Za: www.przk.pl    

Film o życiowej drodze Ks. prof. 

Tadeusza Stycznia SDS 

 

Dokument o śp. ks. prof. Tadeuszu Stycz-

niu to kompozycja wspomnień, odkrywają-

cych inspirującą osobowość „stuprocento-

wego zakonnika”, który świadom zbliżają-

cego się kresu ziemskiego wędrowania, 

wyznał jednemu z przyjaciół: „Miałem 

przepiękne życie”. Jako wybitny etyk, 

fascynował nie tylko swoich studentów. W 

wielu sercach zapisał się jako człowiek 

otwarty i serdeczny, który „szedł zawsze w 

stronę dobra drugiej osoby”, a każdego był 

gotów pozdrowić słowami: „dobrze, że 

jesteś”. 

   

Tegoroczna wizyta w Rzymie ekipy Salwa-

toriańskiego Apostolatu Internetowego była 

ściśle związana z podjętą inicjatywą pro-

dukcji filmowej o zmarłym w ubiegłym roku 

salwatorianinie ks. Tadeuszu Styczniu, 

znanym i cenionym etyku. (…) 

 

Pierwsze nagrania miały miejsce już w 

październiku, podczas pogrzebu, gdy na 

uroczystości przybyło liczne grono gości, 

którzy mieli ks. Tadeusza zawsze blisko 

serca. Byli wśród nich m.in.: księżna Lich-

tensteinu Marie Aglaë Kinsky, kardynał 

Polycarp Pengo oraz włoski polityk Rocco 

Buttiglione. Już wtedy zaproszono Księżną 

i Kardynała do rozmów o ks. Styczniu. 

Swoją wiedzą i wspomnieniami podzielił 

się także salwatorianin ks. Piotr Ślęczka.  

 

Wraz z początkiem roku 2011 i powsta-

niem, w ramach Salwatoriańskiego Apo-

stolatu Internetowego, Studia Katolik, 

rozwinęły się plany związane z produkcją 

filmową. Nawiązano kontakt z rodziną ks. 

Stycznia i podjęto decyzję o wyborze kil-

kunastu spośród jego bliskich przyjaciół i 

współpracowników, którzy mogliby opo-

wiedzieć o tym, kim był w ich życiu ks. 

Tadeusz. Kolejne kroki podjęto w lutym, 

kiedy to zespół Studia Katolik udał się do 

Rzymu.  

 

Dnia 10 lutego rozpoczęto przygotowania 

do nagrań w Domu Generalnym Towarzy-

stwa Boskiego Zbawiciela. Dwa dni później 

przeprowadzono i zarejestrowano pierw-

sze wywiady. Pierwszym z nich był wywiad 

z salwatorianinem ks. dr Jarosławem Me-

reckim, uczniem ks. Stycznia z Katolickie-

go Uniwersytetu Lubelskiego. Ks. Merecki 

podkreślał niezwykłą osobowość Profeso-

ra, który fascynował wykładami, wkładając 

w nie całą swoją osobę. Słynne okazało 

się pozdrowienie ks. Stycznia, niosące 

głębsze przesłanie, owo niezapomniane 

„dobrze, że jesteś", które wspomina ks. 

Merecki. „Raz poznanej prawdzie nie 

można zaprzeczyć" - mawiał ks. Tadeusz, 

a jego uczeń akcentuje ten punkt Archime-

desowy Profesora, prawdę mocno związa-

ną z normatywnością.  

 

Następnie profesor Stanisław Grygiel, 

zaproszony do generalatu salwatorianów, 

dzielił się swoimi wspomnieniami. „Wielka 

przyjaźń, która połączyła nas w szukaniu 

sensu" - takimi słowami określił więź z ks. 

Tadeuszem, który według niego „szedł 

zawsze w stronę dobra drugiej osoby". Na 

pytanie o wyjątkową osobowość ks. Stycz-

nia, odrzekł, że był to dar Boży, „a daru się 

nie rozumie, dar się przyjmuje, darem się 

żyje, darem się staje". Podkreślił także 

silny wpływ chłopskiego pochodzenia i 

wartość domu rodzinnego Księdza Profe-

sora.  

 

 

 

Na udzielenie wywiadu znalazł także czas 

przełożony Generalny Towarzystwa Bo-

skiego Zbawiciela, ks. Andrzej Urbański, 

który spoglądał z podziwem na ks. Tade-

usza, dostrzegając jego troskę i wrażliwość 

na drugiego człowieka, podczas każdej z 

wizyt zakonnika w Domu Generalnym. 

Wzruszające, i jak zaznaczył ks. Urbański, 

onieśmielające było przywiązanie do tra-

dycji zakonnej. Przykładem była prośba o  

benedicite, którą zgodnie z zakonnym 

zwyczajem, ks. Tadeusz zwykł kierować 

do swojego przełożonego. W pamięci 

Księdza Generała zapisało się rzeczywiste 

poczucie braterstwa ks. Tadeusza z każ-

dym ze współbraci, oraz poza autentyczną 

pobożnością, jego radość, niekiedy wyra-

żana w śpiewie. Ks. Urbański wspominał 

również wspólne kolędowanie z ks. Stycz-

http://www.chrystusowcy.pl/schr/
http://www.przk.pl/


 4 

niem i Janem Pawłem II, kiedy śpiewaniu 

nie było końca.  

 

„Zawsze mi imponował, był stuprocento-

wym zakonnikiem" - mówił w kolejnym 

wywiadzie ks. Bronisław Jakubiec, konsul-

tor generalny Towarzystwa Boskiego Zba-

wiciela. Podkreślił On niezwykłą skrom-

ność ks. Tadeusza. Widząc zawsze „ludzi 

za dziełami ludzkimi" i troszcząc się o 

ubogich czy bezdomnych ks. Styczeń 

dawał wyraz miłości do człowieka, bez 

wyjątków, a taka miłość powraca. Ks. 

Jakubiec wspominał także przyjaźń łączą-

cą swojego Współbrata z Papieżem: „Oj-

ciec Święty kochał Tadeusza...". Ks. Sty-

czeń był jednym z niewielu świadków 

ostatnich chwil życia Jana Pawła II. To 

właśnie On zaproponował, by zgromadzo-

nym na placu św. Piotra, dać znak o 

śmierci Ojca Świętego, poprzez otwarcie 

okien. O więzi, łączącej Papieża Polaka ze 

swoim uczniem ks. Tadeuszem Styczniem, 

świadczyły częste spotkania, spędzane 

razem wakacje, listy oraz wyjątkowe poda-

runki, jak na przykład sutanna Jana Pawła 

II. Ks. Jakubiec mówił: „dzięki Tadeuszowi 

sutanna do dziś jest świadectwem i cieszy 

się popularnością (...) a ja zawsze, gdy ją 

mijam myślę o Tadeuszu".  

 

W każdej z rozmów dominowały dwa te-

maty: miłość ks. Tadeusza do osoby ludz-

kiej oraz zamiłowanie do muzyki klasycz-

nej Bacha i Chopina. Goście zaproszeni do 

udzielenia wywiadów często wspominali 

wspólne słuchanie muzyki. Było to niezwy-

kłe doświadczenie, gdyż ks. Tadeusz, 

dzięki muzyce, „przenosił się" w inną, 

doskonalszą rzeczywistość.  

 

Również dnia 14 lutego miały miejsce 

ważne rozmowy. Pierwsza z nich,  z dyrek-

torem Instytutu studiów nad małżeństwem i 

rodziną, ks. prof. Livio Meliną, odbyła się 

na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, 

a kolejna -  z politykiem Rocco Buttiglione - 

w siedzibie włoskiego parlamentu. Po 

powrocie ekipy SAI do Polski, ruszyły 

prace montażowe oraz działania związane 

z planowaniem kolejnych wywiadów.  

 

Zapraszamy już wkrótce do obejrzenia 

zapowiedzi filmu o ks. Tadeuszu Styczniu 

SDS.                    Za: www.salwatorianie.pl  

 

   

  Wiadomości zagraniczne  

 

Koniec obrad Kapituły Generalnej 

marianów 

Zakończyła się 54. Kapituła Generalna 

Zgromadzenia Księży Marianów Niepoka-

lanego Poczęcia NMP, która w dniach 7-

19 lutego obradowała w domu generalnym 

Zgromadzenia w Rzymie. 31 marianów 

reprezentujących dom generalny, 3 pro-

wincje oraz 8 wikariatów debatowało nad 

ważnymi dla wspólnoty problemami. W 

ogólnej dyskusji nad stanem mariańskiej 

kongregacji podjęto refleksję nad znakami 

wzrostu, środkami odpowiedzi na bieżące 

wyzwania oraz starano się zidentyfikować 

niepokojące procesy. 

   

 

Kapituła ustanowiła pięć komisji, które 

miały na celu m.in. rozeznać zgłoszone 

przez współbraci wnioski. Były to następu-

jące Komisje: ds. Życia Zakonnego i Cha-

ryzmatu, ds. Duszpasterstwa Powołań i 

Formacji, ds. Apostolatu i Nowej Ewange-

lizacji, ds. Zarządzania i Finansów oraz 

ds. Sprawdzenia Zarządzania Dobrami. 

  

Jak relacjonował sekretarz kapituły, ks. 

Piotr Kieniewicz MIC: „Kapituła uchwaliła 

dekret dla Przełożonego Generalnego, o 

powołanie Komisji Konstytucyjnej, której 

celem będzie dokonanie rewizji Konstytu-

cji i Dyrektorium oraz zaproponowanie 

ewentualnych zmian i redakcji obowiązu-

jących obecnie Konstytucji i Dyrektorium. 

Poza innymi sprawami, Kapituła podjęła 

dyskusję nad kwestią zewnętrznego znaku 

konsekracji zakonnej". 

 

 Ojcowie kapitulni wybrali także nowego 

przełożonego generalnego, którym został 

na kolejne 6 lat ks. dr Andrzej Pakuła MIC 

z prowincji polskiej Zgromadzenia. Wy-

brano także zarząd generalny i ekonoma 

Zgromadzenia. 

  

W ubiegłą środę członkowie kapituły wzięli 

udział w audiencji generalnej Ojca Świę-

tego w Watykanie. Usłyszeli wtedy nastę-

pujące słowa, które papież do nich skie-

rował: „W szczególności pozdrawiam 

uczestników Kapituły Generalnej Księży 

Marianów Niepokalanego Poczęcia Naj-

świętszej Maryi Panny, zachęcam do 

dalszej wspaniałomyślnej służby dla Chry-

stusa i Kościoła, wiernego podążania 

drogą wskazaną przez czcigodnego Zało-

życiela". 

  

W dniach 28 lutego-2 marca br. w Liche-

niu odbędzie się druga część kapituły 

prowincji polskiej marianów (pierwsza 

część miała miejsce w listopadzie). Będzie 

ona miała charakter wyborczy. Ojcowie 

kapitulni wybiorą wówczas nowego prze-

łożonego oraz zarząd prowincji. Za: 

www.marianie.pl  

  

Ogłoszono termin kanonizacji Bł. 

Alojzego Guanelli i dwojga innych 

Błogosławionych 

 

Troje błogosławionych zostanie zaliczo-

nych w poczet świętych. Ich kanonizacja 

odbędzie się 23 października. Decyzję w 

tej sprawie podjęli kardynałowie na zwy-

czajnym konsystorzu publicznym, któremu 

przewodniczył Papież. Wśród nowych 

świętych znajdzie się dwóch Włochów – 

biskup i kapłan – oraz hiszpańska zakon-

nica. Wszyscy troje żyli na przełomie XIX i 

XX wieku. Z trojga tegorocznych świętych 

postać najbardziej znana to ks. Alojzy 

Guanella, beatyfikowany przez Pawła VI w 

1964 r. Ten kapłan diecezjalny poświęcił 

się pracy z dziećmi, zwłaszcza niepełno-

sprawnymi psychicznie lub fizycznie, oraz 

z młodzieżą, chorymi i ubogim. W tym celu 

założył zgromadzenia Córek Najświętszej 

Maryi Panny od Opatrzności i księży Sług 

Miłosierdzia, które kontynuują jego dzieło 

w różnych krajach, prowadząc liczne 

ośrodki opieki. Dwoje dalszych błogosła-

wionych wyniósł do chwały ołtarzy w 1996 

i 2003 r. Jan Paweł II. Oni również byli 

założycielami zgromadzeń zakonnych. 

Arcybiskup Parmy na północy Włoch, 

Gwidon Maria Conforti, dał początek mi-

sjonarzom św. Franciszka Ksawerego, 

głoszącym Ewangelię w wielu krajach 

świata, m.in. w Chinach. Natomiast s. 

Bonifacja Rodríguez de Castro utworzyła 

Zgromadzenie Służebnic św. Józefa, 

troszczące się zwłaszcza o żyjące w cięż-

kich warunkach robotnice.  

 

 

Dzisiejszy konsystorz podjął też decyzję o 

przeniesieniu sześciu kardynałów diako-

nów do grupy kardynałów prezbiterów. 

Jednym z nich jest kard. Zenon Grocho-

lewski, prefekt Kongregacji Edukacji Kato-

lickiej. Równocześnie jego rzymska diako-

nia św. Mikołaja in Carcere stała się cza-

sowo (pro hac vice) tytularnym kościołem 

prezbiterialnym. Do rangi kardynała pre-

zbitera został też podniesiony dawny 

dyrektor Radia Watykańskiego, później 

odpowiedzialny za organizację papieskich 

http://www.salwatorianie.pl/
http://www.marianie.pl/
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podróży kard. Roberto Tucci SJ. Ponadto 

tytuł prezbitera otrzymał dotychczasowy 

kardynał protodiakon Agostino Cacciavil-

lan. W związku z tym protodiakonem, czyli 

najstarszym stażem kardynalskim w gru-

pie diakonów, jest odtąd kard. Jean-Louis 

Tauran. Stoi on na czele Papieskiej Rady 

ds. Dialogu Międzyreligijnego. Benedykt 

XVI zatwierdził francuskiego purpurata na 

tym stanowisku. Do jego zadań należy 

m.in. ogłoszenie wyboru Papieża. Kardy-

nałowie prezbiterzy mają honorowe pierw-

szeństwo przed kardynałami diakonami.  

Za: Radio Watykańskie 

Arcybiskup Tunisu wspomina ŚP. 

Ks. Marka Rybińskiego 

 

W dniu wczorajszym bp Maroun Lahham, 

arcybiskup Tunisu, wystosował list w 

związku ze śmiercią ks. Marka Rybińskie-

go, zamordowanego w Manouba w piątek, 

18 lutego. Sekretarz Stanu Watykanu, 

kard. Bertone, skierował do arcybiskupa 

list z kondolencjami od Papieża. Uroczy-

stości pogrzebowe odbędą się w ponie-

działek, po południu.Bp Lahham, prywołu-

jąc oficjalne wyniki dochodzenia, przypo-

mina osobę ks. Rybińskiego i zwraca się 

do jego zabójcy, wzywając go do skruchy. 

 

 

 

Cóż powiedzieć? Przerażenie, smutek, 

oburzenie, bunt, zatroskanie, strach, wąt-

pliwość... to wszystko jest wymieszane. 

Dlaczego ks. Marek został zamordowany? 

Dla tych dwóch tysięcy dinarów! Zaczyna 

się w to dopiero wierzyć. Z pewnością są 

szczegóły, których nie znam". Biskup 

mówi w liście o niektórych cechach ks. 

Rybińskiego: jego miłości do ziemi i naro-

du tunezyjskiego. 

 

"Z jakiego powodu tak naprawdę zabiłeś 

ks. Marka?" - tym pytaniem biskup rozpo-

czyna wyimaginowany dialog z zabójcą. 

"Jak godzisz tę zbrodnię ze swoją wiarą? 

Odpowiedz na te pytania, uspokój nas, 

uspokój nasze serca ojców i braci... Póź-

niej, obiecuję ci przebaczenie. Najpierw 

jednak musisz prosić o nie Boga, a dopie-

ro potem dostąpisz przebaczenia Kościoła 

Katolickiego w Tunezji". Bp Lahham 

wspomina, wyrażając podziękowanie, o 

dowodach współczucia i miłości ludzi i 

przedstawicieli władz. "Czy było konieczne 

zabójstwo kapłana, aby zdać sobie spra-

wę z tego całego współczucia i miłości? 

Cena jest bardzo wysoka. Niezmiernie 

doceniamy wszystkie te wyrazy przyjaźni, 

ale te nie dorównują nawet jednej kropli 

krwi naszego Marka". 

 

Kończąc, arcybiskup Tunisu potwierdza 

zaangażowanie katolików na rzecz Tune-

zji: "I co teraz? No cóż, idziemy do przodu. 

To nie czas paniki, ale - wiary, cierpliwo-

ści, zatroskania... Pozostajemy w tym 

Kraju, który nas przyjął, który nas kocha, i 

który my kochamy". 

 

W poniedziałek, 21 lutego, kard. Bertone 

przesłał na ręce bpa Lahhama list kondo-

lencyjny od Papieża dla rodziny ks. Rybiń-

skiego oraz salezjanów, kapłanów, zakon-

ników i zakonnic w Tunezji. Zwraca się w 

nim z prośbą do "Ojca wszelkiego miło-

sierdzia, aby przyjął zmarłego do swojego 

Królestwa miłości i pokoju, prosząc Pana 

o zachowanie wspólnoty katolickiej w 

Tunezji w jedności i nadziei". 

Pogrzeb ks. Rybińskiego odbędzie się w 

katedrze w Tunisie w poniedziałek, 28 

lutego, o godz. 17.00 miejscowego czasu. 

Potem ciało zostanie przewiezione do 

Polski. W środę, 2 marca, przewidziana 

jest kolejna uroczystość pogrzebowa w 

Warszawie, gdzie mieści się siedziba 

Inspektorii Warszawskiej, do której należał 

ks. Rybiński.              Za: www.infoans.org   

Karmelita bosy wygłosi rekolekcje 

dla Ojca Świętego  

 

O. François-Marie Léthel, karmelita bosy z 

Prowincji Paryskiej, będący profesorem 

dogmatyki i duchowości Papieskiego 

Wydziału Teologicznego Teresianum, 

wygłosi w dniach od 13 do 19 marca 2011 

r. rekolekcje wielkopostne dla Ojca Świę-

tego Benedykta XVI i Kurii Rzymskiej.  

   

Tematem rekolekcji będzie: „Światło Chry-

stusa w sercu Kościoła - Jan Paweł II i 

teologia świętych". „Wszyscy musimy 

przygotować się duchowo do beatyfikacji 

Jana Pawła II, która będzie wielką łaską 

dla Kościoła", podkreślił o. Rekolekcjoni-

sta. W liście skierowanym do braci i sióstr 

w Karmelu, prosząc o duchowe wsparcie i 

modlitwę, o. François-Marie napisał: „Ja-

sno zdaję sobie sprawę, że będę wypeł-

niał to zadanie nie w imieniu własnym, ale 

jako żywy członek Mistycznego Ciała, jako 

Kapłan Jezusa Chrystusa, jako członek 

Zakonu Karmelitańskiego i konkretnie 

także mojej wspólnoty z Teresianum w 

Rzymie; jako członek Papieskiej Akademii 

Teologicznej, będącej na służbie Ojcu 

Świętemu".  

   

O. François-Marie urodził się w 1948 r. w 

Paryżu we Francji. Jest doktorem teologii, 

ukończył także studia filozoficzne. Napisał 

liczne książki, wśród których również na 

temat świętych: "Connaître l'Amour du 

Christ qui surpasse toute connaisance - 

La théologie des saints". W 2005 r. w 

Bolonii wygłosił już konferencję na temat 

przyszłego błogosławionego Jana Pawła 

II, nt. „Oto Matka Twoja. Świadectwo sługi 

Bożego Jana Pawła II dla kapłanów III 

tysiącleci Za: www.deon.pl  

 

„Ludzie Boga” najlepszym filmem 

we Francji 

 

„Ludzie Boga”, film opowiadający historię 

trapistów zamordowanych w Algierii w 

1996 r., zdobył wczoraj najwyższą francu-

ską nagrodę filmową. Od samego począt-

ku był on głównym faworytem zarówno 

krytyków, jak i publiczności.  

   

 

W samej tylko Francji film ten obejrzało w 

kinach ponad 3 mln widzów. Do Cezara 

dostał aż 11 nominacji. Ostatecznie wygrał 

w trzech kategoriach: jako najlepszy film, 

za zdjęcia oraz za rolę drugoplanową. 

Cezara w tej ostatniej kategorii otrzymał 

Michael Lonsdale, który wcielił się w sę-

dziwego zakonnika-lekarza - brata Luka. 

Zdaniem reżysera Xaviera Beauvois film 

ten zawdzięcza swój sukces mądrości 

mnichów, którą w tym dziele starał się 

przekazać. Przypomnijmy, że w maju 

ubiegłego roku „Ludzie Boga" zostali 

uhonorowani również na festiwalu w Can-

nes, gdzie przyznano im Grand Prix, czyli 

drugą co do ważności nagrodę. Za: Radio 

Watykańskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=465655
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotsez=13&doc=6161&Lingua=6
http://www.deon.pl/
http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=465655
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  Zapowiedzi wydarzeń 

 

 

Sympozjum o Założycielu zmar-

twychwstańców z okazji jubileuszu 

Zgromadzenia 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w 

Krakowie (Katedra Duchowości Mediów i 

Relacji Społecznych Wydziału Nauk Spo-

łecznych) oraz Zgromadzenie Zmartwych-

wstania Pańskiego (Prowincja Polska) 

zapraszają na sympozjum naukowe z serii 

Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i 

Komunikacja – „Sługa Boży o. Piotr Seme-

nenko CR i zmartwychwstańcza szkoła 

duchowości”, które odbędzie się 15 marca 

2011 r. w Centrum Resurrectionis, Kraków, 

ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1. 

  

Sympozjum zostało zorganizowane z 

okazji 175. rocznicy założenia Zgromadze-

nia Zmartwychwstania Pańskiego oraz 

125. rocznicy śmierci sługi Bożego o. 

Piotra Semenenki CR, które przypadają w 

bieżącym roku. Ma na celu popularyzację 

polskiej szkoły duchowości zmartwych-

wstańczej i jej najwybitniejszego przedsta-

wiciela, o. P. Semenenki CR, którego 

wpływ na formację duchową wielu wybit-

nych osobistości, w tym polskich błogosła-

wionych i świętych, wciąż wymaga inten-

sywnych badań.  

Za: www.poznan.zmartwychwstancy.pl  

 

Nowy „Spis duchowieństwa  

w Polsce” 

 

W marcu ukaże się „Spis Duchowieństwa 

w Polsce” opracowany przez ISKK. Obej-

muje on polskich księży – diecezjalnych i 

zakonnych, pracujących w Polsce, i za 

granicą, a także braci zakonnych. 

   

Zawiera 24 tys. nazwisk, informacji o miej-

scu pracy, pełnionych funkcjach. Jako 

katalog osób duchownych nawiązuje do 

rozpoczętej w XVI wieku praktyki sporzą-

dzania schematyzmów diecezjalnych.  

 

Schematyzmy diecezjalne zawierały po-

czątkowo spisy kanoników katedralnych, 

kolegiackich i zmarłych duchownych z 

diecezji. Od XVIII wieku zaczęto w sche-

matyzmach umieszczać również wykazy 

duchowieństwa. Pierwotnie wydawano 

schematyzmy w połączeniu z przepisami 

kościelnymi (tzw. rubrycelami). Dopiero od 

XX wieku schematyzmy funkcjonują jako 

osobne dokumenty.  

 

W XX wieku pojawiają się również ponad-

diecezjalne spisy duchowieństwa. Taki 

przygotowany przez L. Bogusławskiego i 

Ed. Statkiewicza w 1913 spis duchownych 

zawiera nazwiska i adresy księży diece-

zjalnych w Królestwie Polskim. Zygmunt 

Adam Czarnicki wydaje w 1925 roku w 

Krakowie Schematyzm Kościoła rzymsko-

katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przed wojną ostatni spis duchowieństwa 

zawarty został w wydanym w Warszawie 

Informatorze Kościoła Katolickiego w Pol-

sce 1936-1937.  

 

Najnowszy Spis Duchowieństwa opraco-

wał Instytut Statystyki Kościoła Katolickie-

go SAC. Będzie zawierał ponad 900 stron 

druku. Można go zamawiać w ISKK pod 

adresem: zamowienia@iskk.pl . Koszt 

publikacji w twardej oprawie: 80 zł. Ks. 

Wojciech Sadło Za: Za: InfoSAC 

22/01/2011 

 

Sympozjum Teologiczne  

u Misjonarzy Świętej Rodziny  

w Kazimierzu Biskupim 

 

W dniach 2-3 marca 2011 roku w Kazimie-

rzu Biskupim, siedzibie WSD Misjonarzy 

Świętej Rodziny, odbędzie się zorganizo-

wane przez:  

  

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu, Wydział Teologiczny Sekcja w 

Kazimierzu Biskupim; Zakład Teologii 

Moralnej i Duchowości; Wyższe Semina-

rium Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy 

Świętej Rodziny, Papieski Wydział Teolo-

giczny w Warszawie, Oddział Konin; 

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Włocław-

skiej; Referat Rodzin Polskiej Prowincji 

Misjonarzy Świętej Rodziny 

  

XI SYMPOZJUM TEOLOGICZNE  

  

(NIE)AKTUALNOŚĆ FAMILIARIS 

CONSORTIO W TRZYDZIESTĄ 

ROCZNICĘ WYDANIA 

  

PATRONAT HONOROWY: 

JE Ks. Bp Dr Wiesław Mering – Biskup 

Diecezjalny Diecezji Włocławskiej 

Ks. Edmund Michalski MSF – Generał 

Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny 

– Rzym 

Ks. Marian Kołodziejczyk MSF – Prowin-

cjał Polskiej Prowincji MSF – Poznań 

Janusz Puszkarek – Wójt Gminy Kazimierz 

Biskupi 

  

PRELEGENCI 

JE Ks. Bp Dr Stanisław Stefanek TCHR 

(Wsr Uksw Warszawa); Ks. Dr Adam Siko-

ra, Prodziekan Wydziału Teologicznego 

UAM; Ks. Prof. Dr Hab. Jerzy Bajda (WSR 

UKSW Warszawa); Ks. Dr Henryk Witczak 

(PWT Warszawa); Ks. Prof. Dr Hab. Wła-

dysław Majkowski SCJ (IS UKSW War-

szawa); Ks. Dr Hab. Andrzej Bohdanowicz 

(WT UAM Poznań); Ks. Dr Jerzy Dzierża-

nowski (WT UO Opole); Ks. Dr Kazimierz 

Kurek SDB (Płock); Ks. Dr Hab. Jacek 

Hadryś (WT UAM Poznań) 

Ks. Dr Józef Młyński (WSR UKSW War-

szawa); Ks. Dr Władysław Szewczyk 

(WSR UKSW Warszawa); Ks. Dr Adam 

Bajorski MSF (Diecezjalny Duszpasterz 

Rodzin Diecezji Włocławskiej – Ciechoci-

nek); Ks. Prof. Dr Hab. Marian Machinek 

MSF (WT UWM Olsztyn)\; Ks. Dr Andrzej 

Pryba MSF (WT UAM Poznań); Ks. Mgr 

Lic. Bogdan Peć MSF (WT UO Opole); 

Tadeusz Cymański (Poseł Do Parlamentu 

Europejskiego PiS, Bruksela); Dr Iwona 

Zielonka (WT UKSW Warszawa) 

  

KONTAKT 

tel. +48 792 676 909 • fax +48 63 241 14 

61 • e-mail: sympozjum@amu.edu.pl 

Program sympozjunm do pobrania:  

www.msf.opoka.org.pl/aktualnosci/sympozj

um032011.pdf) . Sekretariat prowincjalny 

Misjonarzy Świętej Rodziny.  

 

Klaretyni zapraszają przełożonych 

na roczny kurs formacyjny 

 

Roczna formacja przełożonych zakonnych 

jest odpowiedzią na postulat zawarty w 

Instrukcji Kongregacji ds. Instytutów Życia 

Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 

Apostolskiego Posługa władzy i Posłu-

szeństwo. Ma ona na celu zwrócenie uwa-

gi na osobisty wymiar formacji przełożo-

nych zakonnych, a także służyć jako po-

moc w pełnieniu posługi przełożeńskiej. 

   

Podejmowane treści stanowią kompen-

dium aktualnych zagadnień życia konse-

krowanego. Można je określić mianem 

odpowiedzi na współczesne „znaki czasu” 

aktualne w posłudze osób konsekrowa-

nych. Adresatami rocznej formacji przeło-

żonych wspólnot życia konsekrowanego są 

przede wszystkim przełożeni wspólnot 

zakonnych zarówno żeńskich jak i mę-

skich. Dotyczy to osób żyjących we wspól-

notach zakonnych i instytutach świeckich. 

Prezentowane wykłady skupiają się przede 

wszystkim wokół budowy trwałych warto-

ści, jakie wspólnoty życia konsekrowanego 

powinny realizować w swej posłudze. 

Dotyczą one podstawowych zagadnień 

życia wspólnoty zakonnej, a także posługi 

przełożonych. Jako zwieńczenie podejmo-

wanych treści wykładowych proponujemy 

przeżycie tygodniowych rekolekcji W szko-

le Słowa Bożego. Jest to odpowiedź na 

propozycje Synodu poświęconego Słowu 

Bożemu, który zwrócił uwagę na koniecz-

ność obecności Sowa Bożego w formacji 

chrześcijańskiej, tym bardziej zakonnej. 

Wykłady rozpoczęły się 08 stycznia 2011 i 

bierze w nich udział 52 osoby z różnych 

instytutów życia konsekrowanego w Pol-

sce.  

   

Roczne Studium Formacji Przełożonych 

Zakonnych przy Domu Formacyjnym Mi-

sjonarzy Klaretynów we Wrocławiu w 

ramach Instytutu Teologii Życia Konsekro-

wanego PWT, Wrocław 2011  

Za: www.klaretyni.pl 

 

http://www.poznan.zmartwychwstancy.pl/
http://www.iskk.pl/
mailto:sympozjum@amu.edu.pl
http://www.msf.opoka.org.pl/aktualnosci/sympozjum032011.pdf
http://www.klaretyni.pl/
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Odeszli do Pana 

 

O. JAN MIROSŁAW BEREZA (1955-2011) OSB  

 

W niedzielę w leszczyńskim szpitalu zmarł 

ojciec Jan Bereza OSB, mnich z Klasztoru 

Benedyktynów w Lubiniu - twórca centrum 

medytacji i dialogu międzyreligijnego w 

lubińskim klasztorze.. 

 

Ojciec Jan (Mirosław) Bereza, warszawiak 

z urodzenia i wychowania, benedyktyn z 

powołania, obywatel świata z wyboru. Z 

wykształcenia fotograf (technikum), filozof 

(Akademia Teologii Katolickiej) i teolog 

(Papieski Wydział Teologiczny w Pozna-

niu). U legendarnego doktora Leona Cybo-

rana studiował filozofię jogi i był jednym z 

pierwszych w Polsce uczniów nauczyciela 

zen Philipa Kappleau. Potem wybrał życie 

mnicha. 

 

Zapomnianą przez kulturę chrześcijańską 

praktykę medytacyjną praktykował naj-

pierw z gronem przyjaciół i znajomych 

(pierwsza sesja medytacyjna odbyła się we 

wrześniu 1988 roku). Dziś jest to część 

światowego ruchu. Związany był z Bene-

dyktyńską Komisją do Dialogu Międzyreli-

gijnego na płaszczyźnie Monastycznej 

DIM-MID (Commissions Pour Le Dialogue 

Interreligieux Monastique - Monastic Inter-

religious Dialogue Commissions). Przez 10 

lat był członkiem Komitetu Episkopatu 

Polski ds. Dialogu z Religiami Niechrześci-

jańskimi. 

 

Jest autorem takich książek jak „Sztuka 

codziennego życia" (Poznań 1997) i pro-

gramów telewizyjnych o tym samym tytule, 

poświęconych medytacji i dialogowi mię-

dzyreligijnemu (realizował je z Poznańskim 

Ośrodkiem Telewizyjnym, a pokazał także 

II program TVP i Telewizja Polonia). Wydał 

też „Myśli codziennego umysłu" (Poznań 

2007). W ubiegłym roku ukazała się ostat-

nia książka współautorstwa Ojca Jana - 

,,Posty i tosty". 

 Współpracował między innymi z takimi 

czasopismami, jak „Charaktery", ,,Zdrowie 

psychiczne", „Życie duchowe", „Albo-Albo" 

,„Z pomocą" oraz z pismami regionalnymi 

"Wiadomości Kościańskie", "Panorama 

Leszczyńska", "ABC." W 1991 r. został 

laureatem nagrody Wiadomości Kościań-

skich za całokształt twórczości na rzecz 

ekumenicznego rozumienia współczesno-

ści. Ojciec Jan zmarł w wieku 56 lat.  

Źródło: www.benedyktyni.tyniec.pl 

www.koscian.net  

 

 

 

 Uroczystości żałobne ś.p o. Jana Berezy 

OSB rozpoczęły się w środę 23 lutego o 

godz: 16:30 uroczystym wprowadzeniem 

ciała do kościoła klasztornego NMP w 

Lubiniu. O godz: 17:30 rozpoczęła się 

msza święta żałobna, której przewodniczył 

i kazanie wygłosił o. Karol Meissner OSB 

obecnie podprzeor, a w czasach kiedy o. 

Jan rozpoczynał nowicjat przeor, który o. 

Jana przyjmował do nowicjatu. Bezpo-

średnio po mszy świętej wraz z benedyk-

tyńską wspólnota lubińską społeczność 

parafialna oraz goście odmówili modlitwę 

różańcową w intencji zmarłego. 

Zgodnie z dawnym zwyczajem benedyk-

tyńskim, bracia  czuwali przy zmarłym do 

godz: 24:00. 

Msza święta pogrzebowa, której przewod-

niczył J. E ks. Bp. Zdzisław Fortuniak 

rozpoczęła się w czwartek 24 lutego o 

godz: 13:00. Kazanie wygłosił o. Maksymi-

lian Nawara OSB, kontynuator dzieła 

Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej po o. 

Janie. Wśród tłumu uczestników znaleźli 

się: rodzina, liczni kapłani diecezjalni i 

zakonni, przedstawiciele grup medytacyj-

nych z całej Polski, przedstawiciele Świa-

towej Wspólnoty Medytacji Chrześcijań-

skiej,  przedstawiciele Wspólnoty Buddyj-

skiej Zen Kannon z Warszawy, oraz liczne 

grono przyjaciół.  

 

Śmierć o. Jana Berezy OSB znanego z 

zaangażowania i pracy w dialogu między-

wyznaniowym i międzyreligijnym wywołała 

także wielki głos modlitwy w jego intencji, o 

której w tym czasie zapewnili między in-

nymi: Opat Prezes Kongregacji Benedyk-

tyńskiej Zwiastowania Ansgar Schmidt 

OSB, Wspólnoty benedyktyńskie z Holan-

dii i Belgi, Monastyczne Wspólnoty Notre 

Damme,Grupy medytacyjne z Paryża, 

Hamburga i Lineburga, o. Laurence Fre-

eman OSB dyrektor Światowej Wspólnoty 

Medytacji Chrześcijańskiej, Bracia Prawo-

sławni, którzy w najbliższą sobotę 26 lute-

go w cerkwi poznańskiej odprawią Pani-

chidę (nabożeństwo żałobne) za duszę 

ś.p. o. Jana, Społeczność buddyjska z 

góry Sonoma w Kalifornii, która pod prze-

wodnictwem Rosi Jakusho Kwonga od-

prawiła specjalne śpiewy i medytacje za 

zmarłego, Polskie wspólnoty buddyjskie, 

Fundacja Ratuj Tybet i wielu, wielu innych. 

  

Odszedł człowiek dialogu, rzecznik w 

sprawie pokoju, budowniczy mostów po-

nad kulturowych i religijnych, człowiek 

cierpiący i doświadczony, człowiek o sze-

rokim sercu.  Za: www.benedyktyni.net

 

 

O. CZESŁAW CHABIELSKI (1930-2011) SJ  

 

W poniedziałek 21 lutego w Gdyni zmarł 

jezuita o. Czesław Chabielski, związany 

od kilkudziesięciu lat z Bydgoszczą dusz-

pasterz akademicki i więźniów, opiekun 

bydgoskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. 

Miał 81 lat. O. Chabielski SJ był spowied-

nikiem, kaznodzieją, katechetą, duszpa-

sterzem akademickim, moderatorem 

Ruchu Światło-Życie i Odnowy w Duchu 

Świętym, założycielem Ośrodka Oazowe-

go w Suchej na Pomorzu, opiekunem KIK 

w Bydgoszczy, duszpasterzem więźniów, 

wychowawcą wielu pokoleń. W kapłań-

stwie przeżył 52 lata 

 

„Kapłaństwo jest dla mnie wszystkim. 

Traktuję je na poważnie, nie na niby. 

Widzę jego ogromny sens z perspektywy 

tych pięćdziesięciu lat. Moją dewizą jest 

bycie do dyspozycji każdego człowieka, 

bez mówienia słowa „nie". Nie zamienił-

bym tej drogi na żadną inną" - mówił jezu-

ita w 2009 r.  

 

 

 

„Ojciec Czesław stał u początków mojego 

powołania kapłańskiego i zakonnego. To 

on pokazał mi Pana Boga, zupełnie ina-

czej i głębiej. Na pewno Pan Bóg posłużył 

się nim bardzo mocno. Za to zawsze będę 

mu wdzięczny" - podkreślił obecny dyrek-

tor Ośrodka Oazowego w Suchej na Po-

morzu, o. Mieczysław Łusiak SJ. 

Za:  www.deon.pl 

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła 

wieczorna Msza św. przy wystawionej 

trumnie w kościele jezuitów w Bydgoszczy 

w piątek, 25 lutego. Zaraz po niej zapla-

nowano Nieszpory, a następnie czuwanie. 

Kulminacyjnym punktem pożegnania 

zmarłego była sobotnia Eucharystia spra-

wowana przez wielu zakonników, kapła-

http://www.benedyktyni.tyniec.pl/
http://www.koscian.net/
http://www.benedyktyni.net/
http://www.deon.pl/
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nów, przy udziale setek wiernych z róż-

nych grup i stowarzyszeń. - Jaki to był 

współbrat? Wyczytujemy to chociażby z 

tego, że ojciec Czesław wśród swoich 

wychowanków miał wielu jezuitów, którzy 

dzisiaj są w wieku 40-50 lat. Ludzie, pa-

trząc na jego pracę, chcieli żyć tak jak on - 

powiedział o. Tomasz Kot SJ, przełożony 

prowincji wielkopolsko-mazowieckiej To-

warzystwa Jezusowego. 

 

Ojciec Chabielski podkreślił w 2009 roku 

również, że kwestia jego powołania prze-

sądziła się na Jasnej Górze. „To była 

decyzja Matki Bożej. Wszystko Jej za-

wdzięczam i wszystko oddaję w Jej ręce. 

Dzisiaj pragnę powiedzieć tym, których 

spotkałem, by bezgranicznie zawierzyli 

swoje życie Jezusowi. Tylko On może 

rozstrzygać sprawy życia w każdej dzie-

dzinie" - mówił. - Poznałem go najpierw 

jako ministrant, a potem jako lekarz. Serce 

boli, że muszę to mówić w czasie prze-

szłym. Każda refleksja nie obejmie ogro-

mu dobra, które ojciec Czesław w swoim 

życiu dokonał. To wzór całkowitego odda-

nia się i zawierzenia Bogu oraz Maryi. Był 

dla Chrystusa i innych przez całą dobę. 

Idzie na pewno z naręczem dobrych 

uczynków do nieba. Nie wiem, czy mógłby 

więcej udźwignąć - podkreślił ordynator 

Kliniki Kardiologii Szpitala Uniwersytec-

kiego nr 2 w Bydgoszczy, prof. Władysław 

Sinkiewicz. (…) 

 

Zapraszamy do współtworzenia strony 

poświęconej o. Czesławowi Chabielskie-

mu. Jeżeli posiadacie Państwo materiały, 

którymi zechcecie się podzielić, to prosimy 

o przesłanie ich na adres: 

wspomnienia@czeslawchabielski.pl.  

Za: www.bydgoszcz.jezuici.eul 

 

O. KAZIMIERZ SZYMURSKI (1915-2011) OMI  

 

We wtorek 22-go lutego 2011 roku w szpitalu w Liege w Belgii, zmarł o. Kazimierz Szymurski OMI, lat 95. Msza św. pogrzebowa odpra-

wiona została w Liege (Belgia) w piątek 25-go lutego w kościele St. Servaas o godz. 10.00. Pogrzeb odbył się tego samego dnia w Vaudri-

court (Francja) o godz. 15.00   Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!                                                                 Za:  www.oblaci.pl

 

 

 

O. MAKSYMILIAN BALABANSKI (1925-2011) OFMConv 

 

W Bułgarii zmarł należący do warszawskiej 

prowincji franciszkanów Ojciec Maksymi-

lian Balabanski (chrzcielne imię  Józef. 

Urodził się 9 listopada 1925 roku we wsi 

Kalaszlia – (obecnie General Nikolaewo – 

Rakowski). Tu równiez ̇ ucze ̨szczał i 

ukończył szkołę podstawową. Bardzo 

dobrze i w duchu chrześcijańskim wycho-

wywany przez swoich rodziców Józef 

odkrywa swoje kapłańskie i zakonne powo-

łanie w swojej rodzinnej parafii General 

Nikolaewo.  

   

W kościele parafialnym, do którego przy-

chodził na Mszę Świętą i służył jako mini-

strant decyduje się, aby zostawić  dom 

rodzinny i oddać  się w służbie dla Boga, 

ludziom w Zakonie Braci Mniejszych Kon-

wentualnych.  

   

Dnia 29 listopada 1937 roku, jako 12 letni 

chłopiec, wraz z o. Georgi Arlaszki, Jozo 

Zemiarski i Kosma Bojkin przyjez ̇dz ̇a do 

Asyz ̇u – we Włoszech i tu w Sacro 

Convento rozpoczyna gimnazjum, które 

kończy w 1942 roku. W wigilię Uroczy-

stości Wniebowzie ̨cia Matki Boz ̇ej, 14 

sierpnia 1942 roku rozpoczyna nowicjat w 

Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych 

w Asyżu, który kończy złoz ̇eniem pierw-

szych ślubów, 15 sierpnia 1943 roku. W 

tym samym czasie jest zachwycony 

życiem, przykładem i chrześcijańską po-

stawą  św. Maksymiliana Kolbe, przypie-

czętowanym jego me ̨czeńską  śmiercią w 

obozie koncentracyjnym Auschwitz w 

Oświęcimiu, podczas II wojny światowej. 

Wtedy też przyjmuje za- konne imię Mak-

symilian. Po zakończeniu nowicjatu br. 

Maksymilian stu-diuje filozofie ̨ i teologię. 

Śluby wieczyste składa 8 grudnia 1946 

roku. Świecenia kapłań-skie otrzymał 16 

lipca 1950 roku. Po święceniach o. Mak-

symilian Balabanski jest mianowany rekto-

rem w niższym seminarium w Asyz ̇u. Na-

stępnie pracuje w Perudz ̇i, Gubio, Katolika. 

Ojciec Maksymilian zostaje równiez ̇ wy-

chowawca ̨ postulantów.  

   

W 1968 roku wyjez ̇dża do Rzymu i tam 

studiuje Prawo Kanoniczne na Papieskim 

Wschodnim Instytucie, które kończy w 

stopniu magistra. 

W 1969 roku udaje 

się z wielką 

radością jako 

misjonarz do 

Australii. Tam z 

wielkim zapałem 

pracuje jako pro-

boszcz troszcząc 

się o powierzonych 

mu wiernych, jak 

równiez ̇ przyjmuje funkcje rektora w 

niz ̇szym seminarium. Przez ostatnie 6 lat 

swojej pracy misyjnej na najmniejszym 

kontynencie, wypełnia funkcje kustosza.  

   

Rok 1992 był dla o. Maksymiliana szcze-

gólnym momentem w jego kapłańskim i 

zakonnym z ̇yciu, poniewaz ̇ wtedy powrócił 

do swojej rodzinnej Bułgarii, o której cze ̨sto 

wszystkim opowiadał, z ̇e zawsze ja ̨ nosił w 

swoim sercu. Tu, wraz z o. Symeonem 

Lukovem, przez okres 1 roku pracuje w 

Parafii Parcevic - Rakowski służa ̨c swoim 

parafianom.  

   

W 1993 roku miejscowy ordynariusz bp. 

Georgi Jovcev powierza o. Maksymilianowi 

funkcję proboszcza we wsi Zhitnica. W tej 

to parafii buduje dom parafialny i następnie 

klasztor w oddalonym ok. 50 km Rakow-

skim, w którym mieszkał od 2000 roku az ̇ 

do dnia swojej śmierci. Ostatnie swoje lata 

przez ̇ywał w chorobie, którą znosił mężnie 

i bez narzekania, łącza ̨c ją z cierpieniami 

Chrystusa na Golgocie. Po kilku latach tej 

choroby, po przyje ̨ciu świętych sakramen-

tów, w obecności swoich współbraci, umie-

ra 13 lutego 2011 roku w klasztorze „Św. 

Maksymiliana Kolbe” w Rakowskim.  

   

Ojciec Maksymilian Balabanski przez całe 

swoje zakonne i kapłańskie życie pracował 

z wielką  radością, odpowiedzialnością i 

entuzjazmem, służąc Zakonowi, 

Kościołowi i ludziom, których Bóg stawiał 

na jego drodze. Naśladuja ̨c swojego Mi-

strza Chrystusa oraz wpatruja ̨c się w swo-

jego patrona św. Maksymiliana Kolbe i z 

pomoca ̨ Niepokalanej Matki był pięknym 

przykładem brata mniejszego, zwłaszcza 

dla swoich współbraci oraz ludzi świeckich. 

Spowiednik kapłanów, braci i sióstr zakon-

nych. Był bardzo powaz ̇anym i lubianym, 

skromnym oraz dobrym człowiekiem, 

kapłanem i zakonnikiem.  

   

Pogrzeb ŚP. ojca Maksymiliana Balaban-

skiego odbył się 15 lutego 2011 roku o 

godz. 11.00, w jego rodzinnej parafii p.w. 

Najświętszego Serca Jezusowego w Ge-

neral Nikolaewo - Rakowski. Mszy Świętej 

pogrzebowej i modlitwom za zmarłego na 

cmentarzu przewodniczył miejscowy ordy-

nariusz bp. Georgi Jovcev wraz z koncele-

bruja ̨cym Nuncjuszem Apostolskim w 

Bułgarii Januszem Bolonkiem oraz kapła-

nami diecezjalnymi i zakonnymi przy 

udziale sióstr i braci zakonnych oraz wier-

nych.                     Sekretariat Prowincjalny

mailto:wspomnienia@czeslawchabielski.pl
http://www.bydgoszcz.jezuici.eul/
http://www.oblaci.pl/
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Informacja Forum Współpracy Międzyzakonnej powołanego do życia przez 

Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w 2009 roku 

 

                                                                   

 

PROJEKT  PALIWO  

 

Przypominamy o 2 aktualnych opcjach projektu PALIWO realizowanych na stacjach sieci ORLEN: 

- FLOTA 

-BIZNESTANK 

 

W związku z wdrażaniem projektu rabatowego tankowa-

nia na stacjach ORLEN przez klasztory w ramach grupy 

Forum Współpracy Międzyzakonnej pragniemy poinfor-

mować, że zakładana możliwość wejścia do programu 

FLOTA bez zabezpieczeń finansowych okazała się niere-

alna. Odpowiedzialne za to instytucje finansowe i praw-

ne ostatecznie nie wyraziły na to zgody. Wobec tego 

PKN ORLEN i FORUM doszły do wniosku, że najlepszym 

rozwiązaniem na tą chwilę będzie przejęcie obciążenia 

związanego z w/w zabezpieczeniem finansowym przez 

Domy Prowincjalne lub inne placówki jurysdykcji prowa-

dzące efektywną działalność finansową (np. wydawnic-

twa, szkoły, szpitale itd.) 

 

Wspomniane zabezpieczenie finansowe polegałoby na 

blokadzie środków na wydzielonym, zakonnym rachunku 

bankowym (coś w rodzaju oprocentowanej lokaty), do 

której upoważniony byłby PKN ORLEN. W razie przedłu-

żających się zaległości koncern mógłby po te środki się-

gnąć. 

 

 

Poniżej przedstawiamy etapy przygotowania powyższego zabezpieczenia: 

 

1. Dana jurysdykcja ustala miesięczną ilość litrów paliwa (benzyna, olej, gaz) potrzebną wszystkim podległym 

domom i instytucjom chcącym wejść do programu oraz ilość wszystkich samochodów. Wysokość blokady środków 

liczy się następująco : miesięczna ilość litrów paliwa x 4 x 1,5 +20% (np. zużywając miesięcznie w sumie 4 tys. li-

trów paliwa powinniśmy zablokować 28 800 zł) 

2. Po powyższym ustaleniu ilości paliwa prosimy o kontakt  - zostanie przekazany formularz dla prowincji i 

banku dotyczący blokady i pełnomocnictwa. 

3. Ustanowienie blokady środków na rachunku pozwoli na podpisywanie umów, wydawanie kart FLOTA i 

tankowanie bezgotówkowe  na stacjach ORLEN i BLISKA. 

 

Przypominamy wszakże, iż równolegle funkcjonuje pro-

gram rabatowy BIZNESTANK (gotówkowy zakup pali-

wa), z którego można korzystać bez konieczności jakie-

gokolwiek zabezpieczenia. Umowę w ramach 

BIZNESTANKU podpisuje się  bezpośrednio na stacji 

paliw a dodatkowy rabat uzyskuje się po zgłoszeniu tego 

faktu do biura na adres mailowy : Teresa@forumwm.pl 

 

 

SUGESTIA FORUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYZAKONNEJ 

Do czasu zorganizowania zakupu bezgotówkowego paliw  w opcji FLOTA   proponujemy  wejście na tą 

chwilę  w system BIZNESTANK  Po wejściu w opcję FLOTA  program BIZNESTANK zostanie wygaszony 

 

W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą: Biuro FWM: mail: Teresa@forumwm.pl, tel. 12/688 52 85 

lub 502 155 829 

mailto:Teresa@forumwm.pl

