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Wiadomość tygodnia 

 

 

RAZEM Z MISJONARZAMI 

 

 

„Daj świadectwo miłości i pomóż 

Kościołowi w krajach misyjnych”. 

 

II Niedziela Wielkiego Postu to sposob-

ność, aby wesprzeć naszą modlitwą i 

ofiarą misje. Przeżywana jest pod hasłem: 

„Daj świadectwo miłości i pomóż Kościo-

łowi w krajach misyjnych”.  

 

Wszyscy powinniśmy czuć się odpowie-

dzialni za działalność misyjną Kościoła – 

przypomina bp Jerzy Mazur SVD przed 

Niedzielą „Ad Gentes”. Przewodniczący 

Komisji Episkopatu Polski ds. Misji wyja-

śnia, że „możemy to czynić na różne 

sposoby: idąc za Chrystusem, naśladując 

Go jako misjonarze i misjonarki, a także 

poprzez modlitwę, ofiarowanie cierpień 

czy ofiary materialne”. 

 

Obecnie 2170 misjonarzy z Polski – du-

chownych, zakonnic i świeckich – pracuje 

w 94 różnych krajach świata. Głoszą 

Ewangelię, budują kościoły, szkoły i szpi-

tale, pomagają potrzebującym. Te projekty 

misyjne mogą realizować dzięki pomocy 

materialnej wiernych z Polski. 

 

Od kilku lat II Niedziela Wielkiego Postu to 

w Polsce dzień modlitwy, postu i solidar-

ności z misjonarzami, stąd nazywana jest 

w skrócie Niedzielą „Ad Gentes”. Są wów-

czas zbierane do puszek datki na finan-

sowanie projektów misyjnych za pośred-

nictwem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” przy 

Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W 

roku 2011 z ofiar zebranych w tym dniu do 

puszek na konto Dzieła wpłynęło 1 888 

250,87 PLN. Z tych ofiar Dzieło Pomocy 

„Ad Gentes” sfinansowało 174 projekty: 

edukacyjnych 37, charytatywnych 27, 

medycznych 19, ogólnoewangelizacyjnych 

91. Przyznanie projektów odbyło się w 

trzech sesjach. Podczas pierwszej, wio-

sennej, przyznano 67 projektów, nato-

miast w dwóch jesiennych przyznano 

najpierw 29 projektów, a następnie 78, na 

łączną sumę 145 150 EU. 

 

Po raz kolejny w roku 2012 istniała możli-

wość wysłania SMS-a o treści „Misje” na 

numer 72032 (koszt 2, 46 PLN z VAT). W 

ten sposób można wspierać misjonarzy 

przez cały rok. W czasie ubiegłorocznej 

akcji zebrano 92 211,44 zł. Całość tej 

kwoty została przekazana na realizację 8 

projektów humanitarnych zgłoszonych 

przez misjonarzy do Dzieła Pomocy „Ad 

Gentes”. Polscy misjonarze zrealizowali je 

w krajach Afryki: Tanzania, Kamerun, 

Republika Środkowoafrykańska oraz w 

Ameryce Południowej: Jamajka, Ekwador, 

Peru, Boliwia. – Wszystkim dobrodziejom 

razem z polskimi misjonarzami i misjonar-

kami wyrażam wdzięczność za dotych-

czasową duchową i materialną pomoc 

misjom i zapewniamy o pamięci w modli-

twie – mówi bp Mazur. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji ds. Misji zachęca 

też do dalszego wspierania dzieła misyj-

nego Kościoła: – Dzięki naszemu świa-

dectwu miłości pomagamy razem z misjo-

narzami i misjonarkami Kościołowi w 

krajach misyjnych. Zapalamy światełko 

nadziei w sercach wielu ludzi żyjących w 

biedzie i ubóstwie. 

 

Więcej informacji o prowadzonych przez 

polskich misjonarzy projektach na misjach 

można znaleźć na stronie internetowej: 

www.misje.pl 

 

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zostało za-

twierdzone przez Konferencję Episkopatu 

Polski na 333. zebraniu plenarnym KEP w 

2005 r. Jego celem jest niesienie pomocy 

materialnej polskim misjonarzom. Od 1 

listopada 2011 r. dyrektorem Dzieła Po-

mocy „Ad Gentes” jest ks. Jarosław Bu-

chowiecki. Dzieło jest agendą Komisji ds. 

Misji.            Więcej na: www.episkopat.pl  

 

 

Za granicą pracuje aktualnie (dane z 2010 

roku) 3887 zakonników, w tym 647 w 

krajach poskomunistycznych i 1077 w 

pozostałych krajach misyjnych.          Red 

  

  

Apel bpa Jerzego Mazura SVD 

 

Z apelem do dziennikarzy o pomoc, aby 

nie pozbawiono misjonarzy ubezpieczeń 

zdrowotnych i emerytalnych, zwrócił się bp 

Jerzy Mazur. Przewodniczący Komisji 

Episkopatu Polski ds. Misji obawia się, że 

ciężar ubezpieczeń misjonarzy po ewen-

tualnej likwidacji Funduszu Kościelnego 

spadnie na Komisję Misyjną.  

 

„Dlatego mój apel do wszystkich tutaj 

obecnych, abyśmy do rządu i do prezy-

denta zaapelowali, jak istotny jest ten 

Fundusz Kościelny. Niech on będzie w 

innej formie, ale to jest bardzo ważne, 

abyśmy nie zostawili naszych misjonarzy i 

misjonarek bez ubezpieczeń” – powiedział 

bp Mazur. 

 

Minister administracji i cyfryzacji Michał 

Boni zapowiedział, że rząd będzie dążył 

do „usamodzielnienia” płacenia składki 

ubezpieczeniowej za księży przez Kościół. 

W 2011 r. na Fundusz Kościelny przeka-

zano 89 mln zł, czyli 0,03% budżetu pań-

stwa.                    Za: Radio Watykańskie 

 

 

$#guid{ CA6D0D85- BE3A-4E05-94F2-68A F59E43174} #$ 

http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.misje.pl/
http://www.episkopat.pl/
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  Wiadomości krajowe 

 

Przełożeni wyżsi zakonów męskich 

rozpoczynają rekolekcje  

w Krakowie 

 

W poniedziałek 5 marca przełożeni wyżsi 

zakonów męskich w Polsce rozpoczynają 

swoje doroczcne rekolekcje. Zakonczą się 

one w sobotę 10 marca. 

 

W tym roku rekolekcje odbywają się w 

Centrum Formacji Duchowej Salwatoria-

nów  w Krakowie, a będzie je prowadził Ks. 

Krzysztof Wons, dyrektor  tego ośrodka. 

Rekolekcje będą oparte o metodę lectio 

divina.                                                  Red. 

 

Abp H.Hoser SAC: 

Przyczyną obecnego kryzysu  

Kościoła jest demoralizacja  

wszystkich jego warstw 

 

„Przyczyną obecnego kryzysu Kościoła 

jest demoralizacja wszystkich jego warstw” 

- podkreślił abp Henryk Hoser zachęcając 

kapłanów do życia radami ewangelicznymi. 

Wielkopostny Dzień Pokutny dla ducho-

wieństwa diecezji warszawsko-praskiej 

odbył się 25 lutego 2012 r.w konkatedrze 

Matki Bożej Zwycięskiej na warszawskim 

Kamionku. 

 

Przypominając o potrzebie wewnętrznego 

nawrócenia abp Hoser powiedział na po-

czątku nabożeństwa, że kondycja Kościoła 

zależy od kondycji kapłaństwa i życia 

konsekrowanego. Jak zaznaczył, „kryzys 

Kościoła zaczyna się zawsze od kryzysu 

obu z nich”. 

 

Nawiązując do swoich osobistych do-

świadczeń biskup warszawsko-praski 

powiedział, że u podłoża kryzysu Kościoła 

na Zachodzie była „ewakuacja z Kościoła 

poczucia sacrum”, desakralizacja życia 

osobistego wiernych, odmowy udzielania 

sakramentu pokuty przez prezbiterów a co 

za tym idzie zamieranie sumień zarówno 

świeckich jak i duchownych. Skutkiem tego 

były w końcu masowe odejścia z kapłań-

stwa, życia zakonnego, a następnie odej-

ścia wiernych z Kościoła – tłumaczył abp 

Hoser. 

 

W jego ocenie, „dzisiaj mamy drugi być 

może nawet poważniejszy kryzys, niż 

poprzedni a jest nim demoralizacja, która 

sięga wszystkich warstw Kościoła”. 

 

Lekarstwem na ten kryzys, według papieża 

Benedykta XVI, jest wewnętrzne nawróce-

nie zwłaszcza kapłanów, które powinno 

wyrażać się w upodobnieniu do Chrystusa 

– przypomniał abp Hoser. Nawiązując 

jednocześnie do nauczania bł. Jana Pawła 

II arcybiskup zwrócił uwagę że „kapłan ma 

być świadkiem Tego, który żyje radykali-

zmem ewangelicznym w tych podstawo-

wych wymiarach jakimi są czystość, ubó-

stwo i posłuszeństwo”. 

 

Katechezę ascetyczną na temat nowej 

ewangelizacji w świecie postmodernistycz-

nym wygłosił ks. dr Zenona Hanas SAC. W 

swoim wystąpieniu zwrócił on uwagę, że 

głoszenie Dobrej Nowiny wymaga najpierw 

wewnętrznej przemiany ewangelizatora. – 

„Nawrócone ludzkie serce sprawia, że inne 

ludzkie serca się nawracają. Wiara rodzi 

wiarę. Autentyczne świadectwo przemawia 

z największą mocą, bo świat potrzebuje 

dziś bardziej świadków niż nauczycieli ”– 

tłumaczył ks. Hanas. 

 

A przywołując słowa jednej z uczestniczek 

internetowej dyskusji powiedział – „Modlą-

cy się przed Najświętszym Sakramentem 

ksiądz jest bardziej skuteczny niż najpięk-

niejsza homilia”. Rekolekcjonista zwrócił 

także uwagę na potrzebę ewangelizacji 

kultury.           Za: InfoSAC 29/02/2012 [09] 

 

Instytuty Świeckie modliły się na 

Jasnej Górze 

 

Członkinie Świeckich Instytutów Życia 

Konsekrowanego modliły się w niedzielę, 4 

marca na Jasnej Górze.  

 

„Jestem przewodnicząca Krajowej Konfe-

rencji Instytutów Świeckich, które goszczą 

od piątku w Domu Pamięci Stefana Kard. 

Wyszyńskiego, ponieważ mamy rekolekcje 

wielkopostne. Tematem rekolekcji jest 

budowanie Bożego Domu w naszych 

wspólnotach, a poprzez te wspólnoty w 

Kościele – opowiadaTeresa Stawarz  

przełozona Świeckiego Instytutu Karmeli-

tańskiego Elianum – Naszym zadaniem 

jest bycie w świecie, poprzez obecność w 

świece i zjednoczenie z Chrystusem pro-

mieniować, przemieniać, konsekrować, 

uświęcać świat. To jest nasze zdanie, bez 

żadnych zewnętrznych oznak. O tym ma 

świadczyć nasze życie, nasze czyny, o 

wcieleniu Syna Bożego w nas. Pracujemy 

w świecie we wszystkich zawodach, po-

cząwszy od sprzątaczki, aż do profesora 

na uniwersytecie. I we wszystkich zawo-

dach, w różnych areopagach, jak to określił 

Benedykt XVI, powinniśmy uczestniczyć w 

życiu społecznym, politycznym, kultural-

nym, jakimkolwiek. I tam gdzie jesteśmy, 

tam są nasze dzieła. Nie są to dzieła 

wspólne jak to mają zakony, są to dzieła 

indywidualne poprzez obecność w świecie, 

to jest nasze zadanie”. 

 

W Polsce jest 35 Instytutów Świeckach 

Życia Konsekrowanego zrzeszonych w 

Krajowej Konferencji, i 5 nie zrzeszonych, 

w sumie członków jest w Polsce ok. 1200. 

Członkinie wzięły udział we Mszy św. 

odprawionej o godz. 9.30 w Kaplicy Matki 

Bożej. Eucharystii przewodnicył i homilię 

wygłosił bp Józef Szamocki, biskup po-

mocniczy diec. toruńskiej. 

 

  

 

„Instytuty świeckie mają za zadanie ukazać 

jak wypełnia się Prawo Dekalogu w Przy-

kazaniu Miłości Boga i bliźniego właśnie do 

końca w duchu kazania na górze. Instytuty 

świeckie stają się tym samym siłą proro-

czą, jak zaczyn w cieście, nie widać za-

czynu, ale przed dzieła apostolskie, przez 

świadectwo poszczególnych świadków, jak 

was kochani wierni świeccy, wasze światło 

może zabłysnąć jak światło na górze i 

przemienić rzeczywistość – mówił w homilii 

bp Józef Szamocki (…). 

 

„Od roku 1947 w sposób prawny zostało 

postanowione, że wierni świeccy nie mu-

szą wstępować do życia zakonnego czy 

zgromadzeń zakonnych, aby podjąć dar 

rad ewangelicznych. Mamy instytuty 

świeckie męskie, żeńskie oraz kapłańskie, 

kapłani diecezjalni nie muszą stawać się 

zakonnikami”- powiedział na zakończenie 

bp Józef Szamocki. 

 Za: www.jasnagora.com   

 

Ks. Kazimierz Łatak CRL otrzymał w 

Belwederze nominację profesorską 

 

Dnia 22 lutego 2012 roku ks. prof. dr hab. 

Kazimierz Łatak CRL otrzymał z rąk Pre-

zydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisła-

wa Komorowskiego tytuł „Profesora Nauk 

Humanistycznych”. Jest to najwyższe 

uhonorowanie w dziedzinie nauki. 

 

Uroczystość odbyła się o godz. 12.00 w 

Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego. 

Razem z prof. Kazimierzem Łatakiem CRL 

uhonorowanie przyjęło 29 profesorów z 

całej Polski, zajmujących się różnymi 

dziedzinami nauk humanistycznych i ści-

słych. 

http://www.jasnagora.com/
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Recenzentami dorobku naukowo-

dydaktycznego ks. prof. Kazimierza Łataka 

CRL byli: Jan Dzięgielewski- historyk z 

Uniwersytetu Warszawskiego, Edward 

Podkowski z Polskiej Akademii Nauk, 

Bohdan Rok z Uniwersytetu Wrocławskie-

go oraz Karolina Targosz również z Pol-

skiej Akademii Nauk. 

 

 

 

Obecnie ks. prof. Kazimierz Łatak CRL jest 

Dyrektorem Instytutu Nauk Historycznych 

Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego w Warszawie; kieruje Katedrą 

Nauk Pomocniczych Historii i prowadzi 

Zakład Archiwistyki Szczegółowej i Infor-

macji Naukowej; jest członkiem Państwo-

wej Komisji Akredytacyjnej, która ocenia 

programy i jakość kształcenia na uniwersy-

tetach, a także jest konsultantem Minister-

stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

Jako współbracia ks. prof. Kazimierza 

Łataka CRL bardzo cieszymy się z tego 

ogromnego wyróżnienia. Gratulujemy ks. 

prof. Kazimierzowi Łatakowi CRL, że w tak 

doskonały sposób potrafi wykorzystywać 

dary, którymi obdarzył Go Bóg. Życzymy, 

aby z Bożą pomocą dalej tak znakomicie 

służył Kościołowi i nauce! 

 Za: www.kanonicy.pl    

  

Prowincjałowie Braci Mniejszych z 

Europy Północnej na spotkaniu w 

Warszawie 

 

W dniach 29. lutego-1. marca 2012 odbyło 

się spotkanie Konferencji Północnosło-

wiańskiej w Klasztorze w Warszawie na 

Mokotowie. 

 

W spotkaniu wzięli udział: Definitor Gene-

ralny o. Ernest Siekierka, prowincjałowie z 

Polski, Czech i Ukrainy oraz sekretarze ds. 

formacji i ewangelizacji misyjnej (o. Wito-

sław Sztyk, o. Dymitr Żeglin). Większa 

część obrad dotyczyła organizacji wizyty 

Ministra Generalnego i Zarządu Zakonu w 

Polsce we wrześniu 2012. 

 

Przedstawiciele sekretariatów ds. formacji i 

ewangelizacji zaprezentowali działalność 

tych ważnych komórek administracyjnych 

konferencji. Trwają prace nad przygotowa-

niem publikacji o historii konferencji. Powo-

łano do istnienia fundusz konferencji. 

Utworzono komitet organizacyjny, który 

zajmie się przygotowaniem wizyty Zarządu 

Zakonu. Poinformowano o zbliżających się 

sympozjach klariańskich w Warszawie (16 

maja) i Katowicach (24 maja). Prowincjał 

czeski o. Jeroným František Jurka zaprosił 

na beatyfikację braci męczenników do 

Pragi w dn. 13 października 2012.  

Za: www.panewniki.franciszkanie.pl  

 

Drugie spotkanie  

Środowisk Liturgicznych w Tyńcu 

 

28 lutego b.r. w Opactwie Tynieckim odby-

ło się już drugie Spotkanie Środowisk 

Liturgicznych w Polsce (pierwsze miało 

miejsce też w Tyńcu, 11.12. 2010). Jego 

inicjatorem była Komisja Liturgiczna 

KWPZM w Polsce oraz Dominikański 

Ośrodek Liturgiczny. 

 

Największą jego wartością była możliwość 

spotkania z przedstawicielami Komisji 

Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 

Konferencji Episkopatu Polski. Komisję tę 

reprezentowali jej aktualny Przewodniczą-

cy, bp Adam Bałabuch, poprzedni Prze-

wodniczący (przez dwie kadencje), a 

obecnie Członek Komisji – bp Stefan Cichy 

oraz trzech Konsultorów – ks. prof. Stani-

sław Szczepaniec, ks. dr Mateusz Matu-

szewski, ks dr Dominik Ostrowski. Komisję 

Liturgiczną KWPZM reprezentował jej 

Przewodniczący, o. Bernard Sawicki OSB, 

opat tyniecki oraz przedstawiciele Opactwa 

Benedyktynów w Lubiniu i Opactwa Cy-

stersów w Wąchocki. 

 

Spotkanie rozpoczęła prezentacja „mapy 

polskich środowisk liturgicznych”, przed-

stawiona przez O. Tomasza Grabowskiego 

OP, Prezesa Fundacji Dominikański Ośro-

dek Liturgiczny. Zwrócił on uwagę, że 

obecnie częstym katalizatorem odnowy 

liturgicznej jest u nas muzyka. W całej 

Polsce setki ludzi gromadzą coraz liczniej-

sze muzyczne warsztaty liturgiczne, za-

sadniczo organizowane przez pasjonatów. 

(…) 

 

Bp Stefan Cichy przypomniał, że najlepiej 

zmieniać i reformować siebie wskazując na 

postulat bł. Jana Pawła II nieustannej 

formacji biblijnej i liturgicznej. Opowiadał 

też o współpracy z watykańską Kongrega-

cją ds. Kultu Bożego Dyscypliny Sakra-

mentów. (…)  

 

Podsumowując obrady bp Adam Bałabuch 

przypomniał, że wszystkie środowiska 

liturgiczne powinna jednoczyć wierność 

Stolicy Apostolskiej i wydawanym przez 

nią dokumentom. Wyraził radość z powodu 

tego spotkania, jak też otwartość na po-

moc i współpracę ze środowiskami litur-

gicznymi. 

 

W końcowej dyskusji pytano o praktyczne 

sposoby przygotowywania wiernych do 

świadomego przeżywania liturgii, o kryteria 

rozeznawania prawidłowości liturgii, mó-

wiono o tym, że liturgia ma pogłębiać 

wiarę, że nie powinna mieć charakter 

bezinteresowny – a jej niedosyt cale nie 

musi być odbierany negatywnie. Komisja 

KEP zajmująca się liturgią nie ma kompe-

tencji wpływu na liturgię w poszczególnych 

diecezjach, może wszakże – i powinna – 

zawsze służyć informacja i konsultacją. 

Pytaniem otwartym pozostaje właściwa 

promocja liturgii na szeroką skalę, uzyski-

wanie potrzebnych na to finansów i ade-

kwatnego wsparcia mediów. 

 

Jako praktyczny owoc spotkania postulo-

wano dalszą i jeszcze lepszą wymianę 

informacji – zwłaszcza między środowi-

skami liturgicznymi a Komisją ds. Kultu 

Bożego i Dyscypliny Sakramentów, a także 

wzajemne wspieranie inicjatyw rozmaitych 

ośrodków. 

 Więcej na: www.zyciezakonne.pl  

 

Werbiści z Europy Wschodniej na 

spotkaniu w Nysie 

 

W dniach 22 – 23 lutego 2012 odbyło się 

spotkanie przełożonych prowincjalnych, 

regionała oraz wychowawców ze Wschod-

niej Podstrefy Europejskiej Zgromadzenia 

Słowa Bożego. Zbiegło się ono w czasie z 

rozpoczęciem Wielkiego Postu. 

 

Na miejsce obrad wybrano Nysę, miejsce, 

w którym swoje filozoficzne szlify i dwulet-

nią formację zakonno-duchową otrzymało 

wielu Werbistów. W spotkaniu wzięło 

udział 14 współbraci z Węgier, Słowacji, 

Regi Ural (Rosja i Białoruś) oraz z Polski.  

Więcej na: www.werbisci.pl  

 

 Atrakcyjne ferie w michalickim 

oratorium 

 

Aktywny wypoczynek, interesujące wy-

cieczki, a nade wszystko mnóstwo dziecię-

cych atrakcji czekało na podopiecznych 

toruńskiego Oratorium w czasie ferii zimo-

wych. Dzieci i młodzież z Oratorium im. bł. 

ks. Bronisława Markiewicza po raz kolejny 

spędziły zimowe ferie w formie półkolonii w 

Toruniu. 

 

Nie tylko w naszym mieście, bo były i 

wyjazdy, ale zawsze wracaliśmy codzien-

nie do naszej siedziby, gdzie czekał na nas 

ciepły i smaczny posiłek. 

 

  

 

Na zakończenie zimowych półkolonii dzieci 

wyjechały do stolicy. Była to bardzo intere-

sująca wycieczka, ponieważ zwiedził kom-

pleks budynków sejmowych przy ul. Wiej-

skiej oraz gmach Telewizji Polskiej na 

Placu Powstańców Warszawy. Były więc 

tam, gdzie zapadają najważniejsze dla 

http://www.kanonicy.pl/
http://www.panewniki.franciszkanie.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.werbisci.pl/


 4 

naszego kraju decyzje oraz w ośrodku, 

gdzie przekazuje się wiadomości ważne 

dla wszystkich Polaków. (…) 

 

Do Torunia wróciliśmy późnym wieczorem. 

Ferie dobiegły końca ale już teraz nasi 

podopieczni dziękują serdecznie wszyst-

kim ludziom dobrej woli za pomoc w ich 

organizacji i cieszą się z dotychczasowych 

przeżyć i już marzą o koloniach letnich. Bo 

mówią, że te zimowe były bardzo ciekawe i 

atrakcyjne.  

Pełna relacje na: www.michalici.pl  

   

  Refleksja tygodnia  

 

NOWE PRAWO O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ZAGRAŻA ISTNIENIU HOSPICJÓW 

 

Duże zaniepokojenie rządowymi zmianami 

w finansowaniu placówek pomagającym 

osobom potrzebującym wyrazili księża 

marianie posługujący w Sanktuarium Naj-

świętszej Maryi Panny Licheńskiej. O nie-

pokojach kapłanów oraz osób pracujących 

w hospicjum poinformował na specjalnej 

konferencji prasowej rzecznik sanktuarium, 

ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC. 

 

Podczas spotkania ks. Kieniewicz zwrócił 

uwagę na fakt, iż plany rządu związane z 

ograniczeniem możliwości finansowania 

placówek takich, jak licheńskie hospicjum, 

może być przyczynkiem do ich likwidacji. 

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje 

utrzymanie hospicjów w ok. 40 procentach. 

Pozostałą, brakującą kwotę niezbędną do 

prawidłowego funkcjonowania tych placó-

wek, ich administratorzy muszą pozyskiwać 

z innych źródeł: od prywatnych sponsorów, 

z darowizn, ze zbiórek publicznych. Jed-

nym ze sposobów pozyskania środków 

finansowych na funkcjonowanie m.in. Ho-

spicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego 

jest przekazywanie 1% podatku przez 

osoby fizyczne, składające roczne zezna-

nia podatkowe PIT. 

 

Rządowe propozycje zmiany ustawy zaka-

zującej przekazywania 1% na rzecz Orga-

nizacji Pożytku Publicznego mogą dopro-

wadzić do ich zamknięcia. – Nie chodzi 

tylko o licheńskie hospicjum, ale o znako-

mitą większość hospicjów w Polsce prowa-

dzonych przez różnego rodzaju organizacje 

charytatywne, stowarzyszenia kościelne, 

osoby prawne, kościoły, zakony. To są 

wszystko organizacje, które do tej pory 

służyły ogromnej rzeszy ludzi, o których tak 

naprawdę służba zdrowia nie jest w stanie 

się zatroszczyć. Z dniem 1 lipca br. de 

facto wszystkie te organizacje i ośrodki 

zdrowia stracą możliwość efektywnego 

funkcjonowania – powiedział w trakcie 

konferencji prasowej rzecznik licheńskiego 

sanktuarium. 

Zdaniem Alicji Libiczewskiej-Dajczak, radcy 

prawnego pracującego w licheńskim hospi-

cjum, zmiany w prawie, jakie proponuje 

Ministerstwo Zdrowia mogą spowodować 

bardzo duże problemy w funkcjonowaniu 

placówki pod kątem administracyjnym i 

prawnym. – Fundacja Spem Donare, w 

ramach realizacji swoich zadań statuto-

wych, zajmuje się prowadzeniem hospi-

cjum stacjonarnego. Sytuacja prawna jest 

taka, że Fundacja działa jako organizacja 

pożytku publicznego. Działalność pożytku 

publicznego jest to działalność społecznie 

użyteczna, prowadzona przez organizacje 

pozarządowe. Cechą główną działalności 

pożytku publicznego jest to, że nie jest ona 

działalnością gospodarczą.  

 

W związku z wejściem w życie ustawy o 

działalności leczniczej zachodzi kolosalna 

zmiana, dlatego że ustawa o działalności 

leczniczej, która weszła w życie w lipcu 

ubiegłego roku, definiuje fundacje, stowa-

rzyszenia, instytucje kościelne, jako insty-

tucje lecznicze. Kluczowym przepisem, 

który dokonuje przewrotu jest art. 16 o 

działalności leczniczej, który stanowi, że 

prowadzenie działalności leczniczej jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu 

przepisów o prowadzeniu działalności 

gospodarczej. Stawia nas to w takiej sytu-

acji, że stajemy się z mocy prawa podmio-

tami prowadzącymi działalność gospodar-

czą. Stoi to w kolizji z przepisami ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolonta-

riacie, dlatego że z mocy tej ustawy nam 

(czyt. hospicjum) nie wolno prowadzić 

działalności gospodarczej. W związku z 

tym wchodzimy w konflikt dwu ustaw: 

ustawy o działalności leczniczej i ustawy o 

działalności organizacji pożytku publiczne-

go i wolontariacie. 

 

Zdaniem Libiszewskiej-Dajczak taka sytu-

acja jest nie do pogodzenia z realiami 

hospicjum, gdyż jeśli ustawa nie ulegnie 

zmianie, w drugiej połowie roku, licheńskie 

hospicjum stanie się podmiotem gospodar-

czym. Taki stan rzeczy pozbawi hospicjum 

możliwości korzystania ze zwolnień z opo-

datkowania jakie w tej chwili daje ustawa o 

działalności pożytku publicznego oraz 

ubiegania się o 1% podatku dochodowego, 

pozyskiwania nieopodatkowanych darowizn 

na finansowanie działalności leczniczej 

hospicjum. 

 

Bardzo ważnym elementem warunkującym 

prawidłowe działanie hospicjów jest wolon-

tariat. – Na oddziale hospicyjnym w Liche-

niu realizujemy ideę opieki paliatywnej. Jest 

to opieka nad umierającymi, nieuleczalnie 

chorymi pacjentami w schyłkowej fazie 

życia. Jest to opieka w zespole wielody-

scyplinarnym. Nieodłącznymi członkami 

podstaw idei tego zespołu są wolontariu-

sze. Obok lekarzy, pielęgniarek, opieku-

nów, rehabilitantów medycznych, fizjotera-

peutów i terapeutów zajęciowych są także 

wolontariusze. Szczególnie wolontariusze 

medyczni – ci, którzy wchodzą na oddział 

po ówczesnym uzyskaniu niezbędnego 

przeszkolenia, poświęcają im swój czas. To 

jest praca, która często zaczyna się od 

trzymania za rękę. Wolontariusze zaprzy-

jaźniają się z chorymi, wypełniają ten czas, 

kiedy my nie jesteśmy przy łóżku, gdyż 

praca na oddziale hospicyjnym jest pracą 

bardzo wyczerpującą i obciążającą pod 

względem psychicznym, zwłaszcza w 

obliczu śmierci. Dzięki wolontariuszom 

opieka hospicyjna jest zdecydowanie bar-

dziej wydajana – powiedział Jacek Czer-

niak, lekarz naczelny licheńskiego hospi-

cjum. 

 

Obecnie w licheńskim hospicjum pracuje 

58 pracowników etatowych oraz 28 wolon-

tariuszy. Jak dodaje ks. Kieniewicz sytu-

acja, przed jaką zostają postawione pla-

cówki takie jak licheńskie hospicjum, jest 

niezwykle trudna i w dosyć krótkiej per-

spektywie może oznaczać ich likwidację. 

 

Hospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskie-

go zostało oficjalnie otwarte 6 stycznia 

2009 roku. Zostało powołane do życia jako 

wotum dziękczynne za dar beatyfikacji ojca 

Stanisława Papczyńskiego, Założyciela 

Zgromadzenia Księży Marianów Niepoka-

lanego Poczęcia NMP. Błogosławiony 

powierzył założonemu przez siebie Zgro-

madzeniu troskę o dusze zmarłych, ale 

również troskę o to, by ci, którzy żyją, byli 

dobrze przygotowani na śmierć. Dlatego 

też powstałe w Licheniu hospicjum nosi 

jego imię. Podczas uroczystości beatyfika-

cyjnych (16 września 2007 roku) poświęco-

ny został kamień węgielny pod budowę 

placówki. Dokonał tego legat papieski, 

kard. Tarcisio Bertone. 

 

Hospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskie-

go pomaga pacjentom w godnych warun-

kach doczekać końca swojego ziemskiego 

życia. Aktualnie w hospicjum przebywa 20 

pacjentów. Od momentu uruchomienia 

placówki w 2009 roku na oddział przyjęto 

ponad 400 pacjentów     Robert Adamczyk 

Za: www.marianie.pl 

 

 

 

 

http://www.michalici.pl/
http://www.marianie.pl/
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  Wiadomości zagraniczne  

 

40 lat pracy polskich redemptory-

stów w brazylijskim stanie Bahia 

 

W lutym minęło 40 lat od przybycia do 

brazylijskiego Santos pierwszych redemp-

torystów-Polaków, którzy dali początek 

misji redemptorystów w stanie Bahia w 

Brazylii. 

 

W odpowiedzi na prośbę o. T. A. Amarala, 

przełożonego generalnego Zgromadzenia 

Redemptorystów zarząd Prowincji War-

szawskiej wydelegował 4 ojców (wybra-

nych spośród wielu ochotnikow z Polski) i 

jednego z Argentyny, by utworzyć ekipę 

misjonarzy do obsługi sanktuarium Bom 

Jesus da Lapa. 

 

W piątek, 11 lutego 1972 r ojcowie Łukasz 

Kocik (wówczas w wieku 40 lat), Franci-

szek Deluga (37 lat), Tadeusz Mazurkie-

wicz (32 lat) i Józef Danieluk (30 lat) w 

Santos zeszli z pokładu włoskiego statku 

„Augustus” na ziemię brazylijską. Na lądzie 

czekali na nich o. Henryk Smólski (znał 

portugalski, więc na początku służył pomo-

cą nowoprzybyłym w porozumiewaniu się z 

Brazylijczykami) i kilku współbraci z Pro-

wincji Sao Paulo. Kilka miesięcy później do 

ekipy misyjnej dołączył o. Czesław Stanula 

(30 lat), którzy pracował już na kontynen-

cie południowoamerykańskim od roku 

1966 (Wiceprowincja Resistencia). Jego 

zadaniem było koordynowanie pracy no-

wych misjonarzy. O. Czesław Stanula 

został w roku 1989 biskupem ordynariu-

szem diecezji Floresta (1989-1997), a 

następnie diecezji Itabuna (od 1997 r.). 

 

  

 

Przełożony generalny Zgromadzenia, o. 

Tarcisio Ariovaldo Amaral (Brazylia), żywo 

interesował się rozwojem misji w Bahia i 

podkreślał znaczenie działalności ewange-

lizacyjnej i duszpasterskiej zwłaszcza w 

Sanktuarium Bom Jesus da Lapa. W 

pierwszych etapach misja w Bahia była 

wspierana także przez brazylijskich re-

demptorystów z Prowincji Sao Paulo, 

którzy organizowali kursy językowe i po-

magali w zdobywaniu doświadczenia 

duszpasterskiego przybywającym misjona-

rzom. 

 

Polscy redemptoryści po przygotowaniu 

językowym w Sao Paulo, przybyli do Bom 

Jesus da Lapa. Z dniem 1 stycznia 1973 

roku objęli pracę duszpasterską w parafii i 

w sanktuarium Dobrego Jezusa. (…) 

 

Misja redemptorystów w Bahia rozwijała 

się pomyślnie. W roku 1972 została utwo-

rzona Regia, której przełożonymi byli: o. 

Czesław Stanula CSsR (1972- 1978), o. 

Tomasz Bulc CSsR (1978- 1981), o. Cze-

sław Stanula CSsR (1981-1984), o. To-

masz Bulc CSsR (1984-1990), o. Tadeusz 

Pawlik CSsR (1990-1992). W dniu 09 

listopada 1992 r. została erygowana przez 

ówczesnego Ojca Generała Wiceprowincja 

Bahia w Brazylii. Przełożonymi tej nowej 

jednostki przynależącej do Prowincji War-

szawskiej Redemptorystów byli: o. Tade-

usz Pawlik CSsR (1992-1995), o. Kazi-

mierz Zbigniew Malolepszy CSsR (1995- 

2001) i o. Antoni Niemiec CSsR (2001- 

2010). Historycznym wydarzeniem był 

wybór w styczniu 2011 r. o. Joao Batisty 

do Nascimento, rodowitego Brazylijczyka, 

na przełożonego Wiceprowicncji Bahia. 

Można to uznć za znak owocnej pracy 

powołaniowej i formacyjnej prowadzonej 

przez kilka dziesięcioleci w tej części kon-

tynentu latynoamerykańskiego przez re-

demptorystów z Polski. 

Więcej na: www.redemptor.pl 

 

W Bołszowcach na Ukranie  

konferencja naukowa o pojednaniu 

 

W ostatnich dniach lutego w klasztorze 

franciszkanów w Bołszowcach koło Halicza 

odbyła się Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa „Ukraina tyglem narodów, religii i 

kultur”. Obok siebie usiedli duchowni, 

politycy, samorządowcy, ludzie kultury i 

nauki dwóch narodów: polskiego i ukraiń-

skiego. 

 

Były Premier RP i były Przewodniczący 

Parlamentu Europejskiego, Eurodeputo-

wany Jerzy Buzek wystosował specjalny 

list do uczestników konferencji, w którym 

pogratulował inicjatywy organizatorom i 

wyraził swój żal, że nie może wziąć w niej 

udziału, w miejscu, gdzie franciszkanie 

budują dom pojednania. „To tutaj tworzy 

się odpowiednie warunki dla edukacji 

młodych ludzi, kształtowania ich osobowo-

ści i charakterów” – napisał Jerzy Buzek. 

 

Obecny na Konferencji Wiceprzewodni-

czący Komisji Łączności z Polakami za 

Granicą, Senator Rzeczypospolitej Polskiej 

Łukasz Abgarowicz podziękował francisz-

kanom za dobro, które tworzą w tym regio-

nie Europy. 

 

„Na Zachodniej Ukrainie jest wielkie po-

czucie nie wyrównanych rachunków 

krzywd Polaków do Ukraińców, Ukraińców 

do Polaków. Chodzi o to, aby to nie ciążyło 

na naszych dwustronnych relacjach. Dia-

log, znajdowanie rzeczy wspólnych jest 

potrzebne. Pojednanie, wybaczenie to jest 

to, co tutaj już się dzieje. Tu spotykają się 

młodzi ludzie, którzy przybywają z różnych 

stron Ukrainy. Tu odnajdują korzenie swo-

jej tożsamości. Ale również tu uczą się 

wybaczenia, znajdują przyjaźń” – mówi z 

dumą Senator RP. 

 

Szef departamentu kultury z Iwano-

Frankiwska Wołodymyr Fedorak oraz mer 

miejscowości Wasyl Sanockij też ufają, że 

tworzone przez zakonników Młodzieżowe 

Centrum Pokoju i Pojednania przyczyni się 

do umocnienia porozumienia między naro-

dami. 

 

„Wraz z przyjściem franciszkanów kościół 

bardzo się zmienił, jego wygląd. Wykonano 

wiele pracy przy nim. W przyszłości będzie 

na wysokim poziomie międzynarodowym. 

Ale najważniejsze, że ich przyjście przy-

czyni się do umocnienia porozumienia 

między naszymi narodami” – wierzy wło-

darz Bołszowiec. (…) 

 

W Bołszowcach znajdowało się jedno z 

najważniejszych rzymskokatolickich sank-

tuariów maryjnych na terenie Zachodniej 

Ukrainy. Kościół pw. Nawiedzenia NMP 

oraz klasztor do wybuchu II wojny świato-

wej należały do Zakonu Karmelitów, któ-

rych sprowadził tam Hetman Marcin Kaza-

nowski w 1624 roku. 

Po 1945 r. kompleks był użytkowany jako 

magazyn m.in. nawozów rolniczych, co 

przyczyniło się do ogromnej dewastacji 

zabytku. W roku 2002 kompleks został 

przekazany Franciszkanom.  

Wiecej na: www.zakonfranciszkanow.pl  

 

 Dobre wieści z Mikołajewa  

na Ukrainie 

 

W piątek, 24 lutego o godz. 11.00 w auli 

Urzędu Wojewódzkiego w Mikołajewie 

odbyło się uroczyste przekazanie kluczy 

do budynku przyparafialnego zajmowane-

go do tej pory przez muzeum. 

 

Dyrektor muzeum w obecności Gubernato-

ra i biskupa Bronisława Bernackiego uro-

czyście przekazał miejscowej parafii klucze 

i prawo do dysponowania budynkiem 

dawnej szkoły przyparafialnej. 

 

  

 

Historia starań o odzyskanie budynku to 

ponad 10 lat pism, próśb i szukania 

sprzymierzeńców. Do samego końca ist-

niało niebezpieczeństwo, że dawna szkoła 

http://www.zakonfranciszkanow.pl/
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podzieli losy budynku, w którym do rewo-

lucji znajdował się przyparafialny przytułek. 

Do chwili obecnej były zakusy, by miasto 

mogło zapełnić dziurę budżetową, dzier-

żawiąc budynek organizacjom o odpo-

wiednich możliwościach finansowych. 

Przewyższył jednak zdrowy rozsądek i 

sprawiedliwość Boża. Starania poprzed-

nich proboszczów, szczególnie ks. Ry-

szarda Karapudy i ks. Jarosława Giżyckie-

go oraz ostatnie okoliczności doprowadziły 

do powrotu budynku do parafii. Budynek i 

odnowiony przez moich poprzedników 

kościół stanowią – jak zauważył z dumą 

ks. Biskup – „najpiękniejszy kompleks 

sakralny na południu Ukrainy”. Trzeba 

dołożyć starań, aby nie zmarnować ofiar i 

dotychczasowej ciężkiej pracy kapłanów 

chrystusowców oraz parafian i dobrze 

wykorzystać tę daną od Boga szansę 

rozwoju parafii w Mikołajewie. Obecna 

plebania w rozmiarze ponad 600 m2 za-

pewni „dach nad głową” każdemu, kto 

chciałby nas odwiedzić, dlatego zapra-

szamy współbraci do nas do Mikołajewa. 

 Za: www.chrystusowcy.pl 

 

 O. Gabriel Witaszek profesorem 

zwyczajnym Akademi Alfonsianum 

w Rzymie 

 

Dnia 3 lutego 2012 roku o. prof. Gabriel 

Witaszek CSsR został mianowany przez 

Kardynała Agostino Valliniego, Wikariusza 

Ojca Świętego Benedykta XVI dla Diecezji 

Rzymskiej i Wielkiego Kanclerza Papie-

skiego Uniwersytetu Laterańskiego, profe-

sorem zwyczajnym Akademii Alfonsjań-

skiej w Rzymie. 

 

  

 

O. prof. Gabriel Witaszek jest wykładowcą 

teologii moralnej Starego Testamentu, jak 

również redaktorem naczelnym pisma 

naukowego „Studia Moralia”, wydawanego 

przez Akademię Alfonsjańską, autorem 

licznych książek, artykułów i recenzji w 

różnych językach.   Za: www.redemptor.pl  

  

Polscy dyplomaci z wizytą  

u kapucynów na Ukrainie 

 

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny 

Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie, p. 

Henryk Litwin i Konsul Generalny Rzecz-

pospolitej Polskiej w Charkowie, p. Jan 

Granat odwiedzili 23 lutego 2012 roku 

kościół św. Józefa i klasztory braci mniej-

szych kapucynów w Dniepropietrowsku na 

Ukrainie.  

 

Wśród gości obecny był również ks. bp 

pomocniczy diecezji charkowsko-

zaporoskiej, Jan Sobiło oraz przedstawi-

ciele sejmiku województwa dolnośląskiego. 

Zacnych gości w imieniu braci kapucynów i 

parafian przywitał przełożony klasztoru i 

proboszcz parafii, br. Zbigniew Sawczuk 

OFMCap. 

 

Przedstawiciele parafii z wielkim wzrusze-

niem i radością witali gości. Pan ambasa-

dor był żywo zainteresowany sytuacją 

kapucynów na Ukrainie i odbudową ko-

ścioła. Skierował słowa otuchy i solidarno-

ści w trudnej sytuacji i zapewnił o stałej 

pomocy. 

 

Bracia kapucyni wyrażają wdzięczność 

wszystkim gościom i zapewniają o pamięci 

w swoich modlitwach 

 Za: www.kapucyni.pl 

 

Polak prowincjałem szwajcarskich 

saletynów 

 

Kapituła Prowincjalna Prowincji Szwajcar-

skiej naszego Zgromadzenia wybrała 28 

lutego 2012 roku nową Radę Prowincjalną. 

Na drugą kadencję zostali ponownie wy-

brani: ks. Piotr Żaba MS (prowincjał), ks. 

Franz Reinelt MS (wikariusz), ks. Albert 

Schlauri MS (asystent). 

 

Naszym Współbraciom serdecznie gratulu-

jemy i życzymy światła Ducha Świętego w 

pełnieniu posługi.        Za: www.saletyni.pl 

 

 

 

Witryna Tygodnia 

 

 

NAWRÓCONY PASTERZ – rekolekcje Ks. K. Wonsa SDS 

 

W dniach 21-24 listopada 2011 roku trwały 

na Jasnej Górze rekolekcje Episkopatu 

Polski. Książka "Nawrócony pasterz" to 

zapis tych rekolekcji, wygłoszonych przez 

ks. Krzysztofa Wonsa SDS. Ukazuje się 

ona w ramach serii "Biblioteka Pastores" 

nakładem wydawnictwa Bernardinum. 

Książka będzie dostępna około połowy 

marca 2012 roku.  

 

--- --- --- --- --- 

W cieniu jasnogórskiej ikony Matki Bożej, 

w ostatnich dniach roku kościelnego, do-

kładnie w tygodniu poprzedzającym uro-

czystość Jezusa Chrystusa, Króla 

Wszechświata, polscy biskupi gromadzą 

się na wspólne rekolekcje. Jak usłyszeli-

śmy w trakcie ubiegłorocznych rekolekcji, 

wszyscy, a więc i biskupi, potrzebujemy 

czasu, aby pogłębić naszą więź z Chrystu-

sem, ponieważ to ona, ostatecznie, jest 

warunkiem owocnego pasterzowania. 

 

Wybrane fragmenty Dziejów Apostolskich 

prowadziły nas od jerozolimskiego Wie-

czernika poprzez swoiste żniwa Ducha 

Świętego w popaschalnej Jerozolimie, do 

osobistego świadectwa Piotra o Jezusie i 

reakcji Apostoła wobec pierwotnej wspól-

noty przeżywającej kryzys, aż po misyjne 

otwarcie i przeżycie w Samarii Zielonych 

Świąt pogan.  

 

W tych wszystkich wydarzeniach zaczerp-

niętych z życia pierwszego Apostoła od-

krywaliśmy, w jaki sposób w całej ułomno-

ści swojej ludzkiej postaci św. Piotr coraz 

bardziej otwierał się na Ducha Świętego i 

dawał się Mu poprowadzić. (fragmenty 

Przedmowy bp. Wojciecha Polaka).  

Za: www.cfd.sds.pl  

 

Nawrócony pasterz.  

Rekolekcje dla biskupów  

Wydawnictwo Bernardinum 

Pelplin 2012 

ks. Krzysztof Wons SDS 

rekolekcjonista i kierownik duchowy,  

dyrektor CFD w Krakowie,  

wykładowca teologii duchowości 

 

 

 

 

 

http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.redemptor.pl/
http://www.kapucyni.pl/
http://www.saletyni.pl/
http://www.cfd.sds.pl/
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Zapowiedzi wydarzeń 

 

 

CFD Salwatorianów w Krakowie 

zaprasza przełożonych i wycho-

wawców na sesję 

 

Centrum Formacji Duchowej Salwatorianie 

– Kraków zaprasza na sesję dla przełożo-

nych i formatorów zakonnych pt.  Odnowa 

odnowy. W jakim kierunku podążać?. 

Sesja odbędzie się w dniach 15-17 maja 

2012 roku.  

 

Nie ma instytutu zakonnego, w którym nie 

zostałyby podjęte liczne próby odnowy. 

Dlaczego podjęte próby nie zawsze pro-

wadzą do trwałego zrywu i rozwoju wspól-

not? Jak uruchomić ich cenny potencjał i 

jak go pomnożyć? W jakim kierunku podą-

żać, aby odzyskać zakonną wiosnę życia? 

Sesja dla przełożonych wyższych instytu-

tów zakonnych, męskich i żeńskich, dla 

członków zarządów, przełożonych lokal-

nych i odpowiedzialnych za formację. 

 

Prowadzi: Giovanni Dal Piaz OSBCam, 

przeor kamedułów z Pustelni św. Jerzego 

w Rocca di Garda, wykładowca socjologii 

religii, członek-ekspert rady głównej Konfe-

rencji Wyższych Przełożonych we Wło-

szech. Zapraszany przez instytuty zakonne 

jako koordynator podczas kapituł prowin-

cjalnych i generalnych. 

 

 

 

Uczestnicy zapewniają sobie noclegi i 

posiłki we własnym zakresie. Zgłoszenia 

prosimy przesyłać na adres: 

Centrum Formacji Duchowej 

ul. Św. Jacka 16, 30-364 Kraków 

tel. (012) 269 23 97; tel./fax  254 60 60;  

kom. 0 694 448 170;  

e-mail: cfd@salwatorianie.pl 

 

Można zgłaszać się drogą elektroniczną.  

Formularz zgłoszeniowy znajdujemy się 

pod linkiem „Program” na stronie 

www.cfd.salwatorianie.pl  

 

Przypomnienie o  

Pielgrzymce Braci Zakonnych 

 

W dniach 6 I 7 marca br. na Jasnej Górze 

u stop naszej Matki I Królowej odbędzie się 

kolejna, tym razem 30. Jubileuszowa Piel-

grzymka Braci ze wszystkich Wspólnot 

Zakonnych. Hasłem tegorocznej piel-

grzymki będą słowa błogosławionego Jana 

Pawła II “Bądźcie mocni w wierze”. Posy-

nodalna Adhortacja Apostolska podkreśla, 

że “zakonnicy ci są powołani, aby być 

braćmi Chrystusa, głęboko zjednoczonymi 

z Nim – pierworodnym między wielu brać-

mi (Rz 8,29), aby być braćmi jedni drugich 

we wzajemnej miłości I we wspolnej służ-

bie dobru Kościoła; braćmi każdego czło-

wieka poprzez świadectwo miłości Chry-

stusa wobec wszystkich, zwłaszcza naj-

mniejszych I najbardziej potrzebujących, 

braćmi budujacymi powszechne braterstwo 

Kościoła” (VC 60). 

 

Zważając na powyższe słowa I uświada-

miając sobie jak istotną rolę pełnią Bracia 

Zakonni w Zakonie I Kościele pragnę 

zachęcić wszystkich Współbraci do liczne-

go i czynnego udziału w pielgrzymce. To 

jubileuszowe spotkanie może stać się 

doskonałą okazją do umocnienia w powo-

łaniu, zgłębienia tożsamości oraz do od-

krywania na nowo misji i posłannictwa 

jakie maja Bracia Zakonni w Kościele i w 

świecie. Z braterskimi pozdrowieniami i 

nadzieją na spotkanie. Br. Eugeniusz Kret 

OH. 

 

Na CANAL+  

o „Labiryncie” M. Kołodzieja 

 

Już wkrótce CANAL+ wyemituje film „The 

Labyrinth” o byłym więźniu KL Auschwitz 

Marianie Kołodzieju i jego ekspozycji ry-

sunków na temat gehenny obozowej, która 

znajduje się w Centrum św. Maksymiliana 

w Harmężach k. Oświęcimia. Premiera 37 

minutowego dokumentu socjologicznego z 

2010 r. zaplanowana jest na poniedziałek 

5 marca o g. 22.40 w CANAL+ HD. Ame-

rykańska produkcja Rona i Jasona A. 

Schmidtów zostanie powtórzona w sobotę 

10 marca o g. 13.30 w CANAL+ HD i we 

wtorek 13 marca o g. 13.00 w CANAL+ 

Film HD. Ron Schmidt i Jason A. Schmidt 

poznali prace Mariana Kołodzieja „Klisze 

pamięci. Labirynty” dopiero w 2007 roku, 

odwiedzając franciszkańskie Centrum św. 

Maksymiliana w Harmężach k. Oświęci-

mia. Zainspirowani przesłaniem Mariana 

Kołodzieja postanowili nakręcić film „The 

Labyrinth”, który prezentowany był na 

kilkunastu festiwalach filmowych w Sta-

nach Zjednoczonych, w Azji i w Europie. 

 

Marian Kołodziej urodzony w 1921 roku, 

polski artysta, plastyk, scenograf teatralny i 

filmowy. Był więźniem niemieckiego obozu 

koncentracyjnego Auschwitz od pierwsze-

go dnia jego istnienia tj. od 14 czerwca 

1940 roku – numer obozowy 432. Od 

września 1944 roku – do 6 maja 1945 był 

więziony jeszcze w Gross Rosen, Breslau-

Lissa, Buchenwald, Sachsenhausen i 

Matthhausen-Ebense. Po wojnie ukończył 

wydział scenografii ASP w Krakowie i 

pracował w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, 

w którym zrealizował blisko 200 scenogra-

fii. Realizował również scenografie dla 

innych teatrów w Polsce i za granicą oraz 

do filmów. W swojej twórczości nie poru-

szał tematyki obozowej i milczał o prze-

szłości z czasów wojny przez prawie 50 lat 

swojego życia. 

 

Na początku lat 90-tych, wskutek ciężkiej 

choroby odczuł moc słów poety Herberta: 

„Ocalałeś nie po to, żeby żyć. Masz mało 

czasu, trzeba dać świadectwo”. I w swojej 

twórczości zaczął poruszać tematykę 

obozową. Stworzył cykl rysunków „Klisze 

pamięci. Labirynty”. Pracę nad nimi rozpo-

czął po blisko pięćdziesięcioletnim milcze-

niu na temat obozowych przeżyć. Dzieło 

tworzył do ostatnich swoich dni. Ekspozy-

cja na co dzień znajduje się w Centrum św. 

Maksymiliana w Harmężach k. Oświęci-

mia, w miejscu dawnego podobozu KL 

Auschwitz-Harmense. W „Kliszach” przed-

stawia artystyczną wizję gehenny obozo-

wej, a jednocześnie podkreśla heroiczne 

zwycięstwo odniesione w obozie przez św. 

Maksymiliana Kolbego. 

 

  

 

„Twoje dzieło pozostanie, aby odświeżać 

pamięć przyszłych pokoleń i będziesz 

wspominany jako Homer-Picasso obozów 

koncentracyjnych” – w ten sposób o eks-

pozycji rysunków byłego więźnia KL Au-

schwitz wyraził się profesor literatury z San 

Remo we Włoszech, Amelio Giuseppe, 

który zwiedził wystawę „Klisze pamięci. 

Labirynty”. Kilkanaście lat temu w podob-

nym tonie o wystawie wypowiadał się ks. 

prof. Józef Tischner, który na łamach 

„Znaku” napisał: „prawdziwy Oświęcim jest 

na tej wystawie”. 

 

Marian Kołodziej zmarł w Gdańsku 13 

października 2009 r., w wieku 88 lat. Jego 

prochy zostały złożone w krypcie kościoła 

franciszkanów w Centrum św. Maksymilia-

na w Harmężach k. Oświęcimia. 

 

Schmidtowie to rodzina o bogatych trady-

cjach filmowych z Los Angeles. Ojciec 

Rona, Arthur był dwukrotnie nominowany 

do Amerykańskiej Nagrody Akademii Fil-

mowej za montaż „Bulwaru Zachodzącego 

Słońca” (1951) i „Sayonara” (1958). Był 

także odpowiedzialny za montaż „Pół 

żartem, pół serio” (1959). Brat Rona, także 

Arthur, otrzymał dwa Oskary za montaż 

„Forresta Gumpa” (1994) i „Kto wrobił 

królika Rogera” (1988).                         Jms  

 

mailto:cfd@salwatorianie.pl
http://www.cfd.salwatorianie.pl/
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Odeszli do Pana 

 

 

  

ŚP. O. STEFAN SENK (1932-2012) OFMCap

 

 

 

 

29 lutego 2012 r., w klasztorze kapucyń-

skim w Zakroczymiu, zmarł śp. o. Stefan 

Senk. Ojciec Stefan urodził się 10 sierpnia 

1932 r. w Besançon we Francji. Habit przy-

jął 20 listopada 1957 roku, profesję wieczy-

stą złożył 26 sierpnia 1964 roku, zaś świę-

cenia kapłańskie otrzymał 4 czerwca 1966 

roku. 

 

Pracował w klasztorach kapucynów pro-

wincji warszawskiej w Łomży, Nowym 

Mieście nad Pilicą, Krynicy Morskiej, Białej 

Podlaskiej, Lubartowie, Rywałdzie Królew-

skim, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie na 

Krakowskim Przedmieściu, Zakroczymiu i 

Olsztynie.  

 

Duszpastersko wspierał braci pracujących 

na Białorusi. Pełnił obowiązki wikarego 

klasztoru i parafii, administratora parafii, 

ekonoma, katechety. Organizował Muzeum 

Prowincjalne w Centrum Duchowości „Ho-

noratianum”. 

 

Msza święta pogrzebowa była sprawowana 

w sobotę 3 marca 2012 roku w kapucyń-

skim kościele w Zakroczymiu (ul. O. Hono-

rata Koźmińskiego 36). 

 

Za: www.kapucyni.pl 

 

ŚP. KS. JACEK STYŁA (1933-2012) CM

 

Dnia 28 lutego 2012 r. w Wittenheim 

(Francja)odszedł do wieczności Ś†P Ks. 

Jacek STYŁA CM 

 

Curriculum vitae: 

 

11.09.1933 - urodzony w Wadowicach 

27.09.1950 - przyjęty do Zgromadzenia 

Księży Misjonarzy w Krakowie 

05.10.1955 - śluby święte w Krakowie 

14.09.1956 - święcenia kapłańskie w Kra-

kowie z rąk ks. bpa Stanisława Rosponda 

1956-1961- Kraków-Stradom – studia z 

filologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiel-

lońskim; wykładowca j.łacińskiego w ITKM 

 

 

 

1961-1974 - Paradyż – wykładowca w 

Wyższym Seminarium Duchownym;  sę-

dzia prosynodalnego Diecezjalnego Sądu 

Duchownego 

od 1974 Wittenheim (Francja) – praca 

duszpasterska; proboszcz; w latach 1999-

2008 – superior Domu Francuskiego 

 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 6 marca 

2012 r. w Wittenheim. O godz. 14.30 – 

Msza święta w kościele w Wittenheim.  Po 

Mszy św. odprowadzenie na miejscowy 

cmentarz 

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie

ŚP. O. NORBERT PLOGMANN (1954-2012) OFM

 

W niedzielę 26 lutego 2012 zmarł w Mona-

chium prowincjał niemiecki o. Norbert 

Plogmann OFM. O. Plogmann spędził 

dzieciństwo w Georgsmarienhütte pod 

Osnabrückiem. W 1966 wstąpił do Kole-

gium Św. Ludwika w Vlodrop w Holandii, 

należącego do prowincji saksońskiej Za-

konu Braci Mniejszych. 

 

Nowicjat rozpoczął w 1974 w Attendorn. 

Śluby wieczyste złożył 17 maja 1980. Po 

ukończeniu studiów folozoficzno-

teologicznych w studentacie franciszkań-

skim w Münsterze, został wyświęcony na 

kapłana 28 marca 1981. Następnie praco-

wał w duszpasterstwie parafialnym i jako 

kapelan szpitalny w Hagen, Paderborn, 

Berlinie-Wilmersdorfie oraz, po upadku 

muru berlińskiego, w Berlinie-Pankowie. 

 

 

W Berlinie założył m.in. jadłodajnię dla 

ubogich. W 2001 został wybrany ministrem 

prowincjalnym prowincji saksońskiej. Bra-

cia ponownie wybrali go swoim prowincja-

łem w 2007. Gdy połączono wszystkie 

prowincje niemieckie, tworząc Prowincję 

Św. Elżbiety w Monachium, o. Plogmann 

został mianowany jej pierwszym ministrem 

prowincjalnym.  

 

W ostatnich latach swojego życia o. Plo-

gmann był aktywnie zaangażowany w 

niełatwe prace nad unifikacją prowincji. 

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawio-

na 28 lutego w Kościele Św. Anny w Mo-

nachium. Ceremonie pogrzebowe zostaną 

odprawione 2 marca w Georgsmarienhütte 

(Holzhausen-Ohrbeck). 

 

 

Za: www.panewniki.franciszkanie.pl  

 

 

http://www.kapucyni.pl/
http://www.panewniki.franciszkanie.pl/
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POSTULANCI, NOWICJUSZE, PROFESI WRAZ Z OBCOKRAJOWCAMI 

Według ilości powołań 

1 października 2011 r. 

 

 

    Postulanci 

     

 

Nowicjusze 

 

 

     Klerycy Bracia zakonni 

R
A

Z
E

M
 

w
 
f
o

r
m

a
c
j
i
 

 

ZAKON, ZGROMADZENIE 

 

 

 

Polacy Obcokr Polacy Obcokr Polacy Obcokr Polacy Obcokr 

 

1 FRANCISZKANIE OFM  33 3 25 4 136 4 27 0 231 

2 FRANCISZKANIE OFMConv 21 21 15 14 79 32 11 0 193 

3 SALEZJANIE - - 18 0 111 1 3 0 132 

4 JEZUICI - - 10 0 97 1 7 0 123 

5 KAPUCYNI 21 3 19 1 46 8 14 9 121 

6 OBLACI OMI 1 15 8 10 53 23 7 2 119 

7 DOMINIKANIE 28 1 15 0 55 2 3 0 104 

8 PALLOTYNI - 7 16 4 37 33 5 1 103 

9 PAULINI 6 0 14 7 49 8 10 3 97 

10 KARMELICI BOSI 5 6 6 3 30 27 4 1 82 

11 SALWATORIANIE 7 3 7 2 29 3 2 2 55 

12 CHRYSTUSOWCY - - 8 0 24 13 2 0 47 

13 MICHALICI - - 8 2 30 3 2 0 45 

14 SALETYNI 10 1 12 1 13 3 2 0 42 

15 SERCANIE 4 3 6 2 20 5 0 0 40 

16 WERBIŚCI 5 0 7 0 21 5 2 0 40 

17 REDEMPTORYŚCI 6 1 5 0 20 1 1 0 33 

18 MISJONARZE CM - - 8 0 23 0 0 0 31 

19 PIJARZY 1 0 3 1 22 2 0 0 29  

20 BONIFRATRZY  4 0 11 0 0 0 8 2 25 

21 KLARETYNI 3 0 2 1 6 13 0 0 25 

22 MISJONARZE ŚW. RODZINY 0 2 5 0 13 2 1 0 23 

23 PASJONIŚCI 2 1 3 0 13 4 0 0 23 

24 MARIANIE 5 1 1 2 8 4 0 1 22 

25 CYSTERSI  1 1 4 0 10 1 3 1 21 

26 BENEDYKTYNI  2 0 6 0 6 3 3 0 20 

  27 ORIONIŚCI 3 0 1 0 11 2 2 0 19 

28 ZMARWYCHWSTAŃCY 8 0 1 0 7 1 2 0 19 

29 KAMILIANIE 1 3 2 0 6 3 2 0 17 

30 BRACIA SERCA JEZUSOWEGO 1 0 1 0 0 0 13 0 15 

31 ZGROMADZENIE DUCHA ŚW. 1 0 1 0 9 2 2 0 15 

32 POCIESZYCIELE 2 0 2 0 3 0 5 0 12 

33 FILIPINI 1 0 1 0 7 0 1 0 10 

34 KANONICY REGULARNI LAT. - - 2 0 8 0 0 0 10 

35 ALBERTYNI 0 0 4 0 0 0 5 0 9 

36 KAMEDULI 3 0 2 0 2 1 1 0 9 

37 OJCOWIE BIALI Misjonarze Afryki 0 0 2 0 7 0 0 0 9 

38 PAULIŚCI 3 0 0 0 5 0 0 0 8 

39 KOMBONIANIE 1 0 1 0 3 1 1 0 7 
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    Postulanci 

     

 

Nowicjusze 

 

 

     Klerycy Bracia zakonni 

R
A

Z
E

M
 

w
 
f
o

r
m

a
c
j
i
 

 

ZAKON, ZGROMADZENIE 

 

 

 

Polacy Obcokr Polacy Obcokr Polacy Obcokr. Polacy Obcokr 

 

40 KARMELICI 0 0 1 0 5 0 1 0 7 

41 MISJONARZE KRWI CHRYSTUSA 0 0 0 0 4 3 0 0 7 

42 SOMASCY OJCOWIE 1 0 0 0 3 0 2 0 6 

43 GUANELLIANIE 0 0 0 0 3 0 1 0 4 

44 AUGUSTIANIE 2 0 1 0 1 0 0 0 4 

45 SZENSZTACCY OJCOWIE 0 0 4 0 0 0 0 0 4 

46 BARNABICI 1 0 0 0 2 0 0 0 3 

47 DOLORYŚCI 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

48 SERCANIE BIALI 0 0 0 0 3 0 0 0 3 

49 BRACIA SZKOLNI 0 0 1 0 0 0 1 0 2 

50 ROGACJONIŚCI 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

51 BAZYLIANIE 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

52 GABRIELIŚCI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

53 SYNOWIE NAJŚW. MARYI NIEP. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

54 KAPUCYNI TERCJARZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 MISJONARZE Z MARIANNHILL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

56 JÓZEFICI - - - - - - - - - 

57 MARIANIŚCI - - - - - - - - -- 

58 STOW. MISJI AFRYKAŃSKICH - - - - - - - - - 

59 TRYNITARZE - - - - - - - - - 

 

RAZEM 

194 69 278 57 1036 217 159 22 2032 

 

 

 


