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Kaplica w Grocie Mlecznej w Betlejem 
 
«Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło 
i o czym nam Pan oznajmił» (Łk 2,15) 
 
„O czym Pan nam oznajmił”... Święta Bożego Narodzenia to nade wszystko czas inicjatywy  Stwórcy, posyłającego swoje Słowo, czas 
zbawczego przyjścia Boga na ziemię szukającego człowieka. Bóg szukający człowieka i człowiek szukający Boga spotykają się w 
przestrzeni wiary, której tajemnicę w trwającym Roku Wiary szczególnie rozważamy. 
 
Życzymy sobie zatem wzajemnie, w ramach wspólnot i więzi  międzyludzkich, w których Pan Bóg nas postawił, aby nie ustawała 
nasza wiara, aby wraz z Chrystusem nowo narodzonym wzrastała ona w naszym życiu, by była siłą i umocnieniem w obecnych 
czasach. 
 
Życzymy na okres świąteczny i na cały Nowy Rok 2013 zdrowia i miłości, wytrwałości w dążeniu do dobra i nadziei, która zawieść 
nie może.  Do tych życzeń dołączam– jak zawsze – dar codziennej modlitwy 

 
 

Ks. Tomasz Sielicki TChr 
Przewodniczący KWPZM w Polsce 

Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego 
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Wiadomość tygodnia 
 

 

„PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI” 
Żywa szopka u franciszkanów w Krakowie 

 

 
Jak co roku, od 20 lat, w nocy, w Wigilię 
Bożego Narodzenia przy Franciszkańskiej 
w Krakowie stanie żywa szopka. Będą 
zwierzęta, jasełka, kolędy i koncerty mu-
zyczne. W tym roku wystąpią m.in. Jacek 
Wójcicki z zespołem oraz „Galicja” w 
duecie. 
 
Zagrają i zaśpiewają też inni: kultowy 
zespół franciszkański „Fioretti”, kapela ze 
Szczyrku „Góralska hora”, Młodzieżowy 
Chór „Płomień” oraz dzieci z karmelitań-
skiego Duszpasterstwa Rodzin i Ministran-
tów. „Mikrofon otrzymają też odważni, 
najmłodsi uczestnicy żywej szopki” – 
obiecuje rzecznik br. Rafał Indyk. 
 
Do Krakowa w Święta Bożego Narodzenia 
przyjedzie również młodzież z jasełkami z 
Domostwa San Damiano w Chęcinach k. 
Kielc oraz ze Szkoły im. św. Franciszka z 
Asyżu w Poskwitowie k. Krakowa. 
 
Franciszkanie żywią nadzieję, że tak, jak 
bywało dotąd, w nocy przed Pasterką 
zajrzy do nich metropolita krakowski kard. 
Stanisław Dziwisz i złoży życzenia miesz-
kańcom miasta i gościom oraz podzieli się 
z nimi opłatkiem. 
 
Organizatorzy zapewniają też w tym cza-
sie wszystkim uczestnikom ciepłe napoje i 
słodycze. 
„Przez cały czas trwania żywej szopki (24-
26 grudnia) w Auli bł. Jakuba Strzemię 
będzie możliwość ogrzania się przy gorą-
cej kawie i herbacie oraz ciastkach spon-

sorowanych przez krakowskich cukierni-
ków. Dla prawdziwych zmarzluchów bę-
dzie także ognisko, przygotowane przez 
harcerzy” – deklarują franciszkańscy 
klerycy. 
 
Pierwszą żywą szopkę zorganizował św. 
Franciszek z Asyżu w górzystym Greccio 
we Włoszech w 1223 roku. 20 lat temu 
krakowscy franciszkanie zwyczaj ten 
przeszczepili do Polski. 
 

Zakonnicy chcieli w ten sposób obrazowo 
pokazać ludziom ogromną, ofiarną i bezin-
teresowną miłość Boga do człowieka, i 
Jego pokorę. „Chrystus mimo, że jest 
Królem Wszechświata, wybrał najbardziej 
prymitywne miejsce swoich narodzin, tzn. 
żłób” – tłumaczy jeden z braci. 
 
Zwierzęta we franciszkańskiej żywej szop-
ce w Krakowie pochodzą z miejskiego 
ogrodu zoologicznego i Uniwersytetu 
Rolniczego. Program szczegółowy na 
stronie: www.szopka.franciszkanie.pl jms 

 
 

     
  Z ostatniej chwili 

 
 

Otwarta droga do beatyfikacji  
Założycielek  prezentek i serafitek 

 
Benedykt XVI przyjął prefekta Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych, kard. Angelo 
Amato SDB. Podczas audiencji Ojciec 
Święty zezwolił na promulgowanie 24 
dekretów tej dykasterii. Trzy z nich dotyczą 
błogosławionych, a reszta – sług Bożych.  
Wśród tych drugich znalazły się dekrety o 
heroiczności cnót papieża Pawła VI oraz 
matki Klary Ludwiki Szczęsnej, współza-
łożycielki sióstr sercanek. Z kolei dwa inne 
otwierają drogę do rychłej beatyfikacji 
założycielek kolejnych polskich zgroma-
dzeń zakonnych: prezentek i serafitek. 
 

 
 
Pierwsza z nich to żyjąca na przełomie XVI 
i XVII w. w Małopolsce Zofia Czeska 
(1584-1650). Jako młoda wdowa oddała 
się dziełom miłosierdzia, zwłaszcza wy-
chowawczym. Założyła w Krakowie pierw-
szą w Polsce szkołę dla dziewcząt zwaną 
Domem Panieńskim, wokół którego z 
czasem powstało zgromadzenie Sióstr 

Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, 
popularnie zwane prezentkami. Dekret 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych doty-
czy cudu za wstawiennictwem sługi Bożej 
Zofii Czeskiej. 
 
Również cudu dotyczy drugi „polski” de-
kret. Chodzi o żyjącą w XIX w. matkę 
Małgorzatę Łucję Szewczyk (1828-1905). 
Pochodząca z Wołynia sługa Boża od 
młodości pozostawała pod wpływem du-
chowości franciszkańskiej i angażowała się 
w opiekę nad chorymi i pielgrzymami. Jako 
tercjarka odbyła pielgrzymkę do Ziemi 
Świętej, a po powrocie udała się pod du-
chową opiekę bł. Honorata Koźmińskiego. 
Założyła Zgromadzenie Córek Matki Bożej 
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Bolesnej, znane także jako siostry serafitki, 
zajmujące się pomocą ubogim.  

Za: Radio watykańskie 
 

Nowy prowincjał u werbistów 
 
W następstwie wyborów przeprowadzo-
nych w Polskiej Prowincji Zgromadzenia 
Słowa Bożego (Księża Werbiści), Przeło-
żony Generalny, o. Heinz Kulüke SVD, 
mianował 19 grudnia o. Eryka Koppę no-
wym prowincjałem werbistów w Polsce. O. 
Eryk Koppa SVD rozpocznie sprawowanie 
trzyletniej kadencji w dniu 1 maja 2013 
roku. 
 

 
 
Eryk Koppa urodził się 23 listopada 1966 
roku w Strzelcach Opolskich. Wychował 
się w wielodzietnej rodzinie w Zalesiu Śl. 
na Opolszczyźnie. Do Zgromadzenia sło-
wa Bożego wstąpił w 1985 roku. Święcenia 
kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1992 roku w 
Pieniężnie, z rąk ks. bpa Juliana Wojtkow-
skiego. W latach 1992-1996 pracował jako 
misjonarz w Meksyku, po czym został 
skierowany na studia specjalistyczne z 
teologii moralnej na KUL. Następnie przez 
wiele lat pełnił funkcję formatora w Misyj-

nym Seminarium Księży Werbistów w 
Pieniężnie. Od 2007 roku pełni funkcję 
sekretarza prowincjała. Za: www.wrbisci.pl 
 

Zakończenie rewaloryzacji  
klasztoru jasnogórskiego 

 
Dobiegła końca realizacja projektu kluczo-
wego „Kompleksowa restauracja zabudo-
wań Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej 
Górze”, dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej oraz ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. War-
tość wszystkich prac objętych projektem 
wynosiła 44 mln zł.   
 
W ramach projektu odnowiono budynki 
klasztorne, wybudowano dodatkowy wjazd 
oraz dokonano kompleksowego remontu 
bazyliki jasnogórskiej, który obejmował 
wymianę posadzki, remont i modernizację 
organów oraz przede wszystkim komplek-
sowe prace konserwatorskie. Podjęta 
inwestycja miała na celu ochronę dziedzic-
twa kulturowego, a przez realizację niektó-
rych zadań, także zwiększenie bezpie-
czeństwa pielgrzymów. 
 
Konferencja prasowa podsumowująca 4-
letni okres realizacji projektu kluczowego 
„Kompleksowa restauracja zabudowań 
Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Gó-
rze” miała miejsce w środę, 19 grudnia w 
Kaplicy Różańcowej, także odnowionej 
według założeń projektu kluczowego.  

Więcej na: www.jasnagora.com  
 

Uznanie warszawiaków dla  
dominikanów 

 
W plebiscycie warszawiaków kościół ojców 
dominikanów na warszawskiej Starówce 
znalazł się w dziesiątce najbardziej spo-
łecznych miejsc stolicy w 2012 roku. 
 
Plebiscyt „Stołeczne-Społeczne” już po raz 
trzeci zorganizował portal organizacji poza-
rządowych Warszawa.ngo.pl. Dominikań-
ski kościół Świętego Jacka zajął w nim 
ósme miejsce, uzyskując 331 głosów 
internautów. Celem plebiscytu „jest odkry-
cie i nagrodzenie miejsc aktywizujących i 

integrujących mieszkańców stolicy” oraz 
„miejsc, które zaspokajają rozmaite po-
trzeby warszawiaków oraz pozwalają im 
realizować własne aspiracje – obywatel-
skie, kulturalne, edukacyjne”. 
 
W tym roku konkurs odbywał się w dwóch 
kategoriach: „nowe miejsce” i „miejsce z 
doświadczeniem”. Właśnie w tej drugiej 
internauci uhonorowali kościół dominika-
nów – jako jedyny obiekt sakralny w plebi-
scytowej „dziesiątce”. Pierwsze miejsce w 
tej kategorii zdobyło Osiedle Jazdów. 
 

 
 
Zbudowany na początku XVII wieku przez 
dominikanów barokowy kościół przy dzi-
siejszej ulicy Freta, był pierwszą na świe-
cie świątynią pod wezwaniem Świętego 
Jacka – pierwszego polskiego dominikani-
na. W czasie Powstania Warszawskiego 
został zburzony przez Niemców i odbudo-
wany po wojnie. 
 
W latach 70. ubiegłego wieku w przylega-
jącym do świątyni klasztorze dominikanów 
spotykali się działacze ówczesnej antyko-
munistycznej opozycji demokratycznej. 
Obecnie istnieje tu wiele duszpasterstw 
oraz ośrodków społecznych, jak chociażby 
działająca na rzecz rodzin z małymi 
dziećmi Fundacja „Sto Pociech”. 
 
W kościele Świętego Jacka w każdą nie-
dzielę o godz. 21.30 odbywa się „Ostatnia 
msza w mieście” – jak nazywa się najpóź-
niej odprawiana niedzielna msza święta w 
całej Warszawie. Za: www.dominikanie.pl 

 
 

     
 

Drodzy Czytelnicy 
 
Dwusetny raz trafia do Waszych rak Biuletyn Tygodniowy CIZ o życiu konsekrowanym. Dzieje się to dzięki błogosławień-
stwu kalendarza tuż przed świętami Bożego Narodzenia i rozpoczęciem 2013 roku. Życząc Wam wszystkim radości 
płynącej z przyjścia Pana i wszelkich darów łaski na Nowy Rok, równocześnie dziękuję za wytrwałość i życzliwość, której 
doznałem ze strony wielu spośród Was w ciągu niemal czterech lat przygotowywania Biuletynu. Doświadczyłem tego 
szczególnie w trudnych chwilach odejścia obojga moich Rodziców, gdy setki e-maili od Was, było wielkim darem serca i 
umocnieniem!  
 
Dzisiejszy numer Biuletynu jest specyficzny, gdyż zawiera przede wszystkim przypomnienie najważniejszych wydarzeń 
życia konsekrowanego w 2012 roku. Mam nadzieję, że w czasie Świąt znajdziecie chwilę czasu, by powrócić do 
wspomnień mijającego roku, a wśród nich do wydarzeń ważnych dla naszych zakonnych wspólnot. Niech przychodzące 
na ziemię Boże Dziecię nam wszystkim błogosławi 

O.  Kazimierz Malinowski OFMConv 
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  Najważniejsze wiadomości krajowe 2012 

 

„Obudź się Polsko” 
Marsze w obronie TV Trwam 

 
Kilkaset tysięcy osób uczestniczyło w 
Wielkim Marszu „Obudź się Polsko” w 
Warszawie 29 września 2012 r.. Manife-
stacja była wyrazem sprzeciwu m.in. wo-
bec dyskryminacji TV Trwam, wydłużenia 
wieku emerytalnego, podnoszenia podat-
ków i polityki antyrodzinnej rządu. 
 

 
(fot. PAP) 

Spotkanie rozpoczęło się koncertem pa-
triotycznym na Placu Trzech Krzyży. Tuż 
po nim zebrani powierzyli wszystkie spra-
wy Ojczyny w modlitwie różańcowej. Na-
stępnie sprawowana była Eucharystia, 
której przewodniczył i homilię wygłosił ks. 
Walenty Królak, proboszcz parafii św. 
Augustyna w Warszawie. Powiedział, że 
dziś jak przed laty przyszliśmy na Eucha-
rystię niosąc w darze problemy. 
 
Razem z Wami jest obecna ogromna ilość 
problemów i spraw trudnych, ale przycho-
dzimy aby je Bogu powierzyć. I tak prze-
żywajmy Eucharystię, która nawiązuje do 
tradycji Mszy Świętych za Ojczyznę, które 
celebrował przed laty bł. ks. Jerzy Popie-
łuszko. Dzisiaj są inne czasy, inne proble-
my, ale na pewno nie mniejsze potrzebu-
jemy znowu przyzywać Boga; byśmy umie-
li duchowo i moralnie się odrodzić. Bo 
widzimy, że demokracja bez Boga ma w 
sobie coś demonicznego. Dlatego tu jeste-
śmy i dlatego przynosimy Bogu wszystkie 
swoje problemy – akcentował ks. Walenty 
Królak. 
 
Na zakończenie Mszy Świętej głos zabrał 
o. Tadeusz Rydzyk, Dyrektor Radia Mary-
ja. Przypomniał słowa Ojca Św. JP II “Soli-
darność to zawsze jeden z drugim, nigdy 
jeden przeciw drugiemu”. W tym kontek-
ście dziękował wszystkim, którzy jednogło-
śnie upominają się o miejsce na multiplek-
sie cyfrowym dla TV Trwam. Potrzebna 
jest informacja, formacja, organizacja i 
akcja. Potrzeba dobrej informacji! tzn. 
prawdy stwierdził o. Tadeusz Rydzyk. 
 
Potrzeba dobrej informacji wszędzie : w 
nauce, rodzinie, polityce w mediach. Trze-
ba szukać prawdy u źródła, a nie z plotek 
czy z mediów mętnego nurtu, które mani-
pulują umysłami. Potrzeba mediów, które 
jednoczą, które prowadzą do dialogu do 
pokoju! Zadaniem ludzi mediów jak uczył 

Jan Paweł II jest pełnić świętą misję, służ-
bie prawdzie i dobru, jednoczeniu ludzi i 
postępowi ludzkości poprzez przekazywa-
nie wartości kulturowych, duchowych, 
chrześcijańskich, uniwersalno- humani-
stycznych. Nie takich jak w Smoleńsku. To 
ciągle dzikie judzenie – powiedział o. Ta-
deusz Rydzyk. 
 
Prawo do informacji, prawo do prawdy, do 
wzajemnej komunikacji– to prawo do wol-
ności, to prawo do mediów! Tego prawa 
nam się odmawia – dodał Dyrektor katolic-
kiej stacji. 
 
Po Mszy św. uczestnicy marszu przeszli 
na Plac Zamkowy. Tam przemówienia 
wygłosili politycy.  
 
Na koniec spotkania zawierzono Maryi 
katolickie media. Wspólnie odmówiona 
została modlitwa „Pod Twoja Obronę”. Z 
setkami tysięcy osób w Warszawie solida-
ryzowała się Polonia wielu miejscach na 
świecie. M.in. w Wielkiej Brytanii, Australii, 
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji 
i Litwy. 
 
W sumie w ciągu całego 2012 roku odbyło 
się około 150 marszów w obronie TV 
Trwam w wielu miastach Polski z udziałem 
setek tysięcy ludzi. Od czasu rozpoczęcia 
akcji zebrano tez ponad 2 412 000 podpi-
sów pod petycjami domagającymi się 
przyznania TV Trwam miejsca na multi-
pleksie cyfrowy.   Za: www.radiomaryja.pl   
 

Złota róża papieska na jubileusz 
500-lecia Sanktuarium w Gostyniu 

 
Ojciec Święty Benedykt XVI ofiarował złotą 
Różę Sanktuarium Maryjnemu na Świętej 
Górze w Archidiecezji Poznańskiej. Pod-
czas modlitwy Anioł Pański w niedzielę 24 
czerwca 2012 roku papież pozdrowił także 
uczestników uroczystości, którym prze-
wodniczył Arcybiskup Stanisław Gądecki: 
„Jednoczę się duchowo z arcybiskupem 
poznańskim, ojcami filipinami i wszystkimi 
pielgrzymami, którzy w Sanktuarium Matki 
Bożej w Gostyniu obchodzą 500-lecie jego 
istnienia. Dziękujemy Bogu za łaski, jakimi 
w tym miejscu darzył kolejne pokolenia 
przez przyczynę Maryi. Jej opieka niech 
stale Wam towarzyszy! Niech Bóg wam 
błogosławi!”.  
 
„Z wielką miłością w sercu przyznajemy 
oraz darujemy dla tego kościoła złotą 
Różę. Będzie ona odtąd tam przechowy-
wana jako znak naszej szczególnej życzli-
wości” – napisał w bulli Benedykt XVI. 
Główne uroczystości związane z przyzna-
niem Róży papieskiej odbyły się 24 czerw-
ca pod przewodnictwem Arcybiskupa 
Stanisława Gądeckiego. Dar papieża 
związany jest z jubileuszem 500-lecia 
wydania dekretu zatwierdzającego cuda na 
Świętej Górze.  

W bulli papieskiej zaznaczono, że wiernym 
w Polsce dobrze znane jest Sanktuarium 
Matki Bożej – Róży Duchownej i że przy-
bywają tam tłumnie „rozmaici pielgrzymi, 
by uczcić Matkę Bożą i prosić o niebiań-
skie łaski, tak dla ciała, jak i dla ducha”.  
 

 
 
„Starodawność sanktuarium, jego sława i 
powstanie, zachęcają w szczególny spo-
sób do życia zgodnego z nakazami Ewan-
gelii”. „Zbliża się rocznica 500-lecia, kiedy 
to Czcigodny Brat Jan Lubrański, Biskup 
Poznański, ogłosił dekret, na mocy którego 
zatwierdził cuda, które dokonały się na 
Świętej Górze” – czytamy w bulli podpisa-
nej przez Benedykta XVI. Papież przypo-
mina też, że z upływem wieków to miejsce 
stało się bastionem wiary katolickiej, której 
bronił wielki kult Bożej Rodzicielki.  
 
Róża papieska to największe wyróżnienie 
papieskie przyznawane sanktuariom. 
Święta Góra pod Gostyniem będzie trze-
cim w Polsce sanktuarium posiadającym 
Różę papieską, po Jasnej Górze i Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Pieczę nad Świętogór-
skim sanktuarium sprawują członkowie 
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, czyli 
księża filipini          Za: www.archpoznan.pl  

 
Bolesna profanacja na Jasnej Górze 
 
W niedzielę 9 grudnia, przed godziną 8.00, 
58-letni mężczyzna próbował zniszczyć 
Cudowny Obraz Matki Bożej. Obraz miał 
zostać oblany czarną farbą. Jednak dzięki 
specjalnym zabezpieczeniom nie został 
nawet uszkodzony. Sprawcę ujęto i odda-
no w ręce Policji. 
 
Jak poinformowała rzeczniczka prasowa 
Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, 
podinsp. Joanna Lazar, sprawca czynu 
został ujęty przez Straż Jasnogórską i 
przekazany w ręce Policji. Jest obecnie 
przesłuchiwany. 
 
O godz. 11.45 Kaplica Matki Bożej została 
otwarta i udostępniona pielgrzymom. W 
tym momencie w Kaplicy Matki Bożej 
rozpoczęło się nabożeństwo ekspiacyjne 
/przebłagalne/. Przewodniczył mu o. Seba-
stian Matecki, podprzeor Jasnej Góry. 
Obecny był o. Izydor Matuszewski, generał 
Zakonu Paulinów. Nabożeństwo rozpoczę-
ło się od uroczystego odsłonięcia Cudow-
nego Obrazu. 
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O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza św. 
ekspiacyjna pod przewodnictwem o. Józe-
fa Płatka, paulina. Eucharystia była 
transmitowana przez Telewizję Trwam, 
Radio Maryja i Radio Jasna Góra. 
 
Modlitwa ekspiacyjna, czyli wynagradzają-
ca za znieważenie jasnogórskiego Obrazu, 
trwała na Jasnej Górze przez cały dzień. 
Na zakończenie Mszy świętych śpiewany 
był  hymn błagalny „Święty Boże, Święty 
Mocny”. Charakter ekspiacyjny miał także 
Apel Jasnogórski w Kaplicy Matki Bożej o 
godz. 21.00. 
 
Słowo do zebranych wypowiedział metro-
polita częstochowski abp Wacław Depo: 
„Kiedy w dniu wczorajszym świętowaliśmy 
tajemnicę Niepokalanego Poczęcia i pięk-
na, które Bóg wyraził w człowieku o imie-
niu Maryja, ze względu na przyszłe zasługi 
Jej Syna Chrystusa, kiedy wpatrywaliśmy 
się w światło tej figury, która wprowadza 
nas na Jasną Górę po to, żeby wejść tutaj 
na Szczyt, nie przypuszczaliśmy, że speł-
nią się słowa Pisma Świętego, św. Pawła 
Apostoła, ale odmienie je: gdzie jest 
wzmożone działanie łaski, tam objawia się 
grzech. A prosimy, żeby łaska przezwycię-
żała wszystko. Maryjo czuwaj nad nami 
wszystkimi, abyśmy nie zagubili się na 
drogach do Twojego Syna”..  

Za: www.jasnagora.com 
 

Sympozjum IV Konferencji życia 
konsekrowanego w Krakowie 

 
Raz na trzy lata odbywa się spotkanie 
wszystkich wyższych przełożonych zakon-
nych w Polsce, reprezentujących cztery 
Konferencje życia konsekrowanego oraz 
rzeszę około 40 tys. zakonnic i zakonników 
w naszym kraju. W tym roku spotkanie 
odbyło się w dniach 13-16 listopada w 
Centrum Miłosierdzia Bożego w Krakowie-
Łagiewnikach z udziałem około 300 prze-
łożonych. 

 
Tematem tegorocznego sympozjum było: 
Doświadczenie wiary osób konsekro-
wanych a nowa ewangelizacja. Szczegó-
łowy program sympozjum powstał w wyni-
ku intensywnej pracy specjalnej  grupy 
roboczej, pod przewodnictwem o. Pawła 
Drobota, redemptorysty. Oprócz czasu na 
wysłuchanie konferencji i referatów w 
trakcie spotkania ważne były chwile 
wspólnej modlitwy. We czwartek miało 
miejsce czuwanie modlitewne, w którym 
uczestniczyły  także osoby konsekrowane 
z Krakowa.  
 

Wśród gości Sympozjum byli: kard. Stani-
sław Dziwisz; abp Celestino Migliore; abp 
Wacław Depo; bp Grzegorz Ryś; bp Kazi-
mierz Gurda; o. Wojciech Giertych OP, 
teolog domu papieskiego; p. Ewa Kusz, 
wieloletnia przewodnicząca Światowej 
Konferencji Instytutów Świeckich, o. Da-
riusz Kowalczyk SJ i wielu innych. Uczest-
nicy spotkania wystosowali między innymi 
protest do Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji w związku z nieprzyznaniem TV 
Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym. 

 
Ustanowienie bazyliki  
w polskim La Salette 

 
W uroczystość Wniebowstąpienia Pań-
skiego, w dniu 20 maja 2012 roku, Sank-
tuarium saletynów w Dębowcu zostało 
podniesione do godności bazyliki mniejszej 
Najświętszej Maryi Panny z La Salette. 
Jest to pierwsza w Polsce i druga na świe-
cie po La Salette we Francji świątynia z 
takim tytułem. 
 
Centralnym punktem uroczystości odpu-
stowych była Eucharystia o godzinie 11:00, 
której przewodniczył ks. kard. Stanisław 
Dziwisz, metropolita krakowski. W homilii 
podkreślił, że w dniu Wniebowstąpienia 
Kościół został posłany do głoszenia światu 
Dobrej Nowiny. Zaakcentował, że nie ma 
Chrystusa bez Kościoła, i nie ma Kościoła 
bez Chrystusa. Przypomniał, że Maryja 
towarzyszy Kościołowi nieustannie, a w La 
Salette Jej łzy mówią o zatroskaniu o nasz 
los i o zbawienie każdego człowieka. Za-
znaczył również, że bazylika w Dębowcu 
ma być miejscem jej szczególnej obecno-
ści, gdzie wierni będą wypraszać potrzeb-
ne łaski. 
 
W uroczystości wzięli udział: ks. bp Kazi-
mierz Górny, biskup diecezji rzeszowskiej, 
ks. bp Edward Białogłowski, ks. Silvano 
Marisa MS, przełożony generalny i ks. 
Andrzej Zagórski MS, przełożony prowin-
cjalny Zgromadzenia Księży Misjonarzy 
Saletynów oraz licznie zgromadzeni piel-
grzymi z Polski i zagranicy 

Za: www.saletyni.pl 
 

Abp Celestino Migliore  
zainaugurował zajecia w szkole 

wychowawców 
 
W poniedziałek, 17 września 2012 r., roz-
począł się drugi rok zajęć dwuletniej (2011-
2013) Szkoły Wychowawców Seminariów 
Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. 
Szkoła organizowana jest w Centrum 
Formacji Duchowej Salwatorianów w Kra-
kowie pod patronatem Komisji ds. ducho-
wieństwa KEP. 
 
Uroczystej Eucharystii inaugurującej drugi 
rok formacji przewodniczył i homilię wygło-
sił arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz 
apostolski w Polsce. Wśród koncelebrują-
cych Mszę Św. był również ks. Piotr Filas 
SDS, prowincjał polskiej prowincji salwato-
rianów, który przywitał głównego celebran-

sa, osoby zaangażowane w prowadzenie 
Szkoły z ks. Krzysztofem Wonsem SDS na 
czele oraz zgromadzonych blisko osiem-
dziesięciu formatorów z Polski, Białorusi i 
Ukrainy, Austrii, Czech i Węgier. 
 
W homilii arcybiskup nuncjusz nawiązał do 
tematu pięciodniowego spotkania (17-21 
IX 2012), którym jest formacja sumienia.. 
  
Sięgając najpierw do łukaszowej Ewangelii 
dzieciństwa zaprosił do kontemplacji su-
mienia Maryi, do końca zanurzonego w 
Bogu, sumienia Symeona, prawego i słu-
chającego każdego dnia samego Boga, 
oraz ufnego i czujnego sumienia Rodziców 
Jezusa. 
 

 
Spotkanie Jezusa w domu faryzeusza 
Szymona z kobietą, która prowadziła jaw-
nie grzeszne życie, to kolejny epizod 
ewangeliczny, przy którym zatrzymał się 
kaznodzieja. Podkreślił najpierw: „Do-
świadczenie prawdziwej miłości potrafi 
obudzić sumienie, nawet jeśli jest ono 
mocno uśpione”. Z drugiej strony zwrócił 
uwagę na postawę określaną mianem 
„sumienia faryzejskiego”, które Jezus 
ocenia bardzo surowo, pokazując, że 
„głównym problemem tak uformowanego 
sumienia jest nie tylko fałszywy osąd sytu-
acji, ale przede wszystkim przekonanie, że 
ocena ta jest słuszna”. (…) 
 
Dyplomata watykański wygłosił również 
wykład na temat: „Kościół wobec kształto-
wania sumienia: chrześcijańskie rozumie-
nie sumienia, umiłowanie prawdy, szcze-
rość, uczciwość moralna    Za: www.sds.pl 

 
Kapituła generalna salwatorianów 

w Krakowie 
 
Przełożony generalny ks. Andrzej Urbański 
przewodniczył uroczystej Mszy Świętej 
otwierającej XVIII Kapitułę Generalną 
Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, która 
odbywała się pod hasłem: „Poznać, poko-
chać, głosić”. Wydarzenie to miało miejsce 
dnia 3 października 2012 roku w salwato-
riańskim kościele pw. Boskiego Zbawiciela 
w Krakowie-Zakrzówku. 
 
Kapitułę poprzedził dwuletni okres przygo-
towania, w który zaangażowani zostali 
wszyscy członkowie zgromadzenia. Wyniki 
refleksji nad salwatoriańską rzeczywisto-
ścią podjętej w poszczególnych krajach 
stały się przedmiotem pracy kapituły. 
 
Ojcowie kapitulni, wybrali również nowego 
przełożonego generalnego, którym został 
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ks. Milton Zonta z Brazylii oraz jego 
radę.                                    Za: www.sds.pl 

 
800-lecie Zakonu Św. Klary. 

Uroczystości w Krakowie 
 

11 sierpnia 2012 r. Zakon św. Klary z 
Asyżu obchodził 800 lat swego istnienia. W 
Krakowie przy Trakcie Królewskim uroczy-
stej mszy św. jubileuszowej przewodniczył 
kard. Stanisław Dziwisz. 

 
Metropolita krakowski przypomniał, że św. 
Klara wpatrzona w ideał życia franciszkań-
skiego całym swoim życiem pokazała, że 
można wybrać Chrystusa i żyć tylko dla 
Niego, żyjąc jednocześnie dla braci. 
 
„W napisanej przez siebie regule położyła 
nacisk na autentyczne życie Ewangelią, co 
oznaczało życie miłością tylko dla Chrystu-
sa” – mówił kard. Dziwisz. I wymienił środ-
ki, którymi realizowała ten ideał: „trwanie w 
dobrowolnym ubóstwie, zabieganie o 
chrześcijańskie braterstwo, wierność Ko-
ściołowi katolickiemu, święte milczenie, 
zachowanie klauzury”. 
 
We mszy uczestniczyli też franciszkanie, a 
wśród nich prowincjałowie Zakonu Braci 
Mniejszych Konwentualnych – o. Jarosław 
Zachariasz i Zakonu Braci Mniejszych – o. 
Rufin Maryjka. 
 
Specjalnie na uroczystość jubileuszową 
została napisana przez Henryka Jana 
Botora msza na cześć św. Klary – utwór 
muzyczny „Missa in honorem sancta Cla-
ra”. I wtedy też po raz pierwszy zastała 
ona wykonana. Zaśpiewali i zagrali ją: 
Jolanta Kowalska (sopran), Kwartet puzo-
nowy „Trombonastic”, organy i Chór Mie-
szany pod dyrekcją prof. Stanisława Kraw-
czyńskiego. 
 
Siostry klaryski żyją w ścisłej klauzurze, w 
ubóstwie i pokucie oraz w adoracyjnym 
skupieniu. Utrzymują się z pracy przy 
naprawie i szyciu szat kościelnych oraz 
paramentów liturgicznych. Przyjmują też 
jałmużnę. W Krakowie siostry osiedliły się 
na stałe przy kościele św. Andrzeja ok. 
1320 roku. Obecnie przy ul. Grodzkiej 
mieszka blisko 40 klarysek.                 jms 
 

Spotkanie wikariuszy biskupich i 
referentek ds. życia konsekrowa-

nego w Warszawie 
!

15 października  w Sekretariacie Konfe-
rencji Episkopatu Polski odbyło się spotka-
nie wikariuszy biskupich i referentek ds. 
życia konsekrowanego, organizowane 

przez Komisję ds. Instytutów Życia Konse-
krowanego i Stowarzyszeń Życia Apostol-
skiego. Obradom przewodniczył bp Kazi-
mierz Gurda, zaś w spotkaniu wzięli także 
udział: abp Wacław Depo, przewodniczący 
Komisji mieszanej Biskupi-Przełożeni 
Zakonni oraz biskupi należący do obu 
komisji i przewodniczące Konferencji życia 
konsekrowanego. 
 
W programie znalazły się dwa referaty, 
wygłoszone przez Ks. dra hab. Jacka 
Kicińskiego, klaretyna, który mówił na 
temat: Wiara źródłem wierności  i wiary-
godności osoby konsekrowanej oraz  ks. 
Jerzego Gołębiewskiego z diecezji pra-
skiej, który przedstawił program duszpa-
sterski Kościoła w Polsce na rok 2013. 
 !
W dyskusji po referatach zwrócono uwagę 
na potrzebę powrotu do głębokiej lektury 
dokumentów Soboru Watykanskiego II, 
nawiązywano także do licznych wypowie-
dzi papieża Benedykta XVI o potrzebie 
pogłębionej formacji, która ma pomóc 
osobom kosekrowanym stawać się świad-
kami wiary. W tym kontekście zwrócono 
uwagę na niedostatek wykładów z teologii 
życia wewnętrznego zarówno w formacji 
początkowej, jak i w kursach formacyjnych 
dla wychowawców. Współcześnie kładzie 
się nadmierny nacisk na narzędzia psycho-
logiczne, zapominając o solidnej formacji w 
wierze. Pojawił się ponownie postulat 
wprowadzenia do programu studiów 
wszystkich seminariów  duchownych wy-
kładów z teologii życia konsekrowanego. 
 
Abp Depo oświadczył w trakcie spotkania, 
iż jest wolą Episkopatu Polski aby umowy 
zawierane z osobami konsekrowanymi o 
pracę w instytucjach kościelnych zawsze 
były zgodne z polskim prawem pracy. 
Wykluczył możliwość zawierania tzw. 
umów o dzieło lub świadczenia pracy w 
oparciu o przepisy dotyczące wolontariatu. 
Wezwał wikariuszy biskupich, by te sprawę 
przedstawiali na spotkaniach z probosz-
czami własnych diecezji. 
 
Podczas spotkania przedstawiono także 
relacje z przebiegu tegorocznych piel-
grzymek osób konsekrowanych do Gosty-
nia, Gietrzwałdu i na Święty Krzyż oraz 
dyskutowano nad obecnością osób konse-
krowanych w mediach.                        Red 

 
80-lecie „Homo Dei” 

 
W 2012 roku Prowincja Warszawska Re-
demptorystów obchodzi 80. rocznicę ist-
nienia kwartalnika teologiczno-
duszpasterskiego „Homo Dei”, którego 
redakcja znajduje się obecnie w Krakowie.  
 
Kwartalnik „Homo Dei” jest adresowany 
przede wszystkim do duchowieństwa, a 
także do wszystkich ludzi zaangażowa-
nych w życie Kościoła. Pismo ma charak-
ter praktyczny i wspiera osobistą formację 
kapłanów w wymiarze duchowym i dusz-
pasterskim. Tematyka pisma obejmuje  
przede wszystkim szeroko rozumiane 

zagadnienia teologiczne i duszpasterskie, 
ujęte obecnie w czterech działach: „artyku-
ły i wywiady”, „zagadnienia duszpaster-
skie”, „pomoce homiletyczne” oraz „recen-
zje i informacje”. 
 Kwartalnik „Homo Dei” ukazuje się od 
1932 roku. Do tej pory wydano 305 nume-
rów pisma. Jego pierwszym redaktorem 
był sługa Boży o. Kazimierz Smoroński, 
redemptorysta, który zginął w 1942 roku w 
Oświęcimiu. W 1952 roku władze komuni-
styczne zlikwidowały pismo pod pretek-
stem antypaństwowej działalności jego 
ówczesnego redaktora naczelnego o. 
Mariana Pirożyńskiego; wznowienie okaza-
ło się możliwe dopiero w 1957 roku. 
 

 
 
Początkowo siedziba redakcji mieściła się 
w Tuchowie, natomiast po II wojnie świa-
towej kolejno we Wrocławiu, Warszawie, 
Tuchowie i obecnie w Krakowie. Funkcję 
redaktora naczelnego pełnili: o. Kazimierz 
Smoroński (1932-1939), o. Marian Piro-
żyński (1946-1952 i 1957-1958), o. Stani-
sław Wójcik (1958-1982), o. Czesław 
Kudroń (1982-1990), o. Ryszard Marcinek 
(1990-1993), o. Stanisław Bafia (1993-
1997), o. Witold Kawecki (1997-2002), o. 
Wojciech Zagrodzki (2002-2011) i o. Piotr 
Koźlak (od 2011 r.)   Za: www.redemptor.pl 

 
Jubileusz 400-lecia karmelitanek  

w Polsce 
 

Jubileuszowe celebracje 400-lecia karmeli-
tanek bosych w Polsce, w skali ogólnopol-
skiej, rozpoczęła uroczysta Eucharystia 
sprawowana 24 maja br. pod przewodnic-
twem przełożonego generalnego zakonu o. 
Saverio Canistrà OCD, w klasztorze kar-
melitanek bosych w Krakowie, przy ul. 
Kopernika. 
 
W niedzielę 27 maja br. w Muzeum Ar-
cheologicznym w Krakowie została otwarta 
wystawa pt.: „Mam ja skarb, mam… Cztery 
wieki karmelitanek bosych w Polsce”, 
organizowana przez Krakowską Prowincję 
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Karmelitów Bosych, Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa i Muzeum Archeologiczne. 
Zostały tam pokazane zabytki ze wszyst-
kich Karmeli żeńskich na dawnych zie-
miach Polski oraz z dwu istniejących dziś 
w Krakowie domów na Wesołej i na Łob-
zowie. Obok dzieł sztuki znalazło się wśród 
nich wiele przedmiotów związanych z 
kulturą życia zakonnego karmelitanek 
bosych, na co dzień niedostępnych z racji 
klauzury papieskiej.  
 
W dniu 28 maja odbyło się całodzienne 
ogólnopolskie sympozjum naukowe na UJ 
w Krakowie o 400-leciu obecności karmeli-
tanek bosych. Jubileusz zakończą dzięk-
czynne Eucharystie sprawowane w po-
szczególnych klasztorach sióstr karmelita-
nek bosych 26 maja 2013 r. 
Więcej na: www.franicszkanie-warszawa.pl  
 

Rekolekcje dla przełożonych  
w Krakowie 

 
We współpracy z Konferencją Wyższych 
Przełożonych Zakonów Męskich, Centrum 
Formacji Duchowej odbywały się w dniach 
5-10 marca sześciodniowe rekolekcje dla 
wyższych przełożonych zakonnych. Reko-
lekcje w dynamice lectio divina, w klimacie 
pustyni, ciszy, i z możliwością indywidual-
nego towarzyszenia duchowego. 
 

  
 
Rekolekcje prowadził ks. Krzysztof Wons 
SDS - dyrektor CFD, kierownik duchowy, 
rekolekcjonista, wykładowca teologii du-
chowości. Rekolekcje Lectio Divina prowa-
dzone w CFD oparte są na wielowiekowej 
praktyce modlitwy Słowem Bożym. Dyna-
mika rekolekcji opiera się na czterech 
etapach modlitwy Słowem Bożym: lectio 
(czytanie) - meditatio (medytacja) - oratio 
(modlitwa) - contemplatio (kontemplacja), 
które stanowią cztery główne momenty 
rekolekcyjnego dnia. Za: www.cfd.sds.pl 
 

Pallotyński Jubileusz 50-lecia ka-
nonizacji Św. Wincentego 

 
Mszą pod przewodnictwem nuncjusza 
apostolskiego w Polsce abp. Celestino 
Migliore rozpoczął się 22 stycznia w War-
szawie Rok Jubileuszowy z okazji 50-lecia 
kanonizacji św. Wincentego Pallotiego. 

 
W homilii abp Migliore nawiązał do hasła 
obchodów: „Pallotti. Świętość dla apostol-
stwa”, podkreślając, że apostolstwo nie 
polega jedynie na doskonaleniu technik i 
środków, które pozwalają dotrzeć do ludzi. 
„Polega raczej na tym, żeby uobecniać 
Chrystusa tam, gdzie są dwie lub więcej 
osób, a więc w naszych wspólnotach za-
konnych, w parafiach, w domach rekolek-
cyjnych, w wydawnictwach, które prowa-
dzicie” – powiedział abp Migliore. 
 
Świętowanie 50-lecia kanonizacji św. 
Wincentego Pallottiego miało w Polsce 
charakter jubileuszowego pielgrzymowa-
nia. Po ośrodkach związanych z rodziną 
pallotyńską peregrynował  
krzyż-relikwia, który został złożony w gro-
bie św. Wincentego Pallottiego. Rok Jubi-
leuszowy zakończy się 20 stycznia 2013 r. 
w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie  

Za: Radio Watykańskie 
 

ISKK opracował raport o poznań-
skich pallotynach 

 
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego 
opracował raport z badania Prowincji 
Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni). Prze-
prowadzone na zlecenie Prowincji miało na 
celu stworzenie obrazu postaw życia za-
konnego jednej z pallotyńskich prowincji w 
Polsce.a: wwwZakres przedmiotowy bada-
nia obejmuje trzynaście następujących 
bloków tematycznych: (1) Charakterystyka 
społeczno demograficzna, (2) Zasadnicze 
elementy strukturalne, (3) Realizacja po-
wołania, (4) Realizacja celu SAK i Prowin-
cji, (5) Elementy funkcjonalne, (6) Funkcje 
wewnętrzne i zewnętrzne, (7) Stan i zna-
czenie misji, (8) Wspólnota domowa, (9) 
Wspólnota zakonna, (10) Pomoc przełożo-
nych dla członków Prowincji, (11) Forma-
cja zakonna i intelektualna, (12) Przejawy 
kryzysu, (13) Odejście ze Zgromadzenia. 
 
Badaniem zostali objęci wszyscy członko-
wie Prowincji, którzy złożyli wieczną kon-
sekrację, przynależący do domów w Pol-
sce oraz za granicą. Badanie zakładało 
poznanie realnych postaw członków Pro-
wincji oraz realizację przez nich Prawa 
Stowarzyszenia. 
 
Jest to kolejne badanie wspólnoty zakon-
nej, którą przeprowadził ISKK. Do tej pory 
badane było całe Zgromadzenia Księży 
Marianów w 2002 roku oraz w roku 2000 
pallotyńska Prowincja Chrystusa Króla. 

Za: www.iskk.pl 
 
Kapucyńskie „Centrum Pomocy” w 

budowie 
 
Trwają prace budowlane przy drugiej czę-
ści Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. 
Centrum powstaje z myślą o osobach 
potrzebujących, w tym szczególności 
bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. 
Pierwsza część Centrum od października 

2010 roku działa przy krakowskim Klaszto-
rze Braci Mniejszych Kapucynów. 
W budynku przy ulicy Smoleńsk w Krako-
wie będzie mieścić się zmodernizowana 
jadłodajnia, łaźnia, samoobsługowa pral-
nia, pomieszczenia przeznaczone do 
prowadzenia terapii zajęciowej i aktywizacji 
zawodowej, a także ambulatorium me-
dyczne, a w nim gabinety: dermatologicz-
ny, stomatologiczny, ginekologiczny, inter-
nistyczny z zapleczem diagnostycznym 
(USG, EKG). Powstający budynek będzie 
dopełnieniem pomocy dla osób wychodzą-
cych z bezdomności, świadczonej przy 
klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w 
Krakowie, przy ul. Loretańskiej 11. Zakoń-
czenie budowy planowane jest na grudzień 
2012 roku, a otwarcie Centrum na począ-
tek marca 2013.         Za: www.kapucyni.pl 

 
O. Andrzej Derdziuk prorektorem 

KUL-u 
 
Senat KUL wybrał 10 maja 2012 roku 
władze uczelni na kadencję 2012–2016, 
rozpoczynającą się 1 września 2012 roku. 
Wśród nich jest kapucyn prowincji war-
szawskiej, o. prof. dr hab. Andrzej 
Derdziuk, który został prorektorem ds. 
rozwoju. 
 
Rektorem KUL wybrano ks. prof. dr hab. 
Antoniego Dębińskiego. Pozostałymi pro-
rektorami zostali: ds. administracji i finan-
sów – dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL; 
ds. studenckich – dr hab. Krzysztof Narec-
ki, prof. KUL; ds. kontaktów międzynaro-
dowych – dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-
Kowalik, prof. KUL. 
 
Zgodnie z przepisami Statutu KUL wybór 
rektora musi zostać zatwierdzony przez 
władze kościelne – Wielkiego Kanclerza i 
Stolicę Apostolską. 

 
Prof. dr hab. nauk 
teologicznych An-
drzej Derdziuk 
OFMCap, członek 
Warszawskiej Pro-
wincji Zakonu Braci 
Mniejszych Kapu-
cynów, urodził 24 
stycznia 1962 roku 
w Skierbieszowie 

w rodzinie Wacława i Stanisławy, jako 
jeden z czworga rodzeństwa. Ukończył 
Technikum Elektroniczne w Zamościu. Do 
zakonu kapucynów wstąpił w sierpniu 1981 
i rozpoczął nowicjat w Zakroczymiu, a 
profesję złożył rok później w Nowym Mie-
ście nad Pilicą. Po studiach na KUL otrzy-
mał święcenia kapłańskie z rąk bł. Jana 
Pawła II 9 czerwca 1987 roku w Lublinie. 
Jest Kierownikiem Katedry Historii Teologii 
Moralnej na KUL. Specjalizuje się w historii 
teologii moralnej, metodologii teologii 
moralnej oraz teologii życia konsekrowa-
nego. Wypromował 13 doktorów i 185 
magistrów oraz przygotował 21 recenzji 
doktorskich i 304 recenzje magisterskie. 
Jest autorem piętnastu książek i ponad stu 
sześćdziesięciu artykułów naukowych, 
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czterdziestu haseł w encyklopediach, 
leksykonach i słownikach  

Za: www.kapucyni.pl 
65-lecie kapłaństwa byłego  
gwardiana Niepokalanowa 

 
Żyjemy w ciężkich czasach ciągle rosną-
cego bezrobocia, komercjalizacji życia, 
zaprzeczania uznanym wartościom, wśród 
których coraz częściej znajduje się nauka 
Kościoła katolickiego. Potrafimy skarżyć 
się na wszystko: na ból zęba, na drożyznę 
w sklepach, na czyjeś złe spojrzenie, na 
niewielkie nawet niewygody i przeciwności. 
Czasami trzeba nami dobrze potrząsnąć, 
żebyśmy zrozumieli, że to wszystko tak 
naprawdę nic nie znaczy, bo przecież jest 
w życiu coś znacznie ważniejszego, co 
właśnie przy życiu nas trzyma. Modlitwa i 
całkowite zawierzenie Bogu – to pomaga w 
najgorszych życiowych zawirowaniach i 
zakrętach. 
 

 
 
Swoje „tak” Bogu powiedział 65 lat temu (w 
dniu przyjęcia święceń kapłańskich) fran-
ciszkanin o. Janusz Szczepan Głazowski 
OFMConv, dając swym życiem dowód, że 
powiedział to z pełną świadomością wybo-
ru drogi, choć przecież na jej początku nie 
wiedział, jaka będzie. Skromny, jak to u 
franciszkanów, obchodzony rodzinnie we 
wspólnocie zakonnej i parafialnej – prze-
piękny był jubileusz o. Janusza Szczepana 
Głazowskiego OFMConv z zamojskiego 
klasztoru franciszkanów konwentualnych, 
którego ukoronowanie stanowiła Msza św. 
W gronie współbraci i zaproszonych gości 
Ofiarę sprawo-wał sam dostojny Jubilat, 
pochodzący z leżącego tuż obok Zamościa 
Sitańca. Tam właśnie Szczepan Głazowski 
przyszedł na świat w 1920 r. Większość 
swojego długiego i pracowitego życia 
późniejszy o. Janusz spędził w zakonie 
franciszkańskim, niezwykłą skromnością i 
oddaniem życiu zakonnemu doskonale 
naśladując św. Franciszka z Asyżu. Po-
czątkowo przebywał w Niepokalanowie, 
gdzie osobiście poznał św. Maksymiliana 
Kolbe, był świadkiem jego aresztowania, a 
potem wyniesienia do chwały ołtarzy. W 
Niepokalanowie o. Janusz przez długie 
lata był przełożonym wspólnoty. Święcenia 
kapłańskie przyjął 1 marca 1947 r. w Kra-
kowie. (…) 
 
Najbardziej wzruszającą chwilą jubileu-
szowych obchodów było błogosławieństwo 
udzielone przez Jubilata. Walcząc z nie-
mocą, podnosząc do błogosławieństwa 
lewą ręką niewładną prawą dłoń, tak bar-

dzo przypominał swojego wielkiego rówie-
śnika bł. Ojca Świętego Jana Pawła II, 
który w podobny sposób odmienił sens 
cierpienia, ofiarowując je za cierpienia 
Chrystusa.                                   
Więcej na www.warszawa.franciszkanie.pl 

 
Nowe wspólnoty zakonne w 

KWPZM 
 
Podczas Sympozjum IV Konferencji życia 
konsekrowanego odbyło się krótkie 129 
Zebranie plenarne Konferencji Wyższych 
Przełożonych Zakonów Meskich. Podczas 
obrad, prowadzonych przez przewodni-
czącego KWPZM, ks. Tomasza Sielickiego 
SChr, omówiono szereg bieżących pro-
blemów, związanych z funkcjonowaniem 
Konferencji. 
 
Ważną decyzją tego spotkania było przyję-
cie do grona członków KWPZM dwóch 
nowych wspólnot zakonnych. 
 
Pierwszą przyjętą wspólnotą są Misjonarze 
Matki Bożej Pocieszenia (Istituto Missioni 
Consolata), IMC, powstali we Włoszech na 
przełomie XIX i XX wieku. Ich założycielem 
był Bł. Józef Allemano. Obecnie Zgroma-
dzenie liczy 1007 członków, pracujących w 
26 krajach. Do Polski przybyli w 2007 roku  
i mają swój klasztor w Warszawie. 
 
Druga nowa wspólnota w KWPZM - Towa-
rzystwo Ducha Świętego - jest publicznym 
kleryckim stowarzyszeniem wiernych, 
erygowanym przez Metropolitę gdańskiego 
w 2003 roku. Nawiązuje do charyzmatu bł. 
Gwidona z Montpellier, założyciela Zakonu 
Ducha  Świętego.  Wspólnota składa się z 
trzech kapłanów, pięciu profesów po ślu-
bach czasowych oraz jednego postulanta. 
Ma obecnie dwa erygowane domy – w 
Dąbrowie w diec. Pelplińskiej oraz w Kra-
kowie. 
 
Witając nowych członków Konferencji 
wyrażamy nadzieję na rozwój tych Wspól-
not w Polsce i ich owocną współpracę z 
innymi Instytutami życia konsekrowanego 

 
Dominikanie od sierpnia  

w Katowicach 
 
Z nieukrywaną radością informujemy, że 
już w sierpniu bracia dominikanie obejmą 
Parafię Przemienienia Pańskiego w cen-
trum Katowic (ul. Sokolska 12).�Przed 
tygodniem Ksiądz Arcybiskup Wiktor 
Skworc oficjalnie zaprosił nas do pracy na 
terenie Archidiecezji Katowickiej. Posługę 
rozpoczniemy na początku sierpnia tego 
roku, a 26 sierpnia (niedziela), nastąpi 
oficjalne przekazanie parafii. 
 
Przez wiele lat modliliśmy się o otwarcie 
nowego klasztoru na Śląsku. Pełni 
wdzięczności do Boga i wspólnoty Kościo-
ła w Katowicach zapraszamy wszystkich 
do modlitwy w intencji Parafian, dotych-
czas pracujących tam kapłanów oraz braci 
rozpoczynających Święte Kaznodziejstwo. 

Przez najbliższe tygodnie Serwis Domini-
kanie.pl będzie śledził i publikował wiado-
mości na temat nowej placówki dominikań-
skiej.                    Za: www.dominikanie.pl  

O. Leon Knabit OSB wśród 
najlepszych blogerów w Polsce 

 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie - to 
właśnie w tym miejscu, 16 lutego miała 
miejsce uroczysta gala podsumowująca 
plebiscyt Blog Roku 2012. Nie zabrakło 
tam również części zespołu PS-PO wraz z 
najważniejszą osobą - o. Leonem Knabi-
tem. Kilka dni wcześniej okazało się, że o. 
Leon otrzymał nominację w kategorii „Pro-
fesjonalne" i zostaliśmy zaproszeni. 
  
 Emocje rosły z każdą chwilą, kiedy jurorka 
w naszej kategorii, p. Natalia Hatalska 
odczytywała werdykt, wstrzymaliśmy od-
dech. Chwila niepewności i... wielka, nie-
wysłowiona radość! Radość, która zapiera 
dech w piersiach i sprawia, że siłą rzeczy 
w oku kręci się łza. Ojciec Leon, a wraz z 
nim cały Serwis PS-PO otrzymał nagrodę. 
  

 
 
W tym momencie poczuliśmy, że nie jeste-
śmy na tej Gali sami, że są z nami - my-
ślami lub w modlitwie - wszyscy nasi  
czytelnicy, Świetliczanie, wszyscy, którzy 
przyczynili się do tego wielkiego sukcesu. 
Bez Was - Waszego wsparcia i pomocy - 
to wszystko nie mogłoby się udać, walczy-
liśmy do ostatniej chwili o każdy głos - i nie 
zawiedliście nas. Za to wszystko z serca 
dziękujemy. Ten sukces - to nasze wspól-
ne zwycięstwo - przede wszystkim ojca 
Leona, ale również całej ekipy PS-PO i 
wszystkich skupionych wokół nas czytelni-
ków, sympatyków i adwersarzy, dzięki 
którym stajemy się coraz lepsi. 
  
Gala była wielkim wydarzeniem - zjawiło 
się mnóstwo osób - zarówno tych z pierw-
szych stron gazet, jak i całkowicie anoni-
mowych. Gospodarzami byli Anna Maru-
szeczko oraz Maciej Orłoś, a całą imprezę 
uświetnił koncert zespołu Wilki. Było rów-
nież mnóstwo innych atrakcji, pyszne 
jedzenie, spotkania, rozmowy, uściski i 
gratulacje. Wszystkich zaproszonych gości 
łączyło jedno - w czasie tej Gali byliśmy 
jedną blogową wspólnotą, mimo, że wcze-
śniej rywalizowaliśmy w różnych katego-
riach. 
 
Radości nie było końca. Emocje były na-
prawdę bardzo duże, to wielkie wyróżnie-
nie, zarówno dla o. Leona jak i całego 
naszego serwisu. Raz jeszcze wszystkim 
składamy serdeczne podziękowania za 
głosy i wsparcie. Dobrze, że jesteście. 



 9 

  
A co na to wszystko o. Leon? Z właściwą 
sobie skromnością i szczerością mówi: 
„Internet nie musi być złem, a wręcz prze-
ciwnie. Ten blog jest ciekawą formą bycia 
z ludźmi, dotarcia do nich. Czytelnicy, 
których nazywamy Świetliczanami, znają 
się, szanują, pomagają sobie wzajemnie i 
wspierają nasze akcje. Taką formę działal-
ności można chyba nazwać duszpaster-
stwem".      Za: www.tyniec.benedyktyni.pl  

 
Atak hakerów 

 
18 września br, z chwilą rozpoczęcia 
transmisji modlitwy w Godzinie Miłosier-
dzia (15:00) i Koronki do Miłosierdzia 
Bożego z Sanktuarium w Krakowie-
Łagiewnikach rozpoczął się atak hakerów 
na stronę: faustyna.pl . Po dwóch godzi-
nach (o 17:23) strona Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia została całkowicie 
zablokowana. 
 
Pod atakiem podpisali się islamscy ektre-
miści, którzy korzystali serwera zareje-
strowanego w Belgii. Rano 19 września 
strona została udostępniona, ale jeszcze 
nie w całości. Codziennie odwiedza ją kilka 

tysięcy internatów w siedmiu obszarach 
językowych, by m.in. korzystać z „Dzien-
niczka”, Korkondancji oraz bogatych w 
treści opracowań dotyczących życia, du-
chowości i misji św. Siostry Faustyny, a 
także aktualnych wiadomości, codziennie 
transmitowanej modlitwy do Miłosierdzia 
Bożego czy Nieustannej Koronki. s. M. 
Elżbieta Siepak, 

 
XXII Światowe Igrzyska Młodzieży 

Salezjańskiej w Krakowie 
 

 
Piłka nożna, koszykówka, siatkówka i tenis 
stołowy: piłka w swoich czterech wymia-
rach zdominowała Kraków w dniach od 28 
kwietnia do 3 maja 2012 r. Blisko 1500 

ludzi młodych z 11 krajów Europy rywali-
zowało ze sobą w ramach XXII Świato-
wych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej, 
które honorowym patronatem objął Prezy-
dent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski. 
 
Koordynatorem Igrzysk była Salezjańska 
Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej 
Polskiej (SALOS RP), która promuje wśród 
dzieci i młodzieży pasję do sportu, uczciwą 
rywalizację i zasady gry “fair play”. 
 
Celem XXII Światowych Igrzysk Młodzieży 
Salezjańskiej jest stworzenie młodzieży 
salezjańskiej możliwości rywalizacji spor-
towej i budowania przez sport nowego 
świata, opartego na humanizmie chrześci-
jańskim, rozwoju osobowym i poszanowa-
niu wartości. Znaczący jest także walor 
kulturowy tej imprezy: młodzi sportowcy 
mogli wziąć udział w różnych wycieczkach 
z przewodnikiem, zwiedzając Kraków i 
okolice – Klasztor w Tyńcu (udając się tam 
i z powrotem statkiem), Muzeum Au-
schwitz-Birkenau i Kopalnię Soli w Wielicz-
ce                             Za: www.salezjanie.pl 

 

 

   
  Najważniejsze wiadomości zagraniczne 2012 

 

Dwoje nowych Doktorów Kościoła 
na początek Synodu Biskupów 

 
Kościół ma dwoje nowych Doktorów Ko-
ścioła: Hiszpana, szesnastowiecznego 
kapłana, kaznodzieję i teologa, św. Jana z 
Avili oraz Niemkę, średniowieczną bene-
dyktyńską mniszkę i mistyczkę, św. Hilde-
gardę z Bingen. Uroczystość ogłoszenia 
ich doktorami Kościoła odbyła się przed 
południem na Placu św. Piotra. 
 

Msza pod przewodnictwem Benedykta XVI 
była jednocześnie inauguracją sesji zwy-
czajnej Synodu Biskupów o nowej ewan-
gelizacji. Do faktu tego nawiązał w homilii 
Papież, przypominając, że Kościół istnieje 
właśnie po to, by głosić Dobrą Nowinę. Ta 
świadomość stała u podstaw misji, która w 
przeszłości ogarnęła cały, stopniowo po-
znawany świat. 
 
„Także w naszych czasach Duch Święty 
rozbudził w Kościele nowy powiew, by 
głosić Dobrą Nowinę, dynamizm duchowy i 
duszpasterski, który znalazł swój najpow-
szechniejszy wyraz i najbardziej miarodaj-

ny impuls w Soborze Watykańskim II – 
mówił Ojciec Święty. – Taka odnowiona 
dynamika ewangelizacji wywiera korzystny 
wpływ na dwa szczególne wyrastające z 
niej «konary» – to znaczy z jednej strony-
missio ad gentes, czyli głoszenie Ewangelii 
tym, którzy jeszcze nie znają Jezusa Chry-
stusa i Jego orędzia zbawienia, z drugiej 
zaś strony na nową ewangelizację skiero-
waną zasadniczo do osób, które chociaż 
zostały ochrzczone, oddaliły się od Kościo-
ła i żyją bez odnoszenia się do chrześci-
jańskiej praktyki. Rozpoczynające się dziś 
zgromadzenie synodalne jest poświęcone 
tej nowej ewangelizacji, aby sprzyjać w 
przypadku tych osób nowemu spotkaniu z 
Panem, który sam jeden wypełnia ludzkie 
życie głębokim sensem i pokojem; aby 
sprzyjać odkryciu na nowo wiary, źródła 
łaski niosącej radość i nadzieję w życie 
osobiste, rodzinne i społeczne.  
 
Oczywiście, takie szczególne ukierun-
kowanie nie może zmniejszać ani aktyw-
ności misyjnej we właściwym tego słowa 
znaczeniu, ani też zwyczajnej działalności 
ewangelizacyjnej w naszych wspólnotach 
chrześcijańskich”. Za: Radio Watykańskie 
 
Inauguracja Roku Wiary w Rzymie 

 
W obchodzoną w czwartek 50. rocznicę 
otwarcia Soboru Watykańskiego II Bene-
dykt XVI zainaugurował uroczyście Rok 
Wiary w Kościele. Podczas mszy w Waty-
kanie papież mówił o potrzebie pielęgno-
wania dziedzictwa nauczania soborowego 
na obecnej duchowej pustyni. 

 
Na Mszę na Placu świętego Piotra przybyli 
ekumeniczny patriarcha Konstantynopola, 
formalny zwierzchnik prawosławia Bartło-
miej I i zwierzchnik wspólnoty anglikań-
skiej, arcybiskup Canterbury Rowan Wil-
liams. 
 
Dla upamiętnienia Soboru ceremonię 
uzupełniono o kilka nawiązujących do 
niego gestów i obrzędów. Mszę rozpoczęła 
procesja, przypominająca wejście ojców 
soborowych do bazyliki watykańskiej 11 
października 1962 roku. Odbyła się też 
intronizacja kopii ewangeliarza, którego 
używano pół wieku temu. 

 
W homilii Benedykt XVI powiedział, że 
rozpoczynający się Rok Wiary jest konse-
kwentnie związany z całą drogą Kościoła w 
minionych 50 latach – „od Soboru, poprzez 
Magisterium Sługi Bożego Pawła VI, który 
ogłosił Rok Wiary w 1967 roku, aż do 
Wielkiego Jubileuszu roku 2000, poprzez 
który błogosławiony Jan Paweł II zapropo-
nował całej ludzkości na nowo Jezusa 
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Chrystusa jako jedynego Zbawiciela, wczo-
raj, dziś i na wieki”. 
 
Zauważył, że Sobór Watykański II był 
„ożywiany świadomością i pragnieniem 
konieczności” zaproponowania współcze-
snemu człowiekowi chrześcijańskiego 
misterium. 
 
Benedykt XVI Rok Wiary porównał do 
pielgrzymki „po pustyniach współczesnego 
świata”, w której nie trzeba „ani laski, ani 
torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy 
ani dwóch sukien”, ale Ewangelii i wiary 
Kościoła, której „jaśniejącym wyrazem” są 
dokumenty Soboru i opublikowany przed 
dwudziestu laty Katechizm Kościoła Kato-
lickiego.                           Za: www.deon.pl 

 
Wizyta Kard. Tarcisio Bertone  
w michalickim sanktuarium  

w Castel Sant’Elia 
 

Niedziela 13 maja 2012 roku pozostanie 
datą niezapomnianą i bardzo ważną 
w historii Papieskiego Sanktuarium Matki 
Bożej Skalnej w Castel Sant’Elia, a także 
w historii całego Zgromadzenia Świętego 
Michała Archanioła. Jest to data wizyty 
Kard. Tarcisio Bertone, z okazji  obchodów 
setnej rocznicy narodzin dla nieba Bł. 
Bronisława Markiewicza.  
 
 

 
 
Punktualnie o godzinie 17.00 rozpoczęła 
się Msza Św. pod przewodnictwem kard. 
Tarcisio Bertone, w asyście ok. 70 kapła-
nów, którzy przybyli na tę uroczystość 
z całej diecezji. Na uroczystość przybyli 
również liczni przedstawiciele władz woje-
wództwa, władze lokalne, cywilne 
i wojskowe, a przede wszystkim liczni 
wierni. 
 
Ks. Kardynał w homilii mówił iż całe życie 
ks. Markiewicza skierowane było ku umi-
łowaniu Boga i bliźniego, szczególnie tego 
najbardziej ubogiego, zaniedbanego, 
opuszczonego, dla którego oddał całe 
życie. Miał w sercu głębokie pragnienie 
zgromadzenia jak największej ilości dzieci 
opuszczonych, by ofiarować im Boga 
obecnego w sakramentach i ludzką miłość, 
której na co dzień tak bardzo im brakowa-
ło. W ten oto sposób bł. Bronisław gorliwie 
wypełniał przez całe swoje życie przyka-
zanie miłości Boga i bliźniego. Trwał 
i wytrwał w miłości. W chwili swej świąto-
bliwej śmierci do trwania w miłości wza-
jemnej i umiłowania pozostawionego dzieła 
z całej duszy wezwał swoich pierwszych 
duchowych synów. Od tego w zasadzie 

uzależniał powodzenie i pomoc Bożą 
w jego prowadzeniu. 
 
Homilię ks. Kardynał zakończył mocnym 
wezwaniem skierowanym do wszystkich 
synów i córek duchowych Błogosławione-
go Bronisława: Zachęcam wraz z Ojcem 
Świętym do ożywienia ducha modlitwy 
i apostolskiej gorliwości, do odważnego 
podejmowania waszych zadań na wzór 
błogosławionego Bronisława oraz do cał-
kowitego zawierzenia Bogu. 
 
Po podziękowaniu przełożony generalny 
ks. Kazimierz Radzik wraz z s. Leonią 
wręczył ks. Kardynałowi medal „Beneme-
renti Congregationis Sancti Michaëlis 
Archangeli”.              Za : www.michalici.pl  

 
Cztery osoby konsekrowane ogło-

szone świętymi 
 
Na Placu św. Piotra 21 października Pa-
pież dokonał kanonizacji siedmiorga bło-
gosławionych z różnych krajów i kontynen-
tów. Znalazły się wśród nich cztery osoby 
konsekrowane. Następnie przewodniczył 
Mszy, w której obok przybyłych stamtąd 
pielgrzymów wzięli udział uczestnicy Sy-
nodu Biskupów o nowej ewangelizacji. W 
homilii Benedykt XVI nawiązał do ich 
obecności i do Dnia Misji. 
 
Wśród nowych świętych szczególnie wy-
mownym przykładem oddania życia na 
wzór Chrystusa jest męczeństwo. XIX-
wiecznego francuskiego jezuity o. Jakuba 
Berthieu był misjonarzem Madagaskaru, 
gdzie walczył z niesprawiedliwością, nio-
sąc pomoc ubogim i chorym. W roku 1896 
poniósł tam męczeństwo. „Niech jego 
przykład pomoże licznym chrześcijanom 
prześladowanym dziś za wiarę” – powie-
dział w homilii Benedykt XVI. 
 
Założycielką zgromadzenia zakonnego 
Misjonarek Niepokalanego Poczęcia od 
Nauczania, zajmującego się edukacją 
młodzieży, była Maria Carmen Sallés y 
Barangueras. Ta nowa hiszpańska święta 
zmarła w 1911 r. 
 
Inna kanonizowana dziś zakonnica po-
święciła się służbie chorym na trąd. Była to 
zmarła w 1918 r. s. Marianna Cope (Ko-
ob) ze zgromadzenia Sióstr św. Francisz-
ka z Syracuse w stanie Nowy Jork. Uro-
dzona w 1838 r. w Heppenheim w Niem-
czech, miała tylko rok, gdy wyjechała z 
rodziną do USA. Opiekowała się razem ze 
św. Damianem de Veusterem trędowatymi 
na Hawajach. Jest przykładem tego, co 
najlepsze w tradycji katolickich sióstr pie-
lęgniarek – stwierdził Papież. 
 
O wyjeździe na misje marzyła też Anna 
Schäffer, niemiecka tercjarka franciszkań-
ska zmarła w 1925 r. Ta uboga dziewczy-
na, uległa ciężkiemu poparzeniu nóg, co, 
gdy pracowała, by zarobić na posag wy-
magany przy wstąpieniu do zakonu misyj-
nego. Przykuło ją to do łóżka na całe życie 
„Łoże boleści stało się dla niej klasztorną 
celą, a cierpienie misyjną służbą – powie-
dział Papież o kanonizowanej dziś mi-

styczce. – Umacniana przez codzienną 
Komunię św. stała się niestrudzoną orę-
downiczką w modlitwie i zwierciadłem 
miłości Boga dla licznych szukających 
rady”. Ojciec Święty polecił jej wstawien-
nictwu chrześcijański ruch hospicyjny. 

Za: Radio Watykanskie  
 

 Abp Joseph Tobin CSsR mianowany 
metropilitą w Indianopolis 

 
Benedykt XVI mianował dotychczasowego 
sekretarza Kongregacji ds. Instytutów 
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń 
Życia Apostolskiego, redemptorystę, abp 
Josepha Williama Tobina arcybiskupem 
Indianapolis, stolicy i największego miasta 
stanu Indiana, w środkowo-wschodniej 
części USA. 
 

 
 
Diecezja ta była pozbawiona ordynariusza 
od 21 września ub. roku, gdy Ojciec Święty 
przyjął rezygnację złożoną ze względu na 
stan zdrowia przez abp Daniela Buechlei-
na. 
 
Nowy arcybiskup Indianopolis, Joseph 
William Tobin urodził się w Detroit 3 maja 
1952 r. jako najstarszy z trzynaściorga 
rodzeństwa. Pierwsze śluby zakonne 
złożył 5 sierpnia 1973 r., święcenia ka-
płańskie przyjął 1 czerwca 1978 r. (…) 
 
W roku 1991 kapituła jego zgromadzenia 
wybrała go radnym generalnym, odpowie-
dzialnym za apostolat powołań i formację 
młodych. Sześć lat później został przeło-
żonym generalnym a w 2003 r. został 
ponownie generałem redemptorystów.  
 
2 sierpnia 2010 r. Benedykt XVI mianował 
go sekretarzem Kongregacji ds. Instytutów 
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń 
Życia Apostolskiego i wyniósł do godności 
arcybiskupa tytularnego Obba. W tym 
charakterze dążył on do załagodzenie 
napięć między Stolicą Apostolską a żeń-
skimi zgromadzeniami zakonnymi w USA.  

Za: www.redemptor.pl 
 
W Brukseli wysłuchanie publiczne 

w sprawie dyskryminacji TV Trwam 
 
W Parlamencie Europejskim w Brukseli 
odbyło się wysłuchanie publiczne „Wol-
ność mediów w Polsce – casus Telewizji 
Trwam” połączone z manifestacją na Placu 
Luksemburskim. Ma to związek z nieprzy-
znaniem Telewizji Trwam przez Krajową 
Radę Radiofonii i Telewizji miejsca na 
cyfrowym multipleksie. W debacie udział 
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wzięli ludzie świata nauki, politycy, dzien-
nikarze niezależnych mediów, w tym 
przedstawiciele Radia Maryja i Telewizji 
Trwam. Zorganizowali je eurodeputowani 
Zbigniew Ziobro i prof. Mirosław Piotrow-
ski. 
 
„Można dużo zrobić jeżeli jest dialog na 
argumenty” – powiedział o. Tadeusz Ry-
dzyk. Dyrektor Radia Maryja stwierdził, że 
za zamiast rozmowy jest systematyczne 
obrażanie i dzielenie. Dodał, że sytuacja 
związana z Telewizją Trwam to nic inne jak 
chrystianofobia. „Sprawa TV Trwam jest 
papierkiem lakmusowym tego czy nasza 
demokracja to jest demokracja afrykań-
skopodobna” – mówił z kolei redaktor 
Jacek Karnowski. Za: Radio Watykanskie   
 
Dwaj Oblaci z Polski nowymi bisku-

pami na Ukrainie 
 
Ojciec Święty mianował 23 listopada pol-
skiego oblata o. Jacka Pyla biskupem 
pomocniczym odesko-symferopolskim na 
Ukrainie. O. Jacek Pyl urodził się 17 sierp-
nia 1962 r. w Garwolinie na terenie diecezji 
siedleckiej. W 1977 roku wstąpił do niż-
szego seminarium duchownego Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej (O.M.I.). 
Następnie rozpoczął studia w Wyższym 
Seminarium Duchownym Misjonarzy Obla-
tów Maryi Niepokalanej w Obrze k. Wolsz-
tyna (Wielkopolska). Wieczystą profesję 
zakonną złożył w 1986 roku, a święcenia 
prezbiteratu przyjął 20 czerwca 1988 roku. 
 
Po święceniach prezbiteratu pełnił posługę 
socjusza nowicjatu na Świętym Krzyżu. W 
roku 1990 wyjechał na Ukrainę, gdzie w 
latach 1997-2003 pełnił funkcję Superiora 
Delegatury Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej na Ukrainie. W chwili nomi-
nacji biskupiej pełnił funkcję proboszcza 
parafii pw. św. Michała Archanioła w Tyw-
rowie w diecezji kijowsko-żytomierskiej.  
 
 

 
 
29 listopada 2012 r. Ojciec Święty Bene-
dykt XVI mianował ojca Radosława Stefa-
na Zmitrowicza OMI biskupem pomocni-
czym diecezji kamieniecko-podolskiej, 
przydzielając mu stolicę tytularną – Gissa-
ria. 
 
O. Radosław Zmitrowicz urodził się 2 
września 1962 r. w Gdańsku-Wrzeszczu, z 
rodziców Henryka i Wiesławy. Po maturze 
wstąpił do nowicjatu Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu i 
po roku, 8 września 1982, w Obrze, złożył 
pierwsze śluby zakonne. 17 czerwca 1989 
r., z rąk ks. bpa Stanisława Napierały, 

przyjął w Obrze święcenia prezbiteratu i 
jako kapłan kontynuował pracę w Marko-
wicach. W roku 1991 został wikariuszem w 
Parafii pw. Chrystusa Króla w Poznaniu. 
Po dwóch latach został ponowne wezwany 
do Markowic, gdzie powierzono mu funkcję 
ojca duchownego w Niższym Seminarium 
Duchownym. 
 
Gdy we wrześniu 1997 r. Stolica Apostol-
ska ustanowiła misję sui iuris w Turkmeni-
stanie, o. R. Zmitrowicz udał się do tego 
kraju wspólnie z o. Andrzejem Madejem – 
superiorem misji. Turkmeńskiemu Kościo-
łowi służył przez trzy lata i w roku 2000 
został skierowany do pracy w Delegaturze 
Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów na 
Ukrainie. Pełnił tam funkcje duszpasterskie 
m.in. w Czernihowie, Sławutyczu i Kijowie. 
W roku 2006 zastąpił o. Jacka Pyla na 
stanowisku superiora delegatury z rezy-
dencją w Obuchowie. We wrześniu bieżą-
cego roku rozpoczął trzecią kadencję w 
charakterze wyższego przełożonego obla-
tów na Ukrainie.              Za: www.oblaci.pl   

 
Zakonnica sekretarzem Episkopatu 

w RPA 
 
Siostra zakonna została sekretarzem 
generalnym Konferencji Episkopatu Połu-
dniowej Afryki. S. Hermenegild Makoro ma 
60 lat, jest rodowitą Południowoafrykanką i 
należy do lokalnego zgromadzenia Misjo-
narek Przenajdroższej Krwi. 
 
Studiowała pedagogikę i teologię, by na-
stępnie pracować jako nauczycielka w 
jednej z katolickich szkół średnich. Działała 
też jako diecezjalna koordynatorka kate-
chezy i animacji pastoralnej. Ponadto była 
przełożoną prowincji swego zgromadzenia. 
Ostatnio przez sześć lat pracowała jako 
sekretarz pomocniczy południowoafrykań-
skiej konferencji biskupów.   

Za: Radio Watykańskie. 
 
Kongregacja Nauki Wiary wprowa-
dza reformę Konferencji Zakonów 

Żeńskich w USA 
 
Poważne problemy doktrynalne dotyczące 
wielu osób konsekrowanych w USA są 
przyczyną zapowiedzi reformy Konferencji 
Zakonów Żeńskich w tym kraju. Do koor-
dynacji tych zmian powołany został spe-
cjalny zespół amerykańskich biskupów pod 
przewodnictwem abp. Jamesa Petera 
Sartaina. Stolica Apostolska wskazuje na 
konieczność rewizji funkcjonowania tej 
struktury zakonnej, by zapewnić wierność 
nauczaniu Kościoła m.in. w takich kwe-
stiach, jak aborcja, eutanazja, święcenia 
kobiet czy homoseksualizm. Ważne będzie 
także zacieśnienie relacji między Konfe-
rencją a Episkopatem USA. 
 
Nominacja abp. Sartaina jest konsekwen-
cją przygotowanego na prośbę Kongrega-
cji Nauki Wiary raportu. Wskazano w nim 
szereg poważnych błędów teologicznych i 
doktrynalnych, jakie pojawiały się w doku-
mentach Konferencji Zakonów Żeńskich 
USA na przestrzeni ostatnich lat. Dotyczą 
one przede wszystkim niezgodnej z nauką 

Kościoła koncepcji życia zakonnego. Ra-
port mówi o przypadkach mogących być 
nawet odstępstwem od wiary. Wskazuje 
również na niewystarczającą formację 
doktrynalną niektórych nowych przełożo-
nych i formatorek. Ocenie poddane zostały 
także pewne radykalne, feministyczne 
tendencje niezgodne z wiarą katolicką, jak 
i niektóre kontrowersyjne działania zwią-
zane z kwestiami medycznymi i etyką 
seksualną w dzisiejszej Ameryce. Prefekt 
Kongregacji Nauki Wiary kard. William 
Levada wyraził nadzieję, że proponowane 
zmiany zapewnią silniejsze zakorzenienie 
doktrynalne Konferencji dla podejmowania 
dalszych jej szczytnych inicjatyw i zaanga-
żowań.                   Za: Radio watykańskie  

 
Śluby wieczyste biskupa nominata 

 
Dnia 4 grudnia 2012 w cerkwi franciszka-
nów w Tarnopolu biskup nominat, o. Nil 
Łuszczak OFM złożył na ręce o. prowincja-
ła Ezdrasza Biesoka śluby wieczyste w 
Zakonie Braci Mniejszych prowincji pa-
newnickiej franciszkanów. 
 

 
 
Na złożenie ślubów wyraziła wcześniej 
zgodę Stolica Apostolska, gdyż o. Nil 
otrzymał nominację biskupią, będąc jesz-
cze profesem czasowym. 19 listopada 
papież Benedykt XVI mianował o. Nila 
biskupem pomocniczym eparchii muka-
czewskiej obrządku bizantyjskiego, przy-
dzielając mu stolicę tytularną Flenucleta. 
Święcenia biskupie czyli chirotonia, odbę-
dą się w sobotę 12 stycznia 2013 r. w 
soborze katedralnym Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Użgorodzie. 
 
O. Nil należy do powołanej do istnienia 
dekretem ministra generalnego o. José 
Rodrígueza Carballo z 25 marca 2006 
Fundacji Bizantyjskiej Wszystkich Świętych 
Zakonu Serafickiego zależnej od naszej 
prowincji zakonnej. Do fundacji należą 
klasztory w Tarnopolu, Nyżnij Bystryj i 
Użgorodzie. Od kilku lat wszystkie etapy 
formacji początkowej mają miejsce na 
Ukrainie. Domem postulanckim i nowicjac-
kim jest klasztor w Tarnopolu. Bracia stu-
diujący mieszkają w Użhorodzie, gdzie 
uczęszczają do seminarium diecezjalnego 
obrządku bizantyjskiego, którego wykła-
dowcą jest biskup nominat. 

 Za: www.panewniki.franciszkanie.pl  
 

Generał Braci Mniejszych  
nowym przewodniczącym  

Unii Przełożonych Generalnych 
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Minister generalny zakonu braci mnieszych 
José Rodríguez Carballo, został wybrany 
na nowego przewodniczącego Unii Wyż-
szych Przełożonych (USG) — która bądzie 
miała swoją nową siedzibę prawną w 
Watykanie — na zakończenie prac 80. 
zgromadzenia semestralnego i ogólnego, 
które odbyło się od 21 do 23 listopada w 
Rzymie. Hiszpański zakonnik został na-
stępcą ks. Pascuala Cháveza Villanuevy, 
przełożonego generalnego salezjanów, 
który po sześciu latach kończy pełnienie 
funkcji przewodniczącego Unii. 
 

 
 
Nowy przewodniczący w krótkim przemó-
wieniu do zgromadzenia, po wyborze, 
ukazał zwłaszcza cele, które powinno jego 
zdaniem stawiać sobie życie konsekrowa-
ne dzisiaj: ewangelizować siebie, by móc 
ewangelizować, przede wszystkim szukać 
Boga, być z ubogimi, poważnie traktować 
wyzwania stawiane przez ekologię, obronę 
praw człowieka, sprawiedliwość i pokój. 
Rodríguez Carballo urodził się w (Galicja) 
11 sierpnia 1953 r., jest ministrem gene-
ralnym braci mniejszych od 2003 r. W 
2009 r. kapituła generalna, zgromadzona 
w bazylice Matki Bożej Anielskiej potwier-
dził jego wybór na zwierzchnika zakonu do 
2015 r., jako 119. następcę św. Francisz-
ka. Jest on także członkiem Kongregacji 
ds. Ewangelizacji Narodów.  

Za: www.osservatoreromano.va 
 

„Głos przyszłości” 
Przesłanie UCESM do zakonników i 

zakonnic w Europie 
 
Podf koniec marca odbyło się w Lourdes 
we Francji XV Zebranie Plenarne Europej-
skiej Unii Konferencji Przełożonych Wyż-
szych (UCESM). Podczas zjazdu  prze-
wodniczących narodowych Konferencji 
zakonnych z całej Europy wybrano nową 
Radę wykonawcza, która będzie kierowała 
Unią w czasie następnych czterech lat.  
 
W nowym składzie rady UCESM znaleźli 
się: P. Giovanni PERAGINE, Albania. – 
przewodniczący; S. Viviana BALLARIN, 
Italia. – wiceprzewodnicząca; P. Mariano 
Sedano Sierra, Rosja. - członek rady; S. 
Ivanka Mihaljevic, Bośnia- Hercegowina, - 
członek rady 
 
Uczestnicy Zebrania Plenarnego skierowali 
do zakonnic i zakonników  w Europie prze-
słanie, zatytułowane Głos przyszłości: 
 

My, uczestnicy XV Zebrania Plenarnego 
UCESM – Unii Europejskich Konferencji 
Przełożonych Wyższych, pochodzący z 27 
krajów, spotkaliśmy się w Lourdes, we 
Francji, w dniach 19–24 marca 2012 roku. 
Podczas naszego zebrania rozważaliśmy 
temat: Zakonnice i zakonnicy w Europie. 
Życie jako powołanie. Akceptujemy i popie-
ramy niniejsze przesłanie, które zostało 
zredagowane przez przedstawicieli mło-
dych osób konsekrowanych, których za-
prosiliśmy do udziału w naszym spotkaniu. 
W tych dniach poruszyły nas głęboko żywa 
obecność Maryi w Jej Sanktuarium w 
Lourdes i przykład życia świętej Bernadety. 
Odkryliśmy również inspirację dla naszego 
życia konsekrowanego w dzisiejszej Euro-
pie, płynącą z powołania proroka Jeremia-
sza. 
 
Pan skierował do mnie następujące słowo 
(Jr 1,4). Nasze życie jest głęboko zakorze-
nione w Słowie Boga, ponieważ to On jest 
fundamentem naszego powołania jako 
zakonnic i zakonników. My, uczniowie 
Jezusa Chrystusa, wciąż doświadczamy 
tego żywego Słowa przez osobistą relację 
z Nim. Jesteśmy przekonani, że Bóg wzy-
wa nas do troski o to, by nasza miłość była 
żywa. 
 
Znałem cię… konsekrowałem cię… usta-
nowiłem cię prorokiem… (Jr 1,5). Tak jak 
kiedyś usłyszeliśmy to Boże wezwanie, tak 
słyszymy je dziś na nowo. Każde ludzkie 
życie jest powołaniem: jako zakonnice i 
zakonnicy odczytujemy w nim wezwanie 
do życia w braterskiej komunii i w solidar-
ności z innymi. 
 
Nie mów „Jestem młodzieńcem”, gdyż 
pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę (Jr 
1,7). W obecnej złożonej rzeczywistości 
czasem czujemy się zniechęceni i niezdol-
ni do mówienia o Bogu… Czasem ogarnia 
nas zwątpienie i pytamy, czy życie zakon-
ne ma jeszcze sens dla młodych ludzi we 
współczesnej Europie. Jednocześnie w 
naszej kruchości, w naszym ubóstwie Bóg 
wzywa nas, tak jak proroka Jeremiasza: 
Pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę… W 
świecie doświadczanym cierpieniem nasze 
zgromadzenia i instytuty są powołane do 
tego, by być szczególnymi miejscami 
solidarności i zaufania, gdzie różne poko-
lenia braci i sióstr czują się współodpowie-
dzialne za czas obecny i za przyszłość. 
 
Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię 
chronić (Jr 1,8). Jesteśmy świadomi, że 
istnieje kryzys wiary i powołań, ale nie 
tracimy ducha. Zmartwychwstały Pan jest z 
nami! Świadomość Jego miłosiernej miło-
ści napełnia nas radością i odwagą. Mamy 
tak wiele darów, którymi możemy się po-
dzielić z ludźmi w Europie. Wierzymy, że to 
właśnie dziś jest naszym „kairos” – czasem 
nadziei na miarę zawierzenia naszego 
życia Jezusowi. 
 
Daję ci dzisiaj władzę nad narodami… byś 
budował i sadził (Jr 1,10).Pochodzimy z 
wielu narodów, powołani do tego, by być 
świadkami obecności Pana. Sadzimy i 
budujemy; mamy udział w tworzeniu no-
wego świata. Współdzielimy misję Chry-

stusa, który obiecał, że uczyni wszystko 
nowe (por. Ap 21,5). 
 
Pan skierował do mnie następujące słowa: 
„Co widzisz?” (Jr 1,11.13). Widzimy rze-
czywistość tego świata, potrzebującego 
Bożej miłości: ludzi, którym należy przy-
wrócić godność; ludzi, których stopy trzeba 
obmyć; ludzi, których pragnienie należy 
ugasić. Czujemy, że Duch Święty działa w 
naszych sercach przez nadzieję i radość, 
których nam dzisiaj udziela. Widzimy nowe 
horyzonty, które zachęcają nas do konty-
nuowania pielgrzymki wiary ku nowej 
ewangelizacji, ramię w ramię z Bogiem i z 
wszystkimi ludźmi dobrej woli  

 
O. Piotr Nawrot SVD odebrał 

nagrodę Reina Sofia 
 
10 marca o. Piotr Nawrot werbista,  ode-
brał z rąk Królowej Hiszpanii nagrodę 
Reina Sofia, o przyznaniu której informo-
waliśmy już wcześniej. Nagrodę osobiście 
wręczyła królowa Zofia w obecności mini-
stra kultury i ambasadorów różnych kra-
jów. Ceremonia odbyła się w Domu Ame-
ryki w Madrycie. Podczas uroczystości 
zaprezentowano dokonania nagrodzonych 
osób. Po ceremonii odbyła się też sesja 
zdjęć z królową, obecnymi ministrami i 
ambasadorami. W Domu Ameryki byli 
m.in. obecni pracownicy ambasady Boliwii 
z panią ambasador. 
 

  
 
Podczas poczęstunku miałem okazję 
porozmawiać z królową Zofią. Okazało się, 
że zna muzykę z misji w Boliwii i poprosiła 
mnie o kilka nagrań płytowych, co zupełnie 
było dla mnie zaskoczeniem – podkreśla 
ks. prof. Nawrot. Laureat nagrody zauwa-
ża, że człowiek czuje się w obecności 
królowej wysłuchany i bez dystansu.                    
Za: www.werbisci.pl 
 

Pallotyński misjonarz  
o dramatycznej wojnie w Kongo 

 
Misjonarz ks. Wiesław Kantor SAC poin-
formował o nowym konflikcie zbrojnym w 
regionie pracy polskich misjonarzy. 15 
listopada 2012 r. o godz. 5.00 rozpoczęły 
się walki między rebeliantami M23 i regu-
larną armią Demokratycznej Republiki 
Konga. 
 
Dotychczas rebelianci zajmowali region 
Rutshuru, w którym znajdują się 4 parafie, 
w tym jedna największa pallotyńska. Pod-
czas poprzednich walk ludność z tych 
regionów masowo uciekała do sąsiedniej 
Ugandy w stronę Parku Wirunga, jednak 
większość przybyła do Gomy, miasta 
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wojewódzkiego. Tych uciekinierów są 
dziesiątki tysięcy. 
 
Od wczoraj rebelia przesuwa się w stronę 
Gomy, gdzie po drodze znajdują się obozy 
dla uchodźców z poprzednich walk. Jak się 
dowiadujemy od naszych misjonarzy pallo-
tyńskich, pracujących w Rutshuru i w Go-
ma, wśród ludności miejscowej jest bardzo 
dużo paniki. Droga z Rutshuru do Gomy 
jest odcięta, a właśnie tam ludzie zaspoka-
jali swe podstawowe potrzeby, przede 
wszystkim zaopatrywali się w żywność. 
 
Wcześniejsza rebelia i walki spowodowały 
wielkie zubożenie ludności, ponieważ 
przyczyniły się do zastoju w handlu, na 
drogach było bardzo niebezpiecznie, ludzie 
nie mogli uprawiać swoich pól, mnożyły się 
napady, kradzieże, gwałty itp. 
 
 

 
 
Ze względu na niebezpieczeństwo w ko-
munikacji nauczyciele i inni pracownicy nie 
otrzymywali wynagrodzenia za swoją 
pracę. 
 
Zwracam się z gorącą prośbą o modlitwę 
za wszystkich mieszkańców tego udręczo-
nego regionu i całego kraju. Pamiętajmy o 
tych, którym posługują nasi Współbracia i 
módlmy się o pokój i bezpieczeństwo dla 
wszystkich dotkniętych tym konfliktem! 

 Za: www.pallotyni.org 
 

Polska urszulanka wśród ekspertów 
Synodu Biskupów 

 
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem 
Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji 
Papież mianował jego ekspertów i audyto-
rów. Pochodzą oni ze wszystkich konty-
nentów. Są to księża, osoby konsekrowa-
ne i wierni świeccy. 45 ekspertów wspo-
magać będzie podczas obrad sekretarza 
specjalnego Synodu, którym jest francuski 
arcybiskup Pierre-Marie Carré. Wśród nich 
jest też dwoje Polaków: s. Anna Klich OSU 
z Krakowa, dyrektor tamtejszego Między-
zakonnego Wyższego Instytutu Kateche-
tycznego, i ks. Krzysztof Mielnicki, kierują-
cy Wydziałem Katechezy i Szkolnictwa 
Katolickiego diecezji drohiczyńskiej. 
 
Z innych ekspertów Synodu można wy-
mienić dla przykładu tak znane postacie, 
jak br. Enzo Bianchi, przeor ekumenicznej 
wspólnoty monastycznej w Bose we Wło-
szech, słoweński artysta o. Marko Rupnik 
SJ czy pochodzący z Egiptu o. Samir 
Khalil Samir SJ, znawca arabskiej kultury 

chrześcijańskiej i muzułmańskiej, wykłada-
jący w Rzymie i w Bejrucie. 
 
Także wśród 49 audytorów Synodu Bisku-
pów o nowej ewangelizacji jest nasza 
rodaczka Ewa Kusz z instytutu świeckiego 
Niepokalanej Matki Kościoła, związanego z 
ruchem Światło-Życie.  
 
W grupie tej reprezentowanych jest rów-
nież szereg innych ruchów kościelnych, 
często przez swych przewodniczących, jak 
np. Carl Albert Anderson stojący na ich 
czele Rycerzy Kolumba, Marco Impagliaz-
zo przewodniczący Wspólnoty św. Idziego, 
Meksykanin José Prado Flores, założyciel i 
dyrektor Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja, 
czy Maria Voce przewodnicząca Ruchu 
Focolari. Są tu też m.in. przełożona gene-
ralna Misjonarek Miłości Matki Teresy s. 
Mary Prema Pierick, sekretarz generalny 
Caritas Internationalis Francuz Michel Roy 
czy Urugwajczyk Guzmán M. Carriquiry, 
pierwszy świecki będący w Kurii Rzymskiej 
sekretarzem Papieskiej Komisji ds. Amery-
ki Łacińskiej           Za: Radio watykańskie    

 
Benedykt XVI modlił się przy 
trumnie swego spowiednika 

 
22 czerwca w programie wieczornym 
działalności Benedykta XVI znalazła się 
modlitwa w kościele św. Szczepana Abi-
syńczyków w Watykanie przy wystawionej 
tam trumnie o. Mariusza Paczóskiego 
OFM Conv. Zmarły 20 czerwca w Rzymie 
77-letni spowiednik bazyliki św. Piotra był 
wcześniej m.in. przewodniczącym Konfe-
rencji Wyższych Przełożonych Zakonów 
Męskich w Polsce, przełożonym warszaw-
skiej prowincji franciszkanów konwentual-
nych i gwardianem Niepokalanowa.  
 
Od 12 lat należał do watykańskiego Kole-
gium Penitencjarzy, którego przez pewien 
czas był rektorem. Ciało o. Paczóskiego 
zosta-nie przewiezione do Polski. Jak 
poinfor-mowało Biuro Prasowe Stolicy 
Apostol-skiej, papieska wizyta ma charak-
ter ściśle prywatny. Za: Radio Watykanskie 
 
Trwa wyjaśnianie problemów we-
wnętrznych Legionistów Chrystusa 
 
Przełożeni Legionistów Chrystusa w pełni 
zastosowali się do wymogów kościelnego 
procedur i sami powiadomili Watykan o 
docierających do nich sygnałach o mole-
stowaniu nieletnich przez duchownych z 
tego zgromadzenia – oświadczył ks. Fede-
rico Lombardi SJ dziennikarzom. 
 
Watykański rzecznik odniósł się tym sa-
mym do informacji medialnych oraz 
oświadczenia samego zgromadzenia w tej 
sprawie. Legioniści wyjaśniają, że obwi-
nionych jest siedmiu księży. Tylko w wy-
padku jednego z nich chodzi o przypadki 
stosunkowo niedawne. Pozostali mieli 
dopuścić się wykroczeń przed kilkudzie-
sięciu laty. Szczegóły tych spraw nie są 
znane. Agencji Asociated Press udało się 
dotrzeć tylko do jednej z ofiar. Jest nią były 
legionista, który jako seminarzysta w wieku 
17 czy 18 lat był skłaniany przez swego 

przełożonego do czynów homoseksual-
nych          Za: Radio Watykańskie  
 

Ilu jest zakonników w kolegium 
kardynalskim? 

 
35 purpuratów to zakonnicy – należą oni 
łącznie do 15 zakonów i zgromadzeń 
zakonnych. Najwięcej swych członków 
mają w Kolegium Kardynalskim jezuici – 8, 
w tym dwóch poniżej 80. roku życia, na-
stępnie franciszkanie i salezjanie – po 6, z 
tym że ci pierwsi mają 3 elektorów, a ci 
drudzy – 4. Trzech kardynałów należy do 
zakonu kaznodziejskiego (dominikanów), 
w tym dwóch ma prawa wyborcze, a 
dwóch do Zgromadzenia Kapłanów Naj-
świętszego Serca Jezusowego (dehonia-
nów); jednym z nich jest Polak kard. Stani-
sław Nagy (90 lat).  
 
Pozostałe wspólnoty zakonne mają po 
jednym swym przedstawicielu wśród kar-
dynałów. Jest w tym gronie jeden zakon 
wschodni – mnichów studytów, reprezen-
towany przez kard. Lubomyra Huzara, 
emerytowanego greckokatolickiego arcybi-
skupa większego kijowsko-halickiego 
(niespełna 79-letniego).   Za: www.deon.pl  
  

Salezjanie pomagają uchodźcom  
w Syrii 

 
Pracujący w Syrii księża salezjanie aktyw-
nie włączają się w pomoc dla uchodźców. 
Chodzi głównie o salezjańskie wspólnoty 
obecne w Aleppo, Damaszku i Kafroun, 
które na nieokreślony czas zawiesiły swe 
normalne zajęcia duszpastersko-
edukacjne po to, by skuteczniej nieść 
pomoc cierpiącej ludności. Jednocześnie, 
jak podkreśla ks. Munir El Rai, wikariusz 
inspektorii dla Bliskiego Wschodu, salezja-
nie podejmują działania na rzecz dialogu i 
pojednania narodowego. Prowadzą też 
modlitwę o pokój i wzywają, by włączali się 
w nią chrześcijanie na całym świecie. 
Pomocą humanitarną otaczają nie tylko 
chrześcijan, ale i muzułmanów, głównie 
dzieci i młodzież. 
 

  
 
„Dialog i współpraca to rys charaktery-
styczny naszych misji w krajach islam-
skich” – mówi z kolei ks. Václav Klement, 
radny ds. salezjańskich misji na świecie. 
„Wielkim darem w tej pracy jest rzeczywi-
ste budowanie dialogu i otwieranie na 
niego młodych ludzi, zarówno chrześcijan 
jak muzułmanów. Bez dialogu wspólne 
życie jest niemożliwe. Kolejnym z wielu 
wyzwań, przed jakimi stoimy, jest próba 
zrozumienia drugiej strony. Kiedy mówimy 
o edukacji, dla nas jest to równoznaczne z 
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formowaniem sumień. Jednak nie jest to 
wcale takie łatwe, ponieważ te słowa dla 
chrześcijan i muzułmanów znaczą coś 
zupełnie innego. Jednak to właśnie eduka-
cja jest kluczem do sukcesu. W wychowa-
niu odnosimy się nie tylko do «rozumu», 
ale również do «przyjaźni» i «wiary». Te 
trzy elementy nazywamy «systemem pre-
wencji», który pozwala na pracę także w 
środowiskach muzułmańskich” – dodaje 
czeski salezjanin.   Za: Radio watykanskie 

 
Dominikański biskup na Łotwie 

rezygnuje bo chce wrócić do życia 
zakonnego w Polsce 

 
Dotychczasowy biskup łotewskiej diecezji 
Lipawa (Liepaja) dominikanin Vilhelms 
Lapelis, który kilka dni temu w wieku 51 lat 
ustąpił z urzędu, zapowiedział, że zamie-
rza powrócić do życia zakonnego. W wy-
wiadzie dla łotewskiej gazety „NRA” 
oświadczył, że 11-letnia posługa biskupia 
„spustoszyła” go duchowo, dlatego popro-
sił papieża o zwolnienie go z tych obo-
wiązków i umożliwienie mu powrotu do 
klasztoru. Dodał, że jako zakonnik za-
mieszka w Polsce. 
 

20 czerwca br. Biuro Prasowe Stolicy 
Apostolskiej ogłosiło, że Benedykt XVI 
przyjął prośbę biskupa V. Lapelisa o ustą-
pienie z urzędu ordynariusza Lipawy. 
Jednocześnie papież powierzył kierowanie 
tą diecezją tymczasowo biskupowi Jelgavy 
Edvardsowi Pavlovskisowi (Edwardowi 
Pawłowskiemu). Dla diecezjan lipawskich i 
większości katolików na Łotwie wiadomość 
ta była całkowitym zaskoczeniem. 
 
Bp Vilhelms Toms Marija Lapelis urodził 
się 30 grudnia 1961 w Dyneburgu we 
wschodniej Łotwie – na terenie dawnych 
Inflant Królewskich, gdzie jeszcze dziś 
mieszka wielu Polaków i osób polskiego 
pochodzenia. 1 czerwca 1986 przyjął 
święcenia kapłańskie w (nielegalnym jesz-
cze w ówczesnym ZSRR) Zakonie Kazno-
dziejskim (dominikanów). Pracował dusz-
pastersko w różnych parafiach w archidie-
cezji ryskiej i diecezji lipawskiej. 
 
Po odzyskaniu w 1991 niepodległości 
przez Łotwę był w latach 1993-97 przeło-
żonym wikariatu generalnego dominikanów 
w krajach bałtyckich i na Białorusi. Od 
1997 był także wikariuszem generalnym 
diecezji lipawskiej. 25 stycznia 2000 Jan 

Paweł II mianował go biskupem-
koadiutorem tej jednostki kościelnej (sakrę 
przyjął 25 marca tegoż roku), a 12 maja 
2001 objął rządy w diecezji jako jej biskup. 
Był także m.in. sekretarzem generalnym 
episkopatu Łotwy. 
 
Gdy byłem biskupem diecezjalnym, utwo-
rzyliśmy portal katolicki i zaczęliśmy wy-
dawać własną gazetę. Troszczyłem się też 
o finanse kościelne, założyłem katolicką 
szkołę podstawową w Lipawie, zbudowali-
śmy nowe świątynie - wyliczał hierarcha w 
wywiadzie. Ale jednocześnie, jak zazna-
czył, praca ta „spustoszyła go wewnętrz-
nie”, dlatego postanowił wrócić „do swych 
korzeni”. Swoją działalność duchową roz-
poczynałem od życia mniszego, dlatego z 
własnej woli chcę wrócić na tę drogę - 
podkreślił emerytowany już obecnie hierar-
cha. Zaznaczył, że nie wie jeszcze, co 
będzie robił na Łotwie, ale ponieważ do-
brze zna język polski, to swą działalność 
będzie na razie kontynuował w Polsce. 
Dodał przy tym, że jego ustąpienie w żad-
nym wypadku nie wiąże się ze stanem 
jego zdrowia.           Za: www.wpolityce.pl

     
  Zapowiedzi wydarzeń 

 
 
 

Sympozjum na KUL-u poświęcone 
rekolekcjom szkolnym 

 
Rekolekcje szkolne – z tym wyzwaniem 
mierzymy się już ponad 20 lat. Stawiamy 
często pytanie jak je głosić i organizować? 
W dniach 21-22 stycznia 2013 wspólnie 
będziemy szukali odpowiedzi na to pytanie 
w czasie sympozjum naukowo-
warsztatowego na temat rekolekcji szkol-
nych. 
 
Organizatorzy: 
Katedra Współczesnych Form Przekazu 
Wiary ITPiK KULJPII 
Komisja Apostolstwa Konferencji Wyż-
szych Przełożonych Zakonów Męskich w 
Polsce 

Tirocinium Pastoralne Warszawskiej Pro-
wincji Redemptorystów 
 
Temat: Rekolekcje szkolne a współcze-
sne formy przekazu wiary 
 
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II, Lublin 
 
Zgłoszenia do 31 grudnia 2012 r. 
 
W programie: referaty specjalistów z 
dziedziny socjologii, psychologii, kateche-
tyki, homiletyki i edukacji medialnej oraz 
mini-warsztaty – jak organizować i głosić 
rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży. 
Zajęcia praktyczne poprowadzą znani 
liderzy i grupy ewangelizacyjno-

rekolekcyjne (m. in. Wspólnota św. Tymo-
teusza – ks. A. Godnarski; Armia Dzieci, 
ks. Jarosiewicz, PJ – Puławy, ks. ZPM – 
serwis katechetyczny SP NATAN). 
 
Zapisy przyjmuje: 
o. Ludwik Łabuda: 
E-Mail: ludlab@redemptor.pl 
Tel. +48 605151858 
 
Szczegółowy pogram sympozjum, koszty, 
numer konta, inne informacje organizacyj-
ne prześlemy zapisanym osobom drogą e-
mailową po 1 stycznia 2013 r. 

O. Janusz Sok CSsR 
Przew. Komisji ds. Apostolstwa KWPZM
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  Odeszli do Pana  w 2012 

 
 
 
ŚP. BR. ZBIGNIEW WOŁCZYK CFCI 

(1961-2012)  
 

Dnia 24 marca 2012 r. zmarł Brat Zbigniew 
Wołczyk były Przełożony Generalny Zgro-
madzenia Braci Serca Jezusowego oraz 
były Przewodniczący Komisji braci zakon-
nych przy KWPZM w Polsce, który w 
ostatnim czasie posługiwał w Łomżyńskiej 
Katedrze. Miał 51 lat. 

 
Pochodził z parafii 
Fałkowo w diecezji 

Sandomierskiej. 
Pierwsze śluby w 
Zgromadzeniu Braci 
Serca Jezusowego 
złożył 18 stycznia 
1981 roku, śluby 

wieczyste w roku 1987. Srebrny Jubileusz 
życia zakonnego przeżywał 18 stycznia 
2006. Przez 31-lat posługi w Zgromadze-
niu pracował między innymi w Rezydencji 
Prymasa Polski, Papieskim Kolegium 
Polskim w Rzymie, jako kierowca Księdza 
Arcybiskupa Gnieźnieńskiego. Przez wiele 
lat pełnił ważne obowiązki w Domu Gene-
ralnym jako Ekonom Generalny. Br. Zbi-
gniew Godlewski CFCI 

 
ŚP. O. JACEK BOLEWSKI SJ 

(1946-2012)  
 

 21 maja 2012 r. zmarł o. Jacek Bolewski 
SJ, w 67. roku życia, 42. powołania zakon-
nego i 34. roku kapłaństwa. Zmarły był 
cenionym nauczycielem akademickim, 
autorem licznych książek i artykułów, 
kaznodzieją, rekolekcjonistą i spowiedni-
kiem. Od wielu lat zmagał się z chorobą 
nowotworową. 
 
Ojciec Jacek Bolewski urodził się 2 stycz-
nia 1946 r. w Poznaniu. Studiował na 
Wydz. Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 
gdzie uzyskał magisterium i przez 2 lata 
był asystentem. W roku 1970 wstąpił do 
Towarzystwa Jezusowego  

 
W 1986 roku uzy-
skał doktorat za 
habilitował się w 
roku 1998 na pod-
stawie rozprawy: 
„Początek w Bogu. 
Jedność dziewi-

czego i niepokalanego poczęcia”. W 2008 
otrzymał tytuł naukowy profesora nauk 
teologicznych. Od 1990 wykładał teologię 
dogmatyczną w Collegium Bobolanum 
Papieskiego Wydziału Teologicznego w 
Warszawie. W latach 2001-2007 był dzie-
kanem tegoż Wydziału.. 
 

W latach 1992-1995 pełnił funkcję redakto-
ra naczelnego „Przeglądu Powszechnego” 
i kwartalnika „Studia Bobolanum”. Opubli-
kował ponad dwadzieścia książek oraz 
wiele artykułów w czasopismach nauko-
wych i popularyzatorskich. Bliski był mu 
dialog międzyreligijny, zwłaszcza z buddy-
zmem. Dla wielu jezuitów jak też świeckich 
był mistrzem życia duchowego. Pogrzeb o. 
Jacka Bolewskiego SJ odbył się 25 maja.                  

Za: www.jezuici.pl 
 
ŚP. O. ZYGMUNT WOSZCZEK SP 

(1932-2012)  
 
1 czerwca 2012 r. zmarł o. Zygmunt 
Woszczek SP, były Prowincjał Polskiej 
Prowincji Zakonu Pijarów i długoletni Pro-
boszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w 
Bolszewie. 
 

O. Zygmunt Wosz-
czek ukończył 12 
lutego br. 80 lat. W 
zakonie przeżył 59 
lat (pierwszą pro-
fesję złożył 13 
września 1953 r.), 

w kapłaństwie 54 lata (święcenia kapłań-
skie przyjął w Krakowie 26 czerwca 1958 
r.).      Za: www.pijarzy.pl 
 
ŚP. O. MARIUSZ PACZÓSKI OFMConv 

(1935-2012)  
przewodniczący KWPZM 1983-1989 

 
20 czerwca 2012 zmarł w Rzymie o. Ma-
riusz Mieczysław Paczóski, franciszkanin, 
spowiednik papieża Benedykta XVI i były 
przewodniczący KWPZM. 
 

O. Mariusz Mie-
czysław Paczóski 
urodził się 29 
sierpnia 1935 r. 
we wsi Wańtuchy, 
w obecnej diecezji 
drohiczyńskiej. Do 
Zakonu Braci 
Mniejszych Kon-
wentualnych (OO. 

Franciszkanów) wstąpił w 1951 r. Święce-
nia kapłańskie przyjął 7 lutego 1960 r.  W 
1971 r. został wybrany na Prowincjała, 
pełniąc ten urząd przez kolejne dwie trzy-
letnie kadencje do 1977 r. Od 1977 do 
1983 r. pełnił obowiązek mistrza nowicjatu 
w Smardzewicach koło Tomaszowa Ma-
zowieckiego, po czym przez kolejne dwie 
kadencje pełnił urząd Prowincjała i zara-
zem Przewodniczącego Konferencji Wyż-
szych Przełożonych Zakonów Męskich w 
Polsce (1983-1989). 
 
Następnie powierzono mu urząd gwardia-
na klasztoru w Warszawie. W latach 1990-

1996 przebywał w Asyżu, będąc wikariu-
sza Kustodii Generalnej i Klasztoru Sacro 
Convento. Od 1996 r. był gwardianem 
klasztoru w Niepokalanowie i zarazem 
Dyrektorem Narodowym Rycerstwa Niepo-
kalanej. Od Jubileuszowego Roku 2000 
pełnił posługę spowiednika w Bazylice św. 
Piotra na Watykanie. W 2005 r. został 
rektorem Kolegium Penitencjarzy Waty-
kańskich. Był osobistym spowiednikiem 
Benedykta XVI.  
 
ŚP. KS. WIESŁAW BALEWSKI CSMA 

(1959-2012) 
 
W wieku 53 lat i w 25 roku kapłaństwa 10 
sierpnia zmarł ks. Wiesław Balewski – 
michalita. Ks. Wiesław był wychowawcą 
pokoleń michalitów. Pracował jako wycho-
wawca w Niższym Seminarium Duchow-
nym, jako socjusz nowicjatu i spowiednik. 
Był przez wiele lat kapelan krajowym Ru-
chu „Wiara i Światło”. Przyjaciele ze 
Wspólnoty nazywali go po przyjacielsku 
„Balon”. Za swoje poświęcenie i działal-
ność na rzecz niepełnosprawnych został 
odznaczony 12 marca 2012 r. prestiżowym 
odznaczeniem: Medalem św. Brata Alber-
ta. 

Ks. Wiesław 
Balewski urodził 
się 20 marca 
1959 roku. W 
Toruniu ukończył 
Technikum Elek-
troniczne po 
którym wstąpił do 

Zgromadzenia Świętego Michała Archanio-
ła. 30 maja 1987 roku przyjął święcenia 
kapłańskie. Przez ostatnie lata zmagał się 
z chorobą i służył jako spowiednik w nowi-
cjacie. Był cenionym kaznodzieją, spo-
wiednikiem i duszpasterzem osób niepeł-
nosprawnych.            Za: www.michalici.pl .  
 

S. LIDIA SZULC (1954-2012) OP 
 
Siostra Lidia Szulc była dominikanką. W 
tym roku obchodziła jubileusz ćwierćwie-
cza swej pracy misyjnej na Czarnym Lą-
dzie. Krzyż misyjny otrzymała z rąk Jana 
Pawła II. Zostanie pochowana w Kameru-
nie, tak jak prosiła, na terenie swej pierw-
szej placówki misyjnej w Garoua Boulai. 
 
Urodziła się 15 kwietnia 1954 r. w Kętrzy-
nie. Mając 18 lat wstąpiła do Zgromadze-
nia Sióstr św. Dominika. Profesję zakonną 
złożyła w 1973 r. a śluby wieczyste sześć 
lat później. W Polsce pracowała jako kate-
chetka dzieci i młodzieży. 
 
Gdy otworzyła się możliwość pracy na 
misjach, siostra Lidia natychmiast się 
zgłosiła. 7 lipca 1987 r. wraz z innymi 
siostrami rozpoczęła pracę na placówce w 
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Garoua Boulai.Leży ona we wschodniej, 
najuboższej części Kamerunu, tuż przy 
granicy z Republiką Środkowej Afryki. 
 
Siostra Lidia od początku z wielką energią 
podjęła pracę duszpasterską i kateche-
tyczną. Weszła z katechezą do państwo-
wego liceum w Garoua Boulai, gdzie uczy-
ła się młodzież różnych wyznań. Z roku na 
rok miała coraz więcej uczniów .Jednak 
cały entuzjazm i gorliwość misjonarską 
siostry Lidii można było zobaczyć w jej 
działalności ewangelizacyjnej w ubogich 
wioskach rozsianych wokół Garoua Boulai.  
 

Była niezmordo-
wana i do końca 
pełna zapału! 
Gotowa spać byle 
gdzie i jeść byle 
co, po tylko, by 
być z ludźmi. S. 
Lida odpowie-

dzialna też była za formację młodych sióstr 
i aktywnie włączała się w pracę z młodzie-
żą, a szczególnie z dziewczętami. Była też 
misyjnym „inżynierem”. Wybudowała kilka 
przedszkoli i ogromny kompleks Szkoły 
Technicznej w Garoua Boulai 
 
Była ogromnie wrażliwa na ludzką biedę. 
Zginęła 28 sierpnia w wypadku samocho-
dowym, gdy wracała z miasta z zeszytami, 
książkami i tornistrami dla ubogich dzieci, 
które wkrótce miały zacząć rok szkolny.  
s. T. Frąckiewicz, Kamerun  
 

ŚP. O. LESZEK GAJDA CSsR  
(1943-2012)  

 
W nocy z 26/27 sierpnia 2012 r. w wieku 
69 lat zmarł o. Leszek Gajda CSsR, były 
prowincjał Prowincji Warszawskiej Re-
demptorystów. 

 
Urodził się 14.09. 
1943 r. w Czubrowi-
cach koło Olkusza. 
Do nowicjatu re-
demptorystów wstą-
pił w 1961 r. Świę-
cenia kapłańskie 
przyjął 21.06.1970 r. 
Podjął studia w 

Instytucie Duchowości Papieskiego Wy-
działu Teologicznego Teresianum w Rzy-
mie, uzyskując w 1975 r. doktorat z teologii 
duchowości. Był prefektem postulatu 
(1976-1978) i rektorem Seminarium w 
Tuchowie (1978-1981). 
 
W latach 1990-1996 o. Leszek Gajda 
sprawował urząd Prowincjała Prowincji 
Warszawskiej Redemptorystów. Za jego 
kadencji w 1991 r. zostało założone w 
Toruniu Radio Maryja i otwarto placówki 
redemptorystów w Siekierkach i Szczeci-
nie. Wtedy też redemptoryści podjęli pracę 
ewangelizacyjną w Rosji, Kazachstanie i 
na Ukrainie.  Uroczystości pogrzebowe śp. 
o. Leszka Gajdy odbyły się w parafii św. 
Józefa w Toruniu w czwartek 30 sierpnia.  

Za: www.redemptor.pl  

 
ŚP. S. BŁAŻEJA TOMALAK 

(1908-2012) 
 
W wieku 104 lat zmarła w Mogilnie s. 
Błażeja Tomalak ze Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek Najświętszej Marii Panny, 
jedna z najstarszych sióstr zakonnych w 
Polsce. Siostra Błażeja Tomalak urodziła 
się 4 września 1908 r. w Kucharkach k. 
Jarocina. Po złożeniu ślubów zakonnych i 
ukończeniu szkoły pielęgniarskiej wyjecha-
ła do Rzymu, gdzie do 1937 r. pracowała 
jako pielęgniarka.. 
 
W czasie II wojny światowej pracowała w 
szpitalu we Włocławku i stamtąd razem z 
frontem szła do Warszawy opatrując i 
pomagając rannym. Na zlecenie Polskiego 
Czerwonego Krzyża we Włodzimierzu nad 
Pilicą zorganizowała schronisko dla żołnie-
rzy powracających z Rosji.  
 

Po wojnie wróciła do 
Poznania i pracując 
nadal jako pielę-
gniarka podjęła 
studia z zakresu 
kultury wyższej i 
socjologii. W mię-
dzyczasie posługi-

wała także w Czerniejewie, Lubaszu oraz 
jako pielęgniarka terenowa w Kcyni, Wit-
kowie, Poznaniu i Jabłonowie Pomorskim. 
 
W latach pięćdziesiątych, jak wiele sióstr 
zakonnych i kapłanów, trafiła do więzienia. 
Do Mogilna przybyła  w 1978 r. po krótkim 
pobycie w Rzymie i pracy w pleszewskim 
szpitalu. Przez 30 lat niezmiennie odwie-
dzała chorych, dodawała otuchy samotnym 
i niosła wsparcie potrzebującym. W lutym 
tego roku został jej nadany tytuł „Honoro-
wego Mogilnianina”. 
 
Śp. s. Błażeja Tomalak zmarła 26 sierpnia, 
w uroczystość Matki Bożej Częstochow-
skiej. Pogrzeb odbył się w środę, 29 sierp-
nia pod przewodnictwem bp. Wojciecha 
Polaka.                Za: www.archidiecezja.pl  
 
ŚP. O. ADAM JAN BŁACHUT OFM 

(1949-2012)  
 
Dnia 24 września 2012 r. zmarł  w Krako-
wie w wieku 63 lat o. Adam Jan Błachut 
OFM, były prowincjał i wykładowca wyż-
szych uczelni. Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się w piątek 28 września w kościele 
pw. Stygmatów św. Franciszka w Krakowie 
– Bronowicach 
 
Ojciec Adam urodził się 17 lipca 1949 roku 
we Frydmanie  Pierwszą profesję zakonną 
złożył 15 sierpnia 1966 roku a święcenia 
kapłańskie przyjął 8 czerwca 1974 roku w 
Krakowie. Ukończył studia z zakresu histo-
rii sztuki na ATK w Warszawie oraz stu-
dium muzealnictwa na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. W 2002 roku 
obronił doktorat na Wydziale Nauk Histo-
rycznych i Społecznych Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie. 
 
 W latach 1978-2002 należał do Zarządu 

Prowincji Matki Bożej 
Anielskiej Zakonu 
Braci Mniejszych. W 
latach 1978-1984 i 
1999-2002 był Defini-
torem prowincjalnym. 
W latach 1984-1993 
sprawował urząd 

Wikariusza Prowincji, a następnie w latach 
1993-1999 – Ministra Prowincjalnego. 
Pełnił również funkcje Sekretarza i Eko-
noma Prowincji. 
 
Był wykładowcą historii sztuki i konserwacji 
zabytków we franciszkańskim Wyższym 
Seminarium Duchownym w Kalwarii Ze-
brzydowskiej, Papieskiej Akademii Teolo-
gicznej w Krakowie, w Instytucie Teolo-
gicznym Księży Misjonarzy oraz w Wyż-
szym Seminarium Duchownym macierzy-
stej Prowincji w Krakowie – Bronowicach 
Wielkich. 
 
Jest autorem dwóch książek oraz około 
170 artykułów naukowych i popularnonau-
kowych. Należał do Stowarzyszenia Histo-
ryków Sztuki          Za: www.krakow.ofm.pl 
Dnia 1 października br., w wieku 85 lat 
zmarła S. Daria Waleria Pichet, wieloletnia 
przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr 
Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. W 
Zgromadzeniu przeżyła lat 58. 
 
ŚP. S. DARIA WALERIA PICHET  

(1927-2012)  ZDCh 
 

S. Daria Waleria Pichet urodziła się 16 
września 1927 roku w Ostrzeszowie Wiel-
kopolskim. Po ukończeniu Szkoły Pielę-
gniarskiej, dn. 01.12.1954 r. wstąpiła do 
Zgromadzenia. Po odbytym nowicjacie 
pracowała jako wychowawczyni w świetlicy 
dla dzieci a następnie, u boku Hanny 
Chrzanowskiej oddała się dziełu tworzenia 

pielęgniarstwa para-
fialnego na terenie 
miasta Krakowa. 
Odbyła 3-letnie Stu-
dium dla Mistrzyń 
Nowicjatu pełniąc tę 
funkcję w Zgroma-
dzeniu przez 17 lat.  

 
W 1973 roku została wybrana wikarią 
generalną i nadal prowadziła Nowicjat. W 
1979 r. powołano ją na urząd przełożonej 
generalnej Zgromadzenia, który pełniła 
przez 18 lat. W ostatnich latach swego 
życia S. Daria bardzo cierpiała, ale wszel-
kie dolegliwości znosiła z heroiczną wprost 
cierpliwością i pogodą tak, że niewiele 
osób zdawało sobie sprawę z faktycznego 
stanu Jej zdrowia.. Pozostawiła po sobie 
świadectwo życia osoby rozkochanej w 
Bogu, zatroskanej o sprawy Kościoła i 
potrzeby otoczenia, gotowej zawsze do 
wysłuchania i umocnienia każdego, kto do 
niej przychodził.  

S. Agnieszka Ossowska ZDCH
  


