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Wiadomość tygodnia 

 
 

Z ostatniej chwili: 
POCZĄTEK SYMPOZJUM PRZEŁOŻONYCH WYŻSZYCH 

 
We wtorek 13 listopada 2012 roku, w 
Centrum Miłosierdzia Bożego w Krakowie- 
Łagiewnikach rozpoczęło się w godzinach 
popołudniowych kolejne Sympozjum czte-
rech Konferencji życia konsekrowanego w 
Polsce. Gromadzi ono około 300 przeło-
zonych wyższych żeńskich i męskich 
instytutów zycia konsekrowanego, którzy 
podejmują refleksje nad tematem: Do-
świadcenie wiary osób konsekrowanych a 
nowa ewangelizacja. 
 
Najważniejszym celem Sympozjum jest 
wspólnotowe przemyślenie jak polscy 
zakonnicy i zakonnice mają odpowiedzieć 
na współczesne potrzeby Koscioła, wyra-
żone przez papieża Benedykta XVI przy 
okazji zwołania Synodu biskupów, po-
świeconego nowej ewangelizacji oraz w 
związku z otwarciem Roku Wiary. 
 
Symppozjum było przez długoi czas przy-
gotowywane przez specjalna grupe robo-
czą, której przewodził o. Paweł Drobot, 
redemptorysta, a wspierali go S. Emma-
nuela Klich, urszulanka i O. Stanisław 
Łucarz, jezuita. W zamierzeniu organizato-
row sympozjum było przygotowywane w 
kluczu kerygmatycznym (tożsamość osób 
konsekrowanych, wiara, nawrócenie, 
nowe życie w Chrystusie, dary Ducha 
Świętego, posłanie do świata).  
 
Sympozjum rozpoczął Ks. Tomasz Sielicki 
SChr, przewodniczący KWPZM (instytuty 
męskie). Po modlitwie do Ducha Św. I 
przywitaniu obecnych ks. Tomasz wspo-
mniał o obradach sprzed trzech lat, gdy 
przełożeni rozważali temat laicyzacji. 
Można więc obecne Sympozjum traktować 
jako kontynuację. Wskazał tez na przykład 
patronów dnia: Pięciu Braci Meczenników, 
wywodxzących się z różnych narodow, 
których połączył w działaniu zapał apo-
stolski..   Nastepnie krótkiej przezentacji  
swoich Konferencji dokonały. M. Leticja 
Niemczura, przewodnicząca KWPŻZZ 
(czynne zgromadzenia żeńskie), M. We-
ronika Sowulewska, przewodnicząca!

KPŻKK (klasztory kontemplacyjne), P. 
Teresa Stawarz przewodnicząca KKIŚ 
(instytuty świeckie). 
 
Po wprowadzeniu do Sympozjum jako 
pierwszy wygłosił swój referat bp Łukasz 
Ryś, który w nawiązaniu do obrad Synodu 
Biskupów mówił o kierunkach nowej 
ewangelizacji. 
 
W dziejszym programie jest jeszcze wy-
stapiene o. Dariusza Kowalczyka, jezuity, 
wykładowcy Uniwersytetu Gregoriańskie-
go oraz Msza Św. Pod przewodnictwem 
kard. Stanisław Dziwisza. 
 
O. Wojciech Giertych OP, teolog domu 
papieskiego w przygotowanym na Sympo-
zjum wystąpieniu tak napisał o znaczeniu 
wiary w życiu osó konsekrowanych: 
 
Zjednoczenie z Bogiem poprzez wiarę i 
miłość są racją i sensem życia konsekro-
wanego. Życie konsekrowane wzmacnia 
więź z Bogiem. Trud życia życiem konse-
krowanym przypomina czasem o koniecz-

ności świadomego opierania się na Bogu. 
Opór cielesności i psychiki, które niekiedy 
buntują się przeciwko ślubom posłuszeń-
stwa, czystości i ubóstwa przypomina 
naocznie, że bez opierania się na łasce 
nie zrealizuje się autentycznie złożonych 
ślubów oraz przypomina, że zostały one 
złożone Bogu z miłości, i to tej miłości, 
która wyrasta z wiary.  
 
Bez odważnego trzymania się Boga wiarą 
i miłością, życie konsekrowane nie ma 
sensu. I w miarę postępu życia, gdy speł-
nianie złożonych ślubów okazuje się trud-
niejsze niż się ono wydawało w momencie 
składania tychże ślubów, konsekrowany 
odkrywa, iż musi ciągle pogłębiać swoją 
więź z Bogiem. Wiara przestaje wtedy być 
jedynie deklaracją, w której akceptuje się 
za prawdziwe objawione Słowo. Wiara 
staje się opieraniem się na Bogu, który 
nadal jest i pozostaje tajemniczy. Wiara 
staje się kroczeniem do przodu, ku Chry-
stusowi, na drodze czasem najeżonej 
trudnościami, na drodze, która zdaje się 
być niepewna, właśnie, dlatego, że jest 
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ona tak tajemnicza. Wiara ponawiana 
staje się codziennym opieraniem się na 
tym jednym i jedynym mocnym fundamen-

cie, jakim jest chodzenie po wodzie! Kto 
zasmakował opierania się wyłącznie na 
Bogu, ma odwagę przy Bogu trwać, do 

Niego zmierzać, na Niego tylko liczyć i o 
prymat Boga w swoim życiu zawalczyć. 

Red. 
 

     
  Wiadomości krajowe 

 

Pielgrzymka Radia Maryja  
do Watykanu 

 
 W Watykanie przebywa dziś pielgrzymka 
Radia Maryja, Telewizji Trwam i Naszego 
Dziennika. Jak podali organizatorzy, 
uczestniczy w niej ok. 10 tys. pątników. Ich 
obecność na audiencji ogólnej nie uszła 
uwadze Benedykta XVI, który dał temu 
wyraz w słowie do Polaków.  
 
„Serdecznie pozdrawiam polskich piel-
grzymów, a szczególnie Rodzinę Radia 
Maryja, z biskupami. Każdy człowiek niesie 
w sobie tajemniczą tęsknotę za Bogiem. 
Pragnienie spotkania z Nim jest zaczynem 
wiary, wewnętrznym impulsem do szuka-
nia Go. Módlmy się, aby ten Rok wiary był 
dla nas wszystkich czasem osobistego 
spotkania z Bogiem. Niech będzie pochwa-
lony Jezus Chrystus!”. 
 

 
 
Dziś rano Mszę dla pątników odprawił w 
Bazylice św. Piotra kardynał sekretarz 
stanu Tarcisio Bertone. Na rozpoczęcie 
liturgii podkreślił wielki wkład toruńskich 
mediów w dzieło ewangelizacji: „Pan wie, 
ile dobra zostało posiane w sercach słu-
chaczy przez wspólną modlitwę, głoszenie 
Ewangelii, katechezę, informację o życiu 
Kościoła czy bezpośrednie relacje z uro-
czystości i podróży papieskich. Z serca 
przyłączam się do waszego dziękczynie-
nia!”. 
 
Kard. Bertone zaznaczył też, że radio i 
telewizja jako narzędzia ewangelizacji 
potrzebują odpowiedniego personelu. 
„Trzeba, by osoby zaangażowane – kie-
rownictwo, redaktorzy i sami słuchacze – 
byli natchnionymi Duchem Świętym, wier-
nymi naśladowcami Chrystusa, gotowymi 
świadczyć o Nim z miłością wobec wszyst-
kich, zarówno braci w wierze, jak i tych, 
którzy nie podzielają takich samych prze-
konań” – podkreślił sekretarz stanu. 
 
Z kolei abp Wacław Depo, który wygłosił 
homilię, zachęcił środowisko Radia Maryja 
i Telewizji Trwam, aby nie zniechęcało się 
przeszkodami, które stawia się im drodze: 
„Jako chrześcijanie i jako Polacy, obywate-

le ziemskiej ojczyzny, powinniśmy mieć 
prawo do kształtowania życia społecznego 
i politycznego w świetle swojej wiary i 
przekonań. Winniśmy mieć prawo do gło-
szenia prawdy Ewangelii i przekazywane-
go w mediach obrazu. Dlatego pytamy się 
otwarcie: w imię czego uchwala się re-
strykcyjne przepisy telekomunikacyjne, 
które utrudnią Radiu Maryja i Telewizji 
Trwam obecność w przestrzeni publicz-
nej?”. 
 
O celach kolejnej już wizyty rodziny Radia 
Maryja w Watykanie mówił natomiast o. 
Tadeusz Rydzyk CSsR: „Jesteśmy 
wdzięczni Panu Bogu i Matce Najświęt-
szej, że możemy być tutaj u stóp apostol-
skich na wezwanie Ojca Świętego, by w 
Roku Wiary wyznać ją tu razem z Piotrem 
naszych czasów”. 
 
W programie pielgrzymki przewidziano 
jeszcze modlitwę przy grobie Jana Pawła II 
oraz Apel Jasnogórski na Placu św. Piotra.  

Za: Radio watykańskie 
 

W Krakowie spotkanie wyższych 
przełożonych Europy Zgromadzenia 

Redemptorystów 
 
W Krakowie w dniach 29.10-03.11 odbyło 
się spotkanie wyższych przełożonych 
Zgromadzenia Redemptorystów z Europy, 
tzw. spotkanie „w połowie sześciolecia”. 
Zostało ono zorganizowane przez Zarząd 
Generalny, który jest na półmetku swojej 
kadencji.  
 
Celem zjazdu była konsultacja dotycząca 
różnych aspektów życia apostolskiego i 
realizowania zadań wyznaczonych przez 
ostatnią Kapitułę Generalną. W domu 
zakonnym redemptorystów obecni byli 
Ojciec Generał Michael Brehl, członkowie 
Zarządu Generalnego, prowincjałowie, 
wiceprowincjałowie i przełożeni regii z 
terenu Europy oraz przedstawiciel braci 
zakonnych. 
 
Podczas kolejnych dwóch dni (5-6 listopa-
da) uczestnicy zjazdu kontynuowali spo-
tkanie w ramach Konferencji Redemptory-
stów Europy. Pod przewodnictwem koor-
dynatora o. Jacka Zdrzałka wyżsi przeło-
żeni dyskutowali nad współczesnymi wy-
zwaniami duszpasterskimi i misyjnymi w 
zmieniających się warunkach kulturowych i 
socjologicznych na naszym kontynencie. 
Konferencja Redemptorystów Europy 
wspomaga współpracę wszystkich euro-
pejskich jednostek naszego zgromadzenia 
nad wspólnymi projektami pastoralnymi i 
formacyjnymi.           Za: www.redemptor.pl  
 

Salwatoriańskie Centrum Formacji 
Duchowej obchodzi 15-lecie  

swego istnienia 
 

We środę, 7 listopada 2012 roku, w Cen-
trum Formacji Duchowej w Krakowie roz-
poczęły się Dni Duchowości Biblijnej. Do 
salwatoriańskiego ośrodka przy św. Jacka 
16 na krakowskim Zakrzówku przybyli: 
kard. Stanisław Dziwisz, metropolita kra-
kowski, oraz kard. Gianfranco Ravasi, 
przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultu-
ry. W uroczystej koncelebrze Eucharystii 
inaugurującej pięciodniowe spotkanie wziął 
udział również ks. Piotr Filas SDS, przeło-
żony polskiej prowincji salwatorianów. 
 
Na początku uroczystej liturgii, sprawowa-
nej jako dziękczynienie Bogu za dar 15 lat 
posługi Centrum, dyrektor ośrodka przywi-
tał przybyłych dostojników kościelnych.  
 
Mszy świętej o godz. 16.00 przewodniczył 
ordynariusz archidiecezji krakowskiej, 
kard. Stanisław Dziwisz, który wygłosił 
również homilię. Wychodząc od zachęty 
św. Pawła: „Trzymajcie się mocno Słowa 
Życia” (Flp 2, 16) oraz słów Ewangelii z 
dnia bieżącego, podkreślił, że pójście za 
Jezusem, Słowem Życia, oraz utożsamie-
nie się z Jego osobą i posłannictwem 
„stanowi istotę i serce chrześcijaństwa”, 
ale też staje się „najmądrzejszym wybo-
rem”.   (…) 
 

 
Dziękując za piętnaście lat działalności 
Centrum Formacji Duchowej metropolita 
krakowski zwrócił uwagę, że jego oddzia-
ływanie widoczne jest nie tylko w Kościele 
krakowskim, ale w całym Kościele w Pol-
sce, a także poza jej granicami. „Trafna 
okazała się intuicja, – mówił – wsparta 
entuzjazmem i kompetencją księdza 
Krzysztofa Wonsa oraz jego współbraci, 
aby powstał ośrodek, w którym ludzie 
spragnieni słowa Bożego mogliby się z nim 
spotkać w różnych sprawdzonych formach, 
zwłaszcza w sesjach formacyjnych, w 
rekolekcjach ignacjańskich, w medytowa-
niu Słowa Bożego metodą lectio divina, 
korzystając z kierownictwa duchowego”. 
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Kard. Dziwisz, który pełni funkcję prze-
wodniczącego Komisji KEP ds. ducho-
wieństwa, podkreślił, że „szczególnie cen-
ną okazała się idea powołania do życia 
Szkoły Wychowawców Seminaryjnych, 
przygotowująca formatorów przyszłych 
księży”. (…) 
 
Pierwsza część jubileuszowego spotkania 
nosi tytuł: „Cztery Ewangelie jako cztery 
etapy dojrzewania w wierze pierwotnego 
Kościoła”. Prowadzi ją przybyły z Rzymu 
kard. Gianfranco Ravasi, który w przeszło-
ści trzykrotnie prowadził sesje w salwato-
riańskim domu formacyjnym w Krakowie.  

Więcej na: www.cfd.sds.pl  
 

Generał werbistów z wizytą  
w Polsce 

 
W dniach 9–12 listopada, z wizytą w Pol-
sce przebywa o. Heinz Kulüke SVD, prze-
łożony generalny Zgromadzenia Słowa 
Bożego oraz o. Paulus Budi Kleden SVD, 
radca generalny. 
 
Wizyta rozpoczęła się spotkaniem infor-
macyjnym z zarządem Polskiej Prowincji 
SVD, które odbyło się w Domu Misyjnym 
Ducha Świętego w Warszawie. 
 
Zgodnie z życzeniem, Generał Werbistów 
w czasie swojej wizyty, spotka się także ze 
współbraćmi starszymi i chorymi w Domu 
Misyjnym św. Józefa w Górnej Grupie oraz 
odwiedzi dom formacyjny, czyli Misyjne 
Seminarium Księży Werbistów w Pienięż-
nie. 
 

 
 
O. Heinz Kulűke SVD urodził się 29 wrze-
śnia 1956 r. w północno-zachodnich Niem-
czech. Do zgromadzenia werbistów wstąpił 
w 1979 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 
dniu 9 marca 1986 r. w St. Augustin koło 
Bonn. Wkrótce wyjechał do pracy misyjnej 
na Filipiny. Następnie studiował filozofię w 
Katolickim Uniwersytecie w Waszyngtonie i 
doktoryzował się w Rzymie. 
 

Począwszy od 2005 r. był trzykrotnie wy-
bierany na urząd prowincjała werbistów w 
Południowej Prowincji Filipin. Oprócz pracy 
naukowo-dydaktycznej i administracyjnej 
o. Kulűke znany jest z szeroko zakrojonej 
pomocy socjalnej dzieciom ulicy i ludziom 
żyjącym na wysypiskach śmieci w Cebu na 
Filipinach. O. Heinz Kulűke SVD jest 11 
przełożonym generalnym zgromadzenia 
werbistów, które liczy ponad nieco 6 tysię-
cy członków i pracuje w 70 krajach na 
wszystkich kontynentach. 

Za: www.werbisci.pl   
 

Zapoczątkowanie Jubileuszu  
u redemptorystów 

 
W piątek 9 listopada w Tuchowie spotkali 
się redemptoryści, aby świętować 280. 
rocznicę powstania Zgromadzenia Naj-
świętszego Odkupiciela. Była to zarazem 
inauguracja obchodów rocznicowych zwią-
zanych z przypadającą w 2013 r. 130. 
rocznicą powrotu redemptorystów na zie-
mie polskie i 80. rocznicą śmierci Sługi 
Bożego o. Bernarda Łubieńskiego. Wspól-
ne świętowanie rozpoczęło się od porannej 
jutrzni, której przewodniczył o. Sylwester 
Cabała, radny zwyczajny Prowincji War-
szawskiej Redemptorystów. (…) 
 
Przed południem odbyły się wykłady doty-
czące Sługi Bożego o. Bernarda Łubień-
skiego oraz historii redemptorystowskiego 
kwartalnika „Homo Dei”. Spotkanie w auli 
św. Klemensa poprzedziła prezentacja 
krótkiego filmu powołaniowego autorstwa 
Piotra Kochańskiego, w którym o swoim 
powołaniu opowiadali bracia klerycy z 
naszego seminarium. Jako pierwszy głos 
zabrał o. Piotr Koźlak z Krakowa, redaktor 
naczelny kwartalnika „Homo Dei”, który 
został założony 80 lat temu. Ukazał on 
historię tego periodyku i rolę, jaką spełnia 
szczególnie w formacji kapłanów. Przed-
stawił też sylwetkę założyciela kwartalnika 
Sługi Bożego o. Kazimierza Smorońskiego 
i innych redaktorów naczelnych pisma. 
 
Drugim prelegentem był o. Maciej Sadow-
ski, wykładowca WSD i UPJPII, który 
przybliżył życie i działalność o. Bernarda 
Łubieńskiego oraz jego wielki wkład dla 
Kościoła w Polsce i Zgromadzenia Re-
demptorystów. Wykład uzupełniony był 
ciekawą prezentacją multimedialną. Na 
koniec prelekcji mogliśmy obejrzeć zbiór 
kilku filmów archiwalnych z II połowy XX w. 
autorstwa o. Stanisława Podgórskiego 
(m.in. koronacja figurki Matki Bożej Bardz-
kiej, ferie zimowe kleryków na Lubaszowej, 
czy uroczystości dożynkowe w Tuchowie). 
 
Następnie o. Sławomir Pawłowicz, wicepo-
stulator i wykładowca WSD, przedstawił 
zebranym duchowość i stan procesu bea-
tyfikacyjnego o. Łubieńskiego. Ukazał on 
jego sylwetkę duchową oraz zapoznał 
zebranych z jego świętością w codzien-
nym, skromnym i prostym, ale jakże nie-
zwykłym życiu zakonnym. 
 

Podczas uroczystego obiadu o. Witold 
Hetnar, prefekt WSD Redemptorystów, 
złożył wszystkim współbraciom najlepsze 
życzenia, które zostały dopełnione toastem 
„Plurimos Annos”. 
 
Po południu uroczystym śpiewem „Gaude 
Mater Polonia” w wykonaniu scholii semi-
naryjnej rozpoczęła się inauguracja nowe-
go roku akademickiego w Wyższym Semi-
narium Duchownym Redemptorystów. 
Profesorów, studentów i gości przywitał 
rektor WSD o. dr Janusz Urban, który 
również przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności seminarium w roku akademickim 
2011/2012. Wykład inauguracyjny zatytu-
łowany „Wiara patriarchów” wygłosił ks. dr 
hab. Michał Bednarz z Tarnowa przedsta-
wiając biblijną drogę wiary Abrahama. 
 
Centralnym punktem dnia była Eucharystia 
sprawowana w bazylice Matki Bożej Tu-
chowskiej, której przewodniczył i homilię 
wygłosił o. Janusz Sok, przełożony Pro-
wincji Warszawskiej Redemptorystów. 
Wspominając założyciela Zgromadzenia, 
św. Alfonsa Liguori, wzywał uczestników 
do wdzięczności Bogu za jego osobę i 
dzieło, które podjął dzięki otwartości na 
Bożą inspirację. Zachęcał też do wierności 
charyzmatowi i gorliwej współpracy w 
pełnieniu powierzonej redemptorystom 
misji.                            Za: www.redemptor.pl  
 
23. Forum Szkół katolickich na Ja-

snej Górze 
 
"Przekaz wiary w szkole katolickiej" to 
główna myśl rozważana podczas tego-
rocznego spotkania dyrektorów i nauczy-
cieli szkół katolickich na Jasnej Górze. Na 
program rozpoczętego wczoraj, dwudnio-
wego Forum składa się wspólna modlitwa, 
wykłady i omówienie aktualnych zagadnień 
dotyczących realizowania programów 
wychowania, nauczania oraz zmian wpro-
wadzanych przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. 
 

 
 
W Polsce działa już ponad 570 szkół kato-
lickich, w których kształci się około 60 tys. 
uczniów.Listopadowe spotkanie to przede 
wszystkim "nabranie energii i nowych sił " 
na cały rok szkolny zaznaczył ks. Zenon 
Latawiec, wiceprzewodniczący Rady Szkół 
Katolickich (RSK). - Chcemy zastanowić 
się jak wygląda pogłębianie wiary w na-
szych szkołach. Formacja duchowa i inte-
lektualna jest bardzo ważna, ale w tym 
Roku Wiary musimy w sposób szczególny 
zwrócić uwagę na pogłębianie wiary - 
powiedział wiceprzewodniczący RSK. 
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Zdaniem bp. Marka Mendyka, nowo wy-
branego asystenta Rady Szkół Katolickich, 
placówki katolickie winny być silnymi 
ośrodkami budzącymi wiarę i dodającymi 
młodym odwagi w wyznawaniu przynależ-
ności do Chrystusa. - Trzeba tak kierun-
kować młodych ludzi, żeby oni chcieli 
mocą swojej wiary szukać rozwiązania dla 
swoich życiowych problemów - podkreślił 
bp Mendyk. Asystent RSK dodał, że w 
dobie ateizującego się społeczeństwa 
szkoły katolickie są prawdziwą ostoją dla 
propagowania wartości chrześcijańskich. 
  
Na program dwudniowego spotkania, obok 
wspólnej modlitwy, składają się m.in. wy-
kłady: "Szkoła katolicka wobec Jubileuszu 
50-lecia inauguracji Soboru Watykańskie-
go II" oraz "Wychowanie do wartości a 
współczesne koncepcje wychowania i 
profilaktyki". Szkoły katolickie różnego 
stopnia w Polsce zrzeszone są w Radzie 
Szkół Katolickich, która została powołana 
w 1994 roku i jest pod opieką Konferencji 
Episkopatu Polski. 

 
W Jarosławiu sympozjum ku czci 

Bł. Bronisława Markiewicza 
 
Pod koniec października br. obyła się 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Wychowanie i edukacja wobec współ-
czesnych problemów społecznych z per-
spektywy regionu”, zorganizowana z racji 
100. rocznicy śmierci błogosławionego ks. 
Bronisława Markiewicza. Inicjatorem sym-
pozjum była Państwowa Wyższa Szkoła 
Ekonomiczno-Techniczna w Jarosławiu, 
której ks. Markiewicz jest patronem. 
 

 
 
Była to konferencja dość nietypowa, gdyż 
jej poszczególne sesje miały miejsce nie 
tylko na sali obrad, ale uczestnicy sympo-
zjum wędrowali szlakiem bł. ks. Markiewi-
cza po diecezji przemyskiej. Rektor 
PWSE-T prof. dr hab. Wacław Wierzbie-
niec, otwierając sympozjum, powiedział 
m.in.: Obecny rok akademicki ma dla nas 
wyjątkowe znaczenie, ze względu na 
wspomnienie postaci Patrona PWST-E, 
którego setna rocznica śmierci się rozpo-
częła. 
 
Z ramienia naszych Zgromadzeń 
w konferencji wzięli udział: ks. Kazimierz 
Radzik - przełożony generalny, ks. Leszek 
Przybylski - inspektor ds. wychowania, m. 
Natanaela Bednarczyk - przełożona gene-
ralna oraz s. Dolores Mermer - inspektorka 
ds. wychowania. Słowo wstępne do 
uczestników konferencji wygłosił ks. dr 
Bogdan Prach, prorektor Ukraińskiego 

Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie. 
Obrady prowadzili: ks. prof. dr hab. Tade-
usz Bąk i ks. prof. dr hab. Janusz Mierzwa. 
 
Ks. Generał wygłosił na początku referat 
zatytułowany „Bł. ks. Bronisław Markie-
wicz: kapłan, wychowawca, społecznik”. 
Następnie wystąpił prof. Wacław Wierzbie-
niec, rektor PWSTE w Jarosławiu, przed-
stawiając temat: „Idea dobroczynności 
w działalności ks. Bronisława Markie-
wicza”. Kierownik Katedry Socjologii Edu-
kacji i Wychowania w Instytucie Socjologii 
UKSW w Warszawie, ks. prof. Tadeusz 
Bąk zaprezentował „Koncepcję wychowa-
nia w ujęciu ks. Bronisława Markiewicza”. 
Jako ostatni w tej części głos zabrał ks. dr 
Marcin Różański CSMA, który przedstawił 
„Bł. ks. Bronisława Markiewicza jako 
profesora i wykładowcę”. Na zakończenie 
teoretycznej części obrad o zabranie głosu 
poproszony został ks. prałat Andrzej Su-
rowiec - archiprezbiter Jarosławia, który 
przybliżył zasady funkcjonowania Stowa-
rzyszenia Rodzina Kolpinga, działającego 
przy Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu.  
 
Praktyczną część obrad rozpoczął ks. 
Leszek Przybylski, który w swoim wystą-
pieniu ukazał współczesne formy eduka-
cyjno-wychowawcze w Miejscu Pias-
towym, kolebce działalności Markiewicza, 
natomiast ks. Bogdan Janik (dyr. Ośrodka 
Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkow-
cach) omówił funkcję edukacyjno-wycho-
wawczą.  
 
Obrady w Jarosławiu zakończyła prelekcja 
ks. prof. Janusza Mierzwy, kierownika 
Katedry Socjologii Małżeństwa i Rodziny 
w Instytucie Socjologii UKSW w Warsza-
wie. Ks. Mierzwa ukazał w formie studium 
przypadku Uniwersytety Trzeciego Wieku, 
jako „szkołę dla życia”. W dyskusji panelo-
wej, podsumowującej konferencję, głos 
zabrał m.in. ks. prof. Roman Jusiak 
z Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego (…) s. Dolores              

Za: www.michalici.pl   
 

Modlitwa o beatyfikację  
Kard. A. Hlonda i O. I. Posadzego  

w poznańskiej katedrze 
 
Mieszkańcy Domu Głównego i klerycy 
naszego seminarium w niedzielę, 4 listo-
pada wzięli udział w uroczystej Mszy Świę-
tej sprawowanej o godz. 10.00 w poznań-
skiej bazylice archikatedralnej pod prze-
wodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego 
– metropolity poznańskiego w intencji 
kanonizacji błogosławionych i beatyfikacji 
Sług Bożych z archidiecezji poznańskiej. 
 
W tym gronie jest założyciel Towarzystwa 
Chrystusowego Sługa Boży kard. August 
Hlond – arcybiskup poznańsko-
gnieźnieński i Prymas Polski oraz współza-
łożyciel Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy – 
poznański kapłan, któremu kard. Hlond 
zlecił organizację życia naszej wspólnoty 
zakonnej. Procesy beatyfikacyjne obu Sług 
Bożych toczą się na etapie rzymskim. 

Zapraszamy na stronę Ośrodka Postula-
torskiego. 
Już od 10 lat pierwsza niedziela listopada 
jest w archidiecezji poznańskiej dniem 
modlitw o kanonizację błogosławionych i 
beatyfikację Sług Bożych pochodzących i 
realizujących swoje powołanie na terenach 
archidiecezji.       Za: www.chrystusowcy.pl     

 
Rekolekcje dla kapelanów  

szpitalnych na Jasnej Górze 
 
Rekolekcje Księży Kapelanów Szpitali i 
Domów Pomocy Społecznej trwały od 5 do 
8 listopada na Jasnej Górze. W spotkaniu 
uczestniczyło ok. 200 kapłanów. Tego-
roczne rozważania prowadził ks. dr hab., 
lek. med. Lucjan Szczepaniak, sercanin, 
kapelan Uniwersyteckiego Szpitala Dzie-
cięcego w Krakowie. Tematem przewod-
nim było osiem błogosławieństw.  
 
„Wobec tych błogosławieństw oceniamy i 
swoje życie i swoją posługę, ale przede 
wszystkim próbujemy ożywić, rozniecić 
wiarę – wyjaśniał ks. dr Lucjan Szczepa-
niak – Jeśli te błogosławieństwa będą 
powodować to, że wiara będzie mocniej-
sza, że będzie więcej czasu, ale także i 
większe pragnienie do zdobycia lepszych 
kompetencji do posługi choremu, to cel 
będzie osiągnięty”. (…) 
 

 
 
W codziennym programie rekolekcji znaj-
dowały się konferencje, Jutrznia, Nieszpo-
ry oraz popołudniowa Msza św. w bazylice 
jasnogórskiej. Wieczory poświęcono na 
cykl spotkań formacyjnych nt. „Żałoba po 
śmierci dziecka – problemy etyczno-
pastoralne”, „Zaangażowanie kapelana 
szpitalnego w dzieło nowej ewangelizacji” 
oraz „Ewangelizacja w środowisku me-
dycznym?”. Każdy dzień wieńczył Apel 
Jasnogórski. Rekolekcje zakończyły się w 
czwartek, 8 listopada Mszą św. odprawio-
ną w Kaplicy Matki Bożej o godz. 11.00. 
Obecnie w Polsce posługuje ponad tysiąc 
kapelanów szpitali.  

Za: www.jasnagora.com  
 

Zakończono gruntowny remont 
toruńskiego kościoła jezuitów 

 
W Kościele Jezuitów w Toruniu zakończo-
no prace remontowo-konserwatorskie, 
rozpoczęte 3 lata temu. Projekt renowacji 
był częścią programu partnerskiego „To-
ruńska Starówka – ochrona i konserwacja 
dziedzictwa kulturowego UNESCO.” 
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Od momentu przejęcia świątyni przez nasz 
zakon w 1945 r.  etapami wykonywano 
różne prace adaptacyjno-remontowe. 
Dużych inwestycji dokonano w latach 80-
tych, te jednak w znacznej mierze unice-
stwił pożar w roku 1989. Jednakże  kom-
pleksowego remontu w tak krótkim czasie 
nie prowadzono w świątyni od lat 20-tych 
ubiegłego wieku. Zanim rozpoczęte zostały 
prace, niezbędne były liczne zabiegi praw-
ne oraz dokładne przygotowanie kosztory-
sów i koncepcji działania, co zajęło kilka 
miesięcy w latach  2009 i 2010. 
 

 
 
W tym samym czasie anonimowy sponsor 
przekazał znaczną kwotę (ponad 300.000 
zł) na rzecz renowacji kruchty świątyni, 
portali nad drzwiami wejściowymi oraz 
nowy wystrój kaplicy adoracji Najświętsze-
go Sakramentu. 
 
Wiosną 2010 r. rozpoczął się remont w 
głównej części kościoła. Dokonano m.in. 
wymiany instalacji elektrycznej, nagłośnie-
nia, oświetlenia, założono monitoring tele-
wizyjny i system alarmu przeciwpożarowe-
go, jak również otynkowano i wymalowano 
całe wnętrze. Zabiegom konserwatorskim 
poddane zostały cenne zabytki, jak np. 

średniowieczna rzeźba MB Bolesnej, intar-
sjowane drzwi przy zakrystiach i ambona. 
Nie zabrakło zaskoczeń, jak np. odkrycia 
zatynkowanych w dawniejszych czasach 
polichromii nad drzwiami zakrystyjnymi i 
amboną. Nie dało się wprawdzie odzyskać 
całości malowideł stylizowanych na barw-
ne, czerwono-niebieskie kotary ale i tak 
robią one wielkie wrażenie. 
 
Prace te prowadzono w miarę odnawiania 
elewacji zewnętrznej na tych ścianach. 
Dało to nie tylko estetyczny efekt lecz 
również odczuwalnie  poprawiło izolację 
kościoła od chłodu. Rok 2011 upłynął na 
odnawianiu elewacji południowej wraz z 
oknami, natomiast w 2012 przeprowadzo-
no ostatni etap remontu frontonu kościoła 
– części  wieżowej (z wyłączeniem hełmu 
wieży naprawianego wcześniej). 
 
Wszystko zakończono precyzyjnie i zgod-
nie z umową w dniu 30.10.2012 r. 

Za: www.jezuici.pl  
 

Zaduszki Jazzowe u franciszkanów 
w Gdyni 

 
Już po raz XIV w Gdyni odbyły się Za-
duszki Jazzowe, które są okazją do wspo-
minania zmarłych muzyków i artystów, 
polecania ich Bożemu miłosierdziu oraz do 
modlitwy poprzez muzykę. Zaduszki zwią-
zane są nieodłącznie z Franciszkańskim 
Centrum Kultury działającym od początku 
swego istnienia przy parafii św. Antonie-
go. Formuła listopadowych spotkań pozo-
staje niezmienna – na początek nabożeń-

stwo za zmarłych, prowadzone przez 
któregoś z braci franciszkanów, w czasie 
którego zebrani słuchają Słowa Bożego, 
krótkiego rozważania, by następnie wspo-
minać zmarłych, wymienianych przy 
dźwiękach muzyki.  
 

 
 
Po nabożeństwie następuje moment ściśle 
muzyczny – artyści z Trójmiasta, a także z 
odległych stron naszego kraju (w tym roku 
we franciszkańskim kościele zagrał także 
muzyk pochodzący z Portugalii) prezentują 
swe medytacje muzyczne. 
 
Osobą, która nadaje rytm spotkaniom, 
która je animuje, jest doskonale znany 
muzyk jazzowy – Przemek Dyakowski. 
Gdyby ktoś go nie znał, to spoglądając na 
spokojnego, niemłodego już człowieka 
stającego przy mikrofonie i zapowiadają-
cego kolejnych artystów, z pewnością nie 
spodziewałby się przemiany, którą zoba-
czyłby w chwili, kiedy Przemek Dyakowski 
bierze do ręki saksofon i brawurowo włą-
cza się w muzykowanie. 

Za: www.franciszkanie.gdansk.pl 

 
 
 

 
Refleksja Tygodnia 

 
 
 

GENERAŁ REDEMPTORYSTÓW O POSŁUDZE ZAKONU W ŚWIECIE 
 
 
 
 
 
 

Prezentujemy poniżej wypowiedź o. Mi-
chaela Brehla CSsR, przełożonego gene-
ralnego Zgromadzenia Najświętszego 
Odkupiciela, której udzielił Radiu Maryja 
podczas swego pobytu w Polsce jako 
uczestnik spotkania wyższych przełożo-
nych europejskich prowincji Zgromadzenia 
Redemptorystów.  
 
Jestem w Krakowie ze względu na swoją 
misję, którą spełniam w Zgromadzeniu 
Najświętszego Odkupiciela, jako przełożo-
ny generalny. W samym środku mojej 
posługi, która jest sześcioletnia, a więc po 
upływie 3 lat w całym zgromadzeniu na 
pięciu kontynentach dokonują się spotka-
nia, podczas których dzielimy się doświad-
czeniami z minionych 3 lat po Kapitule 
Generalnej i mówimy o tym, co nas cieszy i 
co nas zastanawia, ale też czasem smuci. 
Szukamy odpowiedzi jak najlepszej, aby 
głoszenie Ewangelii w sposób nowy we 
wszystkich możliwych warunkach na róż-
nych długościach i szerokościach geogra-
ficznych odbywało się w sposób najbar-

dziej skuteczny i przynoszący ludziom 
prawdziwe wyzwolenie. Ostatnie 2 dni, 
które nie są jeszcze zakończone, mają 
specyficzną wymowę, ponieważ jest to 
zebranie nieco inne, jest to tzw. zebranie 
Konferencji Redemptorystów Europy. Do 
wyższych przełożonych naszych poszcze-
gólnych jednostek w Europie, dołączyli 
jeszcze delegaci, których większe jednost-
ki mają prawo wyłonić. Jesteśmy więc w 
grupie prawie 30 osób. 
 

 

Zastanawiamy się nad tym wszystkim, co 
dotyczy już naszej Europy, a tam jak wia-
domo są różne warunki, kultury, języki, 
nawet obrządki i wszystko to sprawia, że 
my jako jedna rodzina zakonna stajemy 
razem, aby popatrzeć sobie bardzo życzli-
wie w twarz. Zobaczyć, czym żyją różne 
sektory Europy w różnych warunkach, 
językach. Jakie mają wyzwania, smutki, a 
także radości, którymi warto się podzielić, 
aby też poszukać odpowiedzi na poważ-
niejsze pytania. 
 
Należy spojrzeć na sytuację, w jakiej znaj-
duje się młodzież, która w świecie sekula-
ryzowanym jest oczkiem w głowie naszej 
misji redemptorystowskiej. Także ludzie 
świeccy, których szczególnie należałoby 
objąć tą posługą, aby oni sami stali się 
misjonarzami i przekazywali Ewangelię 
tam, gdzie żyją i pracują. To była pierwsza 
podstawowa linia. Druga dotyczyła na-
szych własnych głosicieli Ewangelii, czyli 
redemptorystów. W Europie ich liczba 
zmalała. Jest mniej kandydatów na kapła-
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nów, braci zakonnych. Trzeba zobaczyć, 
co się da w tej sprawie zrobić współpracu-
jąc z łaską Bożą, ucieszyć się tym co jest i 
zarazem spróbować odpowiedzieć na to 
wyzwanie, dlaczego jest nas mniej i co 
uczynić, żeby było nas więcej, jeśli Pan 
Bóg na to pozwoli. W związku z tym zaj-
mowaliśmy się także formacją tych nowych 
powołań, które przychodzą bądź przyjdą, 
ponieważ ich posługa i głoszenie Ewangelii 
dokonuje się w całkowicie nowej rzeczywi-
stości. Muszą być jej świadomi, umieć ją 
ogarnąć sercem, nie bać się. Mieć zawsze 
ten optymizm obfitości odkupienia, który 
przez nasze głoszenie mamy zaofiarować 
ludziom, że skoro Bóg jest z nami, to któż 
przeciw nam. On sam prowadzi tę misję, 
sam dociera do ludzkich serc, sam zapala 
wiarę, odkupuje człowieka przez naszą 
skromną, bardzo żarliwą posługę. 
 
Widzę obecny Rok Wiary jako nasze bar-
dzo głębokie nawrócenie do osoby Jezusa 
Chrystusa. Sama wiara nie jest tylko przy-
jęciem jakiejś doktryny czy nauki Kościoła. 
To jest bardzo ważne, ale nie pierwszo-
rzędne. Na pierwszym miejscu stoi relacja 
osobista z Jezusem Chrystusem, Zbawi-
cielem świata i ona jest pierwszym celem 
naszego nawrócenia. Zwracamy się i 

nawracamy ku osobie Chrystusa, uciele-
śnionej Bożej miłości, która jedyna jest w 
stanie napełnić sensem nasze własne 
życie rozjaśnić je, zmienić je tam, gdzie 
ono ma być zmienione i doprowadzić do 
pełni. Bez tego spotkania i bez tej relacji 
nasze głoszenie może być bardzo mizerne 
w skutkach. Pan Bóg jest w stanie posłu-
żyć się tym, co jesteśmy w stanie zaofero-
wać, ale z pewnością nie możemy głosić 
Chrystusa poniekąd nie znając Go, a więc 
to nasze głoszenie jako redemptorystów, w 
sensie nowej ewangelizacji, którą proponu-
je Kościół, polega na tym, że w głównej 
mierze musimy doświadczyć spotkania z 
Jezusem na nowo. Każdy na swoim etapie 
życia, w swoich uwarunkowaniach, darach 
i słabościach. Na bazie tego spotkania 
głosimy kogoś, kogo znamy, kogo spotka-
liśmy, kto zmienił rzeczywiście nasze 
życie. Na bazie takiego spotkania i takich 
doświadczeń realnego życia, dokonanego 
pośród mnogości ludzkich spraw, ewange-
lizacja staje się nowa, ponieważ jest ko-
munikowaniem, udzielaniem ludziom oso-
bistej nie tylko wiedzy, ale tego doświad-
czenia, że Pan jest żywy i działa także w 
moim życiu oraz mogę zaświadczyć tym 
wszystkim, co sam przeżyłem i przez to 
mam też nadzieję, że to światło, ta moc, 

energia zmartwychwstania dotrze także do 
tych, do których się kieruje. 
 
To jest coś nieprawdopodobnie pięknego. 
Ten dar, który został ofiarowany naszym 
czasom. Mianowicie, że poprzez posługę 
radia, telewizji, fal wszelkiego typu może-
my być w ten sposób – jak to czynimy 
teraz – połączeni w Chrystusie. Cieszę się, 
że istnieje coś takiego jak wielka rodzina 
uczniów Chrystusa, którzy są połączeni w 
ten sposób i mogą dzielić się darami łaski. 
To jest ogromna szansa dla nas wszyst-
kich, aby Jezus na nowo ucieleśnił się w 
naszym życiu i przyniósł dokładnie te 
owoce zbawienia, które każda z osób 
wierzących w Niego przez swoje szczegól-
ne dary dawała światu. Zwłaszcza od 
Maryi chcemy się nauczyć Jezusa tak jak 
Ona sama Go znała. W ten sposób wła-
śnie Jezus najprawdziwszy stanie się 
ciałem w naszym życiu. 
 
Przychodzą mi na myśl słowa pieśni 
„Uczyńcie co wam mówi Syn, niech się 
słowo Boże stanie ciałem w każdym z 
nas”. Wszystkich Was błogosławię. W imię 
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Za: www.redemptor.pl  

 
 
 

 
   

  Wiadomości zagraniczne  
 
 

Beatyfikacja włoskiej benedyntynki 
 

W czasie niedzielnego spotkania z wier-
nymi Benedykt XVI wyraził radość z wynie-
sienia do chwały ołtarzy Marii Luisy Pro-
speri. Nowa błogosławiona żyła w pierw-
szej połowie XIX wieku. Wstąpiła do klasz-
toru benedyktynek w Trevi w środkowych 
Włoszech, na terenie diecezji Spoleto. Gdy 
miała 38 lat, współsiostry wybrały ją na 
opatkę. Na tym urzędzie czterokrotnie ją 
potwierdziły. Pełniła go przez 10 lat aż do 
śmierci w 1847 r. 
 

 
 
Beatyfikacja odbyła się 10 listopada w 
katedrze w Spoleto. Przewodniczył jej w 
imieniu Papieża prefekt Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych, kard. Angelo Amato 
SDB. Zapytaliśmy go, co znamionowało 
nową błogosławioną. 
 
„Matka Maria Luisa była kobietą zakocha-
ną w Bogu – stwierdził włoski purpurat. – 
W dążeniu do doskonałości w życiu mona-
stycznym kierowała nią wiara. Pod na-

tchnieniem Ducha Świętego prowadziła ją 
ona na czyste wody Bożej miłości. Wiara 
silna, niewzruszona, bezgraniczna wznosi-
ła błogosławioną benedyktynkę na szczyty 
Bożych tajemnic. Wydawało się, że widzi 
oczyma wiary to, w co my wierzymy. Dziś 
bardziej niż kiedykolwiek Kościół i społe-
czeństwo potrzebują ludzi ochrzczonych, 
kapłanów i osoby konsekrowane, którzy 
byliby święci, pogodni, radośni i pełni wia-
ry”.                         Za: Radio Watykańskie 
 

Zakonnicy z Indii dyskutowali o 
swojej misji 

 
Ok. 550 wyższych przełożonych zakon-
nych wzięło udział od 28 do 31 październi-
ka w spotkaniu Konferencji Zakonników 
Indii (Conference of Religious India, CRI) w 
Hajdarabadzie. Zostali oni wezwani do 
przemyślenia swojej przywódczej roli po-
przez wyznaczenie nowych celów i dąże-
nie do ich realizacji. 
 
Dyskusja dotyczyła zmian, które można 
wprowadzić do życia konsekrowanego, by 
skuteczniej realizować swoją misję. Hono-
rowym gościem spotkania była główna 
sekretarz rządu stanu Andhra Pradesh, 
katoliczka Minnie Mathews. Powiedziała 
ona, że przełożeni zakonni powinni użyć 
swoich zasobów, instytucji i sieci kontak-
tów, by przeciwdziałać „pomieszaniu war-
tości” obecnemu w dzisiejszym społeczeń-
stwie. Doradziła im odpowiedzialne przy-
wództwo oparte na poszanowaniu innych 
poglądów, reagowaniu na zmiany i wspie-
raniu dojrzałej kreatywności. 

Z kolei arcybiskup Hajdarabadu Thumma 
Bala podkreślił, że aby doprowadzać ludzi 
do królestwa Bożego, trzeba do misji za-
konnej podchodzić radykalnie. Natomiast 
o. Gorantla Johannes, prowincjał karmeli-
tów w Andhra Pradesh, zaapelował do 
zgromadzonych o „odważne stawianie 
czoła wyzwaniom współczesności”. 
 

 
 
Konferencja Zakonników Indii (CRI) zrze-
sza 334 zgromadzenia i 822 wyższych 
przełożonych. Reprezentuje ponad 125 
tys. braci, sióstr i księży. Prowadzą oni 
większość szkół, szpitali, centrów pomocy 
społecznej i innych instytucji należących do 
Kościoła katolickiego w Indiach. Ostatnie 
krajowe spotkanie CRI odbyło się trzy lata 
temu w Delhi.          Za: Radio Watykańskie 
 
Zakończenie Kongresu Salezjanów 

Współpracowników  
 
4. Światowy Kongres Salezjanów Współ-
pracowników, który zgromadził około 250 
delegatów, na spotkaniu rewizji i zatwier-
dzenia Programu Życia Apostolskiego 
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(PŻA), zakończyl się 11 listopada. Na 
czele Stowarzyszenia, po raz pierwszy, 
stanęła kobieta: Noemi Bertola. Mocna jest 
zachęta Przełożonego Generalnego do 
tego, aby stać się protagonistami życia 
społecznego, politycznego i kulturowego: 
“Trzeba wyjść z zakrystii!”. 
 
W sobotę po południu, w czasie ogólnej 
sesji na forum zgromadzenia Przełożony 
Generalny powołał Noemi Bertola na zna-
czący i wymagający urząd Koordynatora 
Światowego Stowarzysznia na najbliższe 
sześć lat. Pani Bertola, była wychowanka 
Córek Maryi Wspomożycielki, będzie 
wspierana przez Konsultę Światową w 
rozpoznawaniu znaków czasu i odpowia-
daniu na współczesne wyzwania, czyniąc 
to z odwagą duszpasterską, jaka charakte-
ryzowała Ks. Bosko. 
 

 
 
Nowy Statut, przyjęty jednomyślnie przez 
uczestników, jest Programem Życia Apo-
stolskiego i pomoże Stowarzyszniu za-
pewnić wierność charyzmatowi świętego 
założyciela. Trzydzieści tysięcy Salezjanów 
Współpracowników składa się na 11 Re-
gionów: Włoch-Bliskiego Wschodu-Malty, 
Iberyjskim, Europy Środkowo-Zachodniej, 
Europy Środkowo-Wschodniej, Azji 
Wschodniej-Oceanii, Azji Południowej, 
Afryki-Madagaskaru, Ameryki Łacińskiej-
Stożka Południowego, Ameryki Środkowej 
i Północnej, Brazylii, Pacyfiku Karaibów.  
 
Każdy z tych Regionów jest reprezentowa-
ny przez Radcę światowego, a wszyscy oni 
tworzą Konsultę Światową.Kongres od-
zwierciedlił uniwersalność Rodziny Sale-
zjańskiej. Były reprezentowane wszystkie 
kontynenty i wszystkie kraje, w których 
Salezjanie i Córki Maryi Wspomożycielki 
udzielają się na rzecz edukacji ludzkiej i 
chrześcijańskiej młodzieży.  
 
Konteksty są rozmaite i wyzwania różno-
rodne. Świeccy Rodziny Salezjańskiej są 
tego świadomi, ale stawiają czoła wyzwa-
niom z pozytywnym nastawieniem, ponie-
waż wierzą w młodych i w ich możliwości 
czynienia dobra. Całe posłannictwo sale-
zjańskie ma na celu ożywienie, rozwój, aż 
po doprowadzenie do dojrzałości, możli-
wości tkwiących w ludziach młodych, czę-
sto ukrytych lub zduszonych.Salezjanie 
Współpracownicy, zachęceni ciepłymi i 
prorockimi słowami Przełożonego Gene-
ralnego, potwierdzili swoje zaangażowanie 
na rzecz tworzenie szerokiego ruchu osób, 
które wierzą w Boga i przez to oddają 
wszystkie swoje siły na rzecz odnowy 
społeczeństwa i Kościoła. Ks. Bosko wy-
brał edukację zasadzającą się na miłości, 

jako pewnej drodze wprowadzania praw-
dziwych i trwałych zmian. Mężczyzni i 
kobiety różnych kultur i ras rozpoznają się 
w charyzmacie Ks. Bosko. Ks. Bosko we 
wprowadzeniu do Regulaminów napisał: 
“Współpracownicy salezjańscy, czyli prak-
tyczny sposób przynoszący korzyść do-
brym obyczajom i społeczeństwu obywa-
telskiemu”.  
 
Chodzi o współczesne przełożenie zna-
czenia tych słów. Przełożony Generalny 
kilkakrotnie zaapelował do zgromadzo-
nych: “Wyjdźcie z zakrystii!”. 
 
Pozdrawiając uczestników, nowa Koordy-
natorka Światowa powiedziała: “Jestem 
pewna, że długa i solidna praca, jaką zrea-
lizowali wszyscy Salezjanie Współpracow-
nicy na świecie w odniesieniu do rewizji 
Programu Życia Apostolskiego, zakończo-
na w tych dniach konstruktywnej wymiany 
opinii i obrad, bardziej przybliżyła nas do 
tego wzorca. Każdy z nas, po powrocie do 
swoich ośrodków, będzie się angażować, z 
odnowionym entuzjazmem, na rzecz osią-
gnięcia tego celu”.      

Za: www.infoans.org 
 

Uporządkowany status klasztoru 
franciszkanów w Smoleńsku 

 
Dnia 6 listopada br. w kurii arcybiskupiej w 
Moskwie miało miejsce spotkanie prowin-
cjała o. Ezdrasza Biesoka OFM z arcybi-
skupem Paolo Pezzi, dotyczące kościoła i 
klasztoru franciszkanów w Smoleńsku. 
Obecność franciszkanów w Smoleńsku 
datuje się od 1639 r. dzięki fundacji króla 
Zygmunta III Wazy. Obecny budynek jest 
nowy lecz znajduje się na miejscu po-
przedniego. W sprawie klasztoru, który jest 
w posiadaniu prowincji panewnickiej od 
1992 r. podpisano stosowną umowę, która 
reguluje jego status w archidiecezji na 
przyszłość.  
 
Obecnie wspólnota składająca się z trzech 
braci prowadzi parafię obejmującą cały 
obwód smoleński o rozpiętości 250 km. 
Parafia posiada jedynie nowobudowaną 
kaplicę. Najdalsza zaś kaplica filialna w 
Wielkich Łukach znajduje się w odległości 
200 km. Na terenie parafii znajduje się 
cmentarz wojenny Katyniu. Odnośnie 
kościoła, który od 1930 r. jest zamknięty, 
toczy się postępowanie administracyjne 
celem jego odzyskania. Kościół ten, pod 
wezwaniem Niepokalanego Poczęcia 
NMP, zbudowali miejscowi katolicy przed 
stu laty. Społeczność katolicka Smoleńska 
w tym czasie liczyła kilkanaście tysięcy 
parafian, głównie Polaków lub osób po-
chodzenia polskiego. Budynek znajduje się 
w bardzo złym stanie i jest zajmowany 
przez archiwum państwowe. W trakcie 
spotkania omówiono dalszy sposób postę-
powania w tej sprawie.  

Za: www.panewniki.franciszkanie.pl  
 

Dwa nowe klasztory krakowskich 
franciszkanów na Ukrainie 

 
W ostatnich dniach października br. na 
Ukrainie zostały erygowane dwa nowe 

klasztory: w Bołszowcach w obwodzie 
Iwanofrankowskim (Stanisławów) i w 
Maćkowcach w obwodzie Chmielnickim 
(Kamieniecko podolska diecezja). Od tego 
momentu do Delegatury prowincji św. 
Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu 
Braci Mniejszych Konwentualnych na 
Ukrainie należy pięć prawnie ustanowio-
nych klasztorów. 
 

 
 
Uroczystości otwarcia klasztoru pod we-
zwaniem bł. Jakuba Strzemię w Bołszow-
cach odbyły się w niedzielę 21 październi-
ka 2012 roku. Podczas Mszy świętej spra-
wowanej pod przewodnictwem o. Edwarda 
Kawy, delegata prowincjała na Ukrainie, 
został odczytany dekret ustanawiający 
klasztor. W czasie kazania o. Edward 
podziękował miejscowej wspólnocie, bu-
downiczym i sponsorom za pracę przy 
podnoszeniu z gruzów dawnego klasztoru 
karmelitańskiego, a także poprosił przed-
stawicieli miejscowej władzy o pomoc w 
oddaniu budynku do eksploatacji. 
 
W uroczystościach wzięli udział także 
przedstawiciele lokalnej władzy. Obok nich 
na uroczystości przyjechali liczni goście, 
między innymi bracia ze Lwowa wraz z 
grupą parafian, z Boryspola i Maćkowiec. 
(..) 
 
Erygowanie klasztoru NMP Anielskiej w 
Maćkowcach w województwie Chmiel-
nickim miało miejsce tydzień później, 28 
października. Uroczystej Mszy świętej 
przewodniczył o. Edward Kawa, który na 
po Ewangelii odczytał dekret ministra 
prowincjalnego erygujący klasztor i usta-
nawiający pierwszym gwardianem dla 
wspólnoty o. Andrzeja Wanata. Na uroczy-
stościach byli obecni goście, miedzy inny-
mi młodzież ze Lwowa wraz z opieku-nami, 
delegacja młodzieży z Bołszowiec i Hali-
cza, współbracia z Kremenczuka i Bory-
spola. 
 
Tytuł NMP Królowej Anielskiej miał pierw-
szy klasztor franciszkański i kolebka Zako-
nu, przy którym św. Franciszek założył 
Zakon Braci Mniejszych w Asyżu. Na Po-
dolu do XIX wieku istniało pięć francisz-
kańskich klasztorów: w Kamieńcu Podol-
skim, Gródku, Barze, Komargrodzie i 
klasztor MNP Anielskiej w Wojkowcach. 
 
Prawne założenie klasztorów jest jednym z 
etapów do utworzenia w przyszłości na 
Ukrainie samodzielnej struktury Zakonu 
Braci Mniejszych Konwentualnych najpierw 
kustodii prowincjalnej, a później prowincji 
zakonnej. o. Stanisław Pękala.   
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O. Andrzej Cekera sekretarzem 
Konferencji europejskiej  

karmelitów bosych 
 
W dniu 24 października 2012 r. podczas 
spotkania Konferencji Prowincjałów Europy 
Zakonu Karmelitów Bosych, które miało 
miejsce w dniach: 23-24 października w 
Bukareszcie w Rumunii, o. Andrzej Cekiera 
z Krakowskiej Prowincji naszego Zakonu 
został wybrany nowym sekretarzem tejże 
Konferencji. 
 

 
 
O. Andrzej zastąpi o. Angelo Lanfranchi z 
Prowincji Weneckiej, który tę funkcję pełnił 
przez ostatnie lata. Sekretarz Konferencji 
wybierany jest na 3 lata przez Komitet 
Konferencji, który tworzą przewodniczący 
poszczególnych Coetusów Konferencji, a 
więc: frankofońskiego, anglofońskiego, 
włoskiego, iberyjskiego i Europy Środko-
wo-Wschodniej. Obowiązkiem Sekretarza 
Konferencji jest prowadzenie dokumentacji 
i finansów Konferencji, udział w spotka-
niach Konferencji i organizowanych przez 

nią spotkaniach formatorów i alumnów 
Europy, kontakt z członkami Konferencji, 
informowanie nt. spotkań i prac Konferen-
cji.                                   Za: www.karmel.pl  

 
Michalici na Dominikanie pamiętają 

o Bł. Janie Pawle II 
 
Nuncjusz apostolski abp Józef Wesołow-
ski, odwiedzając w 2011 roku nasze gór-
skie parafie w Jánico i Juncalito (Domini-
kana), wezwał nas Polaków, byśmy byli 
zatroskani o podtrzymywanie pamięci o bł. 
Janie Pawle II, który aż trzy razy nawiedził 
tę małą wyspę. Jest to o tyle ważne, że 
była to jego pierwsza wizyta zagraniczna 
w drodze do Meksyku 26 stycznia 1979 
roku. W ten sposób rozsławił tę niewielką 
i mało znaną krainę. 
 
Przejęliśmy się tym apelem ks. Nuncjusza 
i nowo wyremontowane kaplice 
w Cagueyes (parafia Jánico) i w Calaverna 
(parafia Juncalito) otrzymały drugiego 
patrona: Błogosławionego Jana Pawła II. 
W tym roku, 21 października, spotkała nas 
kolejna wielka radość, gdyż ks. kard. Sta-
nisław Dziwisz, ofiarował dla Republiki 
Dominikany na ręce ks. Nuncjusza relikwie 
pierwszej kategorii bł. Jana Pawła II i z 
tymi relikwiami abp Józef Wesołowski 
przybył do wspomnianych wspólnot na 
odpust. Nasi „górale” z wielką radością 
przeżyli to spotkanie, licznie się gromadząc 
w kaplicach i wytrwale oczekując na spo-
tkanie z Ojcem Świętym – tym razem 
w tajemnicy jego relikwii. Tak więc papież 
Polak w dalszym ciągu wizytuje ten kraj, 

a homilie ks. Nuncjusza pozwalają ocalić 
od zapomnienia to, czego nauczal. 
 
Warto dodać, że michalici na Dominikanie 
mają już relikwie bł. Jana Pawła II. 
W kwietniu br., podczas wizyty przełożo-
nego generalnego ks. Kazimierza Radzika 
wraz z przełożonymi wiceprowincji 
i delegatur, którzy w tym roku odbywali 
zjazd na Arubie i przybyli do Santo Domin-
go, by wziąć udział w uroczystościach 100-
lecia narodzin dla nieba naszego Założy-
ciela, parafia Bł. Bronisława Markiewicza 
w Santo Domingo, gdzie proboszczem jest 
ks. Henryk Słoma, została wyróżniona 
przez Ojca Generała i otrzymała w darze 
relikwie bł. Jana Pawła II.  
 

 
 
Ponadto w Jánico jesteśmy w trakcie two-
rzenia michalickiego projektu Centrum 
formacji integralnej im. Jana Pawła II. To 
wszystko oznacza, że nasz Papież jest 
ciągle pamiętany i kochany. Jako michalici 
zawsze z dumą opowiadamy wiernym 
naszych parafii o przepowiedni ks. Mar-
kiewicza o „wielkim papieżu Polaku”. 

Za: www.michalici.pl   
 
 
 

 
Refleksja Tygodnia 

 
 
 

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. 
Wspomnienie tej rocznicy odbywa się 9 
listopada podczas zjazdu redemptorystów 
w Tuchowie w ramach inauguracji obcho-
dów rocznicowych, związanych ze 130. 
rocznicą powrotu redemptorystów na zie-
mie polskie oraz 80. rocznicą śmierci sługi 
Bożego o. Bernarda Łubieńskiego. Na ten 
dzień została przygotowana wystawa 
poświęcona kwartalnikowi oraz zaplano-
wano specjalny referat: „Kwartalnik Homo 
Dei pomocą w formacji kapłańskiej i posłu-
dze duszpasterskiej”, który wygłosi obecny 
redaktor naczelny pisma o. Piotr Koźlak. 
 
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-
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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.) 
 
W marcu 2006 roku w Liście do prezbite-
rów Kościoła w Polsce o stałej formacji 

kapłańskiej biskupi polscy napisali m.in.: 
Cenny wkład w formację polskiego ducho-
wieństwa wnoszą periodyki formacyjne. 
/…/ Powinny się one znaleźć wśród stałych 
lektur prezbitera jako pomoc dla jego oso-
bistej formacji (nr 11). Wśród wymienio-
nych w Liście periodyków znalazł się rów-
nież kwartalnik „Homo Dei”, który od 1932 
roku służy kapłanom w naszej Ojczyźnie, a 
także poza jej granicami. 

Wraz z kapłanami diecezjalnymi i zakon-
nymi, siostrami zakonnymi oraz ludźmi 
świeckimi, którzy są czytelnikami kwartal-
nika, dziękujemy Bogu za dokonującą się 
poprzez ten periodyk formację pastoralno-
duchową. Więcej informacji o kwartalniku 
można znaleźć na stronie internetowej: 
www.homodei.com.pl 
O. Sylwester Cabała CSsR 

Za: www.redemptor.pl  
 
 
 
 
 

 
Zapowiedzi wydarzeń 

 

Program Sympozjum  
Czterech Konferencji Życia Konse-

krowanego w Krakowie 
 
Dziaiaj rozpoczyna się Sympozjum czte-
rech Konferencji życia konsekrowanego w 
Polsce. Szerzej piszemy o tym we wstep-
nycm artykule niniejszego Biuletynu. Poni-
żej znajdziecie szczegółowy oprogram 
tego Sympozjum: 
 
13 LISTOPADA  2012 r. 
 
15.00 Sesja I: Życie zakonne – Tożsamość 
Moderator sesji :Ks. Tomasz Sielicki SChr, 
przewodniczący KWPZM, Przywitanie 
uczestników  ze strony przewodniczących 
wszystkich Konferencji życia konsekrowa-
nego w Polsce 
Modlitwa do Ducha Świętego   
15.30 Bp Grzegorz Ryś, Kierunki nowej 
ewangelizacji (na podstawie wskazań 
Synodu ds. nowej ewangelizacji). 
- przerwa 
O. dr Dariusz Kowalczyk SJ, Tożsamość 
życia konsekrowanego 
18.00 Msza Święta  z nieszporami. Prze-
wodniczy kard. Stanisław Dziwisz, Metro-
polita Krakowski 
 
14 LISTOPADA 2012 r.  
 
9.00 Sesja II: Wiara 
Moderator sesji :M. Leticja Niemczura 
CSSJ, Przewodnicząca KWPŻZZ  Jutrznia, 
wprowadzenie 
O. dr Wojciech Giertych OP,  Wiara w 
życiu osób konsekrowanych cz. I  
- przerwa 
O. dr Wojciech Giertych OP, Wiara w życiu 
osób konsekrowanych cz. II 

S. dr Wiesława Przybyło ASC, Trynitarny 
wymiar życia konsekrowanego 
13.00 Msza Święta . Przewodniczy Abp 
Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski 
Obiad w Domu Pielgrzyma 15.00 Sesja III: 
Nawrócenie 
Moderator sesji : M. Leticja Niemczura 
CSSJ, Przewodnicząca KWPŻZZ 
Koronka do Miłosierdzia Bożego 
O. dr Jacek Zdrzałek CSsR,  Nawrócenie 
jako droga nowej ewangelizacji 
- przerwa 
Mgr Ewa Kusz, Między prawdą a miłością. 
Wspólnota kościelna wobec nadużyć 
18.30 Nieszpory 
 
  
15 LISTOPADA 2012 r. 
 
9.00 Sesja IV: Nowe życie w Chrystusie 
Moderator sesji: M. Weronika Sowulewska, 
Przewodnicząca KPŻKK, Jutrznia, wpro-
wadzenie            
Abp Wacław Depo, Instytuty życia konse-
krowanego i znaki czasu – nowe   wyzwa-
nia w aktualnym kontekście Kościoła w 
Polsce 
- przerwa 
M. Weronika Sowulewska, Świadectwa – 
wprowadzenie 
Świadectwa:S. Ausilia, Kapucynka; S. 
Martyna Kot Misjonarka Miłości; O. Dariusz 
Drążek CSsR, Br. Paweł Flis, Bracia Alber-
tyni; osoba konsekrowana z instytutu 
świeckiego 
12.15 Obiad w Domu Pielgrzyma 
13.00 Zebrania Konferencji (KWPŻZZ, 
KWPZM) 
15.00 Sesja V: Duch Święty i Miłosierdzie 
Boże 

Godzina miłosierdzia i Koronka do Miło-
sierdzia Bożego 
Msza Święta . Przewodniczy Bp Kazimierz 
Gurda, Przew. Komisji ds. Instytutów Życia 
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego. 
16.45 S. Elżbieta Siepak ZMBM, „Mistrzem 
moim jest Pan” – świadectwo życia konse-
krowanego św. Siostry Faustyny 
18.00  Kolacja lub agape (bigos + ciepła 
herbata dla wszystkich) 
19.00 Modlitewne czuwanie „Przyjmijcie 
moc Ducha Świętego. Animacja czuwania: 
O. Remigiusz Recław SJ ze zespołem 
„Mocni w Duchu”, Łódź 
 
  
16 LISTOPADA 2012 r.                              
   
9.00 Sesja VI: Oto Was posyłam! Współ-
czesne areopagi ewangelizacji 
Moderator sesji:P. Teresa Stawarz, Prze-
wodnicząca KKIŚ 
Jutrznia, wprowadzenie              
M. W. Sowulewska OSBCam, Życie kon-
templacyjne a nowa ewangelizacja; 
M. L.  Niemczura CSSJ,  Nowa ewangeli-
zacja w dziełach apostolskich; 
Ks. T. Sielicki SChr,  Zakonnicy w roli 
apostołów nowej ewangelizacji; 
P. T. Stawarz KKIŚ,  Ewangelizacja społe-
czeństwa od wewnątrz 
11.15 Dyskusja panelowa – przewodniczą-
cy Czterech Konferencji   
Podsumowanie obrad – Ks. Tomasz Sie-
licki SChr 
13.00 Msza Święta . Przewodniczy Bp 
Grzegorz Ryś 
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Odeszli do Pana 
 

   

ŚP. KS. WACŁAW KRUKAR (1922-2012) CSMA

Dnia 7 listopada 2012 r. zmarł w Kanadzie 
ks. Władysław Krukar CSMA. Przeżył 90 
lat, w tym 69 w zakonie. Wcześniej zwią-
zany był ze Zgromadzeniem jako wycho-
wanek. Jego pogrzeb odbędzie się 
w London 12 listopada br. 

Ks. Władysław urodził się w grudniu 1922 
r. w Posadzie Górnej k. Rymanowa. Do 
Miejsca Piastowego przybył we wrześniu 
1937 r. W Zakładzie Wychowawczym 
ukończył szkołę zawodową i zdał egzamin 
czeladniczy (specjalność: ślusarz). Liceum 
Ogólnokształcące ukończył w Pawlikowi-
cach. 

Do nowicjatu wstąpił 7 grudnia 1943 r., 
pierwszą profesję złożył 29 września 1945 
r., a wieczystą trzy lata później. Studia 
filozoficzno-teologiczne ukończył na Uni-
wersytecie Jagiellońskim i 17 grudnia 1955 
r. przyjął święcenia kapłańskie. Jako kleryk 
pełnił obowiązki wychowawcy i asystenta 

w Domach Dziecka w Targowiskach 
i Pawlikowicach.  

 

Po przyjęciu święceń kapłańskich został 
skierowany do Marek (Struga) na kierow-
nika pedagogicznego, następnie przejął 
obowiązki prefekta domu w Miejscu Pia-
stowym, dyrektora domu w Bydgoszczy 
(6lat) i dyrektora domu w Miejscu Piasto-
wym (4 lata). 

We wrześniu 1970 r. wyjechał do Kanady, 
gdzie pracował jako wikariusz i proboszcz 
w: St. Thomas, Hamilton, London, Wood-
stock oraz Sault Ste. Marie. W latach 
1985-1990 pełnił obowiązki przełożonego 
domu w Melrose. Od 1997 przebywał 
w London jako emeryt. Po długiej chorobie 
zmarł 7 listopada br. w domu zakonnym 
Księży Michalitów w Melrose (Kanada). 
Msza św. pogrzebowa odbędzie się 
w poniedziałek, 12 listopada 2012 r., 
o godz. 11.00 w kościele Matki Bożej 
Częstochowskiej w London. Mszy św. 
będzie przewodniczył ks. biskup John M. 
Sherlock. Za:www.michalici.pl

 
 

 

 


