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Wiadomość tygodnia

Komunikat Kapituły Prowincjalnej Redemptorystów

w sprawie Radia Maryja i TV Trwam

W Tuchowie w dniach 6-10 lutego obradowała XV Kapituła Prowincji Warszawskiej
Redemptorystów.
Sesja
poświęcona
była
dyskusji
nad
prawodawstwem wewnętrznym Prowincji
Warszawskiej, tzw. Statutami prowincjalnymi. Zadaniem Kapituły było odnowienie
prawodawstwa
w
duchu
wierności
charyzmatowi Zgromadzenia uwzgledniając współczesne realia Kościoła i
zgromadzenia zakonnego oraz wyzwania
apostolskie ze stro-ny
dzisiejszego
świata.
W Kapitule brało udział 43 delegatow reprezentujących
redemptorystów
Prowincji Warszawskiej oraz delegaci z
Wiceprowincji Bahia (Brazylia), Resistencia (Argentyna) i Regii św. Gerarda.
Kapituła wystosowała komunikat w
sprawie Radia Maryja I TV Trwam o
następujacej treści:
XV Kapituła Prowincjalna Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświę-tszego
Odkupiciela podczas obrad II sesji w
Tuchowie, w dniach 6 – 10 lutego 2012,
wyraża wdzięczność Bogu i Matce
Najświętszej za dar 20 lat istnienia i
ewangelizacyjnej działalności Radia Maryja.
Kapituła zapewnia o synowskim oddaniu i
dziękuje Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI,
który przez swego Sekretarza Stanu, kard.
Tarcisio Bertone, nadesłał z okazji 20
rocznicy powstania Radia Maryja na ręce
o. Janusza Soka, Prowincjała Prowincji
Warszawskiej
Redemptorystów,
pasterskie życzenia, w których Radio Maryja i
powstałe przy nim inne dzieła znalazły
uznanie
i
otrzymały
apostolskie
błogosławieństwo.
W związku z decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, arbitralnie odma-

wiającą przyznania Telewizji Trwam
koncesji na nadawanie programu w ramach naziemnej platformy cyfrowej (multiplex), Kapituła stwierdza z bólem, że
odmowa ta wpisuje się w szerszy problem,
który
polega
na
systematycznym
niszczenie pluralizmu mediów w Polsce.
W związku z tym wyraża głębokie zaniepokojenie oraz stanowczy sprzeciw
wobec praktyk, stosowanych przez organ
konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej.
Zaistniałe fakty wskazują na jawną dyskryminację mediów katolickich, a co za
tym idzie, na faktyczne wykluczenie ogromnej rzeszy odbiorców, którzy z nich
korzystają.
Redemptoryści zgromadzeni na Kapitule
dziękują: Radzie Stałej Konferencji Episkopatu Polski za jej zdecydowany głos
poparcia dla Telewizji Trwam, duchowieństwu, osobom życia konsekrowanego,
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parlamentarzystom,
władzom
samorządowym, instytucjom oraz ponad milionowej rzeszy osób dobrej woli z
Ojczyzny i środowisk polonijnych, które
wyraziły swoimi podpisami protest skierowany do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w nadziei na rychłe znalezienie
właściwego rozwiązania problemu, w
ramach procedur obowiązujących w demokratycznym państwie prawa.
o. Andrzej Wodka CSsR,
Sekretarz Kapituły
o. Janusz Sok CSsR,
Przełożony Prowincji
Za: www.redemptor.pl

Wiadomości krajowe
Inauguracja Roku
Ks. Piotra Skargi SJ
Uroczysta inauguracja ogłoszonego przez
Sejm RP Roku 2012 Piotra Skargi odbyla
się w niedzielę 5 lutego o godz. 17.30 w w
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w
Warszawie na Starym Mieście.
Eucharystii
przewodniczył
i
homilię
wygłosił Nuncjusz Apostolski w Polsce, ks.
abp Celestino Migliore. W homilii hierarcha
opisał wnikliwie postać ks. Piotra Skargi,
ze szczególnym wskazaniem na kazania o
miłosierdziu i działalność dobroczynną
tego znakomitego kaznodziei.
Ks. bp. Migliore stwierdził, że „ gdyby
wówczas istniała już nagroda Nobla, ks.
Skarga z pewnością byłby kandydatem do
tej nagrody”.

W tym roku przypada 400-lecie śmierci
wielkiego kaznodziei królewskiego, pisarza
i organizatora – inicjatora wielu dzieł
pobożnych i charytatywnych, obrońcy
ubogich, wiary, Kościoła i Ojczyzny – ks.
Piotra Skargi SJ. Z inicjatywy polskich
jezuitów Sejm RP ogłosił ks. Piotra Skargę
jednym z patronów roku 2012.
W niedzielę 5 lutego 2012 miały miejsce
tez uroczyste msze św. z okazji inauguracji
Roku ks. Piotra Skargi w Krakowie i w
Toruniu, zaś 2-02-2012 w Grójcu, miejscu
urodzenia tego wybitnego kapłana.
Ks. Skarga był inicjatorem budowy
kościoła Matki Boskiej Łaskawej w Warszawie i Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie. Periodyk , wydawany przez Jezuitów NASZE WIADOMOSCI nr 40
poświęcony jest w całości ks. Piotrowi
Skardze.
Anna
Dziemska

Mistrzynie z klasztorów
klauzurowych spotkały się na
Jasnej Górze
5. Spotkanie Mistrzyń Żeńskich Zakonów
Klauzurowych w Polsce rozpoczęło się we
wtorek, 7 lutego na Jasnej Górze. Spotkanie, w którym uczestniczy ponad 100
zakonnic, ma charakter forma-cyjny. „Jest
to kontynuacja spotkania, które odbyło się

dwa lata temu, bo spotkania mistrzyń
odbywają się co dwa lata – wyjaśnia s.
Weronika Sowulewska kamedułka, przewodnicząca Konferencji Przełożonych
Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych
Przyjeżdżają wtedy wszystkie mistrzynie z
klasztorów kontemplacyjnych w Polsce, a
także z zagranicy, z naszych fundacji, z
Kazachstanu, z Islandii”. W tym roku siostry
rozważają
dwa
tematy:
‘Posłuszeństwo – logika miłości wyzwalającej’ oraz ‘Mniszka jako człowiek paschalny’. Wykłady w Kaplicy Domu Piel-grzyma
wygłasza o. Amadeo Cencini, kanosjanin,
pedagog, kierownik duchowy, wykładowca
na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim
w Rzymie, autor licznych publikacji z
zakresu formacji powołaniowej.
Wtorkowej Mszy św. odprawionej w
Kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 17.30
przewodniczył abp Wacław Depo, nowy
metropolita częstochowski. Homilię wygłosił o. Leon Bekiel. „Słowo powołanie i misja
jest jednym z kluczowych zadań wynikających z Ewangelii. Wasze powołanie i
konsekracja są szczególnym skarbem
Kościoła i znajdują się w jego sercu –
zaznaczył
witając
zgromadzone abp
Wacław Depo. Ten skarb waszego powołania jest wobec świata żywym znakiem
obecności Boga, znakiem przyszłego
świata, dlatego nie dziwcie się, że jednocześnie będziecie na wzór Chrystusa
czystego, ubogiego i posłusznego, znakiem sprzeciwu. Modlę się, aby wasza
obecność miłości, modlitwa były dla nas
wszystkich przejrzystym świadectwem
Ewangelii, i aby były oazami życia dla
Kościoła, który z woli Chrystusa w Duchu
Świętym jest światłością świata, miastem
położonym na górze”.
Spotkanie zakończyło nocne czuwanie z
czwartku na piątek (z 9 na 10 lutego) przed
Cudownym Obrazem Matki Bożej. Mszy
św. odprawionej o północy przewodniczył
o. Łukasz Buzun, podprzeor Jasnej Góry.
o. Stanisław Tomoń
Za: www.jasnagora.com

Konwent prowincjalny u Misjonarzy
Nowy wizytator
Dnia 11 stycznia 2012 r. nowym Wizytatorem Polskiej Prowincji Zgromadzenia
Księży Misjonarzy w wyborach powszechnych został wybrany ks. Kryspin Banko
CM. Dnia 12 stycznia 2012 r. Prze-łożony
Generalny podczas posiedzenia Rady
Generalnej zatwierdził wybór ks. Kryspina
Banko CM na urząd Wizytatora Prowincji
Polskiej na najbliższe 6 lat (zgodnie ze 137
Normą Prowincji), po-cząwszy od 8 lutego
2012 r.
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W dniach 6-9 lutego 2012 r. w Domu
Prowincjalnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu odbył się
Konwent Prowincjalny. Tematem Konwentu było: Kreatywna wierność misji. Uczestniczyło w nim 71 konfratrów. W tej liczbie
było 30 konfratrów wchodzących na Konwent z urzędu oraz 41 konfratrów z wyboru.
Sekretarzem Konwentu został wybrany ks.
Wacław Umiński. Obradom Konwentu
przewodniczył Ks. Wizytator oraz dwaj
wybrani moderatorzy: ks. Władysław Bomba i ks. Paweł Holc. Zgodnie z Normami
Prowincji (Nr 141) na Konwencie wybrano
dwóch Radców Prowincji, którymi zostali:
ks. Jacek Gasiński i ks. Zdzisław Góra.
Dwóch pozostałych Radców zamianuje Ks.
Wizytator po konsultacjach z konfratrami
Prowincji.

Konwent rozpoczął się w poniedziałek, 6
lutego br. Mszą św. wotywną o Duchu
Świętym sprawowaną w kościele seminaryjnym w Krakowie na Stradomiu, której
przewodniczył Ks. Wizytator Arkadiusz
Zakręta CM.
Obrady odbywały się w Auli Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy (sesje plenarne) oraz w salach wykładowych (prace
w grupach). Poszczególne sesje były
poświęcone
zagadnieniom
wierności
powołaniu i charyzmatowi, podejmowanej
misji, a także kreatywności w jej
podejmowaniu i realizowaniu. W dwóch
pierwszych dniach Konwentu uczestniczył
również Asystent Przełożonego Generalnego z Rzymu, ks. Stanislav Zonták CM.
Konwent zakończył się w czwartek, 9
lutego br. Mszą św. ku czci św. Wincentego a Paulo, odprawioną w kościele semi-

naryjnym w Krakowie na Stradomiu, której
przewodniczył Ks. Wizytator Kryspin
Banko CM. który dnia 8 lutego br.
rozpoczął sprawowanie urzędu Wizytatora
Polskiej Prowincji. CM

Kapituła saletynów wybrała
nowego prowincjała
Obradująca od poniedziałku w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu
pod przewodnictwem przełożonego generalnego ks. Dennisa Loomisa MS z Rzymu
Kapituła Prowin-cjalna Polskiej Prowincji
Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów wybrała we wtorek dnia 7 lutego
2012 roku nowego przełożonego Prowincji.
Został nim ks. Andrzej Zagórski MS.

włączyć się do obchodów i uczcić to
święto.
Najpierw w dniach 23–25 stycznia nasi
wychowankowie brali udział w konkursie
na wykonanie portretu ks. Markiewicza.
Technika była dowolna – rysunek kredką,
farbami, nawet w masie solnej. Dzieci
bardzo się starały opierając się na posiadanych obrazach, zdjęciach i portretach
wykonać podobiznę naszego Patrona.
Następnie 27 stycznia oglądaliśmy program
słowno-muzyczny.
Uroczystość
rozpoczął dyrektor Oratorium ks. Krzysztof
Winiarski. Na początku wprowadził nas
ogólnie w tydzień obchodów poświęconych
ks. Markiewiczowi, przedstawił jego krótki
życiorys i charakterystykę działalności
wychowawczej.
Szczególnie zaakcentował moment śmierci
Patrona Oratorium. Potem przedstawił
zebranym relację tego wydarzenia wg ks.
Walentego Michułki. Zapoznał dzieci
i młodzież
oratoryjną
z testamentem
Błogosławionego. A to wszystko z racji
100. rocznicy narodzin dla nieba.
Przypomniał również jego dwa naczelne
hasła: „Któż jak Bóg” oraz „Powściągliwość
i praca”, mówiąc że zasady te nic nie straciły dzisiaj na aktualności i na nich dzieci
mają się wzorować, aby stać się dobrymi
ludźmi i Polakami.

Natomiast w środę, dnia 8 lutego br. Kapituła dokonała wyboru radnych prowincjalnych. Wikariuszem Prowincji został ks.
Bohdan
Dutko
MS
a
asystentem
prowincjalnym – ks. Bogdan Kadłuczka
MS. Nowemu Prowincjałowi i Radzie
życzymy obfitości łask Bożych i owocnej
współpracy wszystkich Współbraci w
Prowincji.
Ks. Andrzej Zagórski MS – Urodzony
1962 roku w Rzeszowie. Do Zgromadzenia
Księży Misjonarzy Saletynów wstąpił w
1982 roku. Ukończył Wyższe Seminarium
Duchowne studiując na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święcenia
kapłańskie przyjął w 1989 roku. Pracował
przez wiele lat w formacji jako mistrz
nowicjatu. Studiował duchowość na Uniwersytecie Gregariańkim w Rzymie. Był
asystentem w radzie Prowincjalnej w latach 2003 – 2006. Pracował w Rzymie i
przy Radzie Generalnej jako odpowiedzialny za formację w Zgromadzeniu.
Przed wyborem na przełożonego prowincji
był duszpasterzem Centrum Pojednania w
Dębowcu
Za: www.saletyni.pl

Dzieci z toruńskiego Oratorium
rozpoczęły Rok Markiewiczowski
Nadeszła 100. rocznica śmierci Patrona
naszego Oratorium, bł. ks. Bronisława
Markiewicza – 29 stycznia. Dlatego dzieci
z toruńskiego
Oratorium
postanowiły

Potem wystąpiły dzieci w programie
słowno-muzycznym. Na tle portretu ks.
Markiewicza i jego słów oraz pieśni, które
o nim śpiewano dzieci prezentowały swoje
opinie
o Patronie
i obecnej
pracy
w Oratorium w Toruniu. Ks. Krzysztof na
zakończenie zachęcił podopiecznych do
udziału we Mszy św. odpustowej 29 stycznia, którą odprawił JE ks. Biskup Andrzej
Suski. Dzieci z Oratorium wzięły w niej
udział.
Natomiast w dniu 30 stycznia odbyło się
uroczyste wspomnienie bł. Ks. Bronisława
Markiewicza. Tegoroczne Dni Patrona
w toruńskiej placówce mają szczególny,
jubileuszowy charakter z racji 100. rocznicy narodzin dla nieba Tego Wielkiego
wychowawcy. Z tej to okazji jako
wspólnota oratoryjna dzieci, młodzieży,
wychowawców
i pracowników
naszej
placówki uczestniczyliśmy we Mszy św.,
której przewodniczył ks. Krzysztof.
W czasie homilii przybliżył nam postać
naszego Patrona. Szczególną uwagę
zwrócił na słowa ks. Markiewicza; że
„puste dziecięce ręce są powodem
grzechu”. Zachęcał do twórczego wykorzystania czasu wolnego, do efektownego
korzystania
z bogatej
oferty
zająć
w placówce. Każdy z nas ma pokonywać
w sobie zwątpienie, lenistwo oraz bezczynność. A wszystko dla osobistego
rozwoju i wzrastaniu w świętości – do
czego wzywał nasz Patron. Śpiewy
i oprawę liturgiczną przejęła młodzież
z Oratorium. Na zakończenie liturgii
wszyscy zebrani z ogromnym pietyzmem
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ucałowali
relikwie
Błogosławionego.
Później dzieci oraz wychowawcy obejrzały
film pt. „Znaki Anioła”. Film opowiadał
o życiu bł. ks. Br. Markiewicza i jego wielkiej miłości do dzieci i młodzieży.
Wierzymy, że ten Rok Markiewiczowski
zaowocuje głębszym rozumieniem idei bł.
ks. Bronisława przez nasze dzieci, a gleba
dziecięcych serc będzie znowu zaorana
i wyda bogaty plon. A nasz Patron będzie
się z nieba uśmiechał i dalej nam
pomagał.dr Adam Żurowski
Za: www.michalici.pl

XXI Kapituła prowincjalna polskiej
Prowincji werbistów
W Misyjnym Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie obradowała w dniach
7-9 lutego XXI Kapituła Pro-wincjalna
Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa
Bożego (Księża Werbiści). Wzięło w niej
udział 51 werbistów reprezentujących
zarząd prowincjalny oraz wszystkie
wspólnoty domów misyjnych należących
do Polskiej Prowincji.

Wzięli w niej udział także zaproszeni
goście, m.in. ks. bp Jerzy Mazur – werbista, ordynariusz diecezji ełckiej. W czasie
Mszy św. na rozpoczęcie Kapituły bp Mazur podkreślił, że wspólnoty zakonne także
potrzebują nowej ewangelizacji. W drugim
dniu obrad zaproszono Ks. Grzegorza
Jankowskiego SJ z Ignacjań-skiego Centrum Formacji Duchowej w Gdyni, który
wygłosił dwie konferencje poś-więcone
rozeznawaniu duchowemu.
XXI Kapituła Prowincjalna w czasie swych
obrad zajmowała się zagadnieniami formacji oraz współpracy z laikatem. Dokonała także wyboru dwóch delegatów na
Kapitułę Generalną, która odbędzie się w
Rzymie na przełomie czerwca i lipca, a
poświęcona
będzie
zagadnieniom
międzykulturowości we wspólnotach werbistowskich. Podczas Kapituły General-nej
zostanie wybrany nowy przełożony generalny Zgromadzenia Słowa Bożego oraz
nowy zarząd generalny.
Kapituła, która zbiera się co 3 lata, jest najwyższym ciałem ustawodawczym Zgromadzenia. Jej postanowienia i decyzje są
zatwierdzane przez zarząd generalny
Zgromadzenia i stają się wiążące dla całej
prowincji.
Za: www.werbisci.pl

2931 termosów przekazano
bezdomnym
Kraków, Warszawa, Łódź, Szczecin,
Częstochowa, Katowice, Lublin – do tych
miast dotarło 2 931 termosów, które udało
się zebrać bądź zakupić podczas trwającej
cały styczeń akcji „Podaruj termos ubogiemu”.

potem ludzie dosłownie zasypali naszą
krakowską furtę termosami – relacjonuje
br. Paweł Teperski, kapucyn, organizator
akcji. – Termosy rozdawaliśmy w
miejscach gdzie pomagamy bezdomnym i
ubogim. Ponieważ akcja przerosła nasze
oczekiwania i hojność ludzi była bardzo
duża, termosy przekazaliśmy również do
innych punktów wspierających bezdomnych i ubogich w Krakowie, Warszawie i
innych miastach. Przekazaliśmy je Siostrom Albertynkom, Siostrom Misjonarkom
Miłości od Matki Teresy z Kalkuty i innym.
Krakowianie okazali się bardzo hojni. Na
naszą krakowską furtę w styczniu przyniesiono ponad 500 termosów. (…) W sumie
rozdano 2 931 termosów, a suma ofiar
pieniężnych z dnia 1 lutego 2012 r.
wyniosła 38 700 zł. (…)
Bracia Kapucyni pomagają osobom
bezdomnym i ubogim przez cały rok.
Dzieje się to również poprzez powołane
fundacje. O szczegółach działalności
można dowiedzieć się ze stron internetowych: Kraków – Dzieło Pomocy św.
Ojca Pio – www.dzielopomocy.pl
Warszawa – Fundacja Kapucyńska –
www.fundacja-kapucynska.pl
Za: www.kapucyni.pl

Akcja została zorganizowana przez Biuro
Prasowe Kapucynów Prowincję Krakowską
przy współpracy z Dziełem Pomocy św.
Ojca Pio z Krakowa i Fundacją
Kapucyńską z Warszawy. Miała ona na
celu zebranie termosów: nowych i używanych jak również zbiórkę pieniędzy na
zakup nowych metalowych termosów i
przekazanie ich osobom bezdomnym i
ubogim przychodzącym do punktów pomocy po gorący posiłek, czy herbatę.Przez
cały miesiąc nie brakowało darczyńców –
firm jak i osób indywidualnych. Akcja spotkała się z ogromną życzliwością i hojnością ludzi.
Osoby bezdomne często biorą gorącą
herbatę na wynos w punkcie pomocy.
Biorą ją do plastikowej butelki, która się
niszczy i nie trzyma ciepła. Dlatego
chcieliśmy podarować bezdomnym termosy, by mogli pić gorącą herbatę.
Pierwszy termos otrzymaliśmy, zanim
upłynęły 24 godziny od rozpoczęcia akcji,

Pielgrzymka “Amazonek” do Kodnia
W niedzielę 5 lutego przybyły do Kodnia
kobiety po mastektomii wraz ze swymi
rodzinami na III Pielgrzymkę „Amazonek”.
Pielgrzymka zbiegła się z liturgicznym
wspomnieniem św. Agaty, która patronuje
kobietom walczącym z rakiem piersi.
O godzinie 11.30 w Bazylice Kodeńskiej
odmówiono
różaniec,
po
którym
celebrowano uroczystą Eucharystię, której
przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks.
Piotr Pielak – duszpasterz służby zdrowia
diecezji
siedleckiej.
Nawiązując
do
Ewangelii, kaznodzieja podkreślił, że chorzy i cierpiący mieli uprzywilejowany dostęp
do Jezusa – Chrystus pochylał się nad
cierpieniem człowieka, które, jak pisze
błogosławiony Jan Paweł II w liście apostolskim „Salvifici Doloris”, jest częścią
doczesnego doświadczenia człowieka.
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia
wskazał również, że zmagając się z cier-

pieniem, przychodzimy do Matki, która w
ziemskim życiu również doświadczała
cierpienia, stając pod Krzyżem swego
Syna.

Po Eucharystii miało miejsce dzielenie się
swoim doświadczeniem w walce z chorobą
– uczestniczki podkreślały rolę wiary i
przezwyciężania osamotnienia w walce z
chorobą. Pielgrzymka zakończyła się
nabożeństwem zawierzenia kobiet po
mastektomii i ich rodzin Matce Bożej Kodeńskiej. “III Pielgrzymka „Amazonek” do
Sanktuarium
Maryjnego
w
Kodniu
zgromadziła kilkadziesiąt pań wraz z
rodzinami z takich ośrodków jak: Siedlce,
Biała Podlaska, Radzyń Podlaski. Niestety
w związku z trudnymi warunkami pogodowymi nie dotarły panie z takich ośrodków jak Lublin, ale mamy nadzieję, że
zwyczaj
takich
spotkań
będzie
kontynuowany w przyszłych latach. Kobiety, które często przeżywają dramat walki z
chorobą w samotności, mogą przybyć wraz
ze swoimi rodzinami do Kodnia, aby tutaj
znaleźć wsparcie i otuchę w modlitwie i
wymianie
doświadczenia
z
innymi
kobietami” – podkreśla o. Paweł Gomulak
OMI – Rzecznik Sanktuarium Maryjnego w
Kodniu.
Obecnie w Polsce jest około 123 kluby
kobiet po mastektomii, które przyjęły
nazwę “Amazonek”, od mitologicznego
plemienia kobiet walczących, które obcinały sobie jedną pierś, by nie
przeszkadzała im we władaniu włócznią i
łukiem.
Obecnie
kluby
“Amazonek”
zrzeszają ok. 15 tys. kobiet. W Polsce
pierwszy klub kobiet po mastektomii
powstał w 1987 roku. Za: www.oblaci.pl

Refleksja tygodnia

Osoby konsekrowane skarbem dla Kościoła
Wywiad abpa João Braz de Aviz
W obliczu globalizacji osoby konsekrowane stoją w obliczu nowych wyzwań,
przede wszystkim większej wierności
Ewangelii – stwierdza w wywiadzie dla
„L’Osservatore Romano” prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekro-

wanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, abp João Braz de Aviz.
Abp Braz de Aviz podkreśla, że
ustanowiony przed 15 laty przez bł. Jana
Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego stanowi podkreślenie wartości,
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które zawsze miały dla Kościoła wielkie
znaczenie, zaś Matka Boża jest poniekąd
syntezą
wszystkich
powołań.
Jednocześnie w krajach kultury zachodniej
Kościół doświadcza dramatycznego spadku powołań. Prefekt kongregacji zajmującej się kwestiami zakonów powołuje się

na otrzymany niedawno raport z Francji, z
którego wynika, że w ciągu dziesięciu lat
liczba zakonnic spadła z 36 tys. do 6 tys.
Natomiast w krajach Azji i Afryki rodzi się
wiele nowych powołań, które – jak
zaznacza – wymagają starannej oceny,
aby zrozumieć ich głębokie motywacje.
Nowa wrażliwość na powołanie pojawia się
jego zdaniem tam, gdzie jest lepsza jakość
życia
ewangelicznego,
umożliwiająca
młodym nawiązanie głębokiej relacji z
Bogiem.
Przyczyny kryzysu życia zakonnego w
świecie zachodnim abp Braz de Aviz upatruje w złym stanie relacji interpersonalnych. „Nie potrafimy się do siebie odnosić,
ani jako ci, którzy sprawują władzę wobec
tych, którzy mają być posłuszni, ani też w
relacjach
braterskich
(siostrzanych).
Wszystko to powoduje bardzo duże zło,
ponieważ ta samotność, która w świecie
jest indywidualizmem, we wspólnocie
może stać się udręką i nie rozwiązuje
problemu wewnętrznego. Nie przypadkiem
wiele osób konsekrowanych opuszcza
instytuty nie dlatego, że nie czuje już
powołania, ale dlatego, że nie czują się już
szczęśliwe we wspólnocie” – mówi brazylijski hierarcha.
Odnosząc się do formacji młodych zakonników i zakonnic abp Braz de Aviz
przestrzega przed ograniczaniem jej jedy-

nie do wymiaru dyscyplinarnego i intelektualnego, wskazując, że chodzi o ukształtowanie uczniów i uczennic Chrystusa.
Wymiar ten obejmuje nawrócenie, które
musi trwać przez całe życie. Nie tyle chodzi o rozwój cnót pozwalających opanować
wolę, lecz o powierzenie się Bogu, zgodę,
aby On nas prowadził – zaznacza. Mówiąc
natomiast o ewangelicznym ubóstwie
podkreśla, że musi mieć ono wymiar nie
tylko indywidualny, ale także wspólnotowy.
Zakony posiadające spore środki finansowe, przeznaczone, by zapewnić
bezpieczeństwo ich członkom na starość
powinny uwzględnić potrzeby innych instytutów czy Kościoła prześladowanego.
„Niekiedy mam wrażenie, że brakuje
głębokiego poczucia Bożej Opatrzności.
Weszliśmy trochę w perspektywę konsumistyczną. Niekiedy jestem świadkiem
podziałów z powodu dóbr, a to wskazuje,
że nie ma dobrego ducha” – stwierdza szef
dykasterii zakonnej.
Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego zapytany o problemy osób
starszych przestrzega przed pokusą
tworzenia klasztorów, w których oczekują
one jedynie na śmierć, przed postrzeganiem ich jako trudności, ciężaru. „Osoba
starsza nie jest już postrzegana jako źródło
mądrości i umiera z samotności, bo widzi
przed sobą śmierć i Boga, ale nie widzi już

wspólnoty. To bardzo brutalne zjawisko.
Jak natomiast miło widzieć osoby starsze
żyjące we wspólnocie, kiedy są dobrze w
nią wpisane, dobrze żyjące aż do kresu.
Kiedy natomiast są odseparowane, choć
wszystko otrzymują, nie znajdują już sensu
swej egzystencji” – stwierdza.
Abp Braz de Aviz odnosi się również do
dyskusji o „obumieraniu charyzmatów” i
zachęca do ufności w Boże działanie.
Przypomina dzieje Zgromadzenia Księży
Marianów i ich odrodzenia za sprawą bł.
Jerzego Matulewicza, które są pięknym
potwierdzeniem tego, że charyzmaty nie
obumierają. Mijają jedynie wówczas, gdy
brakuje świadectwa. Zachęca do zaufania
na nowo w działanie Boże.
Szef dykasterii zakonnej wyznaje, że w
dniach od 4–14 lutego będzie uczestniczył
w Kampali w Ugandzie w II Zgromadzeniu
Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych Afryki i Madagaskaru. Weźmie w
nim udział 2 tysiące osób. „Osoby
konsekrowane, które przeżywają swe życie
dla Boga, odnajdują Go w relacji miłości
wobec osób leczonych w szpitalach, w
szkołach, w sierocińcach. Są oni klejnotem
Kościoła” – stwierdza w wywiadzie dla
watykańskiego dziennika abp João Braz
de Aviz. KAI

Wiadomości zagraniczne
Afrykańskie spotkanie zakonników i
zakonnic w Ugandzie

Światowego Kongresu Prezesek Federacji
OSC [Ordo Sanctae Clarae], który odbył
się w Asyżu w dniach od 5-12 II 2012.

Męczennicy ugandyjscy, którzy ponieśli
śmierć za głoszenie Ewangelii, to szczególny wzór dla afrykańskich zakonników i
zakonnic – uważa prefekt watykańskiej
dykasterii ds. zakonów abp João Bráz de
Aviz.W Kampali, stolicy Ugandy, otworzył
on obrady II Kontynentalnego Spotkania
Osób Konsekrowanych. Uczestniczą w nim
delegaci z 41 krajów.
Zdaniem
watykańskiego
hierarchy
afrykańscy zakonnicy muszą mieć stale
przed oczyma świadectwo miejscowych
męczenników jako wzór dla radykalizmu
swego życia w wierze. Brazylijski hierarcha
wezwał też osoby konsekrowane do
większego dialogu między sobą oraz z
biskupami. W ten sposób nawiązał do
głównego tematu spotkania, którym jest
komunikacja w zakonach w obliczu
wielkich wyzwań kontynentu. Za: Radio
Watykańskie

II Światowy Kongres Klarysek
„Moja obecność tutaj [w Asyżu] wyraża
pełny szacunek, jaki Kościół ma dla was,
dla waszego Zakonu, ukochane Ubogie
Siostry Świętej Klary” – mówił kardynał
nominat João Bráz de Aviz w czasie II

Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego podjął następnie refleksję
nad aktualnością wartości klariańskich:
wyakcentował życie w klauzurze i
zachowywanie świętej Ewangelii w życiu
ubogim i w jedności sióstr.
W drugim Kongresie klarysek w Asyżu
(pierwszy odbył się w roku 2008) wzięło
udział 59 sióstr z różnych krajów świata.
Motywem jego organizacji był jubileusz
800-lecia Konsekracji św. Klary, tożsamy z
powstaniem Zakonu Ubogich Sióstr
Świętej Klary (1212-2012). Zainspirowany
on został przez same ubogie siostry
jeszcze w roku 2008, gdy po raz pierwszy
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zgromadziły się w Asyżu. Jego organizacją
zajął się o. José Rodríguez Carballo OFM,
minister
generalny
Zakonu
Braci
Mniejszych, przy współpracy ze swoim
delegatem ds. mniszek, o. Rafaelem Blanco OFM.
„Drogie siostry (…) nie możemy zadowolić
się
opowiadaniem
dzieł
naszych
poprzedników, (…) Franciszka i Klary, lecz
inspirując się ich życiem, musimy w
naszych czasach wykonać to, co dotyczy
nas” – już na początku spotkania wyjaśniał
minister generalny. „Z tej racji – mówił –
jest [nam] konieczna stała zdolność
rozpoznawania znaków czasów i miejsc,
aby móc je interpretować w świetle
Ewangelii i w zgodności z myślą Kościoła”.
W myśl założeń Kongres miał sprzyjać
ubogim siostrom w aktualnym rozeznaniu
ich tożsamości i misji w Kościele, jak również ich relacji do braci mniejszych. Materiał
pomocniczy do przemyśleń dostarczyło im
kilku prelegentów, m.in. s. María Alegría
Zarroca OSC, konferencją „Tożsamość
klarysek dziś”, kardynał nominat João Bráz
de Aviz – „Misja Ubogich Sióstr Świętej
Klary”, o. Giacomo Bini OFM – „Wzajemność i relacja między Zakonem Braci
Mniejszych i Zakonem Ubogich Sióstr
Świętej Klary”.
Specyficzne motto Kongresu: Klara: Forma
vitae, forma viva (Klara: Forma życia,

forma żywa) – zachęcało uczestniczki nie
tylko do rozeznawania założeń własnej
tożsamości i misji (forma życia), ale też do
dzielenia się osobistym doświadczeniem
życia konsekrowanego (forma żywa).
Pod koniec Kongresu asyskiego jego
uczestniczki
wystosowały
list
„Do
wszystkich Ubogich Sióstr Świętej Klary
rozsianych po całym świecie”. Mówią w
nim o łasce wzajemnego spotkania, w tym
z przedstawicielami Kościoła i braćmi
mniejszymi, o rozeznawaniu własnej
tożsamości, misji w Kościele i relacji do
całej rodziny franciszkańskiej. Mając na
uwadze potrzebę przeżywania powołania z
pasją i radością, proponują wszystkim
ubogim siostrom w świecie, aby podjęły
refleksję nad rewitalizacją i znaczeniem ich
życia i misji, formacji w jej każdym
wymiarze oraz relacji z braci mniejszymi.
Kongres zakończył się w Porcjunkuli w
niedzielę, 12 II. Rozsyłając ubogie siostry
w świat, o. José Rodríguez Carballo OFM
powiedział m.in.: „Idźcie, ukochane przez
Pana, i pozdrówcie wszystkie siostry od
ministra generalnego (…). Idźcie, siostry i
oblubienice najwyższego Króla nieba (por.
3L 1) i opowiadajcie (… ), co widzieliśmy w
tych dniach spotkania, modlitwy i refleksji
(…). Idźcie, gwiazdy poranka (por. Iz 21,
11-12), przyjmijcie Boga w waszym dziś,
posłuszne Słowu, które winno stale
rozbrzmiewać w waszych sercach (…)”.
Wielokrotnie wybrzmiewało słowo rozesłania: „Idźcie!” I stało się. Ubogie Siostry
Świętej Klary pożegnały Asyż, miasto
świętych Franciszka i Klary, i udały się na
cały świat do swoich wspólnot.
Za: www.franciszkanie.com

Nowa przełożona generalna Sióstr
Apostolinek

Instytutu i z radością powierzamy Panu
posługę autorytetu siostry Mariny, aby
odpowiedzialność, do której jest wezwana,
była zawierzeniem się Bogu, który w
Jezusie uczy nas, jak przeżywać dar z
siebie w miłości do braci” (Z 4 Komunikatu
4 Kapituły Generalnej, Ariccia 7.II.2012)..
Za: www.dominikanie.pl

Oblaci z Włoch i Hiszpanii połączyli
się w jedną prowincję
O. Nicola Parretta, prowincjał prowincji
włoskiej informuje, że 6 lutego br., na sesji
plenarnej rady generalnej, O. Generał za
zgodą rady podjął następujące decyzje: 1º
– o likwidacji Prowincji Włoskiej i Prowincji
Hiszpańskiej oraz 2º – o ustanowieniu w
Europie nowej oblackiej prowincji –
Prowincji Śródziemnomorskiej, którą utworzą była Prowincja Włoska i była
Prowincja Hiszpańska wraz z ich delegaturami i misjami. Równocześnie O. Generał z
Radą zatwierdził ad experimentum, na
okres trzech lat Statuty tej nowej jurysdykcji. Wszystkie podjęte decyzje wejdą
w życie w dniu 21 maja br. W tym samym
dniu rozpocznie posługę nowa administracja prowincjalna, która zostanie
ustanowiona podczas najbliższej sesji
plenarnej rady generalnej i poprzedzona
stosowną konsultacją wśród oblatów,
którzy utworzą Prowincję Śródziemnomorską.
Za: www.oblaci.pl

do jednego z miejscowych kościołów parafialnych.
Za: Radio Watykańskie

Kopać piłkę z pasją i chrześcijańską
miłością
W dniach od 6 do 10 lutego 2012 roku w
Gyula na Węgrzech odbyły się VI Mistrzostwa Europy Księży w Halowej Piłce
Nożnej. Gospodarzem mistrzostw była
Diecezja Szeged-Csanadi, gdzie swoją
posługę w Katolickiej Akademii Piłkarskiej
pełni ks. Robert Dłubała SDS. Jemu to ks.
Biskup Laszlo Kiss-Rigo powierzył organizację mistrzostw, w których udział wzięło
11 drużyn narodowych.
Swoje umiejętności piłkarskie sprawdzali w
Gyula księża z Ausrtii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Białorusi, Słowenii,
Słowacji, Ukrainy, Portugalii, Polski, Rumunii i Węgier.

Relikwie Matki Teresy wspomagają
dialog
Za przyczyną bł. Matki Teresy Kościół
Hongkongu modli się o wznowienie dialogu
watykańsko-chińskiego. Wczoraj dotarły
tam relikwie jej krwi. Ordynariusz
Hongkongu przypomniał, że założycielka
misjonarek miłości miała wiele planów
misyjnych, którymi chciała objąć Chiny
kontynentalne.

Śpiewem Hymnu „O Stworzycielu Duchu
przyjdź” siostry zebrane na 4 Kapitule
Generalnej rozpoczęły wybory nowej
Przełożonej Generalnej. Została nią siostra
Marina Beretti lat 49, do tej pory pełniąca
w Zgromadzeniu funkcję Sekretarki Generalnej.

Jej marzenia spełniły się tylko częściowo,
ponieważ siostry rozpoczęły pracę jedynie
w Hongkongu. Natomiast komunistyczne
władze w Pekinie nie zezwoliły misjonarkom miłości na działalność w Państwie Środka. Kardynał nominat John Tong
Hon przypomniał zasługi bł. Jana Pawła II
dla ożywienia dialogu między Stolicą Apostolską a Chinami Ludowymi. W przekonaniu ordynariusza Hongkongu w latach
80. ubiegłego wieku, podczas pontyfikatu
Papieża-Polaka,
dokonano
milowych
kroków w relacjach watykańsko-chińskich.
Popsuły się one po kanonizacji w roku
2000
120
chińskich
męczenników.
Dopełnieniem tego były ubiegłoroczne
nominacje biskupów nie uzgodnione ze
Stolicą Apostolską. Zdaniem bp. Hona
obecne trudności należy pokonać w dialogu, w którym nie będzie zwycięzców i
pokonanych. Katolicy Hongkongu modlą
się również, by Chiny kontynentalne zezwoliły na pracę misjonarek bł. Matki Teresy.

„Z serca dziękujemy siostrze France Laratore, za posługę Przełożonej Generalnej
przez ostatnie 12 lat dla dobra naszego

Relikwie Jana Pawła II czczone są na stałe
w
katedrze,
natomiast
relikwie
błogosławionej misjonarki z Kalkuty trafią
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Celem mistrzostw nie jest tylko wyłonienie
najlepszej drużyny wśród księży w Europie, ale wspólne spotkanie, modlitwa,
wymiana doświadczeń, szczególnie jak
przez sport wychowywać dzieci i młodzież
na dobrych chrześcijan. Dlatego też
kapłani i goście przybyli na mistrzostwa
odwiedzili pierwszą w Europie Katolicką
Akademię Piłkarską i z wielkim zainteresowaniem zapoznali się z jej strukturą i
celem działalności. Szczególnie byli
ciekawi doświadczeń duszpasterskich
kapelana akademii, bo wielu z księży przy
parafich założyło kluby sportowe. Jednym
z owoców mistrzostw jest postanowienie
organizacji międzynarodowych turniejów
piłkarskich
dla
dzieci i młodzieży
zrzeszonych przy parafich.
Jeśli chodzi o wyniki mistrzostw pierwsze
miejsce zajęła drużyna z Portugalii, która w
finale po rzutach karnych pokonała Chorwację 6:5, trzecie miejsce przypadło Polsce, która zwyciężyła nad Bośnią i Hercegowiną 7:2, piąte miejsce wywalczyła
drużyna gospodarzy, która przy wspaniałym dopingu kibiców, przede wszystkim
wychowanków
akademii,
pokonała
Słowację 2:1. Kolejne miejsca: 7. Szłowenia 8. Rumunia 9. Białoruś 10. Austria 11.
Ukraina. Ciekawoską jest, że w drużynie
węgierskiej wystąpiło dwóch biskupów, ks.
Biskup Laszlo Kiss-Rigo ordynariusz
diecezji Szeged-Csanadi i ks. Biskup
Ferenc Palanki biskup pomocniczy w
diecezji
Eger.
Księża
biskupi
są
przyjaciółmi salwatorianów pracujących na

Węgrzech, ściśle wspólpracują z naszymi
współbraćmi i niejednokrotnie dawali wyraz
swojego uznania dla pracy salwatorianów
na
Węgrzech.Na
uroczystej
kolacji
kończącej sportowe zmagania, na której
obok głównego organizatora mistrzostw ks.

Roberta Dłubały, był obecny ks. Jerzy
Nowak ekonom i prefekt kleryków na
Węgrzech, ksiądz biskup Laszlo Kiss-Rigo
wyraził swoją radość ze wspólnego spotkania i pomyślnego przebiegu mistrzostw.
Podziękował
wszystkim
za
udział,

wspólną modlitwę i kopanie z pasją i
chrześcijańską miłością, ogłaszając na
koniec,że następne Mistrzostwa Europy
Księży odbędą się w Słowenii.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Nasza intencją jest zgromadzenie na Warsztatach jak największej liczby osób
konsekrowanych
oraz
przedstawicieli
zgromadzeń zakonnych i instytucji, które
mogłyby w przyszłości działać wspólnie i
wspierać się w budowaniu i rozwoju
zespołowego działania na rzecz osób
potrzebujących.

O znaczeniu sumienia, jego rozumieniu i
kształtowaniu zarówno w życiu prywatnym
jak i publicznym dyskutować będą uczestnicy
sesji
naukowej
zatytułowanej
„Wolność sumienia”, która 18 lutego odbędzie się w klasztorze ojców dominikanów w Krakowie.

Za: www.sds.pl

Zapowiedzi wydarzeń
Dolentium Hominum
Warsztaty dla duchownych i osób
konsekrowanych o ludzkim cierpieniu
Serdecznie zapraszamy do udziału w
warsztatach poświęconych zespołowej
opiece duszpasterskiej w służbie zdrowia i
pomocy społecznej oraz wolontariatowi. Odbędą się one 17 marca br. (sobota) w Auli Uniwersytetu Medycznego w
Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, w ramach Międzynarodowej Konferencji „Duchowa troska w praktyce medycznej”
(www.troskawpraktycemedycznej.uksw.ed
u.pl)
Propagując nowy model zespołowej opieki
duszpasterskiej, chcemy ukazać potrzebę
troski o duchowo-religijne i pozamedyczne
aspekty
opieki nad
osobą
chorą,
mogących przekonać dyrektorów placówek
leczniczych
i
opiekuńczych
do
zespołowego działania.
Zainaugurowana w Krakowie w 2011 roku
Szkoła Opieki Duszpasterskiej św. Jana
Bożego – Podyplomowe Studia w zakresie
Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Pomocy
Społecznej, jest zaproszeniem do zmiany
dotychczasowych form duszpasterskich w
instytucjach medycznych i opiekuńczych.
Szczegóły na temat Szkoły są dostępne na
stronie: www.bonifratrzy.pl/szkola
Liczymy na to, że osoby konsekrowane –
Siostry, Bracia i Księża z wykształceniem
medycznym – poprą tę inicjatywę, aktywnie włączając się w promocję duszpasterstwa, w którym obok odpowiednio przygotowanych kapelanów będą współpracować
osoby zakonne i świeckie pracujące w
zawodach medycznych, a także odpowiednio przygotowani wolontariusze
(szafarze eucharystii, opiekunowie i
wspierający chorych).
Podczas warsztatów w sobotę, 17 marca
br.,
będą
poruszane
zagadnienia
dotyczące tworzenia i zasad działania
zespołów opieki duszpasterskiej oraz
wolontariatu na rzecz chorych. Wszyscy
uczestnicy otrzymają informacje oraz
materiały związane z tworzeniem nowego
modelu zespołowej opieki duszpasterskiej,
jako komplementarnej z medycznopielęgnacyjną troskę o chorych i podopiecznych.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału
lub zainteresowania tematyką i kontaktem
- poprzez wypełnienie formularza na
stronie wwww.bonifratrzy.pl/szkola lub
telefonicznie pod numerem tel. 12 430 60
50 w.66 (od poniedziałku do piątku, w
godzinach: 9.00-12.00).
Prosimy o przekazanie informacji o tej
inicjatywie i zaproszeniu do udziału w
spotkaniu wszystkim zainteresowanym tym
tematem, w tym szczególnie znanym Wam
osobom konsekrowanym z wykształceniem
medycznym, do których to zaproszenie nie
dotarło.
Z nadzieją na spotkanie w Warszawie w
dniu 17 marca oraz na współpracę w
przyszłości,
Br. Eugeniusz Kret OH, Prowincjał Zakonu
Bonifratrów w Polsce
Ks. dr Piotr Krakowiak SAC, Krajowy
Duszpasterz Hospicjów, Kierownik Szkoły
Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego
Dr Piotr Gajewski, Redaktor Naczelny
Medycyny Praktycznej
Anna Janowicz, Prezes Fundacji Lubię
Pomagać
.

Wolność sumienia
Seja naukowa u dominikanów

Ogólnopolską
konferencję
organizuje
Sekcja Teologów Moralnych Kolegium
Filozoficzno-Teologicznego
Polskiej
Prowincji Dominikanów. Oprócz ojców
dominikanów referaty wygłoszą też specjaliści z innych zgromadzeń zakonnych oraz
księża diecezjalni.
Jesteśmy świadkami oraz – chcemy, czy
nie chcemy – uczestnikami nieustannej
debaty na temat sumienia. Wystarczy
posłuchać dyskusji, jakie żywiołowo prowadzimy, choćby w drodze do pracy. Chętnie wypowiadamy się na tematy różnorakich problemów moralnych powtarzając,
że «najważniejsze to pozostawać w
zgodzie ze swoim własnym sumieniem»” –
mówi sekretarz Kolegium, o. Dominik
Jurczak.
„Lecz co rzeczywiście oznacza «być w
zgodzie ze swoim własnym sumieniem»?
Czym właściwie jest sumienie? Czy
powinno się go słuchać w każdej sytuacji?
Kiedy jest ono wolne? Właśnie odpowiedzi
na te pytania szukać będą nasi prelegenci”
– dodaje o. Jurczak.
Jednym z tematów sesji będzie kwestia
sumień polityków i wyborców w kontekście
ostatnich wyborów parlamentarnych w
Polsce.
Prelegenci
przedstawią
też
nauczanie o sumieniu w ujęciu św. Tomasza z Akwinu oraz Jana Pawła II w
encyklice „Veritatis splendor”, a także kard.
Josepha
Ratzingera.
Omówią
też
zależność między sumieniem a prawem
kanonicznym.
Konferencja „Wolność sumienia. Istota –
znaczenie – granice” rozpocznie się 18
lutego o godz. 9.30 w Auli Świętego Tomasza z Akwinu krakowskiego
Za: www.dominikanie.pl

Informację o organizatorach Warsztatów i
ich programie zamieszczamy poniżej.
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