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Wiadomość tygodnia

O. LEON KNABIT OSB WŚRÓD NAJLEPSZYCH BLOGERÓW
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie - to
właśnie w tym miejscu, wczoraj - czyli 16
lutego - miała miejsce uroczysta gala
podsumowująca plebiscyt Blog Roku
2012. Nie zabrakło tam również części
zespołu PS-PO wraz z najważniejszą
osobą - o. Leonem Knabitem. Kilka dni
wcześniej okazało się, że o. Leon otrzymał
nominację w kategorii „Profesjonalne" i
zostaliśmy zaproszeni.
Emocje rosły z każdą chwilą, kiedy jurorka
w naszej kategorii, p. Natalia Hatalska
odczytywała
werdykt,
wstrzymaliśmy
oddech. Chwila niepewności i... WIELKA,
NIEWYSŁOWIONA RADOŚĆ! Radość,
która zapiera dech w piersiach i sprawia,
że siłą rzeczy w oku kręci się łza. Ojciec
Leon, a wraz z nim cały Serwis PS-PO
otrzymał nagrodę.
W tym momencie poczuliśmy, że nie
jesteśmy na tej Gali sami, że są z nami myślami lub w modlitwie - wszyscy nasi
czytelnicy, Świetliczanie, wszyscy, którzy
przyczynili się do tego wielkiego sukcesu.
Bez Was - Waszego wsparcia i pomocy to wszystko nie mogłoby się udać, walczyliśmy do ostatniej chwili o każdy głos - i
nie zawiedliście nas. Za to wszystko z
serca dziękujemy. Ten sukces - to nasze
wspólne zwycięstwo - przede wszystkim
ojca Leona, ale również całej ekipy PS-PO
i wszystkich skupionych wokół nas czytelników, sympatyków i adwersarzy, dzięki
którym stajemy się coraz lepsi.

Gala była wielkim wydarzeniem - zjawiło
się mnóstwo osób - zarówno tych z pierwszych stron gazet, jak i całkowicie anonimowych. Gospodarzami byli Anna Maruszeczko oraz Maciej Orłoś, a całą imprezę
uświetnił koncert zespołu Wilki. Było również mnóstwo innych atrakcji, pyszne
jedzenie, spotkania, rozmowy, uściski i
gratulacje.
Wszystkich
zaproszonych
gości łączyło jedno - w czasie tej Gali
byliśmy jedną blogową wspólnotą, mimo,
że wcześniej rywalizowaliśmy w różnych
kategoriach.
Radości nie było końca. Emocje były
naprawdę bardzo duże, to wielkie wyróżnienie, zarówno dla o. Leona jak i całego

naszego serwisu. Raz jeszcze wszystkim
składamy serdeczne podziękowania za
głosy i wsparcie. Dobrze, że jesteście.

Salwatorianie zakończyli Kapitułę
prowincjalną

we kazanie i złożył uroczyste wyznanie
wiary.

umożliwiła szczegółową analizę aktualnej
sytuacji jednostki i określenie najważniejszych wyzwań przed którymi ona stoi.

Zakończyła się XXIX Kapituła Prowincjalna
Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego
Zbawiciela, która trwała od 13 lutego br. w
Krakowie. Uroczystej Mszy Świętej zamykającej spotkanie przewodniczył prowincjał
ks. Piotr Filas. Wygłosił też okolicznościo-

Bogata agenda każdego dnia obrad była
wyzwaniem dla uczestników, ale pozwoliła
na wypracowanie cennych wniosków, które
sformułowane jako uchwały będą regulowały życie prowincji do czasu kolejnej
kapituły. Intensywna i twórcza praca w
sześciu profilowanych grupach roboczych

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

Wiadomości krajowe
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Ojcami kapitulnymi byli polscy salwatorianie pracujący w Polsce i za granicą (Albania, Australia, Białoruś, Kanada, Meksyk,
Słowacja, Szkocja, Ukraina, USA, Węgry,
Włochy). Różnorodność spojrzeń wynika-

jąca z tego faktu była bogactwem, które
znalazło odzwierciedlenie w uchwałach.

Poświęcenie klasztoru
Sióstr Kanoniczek w Drezdenku

Uczestnicy dokonali wyboru nowego zarządu prowincji, którego członkowie będą
realizowali swoje zadania w kolejnej
trzechletniej kadencji. Głosujący wybierali
spośród kandydatów zaproponowanych
przez prowincjała ks. Piotra Filasa wybranego w listopadzie ubiegłego roku na kolejną kadencję. Zgodnie z prawem zakonnym, mieli też możliwość oddania głosu na
inne osoby, które spełniały warunki określone wspomnianymi normami prawnymi.

Ks. Bp Stefan Regmunt 23 stycznia br.
poświęcił klasztor Sióstr Kanoniczek Regularnych Laterańskich. Kanonicy Regularni
Laterańscy przybyli do Drezdenka po II
wojnie światowej. W całym dekanacie
kanonicy mają cztery parafie. Przedstawicielki żeńskiej gałęzi zakonu są tu dopiero
trzy lata.

Wymaganą większość głosów otrzymali
zasugerowani dotychczasowi trzej konsultorzy i wikariusz prowincjalny. W składzie
zarządu zmieni się jedynie osoba pełniąca
obowiązki konsultora odpowiedzialnego za
formację podstawową i ciągłą. Z dniem
ustalonym przez kapitułę obowiązki te
będzie pełnił ks. prof. dr hab. Ambroży
Skorupa. Na „sakramentalne” pytanie o
przyjęcie urzędu nowo wybrani odpowiedzieli „wyrażam zgodę”.

W Drezdenku posługuje s. Eliza z Hiszpanii (przełożona) i s. Rita z Filipin.
– Duch Święty sprawia, że przychodzą
takie pomysły i pragnienia tworzenia czegoś nowego. Bez Jego pomocy człowiek
bałby się jechać do innego kraju, zakładać
klasztor, wysyłać siostry. Duch Święty
mówi: „Nie bój się. To jest dobre dzieło” –
powiedział w homilii bp Stefan Regmunt i
kontynuował: – Dzisiaj razem klasztor
męski i żeński tworzy jedną całość. Dzięki
tej inicjatywie Drezdenko będzie się zmieniało.
Na uroczystość poświęcenia przybyła
przełożona domu na Majorce s. Victoria
Bruno. – Naszym charyzmatem jest kontemplacja, troska o kult liturgiczny, otwartość na osoby, które chcą pogłębić swoją
duchowość. Poza tym siostry zajmują się
kościołem i zakrystią – powiedziała przełożona.

Oprócz nich, w ostatnim dniu kapituły,
zatwierdzono rezolucję następującej treści:
My salwatorianie polskiej prowincji zebrani
na XXIX kapitule prowincjalnej, która jest
ważnym etapem przygotowania do XVIII
Kapituły Generalnej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, zainspirowani dokumentem
roboczym pt. Poznać, Pokochać Głosić
oraz aktualnymi wyzwaniami stojącymi
przed prowincją i Towarzystwem, uznajemy aktualność charyzmatu odzwierciedlającego idee Ojca Franciszka Marii od
Krzyża Jordana. Pragniemy, aby treścią
naszej codzienności było poznawanie
Jezusa, nieustanne odnawianie przymierza
miłości z Nim oraz braćmi i siostrami w
wierze, a także ofiarne dawanie świadectwa tym, którzy jeszcze nie poznali i świadomie nie doświadczyli miłości Zbawiciela
Świata i orędownictwa Jego Matki. Doceniając dar rad ewangelicznych i
kapłaństwa pozostajemy otwarci na osoby
świeckie i zapraszamy je do wspólnoty z
nami na płaszczyźnie duchowej oraz apostolskiej. Utożsamiając się z Rodziną
Salwatoriańską jesteśmy świadomi odpowiedzialności za nią. Wskazujemy na
najważniejsze wyzwania dotyczące jej
przyszłości. Zapewniamy o duchowym
towarzyszeniu obradom kapituł generalnych wszystkich gałęzi.
Za: www.sds.pl

W uroczystości wzięli udział m.in. kanonicy
regularni laterańscy z Wizytatorem Polskiej
Prowincji Ks. Marianem Szczecina CRL
oraz Przeorem Kanonii Drezdenko Ks.
Robertem Mazurkiewiczem CRL, księża z
dekanatu, przedstawiciele władz miejskich
oraz budowniczowie domu.

Uroczystości Dnia Chorych
u orionistek w Kole
14 lutego 2012 roku w Domu Pomocy
Społecznej w Kole prowadzonym przez
Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia –
Siostry Orionistki odbyły się uroczystości w
ramach Światowego Dnia Chorych.
Dzięki zaproszeniu, inicjatywie i wysiłkowi
siostry dyrektor S. M. Santy Krupy stało się
już tradycją rokroczne pełne skupienia i
radości spotkanie modlitewne w intencji
chorych. Obecność siostry prowincjalnej
Zgromadzenia Sióstr Orionistek S. M.
Józefiny Klimczak podkreśliła szczególną
więź z całą Prowincją Zakonną.
Słowa uznania w imieniu władz samorządowych przekazała radna ziemi kolskiej P.
Urszula Polewska, natomiast ks. Prałat
Janusz Ogrodowczyk – proboszcz parafii i
kapelan DPS-u reprezentował kler diecezjalny. Serdeczne wyrazy wdzięczności
należą się siostrze przełożonej S. M. Longinie Malich i całej wspólnocie sióstr. Koncelebrowanej Mszy św. i nabożeństwu
Eucharystycznemu z modlitwą za chorych
przewodniczył ks. Leszek Kromka FDP –
magister postulatu Księży Orionistów z
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Kalisza. Przyjmowanie Sakramentu Chorych to szczególnie wzruszający moment
naszej modlitwy.

Na zakończenie celebracji zostało udzielone indywidualne błogosławieństwo Najświętszym
Sakramentem.
Świąteczny
obiad stał się zwieńczeniem przeżywanego
dnia. Myśl Ojca Alojzego Orione, który
pisał że: w najbiedniejszym z ludzi lśni
wizerunek Boga niech każdego dnia pobudza nasze serca w służbie chorym i ubogim.
Za: www.orionisci.rel.pl

Sympozjum w Kazimierzu Biskupim
W dniach 15-16.02.2012 r. w Wyższym
Seminarium
Duchownym
Misjonarzy
Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim
odbyło się XII Sympozjum Teologiczne:
"Po co ślub kościelny", zorganizowane
przez WT UAM, Sekcja w Kazimierzu
Biskupim (główny organizator Ks. dr Andrzej Pryba MSF), nad którym patronat
honorowy objęli: JE Ks. bp dr Wiesław
Mering - Biskup Diecezjalny Diecezji
Włocławskiej, Ks. Edmund Michalski MSF Generał Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny - Rzym, Ks. Marian Kołodziejczyk
MSF - Prowincjał Polskiej Prowincji MSF Poznań, Janusz Puszkarek - Wójt Gminy
Kazimierz Biskupi.
Wśród prelegentów byli m.in.: JE ks. bp
Stanisław Stefanek TChr (WSR UKSW
Warszawa), Ks. prof. dr hab. Paweł
Bortkiewicz TChr (WT UAM Poznań),
Marek Jurek (Marszałek Sejmu V
Kadencji), Ks. dr hab. Henryk Sławiński
(WT UPJPII Kraków), Ks. prof. dr hab.
Mieczysław Ozorowski (UKSW), dr hab.
Urszula Dudziak (KUL). Ks.B.Mikruta MSF

Bazylika dominikanów w Lublinie
miejscem przyjaznym rodzinie
Bazylika ojców dominikanów w Lublinie
otrzymała certyfikat „Miejsca przyjaznego
rodzicom i dzieciom”, który przyznał im
prezydent miasta i Fundacja Aktywni Rodzice.
Konkurs „Miejsce przyjazne rodzicom i
dzieciom” miał na celu wyłonienie miejsc
publicznych w Lublinie przystosowanych i
przyjaznych dla rodziców z małymi dziećmi. Jednym z nich okazała się dominikańska bazylika św. Stanisława, gdzie w każdą niedzielę sprawowana jest specjalnie
dla nich Msza św.

„Uczestnictwo małych i jeszcze «mało co
rozumiejących» dzieci we Mszy świętej
ujawnia w sposób szczególnie jasny i
wyrazisty prawdę, że Bóg ukochał nas
pierwszy i to bez żadnych naszych zasług,
że łaska Jego miłości jest niezależna od
naszej dojrzałości i stopnia jej rozumienia i
przyjęcia” – uważa o. Grzegorz Kluz,
duszpasterz rodzin z małymi dziećmi i
inicjator odprawianych dla nich Mszy.
Dominikanin wielokrotnie podkreślał, że na
sprawowanej dla rodziców z małymi
dziećmi Eucharystii kapłanowi nie przeszkadza zbytnia nadaktywność maluchów,
a podczas kazania mogą one wyjść do
zakrystii, gdzie jest przygotowane dla nich
miejsce.
Pomysł lubelskich dominikanów doceniają
też rodzice małych dzieci. „Ta forma działalności prorodzinnej nawiązuje duchem do
eklezjalnej otwartości małżonków na
przyjmowanie potomstwa, którym obdarowuje Bóg” – mówią. Wręczone 16 lutego
certyfikaty są ważne do 1 marca 2013
roku. Przez ten czas sami rodzice weryfikować będą standardy wymagane do
przyznania ich kolejny raz. Msza św. dla
rodziców z małymi dziećmi odprawiana jest
w dominikańskiej bazylice św. Stanisława
w każdą niedzielę o godz. 10.30.
Za: www.dominikanie.pl

Teledysk
o Ks. Marku Rybińskim SDB
3 lutego 2012 roku w studiu Telewizji Polskiej w Lublinie odbyło się nagranie teledysku do piosenki pt. „Ryba – My tacy nie
jesteśmy!” mówiącej o polskim misjonarzu
ks. Marku Rybińskim SDB zamordowanym
18 lutego 2011 roku w Tunezji.

Nie, my tacy nie jesteśmy! – tak brzmi
refren piosenki opowiadającej o dramatycznej i męczeńskiej śmierci młodego
salezjanina – ks. Marka Rybińskiego.
Słowa tekstu zostały zaczerpnięte z transparentów i okrzyków Tunezyjczyków,
którzy po śmierci ks. Marka wyszli na ulice
miasta, w którym pracował. 18 tysięcy
muzułmanów skandowało: „My tacy nie
jesteśmy!” – pokazując światu, że nie chcą
mieć nic wspólnego z fundamentalizmem
islamskim.
Piosenkę skomponował rokowy zespół
Porozumienie, który do współpracy zapro-

sił raperów z formacji FPS – Full Power
Spirit. Nagrania teledysku trwały ponad 10
godzin. Oprócz zespołów w zdjęciach
wzięło udział 40 statystów z różnych lubelskich środowisk. Za kamerami stanęli
operatorzy: Maciej Kazimierski i Krzysztof
Hołubowicz, a montażem i opieką reżyserską zajęli się Tadeusz i Joanna Sosnowscy z TVP Lublin.
Za: www.pilasalezjanie.pl

Formacja świeckich liderów
w jezuckim Centrum Arrupe
W dniach 6-10 lutego 2011, w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w
Warszawie-Falenicy, odbyła się druga
edycja kursu z wystąpień publicznych dla
chrześcijańskich liderów. Uczestnicy ćwiczyli swoje umiejętności oratorskie, oswajali się z kamerą i mikrofonem, uczyli się
przygotowywać wystąpienie publiczne i
pracowali nad emisją głosu.
Zajęcia prowadzili trenerzy Centrum Arrupe a atmosfera twórczej pracy i radość z
dzielenia się wspólnym doświadczeniem
towarzyszyły wszystkim dniom kursu. W
dwóch edycjach wzięło udział ponad 70
osób z całej Polski. Krótkie filmy z zajęć
można
obejrzeć
na
stronie
www.arrupe.org.
Za: www.jezuici.pl

Modlitwa o koronację ikony Matki
Bożej Nieustającej Pomocy
w Gliwicach
Wspólnota redemptorystów w Gliwicach
wraz z wiernymi podjęła modlitwę w intencji koronacji ikony Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, znajdującej się w gliwickim kościele. Podczas nowenny, w środę 24
stycznia, proboszcz o. Piotr Świerczok
poinformował wiernych o błogosławieństwie Ojca Prowincjała na czas przygotowań do koronacji oraz zaprosił do włączenia się w modlitwę w intencji rychłej koronacji.
Zgodnie z istniejącą procedurą, etap przygotowawczy będzie polegać na opracowaniu historyczno-teologicznym kultu Matki
Bożej Nieustającej Pomocy związanego z
Jej wizerunkiem w kościele pw. Świętego
Krzyża w Gliwicach. Opracowanie to będzie następnie przedsta-wione biskupowi
ordynariuszowi diecezji gliwickiej. Po uzyskaniu jego aprobaty, jak również pozytywnej opinii Konferencji Episkopatu Polski, prośba o koronację ikony zostanie
skierowana do Watykanu.
Historię kultu Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Gliwicach podkreślił ubiegłoroczny jubileusz 60-lecia nieusta-nnej
nowenny. Wtedy ówczesny ordynariusz
diecezji ks. bp Jan Wieczorek w odpowiedzi na pytanie o możliwość koronacji,
stwierdził, iż przyszedł czas, aby redemptoryści rozpoczęli przygotowania do koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Gliwicach.
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Pierwsi redemptoryści przybyli do Gliwic
15 marca 1921 roku, był to o. Henryk
Głuchnik, redemptorysta z wiceprowincji
wrocławskiej. Zarząd Miasta, oficjalnym
pismem z dnia 14 kwietnia 1921 roku,
przekazał redemptorystom pomieszczenie
ówczesnego budynku na zamieszkanie,
czyli na klasztor. Dnia 12 sierpnia 1923
roku przełożony generalny Zgromadzenia
Redemptorystów o. Patryk Murray przysłał
z Rzymu dla kościoła pw. Świętego Krzyża
kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej
Nieustającej Pomocy namalowaną na
desce mahoniowej, którą umieszczono w
bocznym ołtarzu na miejsce figury Matki
Bożej Bolesnej.
Urzędowe przekazanie kościoła redemptorystom przez burmistrza miasta Gliwic
odbyło się dnia 6 lutego 1924 roku. Warto
w tym miejscu zaznaczyć, że Gliwice w
tym czasie liczyły około 75.000 ludności, w
tym około 65.000 katolików, 9.000 protestantów i około 1000 żydów. Tu w Gliwicach w kościele św. Krzyża, została założona pierwsza Nieustanna Nowenna do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy dnia 23
stycznia 1951 roku, a przygotował ja i
poprowadził o. Stanisław Szczurek, redemptorysta pochodzący z Mościsk.
Archiwalne źródła podają, że pierwsza
Nowenna zgromadziła wielkie rzesze
wiernych nie tylko z Gliwic, ale i z okolic, w
tym dzieci i młodzież. Bractwo MBNP przy
kościele św. Krzyża zostało założone dnia
28 lipca 1926 roku przez Kardynała Stefana Bertrama z Wrocławia i do 1943 roku
zrzeszało wpisanych 2337 członków
Za: www.redemptor.pl

Franciszkanin i salezjanin wśród
zwycięzców w mistrzostwach
Polski duchownych
37 duchownych wzięło udział w XV mistrzostwach Polski księży i kleryków w
narciarstwie alpejskim, które odbyły się 18
lutego
na
Stożku
w
WiśleŁabajowie.Kapłani i klerycy – głównie z
Katowic, Krakowa, parafii archidiecezji
katowickiej i diecezji bielsko-żywieckiej –
tradycyjnie wykonali pierwszy zjazd w
sutannach. Potem przywdziali nowoczesne
kombinezony i kaski narciarskie.

Nagrodą dla zwycięzcy był Puchar im. bł.
Jana Pawła II. Przyznano go w czterech
kategoriach wiekowych. Wśród księży w
kategorii wiekowej powyżej 51 lat najszyb-

szy okazał się o. Dobrosław Mężyk OFM z
franciszkańskiego klasztoru w KatowicachPanewnikach. W kategorii 46-50 lat zwycięzcą został ks. Henryk Urbaś, salezjanin
ze Świętochłowic, który trasę 800- metrowego slalomu pokonał najszybciej ze
wszystkich.
W kategorii 36-45 lat zwyciężył ks. Grzegorz Szwarc z parafii pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Świętochłowicach
Piaśnikach , a wśród najmłodszych (25-35
lat) bezkonkurencyjny okazał się ks. Szymon Kos z parafii pw. św. Apostołów Piotra
i Pawła w Katowicach-Dębie. Wśród klery-

ków zwyciężył Marcin Mieszczuk z Seminarium Duchownego w Gdańsku.

Liczył się łączny czas przejazdu członków
danej rodziny.

Najszybszym z księży-narciarzy diecezji
bielsko-żywieckiej okazał się 49-letni dominikanin, o. Przemysław Ciesielski OP,
proboszcz z Korbielowa. Zajął on drugie
miejsce w swojej kategorii wiekowej. W
konkurencji rodzinnej „duety do mety”
udział wzięli tylko członkowie najbliższej
rodziny, uprawiający narciarstwo w sposób
amatorski. Start odbywał się wyznaczonych przez siebie parach, np. tata z córką,
brat z siostrą, babcia z wnuczkiem itp.

Warunki, w których rozegrano sobotnie
zawody były trudne, dlatego nie obyło się
bez upadków. Nikt jednak poważnie nie
ucierpiał. Historia narciarskich zawodów
kleryków i księży sięga początku lat 80.
ubiegłego wieku. Wtedy to w Szczyrku
alumni ze Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego organizowali podobne
zawody, walcząc o puchar przechodni.
Później organizacją mistrzostw zajmowali
się franciszkanie z Katowic-Panewnik, a od
kilku lat robi to grupa księży – miłośników
jazdy

na

deskach.

KAI

Refleksja tygodnia

O. Leon Knabit na blogu
Wpis z 9 lutego 2012 r.
Wciąż Drodzy,
Nie wiadomo, o co Im właściwie chodzi.
Nie chcą wiedzieć tego, że w ten sposób
działają na rzecz szatana, który nabrał ich
setnie, bo wmówił im, że go nie ma. A to
jego stary kawał. I wierzą w to!!! I zastęp
wiernych bojowników wypełnia jego polecenia z wielkim przekonaniem, a bez świadomości, że szatan kieruje nimi, jak się
kieruje pajacykiem, pociągając za odpowiednie sznurki.

Podziwiam pasję, z jaką piszą Ci, którzy
trwają w świetlicy.
Potakiewiczów mamy ostatnio niewielu.
Biedna Grażyna miała nieszczęście wmieszać się nie po tej stronie i... nawet Linia
nie wytrzymała. Do tego Józek i jeszcze
Ktoś. Reszta obserwuje i kibicuje.
A Ci krytykujący wspaniale znają błędy i
braki Kościoła. Gdyby Oni przyjęli Chrystusa i wzięli się za reformę Kościoła – w
Duchu Świętym, mogły by być ciekawe
efekty. Módlmy się o Ich nawrócenie. Mają
przecież duszę nieśmiertelną i są przez
Jezusa kochani. Dla Niego nie ma nic
niemożliwego...

Radzę wiec jeszcze trochę wstrzymać się
z komentarzami. Patrzcie jak te komentarze „schudły”, kiedy próbujemy się nie
kłócić. Było kiedyś aż 800, a teraz często i
do 100 nie dociąga... Taki los.
Módlmy się o nawrócenie nas wszystkich

Bo na razie wołają wszyscy zgodnym
chórem, powtarzając stare zastrzeżenia do
Kościoła, do religii, nie unikając czasem
szyderstw, wystrzelą nagle z jakąś nową
rewelacja, ale nie mają żadnego pozytywnego programu.

Wasz brat Leon OSB
Za: www.ojciecleon.blog.onet.pl

Wiadomości zagraniczne
Czworo osoób konsekrowanych
wśród nowych Świętych
Na sobotniej sesji konsystorza kardynałów
podjęto decyzje w sprawie kanonizacji
siedmiorga błogosławionych. Przypomnijmy, że są to dwaj męczennicy: XIXwieczny francuski jezuita Jakub Berthieu,
który oddał życie na Madagaskarze, i XVIIwieczny świecki katechista z Filipin Piotr
Calungsod.

współczesnej im ame-rykańskiej zakonnicy
Marianny Cope i dwóch kobiet świeckich:
XVII-wiecznej kanadyjskiej Indianki Katarzyny Teka-kwitha i zmarłej na początku
zeszłego stulecia Niemki Anny Schaeffer.

Na sobotnim konsystorzu po głosowaniu
kardynałów Papież zadecydował, że
wspomnianych błogosławionych zaliczy w
poczet świętych w niedzielę 21 października b. r.
Za: Radio Watykańskie

Karmelitański Kongres dla Afryki i
Madagaskaru
W dniach od 6 do 10 lutego 2012 r., w
klasztorze karmelitów bosych w Nairobi,
stolicy Kenii, odbył się II Karmelitański
Kongres dla Afryki i Madagaskaru. Pierwszy tego typu Kongres miał miejsce w
Republice Demokratycznej Kongo w 1989
r.

Tę samą decyzję podjęto w sprawie dwóch
zmarłych na początku XX wieku założycieli
zgromadzeń zakonnych: włoskiego księdza Jana Chrzciciela Piamarta i Hiszpanki
Marii z Góry Karmel Sallés y Barangueras;
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W tegorocznym Kongresie w Nairobi
uczestniczyli: generał Zakonu Karmelitów
Bosych o. Saverio Canistrà, Definitor generalny odpowiedzialny z ramienia domu
generalnego za Karmel w Afryce i na Madagaskarze, Prowincjałowie z Europy,
Ameryki Północnej i Indii oraz Delegaci
generalni i prowincjalni wraz z ich pierwszymi radnymi.Kongres zgromadził w
sumie 28 uczestników ze strefy anglojęzycznej (5 krajów) i ze strefy francuskojęzycznej (11 krajów). Polskie misje reprezentowali: Prowincjał Prowincji Krakowskiej, o. Andrzej Ruszała, o. Fryderyk
Jaworski – delegat Prowincjała dla Delegatury Burundi-Rwanda, oraz o. Jean Bosco
Cishahayo, pierwszy radny Delegatury
misyjnej. W spotkaniu wziął udział także
inny Polak, o. Jan Malicki (z Prowincji
Warszawskiej) – delegat Generała dla
Delegatury Generalnej w Kongo.
Tematem centralnym Kongresu była przyszłość Karmelu terezjańskiego na Czarnym Lądzie i Madagaskarze i wyzwania
przed nim stojące. Jego głównym zadaniem była wspólna refleksja nad obecną
sytuacją, w jakiej znajduje się Karmel
afrykański i wzajemne poznanie się w celu
bardziej efektywnej współpracy pomiędzy
poszczególnymi okręgami Zakonu w Afryce. Wspólny wysiłek na rzecz konsolidowania Karmelu na Czarnym Lądzie i Madagaskarze jest konieczny, aby przekraczać wszelkie formy izolacji i pomagać
sobie wzajemnie na miarę istniejących w
poszczególnych krajach i okręgach możliwości personalnych, duchowych i również
materialnych.

Jednym z owoców Kongresu było zainicjowanie Konferencji Wyższych
Przełożonych Afryki Frankofońskiej i Madagaskaru, której celem będzie dynamizowanie i koordynowanie działalności Karmelu francuskojęzycznego na polu formacji
początkowej i stałej, publikacji karmelitańskich i innych twórczych inicjatyw.
Ważnym dla Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych (która prowadzi misje w Burundi i Rwandzie od ponad 40 lat) było
także podpisanie i tym samym sfinalizowanie trwających już kilka lat poszukiwań
domu formacji teologicznej w strefie anglojęzycznej dla braci Afrykańczyków. Decyzja o zmianie strefy językowej studiów
teologii podyktowana została zmianą języka z francuskiego na angielski w Rwandzie. Nasi bracia Afrykańczycy, aby móc
pracować w obydwu krajach Delegatury
misyjnej muszą znać język angielski i
francuski. Alumni po ukończeniu filozofii w
Bużumburze w Burundi będą studiować

teologię w Morogoro w Tanzanii na Uniwersytecie Jordana, prowadzonym przez
Księży Salwatorianów, natomiast formację
karmelitańską odbywać będą w domu
zakonnym znajdującym się tuż obok uniwersytetu, należącym do hinduskiej Prowincji Karnataka Goa. Tym samym od tego
roku nie będą już oni wysyłani na teologię
do Republiki Środkowej Afryki. o. Piotr
Karauda OCD

Salezjańscy ekonomowie z całego
świata zebrali się w Rzymie
17 lutego, w Domu Generalnym zakończyło się spotkanie formacyjne dla Ekonomów
inspektorialnych, które prowadzili: pan
Jean Paul Muller, Ekonom generalny, i ks.
Piotr Gozdalski, jego współpracownik. Na
spotkaniu, które rozpoczęło się w poniedziałek, 13 lutego, omawiano rolę Ekonoma, jego tożsamość, odpowiedzialność za
administrację inspektorialną i jego zaangażowanie na płaszczyźnie Zgromadzenia.

placówek Inspektorii; przesłanie bilansu
rocznego o stanie majątkowym Inspektorii
Ekonomowi generalnemu.
Program spotkania został ubogacony
zwiedzeniem, z przewodnikiem, biur i
sektorów Domu Generalnego, a wśród
nich siedziby ANS; dla Ekonomów inspektorialnych była to okazja, by poznać z
bliska pracę koordynacji i animacji, jaka
jest wykonywana dla dobra całego Zgromadzenia.
Za: www.infoans.org

Kapituła białoruskich kapucynów
13 lutego 2012 roku do Dokszyc przybyło
26 braci z całej Wiceprowincji, aby uczestniczyć w VI Zwyczajnej Kapitule Wiceprowincji Białorusi. Jeszcze przed oficjalnym
rozpoczęciem obrad bracia zebrali się na
wspólnej celebracji Eucharystii, podczas
której odczytano słowo Boże zaczerpnięte
z początku Listu Świętego Jakuba Apostoła.

W spotkaniu uczestniczyło 19 salezjanów:
5 z Azji Wschodniej-Oceanii, 4 z Azji Południowej, 3 z Ameryki Środkowej i Północnej, 3 z Europy Północnej, 2 z WłochBliskiego Wschodu, 1 z Europy Zachodniej
i 1 z Afryki-Madagaskaru.
W poniedziałek i wtorek były omawiane
rola i tożsamość Ekonoma inspektorialnego w świetle artykułu 193 Regulaminów
salezjańskich, który określa jego odpowiedzialność za kontrolę administracyjną nad
dobrami domów Inspektorii, realizowaną w
łączności z Inspektorem i jego Radą. Kolejny punkt obrad dotyczył tematu Misji i
solidarnej pomocy, w ramach którego w
sposób szczególny poddano analizie nowy
system wsparcia misji salezjańskich.
Na środowych i czwartkowych sesjach
omawiano ducha ubóstwa w jego konkretnych postaciach, jak budżet i sprawozdanie, zarówno na poziomie wewnętrznym, w
ramach Inspektorii i Zgromadzenia, jak i
zewnętrznym – na poziomie prawa cywilnego. Dzisiaj rządy krajów domagają się
jak największej przejrzystości i wyrazistości w prowadzeniu działań administracyjnych i wykorzystaniu pieniędzy. Ekonomowie inspektorialni są zobowiązani do
zagwarantowania odpowiedniej jakości
administracyjnej każdej Inspektorii.
Ostatni dzień obrad był poświęcony dyscyplinie zakonnej w administrowaniu i zarządzaniu własnością – wypowiedział się w
tym względzie ks. Adriano Bregolin, Wikariusz Przełożonego Generalnego. Pan
Jean Paul Muller zakończył spotkanie;
dynamika charakteryzująca ekonomię stale
domaga się właściwego operowania funduszami inwestycyjnymi i do zadań Ekonoma należy zapewnić, by na każdej placówce było to przestrzegane. W artykułach
195 i 196 Regulaminów zaznaczone jest,
że w zakres jego obowiązków i zadań
wchodzi również kontrola wszystkich
prac budowlanych inspektorii; informowanie inspektora i jego Rady o swojej działalności i stanie majątkowym poszczególnych
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Homilię dla zebranych braci wygłosił przewodniczący kapituły, Minister Prowincjalny,
br. Marek Przeczewski, który odwołując się
do przesłania św. Jakuba (Jk 1,5-6), wskazał na potrzebę mądrości pochodzącej od
Boga, chętnie udzielanej, o ile prosimy o
nią z wiarą.
Wzywając pomocy Ducha Świętego oraz
wsłuchując się w słowo Boże w święto św.
Cyryla i Metodego dokonano wyboru nowego zarządu Wiceprowincji. Na urząd
Ministra Wiceprowincjalnego został ponownie wybrany br. Andrei Zhylevich.
Posługa pierwszego radnego również po
raz drugi powierzona została br. Ariuszowi
Małysce, drugim radnym został br. Andrei
Bukshtan.
Za: www.kapucyni.pl

Przywódca „Sendero luminoso”
zatrzymany
Jak poinformował o. Jacek Lisowski z
Limy, 12 lutego w peruwiańskiej dżungli
został zatrzymany przywódca ugrupowania
terrorystycznego „Sendero Luminoso”,
które blisko 21 lat temu zamordowało
dwóch polskich misjonarzy z Zakonu Franciszkanów.
„Towarzysz Artemio (prawdziwe nazwisko
Florindo Flores Hala), lider <<Sendero
Luminoso>> (Świetlisty Szlak), ostatni z
legendarnych przywódców tego ugrupowania terrorystycznego, bliski współpracownik Abimaela Guzmana – założyciela i

<<mózgu>> senderystów, został pojmany
w departamencie San Martin wraz z grupą
innych terrorystów, których imiona jeszcze
pozostają nieznane” – relacjonuje o. Lisowski. „W dżungli peruwiańskiej oddziały
senderystyczne wciąż istnieją, zajmują się
przede wszystkim uprawą i przemytem
narkotyków, szkoleniem terrorystów i werbowaniem nowych pokoleń rewolucjonistów maoistowskich. Pomimo tego, że
oficjalnie w Peru wojna domowa skończyła
się blisko piętnaście lat temu, to niebezpieczeństwo odrodzenia się ruchu wciąż
istnieje. Może nie widać tego na razie w
miastach, ale na terenach szczególnie
niedostępnych senderyści wciąż są dobrze
zorganizowani i właściwie nieuchwytni.
Panuje tam korupcja, a miejscowa ludność
jest zastraszona i pozostawiona sama
sobie. Rząd nie posiada wystarczających
środków, by walczyć z senderystami” –
dodaje zakonnik.

się bogacą na liberalizacji rynku a tymi,
którzy na tych przemianach tracą wciąż się
pogłębia. Te i inne, o charakterze bardziej
lokalnym zjawiska podnoszą ryzyko wybuchu konfliktów społecznych, a z czasem i
politycznych” – wyjaśnia o. Lisowski.

Przywódcy Sendero Luminoso oskarżyli
franciszkanów o prowadzenie działalności
usypiającej świadomość rewolucyjną Indian. Misjonarze bowiem oprócz pracy
duszpasterskiej zajmowali się działalnością
charytatywną.
W Pariacoto zbudowali instalację wodną,
kanalizację oraz uruchomili agregat prądotwórczy. Sprowadzili pielęgniarki i lekarzy,
by uczyli miejscowych Indian profilaktyki
związanej z niebezpieczną w tamtym
rejonie cholerą.
Wieść o męczeństwie szybko dotarła do
ojczyzny i obiegła świat. Jeszcze tego
samego miesiąca – w sierpniu 1991 roku –
rząd Peru uhonorował pośmiertnie ojców
Zbigniewa i Michała najwyższym odznaczeniem państwowym – Wielkim Oficerskim Orderem „El Sol del Peru” (Słońce
Peru).

Zdaniem polskiego franciszkanina, odpowiedzialnego za misje w Peru, na razie
Sendero wycofało się z otwartych manifestacji swojego istnienia. Zeszli całkowicie
do podziemia i czekają na swój czas.
„Nikt jednak nie ma wątpliwości, ze wciąż
są niebezpieczni i prędzej czy później
przejdą do realizowania swoich rewolucyjnych haseł. Pewnie nie w sposób tak drastyczny, przynajmniej na początku” – prognozuje o. Jacek Lisowski.
Jego zdaniem sytuacja w Ameryce Południowej jest niestabilna „z definicji”. „W
wielu krajach przepaść między tymi, którzy

polscy misjonarze: o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek. Związali ich i
wywieźli samochodami za miasto. Tam,
dwoma strzałami w tył głowy zabili zakonników.

Kapliczka w miejscu śmierci o. Zbigniewa i o. Michała
9 sierpnia 1991 r. terroryści z maoistowskiego ugrupowania „Sendero Luminoso”
otoczyli klasztor franciszkanów w Pariacoto w Andach, gdzie mieszkali i pracowali

Polscy misjonarze zostali pochowani w
kościele w Pariacoto. Proces beatyfikacyjny polskich franciszkanów rozpoczął się
1996 roku. W 2002 roku zakończył się
proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym. Dokumentacja została przesłana
z Peru do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.
Jms

Zapowiedzi wydarzeń
Sympozjum o archiwach
kościelnych ku czci
o. prof. H. Wyczawskiego OFM
Wyższe Seminarium Duchowne oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie
oddział w Kalwarii Zebrzydowskiej zapraszają na sesję naukową pod tytułem:
WOKÓŁ
ZAGADNIEŃ
DRUGIEGO
WYDANIA „PRZYGOTOWANIA DO STUDIÓW W ARCHIWACH KOŚCIELNYCH”,
która odbędzie się 23 marca 2012 roku w
auli WSD oo. Bernardynów w Kalwarii
Zebrzydowskiej.
Konferencję rozpoczniemy Mszą św. koncelebrowaną z kazaniem w kaplicy WSD o
godzinie 800 pod przewodnictwem ks.
prof. dra hab. Anzelma Weissa.
I. Sesja. Przewodniczący: ks. prof. dr hab.
Anzelm Weiss
9.30 – Rektor WSD dr hab. Romuald Kośla
OFM Otwarcie obrad
9.40 – ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss
(Lublin) Wprowadzenie
do
zagadnień
sympozjum

10.10 – dr Aleksander Sitnik OFM (Kraków) Sylwetka autora pierwszego wydania
„Przygotowania do studiów w archiwach…”
10.40 – prof. dr hab. Wiesław Murawiec
OFM (Kraków) Dorobek naukowy H. E.
Wyczawskiego OFM
***KAWA***
II. Sesja. Przewodniczący: ks. prof. dr hab.
Anzelm Weiss
11.30 – ks. dr Tomasz Moskal (Lublin) Organizacja Kościoła w Polsce po
1992 roku
12.00 – Ks. dr hab. Mieczysław Różański
(Łódź) Polskie archiwa kościelne po 1989
roku
12.30 – prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap. (Lublin) Archiwa zakonne w Polsce.
Przemiany w latach 1990-2011
***DYSKUSJA***
dr hab. Romuald Kośla OFM Rektor WSD
Za: www.bernardyni.com

Zaproszenie na rekolekcje ewangelizacyjne - Kurs Jana
Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji
ZACHEUSZ zaprasza osoby konsekrowa-
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ne i księży na rekolekcje - Kurs Jan, które
odbędą się we Franciszkańskim Domu
Rekolekcyjnym w Cieszynie, ul. Szersznika
3
Kim jest Jezus? Jaka jest Jego miłość i jak
jej mocniej doświadczać? Jak stać się
uczniem Jezusa? Na tym kursie w sposób
szczególny można odnowić relację do
Jezusa jako Mistrza i na nowo zakochać
się w Nim.2-6 lipca 2012
Miejsce:
Zapisy i informacje: Franciszkański Dom Rekolekcyjnyw Cieszynie, ul.
Szersznika 3. Koszt udziału: 240zł E-mail:
sne@franciszkanie.pl
www.sne.franciszkanie.pl
.
O. Efraim Kostrzewa OFM

O. Jan Góra zaprasza do Lednicy
Kochani Duszpasterze! Drodzy Młodzi!
Na Pola Lednickie zwołuje nas sam Chrystus. Przybywamy tam, aby dokonać Jego
wyboru, jako fundamentu i najwyższej
wartości całego naszego życia. Ten wybór

ma dalsze konsekwencje w naszym życiu i
staje się poważnym zobowiązaniem.
2 czerwca 2012 godz.17.00 spotkamy się
już po raz szesnasty. Po raz szesnasty,
aby wybrać Chrystusa i przejść przez
Bramę III Tysiąclecia.
Jako temat pragniemy rozważyć tajemnicę
Bożego Miłosierdzia, tego od Faustyny,
tego z Łagiewnik, tego od Jana Pawła II.
Pragniemy zanurzyć się w tajemnicy
Bożego Miłosierdzia. Pragniemy tego
miłosierdzia skosztować. Przy pomocy
łaski Bożej pragniemy wyrobić sobie wyobraźnię miłosierdzia, aby stała się podstawową miarą naszego życia i działania.
Wszystkim uczestnikom spotkania ofiarujemy Dzienniczek Świętej Faustyny (w
wyborze) wydany specjalnie na tę okazję.

Pragniemy odkryć i przeżyć tajemnice
Bożego Miłosierdzia, które nie jest grosikiem jałmużny dla biedaka, ale czynną
miłością drugiego-bliźniego, ze względu na
to, że sam Chrystus stał się tym drugimbliźnim.

dzia. Czekamy na Was z kraju i zza granicy. Czekamy na Lednicę ze Stanów. Czekamy na ambitną młodzież z wiosek i
małych miasteczek. Czekamy na Was
uskrzydleni entuzjaści Chrystusa!
Jan W. Góra OP wraz z młodzieżą

Podczas nabożeństwa przeżyjemy spotkanie z Faustyną w jej relikwiarzu, spotkanie
z Chrystusem w Sakramencie pokuty, w
Eucharystii i w Adoracji oraz spotkanie z
Obrazem Chrystusa Miłosiernego. Ponadto
wypuścimy iskrę Bożego Miłosierdzia na
świat, aby zapaliła młode serca Chrystusowa Miłością.
Całym sercem czekamy na Was. Odkładajcie wszystko na bok, aby być tego
wieczoru z nami nad Lednicą i zanurzyć
się w jeziorze Bożego Miłosierdzia. Niech
nie zabraknie Wam wyobraźni miłosier-

P.S. Ośrodki nad Lednicą i na Jamnej
czekają na Was. Można tam przeżyć rekolekcje podczas wakacji i całego roku. Grupy oraz indywidualni mogą się zgłaszać z
własnym programem lub też można skorzystać z naszych propozycji i naszego
programu.www.lednica2000.pl
Duszpasterstwo Akademickie Dominkanów
ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 850 47 18, www.lednica2000.pl

Witryna tygodnia

O ŁASCE MISYJNEGO POWOŁANIA
Lutowy numer miesięcznika „Cuda i Łaski
Boże” jest niezwykle wzruszający, ciekawy, a czasem nawet… zabawny. Misjonarze (głównie werbiści), pracujący w różnych krajach świata dają świadectwo
swojego powołania oraz opisują swoje
przygody związane z codziennym życiem.
Siostra Władysława Piróg FMM pracuje na
Madagaskarze. Jak sama mówi Afryka
kojarzy się nam z biedą, wojną i głodem. –
Taka jest bolesna prawda albo tylko jej
połowa, bowiem Afryka, Madagaskar gdzie
mieszkam to też miejsce, gdzie niektórzy
praktykują i bronią głębokich wartości –
podkreśla Misjonarka. S. Władysława
opisuje np. jak na misjach poznała małego
„Wojtilę” – tak chłopiec dostał na imię na
cześć naszego Papieża.
Br. Jerzy Kuźma SVD od piętnastu lat
pracuje w Papui Nowej Gwinei. Jest werbistą, bratem zakonnym i lekarzem. Jak
ciężko pracuje i jak wiele pomaga tym, do
których został posłany można zorientować
się, czytając jego świadectwo. Jak sam
napisał, ma za co dziękować Panu Bogu.
Łask, których wylicza jest wiele.
Ks. Jarosław Lawrenz, kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy pracował w

Kongo oraz na Haiti. Od 2004 roku pracuje
wśród Polonii amerykańskiej w Prowincji
Nowej Anglii Zgromadzenia Misji. Z jego
pobytem na misjach wiąże się wiele ciekawych zdarzeń. Oto jedno z nich:

- Pamiętam jak w Republice Demokratycznej Kongo dowiedziałem się, że muszę jeździć motorem, albo wybieram
kilometrowe piesze wyprawy pod równikowym słońcem. Moje doświadczenie tej
umiejętności było raczej zerowe. Posiąść umiejętność jazdy motorem oznaczało sprawniej obsługiwać wspólnoty
chrześcijańskie, do których zostałem posłany w tamte tereny. Obawiając się, że
mogę stać się zagrożeniem dla ludzkiego
życia, wybraliśmy na naukę z moim in-
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struktorem, czyli starszym współbratem,
teren pastwiska dla krów.
Było idealnie pod każdym względem.
Rozległy teren, bez drzew i krzewów,
płaski i trawiasty, co mnie cieszyło najbardziej myśląc o ewentualnym uleganiu
prawu fizyki, czyli przyciąganiu ziemskiemu. Nawet bydło zrozumiało powagę chwili
i usunęło się na bezpieczną odległość. I
proszę sobie wyobrazić moją zaskoczoną
minę, kiedy po wstępnych objaśnieniach
jak uruchomić tego „rumaka” po prostu
zacząłem jechać, skręcać, zmieniałem
biegi i darłem się na tym pustkowiu dziękując Bogu za dar – umiejętność, o której
nawet nie śniłem. I żeby prawdy stało się
zadość, muszę się przyznać, że zablokowało się sprzęgło i nie mogłem zatrzymać
tego „żelaźniaka”. Pozostały do wyboru
dwie opcje, albo jeździć po prerii, aż do
ostatniej kropli paliwa, albo sprawdzić czy
w tej strefie geograficznej trawa jest wyjątkowo amortyzująca. Słowo honoru: jest! –
opo-wiada misjonarz.
Miesięcznik „Cuda i Łaski Boże” do nabycia w sklepie internetowym Wydawnictwa
AZ:
www.wydawnictwoaz.pl/sklep/

Odeszli do Pana

ŚP. O. JERZY GÓROWSKI (1948-2012) CSsR
Dnia 15 lutego br. w Odense w Danii odbył
się pogrzeb o. Jerzego Górowskiego,
redemptorysty, członka Regii Kopenhaskiej. O. Jerzy zmarł mając 63 lata.
Pochodził z Gródka nad Dunajcem, gdzie
przyszedł na świat 08.03.1948.

ści oraz ok. 10 kapłanów z różnych para-fii
w Danii. Na pogrzeb przybyła trzyosobowa
delegacja redemptorystów Prowincji Warszawskiej. Prowincjała o. Janusza Soka
reprezentował o. Marek Kluk, przeło-żony
domu prowincjalnego i wiceekonom prowincji.

Wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów
i po odbyciu nowicjatu złożył śluby zakonne 15.08.1967, a następnie 21.06.1973
przyjął święcenia kapłańskie. Do pracy
duszpasterskiej w Danii wyjechał w połowie lat 70. ubiegłego wieku. Ostatnie lata
jego życia były naznaczone poważną
chorobą. Z tego powodu wymagał specjalistycznej opieki.
W pogrzebie o. Jerzego Górowskiego
wzięło udział ok. 100 osób świeckich,
głównie Polacy i Duńczycy z parafii w
Odense i Kopenhadze. Była rodzina zmarłego, ok. 10 osób. Obecni byli prawie
wszyscy posługujący w Danii redemptory-

obejmuje wszystkich katolików w Danii. W
swoim kazaniu podkreślił przede wszystkim wartość posługi duszpasterskiej śp.
o. Jerzego oraz jego zmaganie z chorobą.
Wyraził także wdzięczność za jego ofiarne
życie.
Po Mszy św. udano się na cmentarz miejski w Odense. O. Jerzy został pochowany
w kwaterze katolickiej, pośród innych
zmarłych redemptorystów pos-ługujących
Danii. Jest on pierwszym polskim redemptorystą, który spoczął na cmentarzu w
Odense.

Mszy św. pogrzebowej przewodniczył i
kazanie wygłosił ks. bp Czesław Kozoń
ordynariusz diecezji kopenhaskiej, która

Uroczystość pogrzebowa przebiegła przy
wspaniałej słonecznej pogodzie, a o. Jerzy
Kruk, przełożony wspólnoty redemptorystów w Odense, zadbał o ugoszczenie
rodziny, kapłanów i przyjaciół śp. o. Jerzego. o. Zbigniew Bruzi CSsR
Za: www.redemptor.pl

ŚP. O. ANTONI LISZEWSKI (1935-2012) OP
We wtorek 14 lutego
zmarł w szpitalu w Jarosławiu,
zaopatrzony
sakramentami o. Antoni
Liszewski OP. Ojciec
Antoni urodził się 28
listopada 1935 r. w Du-

czyminie.
Śluby wieczyste złożył 27 marca 1959 r., a
święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca
1961 r. Od 2000 roku mieszkał i pracował
w klasztorze w Jarosławiu.

Pogrzeb o. Antoniego odbył się w piątek
17 lutego 2012 r.. Relację dziękową z
uroczystości pogrzebowych można znaleźć na stronie internetowej jarosłwskiego
klasztoru
dominikanów:
www.jaroslaw.dominikanie.pl .

ŚP. BP LADISLAU BIERNASKI (1937-2012) CM
W 75 roku życia zmarł wczoraj w Brazylii
polonijny biskup Ladislau Biernaski. Należał do zgromadzenia misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Biskupem mianował go
Jan Paweł II w pierwszym roku swego
pontyfikatu. Od 5 lat był ordynariuszem
diecezji São José dos Pinhais. Tam też
odbędzie się jego pogrzeb.
Ladislau Biernaski urodził się w rodzinie
polonijnej w Almirante Tamandaré koło
Kurytyby. Rodzina dała Kościołowi w Brazylii dziesiątki powołań kapłańskich i zakonnych. Zmarły hierarcha należał do
zasłużonego dla Polonii brazylijskiej zgromadzenia misjonarzy św. Wincentego a
Paulo. W 1963 r. przyjął święcenia kapłańskie. Następnie studiował w Instytucie
Katolickim w Paryżu. Po powrocie do
Brazylii pełnił różne funkcje wychowawcze
w swoim zgromadzeniu. Gdy był prowincjałem, został mianowany biskupem pomocniczym Kurytyby. 27 maja 1979 r. z rąk
Jana Pawła II przyjął sakrę biskupią w

Rzymie. Jego zawołaniem biskupim były
słowa „On jest naszym pokojem”.
Z ramienia Konferencji Episkopatu Brazylii
(CNBB) zaangażowany był w duszpasterstwo społeczne. W Komisji Duszpasterskiej Ziemi pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a później przewodniczącego.

nia w kraju sprawiedliwej reformy agrarnej.
Po utworzeniu przez Benedykta XVI nowej
diecezji São José dos Pinhais 6 grudnia
2006 r. został mianowany jej pierwszym
ordynariuszem.
W oficjalnej nocie bp Leonardo Steiner,
sekretarz generalny konferencji episkopatu, zachęcił do dziękczynienia za „życie
człowieka sprawiedliwego”. Z kolei w nocie
Komisji Duszpasterskiej Ziemi czytamy:
„Biskup Ladislau pozostawił testament
walki o prawa chłopów i przeciw przemocy
na roli”.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 15
lutego w katedrze w São José dos Pinhais.
Będzie im przewodniczył abp Moacyr Vitti,
metropolita Kurytyby.

W całej Brazylii był znany jako biskup
reformy rolnej. Jeszcze w ubiegłym roku
podczas prezentacji rocznego sprawozdania Komisji Duszpasterskiej Ziemi „Konflikty rolne 2010” domagał się przeprowadze-
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Po śmierci biskupa Biernaskiego w Konferencji Episkopatu jest 5 biskupów Polaków
oraz 4 Brazylijczyków o polskich korzeniach. Ks. Z. Malczewski TChr
Za: Radio Watykanskie

