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Wiadomość tygodnia 

 

 

„Z Maryją Królową Polski jest nasza przyszłość” 
UROCZYSTOŚCI TRZECIOMAJOWE NA JASNEJ GÓRZE 

 
Uroczystości ku czci Matki Bożej Królowej 
Polski odbyły się w piątek, 3 maja na 
Jasnej Górze z udziałem kilkunastu tysię-
cy wiernych. 
 
O godz. 11.00 rozpoczęła się Suma Pon-
tyfikalna na Szczycie z udziałem bisku-
pów. Eucharystii przewodniczył abp Józef 
Michalik, metropolita przemyski, przewod-
niczący Konferencji Episkopatu Polski. 
 
Witajac pielgrzymów general paulinów o. 
Izydor Matuszewski powiedział między 
innymi: W roku duszpasterskim, gdy kła-
dziemy nacisk na odnowę naszej wiary, 
musimy zobaczyć jeszcze jaśniej, że tylko 
dzięki prowadzeniu przez naszą Królową 
możemy utwierdzać wiarę w naszej pol-
skiej ziemi, gdyż sami jesteśmy zbyt słabi. 
Jeśli mówimy o jasnogórskiej szkole wiary, 
to musimy podkreślić, że nie chodzi o 
tworzenie jakichś nowych inicjatyw, ale o 
ponowne zgłębienie oraz żywienie nagro-
madzonego przez wieki dziedzictwa świę-
tości pielgrzymiej modlitwy, której Straż-
niczką jest Maryja, Jasnogórska Królowa. 
 
W dniu dzisiejszym spójrzmy na naszą 
Ojczyznę oczami Sługi Bożego Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego: „Dla nas po 
Bogu, największa miłość to Polska! Musi-
my po Bogu dochować wierności przede 
wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej 
kulturze polskiej. Będziemy kochali 
wszystkich ludzi na świecie, ale w porząd-
ku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie 
Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym 
ludzie Bożym, nasza miłość należy się 
przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mo-
wie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy 
na polskiej ziemi. 
 
I chociażby obwieszczono na transparen-
tach najrozmaitsze wezwania do miłowa-
nia wszystkich ludów i narodów, nie bę-
dziemy temu przeciwni, ale będziemy 
żądali, abyśmy mogli żyć przede wszyst-
kim duchem, dziejami, kulturą i mową 

naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez 
wieki życiem naszych praojców”. 
 
Szczególnym akcentem tegorocznych 
obchodów jest uroczystość symbolicznego 
przekazania Kazachstanowi Ołtarza 
„Gwiazdy Kazachstanu – Królowej Poko-
ju”. Ołtarz został oficjalnie przekazany 
przez Episkopat Polski, reprezentowany 
przez abpa Józefa Michalika, na ręce 
przedstawiciela Episkopatu Kazachstanu 
abpa Tomasza Pety. Symboliczny akt 
przekazania miał miejsce podczas Sumy 
Pontyfikalnej. 
 
Ołtarz powstał w pracowni Mariusza Dra-
pikowskiego, gdańskiego artysty bursz-
tynnika i złotnika. „Gwiazda Kazachstanu” 
to monumentalna nastawa ołtarzowa z 
monstrancją. Ołtarz ma być symboliczną 
zachętą do modlitwy o pokój, i odpowie-
dzią na wielokrotne apele papieża bł. Jana 
Pawła II o modlitwę w tej intencji.  
 
Ołtarz jest darem dla sanktuarium Matki 
Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje w 
Kazachstanie.Już przed Mszą św. wierni 
mieli możliwość adoracji Najśw. Sakra-

mentu w monstrancji z Ołtarza „Gwiazdy 
Kazachstanu” – o godz. 10.00 Najświętszy 
Sakrament został uroczyście przeniesiony 
w procesji z Wieczernika na jasnogórski 
Szczyt. Tam, pod przewodnictwem o. 
Kamila Szustaka, trwała adoracja w inten-
cji pokoju na świecie. 
 
Po adoracji monstrancja powróciła do 
Wieczernika. Tam abp Józef Michalik 
pobłogosławił zebranych Najśw. Sakra-
mentem, umieszczonym w monstrancji 
Ołtarza. Obecni byli księża biskupi, 
uczestniczący w obchodach dzisiejszej 
uroczystości. Drzwi Ołtarza zostały za-
mknięte na czas Mszy św. na Szczycie. 
Adoracja wiernych jest możliwa od mo-
mentu zakończenia Sumy Pontyfikalnej. 
Ołtarz ma pozostać na Jasnej Górze do 7 
maja. 
 
W lipcu Ołtarz umieszczony zostanie w 
Katedrze w Astanie, a po wybudowaniu 
Kaplicy Adoracji przejedzie do Sanktua-
rium Narodowego Królowej Pokoju w 
Oziornoje i tam zostanie na stałe. 

Za: www.jasnagora.com 

http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.jasnagora.com/


 2 

 

     

  Wiadomości krajowe 

 

Dekret o heroiczności cnót polskiej 
karmelitanki 

 
Z upoważnienia Ojca Świętego, który 
przyjął wczoraj na audiencji prefekta Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. 
Angelo Amato SDB, dykasteria ta promul-
gowała dekrety dotyczące czworga sług 
Bożych. Jeden z nich stwierdza heroicz-
ność cnót współzałożycielki polskiego 
zgromadzenia karmelitanek Dzieciątka 
Jezus. 
 

 
 
Janina Kierocińska, urodzona pod koniec 
XIX wieku, w 1885 r. w Wieluniu, od naj-
młodszych lat marzyła o życiu zakonnym. 
Pragnienie to mogła zrealizować dopiero 
mając 36 lat. W 1921 r. założyła wspólnie 
ze sługą Bożym o. Anzelmem Gądkiem, 
karmelitą bosym, nowe zgromadzenie. 
Przyjęła imię zakonne Maria Teresa od św. 
Józefa. Karmelitanki Dzieciątka Jezus, 
których była pierwszą przełożoną, zostały 
skierowane do zaniedbanego moralnie i 
materialnie Sosnowca. Niosły tam pomoc 
potrzebującym. Ze szczególnym poświę-
ceniem czyniły to w czasie okupacji, kiedy 
uratowały też z narażeniem własnego 
życia wielu Żydów, zwłaszcza dzieci, za co 
pośmiertnie, w 1993 r., założycielka zosta-
ła zaliczona w Izraelu do Sprawiedliwych 
wśród Narodów Świata. S. Maria Teresa 
Kierocińska zmarła w Sosnowcu w 1946 r. 
Po jej śmierci zgromadzenie rozwinęło się i 
działa też za granicą. 
 
Dwa dalsze dekrety Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych dotyczą cudów przypisy-
wanych wstawiennictwu włoskich sług 
Bożych: królowej Neapolu (Królestwa 
Obojga Sycylii) Marii Krystyny, która żyła w 
pierwszej połowie XIX wieku (1812-1836), i 
zmarłej w 1980 r. w Rovigo świeckiej mi-
styczki Marii Bolognesi. 
 
Wreszcie ostatni dekret stwierdza heroicz-
ność cnót hiszpańskiego księdza Joaquina 
Rosselló i Ferrà, zmarłego na początku 
zeszłego stulecia, w 1909 r., w Palma de 

Mollorca. Założył on zgromadzenia misjo-
narzy Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. 

 Za: Radio watykańskie   
 

Konferencja prowincjałów  
augustiańskich Europy 

 
Uroczysta Msza św. odprawiona w Krako-
wie 3 maja 2013 r. pod przewodnictwem o. 
Williama Faix, OSA, świętującego swój 
jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich, 
zakończyła doroczny zjazd Konferencji 
Prowincjałów Augustiańskich Europy od-
bywający się tym razem w Polsce. Jubilat 
– o. William Faix – Amerykanin o polskich 
korzeniach przywrócił do życia zakon 
augustiański w naszym kraju, po tym jak 
Polska Prowincja Augustianów została 
zniesiona w 1950 roku. 
 
Prowincjałowie z niemal wszystkich krajów 
Europy rozmawiali m.in. o nowych inicja-
tywach duszpasterskich na Starym Konty-
nencie, konkretnie odpowiadających na 
wezwanie do nowej ewangelizacji. Podsu-
mowano wspólne doświadczenia ostatnich 
lat na polu formacji, szczególnie okresu 
miesięcznego przygotowania się wszyst-
kich profesów czasowych Europy poprzez 
przebywanie w jednym wybranym klaszto-
rze. Szukano sposobów zapobieżenia 
kryzysowi powołań w zakonie augustiań-
skim w Europie, a także dyskutowano o 
instytucji tzw. klasztorów otwartych, gdzie 
młodzi ludzie, niekoniecznie kandydaci do 
zakonu augustiańskiego, mogą mieszkać 
jakiś czas rozeznając swoje powołanie 
życiowe.  
 
Na spotkaniu wskazano także na zapo-
mniany kierunek medytacyjny w życiu 
zakonu, poprzez propagowanie „rekolekcji 
w wyciszeniu” i medytację jako spotkanie z 
Chrystusem, Nauczycielem Wewnętrznym. 
Tę inicjatywę rozpoczęli kilka lat temu 
bracia polskiej prowincji augustianów i 
zaczyna ona cieszyć się co raz większym 
zainteresowaniem. Przypomniano o waż-
nej tradycji ekumenicznej zakonu w Euro-
pie i wskazano na konieczność rozwijania 
duszpasterstw imigrantów, co ma miejsce 
szczególnie w ośrodkach augustiańskich 
Londynu i Warszawy. 
 
W czasie obrad prowincjałowie odwiedzili 
były hitlerowski obóz zagłady Auschwitz-
Birkenau oraz spotkali się z siostrami 
augustiankami wznoszącymi w Krakowie 
nowe gimnazjum. 
 
Członkowie Konferencji wybrali też nowy 
zarząd. Nowym przewodniczącym Konfe-
rencji został wybrany o. Carlos Morano 
Fernandez, prowincjał z Valladolid w Hisz-
panii. Na nowego wiceprzewodniczącego 
wybrano o. Wiesława Dawidowskiego, 
aktualnego prowincjała polskich augustia-
nów.                       Za: www.augustianie.pl  

Panewniccy franciszkanie mają 
nowego prowincjała 

 
W klasztorze Franciszkanów w Katowicach 
Panewnikach w dniach od 29 kwietnia do 2 
maja 2013 r. roku odbyła się Kapituła 
Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych w 
Polsce. 
 
Kapitule przewodniczył wizytator generalny 
– o. Kajetan Kowalski OFM z Prowincji 
Niepokalanego Poczęcia NMP. W obra-
dach wzięło udział 44 braci, będących 
reprezentantami wspólnoty prowincjalnej 
liczącej obecnie 292 profesów, a wraz z 
nowicjuszami i postulantami ponad 300 
braci. Jednymi z nich są przedstawiciele z 
Fundacji Wszystkich Świętych Zakonu 
Serafickiego na Ukrainie i Stygmatów św. 
Franciszka na Białorusi. Tematem wiodą-
cym Kapituły były słowa: „Trwajcie mocni w 
wierze”. 
 
Kapituła, w dniu 1 maja 2013 r., dokonała 
wyboru Ministra Prowincjalnego, którym 
został o. Antonin Brząkalik OFM, pełniący 
przez ostatnie 9 lat urząd Wikariusza i 
Ekonoma. Prowincji. O. Antonin Kazimierz 
Brząkalik OFM urodził 4 marca 1958 roku. 
Jego rodzinną parafią jest parafia św. 
Jerzego w Dębieńsku (archidiecezja kato-
wicka). 
 

 
 
Życie zakonne rozpoczął 21 lutego 1981 
roku, a pierwszą profesję zakonną złożył 
10 lutego 1982 w Jarocinie. Profesję wie-
czystą złożył 15 lutego 1986 roku, a na-
stępnie święcenia prezbiteratu otrzymał z 
rąk ks. bpa Damian Zimonia 16 maja 1987 
roku w Katowicach Panewnikach. Przez 
wiele lat pełnił rolę wychowawcy w klaszto-
rach nowicjackich w Osiecznej i Miejskiej 
Górce. Na Kapitule Prowincjalnej w 2004 i 
2010 roku został wybrany Wikariuszem 
Prowincjalnym. 
 
Na zakończonej kapitule wybrano także 
Wikariusza Prowincji – o. Dymitra Żeglina, 
pełniącego wcześniej urząd gwardiana 

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2013/05/Zrzut-ekranu-2013-05-3-o-21.40.47.png
http://www.panewniki.franciszkanie.pl/
http://www.augustianie.pl/


 3 

klasztoru w Panewnikach oraz Prowincjal-
nego Moderatora Ewangelizacji Misyjnej. 
Kapituła dokonała również wyboru pięciu 
Definitorów, czyli członków Zarządu Pro-
wincji na następne trzy lata. Definitorami 
zostali: o. Ezdrasz Biesok, o. Filip Kahlert, 
o. Witosław Sztyk, br. Konrad Zastawny, o. 
Wit Chlondowski. Definitorium wspomaga 
Ministra Prowincjalnego w kierowaniu 
życiem Braci w Prowincji. 

  Za: www.panewniki.franciszkanie.pl  
 

Kapituła u Siostr Slużebniczek 
BDNP 

 
S. Maksymilla Pliszka została ponownie 
wybrana na przełożoną generalną Zgro-
madzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy 
Dziewicy Niepokalanie Poczętej.   
 
Wyboru na drugą kadencję dokonała XXIV 
Kapituła Generalna, która od 29 kwietnia 
obraduje w domu generalnym w Dębicy 
pod hasłem „Trwajcie mocno w wierze. 
Wszystkie wasze sprawy niech dokonują 
się w miłości”. 
 

 
 
Wybrana przełożona generalna ma 49 lat, 
jest członkinią Konsulty przy Konferencji 
Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgro-
madzeń Zakonnych, koordynuje prace 
Komisji Formacyjnej przy Konsulcie i nale-
ży do Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji 
przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji 
Episkopatu Polski. Jako priorytet swojej 
posługi w Zgromadzeniu dostrzega troskę 
o życie duchowe sióstr, formację i wier-
ność charyzmatowi oraz duchowości Zało-
życiela Zgromadzenia – bł. Edmunda 
Bojanowskiego. 
 
Obrady Kapituły trwały do 5 maja. Dele-
gatki podejmujowały refleksje nad tym, jak 
w duchu wiary pełnić w Kościele św. misję 
wychowania poprzez ochronę osoby i 
wartości chrześcijańskich w kontekście 
współczesnych wyzwań. 
 
Zgromadzenie Służebniczek dębickich 
liczy 559 sióstr pracujących na 90 placów-
kach: 70 w Polsce, 20 w innych krajach: 2 
w Dani, 2 w Niemczech, 2 we Włoszech, 2 
w Rosji, 1 na Białorusi i 1 na Ukrainie, 1 w 
Hiszpanii, 8 w Boliwii i 1 w Peru. 

 
Karmelici bosi  

na kursie formacyjnym 
 
Karmelici bosi z prowincji Warszawskiej i 
Krakowskiej uczestniczyli w dniach 1-3 
maja 2013 r. w kursie formacyjnym pt. 
„Modlitwa i apostolat według św. Teresy od 
Jezusa w kontekście wyzwań nowej ewan-

gelizacji” zorganizowanym w ramach przy-
gotowania do przypadającego w 2015 r. 
jubileuszu 500. urodzin Fundatorki Zakonu. 
Do karmelitańskiego Centrum Rekolekcyj-
no-Pielgrzymkowego „Na Górce” w Wado-
wicach przybyło 96 zakonników z Polski, 
Białorusi, Słowacji, Łotwy, Niemiec, Bu-
rundi i Rwandy.  
 
Celem spotkania obok odnowienia i pogłę-
bienia braterskich więzi było pogłębienie 
znajomości doktryny terezjańskiej i umoc-
nienie na proponowanej przez Świętą 
drodze modlitwy. Do wygłoszenia konfe-
rencji zaproszono karmelitę bosego z León 
w Hiszpanii o. Roberto Gutiérrez Gonzále-
sa.  
 
W oparciu o własne doświadczenie  i zna-
jomość nauczania św. Teresy ukazał on 
aktualność terezjańskiej pedagogii modli-
twy w kontekście wyzwań nowej ewangeli-
zacji. Najpierw naświetlił sytuację współ-
czesnego człowieka, zapominającego o 
własnej duchowej głębi, a następnie ukazał 
św. Teresę jako mistagoga, który nie tyle 
oferuje metodę modlitwy, co wprowadza w 
życie ukierunkowane na przeżywanie 
komunii z Bogiem. Modlitwa staje się rów-
nież przestrzenią, gdzie budzi się i jest 
karmiona nowa ewangelizacja. 

OO. Karmelici 
 

„Pola nadziei” na rzecz hospicjum 
w Licheniu 

 
200 wolontariuszy licheńskiego hospicjum 
stacjonarnego im. bł. Stanisława Papczyń-
skiego rozdawało w majowy weekend 
ludziom napotkanym na terenie sanktua-
rium żonkile – kwiaty będące symbolem 
walki z nieuleczalną chorobą.  
 
Od wczesnych godzin rannych na terenie 
licheńskiego sanktuarium można było 
spotkać wolontariuszy ubranych w żółte 
koszulki z żonkilami w dłoniach. Uczestni-
czyli oni w akcji zorganizowanej dla licheń-
skiego hospicjum pod nazwą „Pola na-
dziei”. Młodzi ludzie wręczali napotkanym 
przez siebie ludziom kwiat będący symbo-
lem hospicjów na całym świecie. Jedno-
cześnie zbierali pieniądze, które zostaną 
przekazane na utrzymanie licheńskiej 
placówki. 
 
Licheńskie hospicjum istnieje od 2009 
roku. W tym czasie zostało do niego przy-
jętych ponad 400 osób. Obecnie w ośrod-
ku znajduje się 22 pacjentów objętych 
opieką paliatywną. Opieka hospicyjna jest 
dla pacjentów całkowicie bezpłatna. Koszty 
utrzymania placówki w ok. 45% pokrywa 
NFZ. Pozostała kwota pochodzi od dar-
czyńców, ludzi dobrej woli, ze zbiórek 
publicznych, rozliczenia 1% podatku od 
osób fizycznych oraz akcji takich jak „Pola 
nadziei”. 
 
Więcej informacji o działalności Hospicjum 
im. bł. Stanisława Papczyńskiego w Liche-
niu Starym można uzyskać wchodząc na 
stronę www.hospicjum.lichen.pl. 

Za: www.marianie.pl  

Nowa przełożona generalna Siostr 
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

 
Dnia 28 kwietnia br. w Domu generalnym 
w Podkowie Leśnej, pod hasłem: „Kto trwa 
we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc 
obfity” (J 15,5) rozpoczęła się XIII Kapituła 
Generalna Zgromadzenia Sióstr św. Tere-
sy od Dzieciątka Jezus.  
 
Otwarcie Kapituły poprzedził dzień skupie-
nia (27 kwietnia br.), któremu przewodni-
czył ks. Henryk Kuman, saletyn. Celem 
kapituły, w myśl Konstytucji  jest: strzeże-
nie dziedzictwa Zgromadzenia, troska o 
odnowę życia oraz dokonanie wyboru 
Przełożonej generalnej i radnych general-
nych, jak również załatwienie ważniejszych 
spraw Zgromadzenia. 
 

 
 
30 kwietnia br. podczas III sesji Kapituła 
dokonała wyboru nowej Przełożonej gene-
ralnej, którą została m. Lucyna Łucja Lu-
bińska, urodzona 24 września 1967 r. w 
Kłajpedce.  
 
W tym samym dniu dokonano wyboru 
Radnych generalnych, którymi zostały: 
I Radna generalna, wikaria generalna: s. 
Patrycja Szatkiewicz 
II Radna generalna: s. Beniamina Kar-
wowska 
III Radna generalna: Teresa Kalska 
IV Radna generalna: s. Dawida Prusińska 
W XIII Kapitule Generalnej bierze udział 19 
sióstr: 8 z urzędu i 11 z wyboru. 

s. Dawida Prusińska 
 

Pierwsza kapituła Sióstr Pijarek w 
Polsce 

 
W dniach 1- 4 maja 2013 r. w Krakowie 
odbyła się Pierwsza Kapituła Polskiej 
Delegatury Sióstr Pijarek. Obradom prze-
wodniczyła M. Carmen Cabrerizo, asy-
stentka Generalna z Rzymu.  
 
Siostry podjęły wspólnie refleksję na temat 
obecnego przeżywania charyzmatu w 
duchu założycielki św. Matki Pauli Montal, 
będąc oddanymi nauczaniu i wychowaniu. 
Zastanawiały się jak najlepiej podjąć obec-
ne wyzwania, oraz jakie kierunki działania 
należy wytyczyć na przyszłość. W Polsce 

http://www.panewniki.franciszkanie.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2013/05/Zrzut-ekranu-2013-05-1-o-09.21.47.png
http://www.hospicjum.lichen.pl/
http://www.marianie.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2013/05/Zrzut-ekranu-2013-05-1-o-09.28.32.png
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prowadzą trzy szkoły podstawowe i dwa 
gimnazja.  
 

 
 
Przełożoną Polskiej Delegatury na najbliż-
szych sześć lat została mianowana s. 
Urszula Kwaśniewska Sch.P. 

S.Krystyna, sekretarka Delegatury 
  

Ruszyła rowerowa wyprawa na 
Syberie, organizowana  

przez Misjonarzy Oblatow 
 

3 maja rozpoczęła się „Wyprawa 2013. 
Polska – Syberia”. Już o 5.00 rano 24 
rowerowych śmiałków wraz z grupą ok. 
500 gości i uczestników Zjazdu NINIWY w 
Kokotku stawiło się w kościele na uroczy-
stą Eucharystię, po której wszyscy zjedli 
przygotowane, plenerowe śniadanie i z 
niecierpliwością czekali na wyjazd NINIWA 
Teamu.  
 
W pożegnaniu wzięło udział wielu gości, 
m.in. prof. Jerzy Buzek, Burmistrz Lublińca 
p. Edward Maniura, o. Andrzej Korda – 
Wikariusz Prowincjalny, reprezentujący 
Misjonarzy Oblatów MN, a także sportowcy 
Tomasz Schmidt i Artur Bilewski. Nie dotarł 
niestety ks. bp senior Jan Wieczorek. 

Przemowy, tradycyjne tańce przed wyjaz-
dem, chwila modlitwy, poświęcenie rowe-
rów i czułe uściski bliskich, którzy żegnali 
swoich młodych podróżników na najbliższe 
10 tygodni – tak wyglądały ostatnie chwile 
przed wyjazdem.  
 
Rodzice i znajomi będą mogli od tej pory 
oprócz sporadycznych kontaktów telefo-
nicznych także śledzić poczynania śmiał-
ków przez internet za pośrednictwem 
strony www.niniwateam.pl w codziennych 
relacjach pisanych przez osoby z całej 
Polski.  
 
A cel rajdu? Młodzi pod przewodnictwem 
o. Tomasza Maniury OMI jadą w intencji 
Polski do polskiej wsi Wierszyna k. Irkuc-
ka. To już siódma wyprawa tej ekipy i 
tradycyjnie będą przemierzać codziennie 
średnio min. 150 km dziennie bez wsparcia 
samochodu technicznego i zaplanowanych 
noclegów. Kilka minut przed godz. 8.00 
odjeżdżających w kolumnie rowerzystów 
pożegnano serdecznie gromkimi brawami i 
przy dźwiękach piosenki „Wiara czyni 
cuda”. Do Wierszyny dotrą planowo 6 
lipca.                                Za: www.oblaci.pl  

 
Młodzieżowe „Dni z Opatrznością” 

w Grodzisku Mazowieckim 
 
W dniach od 1 do 3 maja br. Siostry 
Opatrzności Bożej zorganizowały w Gro-
dzisku Maz. II Dni z Opatrznością. Przyby-
ła na nie młodzież z miejsc i Parafii, w 
których Siostry pracują, by majowy week-
end spędzić w klimacie modlitwy, radości i 
uwielbienia Pana. 3 – dniowe tegoroczne 
spotkania przebiegały pod hasłem 
METAMORPHOSIS. 
 

Przewodnikiem duchowym tych dni był Ks. 
Łukasz Stachura MS, nad całością zaś 
czuwała S. Alberta Cieszyńska. Gościem 
specjalnym pierwszego dnia była S. Anna 
Bałchan ze Zgromadzenia Sióstr Maryi 
Niepokalanej, która mówiła o moralnych 
zagrożeniach młodzieży i pułapkach na nią 
zastawianych. Gościem drugiego dnia był 
Piotr Stępniak z grupą przyjaciół i Darek 
Malejonek, którzy słowem i muzyką mówili 
i dzielili się doświadczeniem spotkania 
Chrystusa. 
 

 
 
Młodzież podczas tych dni miała też moż-
liwość uczestniczenia w wielu warsztatach: 
muzycznym, breakdance, filmowym, pla-
stycznym, gitarowym, teatralnym, graffiti i 
fitness duchowy. Te ostatnie prowadziły 
Siostry: S. Loretta Dmytryszyn i S. Leonar-
da Klim.  
 
Wspólne spotkania, modlitwa, dzielenie się 
radością i wspólne uwielbienie Pana 
umocniły ducha i wlały w serca młodych 
nową nadzieję. Młodzież wyjeżdżając do 
domów otrzymała znaczki z symbolem 
Bożej Opatrzności, które będą przypo-
mnieniem przeżytych dni. Siostry Opatrz-
ności Bożej 

 

   

  Wiadomości zagraniczne  
 
 

W Rzymie obradują przełożone 
generalne zakonnic z całego świata 
 
Przełożeństwo jako służba to temat trwają-
cej w Rzymie od 3 do 7 maja sesji plenar-
nej Międzynarodowej Unii Żeńskich Prze-
łożonych Generalnych (UISG). W odbywa-
jącym się co trzy lata spotkaniu bierze 
udział ponad 800 przełożonych z 75 kra-
jów. Organizacja ta zrzesza instytuty życia 
konsekrowanego z całego świata. Należy 
do nich ok. 700 tys. sióstr. 
 
Na obradach mówi się m.in. o współpracy 
między różnymi zgromadzeniami. Jednym 
z jej przykładów jest międzynarodowa sieć 
zorganizowana przez zakonnice celem 
walki z handlem „żywym towarem”, którego 
ofiarą padają kobiety. Porusza się też 
problemy przeżywane dziś przez zakony 
żeńskie, dotknięte często brakiem powołań 
czy kryzysem tożsamości. Przełożone 
generalne zapoznały się z tym, jak sytua-
cję zakonnic w USA przedstawia przewod-

nicząca organizacji obejmującej część 
tamtejszych zgromadzeń, którym Kongre-
gacja Nauki Wiary nakazała reformę pod 
nadzorem biskupów. 
 

 
 
5 maja z uczestniczkami obrad spotkał się 
prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia 
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego. Kard. João Braz de Aviz 
mówił o znaczeniu, jakie ma w Kościele 
komunia między strukturami hierarchicz-
nymi a charyzmatycznymi, jakimi są zako-
ny. Podkreślił, że oba te elementy są dla 
Kościoła istotne, ale muszą pozostawać w 
jedności. Brazylijski purpurat wskazał na 

potrzebę rozwiązywania problemów na 
drodze dialogu.       Za: Radio watykańskie   

 

Generał Zakonu Braci Mniejszych  
Konwentualnych zaprosił  

papieża Franciszka do Asyżu 
 

„Módlcie się za mnie i zachęcajcie do takiej 
modlitwy wiernych”. 
 
Te słowa wypowiedział Papież przyjmując 
na audiencji w Watykanie o Ministra gene-
ralnego franciszkanów fr. Marco Tasca, 
któremu z tej okazji towarzyszyli kustosz 
Sacro Convento w Assisi fr. Mauro Gam-
betti i fr. Enzo Fortunato. 
 
Bracia podarowali Ojcu Świętemu wydanie 
specjalne czasopisma „Św. Franciszek – 
Patron Italii”, wydawanego w Asyżu, po-
święcony wyborowi Papieża Franciszka. 
 
Minister generalny powiedział, że Papież 
uda się z pielgrzymką do Asyżu i że udzieli 

http://www.oblaci.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2013/05/MS.jpg
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2013/05/RV1.jpg
http://www.panewniki.franciszkanie.pl/
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swojego szczególnego błogosławieństwa 
całemu naszemu Zakonowi, prosząc jed-
nocześnie o modlitwę  w swojej intencji.  
 
„Papież – podkreślił fr. Tasca – przyjął nas 
niezwykle serdecznie i z franciszkańskim 

uśmiechem. Dostrzegłem w nim niezwykłą 
zdolność słuchania i bardzo sugestywną 
dyspozycyjność”.  Za: www.francescani.net   
 

Jezuci otwierają swój pierwszy 
uniwersytet w Indiach 

 
Zgody na otwarcie pierwszego jezuickiego 
uniwersytetu w Indiach udzieliło Zgroma-
dzenie Ustawodawcze stanu Orisa. Po 
trzech latach rozmów zatwierdzono projekt 
budowy szkoły wyższej pod nazwą Xavier 
University, która ma zacząć działać już w 
lipcu przyszłego roku. To pierwsza indyjska 
uczelnia prywatna, która rezerwuje 50 
proc. miejsc dla studentów z Orisy.  
 
Na uniwersytecie będzie się kształciło 5 
tys. młodych ludzi, a wykładowców ma być 
400. Wśród planowanych kierunków wy-
mienia się m.in. inżynierię i technologię, 
bankowość, finanse, a także nauki huma-
nistyczne.                Za: Radio watykańskie   
 

Kapituła chrystusowców na 
Wyspach Brytyjskich 

 
W dniach od 30 kwietnia do 1 maja 2013 r. 
w Leeds odbyła się VIII Kapituła Prowin-
cjalna Prowincji Najświętszego Serca Pana 
Jezusa obejmującej Anglię i Walię, Szko-
cję, Irlandię Północną, Islandię i Republikę 
Południowej Afryki.  
 
W Kapitule wzięli udział ks. prowincjał 
Wojciech Świątkowski, ks. wiceprowincjał 
Krzysztof Olejnik, ks. ekonom Wojciech 
Rożdżeński oraz delegaci z wyboru: ks. 
Stanisław Hajkowski, ks. Stanisław Kowal-
ski i ks. Andrzej Zuziak. Przełożonego 
generalnego reprezentował radny general-
ny, ks. Jerzy Senderek. 
 
Uczestnicy Kapituły wyrażają nadzieję, że 
referaty, sprawozdania i dyskusje skupia-
jące się na temacie „Nowa Ewangelizacja 
w posłudze Księży Chrystusowców Pro-
wincji Najświętszego Serca Pana Jezusa”, 
zaś w szczególności wypracowane uchwa-
ły i postulaty pomogą członkom Prowincji 
kontynuować misję duszpasterską w Ko-
ściele i lepiej przygotować się do zbliżają-
cej się XII Kapituły Generalnej Towarzy-
stwa Chrystusowego w Poznaniu. 

Za: www.chrystusowcy.pl    
 

Spotkanie polskich misjonarzy w 
Kamerunie 

 
W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Atoku, w diecezji Doumé Abong-Mbang, w 
dniach 25-27 kwietnia 2013 roku miało 
miejsce spotkanie polskich misjonarzy. Za 
temat spotkania wybrano „Dzielenie się 
misyjnymi doświadczeniami, zawiązanie 
braterskiej współpracy”.  
 
Tego typu spotkania polskich misjonarzy 
mają już długoletnią tradycję. Spotykaliśmy 
się wielokrotnie z różnych powodów. Były 
spotkania z okazji papieskich pielgrzymek 
do Kamerunu (zarówno Jana Pawła II jak i 
Benedykta XVI, kiedy wielu Polaków razem 
świętowało to wydarzenie), spotykaliśmy 
się także z delegatami Ambasady RP w 
Nigerii, czy też z delegatami Komisji Epi-
skopatu Polski ds. Misji, razem świętowali-
śmy 11 listopada – nasze narodowe Świę-
to Niepodległości. Jednym z ważnych 
wydarzeń było spotkanie po tragedii smo-
leńskiej w 2010 r., na które zaprosił nas do 
Doumé ks. bp Jan Ozga. Z tego spotkania 
nadano obszerną relację w Radiu Waty-
kańskim, powstała też specjalna strona 
internetowa www.polacy.doume.info. Nie 
sposób wymienić także wielu innych spo-
tkań, choćby tych w Yaoundé z Honoro-
wym Konsulem RP, Panią Mirosławą Eto-
ga. 
 
Na ostatnie spotkanie do Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia przybyło 36 osób, w 
tym 4 misjonarki świeckie, dwie lekarki, 
dziennikarz z Polski oraz jedna misjonarka 
z Republiki Centralnej Afryki, która musiała 
opuścić tymczasowo misję ze względu na 
toczącą się tam wojnę domową. Byli trzej 
misjonarze Fidei Donum, a reszta to osoby 
konsekrowane – księża, bracia i siostry. 
 
Tak jak wskazywał w zaproszeniu temat 
spotkania, dzieliliśmy się doświadczeniami 
z dziedziny pracy misyjnej. Wiele rozma-
wialiśmy o formacji młodych kandydatów 
do naszych zgromadzeń, o inkulturacji i 
wcielaniu charyzmatu naszych zgroma-
dzeń do lokalnego Kościoła. 
 
Zaprosiliśmy także ks. Bogusława Gila, 
marianina, który opowiedział o kulcie ma-
ryjnym i objawieniach Matki Słowa w Kibe-
ho w Rwandzie. Ks. Bogusław obronił 
licencjat z mariologii na uczelni Marianum 
w Rzymie. Pracował także przez kilka lat w 
Kamerunie i Rwandzie. Był ojcem duchow-
nym Centrum Formacji Maryjnej „Kana” w 
Kibeho w Rwandzie. Swoją konferencją 
zainteresował wszystkich, tak iż przez 90 
minut rozważaliśmy przesłanie, jakie Matka 
Boża skierowała nie tylko do Rwandy, ale 
do całego Kościoła powszechnego, bo-
wiem objawienia te znalazły uznanie i 
zostały zatwierdzone przez Kościół.  
 
Na spotkaniu nie zabrakło chwil modlitwy i 
licznych celebracji. Zamyśleniu sprzyjała 
atmosfera Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia, które zostało powierzone przez bp. 
Jana Ozgę księżom marianom. W przydo-
mowej kaplicy Matki Bożej Niepokalanej 
celebrowaliśmy liturgię godzin. W szcze-

gólny sposób zjednoczyła nas Eucharystia 
przed obrazem Chrystusa Miłosiernego.  
 
Ważnym elementem tego zjazdu misjona-
rzy było spotkanie z panią Mirosławą Eto-
ga, Konsulem Honorowym Rzeczpospolitej 
Polskiej. Pani Mirka, bo tak ją nazywamy, 
spełnia swoją posługę podobnie jak my – 
misjonarze. Nie jest opłacana przez amba-
sadę, a pomaga wielu ludziom w tym także 
nam misjonarzom. Jest wiernym uczestni-
kiem naszych spotkań. Udzieliła nam wielu 
praktycznych informacji i rad administra-
cyjnych. 
 

 
 
Nie mogło zabraknąć tradycyjnego, pol-
skiego jedzenia. Z lokalnych produktów 
można było sporządzić polski bigos, żurek, 
a siostry napiekły dobrego ciasta, udał się 
nawet sernik z mleka w proszku, jabłeczni-
ki z owoców zielonkawej mangi. Ks. Boguś 
przyjeżdżając na rekolekcje przywiózł 
także krówki i kukułki oraz trochę kabano-
sów. Ktoś przyniósł ogórki kiszone. 
 
Była też rekreacja, śpiewy harcerskie, 
żołnierskie, biesiadne oraz pieśni kościel-
ne, z czasów naszej posługi w Ojczyźnie. 
Ks. Mirek zaproponował nam dobry film, o 
tym jak w historii kolonialnej i w czasach 
rasizmu w USA byli traktowani czarni słu-
żący. Film także zaowocował u wielu z nas 
rachunkiem sumienia, wezwał abyśmy byli 
bardziej świadkami Ewangelii niż dobrymi 
menadżerami, organizatorami wielkich 
dzieł.               Więcej na:  www.marianie.pl 

 

Salezjanie dyskutowali o obecności 
na portalach społecznościowych 

 
Salezjanie i Córki Maryi Wspomożycielki w 
formacji początkowej omawiali razem 
Orędzie papieża emeryta, Benedykta XVI, 
jakie skierował z okazji 47. Światowego 
Dnia Środków Społecznego Przekazu, 
który będziemy obchodzić w dniu 12 maja 
na temat: “Portale społecznościowe: bramy 
prawdy i wiary; nowe przestrzenie dla 
ewangelizacji”. Uczynili to w ramach spo-
tkania wymiany opinii i o charakterze for-
macyjnym, które odbyło się na Papieskim 
Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, 
zaczynając się w piątek, 3 maja, i trwając 
do soboty, 4 maja. 
 
To spotkanie, mające swoją drugą edycję, 
zostało zorganizowane przez Dykasterię 
salezjanów i Sektor komunikacji społecznej 
córek Maryi Wspomożycielki, we współ-
pracy z Wydziałem Nauk Komunikacji 
Społecznej UPS (FCS) i Wydziałem Nauk 
o Wychowaniu “Auxilium”. Uczestniczyło w 
nim około 150 zakonników i zakonnic w 
formacji początkowej wraz z formatorami: 

http://www.francescani.net/
http://www.panewniki.franciszkanie.pl/
http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2013/05/marianie.pl_.jpg
http://www.marianie.pl/
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juniorki z włoskich Inspektorii i siostry z 
“Auxilium”, nowicjusze z Genzano i Pinero-
lo, postnowicjusze ze wspólnoty “San 
Tarcisio” i studenci teologii z Gerini. 
 
Wprowadząjąc w to spotkanie Radcy gene-
ralni ds. Komunikacji społecznej, ks. Fili-
berto Gonzalez i s. Giuseppina Terrugi, 
stwierdzili: “Nie gromadzimy się tutaj, aby 
obchodzić pewne wydarzenie, chociaż to 
jest ważne, a nawet nie po to, by być na 
bieżąco z tym, co się dzieje, chociaż i to 
nie jest bez znaczenia, ale po to, by podjąć 
razem pewien proces. Ten ukazuje, że jest 
realizowany pewien projekt, który ma u 
podstaw silne idee, w ramach którego 
podejmuje się odpowiednie kroki, który 
przewiduje odpowiedni czas przygotowania 
i przebiegu,  i który obejmuje perspektywy 
ukierunkowane na przyszłość”. 
 
Ks. Fabio Pasqualetti, wykładowca FCS, i 
biskup Domenico Pompili, dyrektor Krajo-
wego Biura Komunikacji Społecznej przy 
Konferencji Episkopatu Włoch, omówli 
temat “Portale społecznościowe: bramy 
prawdy i wiary; nowe przestrzenie dla 
ewangelizacji” z dwóch punktów widzenia: 
pierwszy z punktu widzenia społeczno-
kulturowego, a drugi – symbolicznego i 
kościelnego. Z pracy w grupach, w ramach 
których młodzi zakonnicy wymieniali swoje 
spostrzeżenia, wyłoniły się pytania związa-
ne z oboma kierunkami: te dotyczące życia 
zakonnego, związane ze stawieniem czoła 

rzeczywistości nowych mediów, i te odno-
szące się do  działalności duszpasterskiej, 
mające na względzie nową i skuteczną 
ewangelizację. 
 

 
 
Sobotni dzień był przede wszystkim prze-
znaczony na warsztaty, które dały młodym 
zakonnikom sposobność do poznania i 
doświadczenia niektórych rzeczywistości 
chrześcijańskich, które są obecne w porta-
lach społecznościowych. Warsztaty pro-
wadzili eksperci i ekspertki, którzy działają 
na tym polu: wykładowcy, dziennikarze, 
informatycy, promotorzy kultury. Te oba dni 
charakteryzował duch radosnego zaanga-
żowania. Istotnie, młodzi zakonnicy wzięli 
razem udział nie tylko w proponowanych 
zajęciach, ale także – w modlitwie i brater-
skich przeżyciach. Dni te były okazją do 
spotkania i wymiany opinii pomiędzy mło-
dymi zakonnikami, którzy podzielają te 
same ideały i ten sam program życia. 
 

Na zakończenie dnia ks. Gonzalez i s. 
Terrugi wręczyli młodym zakonnikom sale-
zjańskim książkę “Tra silenzio e Parola” 
(LAS, Roma), która powstała pod kierun-
kiem ks. Franco Levera i ks. Mauro Man-
tovaniego, a która zbiera doświadczenie 
pierwszego spotkania, które miało miejsce 
w ubiegłym roku. “Już od samego początku 
mogliśmy odczuć duże zainteresowanie tą 
problematyką, pozwalającą nam wchodzić 
coraz bardziej, jako wierzącym i wycho-
wawcom/wychowawczyniom, w rozległy 
świat portali, które papież nazywa „bra-
mami i nową przestrzenią dla ewangelizaji” 
– stwierdzili na zakończenie spotkania 
Radcy generalni. „Życzmy sobie, aby te dni 
skutecznie nas zaangażowały i mogły 
stanowić analogiczną propozycję także dla 
naszych Inspektorii w różnych częściach 
świata, pozwalając nam uświadomić sobie 
w  jeszcze większym stopniu znaczenie, 
jakie dzisiaj ma kultura komunikacji spo-
łecznej dla naszego posłannictwa osób 
konsekrowanych, wychowawców i wycho-
wawczyń młodych bywalców cyfrowego 
świata”. 
 
W dziale Dykasterii ds. Komunikacji spo-
łecznej, na stronie sdb.org dostępne są, w 
języku włoskim, video i audio zawierające 
treści głównych prelekcji ks. Pasqualettie-
go i bpa Pompilego, wraz z innymi materia-
łami.                      Za: www.infoans.org  

 
 
 

 

Zapowiedzi wydarzeń  
 

 

Zaproszenie na Jubileusz Radia 
Niepokalanów 

 
1 marca 2013 roku minęło 18 lat od reak-
tywacji Radia Niepokalanów. Był rok 1995, 
gdy po 57 latach przerwy w nadawaniu, 
spowodowanej II Wojną Światową oraz 
reżimem komunistycznym, Radio założone 
przez św. Maksymiliana wznowiło działal-
ność, by kontynuować jego dzieło, rozpo-
częte 8 grudnia w 1938 roku, a więc 75 lat 
temu. Wspólne Wielkie Świętowanie Ra-
diowców, Słuchaczy i zaproszonych Gości 
odbędzie się w niedzielę 12 maja! Podwój-
ny jubileusz Radia Niepokalanów odbędzie 
się pod patronatem honorowym abp-a 
Wacława Depo – metropolity częstochow-
skiego, przewodniczącego Rady ds. Środ-
ków Masowego Przekazu KEP oraz abp-a 
Marka Jędraszewskiego – metropolity 
łódzkiego. 
 
Program uroczystości, na które zaproszeni 
zostali m.in. prowincjałowie trzech fran-
ciszkańskich prowincji w Polsce wraz ze 
swoimi wspólnotami, liczni kapłani, dyrek-
torzy katolickich rozgłośni radiowych oraz 
samorządowcy, którzy współpracują z 
Radiem Niepokalanów, przedstawia się 
następująco: 
· 13.00 Msza święta sprawowana w Bazy-
lice w Niepokalanowie 
· 14.30 Piknik ze świętym Maksymilianem 

· 15.30 Koncert Krzysztofa Krawczyka 
· 17.00 Nabożeństwo majowe w Bazylice 
w Niepokalanowie 
 
„Pragnę, by ten świąteczny dzień majowy 
był swoistym dziękczynieniem Maryi Nie-
pokalanej za świętego Maksymiliana i jego 
dzieło, jakim jest między innymi Radio 
Niepokalanów - mówi dyrektor Rozgłośni – 
o. Damian Karczmar. 
 
Zapraszam! Przybądźmy wspólnie do 
założonego - przez ojca Kolbego - Klaszto-
ru i powierzajmy dalszej opiece Maryi 
Niepokalanej - przez wstawiennictwo na-
szego Założyciela – Radio Niepokalanów, 
jego Pracowników oraz Wszystkich Tych, 
do których dociera Dobra Nowina za po-
średnictwem niepokalanowskich fal radio-
wych – kontynuuje franciszkanin.  
 

Ogłoszenie VII Kapituły Prowin-

cjalnej rogacjonistów 

4 maja 2013 r. została ogłoszona data 
zwołania VII Kapituła dla Prowincji Włochy 
Centralno Północne, która odbędzie się od 
20 do 29 czerwca 2013 r., w Centrum 
Duchowości Rogacjonistów w Morlupo 
koło Rzymu. Do tej Prowincji należą też 
wspólnioty rogacjonistów w Polsce. Obra-
dom kapituły będzie przewodniczył Ojciec 

Generał Zgromadzenia Księży Rogacjoni-
stów, ks. Angelo Ademir Mezzari. 
 
Kapituła prowincjalna jest doświadcze-
niem, które ma na celu zaangażować 
wszystkich i każdego z osobna w historię 
jeszcze piękniejszą niż każdy z nas zaczął 
jakiś czas temu - żyć w pełni naszą konse-
kracją poprzez całkowite oddanie się w 
Niewolę Miłości charyzmatu Rogate.  
 
Dla wszystkich współbraci z prowincji 
rozpoczyna się teraz czas zaangażowania 
i zjednoczenia, czas refleksji i modlitwy, 
tak, aby obchody VII Kapituły Prowincjal-
nej, przekształciły się w wydarzenie obfitu-
jące w łaski dla wszystkich. 

Za: www.chrystuowcy.pl  
 

Relikwie Patrona Polski na Lednicy 
 

1 czerwca na Pola Lednickie wprowadzone 
zostaną uroczyście relikwie Świętego 
Stanisława Biskupa i Męczennika, główne-
go patrona Polski. 
 
„Relikwie Świętego Stanisława patrona 
Polski umieścimy w Domu Jana Pawła II 
na Lednicy, ażeby dom, tę naszą ojcowi-
znę chronił i zachował dla następnych 
pokoleń” – mówi twórca Ruchu Lednickie-
go, dominikanin o. Jan Góra. Zakonnik 
otrzymał relikwie osobiście 29 kwietnia od 

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2013/05/infoans1.jpg
http://www.infoans.org/
http://www.chrystuowcy.pl/
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metropolity krakowskiego, kard. Stanisława 
Dziwisza. Moment ten poprzedziła msza 
święta w katedrze na Wawelu, gdzie o. 
Góra modlił się u grobu Świętego Stani-
sława z przedstawicielami Ruchu Lednic-
kiego. Uroczyste wprowadzenie relikwii 
biskupa krakowskiego, który w XI wieku 
poniósł śmierć męczeńską z rozkazu króla 
Bolesława Śmiałego, odbędzie się na 
Polach Lednickich 1 czerwca podczas 
Spotkania Młodych. Będą tam również 
relikwie Błogosławionego Edmunda Boja-
nowskiego i Świętego Andrzeja Boboli. 
 
XVII Spotkanie Młodych na Polach Lednic-
kich odbędzie się pod hasłem: „W imię 
Ojca”. „Mamy kryzys ojcostwa w rodzinie i 
społeczeństwie, a co za tym idzie – kryzys 
męskości. Chcemy to odbudować i poka-
zać, że męskość to zwycięstwo bycia dla 
drugich nad byciem tylko dla siebie” – 
mówi o. Góra.     . Za: www.dominikanie.pl  
 

Zaproszenie na pielgrzymkę samo-
rządowców na Jasna Gorę 

 
W imieniu Zespołu Organizacyjnego XX 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Samorządu 
Terytorialnego na Jasną Górę, którego  
pracom przewodniczy dr Tadeusz Wrona, 
prezydent Częstochowy w latach 1990 - 
1995  i 2002 - 2009, mam zaszczyt prze-

kazać Państwu zaproszenie do udziału w 
tej pielgrzymce wraz z prośbą o jego prze-
kazanie i informacje o tym jasnogórskim 
spotkaniu jak najszerszym kręgom samo-
rządowców wszystkich szczebli. 
  
Do udziału w pielgrzymce zapraszamy 
także wszystkich PT Samorządowców 
poprzednich kadencji: byłych wójtów, 
burmistrzów, prezydentów, marszałków i 
byłych radnych wszystkich szczebli. Jed-
nym z punktów programu będzie podpisa-
nie uroczystego adresu-podziękowania dla 
Ojca Świętego Franciszka za dar Stolicy 
Apostolskiej - KARTĘ PRAW RODZINY – 
ogłoszoną 30 lat temu w 5 rocznicę inau-
guracji pontyfikatu przez bł. Jana Pawła II - 
w dniu 22 października 1983 r. 
  
Z wyrazami szacunku   i nadziei na wspól-
ną modlitwę u Stóp Królowej Polski 

ks. Kazimierz Kurek sdb 
  
PS. Serdecznie proszę o łaskawe przeka-
zanie niniejszego zaproszenia  PT Rad-
nym i Współpracownikom.  
 

Salezjanie zapraszają do Sanktua-
rium w Rumi 

 
Z wielką radością zapraszam  na Uroczy-
stość Ustanowienia Sanktuarium Najświęt-

szej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych 
w Rumi w dniu 24 maja 2013 roku,  której 
będzie przewodniczył  Ks. Marek Chrzan 
SDB, Radca Generalny Regionu Europa 
Północna Towarzystwa św. Franciszka 
Salezego, przedstawiciel ks. Pascuala 
Chaveza Przełożonego Generalnego 
Towarzystwa św. Franciszka Salezego 
 
Uroczystość Ustanowienia Sanktuarium  
pragniemy przeżyć w duchu wdzięczności 
Dobremu Bogu  za dar NMP Wspomoży-
cielki Wiernych, która poprzez szczególną  
obecność  w tym miejscu  otacza płasz-
czem swej matczynej miłości i opieki  
wszystkich ufnie modlących się do Niej.  
 
Program  Uroczystości: 
16.00 Hołd  Wspomożycielce 
17.00 Msza Św. koncelebrowana pod 
przewodnictwem Radcy Generalnego 
Księdza Marka Chrzana SDB  
21.00 Apel Maryjny   
   
W imieniu Wspólnoty Salezjańskiej  i para-
fii pw. NMP Wspomożenia Wiernych  
 

Ks. Kazimierz Chudzicki SDB  
Proboszcz parafii   

i dyrektor domu zakonnego 

 
 

 
 

 
 

 

Witryna Tygodnia 

 

 
 

MAJOWY „POSŁANIEC SERCA JEZUSOWEGO” 
 

W maju szczególnie wielbić będziemy 
Maryję, celebrując Jej święta i uczestni-
cząc w nabożeństwach. Ten miesiąc rów-
nież przypomni nam świętych Patronów – 
opiekunów naszej Ojczyzny. W duchowym 
przeżywaniu tych wydarzeń pomoże mie-
sięcznik Posłaniec Serca Jezusowego. 
 
O Polsce i Polakach pisze ks. Jan Konior 
SJ, stwierdzając, że historia naszego kraju 
ma głęboki wymiar duchowy. W tekście 
Zapomniany maj Filip Musiał przypomina 
niektóre trudne momenty z naszej historii. 
Podróżnik Jan Gać oprowadza nas po 
Wiślicy, a Mieczysław Rokosz kończy swą 
opowieść o wawelskim Zygmuncie, wydo-
bywającym z siebie modlitwę wieków, 
lament i radosne dziękczynienie. 
 
Niezwykłą postać Małej Arabki, karmeli-
tanki ubogaconej wieloma nadprzyrodzo-
nymi łaskami, uznającej nade wszystko 
pierwszeństwo Boga, przybliża Jadwiga 
Zięba w artykule Przylgnij do Ducha Świę-
tego. Ks. Marek Wójtowicz SJ prezentuje 
sylwetkę św. Rity, żony, matki, wdowy i 
zakonnicy, zwyczajnej kobiety – przewod-

niczki w czasie życiowych trudów i ducho-
wej próby.  
 

 
 

Wybór i przeszkody w jego realizacji to 
temat podjęty przez ks. Jacka Poznań-
skiego SJ, natomiast niejasności związane 
z zagadnieniem zgorszenia wyjaśnia ks. 
Jerzy Sermak SJ. O fascynującej podroży 
w głąb Serca Jezusa i czekających tam 
niespodziankach pisze Natalia Podosek w 
refleksji Co kryje Serce Jezusa? 
 
W tym miesiącu, szczególnie 24 maja, na 
prośbę Ojca Świętego będziemy się modlić 
za Chiny. Przybliżamy ten kraj, publikując 
tekst ks. Jarosława Duraja SJ Kościół w 
Państwie Środka oraz fragment wywiadu 
ks. Hansa Waldenfelsa z kard. Johnem 
Tongiem, biskupem Hongkongu, zatytuło-
wany Jak ptak w klatce.  
 
Ponadto w numerze majowym komentarz 
do niedzielnych Ewangelii, porada duszpa-
sterska, duchowość Apostolstwa Modlitwy, 
krzyżówka i opowiadanie dla dzieci.  
 
Życzę naszym Czytelnikom ubogacającej 
lektury. ks. Stanisław Groń SJ, redaktor 
naczelny.          Za: Radio watykańskie

 

http://www.dominikanie.pl/
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Odeszli do Pana 

 

 
ŚP. MARIA OKOŃSKA (1920-2013) 

Założycielka Instytutu Prymasa Wyszyńskiego 
 
6 maja o godz. 3:15, po długim ofiarnym 
życiu oddanym Bogu, Maryi, Kościołowi i 
Ojczyźnie, odeszła do Pana Maria Okoń-
ska, założycielka Instytutu Prymasa Wy-
szyńskiego. Zmarła w Częstochowie, w 
domu Pamięci Prymasa Tysiąclecia u stóp 
Jasnej Góry. 
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w 
Warszawie, w archikatedrze św. Jana, 11 
maja o godz. 13:00. 
  
7 maja o godz. 12:15 zostanie odprawiona 
Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu 
Matki Bożej na Jasnej Górze przy ciele 
Zmarłej.  
 
Maria Okońska urodziła się w Warszawie 
16 grudnia 1920 r. w rodzinie o żywych 
tradycjach religijnych i patriotycznych. Jej 
ojciec Ludwik zginął jako ochotnik w wojnie 
polsko-bolszewickiej przed jej narodzinami.  
 
W 1939 r. ukończyła Liceum Królowej 
Jadwigi. W czasie okupacji studiowała 
polonistykę na tajnym Uniwersytecie War-
szawskim oraz psychologię i pedagogikę 
na Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Studia 
łączyła z działalnością apostolską wśród 
dziewcząt. Przekonana, że Polska odzyska 
wolność, kiedy wzmocni się moralnie, co w 
ogromnej mierze zależy od poziomu pol-
skiej kobiety, pragnęła stworzyć ośrodek 
wychowawczy dla młodzieży żeńskiej 
„Miasto Dziewcząt”. Spośród okupacyjnych 
grup wybrała kilka osób, które zdecydowa-
ły się poświęcić życie tej sprawie – tak 
powstała tak zwana Ósemka, zaczątek 
przyszłego instytutu świeckiego, który 
istnieje do dzisiaj jako Instytut Prymasa 
Wyszyńskiego.  
 
Decydujący wpływ na kształtowanie się 

Instytutu miało spotkanie w 1942 r. z ukry-
wającym się w podwarszawskich Laskach 
ks. Stefanem Wyszyńskim. Jako specjali-
sta w dziedzinie katolickiej nauki społecz-
nej zrozumiał on ideę „Miasta Dziewcząt” i 
zgodził się być kierownikiem duchowym 
Ósemki. 
  

 
 
Wraz z Marią Wantowską i Janiną Michal-
ską Maria Okońska uczestniczyła w Po-
wstaniu Warszawskim, organizując modli-
twy i podtrzymując ducha mieszkańców 
Stolicy. Za tę działalność otrzymała w 2009 
r. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski. Po wojnie kontynuowała studia na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i pro-
wadziła pracę apostolską wśród dziewcząt, 
organizując tzw. ogniska oraz ogólnopol-
skie obozy akademickie. Za tę działalność 
została aresztowana w 1948 r. przez 
Urząd Bezpieczeństwa i była ponad trzy 
miesiące więziona. 
  
W sytuacji prześladowania Kościoła w 
Polsce nie było możliwości tworzenia 
„Miasta Dziewcząt”. Gdy Stefan Wyszyński 
został Prymasem Polski, Maria i cała 
Ósemka oddały wszystko Bogu przez 
pośrednictwo Maryi za jego misję w Ko-
ściele i w Polsce. Zrozumiały, że nie przez 
„Miasto Dziewcząt” przyjdzie odrodzenie 

Ojczyzny, ale przez Jasną Górę i posługę 
Prymasa Wyszyńskiego.  
 
Gdy w 1953 r. kard. Wyszyński został 
aresztowany, Maria Okońska organizowała 
czuwania modlitewne na Jasnej Górze, a 
od 1954 r. nie opuszczała tego miejsca, 
modląc się o wolność Księdza Prymasa i 
zwycięstwo Matki Bożej w Polsce. W 1956 
r., kiedy złagodzono warunki więzienia 
kard. Wyszyńskiego i przeniesiono go do 
Komańczy, przedostawała się do uwięzio-
nego Prymasa. Stała się łącznikiem mię-
dzy nim a Jasną Górą. W dniu Jasnogór-
skich Ślubów Narodu 26 sierpnia 1956 r. 
była jedynym świadkiem momentu, gdy 
Prymas Polski w odosobnieniu czytał tekst 
składanych ślubów. Maria w imieniu ludu 
Bożego odpowiadała: „Królowo Polski, 
przyrzekamy!”. 
 
Po uwolnieniu Księdza Prymasa Maria 
wraz z Instytutem oddała się całkowicie 
pracy nad realizacją programu Jasnogór-
skich Ślubów Narodu w ramach Wielkiej 
Nowenny. Historyczną zasługą Marii 
Okońskiej jest ocalenie od zapomnienia 
kazań Prymasa Tysiąclecia. Jest też au-
torką około dziesięciu tysięcy jego zdjęć. 
Do końca życia kard. Wyszyńskiego pra-
cowała w Sekretariacie Prymasa Polski. 
Była członkiem Komisji Maryjnej Episkopa-
tu Polski do końca jej istnienia. 
  
W Testamencie Warszawskim sługa Boży 
kard. Stefan Wyszyński wymienił Marię 
Okońską w gronie najbliższych współpra-
cowników. Rzeczywiście całe życie po-
święciła ona wspieraniu wielkiej misji Pry-
masa Tysiąclecia. Po jego śmierci zabie-
gała o proces beatyfikacyjny. Wielokrotnie 
spotykała się z bł. Janem Pawłem II. 

Za: Radio watykańskie  

ŚP. O. LUCJAN ROMAN MODRZEJEWSKI (1934-2013) OFMConv 
 
Z żalem i chrześcijańską nadzieją informu-
ję, że dnia 01.05.2013 r. we wczesnych 
godzinach porannych w wieku 78 lat w 
Łodzi-Łagiewnikach zmarł śp. o. Lucjan 
Roman Modrzejewski.  W Zakonie 61 lat, 
w kapłaństwie 53 lata, długoletni  peniten-
cjarz w Bazylice św. Piotra w Watykanie. 
Pogrzeb odbył się 04.05.2013 r. w Sank-
tuarium św. Antoniego z Padwy w Łodzi 
Łagiewnikach. 
 
O. Lucjan urodził się we wtorek 27 listopa-
da 1934 roku we wsi Spaszczyzna koło 
Włodzimierza Wołyńskiego, dziś Republika 
Ukraińska,  jako syn Aleksandra i Józefy 
Kasprowicz i brat dwóch starszych sióstr. 
W miesiąc po urodzeniu został ochrzczony 
w kościele farnym we Włodzimierzu i 

otrzymał imię Roman, lubiane na Ukrainie. 
Już w średniowieczu nosił je książę wło-
dzimierski Roman Mścisławowicz, sio-
strzeniec Kazimierza Wielkiego. Rodzice 
Romana w Spaszczyźnie prowadzili nie-
wielkie gospodarstwo rolne. Przyszły jed-
nak czasy niespokojne. Jako dziewięcio-
letni chłopiec Roman przeżył trudny czas 
okupacji niemieckiej i fakt przesiedlenia ze 
stron rodzinnych do Horodła w lubelskim, a 
niedługo potem z polecenie Polskiego 
Urzędu Repatriacyjnego do Józefowa, wsi 
w województwie łódzkim, gdzie rodzicom 
przydzielono poniemieckie gospodarstwo 
rolne.  
 
Po ukończeniu klasy siódmej w miejscowej 
szkole zgłosił się do Małego Seminarium 

Duchownego Ojców Franciszkanów w 
Niepokalanowie. Tu się zaczęła jego for-
macja duchowa pod kierunkiem o. Witalisa 
Jaśkiewicza, rektora seminarium. Po klasie 
dziewiątej zdecydował się zostać francisz-
kaninem. Roczny nowicjat z imieniem 
zakonnym Lucjan (imieniny 7 stycznia) 
odbył pod kierunkiem mistrza o. Augusta 
Rosińskiego w Łagiewnikach, dzielnicy 
Łodzi, i w dniu 31 sierpnia 1952 roku złożył 
pierwsze śluby zakonne,  a następnie 
uzupełnił szkołę średnią w Niepokalano-
wie, studiował filozofię chrześcijańską w 
Wyższym Seminarium Zakonnym w Ła-
giewnikach, teologię zaś w Krakowie i 
Łagiewnikach.  
. 

http://www.panewniki.franciszkanie.pl/
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Po przyjęciu święceń kapłańskich w Sank-
tuarium św. Antoniego z Padwy w Łagiew-
nikach, w dniu 7 lutego 1960 roku, z rąk 
ks. biskupa Jana Kulika pracował przez 
dwa lata jako wikariusz parafii w Gnieźnie. 
Ówczesny prowincjał o. Tytus Strzelewicz, 
widząc potrzebę przygotowania zdolniej-
szych kapłanów Prowincji na własnych 
nauczycieli w Niższym Seminarium  w 
Niepokalanowie, proponował im studia 
uniwersyteckie kierunków przydatnych w 
szkole średniej: historii, filologii klasycznej i 
angielskiej, biologii, chemii i matematyki.  
 
Zainteresowania przyrodnicze o. Lucjana 
oraz dobre oceny z przedmiotów przyrod-
niczych i kosmologicznych zdecydowały, 
że zaproponowano mu studia, które odbył 
w wyznaczonym terminie (1962-1967) na 
Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na Uni-
wersytecie Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Uzyskał stopień magistra biologii i 
zaraz potem rozpoczął pracę dydaktyczną 
w Niższym Seminarium Duchownym w 
Niepokalanowie. W tym czasie przygoto-
wał pracę doktorską z dziedziny fizjologii 
roślin, konkretnie z ziemniaka, i po zdaniu 
wymaganych egzaminów otrzymał na 
Uniwersytecie Łódzkim tytuł doktora biolo-
gii w dniu 8 marca 1977 roku. Tytuł pracy 
doktorskiej „Regeneracja fragmentów 
dojrzałego zarodka Cuscuta lupuliformis 
Krock w hodowli in vitro”. 
 
Zabiegi o angaż  na Uniwersytecie Łódz-
kim w charakterze asystenta nie przyniosły 
skutku. Władze zakonne powierzyły mu 
funkcję rektora Niższego Seminarium w 
Niepokalanowie, którą pełnił przez sześć 
lat. Prowadził lekcje biologii, higieny, kate-
chezy i wychowania obywatelskiego. Po 

spełnieniu tej funkcji o. Lucjan wybrał 
kierunek pracy duszpastersko-formacyjnej, 
którą zresztą dorywczo prowadził już w 
czasie studiów uniwersyteckich jako ojciec 
duchowny na nowicjacie i jako konferen-
cjonista w różnych zgromadzeniach za-
konnych.  

 
 
W latach 1986-1988 pracował w Sacro 
Convento w Asyżu jako przewodnik i spo-
wiednik pielgrzymów, a następnie jako 
penitencjarz apostolski w Bazylice San 
Pietro w Watykanie od 19 grudnia l988 
roku aż do 1 września roku 2008. O. gene-
rał Zakonu Marco Tasca, w osobistym 
liście do o. Lucjana, przekazał mu piękne 
podziękowanie: „Desidero esprimerti il mio 
ringraziamento e quello dell’Ordine per il 
prezioso, apprezzato ed ammirevole servi-
zio che hai svolto in questi due decenni” – 
“Pragnę wyrazić moje wdzięczne podzię-
kowanie za cenną dla Zakonu, godną 
uznania i podziwu służbę, którą pełniłeś 

przez dwadzieścia lat”.  Od września 2008 
roku o. Lucjan przebywał w Łagiewnikach i 
mimo niedomagań z powodu choroby i 
podeszłego wieku służył wiernym w konfe-
sjonale.  W lutym 2010  roku celebrował 
Złoty Jubileusz Kapłaństwa, na który Oj-
cowie Prowincjałowie trzech prowincji 
franciszkańskich przekazali wspaniałemu 
Jubilatowi gratulacje i życzenia: „W tym 
wspaniałym czasie Jubileuszu proszę 
przyjąć najserdeczniejsze podziękowania 
za Ojca ofiarną kapłańską posługę oraz 
życzenia Bożego błogosławieństwa na 
dalsze lata życia…” 
 
Śp. o. Lucjan Modrzejewski po dłuższej 
chorobie zmarł, a raczej jak to coraz czę-
ściej mówimy, odszedł do domu Boga Ojca 
wczesnym rankiem w środę 1 maja 2013 
roku w szpitalu im. Błogosławionego Ojca 
Rafała Chylińskiego w Łodzi-Łagiew-
nikach, gdzie został umieszczony po-
przedniego dnia. Obrzędy pogrzebowe 
odbędą się w sobotę 4 maja w Sanktua-
rium św. Antoniego z Padwy w Łagiewni-
kach. Ciało  zostanie złożone na łagiew-
nickim cmentarzu w kwaterze zmarłych 
franciszkanów. „Wiemy, że jeśli nawet 
zniszczeje nasz przybytek doczesnego 
zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie 
od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz 
wiecznie trwały w niebie” – niech to prze-
słanie Pisma Świętego będzie dla nas 
pociechą w żałobie po śp. Ojcu Lucjanie 
Romanie Modrzejewskim, a jemu – rado-
ścią przebywania z Bogiem. 

o. Zbigniew Kopeć OFMConv; o. Roman 
Soczewka OFMConv

 
ŚP. O. TOMASZ GŁĄBIK (1939-2013) OFM 

 
 
W poniedziałek, 6 maja br., o godz. 11.00 
odbyły się w Borkach Wielkich ceremonie 
pogrzebowe śp. ojca Tomasza Glombika, 
który zmarł 1 maja w Głubczycach. Mszy 
św. koncelebrowanej przewodniczył biskup 
pomocniczy diecezji opolskiej Paweł Stob-
rawa. Kazanie wygłosił o. Tadeusz Sło-
twiński, kursowy współbrat Zmarłego. O. 
Tadeusz podkreślił m.in. wielkie oddanie 
swej kapłańskiej misji o. Tomasza, co 
przejawiało się choćby w charakterystycz-
nym, głośnym sposobie przemawiania czy 
śpiewu. W kazaniach był o. Tomasz żarli-
wy i kategoryczny. Słowo pożegnania 
wygłosił też Minister Prowincjalny, o. Alan 
Brzyski. Dla o. Alana Zmarły był przede 
wszystkim wzorem kaznodziei, on także 
pomagał mu rozpoznawać swoje powoła-
nie. Ojciec Prowincjał prowadził również 
obrzędy pogrzebowe na cmentarzu. W 
pogrzebie bardzo liczny udział wzięli 
współbracia Zmarłego, a także wierni z 
Borek Wielkich i Małych, gdzie o. Tomasz 
był przez 12 lat proboszczem, i z Głub-
czyc, w których spędził ostatnie lata swego 
owocnego zakonnego i kapłańskiego ży-
cia.  
 

Wspólnota wiernych i  księży ziemi głub-
czyckiej pożegnała swojego duszpasterza 
4 maja, w sobotę, w czasie  mszy św. 
żałobnej w kościele klasztornym w Głub-
czycach, której przewodniczył dziekan 
Dekanatu Głubczyce ks. Ryszard Polasz, 
homilię zaś wygłosił ks. Michał Ślęczek, 
proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w 
Głubczycach. Po zakończonej celebrze 
nastąpiła eksportacja zwłok do Borek 
 

 
 
O. Tomasz urodził się 26.04.1939 r. w 
Zabierzowie. Na chrzcie św. otrzymał imię 
Józef. W wieku 22 lat wstąpił do Prowincji 

św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych. 
Jego obłóczyny odbyły się 15.08.1961 r. w 
Borkach Wielkich. Po rocznym nowicjacie 
dnia 22.08.1962 r. w Borkach Wielkich 
złożył pierwszą profesję. Profesja uroczy-
sta miała miejsce 23.05.1968 r. w Kłodzku, 
tam również przyjął  święcenia prezbiteratu 
02.02.1969 r.  
 
Po święceniach pozostał w Kłodzku, gdzie 
przez 9 lat pełnił funkcję wikariusza para-
fialnego. We wrześniu 1979 r. został mia-
nowany proboszczem w Raciborzu. Po 
trzech latach podjął obowiązki proboszcza 
w Borkach Wielkich (od 05.10.1982) a od 
22.08.1985 r. także gwardiana w boreckim 
klasztorze. Po 12 latach pobytu w Borkach 
został przeniesiony do Głubczyc (od 
02.09.1994), w których pozostał już aż do 
śmierci. W okresie od 07.03.2000 r. do 
28.06.2000 r. był definitor po śmierci 
o. Teofila Wyleżoła. Zmarł 1 maja 2013 r. 
w Głubczycach. Pochowany w Borkach 
Wielkich na cmentarzu zakonnym.  

Za: www.franciszkanie.com   
  

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2013/05/Zrzut-ekranu-2013-05-1-o-19.08.54.png
http://www.franciszkanie.com/


 10 

 
ŚP. BR. FRANTIŠEK LADISLAV MERYˊ(1920-2013) CCG 

 
 
Odszedł do wieczności František Ladislav 
Meryˊ najstarszy współbrat ze Zgromadze-
nia Braci Pocieszycieli z Getsemani. 
 
śp. brat Ladislav mając 93 lata zmarł 24 
kwietnia br. Urodzony  02.10.1920 r. w 
Hrubyˊ Šur na Węgrzech. Do Zgromadze-
nia Braci Pocieszycieli z Getsemani wstąpił 
10.06. 1936r. w Mariance. Nowicjat rozpo-
czął w Tullnerbachu (Austria) 01.08.1938r.  
Swoją pierwszą profesję złożył 18.12. 1938 
r. na ręce samego Ojca Założyciela Ojca 
Józefa Jana Litomiskiego. Po roku czasu 
złożył kolejną profesję, podobnie profesję 
wieczystą w Austrii na ręce Ojca Założy-
ciela. 
 
Przez osiem lat swojego życia był wiernym 
świadkiem Ojca Założyciela, służąc mu w 
sposób w jaki najlepiej potrafił.  Od 1940 

roku posługiwał w klasztorze w Lomie nad 
Rimavicou. W tym samym roku, od 14 
kwietnia podjął posługę w Levicach. Nie 
trwała ona zbyt długo, gdyż tego samego 
roku podzielił los tysięcy zakonników ów-
czesnej Czechosłowacji przebywając w 
więzieniu przez 10 lat swojego życia. 
 

 
 

Dziewięć razy był przenoszony – służył w: 
Podolincu, Malackach, Karlikach, Klica-
vach na Prehrade, od 1980r pracował w 
Grobie w pobliżu Pezinka, od 2004 r. za-
mieszkał w klasztorze sanktuaryjnym 
pocieszycieli w Mariance. Po długiej cho-
robie w duchu pocieszania, ekspiacji i 
wynagrodzenia zmarł  w słowackim szpita-
lu. 
 
Był dla pozostałych współcześnie młodych 
Pocieszycieli, szczególnie młodych Pocie-
szycieli Polaków wiernym świadkiem nie-
złomnego trwania w nieustannej adoracji 
cierpiącego Jezusa w Getsemani ukrytego 
w Najświętszym Sakramencie, jak również 
ukrytego w nim samym w cierpieniu. Bogu 
niech będą dzięki za całe Jego ciche i 
święte życie.      Za: www.pocieszyciele.pl  

  
 

 

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2013/05/Zrzut-ekranu-2013-05-2-o-21.35.15.png
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