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Wiadomość tygodnia 

 
 
150 LECIE POWSTANIA STYCZNIOWEGO NA JASNEJ GÓRZE 

 
Z racji 150. rocznicy Powstania Stycznio-
wego na Jasnej Górze zaplanowano 
uroczystości religijno–patriotyczne.  
 
We wtorek, 22 stycznia o godz. 20.00 w 
bazylice jasnogórskiej została odprawiona 
Msza św., której przewodniczył bp Jan 
Wątroba, biskup pomocniczy arch. 
częstochowskiej. Oprawę muzyczną litur-
gii przygotował Chór działający przy II LO 
im. R. Traugutta pod dyrekcją Anny 
Gołębiowskiej. 
 
Przed Eucharystią o. Zachariasz 
Jabłoński, definitor generalny Zakonu 
Paulinów przypomniał wydarzenia z przed 
150 lat. Podkreślił, że patriotyzm, to jest 
pojecie, które jest nam, Polakom szcze-
gólnie bliskie. „Zestawiamy je z naszą 
narodowością, tożsamością, z honorem i 
odnosi się ono nie tylko do walki zbrojnej 
w obliczu zagrożenia, jest także 
umiłowaniem i pielęgnowaniem narodowej 
tradycji, kultury czy języka – dodał o. 
Jabłoński - Miłość do Ojczyzny opiera się 
na poczuciu więzi społecznej, wspólnocie 
kulturowej oraz na solidarności z własnym 
narodem. Niezwykle ważne jest zatem 
pielęgnowanie pamięci o naszej 
narodowej historii, przypominanie 
kolejnym pokoleniom o wydarzeniach, 
które minęły, a które są zakodowane czy 
zapisane”. 
 
Zgromadzonych na Eucharystii w jas-
nogórskiej bazylice powitał przeor 
klasztoru o. Roman Majewski. „Ówczesny 
poeta pisał: ‘jeżeli powstanie potrwa, 
udział w nim wezmę, powołania wielkiego 
do kariery powstańczej nie czuję, ani mnie 
nie pociąga ten rodzaj wojny, ale dobrej 
wymówki nie mam i wymawiać się też nie 
myślę, zobowiązań na siebie nie brałem, a 
jednak po imieniu rachują mnie do tych, co 
iść mogą i iść powinni’ – zacytował przeor 
- Bohaterzy, którzy iść mogli, którzy iść 
powinni i którzy często życie oddali. Jak 
mówi historia kilkadziesiąt tysięcy 
powstańców zginęło, 38 tys. powstańców 
zesłano na Sybir, kilka tysięcy 
mieszkańców, naszych rodaków, zginęło 
zaraz po zakończeniu, po tzw. przegranej 

powstania. To był jeden z wielu zrywów 
niepodległościowych naszego Narodu. 
Tym, którzy chwycili za broń 150 lat temu i 
polegli w walkach podczas próby 
odzyskania wolnej Polski należy się nasza 
pamięć i nasz szacunek. Tę pamięć i 
szacunek my Bogu ofiarujemy w 
najświętszej ofierze”. 
 
„Modlimy się o nasz Naród, tu u Królowej 
Polski, aby był jedno, bo wśród naszego 
szlachectwa dużo i warcholstwa, przez 
które to Polska niepodległość traciła. To 
co nas może zachować, to jedność 
narodowa, to jedność w prawdzie, to 
jedność w służbie, to jedność również w 
miłości do Boga i drugiego człowieka” – 
zaznaczył o. Majewski. 
 
„Po powstaniu zaczęto konfiskować 
kościelne dobra, aresztowano du-
chownych, rozwiązano 129 klasztorów, 
skasowano zakony – przypomniał w homi-
lii bp Jan Wątroba – Myślę, że historia 
każdego z nich, tych zakonów, naznaczo-
na jest ogromnym cierpieniem, 
prześladowaniem i poniewierką. Jakże 

wiele mogłyby nam tu opowiedzieć choćby 
kroniki paulińskiego zakonu i samej Jasnej 
Góry. W Częstochowie odebrano ojcom 
kościół św. Zygmunta i św. Barbary, za-
broniono przyjmować nowicjuszy skazując 
zakon na wymarcie. Sama Jasna Góra 
zamieniona została w koszary, gdzie stale 
stacjonowali rosyjscy żołnierze. To były 
represje za aktywny udział zakonników w 
powstańczym zrywie”. 
 
„Jak chyba w żadnym innym okresie 
naszych dziejów nastąpiło niezwykłe 
ożywienie duchowe i religijne –
kontynuował biskup – Zacisze domowe 
zdominowane przez mądre matki stało się 
prawdziwą szkołą patriotyzmu, religijności, 
ludzkich i ewangelicznych cnót, przygo-
towując i hartując młode pokolenia do 
kolejnych zadań. Powstańcze szeregi 
wyłoniły i ukazały światu takie piękne i 
święte postacie jak św. brat Albert Chmie-
lowski, św. Rafał Kalinowski, św. abp 
Zygmunt Szczęsny-Feliński czy sługa 
Boży Romuald Traugutt, ostatni dyktator 
powstania. Bóg ich doświadczył i znalazł 
ich godnymi siebie (…) Ten rozkwit życia 
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zakonnego, a wraz z nim podnoszenie 
poziomu życia religijnego i budzenie 
sumień, to najbardziej przekonujący owoc 
Powstania Styczniowego, to plon obwity 
wyrosły z ziarna rzuconego w ojczystą 
ziemię”. 
 

Rozważania Apelu Jasnogórskiego 
poprowadził o. Eustachy Rakoczy, jas-
nogórski kapelan Żołnierzy Niepod-
ległości. Po Apelu na placu przed 
Szczytem oddany został „świetlny” wiwat 
na cześć bohaterów narodowych. 
 

O 150. rocznicy Powstania Styczniowego 
na Jasnej Górze przypominają reproduk-
cje grafik i malarstwa, nawiązujące do 
wydarzeń Powstania Styczniowego, 
umieszczone przy Bramie Lubomirskich.  

Za:  www.jasnagora.com 

 
     

  Wiadomości krajowe 
 

Kościół misjonarzy jedną ze stacji 
pogrzebu kard. Józefa Glempa 

 
W niedzielę 27 stycznia drugi dzień trwały 
w Warszawie uroczystości pogrzebowe śp. 
kard. Józefa Glempa. Rano trumna z cia-
łem Prymasa-seniora została przeniesiona 
z kościoła wizytek do bazyliki św. Krzyża 
na Krakowskim Przedmieściu. Tam Mszy 
w intencji zmarłego przewodniczył kard. 
Kazimierz. Nycz.  W homilii metropolita 
warszawski zauważył, że miłość do świę-
tego Kościoła kazała kard. Glempowi 
prowadzić sprawy Kościoła oraz sprawy 
Polski, w których jako Prymas współu-
czestniczył. „Sam był dla wszystkich, bo 
wierzył i wiedział, że za wszystkich Chry-
stus umarł i zmartwychwstał – podkreślił 
kard. Nycz. – Zasadniczo nigdy nie pozwo-
lił się zakwalifikować po ludzku do określo-
nych środowisk i frakcji. Wiedział, że bi-
skup musi być dla wszystkich pasterzem i 
przewodnikiem. Wiara i naturalne predys-
pozycje kazały mu łączyć, a nie dzielić, 
służyć mądrej jedności, a nie upokarzają-
cym podziałom” – mówił kard. Nycz.   
 

 
 
Metropolita przypomniał, że w imię miłości 
do Kościoła kard. Glemp potrafił przyznać 
się do swoich błędów i przeprosić za nie, a 
także za grzechy Kościoła, zwłaszcza za 
brak świętości jego członków. „To nie jest 
powszechna praktyka” – podkreślił kard. 
Nycz.   
 
Program uroczystości żałobnych objął 
również Mszę pod przewodnictwem nun-
cjusza apostolskiego w Polsce abp. Ce-
lestino Migliore, przeniesienie trumny z 
ciałem Prymasa-seniora do archikatedry 
oraz czuwanie modlitewne.     

Za: Radio watykańskie 
  

Sekretarz Episkopatu na 40-lecie 
pallotyńskiego Instytutu Statystyki 

Kościoła Katolickiego w Polsce 
 
Słowa wdzięczności i gratulacje przesłał na 
ręce dyrektora Instytutu Statystyki Kościoła 

Katolickiego w Polsce (ISKK) bp Wojciech 
Polak. Instytut działa już od 40 lat, prowa-
dząc m.in. badania liczby wiernych na 
niedzielnych Mszach św.  
 
Sekretarz generalny Konferencji Episkopa-
tu Polski bp Wojciech Polak w specjalnym 
liście z okazji 40-lecia Instytutu Statystyki 
Katolickiej wyróżnił unikalne badania do-
minicantes i communicantes, zapo-
czątkowane przez ks. prof. Witolda 
Zdaniewicza w 1979 r. Dzięki corocznym 
badaniom znane są dane liczbowe na 
temat uczęszczających na niedzielną Mszę 
św. i przyjmujących Komunię św. – Kościół 
w Polsce zyskuje w ten sposób statystyki, 
„twarde dane”, jeden ze wskaźników 
poziomu religijności Polaków. Ale nie tylko 
– to także bodziec do wysiłków związanych 
z ewangelizacją, wypełnianiem codziennej 
misji – napisał bp Polak. 
 
Wszystkim pracownikom Instytutu, a w 
szczególności dyrektorowi i twórcy ISKK 
wyraził w imieniu Konferencji Episkopatu 
Polski wdzięczność za podejmowane 
prace. – Niech Instytut Statystyki Kościoła 
SAC dalej pomyślnie rozwija się i służy 
Kościołowi w całej Polsce – dodał. 
 
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego 
SAC jest instytucją naukowo-badawczą 
zajmującą się zbieraniem danych na temat 
Kościoła katolickiego w Polsce oraz prow-
adzącą badania socjologiczne. Prowadzi 
go Stowarzyszenie Apostolstwa Katolicki-
ego (Księża Pallotyni) na mocy porozu-
mienia z Sekretariatem Konferencji Epis-
kopatu Polski. Pracownikami Instytutu są 
naukowcy, socjolodzy, wykładowcy oraz 
badacze. Z okazji 40-lecia istnienia ISKK 
we wtorek 22 stycznia 2013 r. odbyła się w 
Warszawie sesja naukowa z udziałem 
gości reprezentujących różne instytucje 
naukowe w Polsce.   Za: www.episkopat.pl  
 
Doktorat honoris causa dla ks. prof. 

Pawła Góralczyka SAC 
 

We wspomnienie liturgiczne św. Tomasza 
z Akwinu (28 stycznia) Papieski Wydział 
Teologiczny we Wrocławiu przeżywał 
swoje święto patronalne. Szczególnym 
wydarzeniem dla Rodziny Pallotyńskiej 
tegorocznych obchodów święta wrocław-
skiego PWT było nadanie zaszczytnego 
tytułu doktora honoris causa ks. prof. dr. 
hab. Pawłowi Góralczykowi SAC, wychow-
awcy wielu pokoleń pallotynów obu pol-
skich Prowincji Stowarzyszenia Apos-
tolstwa Katolickiego, a także innych 

zgromadzeń zakonnych odbywających 
studia seminaryjne w WSD w Ołtarzewie 
oraz studiujących teologię UKSW (dawniej 
ATK). 
 
Ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk urodził 
się 7 kwietnia 1943 r. w Ponikiewie k. 
Wadowic. Studia filozoficzno-teologiczne 
odbył w Wyższym Seminarium Du-
chownym Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego w Ołtarzewie (1962-1969). 
Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 
1969 r. w Ołtarzewie. Odbył także studia 
specjalistyczne z zakresu teologii moralnej 
na Akademii Teologii Katolickiej w War-
szawie (1969-1972), które uwieńczył 
doktoratem w 1977 r. pt. „Katolicka teolo-
gia moralna a katolicka nauka społeczna. 
Relacje metodologiczne”. Habilitacja ks. 
Pawła Góralczyka miała miejsce w 1989 r. 
Tytuł rozprawy habilitacyjnej brzmiał: 
„Możliwość uwzględnienia założeń sys-
temowych etyki Dietricha von Hildebranda 
w teologii moralnej”. Tytuł naukowy 
profesora otrzymał w 1995 r. na podstawie 
dorobku i książki profesorskiej pt. 
„Powtórne związki małżeńskie w teolog-
icznym i etycznym świetle”. 
 

 
 
Za wybitne zasługi otrzymał wiele nagród i 
odznaczeń. Do najważniejszych należą: 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski (12 VII 2002), Nagroda Rektorska III 
stopnia (28 V 2003) oraz Złoty Medal za 
długoletnią służbę (15 IX 2009). 
 
W swych badaniach naukowych zajmuje 
się następującą tematyką: małżeństwo i 
rodzina chrześcijańska, w tym polu 
zainteresowań szczególne miejsce 
wyznaczył powtórnym związkom 
małżeńskim, ich sytuacji społecznej, mo-
ralnej i religijnej. Podejmował także te-
matykę związaną z zagadnieniami etyki 
społecznej i zależnymi z nią kwestiami 
szczegółowymi, jak: ekologia, władza 
polityczna, sprawiedliwość, pokój, cnoty 
społeczne; opracował także kwestie swois-
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tości moralności chrześcijańskiej, dos-
konałości chrześcijańskiej, etyki seksualnej 
oraz bioetyki. 
 
Ks. prof. Paweł Góralczyk opublikował 6 
pozycji książkowych, oraz jest redaktorem 
4 książek. Jest także autorem 142 
artykułów naukowych umieszczonych 
głównie w Communio, Studia Theologica 
Varsaviensia, Ateneum Kapłańskim oraz w 
pracach zbiorowych. Wypromował 29 
doktorów, jest recenzentem 50 doktoratów, 
30 habilitacji i 20 do tytułu profesora. Od 
lat współpracuje z Papieskim Wydziałem 
Teologicznym we Wrocławiu, gdzie jest 
zapraszany z wykładami oraz angażuje się 
w promowanie młodej kadry naukowej 
uczelni.            Wiecej na: www.pallotyni.pl   
 
Podsumowanie 2012 r.  w Licheniu 

 
Około 900 tysięcy pielgrzymów odwiedziło 
w 2012 roku Sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny Licheńskiej. W licheńskim 
sanktuarium w 2012 roku odprawiono 1802 
Msze św. Kapłani rozdali 400 tysięcy 
komunii świętej. Najświętszą Eucharystię 
celebrowało 4428 księży–gości. Z 
noclegów w sanktuaryjnych domach 
pielgrzyma skorzystało ponad 86 tysięcy 
osób. 
 

 
 
Zauważalnemu spadkowi liczby 
pielgrzymów towarzyszy zmiana charak-
terystyki pielgrzyma. Coraz więcej jest 
nawiedzeń rodzinnych, samochodami 
osobowymi, maleje natomiast trochę liczba 
pielgrzymek autokarowych – wyjaśnił ks. 
Piotr Kieniewicz, rzecznik prasowy li-
cheńskiego sanktuarium. 
 
Najważniejszym wydarzeniem dla li-
cheńskiego sanktuarium w trakcie min-
ionych 12 miesięcy było uroczyste wprow-
adzenie do bazyliki mniejszej Najświętszej 
Maryi Panny Licheńskiej relikwii bł. Jana 
Pawła II. Uroczystości tej, która odbyła się 
1 maja ub.r., przewodniczył Prymas Polski 
abp Józef Kowalczyk. 
 
Drugim niezwykle istotnym wydarzeniem 
były jubileuszowe, 20. Ogólnopolskie 
Spotkania Środowisk Trzeźwościowych. 
Osoby uzależnione od alkoholu, 
narkotyków, jedzenia, seksu i innych rzec-
zy spotkały się po raz kolejny w Licheniu w 
ostatni weekend lipca, aby dzielić się histo-
riami swojego życia i w ten sposób 
pomagać sobie oraz innym w walce z 
chorobą uzależnieniową. W ubiegłym roku 

w spotkaniach wzięła udział rekordowa 
liczba osób – prawie 30 tysięcy. 
 
Tradycyjnie do sanktuarium zawitali przed-
stawiciele polskiej wsi uczestniczący w 
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Sołtysów i 
Środowisk Wiejskich (26-27 maja), przed-
stawiciele NSZZ „Solidarność” (28-29 
kwietnia), a także Sybiracy (20-21 czer-
wca) oraz młodzież zrzeszona w Ochot-
niczych Hufcach Pracy (11 listopada). 
 
W ubiegłym roku po raz pierwszy do Li-
chenia przyjechały pary małżeńskie na 
Ogólnopolską Pielgrzymkę Equipes Notre-
Dame (19 maja). Odbył się także inaugu-
racyjny Zjazd Diecezjalnych Rad Duszpas-
terskich (22-23 września). W ostatnią 
niedzielę wakacji (26 sierpnia) na terenie 
sanktuarium po raz kolejny odbyły się 
Licheńskie Spotkania Rodzin, czyli piknik z 
mamą i tatą: – Bardzo ciekawym doświ-
adczeniem minionego roku był Piknik 
Rodzinny. We wspólnej zabawie uczest-
niczyło około 1000 dzieci z rodzicami. 
Stosunkowo prostymi środkami 
pokazaliśmy sobie nawzajem wszyscy, jak 
twórczy dla rodzinnego życia może być 
wspólnie spędzony czas – wyjaśnił ks. 
Piotr Kieniewicz. 
 
Ponadto spośród innych grup zawodowych 
i stowarzyszeń w 2012 w Licheniu gościli: 
honorowi dawcy krwi, motocykliści, 
pielgrzymi podążający w pielgrzymkach z 
polskiego wybrzeża na Jasną Górę, minis-
tranci, a także dzieci pierwszokomunijne. 
Poza działalnością duszpasterską licheńs-
kie sanktuarium prowadzi także dzieła 
miłosierdzia. Wśród nich bardzo ważną 
rolę pełni Hospicjum im. bł. Stanisława 
Papczyńskiego, które pomaga osobom 
będącym u kresu swojego ziemskiego 
życia. W 2012 roku placówka przyjęła 95 
pacjentów. 
 
Z pomocy Licheńskiego Centrum Pomocy 
Rodzinie i Osobom Uzależnionym skor-
zystało ok. 2 tysiące osób. Pracownicy 
placówki najczęściej pomagali osobom 
dotkniętym alkoholizmem, problemami 
rodzinnymi oraz różnego rodzaju współu-
zależnieniami. Wzrasta także liczba osób 
objętych opieką naprotechnologiczną: – 
Ostatni rok był dla poradni wsparcia płod-
ności bardzo ważny. Urodziły się pierwsze 
dzieci par, które szukały u nas pomocy, 
nasi instruktorzy uzyskali certyfikaty po 
zdanych egzaminach. Powoli dzieło się 
rozwija, choć, jak zawsze, gdy dzieją się 
rzeczy wielkie, doświadczamy trudności – 
dodał ks. Kieniewicz. 
 
Poza kwestiami związanymi stricte z życi-
em duchowym wierni przybywający do 
Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny 
Licheńskiej mogą także w rozwijać się 
kulturalnie. Muzeum im. ks. Józefa 
Jarzębowskiego, które posiada wiele 
wspaniałych eksponatów związanych z 
historią Polski, w 2012 roku odwiedziło 56 
tysięcy osób. 
 

Najliczniejszą grupę wiernych od-
wiedzających sanktuarium w 2012 roku 
stanowili mieszkańcy Poznania, Inow-
rocławia i Ciechocinka. W dalszej 
kolejności byli to mieszkańcy Łodzi, Byd-
goszczy i Wrocławia. Wśród pielgrzymów 
zagranicznych najczęściej do Lichenia 
przyjeżdżali Słowacy, Litwini oraz Czesi. 
Nie zabrakło także gości z tak odległych 
państw jak Kazachstan czy USA. Robert 
Adamczyk                   Za: www.marianie.pl   
 

„Moje Beltlejem” Skaldów  
u michalitów w Warszawie 

 
Ten, kto kocha Skaldów wie, że w swoim 
muzycznym dorobku mają nie tylko hity 
ponadczasowe, ale również „Moje 
Betlejem”. A czym jest to „Moje Betlejem”? 
To opowieść o narodzeniu Pana Jezusa 
w sercu każdego człowieka. Niezwykłe 
misterium słowno-muzyczne o Bożym 
Narodzeniu można było usłyszeć 
w michalickiej parafii Matki Bożej Królowej 
Aniołów na warszawskim Bemowie. Spot-
kanie odbyło się 20 stycznia 2013 roku 
w Sali Widowiskowo-Teatralnej im. Bisku-
pa Jana Chrapka i było zwieńczeniem XV 
Dziecięcego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, 
organizowanego przez michalicką parafię 
i Dzielnicę Bemowo. 
 

 
 
Podczas koncertu Skaldowie zaśpiewali 
kolędy autorstwa Leszka Aleksandra 
Moczulskiego, do których muzykę skom-
ponował Jacek Zieliński, lider zespołu. 
Rolę konferansjera przejął perkusista Jan 
Budziaszek, który wprowadzał publiczność 
w kolejne utwory. Gramy 48 lat i jeszcze 
żyjemy, a od 18 lat w okresie Bożego 
Narodzenia jeździmy po całym świecie 
i śpiewamy nasze kolędy – mówił Budzi-
aszek. Oratorium „Moje Betlejem”, według 
perkusisty Skaldów, to ważne wydarzenie, 
bo polskie kolędy śpiewają wszyscy – 
wierzący i niewierzący, a nawet wyznawcy 
innych religii. Skaldom towarzyszyła scho-
la, którą tworzyli przyjaciele zespołu, 
mieszkający w Warszawie. Blisko 
dwugodzinny koncert zakończyły bisy. Na 
deser artyści zaśpiewali „Z kopyta kulig 
rwie” oraz „Wszystko mi mówi, że mnie 
ktoś pokochał”. 
 
Na zakończenie spotkania proboszcz ks. 
Józef Groński podziękował artystom za 
piękne kolędy oraz świadectwo ich wiary. 
Złożył również podziękowanie Burmis-
trzowi Dzielnicy Bemowa Panu 
Jarosławowi Dąbrowskiemu za pomoc 
finansową przy organizacji „Mojego 
Betlejem”. Była to również okazja, aby 
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w przeddzień imienin Pana Burmistrza 
złożyć mu życzenia i ze Skaldami 
zaśpiewać „Sto lat”. Andrzej Zieliński wraz 
z zespołem, jako prezent imieninowy, 
podarował solenizantowi dedykację 
„Życzenia z całego serca”. 
 
Misterium „Moje Betlejem” odbyło się 
dzięki wsparciu finansowemu Wydziału 
Kultury Dzielnicy Bemowo Miasta Stołec-
znego Warszawy. Rafał Szwajca CSMA.  

Za: www.michalici.pl  
 

Franciszkanin z Panewnik mistrzem 
Polski w  narciarstwie alpejskim 

 
21 duchownych wzięło udział w XVI mis-
trzostwach Polski księży i kleryków w 
narciarstwie alpejskim, które odbyły się 26 
stycznia na Stożku wWiśle-Łabajowie. 
Startowali kapłani i klerycy pochodzący 
głównie z parafii archidiecezji katowickiej, 
krakowskiej, diecezji bielsko-żywieckiej, 
aletakże z Gdańska, Piły i Łodzi. Nagrodą 
dla zwycięzcy był Puchar im. bł. Jana 
Pawła II.Przyznano go w sześciu katego-
riach wiekowych.  
 
Wśród księży w kategorii wiekowej 51-56 
lat najszybszy okazał się o. Dobrosław 
Mężyk OFM z prowincji panewnickiej fran-
ciszkanów, obecnie mieszkający w 
klasztorze w Górkach Wielkich. Zakonnik 

pokonał także tę trasęnajszybciej ze 
wszystkich startujących w sobotnich 
zawodach. Czas jego najszybszego 
przejazdu to 18,72 sek.  
 

 
 
W kategorii powyżej 56 lat bezkonkuren-
cyjny okazał się ks. prałat Władysław 
Nowobilski. Urodzony w Białce Ta-

trzańskiej 70-letni duchowny jest na 
codzień proboszczem w parafii pw. św. 
Maksymiliana Kolbego w Ciścu na 
Żywiecczyźnie. W kategorii 46-50 lat 
zwycięzcą został ks. Krzysztof Borowiec z 
parafii pw.Matki Bożej Różańcowej w 
Łaziskach Górnych.  
 
W kategorii 36-45 lat trasę 800-metrowego 
slalomu najszybciej pokonał ks. Grzegorz 
Szwarc z parafii pw.św. Marii Magdaleny w 
Wodzisławiu Śląskim-Radlinie II, a wśród 
najmłodszych (25-35 lat) najszybszy był 
ks. Szymon Kos z parafii pw. św. Jadwigi 
w Chorzowie. Wśród kleryków zwyciężył 
Dawid Gawęda – kleryk I roku seminarium, 
pochodzący z Rudy Śląskiej.  
 
Warunki, w których rozegrano sobotnie 
zawody, były bardzo dobre. Maksymalna 
pokrywa śnieżna wynosiła 70 cm a tem-
peratura– minus siedem stopni Celsjusza. 
Historia narciarskich zawodów kleryków i 
księży sięga początku lat 80. ubiegłego 
wieku. Kiedy inicjatywę organizacją mis-
trzostw podjęlifranciszkanie z Katowic-
Panewnik, do dzisiaj plasujący się w 
czołówce zawodników. Od kilku lat organi-
zacją zajmuje się grupa księży – 
miłośników jazdy na deskach.  

Za: www.panewniki.franciszkanie.pl 

 
   

Refleksja Tygodnia 
 

 
O POCZĄTKACH ZAKONU CYSTERSÓW 

Refleksja w związku ze świętem Założycieli zakonu cystersów 
 

26.01.2013 r. (sobota) w zakonach cyster-
skich na całym świecie obchodzony jest 
dzień uroczystości Założycieli Zakonu 
Cystersów – świętych Roberta, Alberyka i 
Stefana – cysterskich opatów, którzy 
natchnieni Bożym Duchem, kierując się 
regułą św. Benedykta z Nursji, w XI wieku 
dali początek nowej wspólnocie monas-
tycznej.  
 
Byli pionierami w dziedzinie gospodarki i 
hodowli na ziemiach polskich, mistrzami 
sztuki murarskiej i sakralnej. Od 1986 roku 
ponownie żyją wśród naszej lokalnej 
społeczności. Obiekt dawnej klasy „0” 
podziwiają turyści z Polski i nie tylko, jest 
perłą województwa łódzkiego i dumą 
Sulejowa. Klasztor cysterski i cystersi – bo 
o nich mowa. Ale czy kiedykolwiek 
zastanawialiście się skąd w ogóle pocho-
dzą cystersi, skąd wzięli się na świecie i 
ziemiach polskich i co to za kolorowi mnisi 
pracują w naszej świątyni? 
 
Powstanie zakonu cysterskiego to wynik 
wspólnej, głębszej refleksji niektórych 
mnichów benedyktyńskich. W pierwszym 
szeregu odnowy duchowej należy posta-
wić, św. Roberta – założyciela zakonu 

cystersów. W roku 1075 św. Robert wraz z 
współbraćmi w północnej Burgundii w 
Melesme, założył klasztor i zaprowadzili w 
nim surową dyscyplinę opartą na „Regule” 
św. Benedykta. Zakonnicy wiedli tu żywot 
w zupełnym ubóstwie i milczeniu Mieszkali 
w drewnianych chatkach, pracując fizycz-
nie na własne utrzymanie. Opinia świąto-
bliwego życia mnichów, łatwy dostęp do 
Melesme położonego opodal głównego 
traktu prowadzącego z Paryża do Włoch, 
stały się magnesem przyciągającym 
licznych gości. I tak powoli zaczął się 
zatracać duch prostoty, ubóstwa i odosob-
nienia. Dobrodzieje i ofiarodawcy coraz 
częściej zaczęli nawiedzać opactwo i 
przebywać w nim niekiedy z całym swoim 
dworem. Ich obecność nie sprzyjała kon-
templacji i wykluczała samotność. Zaist-
niała sytuacja wywołała niezadowolenie 
wśród mnichów zwłaszcza tych, którzy byli 
założycielami Melesme. 
 
We wspólnocie zrodziły się dwie opinie. 
Jedni chcieli utrzymywać surowy styl życia, 
drudzy zaś, którzy wstąpili do Melesme 
później, byli zwolennikami tradycyjnego 
sposobu życia panując. Opat Robert, 
skłaniający się do pustelniczego trybu 

życia, opowiada się po stronie tych 
mnichów, którzy myśleli podobnie jak on. 
Postanawia on opuścić opactwo Molesme i 
poszukać takiego miejsca, gdzie mogliby 
spokojnie zachowywać w całej surowości 
„Regułę” św. Benedykta. Latem 1079 roku, 
grupa 21 zakonników wraz z opatem Rob-
ertem, opuściła macierzysty klasztor w 
Molesme. Prastare podanie głosi, że gdy 
mnisi bez zamierzonego kierunku zdążali 
na przód, głos z nieba wyznaczył im 
miejsce „Siste hic, siste hic – stań tutaj”. 
Miejscem tym była rozległa dolina, 
otoczonymi lasami. Miejscowość, w której 
zatrzymali się mnisi znajdowała się w 
diecezji Chalon niedaleko Dijon (Francja) i 
nazywała się Citeaux. I to właśnie tu, z 
dala od ludzkich osad, w lesistej i ustronnej 
dolinie utworzono „Nowy Klasztor”, jak go z 
początku nazwano. Pierwsze budynki 
wzniesiono z drzewa, kościół zaś 
poświecono Najświętszej Maryi Pannie. 
„Nowy Klasztor” przemianowano wkrótce 
na Citeaux, po łacinie Cistercinum i stał się 
on kolebką zakonu cystersów. 
 
W tym miejscu należy wytłumaczyć, skąd 
wzięła się dokładnie nazwa „cystersi”?. 
Źródła historyczne nie podają jednoz-
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nacznej odpowiedzi na to pytanie. 
Prawdopodobnie nazwa „cystersi” wywodzi 
się od dwóch łacińskich słów: cistella – 
sitowie albo cisterna – zbiorowisko wody, 
od miejsca usytuowania Citeaux. Po 
przeszło rocznym pobycie w „Nowym 
Klasztorze” opat – założyciel, posłuszny 
władzy kościelnej, powrócił do Molesme. 
Po powrocie Roberta do Molesme, jego 
następcą w Citeaux został wybrany, 
dotychczasowy przeor, Alberyk.. Za jego 
urzędowania opuszczono pierwszą, 
prowizoryczną budowlę, ponieważ odczu-
wano brak wody pitnej. Niedaleko mnisi 
znaleźli lepsze warunki i pobudowali nowy 
klasztor. Poświęcenia dokonano w 1106 
roku. Z tej budowli do obecnych czasów 
pozostało jedynie miejsce, w którym 
umieszczono tablicę informującą, że tutaj 
stał kościół cysterski. 
Za czasów opata Alberyka zmieniono 
czarny habit benedyktyński na szary lub 
biały z czarnym szkaplerzem, aby uniknąć 
farbowania białej wełny. Z odzieniem cys-
terskim wiąże się także legenda, która 
podaje, że matka Boża, która ukazała się 
Alberykowi, wręczyła mu białą szatę 
chórzysty tzw. kukullę, aby zakonnicy 
modlący się w kościele przypominali ani-
ołów adorujących w niebie Trójcę 
Przenajświętszą. Po niemal 10 latach 
sprawowania godności opackiej Alberyk 
zmarł a nowym opatem został wybrany 
dotychczasowy przeor – Stefan Harding. 
Stefan jako trzeci z kolei opat Citeaux, 
dalej prowadził dzieło swoich 
poprzedników. O ile dwaj poprzedni opaci 
kładli duchowe fundamenty pod zre-
formowane życie zakonne, to Stefanowi 
przypadło w udziale nadanie mu trwałych 
form organizacyjnych. Uczynił to w sposób 
znakomity, dając zakonowi nowe ustawy 
będące uzupełnieniem „Reguły” św. Bene-
dykta. Ten dokument nosił nazwę „Karta 
miłości – carta caritatis”. 
 
„Karta miłości” była pierwszą konstytucją 
zakonu cystersów. Obowiązuje do dziś. 
Regulowała ona wzajemne zależności 
między klasztorami. Znajdował się także w 
niej przepis, by wszystkie kościoły cyster-
skie, jakie będą w przyszłości wy-
budowane, były poświęcone Matce Bożej – 
Patronce całego zakonu cysterskiego. 
Surowość życia cystersów wstrzymywała 
początkowo napływ kandydatów. Ci, którzy 
przychodzili z myślą pozostania w 
klasztorze, po niedługim czasie odchodzili. 
Nie mogli zdecydować się na taki rodzaj 
życia – trudny i surowy. Liczba mnichów 
stopniowo malała. Zdawało się, że bliski 
jest koniec Citeaux. Legenda opowiada, że 
opat Stefan nakazał jednemu z umiera-
jących braci, aby ten zapytał Boga, jak już 
będzie w niebie, czy wolą Bożą jest, by 
wszyscy zakonnicy wymarli, nie docze-
kawszy się następców. Po śmierci – mówi  

opowieść – ów brat wrócił na ziemię i z 
radością stroskanemu opatowi przekazał 
nowinę, że w niedługim czasie przybędzie 
do klasztoru młody rycerz z przyjaciółmi, 
by służyć Bogu. W roku 1134 opat Stefan 
odszedł na wieczną wartę mając 75 lat, ale 
wcześniej dane mu było przyjąć do 
klasztoru ww. rycerza Bernarda i jego 
towarzyszy i oglądać wspaniały rozwój 
klasztoru. W roku śmierci Stefana zakon 
cystersów liczył 34 opactwa, usytuowane 
nie tylko we Francji, ale również i we 
Włoszech, Niemczech, Anglii, Hiszpanii, 
dzisiejszej Belgii i Szwajcarii. 
 
Wstąpienie Bernarda i jego towarzyszy do 
klasztoru otworzyło nową kartę historii w 
życiu białych mnichów. Zalety Bernarda, 
jego mądrość, dar słowa i zmysł organi-
zacyjny przyczyniły się do napływu kan-
dydatów do zakonu, których to nie mogły 
pomieścić mury klasztoru w Citeaux. W 
ciągu trzech lat od wstąpienia Bernarda do 
Cistercinum powstały, jeszcze za życia 
opata Stefana, cztery pierwsze klasztory – 
filie Citeaux: La Ferte w 1113 r., Pontigny 
w 1114 r., Clairvaux w 1115 r. i Marimond 
w 1115 r. Opatem w Clairvaux został 
dwudziestopięcioletni Bernard. W roku 
1115 książę Troyes, Hugo II, ofiarował 
mnichom z Citeaux uroczą posiadłość w 
dolinie rzeki Aube w Szampanii, pod 
budowę trzeciego opactwa. Opat Stefan 
zdecydował, że budową nowego klasztoru 
będzie zarządzał Bernard. Razem z Ber-
nardem do nowego miejsca wyruszyło 11 
mnichów. Skierowali się na północ w 
stronę Szampanii. Citeaux od doliny Clair-
vaux dzieliło 100 kilometrów. Mnisi po 
wkroczeniu w granice Szampanii, ujrzeli 

inny krajobraz od dotychczasowego. 
Otaczały ich łagodne zbocza płaskowyżu 
Langres, pokrytego zielenią drzew 
jodłowych, świerkowych, dębowych i 
brzozowych. W dolinie zobaczyli łany żyta, 
jęczmienia i owsa. Na rozłogach i 
przełęczach bujnie rósł piołun. Ten dziki 
zakątek powszechnie nazywano Doliną 
Piołunu. Zakonnicy od razu podjęli trud 
budowy nowego klasztoru. Najpierw 
wykarczowali las i wyrównali teren, 
następnie zgromadzili kamienie i inne 
materiały budowlane dzięki pomocy ofiaro-
dawców. W niedługim czasie w środku 
doliny wyrósł niewielki kościółek z sygna-
turką i mieszkania dla zakonników. 
 
Opactwo Clairvaux zasłynęło wzorową 
gospodarnością. Od samego początku 
gospodarka cysterska była zorganizowana 
tak, aby zabezpieczała całkowicie potrzeby 
opactwa. Odludną niegdyś dolinę, zwaną 
„kryjówką rozbójników”, mnisi nazwali 
Claire Vallee, – Clairvaux, czyli Jasna 
Dolina. Opat Bernard zmarł 20 sierpnia 
1153 roku. Z dziejowej zawieruchy ocalały 
jedynie relikwie głowy św. Bernarda, obec-
nie znajdują się one w katedrze w Troyes. 
Od czasów Rewolucji Francuskiej, 
dzisiejsze Clairvaux znajduje się w rękach 
francuskiego Ministerstwa Sprawiedli-
wości. W roku 1819 rozebrano dwunas-
towieczny kościół zbudowany na planie 
krzyża liczący 101 metrów długości. Mnisi 
z Jasnej Doliny zapisali piękną kartę, która 
stanowi niezatarty ślad w historii Kościoła 
powszechnego. 

Za: www.cystersi.sulejow.pl 
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  Wiadomości zagraniczne  
 
 

 
Franciszkanie wybrali w Asyżu 

ministra generalnego 
 

Dzisiaj tuż przed godz. 11 franciszkanie z 
Zakonu Braci Mnejszych Konwentualnych 
wybrali 119 generalnego przełozonego 
swojej wspólnoty. Został nim O. Marko 
Tasca z prowincji padewskiej, 
dotychczasowy generał Zakonu 
 

 
o. Marco Tasca w chwili wyboru 

 
O. Marco Tasca ur. się w 1957 roku w 
Sant'Angelo di Piove, koło Padwy. Nowicjat 
zakonny odbywał przy bazylice św. Anto-
niego w Padwie (1976/77). W 1981 r. 
złożył śluby wieczyste. Od 1982 r. studio-
wał w Rzymie, na Papieskim Uniwersytecie 
Salezjańskim (UPS).  
 
Święcenia kapłańskie przyjął 19 marca 
1983 roku w Sant'Angelo di Piove, jego 
mieście rodzinnym. W 1986 roku obronił 
licencjat z psychologii na UPS, a dwa lata 
później także z teologii pastoralnej na tym 
samym uniwersytecie. Powrócił do Padwy i 
od 1988 do 1994 roku był rektorem małego 
seminarium w Bresci, potem zaś postnowi-
cjatu w Padwie (1994-2001).  
 
Był wykładowcą psychologii i katechetyki 
przy Instytucie "Świętego Antoniego 
Doktora" w Padwie. Na Kapitule 
prowincjalnej w 2001 roku został wybrany 
kustoszem kapitulnym i gwardianem 
klasztoru w Camposampiero. W 2005 roku 
został przełożonym prowincji padewskiej. 
Jest to jego druga kadencja jako generała 
Zakonu. Po raz pierwszy został wybrany 
do tej posługi w czerwcu 2007 roku.  

Życiorys za : www.franciszkanie.pl  
 

Spotkanie klaretyńskich 
przełożonych Europy 

 
W Buckden, U.K. , w dniach 25 i 26 stycz-
nia 2013 zebrali się Przełożeni Wyżsi 
dziesięciu europejskich Prowincji i Delega-
tur klaretyńskich celem opracowania i 
aprobaty statutu nowej „Konferencji Eu-
ropejskiej Klaretynów” (ECLA). 
 
Decyzja o utworzeniu jednej Europejskiej 
Konferencji została podjęta już na zebraniu 
Przełożonych Wyższych w Fátimie w dniu 
31 października 2012. Przełożeni postan-

owili połączyć istniejące do tej pory dwie 
Konferencje w Europie: IBERIA i CEC. 
 
Nowa Konferencja pozwoli lepiej i skutec-
zniej realizować różne klaretyńskie projekty 
misjonarskie oraz będzie pomocna w 
rozpoczętym procesie reorganizacji klar-
etyńskiej na Kontynencie Europejskim. 
 
Zebraniu przewodniczył O. Josep Maria 
Abella CMF, Przełożony Generalny. 
Uczestniczyło w nim 10 klaretyńskich 
Przełożonych Wyższych Prowincji i Dele-
gatur Europy oraz dwóch członków 
Zarządu Generalnego: Wikariusz: O. Paul 
Smyth i Sekretarz: O. José Félix Val-
derrábano. 
 
Konferencja wybrała na trzyletnią kadencję 
jej Przewodniczącego – O. Joseba Ka-
miruaga CMF (Euskal Herria), Wiceprze-
wodniczącego – O. Stefan Wolf CMF 
(Deutschland) i Sekretarza – O. Maxim 
Muñoz CMF (Catalunya).  

Za: www.klaretyni.pl 
 

Apel biskupów Konga o uwolnienie 
augustiańskich misjonarzy 

 
„Trzej księża, uprowadzeni w październiku 
ub.r., nadal pozostają w rękach porywaczy” 
– czytamy w apelu Konferencji Episkopatu 
Demokratycznej Republiki Konga. Biskupi 
kolejny już raz ponawiają żądanie 
uwolnienia zakonników. Wzywają tych, 
którzy ich przetrzymują, do zmiany 
postępowania i wypuszczenia porwanych 
na wolność, by mogli dalej służyć Bogu. 
 
Kapłani z augustiańskiego zgromadzenia 
asumpcjonistów, uprowadzeni przed trze-
ma miesiącami koło Beni w prowincji Kiwu 
Północne, są rodowitymi Kongijczykami. 
Ich los pozostaje nieznany. Początkowo 
myślano, że uprowadzenia dokonano dla 
okupu, ale jak dotychczas żądający go 
rzekomi porywacze okazywali się mito-
manami. Być może chodzi zatem o chęć 
zastraszenia miejscowego duchowieństwa, 
zaangażowanego w obronę praw człowie-
ka i ujawnianie nadużyć władz. W Beni 
miało miejsce w ostatnich miesiącach 
szereg porwań księży i zakonników. 

Za: Radio watykańskie 
 

Zakończenie Roku jubileuszowego 
Bł. Bronisława Markiewicza  

w Niemczech 
 
W niedzielę, 20 stycznia 2013 roku w Eitorf 
(delegatura niemiecko-austriacka) odbyły 
się uroczystości zakończenia Roku Jubi-
leuszowego z okazji 100. rocznicy śmierci 
Błogosławionego ks. Bronisława Markie-
wicza. Na tę uroczystość przybyło wielu 
zaproszonych gości z kraju i zagranicy. 

Zarząd Generalny naszego Zgromadzenia 
reprezentowali dwaj radcy generalni: ks. 
Tadeusz Musz i ks. Adam Żurad. 
 
Mszy św. w kościele parafialnym Św. 
Patryka przewodniczył były biskup pomoc-
niczy diecezji kolońskiej dr Heiner Koch 
(obecnie, od 18 stycznia br. ordynariusz 
diecezji drezdeńsko-miśnieńskiej). 
W uroczystej Eucharystii wzięli udział także 
księża dziekani: Anno Burghof i Hermann-
Josef Metzmacher z pobliskich dekanatów, 
jak również nasi współbracia z Kolonii 
i Buschhoven oraz siostry michalitki 
z Düsseldorf. 
 

 
 
Kolejnym punktem obchodów jubi-
leuszowych była przygotowana przez ks. 
proboszcza Jana Mikruta oraz ks. wikari-
usza Zbigniewa Kopiniaka akademia 
słowno-muzyczna ku czci naszego Ojca 
Założyciela. Podczas tej uroczystości 
przedstawiciele Zarządu Zgromadzenia 
Św. Michała Archanioła wręczyli biskupowi 
Heinerowi Koch medal „Benemerenti” za 
otwartość, bardzo dobrą współpracę 
i życzliwość okazywaną w pracy duszpas-
terskiej michalitom i michalitkom 
pracującym w diecezji kolońskiej 
w Niemczech. 
 
Wspólnota Michalicka świętowała razem 
z parafianami, współpracownikami, 
przyjaciółmi Zgromadzenia, którym ser-
decznie dziękujemy za troskę i budowanie 
wspólnoty Kościoła. Jan Mikrut CSMA 

Za: www.michalici.pl 
 

Dni polonijnej młodzieży męskiej w 
USA 

 
W dniach 18-21 stycznia 2013 r. w parafii 
św. Floriana w Hamtramack odbywały się 
doroczne dni polonijnej młodzieży męskiej 
z parafii prowadzonych przez Księży To-
warzystwa Chrystusowego w Ameryce 
Północnej. W tym roku wzięło w nim udział 
aż 33 młodych chłopców w wieku od 14-21 
lat. Dni te przebiegały pod hasłem „Wypłyń 
na głębię wiary”. Spotkanie to miało na 
celu pogłębienie swojej relacji z Bogiem, 
poszukiwanie drogi swojego życia oraz 
nawiązanie nowych przyjacielskich więzi.  
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Chłopcy brali czynny udział w Mszach św. i 
nabożeństwach oraz duchowych konfer-
encjach. Nie brakło też innych atrakcji 
takich jak: wyjazd na „Auto Show”, Opłatek 
Rodziny Radia Maryja w parafii Matki 
Boskiej Częstochowskiej, codzienne 
zajęcia sportowe i wieczorne projekcje 
filmowe o tematyce religijnej. Nad całym 
przebiegiem tego spotkania czuwał ks. 
Mirosław Frankowski wraz z księżmi  
Chrystusowcami: Leszkiem Preben-
dowskim z Toronto, Krzysztofem Janickim 
z Oshawy i Józefem Siedlarzem z Sterling 
Heights.  
 

 
 
Młodzież reprezentowała swoje parafie z 
Kanady i z różnych stanów Ameryki. 
Przybyli oni z Los Angeles, Phoenix, 
Washington DC, Chicago, Sterling Hts, 
Hamtramck, Toronto i Oshawa. Było to już 
trzecie tego rodzaju spotkanie polonijnej 
młodzieży męskiej, mamy nadzieję że 
wyda owoce w postaci nowych powołań 
zakonnych i kapłańskich.  

Za: www.chrystusowcy.pl  
 

Nowy poczatek franciszkanów w 
Albanii 

 
Kilka dni temu został podpalony fran-
ciszkański kościół w Fier w Albanii. O 
obecnym stanie sytuacji informuje nas 
Tomáš Lesňák, Kustosz słowackiej 
kustodii, która prowadzi tę misję we 
współpracy z Polakami. 
 
Drodzy Współbracia, przyjaciele i sym-
patycy naszych misji! 
 
Wielu z Was, którzy dowiedzieli się o 
pożarze naszego kościoła w Albanii, pytają 
się o nowości w tej sprawie i obecną sy-
tuację. Chciałbym więc zapewnić Was, że 
nasi bracia czują się dobrze i kontynuują 
pomimo ostatnich trudności ich mis-
ję. Razem z siostrami i wiernymi zaczęli 
doprowadzać do porządku wnętrze 
kościoła. Na pewno trzeba będzie wy-
mienić okna i drzwi, jak też tynki w całym 

Kościele. Ławki, ołtarz i ambona powinny 
nadawać się do dalszego użytku. Wydaje 
się, że struktura budynku i dach nie będą 
wymagały wielkich napraw. Jeżeli chodzi o 
sprawcę podpalenia, to pozostał on na 
miejscu zdarzenia aż do pojawienia się 
strażaków i policji, przyznał się do 
dokonania czynu i znajduje się obecnie w 
więzieniu. Dziękuję Wam wszystkim za 
słowa solidarności i wsparcia, która ja 
osobiście i bracia z kustodii otrzymaliśmy 
w tych dniach. Wielu pytało mnie, jak 
można nam pomóc. Potrzebujemy przede 
wszystkim wsparcia modlitewnego, aby 
współbracia nadal kontynuowali ich misję 
w Albanii z poświęceniem i odwagą, jak do 
tej pory. Gdyby ktoś chciał także pomóc 
nam materialnie w odbudowie kościoła, 
podaję niżej nasz adres i namiary konta 
kustodii. 
 
Z prośbą o modlitwę za naszą misję w 
Albanii i odbywającą się teraz w Asyżu 
200. Kapitułę generalną naszego Zakonu 
Fra Tomáš Lesňák, kustosz 
 
Konto bankowe:  
REHOLA MENSICH BRATOV 
KONVENTUALOV – MINORITOV IBAN): 
SK56 3100 0000 0040 6002 
7019 SWIFT/BIC: 
LUBASKBX VOLKSBANK SLOVENSKO, 
a.s NAM. SV. FRANTISKA 8/A, 810 00 
BRATISLAVA     Za: www.franciszkanie.pl  

 
Prośba ojców białych o pomoc w 

odnowie sprofanowanego kościoła 
w Nigrze 

 
Wystawa pt. „Z otwartymi dłońmi”, poświę-
cona ks. kard. Adamowi Kozłowieckiemu 
SJ, uroczyście otwarta zostanie 19 czer-
wca br. o godz. 18 w Parlamencie Europe-
jskim w Brukseli. Poprzedzi je o godz. 
16:00 konferencja na temat życia i pracy 
misjonarza Afryki. 
 
Ekspozycja składa się z 20 plansz, które 
opisują barwne życie kard. Kozłowieckie-
go, przedstawiając różne okresy z życia 
kapłana: dzieciństwo, powołanie zakonne, 
pobyt w więzieniach i obozach koncentra-
cyjnych oraz jego niezwykle bogatą dzia-
łalność misyjną w Afryce. 
 
- Opowiada ona o misjonarzu, który uczył 
właściwie pojętej tolerancji i szacunku dla 
drugiego człowieka, walczył latami o równe 
prawa dla mieszkańców Afryki i potrafił 
dostrzec dobro nawet w swoich obozowych 
oprawcach. Jednocześnie pozostał wierny 
powołaniu kapłańskiemu, zawsze bronił 

praw Kościoła i odważnie wypowiadał 
swoje poglądy – poinformowała KAI 
Katarzyna Cesarz, kustosz Muzeum 
Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w 
Hucie Komorowskiej.        Za: www.deon.pl  
 
Fałszywe SMS-y i maile o sytuacji w 

Indiach  

Ogłoszenie tej treści jest rozpowszechni-
ane w tych dniach poprzez Internet i 
przede wszystkim przez sms-y:  ”Wiado-
mość od Ojca Prowincjała Misji Fran-
ciszkańskiej w Indiach. Przekazując infor-
macje od Prowincjała franciszkanów OFM 
w Indiach: Módlcie się za Kościół w Indi-
ach. Buddyjscy ekstremiści w Indiach, 
podpalili zeszłej nocy 20 za kościołów. 
Popołudniu planowane jest zniszczenie 
200 kościołów w prowincji Olisabang 
kościołów. Zamierzają zabić 200 mis-
jonarzy w ciągu najbliższych 24 godzin. 
Obecnie wszyscy chrześcijanie ukrywają 
się w wioskach. Módlcie się za nich i 
wysyłajcie tę wiadomość do wszystkich 
chrześcijan, których znacie. Módlcie się do 
Boga, aby się zmiłował nad naszymi 
braćmi i siostrami w Indiach. Gdy ot-
rzymacie tę wiadomość,proszę was bardzo 
o jej pilne wysłanie do wszystkich ludzi 
dobrej woli. Módlcie za nich, do Pana 
Naszego Wszechmogącego i Zwycięskie-
go. Z poważaniem, Gonzalo Duarte G., 
ss.cc.Biskup Valparaiso” 
 
Ponieważ wielu zwróciło się do nas z 
zapytaniem, pragniemy potwierdzić, że jest 
to fałszywa wiadomość, która krąży od 
wiosny zeszłego roku. 
 

 
 
Podajemy niżej link na misyjny serwis 
informacyjny Asia News, w którym 
przełożony prowincji franciszkańskiej w 
Indiach wyjaśnia że nie istnieje żadna 
prowincja Olisabang w Indiach i że cała 
reszta wiadomości jest fałszem. 
 
Przypominamy wszystkim, że w podob-
nych przypadkach najlepiej nie otwierać 
maili ani tym bardziej załączników, ani nie 
posyłać dalej podobnych wiadomości przez 
sms-y. 
Zobacz: misyjna agencja informacyjna Asia 
News                    Za: www.franciszkanie.pl  

 
 
 
 

 
Zapowiedzi wydarzeń 

 

Zaproszenie na pielgrzymke do 
Rzymu dla seminarzystów,  
nowicjuszek i nowicjuszy 

 
Ks. Piotr Naumowicz MIC, przewodniczący 
Komisji ds. Powołan KWPZM poin-
formował, że Komisja Duszpasterstwa 

Powołań przy Konferencji Episkopatu 
Polski organizuje w dniach 4-7 lipca 2013 
r. pielgrzymkę seminarzystów, nowicjuszek 
i nowicjuszy do Rzymu.  
 
W obecnej chwili rozważane sa różne 
opcje tej pielgrzymki. W programie jest też 

przewidzane spotkanie dla formatorów 
oraz Msza św. Z papieżem Benedyktem 
XVI. Zgłoszenia trzeba wysłać do 15 mar-
ca 2013 r. na specjalnych formukarzach, 
które zostały przesłane do kurii prowincjal-
nych. Red. 
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Zapowiedź kapituły generalnej 
dominikanów 

 
Generał Zakonu Kaznodziejskiego, ojciec 
Bruno Cadoré zwołał kolejną kapitułę 
generalną dominikanów, która rozpocznie 
się 22 lipca w Trogirze w Chorwacji. 
 
Kapituła generalna, posiadająca najwyższą 
władzę w Zakonie Dominikanów, to ze-
branie braci reprezentujących poszcze-
gólne prowincje zakonne. Mają oni 
przyjrzeć się i przedyskutować sprawy 
dotyczące funkcjonowania całego Zakonu. 
Wybór terminu i miejsca najbliższej kapitu-
ły jest zgodny z postanowieniami 
poprzedniego takiego zgromadzenia, które 
odbyło się w Rzymie we wrześniu 2010 
roku. Uczestnicy kapituły wybrali wtedy o. 
Bruno Cadoré 86. następcą Świętego 
Dominika, który na początku XIII wieku 
założył Zakon Kaznodziejski. 
 
Sekretarzem generalnym najbliższej kapit-
uły został mianowany o. Mihael Tolj z 
Prowincji Chorwacji. Zgodnie z pragnie-
niem Generała, kapituła powinna za-
kończyć się 8 sierpnia, w uroczystość 
Świętego Dominika – termin ten będzie 
jednak zależał od programu i przebiegu 
prac ojców kapitulnych. 
 
W specjalnym liście o. Cadoré wezwał 
wszystkich członków Rodziny Domini-
kańskiej do modlitwy o pomyślny przebieg 
kapituły poprzez ofiarowanie w tej intencji 
mszy świętych oraz włączenie tej sprawy w 
modlitwę prośby podczas Liturgii Godzin. 
Od samych początków w Zakonie Braci 
Kaznodziejów istniały dwa rodzaje kapituł 
generalnych: kapituła prowincjałów oraz 
kapituła definitorów. Z czasem wyłonił się 
jeszcze trzeci rodzaj kapituły generalnej – 
złożonej zarówno z prowincjałów, jak i 
definitorów. Odbywają się one na zmianę, 
co trzy lata. 
 
Kapituła prowincjałów i kapituła definitorów 
mają tą samą władzę i równe prawa. 
Każda z nich, niezależnie od innych, ma 
prawo proponowania nowych regulacji i 
zatwierdzania lub odrzucania propozycji 
zgłoszonych na poprzedniej kapitule. Ró-
żnica między nimi polega jedynie na tym, 
że kapitułę prowincjałów tworzą przed-
stawiciele władz prowincji, a kapitułę 
definitorów – przedstawiciele samej 
prowincji, wybierani podczas kapituł 
prowincjalnych. 
 
Kapituła generalna to przede wszystkim 
zgromadzenie ustawodawcze. Ponadto 
kapituły mają funkcję dyscyplinarną: mogą 
sądzić, karać, zdejmować z urzędów itp. 
Kapituły podejmują współczesne problemy, 
zawsze jednak w odniesieniu do życia i 
misji Zakonu. Mogą także formułować 
wskazania dla całego Zakonu na temat 
praktykowania charyzmatu dominikańskie-
go i sposobów docierania do 
współczesnych ludzi z orędziem Ewangelii. 
W kapitule generalnej, na zaproszenie 
generała, mogą uczestniczyć przed-
stawiciele wszystkich gałęzi Zakonu – 

także mniszek klauzurowych i świeckich 
dominikanów. 
 
Kapituła w Chorwacji będzie kapitułą 
definitorów. Z ramienia Polskiej Prowincji 
Zakonu weźmie w niej udział o. Michał 
Paluch.                  Za: www.dominikanie.pl  
 
Polscy i szwajcarscy saletyni razem 

 
Historia znowu zbliżyła polskich I 
szwajcarskich saletynów tak bardzo, jak na 
początku XX wieku. Wtedy Szwajcarzy 
stanowili saletyński zasiew na naszych 
ziemiach i budowali wspólnie z młodymi 
Polakami fundamenty przyszłej prowincji 
polskiej. Dzisiaj Polacy podejmują się 
kontynuacji niektórych saletyńskich dzieł 
Szwajcarów – napisał w liście z okazji 
połączenia prowincji ks. prowincjał Andrzej 
Zagórski MS. 
 
Polska prowincja Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy Saletynów rozpoczęła ostatnią 
fazę przygotowań do połączenia się z 
obecną prowincją szwajcarską. Tego aktu 
dokona 2 lutego 2013 r. ks. generał Sil-
vano Marisa MS w Untere Waid w 
Szwajcarii. 
 
W uroczystości, oprócz przełożonego 
generalnego wezmą udział zarządy obu 
prowincji oraz przełożeni saletyńskich 
domów zakonnych. Osiem dni później, 10 
lutego br., w sanktuarium Matki Bożej 
Saletyńskiej w Dębowcu odbędzie się 
polska celebracja tego ważnego aktu. 
 
Po połączeniu domy i dzieła prowincji 
szwajcarskiej utworzą okręg w ramach 
prowincji polskiej. Będzie on posiadał 
własnego przełożonego, mianowanego po 
konsultacji z członkami okręgu oraz własne 
statuty. 
 
Związki polskich saletynów ze szwajcar-
skimi współbraćmi są bardzo głębokie. 
Pierwszymi saletynami na ziemiach pol-
skich było 5 Szwajcarów, którzy w 1902 r. 
przyjechali do Krakowa w celu nauki 
języka polskiego. Mieli oni zrealizować 
umowę między zgromadzeniem a 
biskupem Springfield Thomasem D. 
Beavenem, który poprosił saletynów o 
duszpasterstwo Polaków w swojej diecezji. 
W 1904 r. dwaj z nich wyjechali do USA, a 
trzej pozostali dali początek działalności 
zgromadzenia na ziemiach polskich. 
 
W ciągu ostatnich 20 lat kilku polskich 
saletynów wspierało prowadzenie 
niektórych dzieł w Szwajcarii. Natomiast 
sam projekt zjednoczenia obu prowincji 
powstał kilkanaście lat temu. Był on od-
powiedzią na narastające trudności per-
sonalne w prowincji szwajcarskiej. 
 
Obradująca na przełomie kwietnia i maja 
2012 r. w Willimantic (USA) XXXI Kapituła 
Generalna zadecydowała o podniesieniu 
regionu Angoli – zależnego formalnie od 
Szwajcarii – do rangi prowincji. Ponieważ 
zarówno Szwajcarzy, jak i Polacy jeszcze 
wcześniej wyrazili chęć zjednoczenia, ta 
sama Kapituła Generalna zatwierdziła 
połączenie obu prowincji. Na początku 

stycznia 2013 r. angolańscy saletyni 
wybrali pierwszą w swojej historii radę 
prowincjalną. To umożliwiło podjęcie przez 
Radę Generalną decyzji o dacie oficjalne-
go połączenia. 
 
Wszystkich odwiedzających stronę 
www.saletyni.pl prosimy o duchowe 
wsparcie wspólnego dzieła szwajcarskich i 
polskich saletynów.      Za: www.saletyni.pl 

Przygotowania do festiwalu 
filmowego w Niepokalanowie 

 
Ruszyły przygotowania do kolejnego,  już 
28-go Międzynarodowego Katolickiego 
Festiwalu Filmów i Multimediów w 
Niepokalanowie. Organizatorami Festiwalu 
są: Zakon Braci Mniejszych Konwentual-
nych, a dokładnie Klasztor Niepokalanów 
OO. Franciszkanów oraz Katolickie 
Stowarzyszenie Filmowe im. Św. 
Maksymiliana Marii Kolbego – członek 
SIGNIS International; członek 
Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. 
Dużą rolę w przygotowaniu Festiwalu ma 
też Urząd Gminy Teresin wraz z Wójtem – 
Markiem Olechowskim i jego zastępcą – 
Markiem Jaworskim. Do współorganiza-
torów można zaliczyć Starostwo Powiatu 
Sochaczew ze Starostą – Tadeuszem 
Korysiem. Jest to wspaniała okazja do 
promocji naszej Gminy, Powiaty i regionu, 
nie tylko w Polsce, ale też i na całym 
świecie. Gdyż Festiwal – jak wskazuje 
nazwa jest o zasięgu międzynarodowym. 
 
Honorowy Patronat nad Festiwalem od 
samego początku sprawował śp. ks. 
Kardynał Józef Glemp, Prymas-Senior 
oraz dziś dalej sprawuje ks. Kardynał 
Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski. 
Zaproszenia do Komitetu Honorowego 
Festiwalu Niepokalanów 2013 dostali też 
inni przedstawiciele hierarchii Kościoła 
rzymsko-katolickiego w Polsce. 
 
Obecnie trwają prace organizacyjne nad 
przygotowaniem Festiwalu. Tradycją lat 
ubiegłych można zgłaszać do 15 lutego  
2013 r. swoje produkcje do pokazu 
konkursowego. Filmy będą oceniane w 
pięciu kategoriach. Filmy fabularne, filmy 
dokumentalne, programy telewizyjne, 
programy edukacyjne i katechetyczne oraz 
filmy amatorskie. Programy radiowe są 
oceniane w dwóch kategoriach konkur-
sowych: słuchowiska oraz reportaże i 
krótkie audycje cykliczne. Programy multi-
medialne oraz strony internetowe www. 
oceniane są bez podziału na kategorie, 
według  Regulaminu Festiwalu. Wszystkie 
szczegółowe informacje są dostępne na 
stronie http://www.festiwalniepokalanow.pl 
 
Hasło, które patronuje tegorocznemu 
Festiwalowi to myśl zaczerpnięta z Orędzia 
papieża Benedykta XVI na 46. Światowy 
Dzień Środków Społecznego Przekazu: 
„Milczenie i słowo drogą ewangelizacji”. 
 
 Chodzi o to, żeby zdobyć umiejętność 
słuchania, kontemplacji a nie tylko 
mówienia. 
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Warto zwrócić uwagę na to, że od roku 
1986, na ten jeden z nielicznych katolickich 
festiwali filmowych i chyba jedyny na 
świecie festiwal multimedialny zgłoszono 
już ponad 5 000 filmów fabularnych, 
dokumentalnych i amatorskich, programów 
telewizyjnych, radiowych i prezentacji 
multimedialnych oraz stron internetowych z 
ponad 50 krajów całego świata i 
wszystkich kontynentów. 
 
Rozpoczęcie 28. Międzynarodowego 
Katolickiego Festiwalu Filmów i Multi-
mediów 11 kwietnia 2013 r. podczas 
trwających na Zamku Królewskim w War-
szawie Targów Wydawców Katolickich. 

Autorzy nadesłanych prac będą mogli 
promować swoje dzieła na stoisku Festi-
walu i Katolickiego Stowarzyszenia 
Filmowego wraz z Wydawnictwem Ojców 
Franciszkanów z Niepokalanowa. 
 
Zakończenie Festiwalu w sobotę – 11 maja 
2013 r. Niepokalanowie. W godzinach 
przedpołudniowych będzie Gala rozdania 
nagród, następnie Msza św. w Sanktuari-
um Św. Maksymiliana Marii Kolbego, a po 
południu pokaz nagrodzonych filmów i 
możliwość spotkania się z twórcami. 
 
Patronat medialny nad Festiwalem 
sprawuje m.in. Wydawnictwo Ojców Fran-

ciszkanów oraz Radio Niepokalanów. Tam 
też ukazywać się będą na bieżąco   infor-
macje nt. przebiegu Festiwalu. Dołączyła 
się również Fundacja Dobrych Mediów 
„Przesłanie”, która  zajmuje się promocją 
wartości chrześcijańskich w środkach 
społecznego przekazu oraz inspiruje 
działania, służące ulepszaniu świata 
komunikacji społecznej w oparciu o 
wartości humanistyczne i polską tradycję. 
 

o. Jacek Staszewski OFMConv 
 

 
 
 

 
Witryna Tygodnia 

 

Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych 
 
W grudniu 2012 r. ukazała się w Oficynie 
Wydawniczej „Impuls” książka dotycząca 
pedagogii zgromadzeń zakonnych: Peda-
gogie katolickich zgromadzeń zakonnych. 
Historia i współczesność, t. 1, red. Janina 
Kostkiewicz, Oficyna Wydawnicza „Im-
puls”, Kraków 2012. W tomie tym zostały 
zaprezentowane pedagogie następujących 
zgromadzeń: franciszkanów, bernardynów, 
jezuitów, sióstr katarzynek, pijarów, mis-
jonarzy lazarystów, pallotynów, 
salezjanów, salezjanek, zmart-
wychwstańców, nazaretanek, pasterek, 
służebniczek bł. Edmunda Bojanowskiego, 
michalitów i szarych urszulanek. Jest to 
pierwsze tego typu opracowanie w Polsce, 
bardzo przydatne zarówno dla 
wykładowców i studentów pedagogiki, jak i 
działalności duszpasterskiej, wychow-
awczej i zakonnej.  

W Oficynie został już złożony drugi tom, 
pod redakcją pani profesor Janiny 
Kostkiewicz i ks. profesora Kazimierza 
Misiaszka, salezjanina. Znajdą się w nim 
pedagogie takich zgromadzeń, jak maria-
nów, redemptorystów, sióstr adoratorek, 
jadwiżanek, niepokalanek, salwatorianów, 
zmartwychwstanek, orionistów, orionistek i 
pasjonistek. 
 
Więcej informacji na temat wydanej pozycji 
w: www.impulsoficyna.com.pl 
 
Możliwość kontaktu i zakupu pozycji 
poprzez e-mail:  

impuls@impulsoficyna.com.pl  
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Odeszli do Pana 
 

   

ŚP. KS. EMIL BOBA (1933-2013) SDB

Dnia 27 stycznia w 80 roku życia, w 63 
roku ślubów zakonnych, 53 roku kapłańst-
wa odszedł do Pana ks. Emil BOBA SDB 
,współbrat Inspektorii krakowskiej. Pogrzeb 
odbędzie się w środę 30 stycznia o godzi-

nie 11.00 w Sanktuarium Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu. Po 
Mszy św. odprowadzenie na cmentarz 
parafialny. 

Polecamy naszego zmarłego współbrata 
Miłosierdziu Bożemu 

Za: www.salezjanie.pila.pl 

 

ŚP. KS. KRZYSZTOF JANUSZ (1961-2012) CM

W poniedziałek 21 stycz-
nia 2013 roku w Paryżu 
odszedł do wieczności Ś † 
P Ks. Krzysztof Janusz 
CM. Urodził się 25 kwiet-
nia 1961 roku w Krynicy 
Zdrój diecezja tarnowska. 
W 1980 r. wstąpił do 

Zgromadzenia Księży Misjonarzy a 
święcenia kapłańskie otrzymał 24 maja 
1986 roku. 
 
Placówki: 1986-1987 – Kraków MNP z 
Lourdes, katecheta 1987-1989 – Sopot, 
wikary 1989-1990 – Francja, Paryż 1990-
1994 – Madagaskar, Ranomafana, mis-

jonarz 1994-1995 – Madagaskar, Manan-
tenina, misjonarz 1995-1998 – Madagas-
kar, Antananarivo, misjonarz 1999-2013 – 
Francja 
 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie!  
Za: www.misjonarze.pl 

 

ŚP. KS. JÓZEF WĄTROBA (1930-2013) SDS

Dnia 19 stycznia 2013 roku w Bielsku-
Białej zmarł Ks. Józef Wątroba. Msza Św. 
żałobna została odprawiona dnia 23 stycz-
nia w kościele pw. NMP Królowej Polski w 
Bielsku-Białej. 
 
Ks. Józef Wątroba urodził się dnia 20 
lutego 1930 roku w miejscowości Łazy koło 
Bielska-Białej. Edukację na szczeblu pod-
stawowym, którą odbywał w rodzinnej 
miejscowości, w 1944 roku, przerwały 
działania wojenne. Przez pół roku pra-
cował w zakładzie metalurgicznym, a 
następnie włókienniczym. Trudna sytuacja 
rodzinna i materialna sprawiła, że dopiero 
w 1948 roku mógł ukończyć szkołę 
powszechną i rozpocząć naukę w liceum. 
W 1951 roku planował studia teologiczne 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale 
kolejne przeciwności uniemożliwiły realiza-
cję tych zamiarów. Podjął więc pracę za-
robkową w zakładach „Izolator” w Ka-
mienicy koło Bielska-Białej. Początkiem 
września 1952 roku wstąpił do Towarzyst-
wa Boskiego Zbawiciela. W lipcu 1953 
roku rozpoczął nowicjat w Bagnie i przyjął 
imię zakonne Janusz.  
 
Dnia 8 lipca 1954 roku złożył pierwszą 
profesję zakonną. Śluby wieczyste złożył 
dnia 8 lipca 1957 roku w Bagnie. Święceń 
kapłańskich, dnia 29 czerwca 1959 roku w 
Trzebnicy, udzielił mu bp Bolesław 
Kominek. Po święceniach pełnił funkcję 
socjusza nowicjatu w Bagnie. W 1960 roku 

rozpoczął studia z zakresu teologii moral-
nej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
 Z dniem 26 czerwca 1964 roku został 
skierowany do domu zakonnego w Pias-
towie w charakterze pomocy duszpaster-
skiej. Równolegle kontynuował pracę 
naukową.  
 

 
 
W styczniu 1965 roku powierzono mu 
urząd przełożonego piastowskiej 
wspólnoty. Decyzją prowincjała z dnia 28 
sierpnia 1970 roku został przeniesiony do 

domu zakonnego w Międzywodziu, gdzie 
realizował obowiązki wikariusza parafii pw. 
św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach. 
Dnia 22 maja 1975 roku został mianowany 
superiorem i ekonomem wspólnoty w 
Międzywodziu. Dnia 20 stycznia 1979 roku 
podjął obowiązki superiora i ekonoma 
domu zakonnego we Wrocławiu.  
 
W czerwcu 1981 roku mianowano go 
wicesuperiorem wrocławskiej wspólnoty. Z 
dniem 30 czerwca 1984 roku objął urząd 
superiora salwatoriańskiego domu przy 
Bulwarach Słowackiego w Zakopanem, 
skąd po trzech latach posługi został przen-
iesiony do Wszemirowa, gdzie podjął 
obowiązki wikariusza parafii pw. św. 
Michała Archanioła. Dnia 30 czerwca 1993 
roku powierzono mu urząd wikariusza 
parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w 
Krzywinie Gryfińskim. Z dniem 25 sierpnia 
1994 roku został przeniesiony do domu 
zakonnego w Bielsku-Białej przy ul. NMP 
Królowej Polski. 
 
Ks. Józef Wątroba zmarł dnia 19 stycznia 
2013 roku w Bielsku-Białej. Msza Św. 
żałobna została odprawiona dnia 23 stycz-
nia w kościele pw. NMP Królowej Polski w 
Bielsku-Białej. Urna z prochami zmarłego 
Kapłana została pochowana w rodzinnym 
grobowcu na cmentarzu w miejscowości 
Bielowicko.                          Za: www.sds.pl 

 

 


