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Wiadomość tygodnia 

 

 

BEZDOMNI NA JASNEJ GÓRZE 
Około 1000 osób modliło się w narodowym Sankuarium podczas VIII Pielgrzyki ludzi bezdomnych 

 
Po raz 8. na Jasnej Górze odbyła się 
Pielgrzymka Bezdomnych. Spotkanie, 
organizowane przez Caritas Polska, 
zgromadziło w sobotę, 9 listopada, ok. 
1000 osób. Przyjechali bezdomni z 22 
diecezjalnych oddziałów Caritas z całej 
Polski.  
 
„Bezdomność to nie tylko brak dachu nad 
głową, ale to brak odnalezienia się w 
wartościach, odnalezienia się w Domu 
Boga. Przyjechało bardzo zróżnicowane 
grono, bo rzeczywiście nie wszyscy są 
tymi, którzy nie mają dachu nad głową, ale 
wielu jest pogubionych w życiu, tym, któ-
rym służy na co dzień Caritas swoimi 
placówkami żywieniowymi, noclegowniami 
- mówi br. Hieronim ze Zgromadzenia 
Ducha Świętego, który przyjechał z 45 
bezdomnymi z diec. bydgoskiej – Byd-
goszcz ma ogromną rzeszę bezdomnych, 
bezradnych, pokrzywdzonych przez los, tu 
przyjechali tylko przedstawiciele. Ci ludzie 
tak naprawdę potrzebują ogromnej miłości 
i odnalezienia tej miłości przede wszyst-
kim u Pana Boga, ale i życzliwego po-
święcenia im czasu, żeby czasem mogli 
usłyszeć samego siebie, żeby mogli odna-
leźć drogę do ludzkich serc, do ludzkich 
nadziei i do konkretnej pomocy”.  
 
 „W Bydgoszczy jest kilka noclegowni, ale 
tak naprawdę, kiedy przychodzi ten więk-
szy mróz, one są przepełnione, gro ludzi 
szuka schronienia na klatkach schodo-
wych. Pewno żadne instytucje ani kościel-
ne, ani samorządowe nie uporają się z 
tym problemem, tym bardziej, że rzesza 
bezrobotnych powiększa się, rzesza ludzi, 
która traci dom z racji braku środków, 
żeby go utrzymać, to przyszłość katastro-
falna” – podkreśla br. Hieronim.  
 
W ramach pielgrzymki odbyło się spotka-
nie w Kaplicy św. Józefa i Msza św. w 
Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem 
bpa Antoniego Długosza, bpa pomoc. 
arch.częstochowskiej.  

 
„Papież Jan Paweł II mówił: ’drogą Kościo-
ła jest człowiek’, i cokolwiek ludzie prze-
żywają na ziemi, nie może być obojętne 
dla Kościoła, dlatego Kościół staje w 
obronie poczętego życia, Kościół nie 
wyraża zgody na eutanazję, ponieważ 
każdy ma prawo do naturalnej śmierci, 
Kościół staje w obronie narodów, gdzie są 
łamane prawa ludzkie, a szczególnie 
Kościół materialnie pomaga narodom 
dotkniętym różnymi kataklizmami, a przez 
misje Caritas, stara się o to, aby przez 
ludzi nieść pomoc i wyrażać miłość wobec 
człowieka potrzebującego - mówił w homi-
lii bp Antoni Długosz  
 
– Dlatego ukochani, doświadczając róż-
nych sytuacji swojego życia, biedy, słabo-
ści, nędzy materialnej macie prawo korzy-
stać z miejsc, gdzie Kościół rzymskokato-
licki przychodzi wam z pomocą, ale pa-
miętajcie o jednym, że wszyscy jesteśmy 
świątynią Chrystusa”.  

 
Caritas robi program pilotażowy „dam 
radę!”. „Wybranych zostało 10 osób w 
wieku 25-35 lat, chodzi o to, żeby Ci ludzie 
przez ten program otrzymali mieszkania 
chronione, pozwolić im wyjść z tej bez-
domności poprzez pracę, ale też pracę 
nad nimi księdza, psychologa. Chcemy 
ten program przeprowadzić u nas w Cari-
tas Polska, żeby później był takim pro-
gramem wzorcowym dla innych progra-
mem pomocowym do wyjścia z bezdom-
ności” – opowiada ks. Marian Subocz, 
dyrektor Caritas Polska. 
  
Do 20 listopada 2013 roku Caritas Polska 
prowadzi także zbiórkę funduszy na po-
moc osobom bezdomnym korzystającym z 
noclegowni i jadłodajni prowadzonych 
przez Caritas. Fundusze pozyskiwane 
będą przede wszystkim przez charytatyw-
ny SMS z hasłem POMAGAM numer 
72052 oraz przez wpłaty na konto Caritas 
z dopiskiem „bezdomni”. o. Stanisław 
Tomoń        Za: www.jasnagora.com 

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

 

Redemptoryści zakończyli roczni-
cowe uroczystości 

 
W sobotę 9 listopada w klasztorze redemp-
torystów w Krakowie odbyło się zakończe-
nie obchodów rocznicowych, przeżywa-
nych przez cały rok w związku ze 130. 
rocznicą powrotu redemptorystów do Pol-
ski i 80. rocznicą śmierci sługi Bożego o. 
Bernarda Łubieńskiego. 
 
Ten niestrudzony misjonarz redemptorysta 
pracował w Krakowie w sumie przez 13 lat, 
co zostało szczególnie podkreślone w 
czasie wieczornej Eucharystii w sanktua-
rium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
której będzie przewodniczył o. Prowincjał 
Janusz Sok. W kazaniu podkreślił on, że o. 
Łubieński był odważnym i kreatywnym 
misjonarzem, który starał się wychodzić do 
każdego człowieka i przybliżać mu Boże 
miłosierdzie. Kaznodzieja wyraził też prze-
konanie i nadzieję, że sługa Boży zostanie 
rychło włączony do grona błogosławio-
nych. 

 
 
W części przedpołudniowej rocznicowego 
spotkania z udziałem redemptorystowskich 
wspólnot formacyjnych: postulatu, nowicja-
tu i seminarium oraz wychowawców i 
innych współbraci został podjęty temat 
powołania kapłańsko-zakonnego. Konfe-
rencję zatytułowaną „Wartość powołania 
kapłańsko-zakonnego na tle obecnej sytu-
acji społeczno-kulturowej” wygłosił o. To-
masz Protasiewicz OFMCap, magister 
nowicjatu kapucynów z Sędziszowa Mało-
polskiego. Młodzi redemptoryści w ramach 
dzielenia się w grupach dyskusyjnych 
zastanawiali się potem, jak dobrze i owoc-
nie przeżyć Rok Wspierania Redemptory-
stowskiego Powołania Misyjnego, obcho-
dzony w całym Zgromadzeniu od 1 sierp-
nia 2013 do 9 listopada 2014. 
 
Po południu uczestnicy spotkania roczni-
cowego udali się w pielgrzymce do Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewni-
kach, gdzie włączyli się w modlitwę koron-
ką do Bożego Miłosierdzia. Następnie 
odbyła się projekcja premierowa nowego 

filmu powołaniowego pt. „Sequela – pójdź 
za mną” w reżyserii br. Piotra Kochańskie-
go, przygotowanego z inicjatywy Duszpa-
sterstwa Powołań Redemptorystów. 
 
Całe wydarzenie odbywało się w dniu 281. 
rocznicy założenia Zgromadzenia Re-
demptorystów, co było piękną okazją do 
podziękowania Bogu za istnienie i działal-
ność misyjną redemptorystów w Polsce i 
na świecie. Jedną z ważnych intencji świą-
tecznego dnia była modlitwa o nowe powo-
łania do tego misyjnego Zgromadzenia. o. 
Sylwester Cabała CSsR 

Za: www.redemptor.pl  
   

Czuwanie z pallotynkami na Jasnej 
Górze 

 
Czuwanie Współpracowników Apostolskich 
Sióstr Pallotynek odbyło się na Jasnej 
Górze w noc z 9 na 10 listopada. W tym 
roku spotkaniu przyświecały słowa hasła: 
„Wiara rozjaśnia nadzieję”. 
  
„Najważniejsze jest to, że ludzie przyjeż-
dżają, że chcą, że starają się i chcą być na 
wezwanie Pana takim ‘przedłużeniem’, 
każdy sobie zakłada, że na następne 
czuwanie kogoś zaprasza, z kimś przyjeż-
dża. To jest apostolstwo, to jest dzielenie 
się radością – mówi s. Consolata Majew-
ska,  organizatorka spotkania – W tym 
roku hasłem naszego czuwania jest: ‘Wia-
ra rozjaśnia nadzieję’, wydawałoby się, że 
odwrotnie, że nadzieja rozjaśnia wiarę, nie, 
to wiara rozjaśnia nadzieję. Kończy się 
Rok Wiary i to jest takie utwierdzenie nas 
w tym, co przeżywaliśmy w ciągu roku”.  
 
Czuwanie tradycyjnie podzielone było na 
dwie części. Pierwsza rozpoczęła się o 
godz. 16.00 w Auli o. Kordeckiego. W tym 
czasie pielgrzymi wysłuchali wykładu nt. 
„Gender jako zagrożenie dla wiary i życia 
człowieka”, który przedstawiła s. Urszula 
Kłusek oraz występu przygotowananego 
przez Związek Górali.  
 
Czuwanie nocne w Kaplicy Matki Bożej 
rozpoczął Apel Jasnogórski. Po nim przy-
szedł czas na Różaniec, który poprowadzili 
górale i wykład „Wiara rozświetla nadzieję” 
ks. Władysława Zązela, duszpasterza 
Podhalan. Pół godziny przed Eucharystią 
zabrzmiał Akatystw wykonaniu Trio z para-
fii Serca Jezusowego w Krakowie.  
 
O północy rozpoczęła się Msza św., pod-
czas której pielgrzymi dokonali Aktu Zawie-
rzenia Matce Bożej . Piękną tradycją czu-
wań jest czas modlitwy intencjami piel-
grzymów, wtedy odczytywane są wszystkie 
intencje, które uczestnicy czuwania złożyli 
Jasnogórskiej Matce. Na zakończenie 
nastąpiło uroczyste rozesłanie i odmówio-
no Godzinki ku czci Najświętszej Maryi 

Panny.  
 
Charyzmatem Międzynarodowego Zgro-
madzeniem Sióstr Misjonarek Apostolstwa 
Katolickiego, nazywanych od nazwiska 
Założyciela – św. Wincentego Pallottiego – 
siostrami pallotynkami, jest katechizacja w 
szkołach podstawowych i średnich, prowa-
dzenie przedszkoli, praca pielęgniarek 
zakonnych w szpitalach, troska o chorych i 
samotnych, prowadzenie grup apostolskich 
dla młodzieży, dzieci i osób dorosłych. 
Szczególnym zadaniem Zgromadzenia jest 
praca misyjna. Siostry Pallotynki pracują w 
Rwandzie, Zairze, Kamerunie i Tanzanii, 
od niedawna także na Ukrainie, Białorusi i 
na Syberii. o. Stanisław Tomoń  

Za: www.jasnagora.com 
  

Chrystusowiec zwyciężył w konkur-
sie literackim o Janie Pawle II 

 
Kleryk Maciej Koczaj – student czwartego 
roku w Wyższym Seminarium Duchownym 
Towarzystwa Chrystusowego zwyciężył w 
Ogólnopolskim Konkursie Literackim dla 
Studentów organizowanym w ramach VIII 
Dni Jana Pawła II – 2013 – „Mądrość”. 
 

 
 
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie 
napisać esej dotyczący zagadnienia mą-
drości w twórczości Karola Wojtyły/Jana 
Pawła II. Praca kleryka Koczaja, która 
zdobyła pierwsze miejsce, dotyczyła róż-
nych propozycji mądrości zawartych w 
dramacie Karola Wojtyły „Brat naszego 
Boga”. Nagrodą za zwycięstwo jest piel-
grzymka do Ziemi Świętej. 
 
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu 
miało miejsce  7 listopada w sanktuarium  
bł. Jana Pawła II w Krakowie-
Łagiewnikach. Dni Jana Pawła II wieńczyła 
Msza święta, której przewodniczył kard. 
Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji 
ds. edukacji katolickiej. Po Mszy prof. Zofia 
Zarębianka (UJ), przewodnicząca jury, 
odczytała werdykt , a rektor Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie prof. Andrzej 
Chochół wręczył alumnowi Maciejowi 
Koczajowi pamiątkowy dyplom oraz na-
grody rzeczowe. Następnie miała miejsce 
uroczysta kolacja, w której laureat również 
uczestniczył. 
 

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2013/11/Zrzut-ekranu-2013-11-10-o-19.29.49.png
http://www.redemptor.pl/
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/19688.mp3
http://www.jasnagora.com/
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Esej zatytułowany „Mądrość Maksa i mą-
drość Adama. Co Karol Wojtyła mówi o 
mądrości w dramacie «Brat naszego Bo-
ga»?” okazał się jedynym nagrodzonym w 
tej edycji konkursu. Jak stwierdziła prze-
wodnicząca jury w wypowiedzi dla portalu 
franciszkańska3.pl: „Tylko jedna z prac 
zwróciła naszą uwagę i okazała się na tyle 
wybitną i spełniającą kryteria, by ją uhono-
rować”.               Za: www.chrystusowcy.pl 
                       

VIII Asyż 
zakończony w Gdańsku 

 
Spotkanie Asyż w Gdańsku – zorganizo-
wane już po raz ósmy przez Dom Pojed-
nania i Spotkań oraz Gdańskich Francisz-
kanów wraz z Gmina Żydowską i Wspólno-
tą Muzułmańską – odbyło się 25 paździer-
nika w starym prezbiterium kościoła św. 
Trójcy w Gdańsku. 
 
Tradycja dialogu przedstawicieli różnych 
religii oraz wspólnej modlitwy o pokój 
nabrała szczególnego znaczenia w kon-
tekście ataku na wolność wyznania, jaką 
było podpalenie gdańskiego meczetu. 
 
Tematem tegorocznej edycji Asyża w 
Gdańsku było Wychowanie dla pokoju. 
Pytanie, czy wspólnoty religijne prowadzą 
nowe pokolenia do mentalności i ducha 
pokoju, brzmiało szczególnie wyraziście 
wobec powtarzających się sytuacji napięć i 
konfliktów związanych także z tożsamością 
duchową i religijną. 
 
Podczas wspólnej modlitwy odczytano 
wersety z Tory, Koranu oraz Ewangelii 
wskazujące na duchowość pokoju i brater-
stwa. Zarówno w modlitwie, jak i w czasie 
rozmowy przy wspólnym stole, centralnym 
zagadnieniem było przykazanie miłości 
Boga i bliźniego – obecne w każdej z 
trzech tradycji duchowych. 
 

 
 
Symbolicznym gestem jedności i brater-
stwa było dzielenie się powszednim chle-
bem, przygotowanym na tę okazję specjal-
nie przez gdańskich piekarzy. Gestem 
solidarności była także zbiórka pieniędzy 
na usunięcie szkód w meczecie. O oprawę 
muzyczną spotkania zadbali Magdalena 
Moszew oraz studenci Gdańskiej Akademii 
Muzycznej. 
 
Obecni byli przedstawiciele trzech wielkich 
religii monoteistycznych i wyznań chrześci-
jańskich oraz przedstawiciele świata poli-
tyki. Wśród reprezentantów wspólnot reli-
gijnych obecny był ks. bp. Marcin Hinz z 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 
Jakub Szadaj z Gminy Żydowskiej oraz 
imam Hani Hraish ze wspólnoty Muzuł-
mańskiej. 
 
Na spotkaniu gościli też Konsul Generalny 
Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku 
Annette Klein, Zastępca Prezydenta Mia-
sta Gdańska Maciej Lisicki oraz Wicemar-
szałek Województwa Pomorskiego Hanna 
Zych-Cisoń. Przybyli ponadto mieszkańcy 
trójmiasta, studenci gromadzący się we 
franciszkańskim duszpasterstwie akade-
mickim oraz młodzież z Kwidzyna i Lębor-
ka. 
 
W imieniu organizatorów spotkania wyra-
żamy wdzięczność wobec wszystkich, 
którzy pomogli w jego przygotowaniu oraz 
wsparli naszą akcję pomocy dla wspólnoty 
muzułmańskiej. Następny Asyż w Gdańsku 
już za rok.            Za: www.franciszkanie.pl  
 

24. Forum Szkół Katolickich 
 
24. Forum Szkół Katolickich odbywało w 
dniach 7-9 listopada w jasnogórskim sank-
tuarium. W spotkaniu uczestniczy kilkuset 
dyrektorów i nauczycieli szkół katolickich. 
Hasłem przewodnim tegorocznego forum 
są słowa: „Być dla drugich, jak Chrystus 
dla nas”.  
Wśród zagadnień, jakie podjęto podczas 
Forum, są m.in.: ogólnodostępność i rekru-
tacja do szkół, nowelizacja Karty Nauczy-
ciela, problematyka prawno-finansowa 
szkół. Przedstawiony zostanie temat wy-
chowania moralnego – zagrożeń i istoty 
projektowanych rozwiązań wraz ze wska-
zówkami dla formułowania prawa we-
wnętrznego szkoły. Zostanie omówiona 
także problematyka dotycząca udziału w 
wydarzeniach ujętych w kalendarium rocz-
nym: Forum Młodzieży, Konferencje Dy-
rektorów, 20-lecie RSK w 2014 r., ustale-
nia dotyczące kalendarium na rok 2014.  
 
Wśród tegorocznych prelegentów byli 
m.in.: bp Grzegorz Ryś, bp Edward Daj-
czak, ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, prof. 
dr hab. Katarzyna Olbrycht, ks. dr Woj-
ciech Węgrzyniak, ks. Tomasz Jaklewicz 
oraz ks. dr Marek Studenski.  
 
„Problem wiary, to jest temat wiodący i 
poważny, ponieważ ten cały klimat i za-
śmiecenie umysłu, to wszystko powoduje, 
że człowiek wśród wielu spraw gubi, traci 
hierarchię, nie umie tego uporządkować. 
Szkoła katolicka powinna przynajmniej w 
tym pomóc” – podkreślał bp Edward Daj-
czak.  
 
„Ja mam wrażenie, że dzisiaj szkoły kato-
lickie będąc na świeczniku jednocześnie, 
są wystawiane na jakąś szczególną próbę, 
i to nie tylko to, co niesie świat i taka zło-
wroga ideologia gender, ale także to, co 
niesie rzeczywistość, jakaś degradacja 
kultury, degradacja języka – zauważa bp 
Marek Mendyk, Asystent Rady Szkół Kato-
lickich - Myślę, że szkoły katolickie w tym 
byciu dla innych, muszą być takim świa-
tłem, muszą nieść to szczególne przesła-

nie, że jest w nich to niezwykłe światło, 
jakim jest sam Chrystus, który z miłości 
oddał się dla drugiego człowieka”.  
 
Zdaniem bp Marka Mendyka, siłą szkół 
katolickich jest budowanie na trwałych 
wartościach: „To nie tylko poczucie bez-
pieczeństwa, to nie tylko wychowanie, to 
nie tylko wysoki poziom nauczania, ale to 
jest rzeczywiście budowanie na trwałych 
wartościach, na mocnych wartościach. I 
jeżeli człowiek chce zbudować coś ważne-
go, wspaniałego, piękny dom i nie tylko 
chce, żeby on był trwały, ale żeby było w 
nim pięknie, przytulnie i bezpiecznie, to 
musi budować na takich wartościach, które 
nie przemijają. Dla nas taką wartością jest 
Chrystus i Ewangelia”.  
 

 
 
W czwartek, 7 listopada o godz. 20.00 
Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przewod-
niczył i homilię wygłosił bp Marek Mendyk. 
„Naszą modlitewną wdzięcznością i pa-
mięcią ogarniamy te wszystkie środowiska, 
w których rozwijają się katolickie szkoły. 
Modlimy się za tych, którzy podejmują 
odpowiedzialność za tę szczególną misję 
w życiu Kościoła” – powiedział na wstępie 
ks. biskup. 
  
W piątek, 8 listopada o 9.30 Mszy św. w 
Kaplicy Matki Bożej przewodniczył bp 
Edward Dajczak, delegat KEP ds. Krajo-
wego Duszpasterstwa Nauczycieli. Homilię 
wygłosił bp Marek Mendyk. 
 
Ostatniego dnia Forum, w sobotę, 9 listo-
pada poranną Eucharystię przed Cudow-
nym Obrazem celebrował abp Wacław 
Depo, metropolita częstochowski. Podczas 
modlitwy został ponowiony Akt Zawierze-
nia szkolnictwa katolickiego Matce Bożej.  

Za: www.jasnagóra.com  

 
 

Sprostowanie 
 
W ostatnim Biuletynie nr 44/2013 pojawiła 
się wiadomość, zaczerpnięta z portalu 
deon.pl, na temat o. prof. A. Posackiego 
SJ, w której podano nieprawdziwą infor-
macje, jakoby o. Posacki był wykładowcą 
KUL, zatrudnionym w Katedrze Teologii 
Duchowości Katolickiej. Na życzenie Ks. 
prof. Marka Chmielewskiego informujemy, 
że O. Posacki nigdy nie zatrudniony na  
KUL-u, a tym bardziej nie był pracowni-
kiem wspomnianej Katedry. Przepraszamy 
równocześnie za podanie tej błędnej in-
formacji.                      Redakcja Biuletynu 

 

http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2013/11/Gdańsk-zakończony-VIII-Asyż.jpg
http://www.franciszkanie.pl/
http://www.jasnagora.com/galeria-n.php?ID=8287
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/19659.mp3
http://www.jasnagóra.com/
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Naukowcy modlili się na Świętym 
Krzyżu 

 
Od czterech lat na początku listopada w 
murach świętokrzyskiego sanktuarium na 
wspólnej modlitwie gromadzi się społecz-
ność Politechniki Świętokrzyskiej na czele 
z Rektorem Stanisławem Adamczakiem i 
przedstawicielami Senatu oraz profesoro-
wie, pracownicy i studenci tej świętokrzy-
skiej uczelni. 
 

 
 
We wczorajsze niedzielne popołudnie 
godzinie 15.00 w  bazylice celebrowaliśmy 
Mszę Świętą w intencji Politechniki Świę-
tokrzyskiej. Eucharystii przewodniczył  
opata świętokrzyski O. Zygfryd Wiecha 
OMI. Okolicznościowe kazanie wygłosił 
mistrz nowicjatu O. Wojciech Popielewski 
OMI. 
 
Kaznodzieja w swoim słowie akcentował 
wagę Reguły św. Benedyktyna w tworze-
niu kultury europejskiej, jak i roli jaką ode-
grały klasztory benedyktyńskie na zie-
miach polskich w tym szczególnie opactwo 
łysogórskie. Wspólną modlitwę uświetnił 
Chór Politechniki  pod dyrekcją Pani Mał-
gorzaty Banasińskiej – Barszcz. 
 
Po Mszy Świętej wysłuchaliśmy prelekcji 
Pana Krzysztofa Furmanka, właściciela 
firmy „Furmanek Renewal”, który przybliżył 
aktualny stan prac przy odbudowywanej 
wieży kościelnej, w które zaangażowana 
jest także Politechnika Świętokrzyska.  

Za: www.swietykrzyz.pl 
 

Mariańscy bracia zakonni spotkali  
się w Licheniu 

 
22 mariańskich braci zakonnych po raz 
dwunasty spotkało się w Licheniu, aby u 
stóp Matki Bożej Licheńskiej wziąć udział 
w dorocznym zjeździe. 
 
Listopadowe spotkania braci zakonnych ze 
Zgromadzenia Najświętszej Maryi Panny 
są okazją do wymiany doświadczeń oraz 
podziękowania Bogu za dar powołania do 
mariańskiej wspólnoty. To także sposob-
ność do braterskiego jednoczenia się i 
wymiany doświadczeń z posługi, którą 
pełnią w wielu parafiach na terenie Polski i 
za granicą. 
 
„Tradycją stało się, że w trakcie licheńskich 
zjazdów bracia rozważają życie i dokona-

nia jednego, wybranego marianina. W tym 
roku była to postać br. Bronisława Zału-
skiego, wybitnego pedagoga, społecznika, 
który na początku XX wieku pełnił funkcję 
dyrektora mariańskiego kolegium na war-
szawskich Bielanach” – wyjaśnił br. Ma-
riusz Machul, organizator spotkania. 
 
Dni skupienia rozpoczęły się w poniedzia-
łek, 4.11, a zakończyły dziś, 7.11. We 
wtorek bracia uczestniczyli w pogrzebie 
zmarłego w ubiegłym tygodniu współbrata, 
ks. Aleksandra Karpińskiego. Spotkali się 
także z prowincjałem mariańskiego zgro-
madzenia, ks. Pawłem Naumowiczem. 

Robert Adamczyk 
 

Karmelita we franciszkańskiej  
pustelni w Kalwarii Zebrzydowskiej 
 
11.listopada  kustosz Sanktuarium kalwa-
ryjskiego – O. Gracjan Kubica, dokonał 
aktu poświęcenia, odremontowanej w 
ostatnim czasie, pustelni św. Heleny, znaj-
dującej się poniżej kościoła Ukrzyżowania. 
 
Po odmówieniu Koronki do Bożego Miło-
sierdzia poświęcono cały obiekt. Temu 
wyjątkowemu wydarzeniu towarzyszyła 
instalacja Br. Wojciecha Preidla, karmelity 
trzewiczkowego, który przez najbliższy 
czas będzie opiekował się pustelnią. 

 Za: www.kalwaria.eu 

 
Spotkanie formacyjne osób  
konsekrowanych w Elblągu 

 
9 listopada 2013 roku w Elblągu w sank-
tuaryjnej parafii redemptorystów odbyło się 
spotkanie formacyjne dla osób konsekro-
wanych diecezji elbląskiej. Rozpoczęło się 
ono w kaplicy Miłosierdzia Bożego o godz. 
15:00 koronką do Bożego Miłosierdzia, po 
której była okazja do spowiedzi św. i indy-
widualnej adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. Zakonnicy i siostry zakonne wysłu-
chali również konferencji na temat: „Bez 
nowych ewangelizatorów nie ma nowej 
ewangelizacji. Zadania ewangelizatora”, a 
także odmówili różaniec w intencji nowych 
powołań zakonnych. 
  
Następnie uczestnicy spotkania formacyj-
nego udali się do Sanktuarium Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, gdzie została od-
prawiona Msza św. pod przewodnictwem 
ks. bp. Jana Styrny, ordynariusza diecezji 
elbląskiej, byli również obecni: ks. infułat 
Mieczysław Józefczyk, ks. Grzegorz Pu-
chalski, rektor Wyższego Seminarium 
Duchownego diecezji elbląskiej oraz księ-
żą proboszczowie parafii elbląskich. Kaza-
nie wygłosił o. Piotr Chyła, Wikariusz Pro-
wincjała Prowincji Warszawskiej Redemp-
torystów. Kaznodzieja nawiązał do przypa-
dającej w tym dniu 281. rocznicy powsta-
nia Zgromadzenia Redemptorystów i 
dziękczynienia za nowych błogosławionych 
redemptorystów, męczenników hiszpań-
skich. Zachęcał, abyśmy wpatrując się w 
życie św. Alfonsa i błogosławionych mę-
czenników hiszpańskich, potrafili za ich 
wzorem realizować wolę Boga w naszym 

życiu.  Po zakończonej Mszy św. jej 
uczestnicy udali się do klasztoru na brater-
skie spotkanie. O. Piotr Wiśniewski CSsR  

Za: www.redemptor.pl  

  

Wizytacja generalna w Ołtarzewie 
 
„W okresie swego urzędowania Przełożony 
Generalny odwiedzi – zgodnie z normami 
prawa – przynajmniej raz wszystkie pro-
wincje, regie i wspólnoty miejscowe”. Tak 
Prawo SAC normuje kwestię spotkania 
Przełożonego Generalnego z członkami 
Stowarzyszenia. Co kryje się za tymi „od-
wiedzinami” nasza Wspólnota ołtarzewska 
mogła doświadczyć w dniach od 4 do 7 
listopada 2013 r., podczas trwania wizyta-
cji kanonicznej. Do pallotyńskiego semina-
rium w charakterze wizytatora przybył 
Przełożony Generalny – ks. Jacob Nam-
pudakam SAC oraz Radca Generalny – ks. 
Gilberto Orsolin SAC. 
 
Myślą przewodnią przekazaną przez na-
szych gości, było przeżywanie wspólnoty 
pallotyńskiej jako jednej, wielkiej rodziny. 
Stowarzyszenie jest rzeczywistością wielo-
kulturową i międzynarodową i to dla nas 
ogromna szansa na dotarcie z Ewangelią 
aż po krańce świata. Drugą niezwykle 
istotną kwestią są pragnienia. Dotyczą one 
relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem, ale 
i z samym sobą. „Życie należy do was!” – 
powiedział klerykom Generał – „To od was 
zależy kim będziecie. Musicie jedynie 
odkryć w sobie pragnienia i realizować je.” 
Ks. Gilberto podkreślił natomiast, że to 
Chrystus musi być centrum życia i to On 
powinien być punktem odniesienia we 
wszystkich sytuacjach jakie nas spotykają. 
Miłość Boża jest z nami mimo naszych 
upadków i mamy być w życiu „małymi 
znakami” tej Miłości. 
 

 
 
Podczas wizytacji miało miejsce spotkanie 
ze wspólnotą domową, przedstawicielami 
parafii, radą alumnów oraz wszystkimi 
klerykami. Ponadto każdy z księży i braci 
miał możliwość indywidualnej rozmowy z 
wizytatorami. 
 
Ksiądz Generał w czasie Eucharystii koń-
czącej okres wizyty kanonicznej, dziękował 
Bogu za dar powołań. Pytał o to, jak dzisiaj 
odnowić Stowarzyszenie. Przypomniał, że 
powołanie nie jest w pierwszej kolejności 
dla powołanego, ale dla ludzi, do których 
Pan Bóg posyła. „Nie bójcie się tej wyma-

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2013/11/Zrzut-ekranu-2013-11-11-o-21.57.38.png
http://www.swietykrzyz.pl/
http://www.kalwaria.eu/
http://www.redemptor.pl/
http://www.wsdsac.pl/pl/
http://www.wsdsac.pl/pl/
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gającej drogi, gdyż Kościół przeżywa dziś 
trudności z powodu komfortu i materiali-
zmu!” – nawoływał Przełożony Generalny. 
 
Wizytacja generalna była dla naszego 
ołtarzewskiego wieczernika okazją do 
refleksji nad tym, jak realizujemy w co-
dzienności charyzmat św. Wincentego 
Pallottiego. Wnioski wyciągnięte z tych 
kilku dni, posłużą nam na długie lata. Z 
Bożą pomocą staniemy się jeszcze wier-
niejszymi naśladowcami naszego Pana 
Jezusa Chrystusa – Apostoła Ojca Przed-
wiecznego.                              Za: InfoSac 

 
 Tydzień formacyjny franciszkań-

skich braci zakonnych 
 
26 braci zakonnych z Polski i Słowacji 
wzięło udział w tygodniu formacyjno-
kształceniowym, zorganizowanym w Kra-
kowie, dla franciszkanów do 5 lat po ślu-
bach wieczystych. Od 4 do 9 listopada 
spotykali się na wspólnej modlitwie, wykła-
dach i pracy w grupach pod hasłem „Wiara 
i ewangelizacja”. 
 
Młodzi zakonnicy z trzech polskich Prowin-
cji oraz z Kustodii Słowackiej i ekipa wy-
kładowców, w której skład weszli francisz-
kanie zajmujący się duszpasterstwem, 
formacją, terapią, pracą naukową i dydak-
tyczną oraz nowymi formami ewangeliza-
cji, spędziła w franciszkańskim Wyższym 
Seminarium Duchownym w Krakowie 
prawie tydzień. 
 
Kurs rozpoczęli od dnia skupienia, prowa-
dzonego przez o. Andrzeja Prugara – ojca 
duchownego w franciszkańskim semina-
rium. W konferencjach o. Andrzej mówił o 
misji każdego brata, jaka jest ewangeliza-
cja przez miłość. 
 

 
 
Przez kolejne dni bracia uczestniczyli w 
zajęciach wykładowo – warsztatowych, 
prowadzonych przez: o. Roberta Zbierań-
skiego z Domu Pojednania i Spotkań im. 
św. Maksymiliana M. Kolbe w Gdańsku 
oraz o. Mateusza Stachowskiego – z 
Klasztoru w Gdyni (redaktora Franciszka-
nie.TV i odpowiedzialnego w Prowincji 
gdańskiej za Komisję ds. Środków Spo-
łecznego Przekazu). O. Robert mówił o 
ewangelizacji jaką każdy z braci realizuje 
wypełniając swoje codzienne obowiązki w 
klasztorze czy kościele, natomiast o. Ma-
teusz uczył jak ewangelizować za pomocą 
mass mediów. 

W ostatnim dniu kursu zajęcia prowadził o. 
Piotr Bielenin, wykładowca Instytutu Stu-
diów Franciszkańskich i zaproponował 
zgromadzonym temat: „Wiara i głoszenie 
Słowa – według św. Franciszka i jego 
następców”. Uczestnicy kursu zapoznali 
się także z praktycznymi formami nowej 
ewangelizacji prowadzonej przez: Sank-
tuarium Matki Bożej i Franciszkański Dom 
Formacyjno-Edukacyjny w Rychwałdzie 
(wykład prowadził o. Bogdan Kocańda – 
kustosz sanktuarium, proboszcz i gwar-
dian) oraz Franciszkańskie Centrum Profi-
laktyki Uzależnień w Chęcinach (zajęcia 
prowadził o. Paweł Chmura – gwardian, 
dyrektor FCPU i terapeuta uzależnień). o. 
Piotr Stanisławczyk OFMConv  

Za: www.zakonfranciszkanow.pl   
  

25-lecie obecności 
Karmelitanek Misjonarek w Polsce 

 
Nasza przyjaźń z Bogiem znajduje swój 
wyraz w misji, w posłudze wszystkim lu-
dziom, zwłaszcza tym najbardziej potrze-
bującym materialnie i duchowo” – tak na 
pytanie o charyzmat zgromadzenia odpo-
wiada s. Zofia Wojnarowska ze Zgroma-
dzenia Sióstr Karmelitanek Misjonarek. 
Jest jedną z pierwszych Polek, która wstą-
piła do wspólnoty założonej przez hiszpań-
skiego karmelitę bosego bł. Franciszka 
Palau y Quer. 
 
W domu macierzystym w Trzebini w Be-
skidzie Żywieckim karmelitanki misjonarki 
obchodziły w niedzielę, 27 października 
jubileusz 25 lat obecności w Polsce. Na 
ziemie polskie przybyły 27 października 
1988. W roku beatyfikacji założyciela 
zgromadzenia siostry zostały wysłane do 4 
krajów na różnych kontynentach. Polska, 
obok Brazylii, Tajwanu i Nigerii, była miej-
scem, gdzie powstała jedna z nowych 
fundacji. „Stawiając pierwsze kroki w Pol-
sce miałyśmy możliwość opatrznościowe-
go spotkania z rodziną Raczek z Żywca-
Sporysza. Państwo Raczkowie ofiarowali 
nam swój dom rodzinny wraz z ogrodem, 
który wkrótce stał się domem formacyjnym 
dla pierwszych karmelitanek misjonarek w 
Polsce” – opowiada s. Zofia i zaznacza, że 
międzynarodowość to jedna z cech cha-
rakterystycznych tej rodziny zakonnej. 
Pierwsze siostry, które tworzyły wspólnotę 
w Polsce, pochodziły z pięciu różnych 
krajów – Hiszpanii, Kolumbii, Salwadoru, 
Włoch i Polski. 
 
„Kilka lat temu, na miejscu starej stodoły, 
został wybudowany dom modlitwy El Ve-
drá” – wspomina jedna z sióstr. Od 2006 
roku odbywają się tu dni skupienia i reko-
lekcje dla młodzieży i dorosłych. Nazwa 
tego domu związana jest z korzeniami 
charyzmatu karmelitanek misjonarek. El 
Vedrá, charakterystycznie wynurzający się 
z morza masyw skalny u wybrzeży wyspy 
Ibiza, jest dla karmelitanek misjonarek 
szczególnym miejscem palautiańskim, 
związanym z ich założycielem św. Fran-
ciszkiem Palau. „Tutaj o. Franciszek czę-
sto oddawał się modlitwie i rozeznaniu. Z 
kolei wyspa Ibiza, miejsce jego zesłania, 

była dla niego, zwłaszcza w latach 1854-
1860 miejscem działalności misyjnej i 
ewangelizacyjnej, krzewieniem pobożności 
maryjnej” – opowiada s. Zofia.  
 
„Doświadczenie tajemnicy Kościoła w 
katedrze w Ciudadela na Menorce umac-
nia i konkretyzuje jego zamysły fundacyj-
ne. Kontemplację i działanie łączymy w 
służbie Kościołowi ” – dodaje była pielę-
gniarka. Karmelitanki misjonarki są obecne 
w 40 krajach na pięciu kontynentach. 
„Towarzyszymy tym, którzy chcą się spo-
tkać ze sobą i z Bogiem w naszych do-
mach modlitwy, prowadzimy katechizację 
w parafiach, zawiązujemy grupy modlitwy, 
przewodniczymy Liturgii Słowa tam, gdzie 
brak kapłanów; posługujemy chorym w 
szpitalach, wspieramy różne projekty sani-
tarne i zdrowotne; angażujemy się na polu 
edukacji dzieci i dorosłych, wśród młodych, 
którzy szukają sensu swojego życia, ota-
czamy troską starszych, samotnych, dzieci 
z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, rodziny, 
więźniów, emigrantów bez dokumentów, 
siostry pracują również na misjach ad 
gentes, daleko od swojej ojczyzny” – pod-
kreśla s. Zofia i przywołuje słowa bł. Fran-
ciszka o tym, że tam, gdzie Bóg wzywa, 
tam jest karmelitanka misjonarka. Obecnie 
karmelitanki misjonarki żyją w Polsce w 
trzech wspólnotach: w Trzebini, w Krako-
wie i Zabrzu. 
 

 
 
Niedzielne uroczystości odbywały się w 
kościele parafialnym pw. Matki Bożej Ró-
żańcowej w Trzebini. W Mszy św. dzięk-
czynnej, której przewodniczył ks. infułat 
Władysław Fidelus z konkatedry żywiec-
kiej. Homilię wygłosił o. Marian Stankie-
wicz, wiceprowincjał Prowincji Warszaw-
skiej Karmelitów Bosych. Udział w liturgii 
wzięli ojcowie karmelici bosi, mieszkańcy 
podżywieckiej wioski oraz karmelitanki 
misjonarki z różnych stron Polski i świata. 
W modlitwie uczestniczyli także przedsta-
wiciele rodziny Marii i Jana Raczków, 
którzy podarowali Karmelowi Misyjnemu 
swój rodzinny dom. 
 
Siostry w Trzebini współpracują w duszpa-
sterstwie parafialnym i w duszpasterstwie 
powołaniowym; organizują dni skupienia 
dla młodzieży oraz towarzyszą osobom i 
grupom przeżywającym swoje indywidual-
ne dni skupienia i rekolekcje; organizują 
dni skupienia dla dzieci przygotowujących 
się do I Komunii Świętej towarzyszą i 
współpracują w formacji III Karmelu 
Świeckiego; prowadzą spotkania z dzieć-

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2013/11/Zrzut-ekranu-2013-11-11-o-21.53.19.png
http://www.zakonfranciszkanow.pl/
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mi; pracują z dziećmi niepełnosprawnymi; 
odwiedzają chorych i starszych; pomagają 
potrzebującym rodzinom. 

 
Obecnie obok trzebińskiego domu eduka-
cyjno-formacyjnego placówki karmelitanek 

misjonarek znajdują się w Zabrzu i Krako-
wie.                               Za: www.karmel.pl  

 

   

Refleksja Tygodnia 

 
 

DLACZEGO ZAKONNICY ODCHODZĄ? 
Wywiad Radia Watykańskiego z abp. José Rodríguezem Carballo, sekretarzem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego  

i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego 
 
 
RW: Dane statystyczne dotyczące kry-
zysu życia konsekrowanego są dość 
niepokojące. Jak konkretnie wygląda 
sytuacja? 
 
Abp Carballo: Przede wszystkim chciał-
bym zauważyć, że ilekroć jest mowa o 
kryzysie życia konsekrowanego, kryzysie 
zakonów, od razu przechodzi się do liczb 
obrazujących skalę wystąpień z zakonów. 
Zapomina się przy tym, że zdecydowana 
większość osób konsekrowanych z wielkim 
radykalizmem dochowuje wierności swemu 
powołaniu. Jestem przekonany, i potwier-
dza to moje doświadczenie, wyniesione z 
pierwszych miesięcy pracy w Kongregacji 
ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i 
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, że 
życie konsekrowane jest dziś bardzo dy-
namiczne i pełne poświęcenia, konsekracji. 
Pod tym względem jestem więc pełen 
optymizmu.  
 
Oczywiście, prawdą jest, że wystąpienia z 
zakonów są niepokojące. I nie mogę po-
godzić się z myślą, że są one czymś nor-
malnym. Bo nie jest normalne, że po wielu 
latach formacji jakiś zakonnik czy zakonni-
ca przekonują się, że życie zakonne im nie 
odpowiada i porzucają je. Widzimy, że 
dane liczbowe są dość znaczące. Co roku 
odchodzi ok. 3 tys. osób konsekrowanych. 
Mówię tu o przypadkach, które przechodzą 
przez naszą kongregację i Kongregację ds. 
Duchowieństwa. Do tego trzeba doliczyć 
odejścia, którymi zajmuje się Kongregacja 
Nauki Wiary. 
 
RW: Jakie są główne przyczyny kryzy-
sów życia konsekrowanego, które w 
konsekwencji prowadzą do wystąpień? 
 
Abp Carballo: Z posiadanej przez nas 
dokumentacji wyłaniają się trzy główne 
przyczyny. Pierwsza to kryzys duchowy. 
Powiedziałbym, że w wielu przypadkach 
jest to wręcz kryzys wiary. Poczucie próż-
ni, w której znalazło się życie duchowe i 
wiara. Wynika stąd znaczenie, jakie za-
równo w formacji stałej jak i formacji po-
czątkowej powinno mieć umacnianie wiary 
oraz prymat Boga. Druga przyczyna to 
brak poczucia przynależności, przynależ-
ności nie prawnej, ale rzeczywiście do-
świadczanej. Chodzi tu o przynależność do 
wspólnoty, do prowincji i do własnego 

zgromadzenia. Jeśli tego brakuje, to powoli 
zaczyna się szukać na zewnątrz tego, 
czego nie znajduje się u siebie. I to prowa-
dzi do odejść. Dlatego też w formacji trze-
ba dbać o rozwijanie poczucia przynależ-
ności, które nikogo nie wyklucza, ale jest 
otwarte. Trzecia przyczyna ma charakter 
emocjonalny. Zazwyczaj sądzi się, że to 
jest najważniejsza przyczyna wystąpień. 
Ale dane, które posiadamy, nie potwier-
dzają tego. Jest prawdą, że wiele kryzysów 
powołaniowych kończy się małżeństwem 
czy innymi formami związków emocjonal-
nych. Jednakże to jest efekt końcowy, ale 
początki kryzysu są gdzieindziej. Tym 
niemniej przypomina nam to, że musimy 
dążyć do dojrzałego życia uczuciowego i 
zwracać na to uwagę. 
 

 
 
RW: Żyjemy dziś w kulturze tymczaso-
wości. Jaki wpływ ma to na życie kon-
sekrowane i jak się to przejawia w róż-
nych regionach świata? 
 
Abp Carballo: Oczywiście, ów kryzys 
wynikający z kultury prowizoryczności jest 
bardzo silny. Ojciec Święty zwracał na to 
uwagę przy różnych okazjach. Mówił o tym 
całkiem niedawno w Asyżu podczas spo-
tkania z młodzieżą, a także podczas spo-
tkania rodzin w Watykanie. Wydaje się, że 
w naszej kulturze wszystko jest zmienne, 
dziś mówię „tak”, jutro „nie, i nic się nie 
dzieje. Tymczasem jak przypomina Papież 
dla zakonnika, osoby konsekrowanej nie-
odwołalność jest czymś zasadniczym. Bóg 
nie kocha nas połowicznie. Dziś tak, jutro 
nie. Bóg kocha nas na zawsze. Choć 
człowiek nie wierny, Bóg dochowuje wier-

ności. Życie konsekrowane powinno być 
znakiem, przypowieścią, sakramentem 
miłości Boga do nas.  
 
Dlatego też musi być nieodwołalne, defini-
tywne. Oczywiście w kulturze takiej, jak 
nasza, nie jest to łatwe, bo współczesna 
kultura przenika do życia konsekrowanego. 
Ale z tego względu trzeba iść pod prąd. 
Papież Franciszek bardzo na to nalega, by 
iść pod prąd. Musi się to wyrażać również 
w formacji do życia konsekrowanego. Ale 
wpływ tej kultury prowizoryczności jest 
różna w zależności od kontynentu. Niekie-
dy ma skutki odwrotne od zamierzonych, 
prowadzi to większej wytrwałości. Z moje-
go doświadczenia wynika, że najsilniejszą 
wytrwałością odznacza się Azja, gdzie 
chrześcijanie są mniejszością. Być może 
wynika to z tego, że Azjaci jako tacy od-
znaczają się głęboką pobożnością. Istnieje 
zatem podatny grunt dla życia konsekro-
wanego. 
 
Natomiast Ameryka Łacińska przeżywa 
dziś poważne trudności. Jest coraz mniej 
powołań i coraz więcej wystąpień. To 
samo można powiedzieć o Europie, a 
nawet o Afryce. Na tym kontynencie sytua-
cja jest stabilna, ale nie ma wzrostu, które-
go się spodziewano. Jednakże w jakimś 
sensie jest to normalne, bo wiara chrześci-
jańska jest czymś nowym dla wielu krajów 
afrykańskich. Jeszcze nie myśli się tam na 
sposób chrześcijański, nie zawsze.  
 
Może natomiast dziwić sytuacja w Stanach 
Zjednoczonych. Mamy tam bowiem silnie 
zsekularyzowaną kulturę. Kościół prze-
szedł przez poważny kryzys związany 
przede wszystkim ze skandalami na tle 
seksualnym. A mimo tego w tym kraju 
liczba powołań rośnie. W tym roku było na 
przykład bardzo dużo święceń kapłań-
skich, zarówno w diecezjach, jak i w zako-
nach. To nam przypomina, że kiedy mó-
wimy o powołaniach, to musimy wiedzieć, 
że nie jest to dzieło człowieka. Podobnie 
też i wierność. Nie jest ona jedynie konse-
kwencją naszych starań i zobowiązań. 
Wierność daje nam Bóg. Człowiek musi ją 
przyjąć i na tym polega jego wielka odpo-
wiedzialność. Powołanie pochodzi od 
Boga, a człowiek musi je przyjąć.        

Za: Radio watykańskie    

 

http://www.karmel.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/jak-brat-placyd-koza-cwiczyl-kandydata-do-zakonu-brata-bartlomieja-worete-35238/
http://www.franciszkanie-warszawa.pl/
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  Wiadomości zagraniczne  
 
 

Salezjanie o sytuacji na Filipinach 
po przejściu tajfunu 

 
W oparciu o fragmentaryczne informacje, 
które docierają w tych godzinach, ogólna 
sytuacja salezjanów na Filipinach po przej-
ściu tajfunu Haiyan przedstawia się nastę-
pująco. 
 

 
 
Inspektoria Filipin Północnych (FIN): Mani-
la nie została dotkliwie dotknięta, jak rów-
nież domy w innych miastach, łącznie ze 
wspólnotami w Naga i Legazpi, na obsza-
rach, które najbardziej ucierpiały, nie 
ucierpiały 
 
Inspektoria Filipin Południowych (FIS): 
Wspólnoty wewnątrz i dokoła Cebu City nie 
ucierpiały. Właściwie tajfun przeszedł 
przez północny obszar wyspy Cebu. Dwie 
wspólnoty znajdują się na tym terenie: 
jedna w prowincji Samar Orientale, a druga 
w Dumnagas, w prowincji Iloilo.  
 
Z tymi dwoma placówkami do tej pory 
kontakt nie był możliwy. Jakkolwiek, na 
bazie pośrednich przekazów, nie wydaje 
się, by wspólnota w Borongan, składająca 
się z trzech salezjanów, ucierpiała. Poza 
tym to miasto zostało wybrane jako główna 
kwatera akcji pomocy w całej prowincji. 
 
Wspólnoty salezjańskie obu Inspektorii 
współpracują z narodową jednostką kryzy-
sową, która kieruje akcjami pomocy, po-
magając uchodźcom, którzy stracili 
wszystko, i wspierając tych, którzy stracili 
swoich bliskich w czasie przejścia  tajfunu 
Haiyan, uważanego za największy, jaki 
miał miejsce do tej pory. W Inspektorii FIS 
zostały zawieszone zajecia, aby można 
było lepiej skoncentrować się na akcji 
niesienia pomocy. 
 
Także uczniowie, nauczyciele, współpra-
cownicy świeccy z salezjańskich ośrodków 
włączyli się w zbiórkę, przygotowanie i 
pakowanie artykułów pierwszej pomocy, 
które zostaną nadesłane na różne wyspy 
dotknięte tajfunem. Już pierwsza tura 
pomocy, na którą składa się 25 000 zesta-
wów pierwszej pomocy, jest gotowa do 
wysłania.                    Za: www.infoans.org 
 

 

Papież Franciszek przestrzega 
przed podwójnym życiem 

 
Papież Franciszek powiedział w poniedzia-
łek, że nie można być jednocześnie dobro-
dziejem Kościoła i okradać państwa oraz 
biednych. Ten, kto udaje chrześcijanina, 
"wyrządza wielkie zło Kościołowi" - pod-
kreślił papież podczas mszy w Watykanie. 
 
W kazaniu wygłoszonym w Domu świętej 
Marty Franciszek mówił, że największe 
zgorszenie wywołuje nie ten, kto popełnia 
grzechy, lecz ten, kto ich nie żałuje. "Kto 
grzeszy i żałuje, prosi o wybaczenie, czuje 
się słaby, czuje się synem Bożym, upoka-
rza się i prosi o zbawienie przez Jezusa. 
Ten drugi zaś wywołuje zgorszenie, bo nie 
czuje żalu za grzechy, grzeszy dalej, ale 
udaje, że jest chrześcijaninem" - zauważył 
papież. 
 
"On powiada: 'przecież jestem dobroczyń-
cą Kościoła, sięgam do kieszeni i daję 
pieniądze Kościołowi'. Ale drugą ręką 
okrada państwo, biednych" - dodał. 
  
"Tak być nie może. To jest podwójne życie. 
I to zasługuje na to - mówi to Jezus, nie ja - 
by kamień młyński zawieszono mu u szyi i 
wrzucono go w morze" - powiedział Franci-
szek, przytaczając słowa z Ewangelii świę-
tego Łukasza. 
  
Papież mówił, że każdy, kto prowadzi 
podwójne życie "jest zdeprawowany". Taką 
postawę nazwał "malowaną zgnilizną 
moralną". "Taka osoba oszukuje. A tam, 
gdzie jest oszustwo, nie ma Ducha Boże-
go. Oto różnica między grzesznikiem a 
zdeprawowanym" - wskazał. 
  
"Chrześcijanin, który chwali się, że nim 
jest, ale nie żyje po chrześcijańsku, jest 
jednym z takich zdeprawowanych. Wszy-
scy znamy kogoś takiego i wiemy, jak wiele 
zła wyrządza Kościołowi. Zdeprawowani 
chrześcijanie, zdeprawowani księża... Ileż 
zła oni przynoszą Kościołowi" - powiedział 
Franciszek w kazaniu, przytoczonym przez 
Radio Watykańskie.          Za: www.deon.pl   

    

Beatyfikacja s. Marii Teresy Bonzel 
 
Pozdrawiając w niedziele 10 listopada  
wiernych po odmówieniu modlitwy Anioł 
Pański papież Franciszek przypomniał 
postać nowej niemieckiej błogosławionej. 
Beatyfikacja s. Marii Teresy Bonzel odbyła 
się po południu w Westfalii, w mieście 
Paderborn. 
 
Jak wskazał Papież, nowa błogosławiona z 
Eucharystii czerpała duchowe siły, by z 
miłością spieszyć z pomocą najsłabszym. 
Uroczystościom beatyfikacyjnym przewod-
niczył w imieniu Ojca Świętego prefekt 

Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kard. 
Angelo Amato. 
 

 
 
„Żywa wiara rodziców, dobry przykład, 
życie modlitwy miały wpływ na formację 
chrześcijańską przyszłej błogosławionej – 
powiedział Radiu Watykańskiemu kard. 
Amato. – Uczyła się w szkole średniej 
urszulanek w Kolonii. Kiedy wróciła do 
rodziny, pragnęła zostać siostrą zakonną. 
Przeszkodą były brak zgody matki, dole-
gliwości serca, które miały jej dokuczać 
przez całe życie, a przede wszystkim cho-
roba rodzonej siostry. Trwając w zamiarze 
poświęcenia się Bogu, mając 33 lata zało-
żyła za aprobatą biskupa Paderborn 
wspólnotę opartą na regule Trzeciego 
Zakonu św. Franciszka. Tak w 1863 r. 
powstało zgromadzenie Ubogich Sióstr 
Franciszkanek od Wieczystej Adoracji. S. 
Maria Teresa Bonzel była ich przełożoną 
generalną aż do śmierci w 1905 r. Kiedy 
umierała w 75. r. życia, zgromadzenie 
miało w Niemczech 870 sióstr w 71 do-
mach, a w Ameryce 700 sióstr w 42 do-
mach”.                    Za: Radio watykańskie 
 

Zaskoczenie i ból po aresztowaniu 
generała kamilianów 

 
Ogromne zaskoczenie i wielki ból – w ten 
sposób rada generalna zakonu kamilianów 
odniosła się do informacji o aresztowaniu 
swego przełożonego generalnego. O. 
Renato Salvatore został zatrzymany wczo-
raj pod zarzutem współudziału w porwaniu. 
By nie dopuścić do udziału w wyborach 
dwóch przeciwnych sobie zakonników miał 
zorganizować fikcyjną kontrolę policyjną. 
W jej wyniku nie mogli oni głosować i tym 
samym zatrzymany obecnie generał został 
wybrany na kolejną kadencję. 
 
W specjalnym komunikacie rada generalna 
kamilianów wyraża nadzieję, że cała spra-
wa zostanie dokładnie wyjaśniona. Zachę-
ca też zarówno zakonników, jak i całą 

http://www.infoans.org/
http://www.sklep.deon.pl/produkt/art,51251,franciszek-papiez-z-konca-swiata.html
http://www.sklep.deon.pl/produkt/art,51251,franciszek-papiez-z-konca-swiata.html
http://www.sklep.deon.pl/produkt/art,51251,franciszek-papiez-z-konca-swiata.html
http://www.sklep.deon.pl/produkt/art,51251,franciszek-papiez-z-konca-swiata.html
http://www.sklep.deon.pl/produkt/art,51251,franciszek-papiez-z-konca-swiata.html
http://www.deon.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2013/11/Zrzut-ekranu-2013-11-10-o-20.05.24.png
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wielką rodzinę kamiliańską, do modlitwy w 
intencji ojca generała. 
 
Razem z generałem kamilianów zatrzyma-
no pięć osób. Jeden z mężczyzn jest do-
skonale znany włoskiej straży finansowej z 
wcześniejszych śledztw prowadzonych 
przeciwko niemu w sprawie oszustw finan-
sowych. Ze śledztwa wynika, że dążył on 
do przejęcia zupełnej kontroli nad dwoma 
szpitalami prowadzonymi przez kamilianów 
na południu Włoch. Gdyby doszło do wybo-
ru innego generała, straciłby tę kontrolę.  

Za: Radio watykańskie 

 
Spotkanie europejskich prowincja-
łów karmelitów bosych w Dublinie 

 
W dniach 22-24 października 2013 roku 
odbyło się w Dublinie (Irlandia) spotkanie 
Konferencji Prowincjałów Europejskich 
(CEP). Krakowską Prowincję OCD repre-
zentowali: prowincjał o. Andrzej Ruszała, 
o. Piotr Hewelt, delegat z Ukrainy i o. Pa-
weł Wojnowski, reprezentant Słowacji. 
 

 
 
Pierwszego dnia wysłuchano relacji powi-
zytacyjnej o. generała Saverio Cannistrà i 
definitorów generalnych reprezentujących 
Europę. O. Generał, nawiązując do słów 
papieża Franciszka, że Kościół powinien 
być jak szpital polowy, w którym leczone 
są rany współczesnego człowieka, zwrócił 
uwagę, że czymś podobnym powinna być 
wspólnota zakonna. Wskazał na wspólnotę 
jako miejsce teologiczne doświadczenia 
Boga i miejsce wzajemnego umacniania 
się na drodze życia z Nim i pełnionych 
posług. Trud wzajemnego przebaczenia, 
komunii, wzajemnej pomocy, doświadcze-
nie choroby, starości, czy nawet wzajem-
nych słabości jest miejscem, w którym 
dojrzewa i umacnia się autentyczne do-
świadczenie duchowe.  
 
W południe uczestnicy zebrali się na Mszy 
św. z udziałem arcybiskupa Dublina Diaru-
ida Martina. W sesji popołudniowej o. 
Emilio Martinez, wikariusz Generalny 
przedstawił sytuację we Włoszech, a o. 
Albert Wach, II definitor generalny zrela-
cjonował sytuację w zróżnicowanym regio-
nie Europy środkowo-wschodniej. 
 
Drugiego dnia o. Jean Joseph Bergara, 
prokurator generalny podzielił się doświad-
czeniami z podejmowanych kontaktów ze 
Stolicą Apostolską, a także przedstawił 
wiele praktycznych rad i sposobów postę-
powania w najczęściej spotykanych proce-
durach prawnych w życiu prowincji. Sekre-
tarz generalny ds. 500-lecia narodzin św. 
Teresy od Jezusa o. Antonio Gonzales 

przedstawił prowadzone inicjatywy Zakonu 
związane z Jubileuszem.  
 
Ostatniego dnia Juan Borrego, sekretarz 
ds. informacji podzielił się spostrzeżeniami 
na temat komunikacji w Zakonie. Wskazał 
na potrzebę duszpasterstwa, które będzie 
zrozumiałe dla współczesnych ludzi.   
 
Trzeci dzień był także poświęcony pewnym 
kwestiom, związanym z sytuacją prawną w 
Kościele wspólnot sióstr karmelitanek bo-
sych. Po południu bracia udali się na wspó-
lne zwiedzanie miasta oraz odwiedziny 
Wspólnoty w klasztorze św. Teresy na Cla-
rendon Street.     
 
Na zakończenie dnia o. Jeronim z Kongo 
omówił sprawę zaangażowania misyjnego 
Zakonu, podkreślając że w Afryce stale 
potrzeba naszej obecności i wsparcia 
ekonomicznego. Następnie o. Olivier-Marie 
Rousseau przybliżył sytuację Zakonu w 
Iraku, a o. Patrizio Sciadini sytuację w 
Egipcie, a więc w regionach, gdzie aktual-
nie istnieje poważne zagrożenie dla chrze-
ścijan, w tym naszych współbraci i sióstr w 
Karmelu.            Więcej na: www.karmel.pl 

 
Franciszkanin nowym wikariuszem 

apostolskim w syryjskim Aleppo 
 
Kościół katolicki w Ziemi Świętej i w do-
świadczonej konfliktem zbrojnym Syrii 
cieszy się z nominacji nowego wikariusza 
apostolskiego Aleppo. Zwierzchnikiem 
syryjskich katolików obrządku łacińskiego 
został o. Georges Abou Khazen. Ten fran-
ciszkanin z Kustodii Ziemi Świętej znany 
był w niej zwłaszcza jako duszpasterz 
Jerozolimy i Betlejem. Poprzednio wikaria-
tem Aleppo kierował bp Giuseppe Nazzar-
ro OFM, były kustosz Ziemi Świętej. 
 
Franciszkańska Kustodia Ziemi oraz 
chrześcijanie w Betlejem i Jerozolimie z 
wielką radością przyjęli wiadomość o mia-
nowaniu o. Georgesa Abou Khazena wika-
riuszem apostolskim Aleppo dla katolików 
obrządku łacińskiego. Biskup-elekt urodził 
się w 1947 r. w Libanie. Po święceniach 
kapłańskich pracował przez wiele lat jako 
wikariusz, a następnie proboszcz w Betle-
jem i w Jerozolimie. Od 2004 r. przebywał 
w Syrii, gdzie pełnił m. in. obowiązki pro-
boszcza i gwardiana klasztoru św. Fran-
ciszka w Aleppo. Początki wikariatu sięgają 
XVIII wieku; obejmował on wówczas swym 
zasięgiem nie tylko Syrię, ale także Liban, 
Cypr, Palestynę, Egipt, Etiopię i Sudan. 
Obecnie jurysdykcja wikariatu ogranicza 
się jedynie do Syrii. 
 
Według statystyk z 2010 r. do wikariatu w 
Aleppo należało 13 tys. wiernych w dzie-
sięciu parafiach. Posługiwało im 36 kapła-
nów diecezjalnych, 52 zakonnych i 183 
siostry zakonne. Kościół w Ziemi Świętej, a 
szczególnie parafie gdzie posługiwał bi-
skup-elekt, pamiętają w modlitwie o swoim 
duszpasterzu i polecają Bogu zniszczoną 
konfliktem zbrojnym Syrię.  

Za: Radio watykańskie 
 

„Polscy” pallotyni w Brazylii odbyli 
IV Zebranie Regionalne 

 
W domu formacyjnym Matki Bożej Miłości 
w Guapimirim odbywało się IV Zebranie 
Regionalne Regii Matki Bożej Miłosierdzia 
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 
w Rio de Janeiro. Tematem przewodnim 
Zebrania trwającego od 4 do 8 listopada 
2013 r., były słowa: „Charyzmat życia 
konsekrowanego w służbie Nowej Ewan-
gelizacji”. 
 
Zgodnie z Prawem SAC (nr 341) w Zebra-
niu uczestniczą wszyscy pracujący w sta-
nie Rio de Janeiro i Minas Gerais, którzy 
złożyli wieczną profesję oraz wicerektor 
wspólnoty w Manaus i przedstawiciel 
wspólnoty lokalnej w Portugalii. W sumie 
26 członków Regii. Zgodnie z umową 
między Regią zależną i Prowincją Zwia-
stowania Pańskiego w Poznaniu, w Zebra-
niu uczestniczy wiceprowincjał ks. Lesław 
Gwarek SAC, reprezentujący Wyższego 
Przełożonego. 
 

 
 
Zebranie Regii ma na celu przeanalizowa-
nie prowadzonych aktywności apostolskich 
i planowanie nowych działań (Prawo SAC, 
nr 110). Zebranie zostało otwarte przez 
wyższego przełożonego Regii, ks. Jaro-
sława Chmieleckiego SAC. Pierwszy dzień 
IV Zebrania Regii Matki Bożej Miłosierdzia 
był dniem odnowy duchowej, prowadzonej 
przez ks. Lesława Gwarka SAC. Punktem 
wyjścia refleksji były słowa Ewangelii we-
dług św. Jana – rozdziały od 14 do 17 – 
będące testamentem Jezusa, zostawionym 
uczniom. Głównym obrazem przedstawio-
nym jest obraz winnej latorośli, w której 
Jezus przedstawiony jest, jako winny 
krzew a Jego Ojciec, jako ogrodnik. Aby 
dać owoc, musimy trwać w łączności z 
winnym krzewem. Trwanie w łączności z 
winnym krzewem, odbywa się poprzez 
przestrzeganie nowego przykazania, któ-
rym jest przykazanie miłości. 
 
Przeprowadzona refleksja, była każdego 
dnia pogłębiana w trakcie modlitwy indywi-
dualnej i adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. Ks. Lesław Gwarek SAC życzył dla 
Regi światła Ducha Świętego, wzrostu w 
charyzmacie Ojca Założyciela i opieki 
patronki Matki Bożej Miłosierdzia. Szcze-
gólne życzenia błogosławieństwa Bożego 
zostały przekazane nowo wybranemu 
Przełożonemu Regionalnemu, ks. Jose 
Rodrigues Filho SAC, z podkreśleniem 
historycznej chwili, gdyż po raz pierwszy 
wybory zostały przeprowadzone według 
nowego modelu, obowiązującego w Stowa-

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2013/11/karmel.pl_.jpg
http://www.karmel.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2013/11/Zrzut-ekranu-2013-11-10-o-19.36.27.png
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rzyszeniu oraz po raz pierwszy na Przeło-
żonego Regii wybrany został Brazylijczyk. 
 
Ksiądz Regionał podziękował Prowincji 
Zwiastowania Pańskiego, za ciągła pomoc 
doradczą oraz finansową. Jej przejawem 
jest pomoc w utrzymaniu placówki misyjnej 
w Novo Airao oraz peculium wakacyjne dla 
członków Regii pochodzących z Polski, 
którzy w kraju pochodzenia spędzają wa-
kacje. Szczególne podziękowania zostały 
złożone dla ks. Antoniego Maguzy SAC, 
który z wielkim zaangażowaniem troszczy 
się o misjonarzy, którzy przybywają do 
warszawskiego domu przy ulicy Pszczyń-
skiej.(…)                      Więcej na: InfoSac  

 
Pierwsza wspólnota Braci Mniej-

szych w Kamerunie 
 
W dniach od 26 października do 2 listopa-
da 2013 r., członkowie Komisji ustanowio-
nej przez Definitorium Generalne 18 wrze-
śnia 2012 r. udali się do Kamerunu w celu 
odwiedzenia braci, którzy od marca 2013 r. 
rozpoczęli franciszkańską obecność w tym 
kraju. 
 

 
 
Komisja ta, ustanowiona dla zbadania 
perspektyw obecności w przyszłości Zako-
nu w Kamerunie, składała się z: Definitora 
Generalnego dla Afryki Br. Vincenta Zun-
gu, naszego Ministra Prowincjalnego Br. 
Rufina Maryjki, Sekretarza Generalnego 
ds. Misji i Ewangelizacji Br. Massimo 
Tedoldi (przewodniczący Komisji) oraz 
delegata Konferencji Afrykańskiej Misji i 
Ewangelizacji Br. Marcela Tshikez. Wraz z 
nimi przybyli: kongijski misjonarz Br. Pas-
cal Taty i prezes Fundacji Notre Dame d’ 
Afrique z Brazzaville Br. Adolfo Marmorino. 

Bracia – członkowie Komisji zamieszkali w 
klasztorze Sióstr Klarysek w Abong’ 
Mbang, w miejscowości, gdzie rozpoczęła 
się obecność Franciszkanów w tym afry-
kańskim kraju. Siostry Klaryski są już 
obecne w trzech miastach w Kamerunie. 
 
Natomiast Wspólnotę Braci Mniejszych w 
Abong’ Mbang tworzą: gwardian i pro-
boszcz Br. Jonasz Madej, który przybył do 
Kamerunu 16 marca br.; wyświęcony przed 
rokiem kapłan Br. Radosław Kępczyński, 
który przybył 5 września 2013 r. po okresie 
formacji misyjnej w Brukseli; oraz Br. Boni-
facy Stanisław Kotrys – wszyscy z Prowin-
cji Matki Bożej Anielskiej z Krakowa. Tych 
trzech braci, w tej chwili, mieszka tymcza-
sowo w Abong’ Mbang w domu biskupa 
diecezji Doume – Abong’ Mbang, Ks. bpa 
Jana Ozgi. Abong’ Mbang jest centrum 
bardzo ubogiego regionu (około 15. 000 
mieszkańców), miastem położonym wśród 
tropikalnej afrykańskiej dżungli. 
 
Z okazji tej wizyty Minister Generalny 
napisał specjalny list. Zachęcił w nim braci, 
aby rozważyli różne aspekty początku 
obecności Franciszkanów, a w szczegól-
ności: życie braterskie, pracę duszpaster-
ską w parafii (która obejmuje dwanaście 
wiosek w różnych odległościach, do 50 
km., bez utwardzonych dróg) oraz między-
narodową obecność franciszkanów. Człon-
kowie Komisji spotkali się również z Bisku-
pem i Klaryskami, które entuzjastycznie 
przyjęły wiadomość o przybyciu Braci 
Mniejszych do Kamerunu. 

 Za: www.ofm.krakow.pl 
 

Czeskie boromeuszki troszczą się o 
zdrowie prezydenta 

 
Na prośbę konsylium lekarskiego, Kancela-
rii Prezydenta Republiki oraz rodziny pre-
zydenta Miloša Zemana opiekę nad nim 
podjęły siostry boromeuszki – oświadczyła 
przełożona generalna tego zgromadzenia, 
siostra Bohuslava Kubačáková. 
 
W nocy z 29 na 30 października Zeman 
przewrócił się na dywanie, upadł na prawe 
kolano i doznał urazów. Według oświad-
czenia szefa konsylium lekarskiego i mini-
stra zdrowia Martina Holcáta nie doszło do 

poważniejszych zmian stanu zdrowia, choć 
przypomniał, że czeski przywódca cierpi na 
cukrzycę. W niedzielę, 3 listopada zaczął 
chodzić o kulach. Obecnie przebywa na 
rekonwalescencji w zamku w Lanach, który 
od 1921 roku jest letnią rezydencją prezy-
denta Czechosłowacji, a od 1993 r. Repu-
bliki Czeskiej. 
 
Jedna z zakonnic odpowiednio przygoto-
wana pomaga prezydentowi w rehabilitacji, 
zgodnie z zaleceniami konsylium lekar-
skiego. Prezydenta odwiedził także przed 
swym wczorajszym wyjazdem do Ziemi 
Świętej Prymas Czech, kard. Dominik 
Duka OP. Przypomniał, że z Milošem 
Zemanem łączą go więzy długiej znajomo-
ści i miał okazję towarzyszyć mu jako 
premierowi w wyjazdach do Gniezna i 
Watykanu. Podczas spotkania poruszano 
także kwestie związane ze współpracą 
między mieszczącymi się na Hradczanach 
kapitułą metropolitalną a kancelarią prezy-
denta. 

  

 
 
Siostry boromeuszki towarzyszyły również 
w ostatnich miesiącach choroby byłego 
prezydenta Czech, Václava Havla. 
 
Liczący 69 lat Miloš Zeman w latach 1998-
2002 był premierem, a od 8 marca br. jest 
prezydentem Republiki Czeskiej. W 1993 r. 
został wybrany przewodniczącym Czeskiej 
Partii Socjaldemokratycznej, a w 2002 r. 
wycofał się z polityki, zaś w 2007 opuścił 
szeregi ČSSD na skutek sporu z liderem 
partii Jiřím Paroubkiem. W 2009 stanął na 
czele niezależnego ugrupowania lewico-
wego Partia Praw Obywateli – Zemanow-
cy, które we niedawnych wyborach uzyska-
ło, 1,51 proc. głosów i nie dostało się do 
parlamentu.    Za: www.deon.pl

   
 
 
 

  

Zapowiedzi wydarzeń 

 
 

U Misjonarzy w  Krakowie  
sympozjum: Czy polski Konkordat 

faworyzuje Kościół katolicki? 
 
W dniu 14  listopada br. w auli Instytutu 
Teologicznego Księży Misjonarzy przy ul. 
Stradomskiej 4 odbędzie się organizowane 
przez Instytut Prawa Kanonicznego UPJPII 
sympozjum kanonistyczne na temat: Czy 
polski Konkordat faworyzuje Kościół kato-
licki? Uroczystego rozpoczęcia sympozjum 
o godz. 9.30 dokona Wielki Kanclerz 
UPJPII J. Em. Stanisław kard. Dziwisz, 
który jednocześnie wręczy Księgę Jubileu-

szową ks. prof. Józefowi Krzywdzie CM  z 
okazji 70. rocznicy urodzin. Szczegółowy 
program sympozjum: 
 
9.30 
Otwarcie Sympozjum,  J.Em. Stanisław 
Dziwisz, Wielki Kanclerz UPJPII, wręcze-
nie Księgi Jubileuszowej ks. prof. Józefowi 
Krzywdzie, 
Powitanie gości, Ks. prof. dr hab. Józef 
Krzywda CM, Dyrektor IPK UPJPII 
Słowo wprowadzające, JM ks. prof. dr hab. 
Władysław Zuziak, Rektor UPJPII 
10.00 
Prowadzący: bp dr hab. Artur Miziński, 

KUL 
„Nauczanie religii: postanowienia Konkor-
datu a przepisy prawa polskiego.” 
bp dr Marek Mendyk, bp pomocniczy diec. 
legnickiej 
10.30 
„Czym naprawdę jest zasada niezależno-
ści i autonomii Kościoła i państwa?” 
dr hab. Zdzisław Zarzycki, UJ 
11.00 
„Małżeństwo konkordatowe: ocena z per-
spektywy 15 lat od wejścia w życie przepi-
sów Konkordatu.” 
ks. dr hab. Piotr Kroczek, UPJPII 
11.30    Dyskusja 

http://www.pallotyni.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2013/11/ofm.krakow.org_.jpg
http://www.ofm.krakow.pl/
http://www.deon.pl/
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12.00    Przerwa 
12.30 
Prowadzący: ks. dr hab. Henryk Stawniak, 
prof. UKSW 
„Uznanie kościelnych osób prawnych: 
problemy praktyczne.” 
ks. prof. dr hab. Sławomir Fundowicz, KUL 
13.00 
„Duszpasterstwo wojskowe i innych służb 
mundurowych w Polsce.” 
ks. dr Jan Dohnalik, UKSW 
13.30 
„Perspektywa zmian finansowych Kościoła 
katolickiego w Polsce w świetle art.22 
Konkordatu i prac komisji konkordato-
wych.” 
ks. dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO 
14.00    Dyskusja 
14.30    Podsumowanie i zamknięcie sym-
pozjum                    Za: www.misjonarze.pl  

  
Cenna inicjatywa trynitarzy 

 
Z inicjatywy Duszpasterstwa Więziennego 
Ojców Trynitarzy w Krakowie powstał 
pomysł zorganizowania wyjazdu wypo-
czynkowo-rekolekcyjnego podczas wakacji 
w 2014 roku dla 20 dzieci, których rodzice 
odbywają karę pozbawienia wolności . 
 
Patronat Honorowy objęli: Metropolita 
Krakowski i Wojewoda Małopolski. 
 
Pozyskiwanie środków na realizację 
projektu: od firm, przedsiębiorstw, a także 
osób indywidualnych zainteresowanych 
pokryciem kosztów organizacyjnych; wpła-
ty: Dom Zakonny Zakonu Przenajświętszej 
Trójcy ul. Łanowa 1, 30-725 Kraków 
Nr konta: Bank Pekao SA 79 1240 1444 
1111 0010 5386 8454 
(tytuł wpłaty: wakacje dla dzieci) 
 
Informacje o dziele: plakat o inicjatywie 
Duszpasterstwa Więziennego; strona 
internetowa Zakonu. 
 
Wydarzenia promujące przedsięwzię-
cie: „koncert adwentowy” 15 grudnia 2013 
r. w kaplicy przyklasztornej Zakonu Trójcy 
Przenajświętszej przy ul. Łanowej 1 w 
Krakowie oraz spektakl teatralny (zapla-
nowany na Wielki Post 2014) wolontariatu 
szkolnego Gimnazjum nr 2 im. Kard. Ste-
fana Wyszyńskiego w Stróży. Wolontariat 
w roku szkolnym 2013/14 podjął współpra-
cę z Duszpasterstwem Więziennym na 
rzecz organizowanego wyjazdu. 
 
Zaangażowanie więźniów: warsztaty 
plastyczne prowadzone przez zaproszo-
nych gości w Areszcie Śledczym w Krako-
wie Podgórzu; „biżuteria św. Teresy”, czyli 
róże z wełny czesankowej, wykonywane 
metodą filcowania, łączone w kompozycje 
(broszki, kolczyki), które można nabywać 
w charakterze „cegiełki” na zrealizowanie 
dzieła. 
 

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowo-
Rekolekcyjny „Totus Tuus” im. Ks. Kard. 
Karola Wojtyły w Zembrzycach. 
 
Dotarcie do Rodzin: jednym z głównych 
założeń jest dotarcie do rodzin skazanych 
w celu wcześniejszego poznania dzieci, 
tak by podczas wyjazdu nie były one ano-
nimowe dla organizatorów. Tym samym 
jest to odpowiedź na apel Papieża Fran-
ciszka o „wychodzeniu na peryferie”. 
 

 
 
Studenci UJ, wolontariusze, siostry 
zakonne: w odpowiedzi na nasze zapro-
szenie, studenci pedagogiki Wydziału 
Filozoficznego UJ w Krakowie, wolontariu-
sze, siostry zakonne podejmą wspólną 
pracę w przygotowaniu i poprowadzeniu 
wyjazdu wakacyjnego. 
 
Opieka medyczno-pielęgniarska: Szpital 
Bonifratrów w Krakowie. 
 
Dojazd do ośrodka: dzieci dowożone i 
odbierane przez rodzica/opiekuna lub po 
wcześniejszym ustaleniu dowożone i od-
wożone środkami transportu publicznego 
przez studentów/wolontariuszy/siostry 
zakonne. 
 
Program przewiduje: 
Zajęcia teatralne, prowadzone przez Teatr 
„Groteska” w Krakowie.Zajęcia sportowe: 
gry zespołowe. Zajęcia taneczne: tańce 
integracyjne. Zajęcia plastyczne z masy 
gipsowej; prace wykonywane dla rodzi-
ców/opiekunów, w tym również dla rodzica 
odbywającego karę pozbawienia wolności; 
wspólne przygotowanie innych prac pla-
stycznych z wysłaniem do darczyńców. 
Zajęcia muzyczne, prowadzone przez 
wychowawców muzycznych. Wyjazdy: do 
Kopalni Soli w Bochni, Parku Miniatur w 
Inwałdzie, Wadowic, a także wejście na 
Babią Górę pod opieką Sekcji Babiogór-

skiej Grupy Beskidzkiej GOPR. Codzienny 
udział we wspólnej Eucharystii z wcze-
śniejszym przygotowaniem liturgicznym. 
Codzienny, wspólny pacierz. Zajęcia z 
Pismem Świętym: „podchody biblijne” na 
terenie ośrodka. Spotkanie Skazanych 
odbywających karę pozbawienia wolności 
ze swoimi dziećmi – za zgodą rodzi-
ca/opiekuna posyłającego dziecko na 
wyjazd (sugestia Ks. Kardynała). 
 
Informacji szczegółowych udziela o. An-
drzej Bawer OSST, kapelan Aresztu Śled-
czego w Krakowie Podgórzu, tel. 513-229-
730                            Za: www.trynitarze.pl  

 
U dominikanów w Warszawie:  
Semiaria zTomasza i nie tylko 

 
W klasztorze na warszawskim Służewie 
ruszają otwarte seminaria poświęcone 
nauczaniu Świętego Tomasza z Akwinu i 
dziejom Kościoła w Polsce. Organizuje je 
Instytut Tomistyczny. 
 
Jednym z tematów seminaryjnych będzie 
kwestia dobra i zła w „Summie teologii” 
Świętego Tomasza z Akwinu. Poprowadzi 
je dominikański teolog moralista, o. Michał 
Mrozek. Pierwsze z cyklu spotkań odbę-
dzie się 16 listopada. 
 
„To znakomita okazja, aby spotkać się z 
myślą tego wielkiego teologa u źródła, 
nauczyć się jego metody myślenia w teo-
logii, zachwycić wizją człowieka i Boga, 
jakie proponuje” – zachęcają do udziału w 
spotkaniach z o. Mrozkiem organizatorzy.  
 
Świętego Tomasza z Akwinu jako kazno-
dzieję będzie natomiast można poznać na 
seminarium prowadzonym przez dyrektora 
Instytutu Tomistycznego, o. Pawła Krupę. 
Pierwsze z nich odbędzie się 19 listopada.  
 
O. Krupa przygotowuje polski przekład 
kazań Akwinaty, których wydanie krytycz-
ne ukazało się w tym roku w Paryżu. Na 
seminarium będą czytane obszerne ich 
fragmenty, a dzięki edycji krytycznej, słu-
chacze będą mogli poznać, jak Święty 
Tomasz używał swojej wiedzy teologicznej 
na ambonie.  
 
Instytut Tomistyczny organizuje też semi-
narium poświęcone religijności i historii 
Kościoła katolickiego na ziemiach polskich 
od XVIII do XX wieku. Poprowadzą je dr 
Martyna Deszczyńska i zaproszeni goście. 
Pierwsze spotkanie już 12 listopada.  
 
Udział w seminariach i wykładach jest 
bezpłatny, a ich uczestnicy zobowiązują 
się do regularnego i czynnego udziału w 
zajęciach, które potrwają do czerwca przy-
szłego roku.  Więcej informacji na stronach 
Instytutu.                Za: www.dominikanie.pl 

  

http://www.misjonarze.pl/
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2013/11/trynitarze.pl_.jpg
http://www.trynitarze.pl/
http://www.it.dominikanie.pl/index.php?lang=pl
http://www.it.dominikanie.pl/index.php?lang=pl
http://www.dominikanie.pl/
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Odeszli do Pana 

 

ŚP. S. JANINA MOSUR (1912-2013) SZARYTKA

Dnia 3 listopada 2013 roku zmarła Siostra 
Janina Mosur, Siostra Miłosierdzia św. 
Wincentego a Paulo, Prowincji Warszaw-
skiej, w wieku 101 lat, powołania 81. Sio-
stra Janina przyszła do Zgromadzenia 4 
października 1932 roku. Śluby Święte po 
raz pierwszy czyniła 15 października 1937 
roku. 
 
W początkach powołania pracowała w 
Domu Dzieciątka Jezus w Wilnie, przy ul. 
Subocz 16. Ten okres z miłością i nostal-
gią wspominała przez całe swoje życie. 
Siostra Janina w Zgromadzeniu pełniła 
przede wszystkim posługę pielęgniarską. 
Odznaczała się niezwykłą delikatnością i 
szacunkiem wobec chorych.  

 

Prawdziwie można powiedzieć, że – po-
dobnie jak Święty Wincenty a Paulo – 
czuła, że „UBOGI, TO NASZ PAN” i każ-
demu służyła jak Samemu Jezusowi. Sio-
stra Janina była bardzo uzdolniona pla-
stycznie. We wszystkich Domach, Szpita-
lach, Zakładach Opieki, w których praco-
wała, przygotowywała artystyczne Szopki i 
Groby Pańskie. Była radosnego usposo-
bienia, kochała śpiew i pięknie śpiewała. 
Już jako Siostra Seniorka umilała śpiewem 
czas swoim współsiostrom. 
 
Niech Pan przyjmie naszą kochaną i zaw-
sze szczęśliwą Siostrę Janinę do swego 
Wiecznego Domu!              Siostry Szarytki

 

ŚP. O. WALENTY ZAPŁATA (1928-2013) OMI

6 listopada 2013 r. w Poznaniu zmarł o. 
Walenty Zapłata OMI, założyciel Prokury 
Misyjnej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepo-
kalanej, który przez blisko 50 lat wraz z 60-
cio tysięczną grupą polskich Przyjaciół 
Misji wspierał działalność misyjną na Ma-
dagaskarze, w Kamerunie, Argentynie, na 
Ukrainie i Białorusi. 
 
O. Walenty Zapłata przez blisko 50 lat 
niestrudzenie działał na rzecz misji. Orga-
nizował spotkania animujące ludzi związa-
nych z misjami, prowadził Prokurę Misyjną, 
która w latach najprężniejszej działalności 
zrzeszała blisko 60 tys. ludzi. Przy jego 
pomocy bezcennego wsparcia doświad-
czyły misje na Madagaskarze, w Kameru-
nie, Argentynie oraz działalność oblacka 
na Ukrainie i Białorusi. Starał się w miarę 
możliwości pomagać wszystkim polskim 
misjonarzom. 
 
Uroczystości pogrzebowe o. Walentego 
Zapłaty OMI odbyły się w piątek 8 listopa-
da w Poznaniu w kościele Chrystusa Króla 
oraz w Obrze i kościele pw. Św. Jakuba a 
następnie ceremonia pogrzebowa na 
przyklasztornym cmentarzu w Obrze. 

 

 
 
Ojciec Walenty Zapłata OMI urodził się 11 
lutego 1928 r. w Spytkówkach (woj. wiel-
kopolskie) jako syn Michała i Marii. Po 
zakończeniu wojny rozpoczął naukę w 
gimnazjum w Kościanie. Przez dwa lata od 
1949 r. kontynuował ją w gimnazjum w 
Lublińcu prowadzonym przez Zgromadze-
nie Misjonarzy Oblatów MN. Od 1952 r. 

kształcił się w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Obrze, tam złożył też pierwsze 
śluby zakonne. Śluby wieczyste złożył 8 
września 1955 r. Po święceniach prezbite-
ratu, które przyjął z rąk bp. Kazimierza 
Kowalskiego w 1956 r., został skierowany 
na rok do Lublińca na czas przygotowania 
pastoralnego. Następnie przez pięć lat był 
misjonarzem ludowym w Kodniu nad Bu-
giem. 
 
W kwietniu 1964 r. został przeniesiony do 
Poznania, gdzie zajmował się Sekretaria-
tem Powołań oraz rozpoczął formowanie 
struktur Prokury Misyjnej. 
 
O. Walenty napisał także kilka książek, 
które są zapisem jego doświadczenia życia 
misyjnego: „Kamerun noszę w sercu”, „Z 
Kamerunu piszą”, „Nieść Boga Ukrainie”, 
„Dwa tygodnie na Ukrainie”, „Misjonarz” 
oraz „Kiedy wielka miłość woła”. Przez 
wielu został zapamiętany jako człowiek 
wielkiego formatu, łagodny i o spokojnym 
sposobie bycia. Pokój jego duszy! 

Za: www.oblaci.pl 

 

ŚP. PROF. JANINA SŁOMIŃSKA (1981-2013) SID

 Jedna z pierwszych Polek w Świeckim 
Instytucie Dominikańskim z Orleanu zginę-
ła tragicznie w wypadku. Miała 85 lat. 
 
Świecki Instytut Dominikański z Orleanu 
powstał na przełomie XIX i XX wieku we 
Francji – stąd jego nazwa – a następnie 
rozpowszechnił w różnych krajach świata. 
Należą do niego kobiety, które w świeckich 
warunkach pragną żyć charyzmatem do-
minikańskim. 
 

Prof. Janina Słomińska wstąpiła do Świec-
kiego Instytutu Dominikańskiego w 1952 
roku – jako jedna z pierwszych Polek. W 
ciągu 61 lat wielokrotnie była wybierana do 
rady generalnej lub rady prowincjalnej 
Instytutu. 
 
Zmarła była socjologiem religii i cenionym 
wykładowcą akademickim. Kierowała 
katedrą mikrosocjologii Wydziału Kościel-
nych Nauk Historycznych i Społecznych 
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 

Należała do Polskiego Towarzystwa Socjo-
logicznego i Societé Internationale de 
Sociologie des Religions. Była też współ-
założycielką Stowarzyszenia Przymierze 
Rodzin i działaczki Klubu Inteligencji Kato-
lickiej w Warszawie. 
 
Prof. Słomińska od 1980 roku była człon-
kiem Komisji Episkopatu Polski ds. realiza-
cji uchwał Soboru Watykańskiego II a 
następnie Komisji KEP ds. Apostolstwa 
Świeckich oraz delegatką na Europejskie 

http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2013/11/SS.-Szarytki.jpg
http://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2013/11/oblaci.pl_1.jpg
http://www.oblaci.pl/
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Forum Laikatu. W kadencji 1998-2002 była 
również członkiem Krajowej Rady Katoli-
ków Świeckich. 
 
Zginęła tragicznie 31 października, potrą-
cona śmiertelnie przez samochód, gdy 

wracała do domu po wieczornej mszy 
świętej w stołecznym kościele ojców jezui-
tów przy ul. Rakowieckiej. 
 
Pogrzeb prof. Janiny Słomińskiej odbędzie 
się 14 listopada. Msza świeta pogrzebowa 

zostanie odprawiona w kościele Świętego 
Karola Boromeusza o godz. 14, a następ-
nie ciało zmarłej zostanie złożone do ro-
dzinnego grobowca na Powązkach. 

Za: www.dominikanie.pl 

 

ŚP. KS. MARIAN FILIPIAK (1981-2013) SDB

 7 listopada 2013 r, w 68 roku życia, 51 
ślubów zakonnych i 42 roku kapłaństwa, 
zmarł ks. Marian Filipiak, salezjanin z 
Inspektorii pw. św. Jana Bosko. Ceremonie 
pogrzebowe odbyły się  się 11 listopada w 
kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
w Sułowie. 
 
Ks.  Marian Filipiak SDB urodził się 7 lipca 
1945 we Wronowie, w diecezji kaliskie. 
Nowicjat odbył w latach 1961/1962 w 
Kopcu, zaś pierwszą profesję zakonną 
złożył  21.lipca 1962 r.   Święcenia prezbi-
teratu otrzymał  19 czerw-ca 1971 r. w 
Krakowie. Po święceniach pracował dusz-
pastersko w nastepujących miejscach:   

 

Niewachlów (1971–1978) - Duszpasterz, 
katecheta 
Cieszków (1978–1984) - Duszpasterz, 
katecheta 
Biała (1984–1987) - Duszpasterz, kateche-
ta 
Mleczno (1987–1993) - Proboszcz 
Chocianów (1993–1995) - Duszpasterz, 
katecheta 
Szklary Górne (1995–2004) - Proboszcz 
Sułów (2004–2013) - Praca duszpasterska 
 
Polecamy  ŚP. Ks. Mariana modlitwie 
czytelników.              Za: www.salezjanie.pl   
 
 

 

10-LECIE ŚMIERCI FRANCISZKAŃSKIEGO MISJONARZA O. PEREGRYNA ZIOBRO OFMConv

2 listopada we franciszkańskiej parafii Las 
Mercedes w Montero wspominano 10. 
rocznicę śmierci o. Peregryna Ziobro, 
jednego z wybitnych pionierów francisz-
kańskich misji w Boliwii. We wspólnej 
Eucharystii uczestniczył Prowincjał kra-
kowskich franciszkanów o. Jarosław Za-
chariasz, ekonom prowincji o. Bronisław 
Staworowski oraz o. Zbigniew Świerczek, 
asystent ds. misji, którzy dokonują wizyta-
cji Kustodii Boliwijskiej. Z tej okazji wierni i 
mieszkańcy Montero przygotowali okolicz-
nościową ulotkę przybliżającą figurę o. 
Peregryna, pod znamiennym tytułem „ka-
płan, człowiek i przyjaciel”. 
 
O. Peregryn Stanisław Ziobro urodził się 
15 listopada 1925 r. Po ukończeniu szkoły 
wstąpił do krakowskich franciszkanów 
konwentualnych, gdzie po ukończeniu 
studiów teologii w Wyższym Seminarium, 
przyjął święcenia kapłańskie 13 lipca 1952 
r. w Krakowie. W 1952 został skierowany 
na studia z zakresu historii i archiwistyki na 
Uniwersytecie Warszawskim i Akademii 
Teologii Katolickiej, które ukończył w 1957, 
otrzymując tytuł magistra i licencjata histo-
rii Kościoła. W 1958 rozpoczął kurs z za-
kresu historii sztuki na Uniwersytecie Ja-
giellońskim w Krakowie. Po intensywnym 
studium i badaniach naukowych ukończył 
studia otrzymując stopień magistra historii 
sztuki, z pozwoleniem na nauczanie na 
uniwersytetach o tym samym profilu. 
 
Równocześnie od 1965 prowadził zajęcia 
dydaktyczne z zakresu historii sztuki i 
ochrony zabytków w Instytucie Misjonarzy 
na krakowskim Stradomiu i naszym Wyż-
szym Seminarium Duchownym Francisz-
kanów. Jako duszpasterz angażował się w 
działalność katechetyczną dzieci, studen-
tów i dorosłych, przygotowując wielu do 
przyjęcia sakramentów. W Krakowie gro-

madził na mszy Św., odprawianej najczę-
ściej o godz. 12.00, liczne grono swoich 
podopiecznych. Podczas pobytu w Prze-
myślu pełnił też funkcję diecezjalnego 
referenta duszpasterstwa niewidomych. 
 
W 1967 z powodu choroby ojca przeniósł 
się do klasztoru położonego bliżej domu 
rodzinnego, jednak już w 1968 na prośbę 
kard. Karola Wojtyły, arcybiskupa Krako-
wa, przeniósł się ponownie do Krakowa, 
gdzie otrzymał zadanie reorganizacji Mu-
zeum Diecezjalnego i Archidiecezjalnego 
Krakowa, którego był także kustoszem. W 
tym samym czasie kieruje pracą odnowy 
różnych zabytków historycznych miasta 
Krakowa. Wykłada historię sztuki w semi-
nariach wyższych czy międzykongregacyj-
nych. 
 

 
 
W 1977 otrzymuje zaproszenie z Boliwii, 
aby dołączyć się do grupy misjonarzy, 

którzy pracują w Montero. Stało się to w 
styczniu 1977 r. W 1979 zostaje mianowa-
ny pierwszym proboszczem parafii Naszej 
Pani z Karmelu w Quintanilla-
Cochabamba, a w tym samym czasie 
otrzymał obowiązek formacji pierwszych 
powołań boliwijskich, stając się pierwszym 
formatorem franciszkanów konwentual-
nych w Boliwii. 
 
W roku 1981 przeniósł się do Montero, 
gdzie od razu zajął się konkretyzacją 
obecności żeńskich wspólnot zakonnych, 
budowaniem klasztorów, posługą religijną, 
asystencją socjalną wspólnot parafialnych. 
Za swoje zasługi w posłudze został wielo-
krotnie wyróżniony przez władze religijne, 
świeckie i społeczne. Wśród nich najbar-
dziej znaczące są te: 
 
9 lipca 1992 r. Rada Miejska Montero 
nadała mu tytuł „Przyjaciela Wybranego” 
za wielorakie dokonane dzieła. 25 listopa-
da 1993 r. Rada Miejska Montero ogłosiła 
go „Dostojną Osobistością” za realizację 
dzieł życiowej wagi dla wspólnoty. 15 
listopada 1995 r. pod-prefekt Prowincji 
Santiestefan w Montero odznaczył go 
„Odznaką Zasługi Prowincji” „za czas w 
którym oddawał się posłudze kapłańskiej w 
służbie Kościoła i Słowa Bożego, promując 
dzieła rozwoju. 13 czerwca 2003 r. Nieza-
leżny Uniwersytet Gabriel Moreno w Santa 
Cruz nadał sekcji akademickiej nazwę 
„Ojca Peregryna Ziobro”. 
 
Zmarł po chorobie trwającej 2 miesiące, 2 
listopada 2003 r. o godz. 10.30 czasu 
lokalnego w klasztorze Ntra. Sra. de las 
Mercedes w Montero po przyjęciu świętych 
sakramentów. Jego doczesne resztki 
spoczywają na cmentarzu w Montero.  

Za: www.franciszkanie.pl  
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