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Wiadomość tygodnia 

 
 

ZAKOŃCZENIE ROKU WIARY 
 

Mszą św. na placu św. Piotra pod prze-
wodnictwem papieża Franciszka 24 listo-
pada, w niedzielę Chrystusa Króla 
Wszechświata zakończył się Rok Wiary. 
W obecności ponad 60 tys. wiernych z 
całego świata papież rozważał znaczenie 
obecności Chrystusa w centrum: stworze-
nia, Ludu Bożego oraz historii ludzkości i 
każdego człowieka. 
  
Na zakończenie Mszy św. Ojciec Święty 
przekazał swoją pierwszą adhortację 
apostolską "Evangelii gaudium" - "Radość 
Ewangelii", która stanowi podsumowanie 
zgromadzenia zwyczajnego Synodu 
Biskupów nt. nowej ewangelizacji. W 
związku z zakończeniem Roku Wiary, po 
raz pierwszy publicznie zostały wysta-
wione relikwie św. Piotra. 
  
W homilii Franciszek podziękował swemu 
poprzednikowi Benedyktowi XVI za 
ogłoszenie Roku Wiary. "Ku niemu biegną 
obecnie nasze myśli pełne miłości i wdzię-
czności. Poprzez tę opatrznościową inicja-
tywę dał nam on możliwość ponownego 
odkrycia piękna tej drogi wiary, rozpo-
czętej w dniu naszego chrztu, która uczy-
niła nas dziećmi Bożymi i braćmi w 
Kościele" - powiedział papież. 
  
 Ojciec Święty pozdrowił odprawiających z 
nim Eucharystię patriarchów i ar-
cybiskupów większych katolickich 
Kościołów wschodnich. Podkreślił, że znak 
pokoju jaki z nimi wymienił oznacza "uz-
nanie Biskupa Rzymu dla wspólnot, które 
wyznały imię Chrystusa z przykładną 
wiernością, za którą często musiały drogo 
zapłacić".  Wyraził pragnienie, aby po-
przez ten gest dotrzeć do wszystkich 
chrześcijan mieszkających w Ziemi Świę-
tej, Syrii i na całym Wschodzie, aby uz-
yskać dla wszystkich dar pokoju i zgo-
dy.  Nawiązując do dzisiejszych czytań 
Fanciszek rozważał znaczenie obecności 
Chrystusa w centrum stworzenia, Chrys-
tusa w centrum ludu, Chrystusa w centrum 
historii. Pełny tekst homilii znajdziecie 
wewnątrz bieżącego numeru Biuletynu. 

 Na zakończenie Mszy św. papież Fran-
ciszek przekazał swoją pierwszą 
adhortację apostolską "Evangelii gaudium" 
- "Radość Ewangelii". Stanowi ona pod-
sumowanie zgromadzenia zwyczajnego 
Synodu Biskupów nt. nowej ewangelizacji, 
jakie odbyło się w Watykanie w dniach 7-
28 października 2012 r. Wręczył ją 
biskupowi z Łotwy, kapłanowi z Tanzanii, 
diakonowi stałemu z Australii oraz 33 
wiernym z 13 innych krajów.  Byli wśród 
nich przedstawiciele poszczególnych 
wydarzeń jakie odbywały się na placu św. 
Piotra w ciągu Roku Wiary: jeden z nowo 
bierzmowanych, alumn seminarium du-
chownego i nowicjuszka, rodzina, 
katecheci, zakonnicy i zakonnice, jedna 
osoba niewidoma, której Ojciec Święty 
przekazał swoją adhortację w formacie 
audio. Byli też przedstawiciele młodzieży, 
członkowie bractw i ruchów. Także przed-
stawiciele środowisk twórczych, w tym 
znany ze swego udziału w budowie bazy-
liki Sagrada Familia w Barcelonie japoński 
rzeźbiarz Etsuro Sotoo.   Papież Fran-
ciszek wręczył też egzemplarz swojej 
pierwszej adhortacji polskiej artystce, 
Annie Gulak. W roku 2012 była ona laure-

atką Nagrody Papieskich Akademii 2012 
("Premio delle Pontificie Accademie"), 
nominowana przez Papieską Akademii 
Sztuk Pięknych i Literatury Wirtuozów przy 
Panteonie za osiągnięcia w dziedzinie 
sztuki oraz za szerzenia piękna i human-
istycznych wartości w swojej twórczości.   
 
W przemówieniu przed modlitwą Anioł 
Pański papież wezwał: "Niech Maryja 
chroni szczególnie naszych braci i siostry 
prześladowanych z powodu swojej wiary". 
Pozdrowił w sposób szczególny wspólnotę 
ukraińską, która upamiętnia 80. rocznicę 
sprowokowanego przez reżim sowiecki 
Hołodomoru - Wielkiego Głodu w latach 
1932-33, który spowodował miliony 
ofiar.  Franciszek pozdrowił także 
wszystkich pielgrzymów, rodziny, grupy 
parafialne, członków ruchów i 
stowarzyszeń przybyłych z wielu krajów 
na dzisiejszą Mszę św. W sposób szcze-
gólny papież podziękował abp. Rino 
Fisichelli, przewodniczącemu Papieskiej 
Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji 
i jego współpracownikom za przygo-
towanie i przeprowadzenie Roku 
Wiary.   "Dzisiaj nasza wdzięczna myśl 
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biegnie ku misjonarzom, którzy na 
przestrzeni wieków głosili Ewangelię i 
upowszechniali ziarno wiary w wielu 
częściach świata. Jednym z nich był bł. 
Juniper Sierra, hiszpański misjonarz fran-
ciszkański. Obecnie przypada 300. roczni-
ca jego urodzin" - powiedział papież.   
 
Wraz z papieżem Eucharystię kon-
celebrowali patriarchowie i arcybiskupi 
więksi katolickich Kościołów wschodnich. 
Byli m. in.: patriarcha maronicki Bechara 
Boutros Rai z Bejrutu, patriarcha chal-
dejski Louis Raphael I Sako z Bagdadu, 
patriarcha melchicki Gregorios III Laham z 
Damaszku, patriarcha ormiański Nerses 
Bedros XIX Tarmouni z Bejrutu i ar-
cybiskup większy kijowsko-halicki Świa-
tosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskie-
go Kościoła Greckokatolickiego.    
 

Uroczystość przebiegała m.in. pod znaki-
em Syrii, gdzie od ponad dwóch lat toczy 
się wojna domowa i Filipin doświadczo-
nych kataklizmem, jaki spowodował tajfun 
Haiyan. Kolekta podczas Mszy św. była 
zbierana na rzecz ofiar tajfunu.   
 
Eucharystię uświetnił m.in. występ orki-
estry symfonicznej włoskiej prowincji Bari 
pod dyrekcją Waltera Marzilli.   Przez 
ostatnie 13 miesięcy ponad 8,5 mln katoli-
ków z całego świata pielgrzymowało do 
Rzymu z okazji Roku Wiary. Jego te-
matyka miała sprzyjać ożywieniu wiary, 
życia chrześcijańskiego i kościelnego 
zwłaszcza w kiedyś katolickich a teraz 
uległych sekularyzacji krajach zachodnich. 
Według zamierzeń Benedykta XVI, Rok 
Wiary miał być okazją do autentycznego i 
nowego nawrócenia do Chrystusa oraz 
zaangażowania misyjnego na rzecz nowej 

ewangelizacji. Miał rozbudzić w 
wierzących dążenie do osobistego spot-
kania z Chrystusem oraz do wyznawania 
wiary w jej pełni, z ufnością i nad-
zieją.   Nie bez znaczenia była data 
wybrana przez papieża na rozpoczęcie 
Roku Wiary. 11 października mijało bow-
iem 50 lat od inauguracji obrad Soboru 
Watykańskiego II i 20 lat od publikacji 
posoborowego Katechizmu. W jego ob-
chody wpisało się mocno XIII Zwyczajne 
Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów 
na temat: "Nowa ewangelizacja dla prze-
kazu wiary chrześcijańskiej", które obra-
dowało od 7 do 28 października 2012 r. w 
Watykanie. Na obchody Roku Wiary 
złożyło się szereg spotkań m.in. z semi-
narzystami, młodzieżą, ruchami kościel-
nymi i stowarzyszeniami, rodzinami oraz 
liturgii, pielgrzymek, kongresów, koncer-
tów, wystaw.          Za: www.deon.pl 

 
     

  Wiadomości krajowe 
 

Franciszkański finał Roku Wiary 
 
Nuncjusz Apostolski abp Celestino Migliore 
przewodniczył 24 listopada na fran-
ciszkańskim Mokotowie mszy świętej w 
Uroczystość Chrystusa Króla, która zbiegła 
się z zakończeniem Roku Wiary. 
 
W koncelebrze w kościele MB Anielskiej 
wzięło udział ponad 60 franciszkanów z 
całego Świata wraz z Ministrem General-
nym fr. Michael A. Perry OFM i Definitori-
um Generalnym. Franciszkanie przeby-
wają właśnie w Polsce na obradach Rady 
Plenarnej Zakonu Braci Mniejszych, która 
po raz pierwszy odbywa się w Polsce, w 
Centrum Animacji Misyjnej Księży Pallo-
tynów w Konstancinie Jeziornej, niedaleko 
Warszawy. 
 

 
 
W homilii abp Celestino Migliore nawiązał 
zarówno do Ewangelii dnia, do kończące-
go się Roku Wiary jak i do uroczystości 
Chrystusa Króla. Powiedział, że 
„powinniśmy pogłębiać biblijne tytuły 
Jezusa, aby je zrozumieć i dotrzeć do ich 
głębokiej treści”. Podkreślił, że król w 
języku biblijnym oznacza kogoś, kto bierze 
odpowiedzialność za innych i o nich się 
troszczy, dodając że „jesteśmy królami, 
jeśli dajemy świadectwo w prawdzie”. 
 
Kaznodzieja stwierdził, że nasza wiara nie 
jest sprawą prywatną, wyrażającą się tylko 
modlitwą w domu, czy w kościele, pod-

kreślając, że „nasza wiara ma owocować 
pięknym życiem nie tylko prywatnym, ale 
też publicznym”. 
 
Abp Migliore nawiązał do ostatniej war-
szawskiej Konferencji Klimatycznej i 
prezentowanego tam przez ekologów 
plakatu ze św. Franciszkiem, stwierdzając, 
że „św. Franciszka nie można zredukować 
tylko do sfery ekologicznej”. Przypomniał, 
że „św. Franciszek nie mówił o naturze, 
lecz o stworzeniu”. Podkreślił przy tym, że 
„miłość i troska św. Franciszka pozosta-
wała zawsze w ścisłej relacji do Boga”. 
 
Na zakończenie mszy świętej Minister 
Generalny, fr. Michael A. Perry OFM skie-
rował słowo do Nuncjusza Apostolskiego, 
abpa Migliore, oraz do zgromadzonych w 
świątyni wiernych i członków Rady Ple-
narnej Zakonu Braci Mniejszych. 
 
Jak poinformował Minister Prowincjalny o. 
Rufin Maryjka OFM, obrady są przygo-
towaniem do przyszłej Kapituły Generalnej. 
Rozpoczęły się one 18 listopada i będą 
trwać do Uroczystości Wszystkich świętych 
Franciszkańskich, która przypada 29 listo-
pada.                                  Anna Dziemska 
  

Rok 2014 
Rokiem Św. Jana z Dukli 

 
Sejmowa Komisja Kultury i Środków Prze-
kazu przyjęła w środę projekt uchwały 
ustanawiający przyszły rok Rokiem św. 
Jana z Dukli. W 2014 roku mija 600 lat od 
urodzin świętego i przypada 275 rocznica 
ustanowienia go patronem Polski. 
 
275 rocznica ustanowienia św. Jana z 
Dukli patronem Polski wpisuje się w szereg 
działań władz polskich, które doceniały 
jego walkę o prawdę, wierność Bożym 
przykazaniom oraz ofiarną miłość Ojczy-
zny. Niech pamięć jego działań, zmierzają-
cych do troski całego narodu o wspólne 

dobro w duchu sprawiedliwości społecznej 
i miłości bliźniego, będzie fundamentem 
naszej tożsamości narodowej w Europie. 
Sejm RP, przekonany o szczególnym 
znaczeniu postaci św. Jana z Dukli dla 
naszego kraju, w 275. rocznicę ustanowie-
nia go patronem Polski oraz w 600-lecie 
jego urodzin, ogłasza rok 2014 Rokiem św. 
Jana z Dukli – czytamy we fragmencie 
projektu uchwały. 
 

 
 
Jan z Dukli urodził się około 1414 roku w 
rodzinie mieszczańskiej w małopolskim 
mieście Dukla leżącym na szlaku handlo-
wym z Polski na Węgry. Uczył się w ro-
dzinnym mieście, a później w Krakowie. W 
młodości przebywał w pustelni na wzgórzu 
Zaśpit w Trzcianie koło Dukli. Opuściwszy 
pustelnię (ok. 1434) wstąpił do Zakonu 
Braci Mniejszych Konwentualnych – fran-
ciszkanów. Studiował w Krakowie. W 
zakonie pełnił funkcję gwardiana klasztoru 
w Krośnie w l. 1438-1440, gdzie rozbudo-
wał świątynię, oraz od r. 1444 we Lwowie. 
Prowadził też działalność duszpasterską i 
zasłynął z porywających kazań.  
 
W wieku 60 lat Jan z Dukli przeszedł do 
surowszej gałęzi zakonu franciszkanów, 
zwanej w Polsce bernardynami (od imienia 
św. Bernardyna ze Sieny). Pełnił tam rów-
nież funkcje kaznodziei i spowiednika w 
klasztorach w Poznaniu i Lwowie. Pod 
koniec życia poważnie chorował i stracił 
wzrok. Zmarł 29 września 1484 roku i 
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został pochowany we Lwowie w tamtej-
szym kościele bernardyńskim. 
 
Kult zakonnika rozwinął się dosyć szybko 
po jego śmierci. Do jego grobu pielgrzy-
mowali nawet królowie jak Zygmunt III 
Waza, Jan Kazimierz, Michał Korybut 
Wiśniowiecki czy Jan Sobieski. Jana z 
Dukli szczególnie czcili żołnierze, zwłasz-
cza kiedy Bohdan Chmielnicki wraz z 
chanem tatarskim Tuhaj Bejem rozpoczęli 
oblężenie Lwowa. Szanse na obronę mia-
sta były znikome, ludność zgromadzona 
m.in. w klasztorze bernardynów modliła się 
o wstawiennictwo Jana z Dukli. Niespo-
dziewanie Chmielnicki odstąpił od oblęże-
nia, przyjął od miasta okup i skierował się z 
wojskami w stronę Zamościa. To niespo-
dziewane ocalenie miasta uznano za cud, 
co potwierdziły zeznania mieszczan przed 
królem Janem Kazimierzem. Zeznali oni, 
że widzieli podczas oblężenia postać Jana 
z Dukli unoszącą się nad miastem i że to 
właśnie ten widok skłonił wrogów do za-
przestania oblężenia. 
 
Po tych wydarzeniach Jana z Dukli zaczę-
to nazywać Błogosławionym, a bernardyni 
podjęli starania o jego kanoniczną beatyfi-
kację, co stało się w roku 1733. Sześć lat 
później – 5 września 1739 roku – błogo-
sławiony Jan z Dukli został Patronem 
Polski. Starania o jego kanonizacje podjęto 
jeszcze w XVIII wieku, ale ostatecznie 
Jana z Dukli wyniósł na ołtarze dopiero 
Jan Paweł II 10 czerwca 1997 roku. 

   Za: www.bernardyni.pl  
 

W Licheniu zakończyła się Kapituła 
Prowincjalna marianów 

 
W piątek, 22 listopada, zakończyła się 
kapituła Polskiej Prowincji pw. Opatrz-
ności. Kilkudniowe obrady rozpoczęły się 
od sesji sprawozdawczej. Ojcowie kapitulni 
zapoznali się ze sprawozdaniami przeło-
żonego prowincji nt. stanu personalnego, 
życia zakonnego i wspólnotowego, aposto-
latu i formacji oraz struktury i zarządu. 
 

 
 
Stan personalny, z uwzględnieniem staty-
styk, omówił także sekretarz prowincji, a 
ekonom prowincjalny przedstawił 
sprawozdanie z zarządzania dobrami 
materialnymi.  
 
Członkowie kapituły mogli się również 
zapoznać z pisemnymi sprawozdaniami z 
parafii, dzieł apostolskich oraz różnych 
oficjów prowincji. 
 
Następnie członkowie kapituły w ramach 
kilku komisji (Charyzmatu i Życia Za-

konnego, Formacji, Apostolatu, 
Ekonomicznej, Zarządzania i Komisji Re-
wizyjnej) podjęli pracę nad wnioskami 
nadesłanymi na kapitułę oraz zajęli się 
analizą Statutów prowincjalnych, tak by 
ewentualne zmiany poszczególnych 
zapisów prawnych czyniły zadość zarówno 
mariańskiemu sposobowi życia w Kościele, 
jak i odpowiadały bieżącym wyzwaniom w 
sferze prowadzonego apostolatu. Wnioski 
dotyczące zmiany Statutów zajęły kolejne 
etapy sesji plenarnej. 
 
W kapitule udział wzięło 65 współbraci. 
Część z nich uczestniczyła w obradach z 
urzędu, a 34 współbraci zostało 
wyłonionych jako delegaci w drodze 
powszechnego głosowania. 
 
Obrady kapituły poprzedził dzień skupienia 
poprowadzony przez przełożonego gener-
alnego o. Andrzeja Pakułę MIC. Ojciec 
generał – w kontekście obchodzonego w 
Zgromadzeniu Księży Marianów Roku 
Wspólnoty – zwrócił szczególną uwagę na 
wartość życia wspólnotowego, stawiając 
przy tym pewne diagnozy oparte na 
własnej obserwacji. W trakcie dnia 
skupienia ojcowie kapitulni przeżyli także 
nabożeństwo pokutne oraz oddali się 
indywidualnej skrutacji Słowa Bożego, po 
której nastąpiło wspólne dzielenie się 
owocami tej lektury. 
 
Prowincja Polska pw. Opatrzności Bożej 
liczy niespełna 250 księży i braci, którzy 
pracują w 21 domach zakonnych i rezy-
dencjach w Polsce, 2 placówkach w Anglii, 
5 placówkach na Białorusi, 1 domu za-
konnym w Niemczech i 2 placówkach 
misyjnych w Kazachstanie. W skład 
Prowincji wchodzi także Wikariat Czesko-
Słowacki pw. św.św. Cyryla i Metodego, do 
którego należą 3 domy zakonne w Repub-
lice Czeskiej i 1 rezydencja na Słowacji. 
 
Członkowie Polskiej Prowincji 
Zgromadzenia Księży Marianów Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
oddają się głównie duszpasterstwu par-
afialnemu. Posługują także w kilku sanktu-
ariach, z których najbardziej znane jest 
sanktuarium NMP Licheńskiej. W prowincji 
prowadzone są dwa hospicja dla osób 
chorych terminalnie (domowe i stac-
jonarne), kilka ośrodków rekolekcyjnych, 
Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom 
Uzależnionym oraz Centrum Formacji 
Maryjnej „Salvatoris Mater”. Świeckich 
współpracowników marianów skupiają 
Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich 
w Polsce oraz Apostolat Miłosierdzia 
Bożego w Wielkiej Brytanii.  
 
Z ważniejszych dzieł apostolskich prowincji 
należy także wymienić Wydawnictwo 
Księży Marianów PROMIC, ze znanymi 
periodykami – „Słowo wśród nas” i „Ore-
mus”. Jeden z członków prowincji – archi-
mandryta Sergiusz Gajek MIC – pełni 
posługę wizytatora apostolskiego dla 
katolików rytu bizantyjsko-białoruskiego na 
Białorusi.                     Za: www.marianie.pl  

 

Nowy przełożony Zgromadzenia 
Synów Maryi w Polsce 

 
Przełożony generalny Zgromadzenia Sy-
now Najświętszej Maryi Niepokalanej O. 
Roberto Amici mianowal swoim delegatem 
w Polsce O. Janusza Aleksandra Kawę. 
Zastąpił on w tej posłudze o. Francesco 
Puddu, który został mianowany postulato-
rem procesu beatyfikacyjnego założyciela 
Zgromadzenia Sł. Bożego Józefa Frasinet-
tiego. 
 

 
 
O. Janusz A. Kawa urodził się w 1977 roku 
w Tarnowie. Od dwóch lat pracuje w parafii 
prowadzonej przez Zgromadzneie w Brzo-
zówce (diec. Tarnowska). Wraz z nim tę 
jedyną wspólnotę Synów Maryi w Polsce 
tworzą O. Piotr Pacura (proboszcz) oraz O. 
Mario Roncella (przełożony wspólnoty).  

Red. 
 

W Krakowie ruszyła Ogólnopolska 
Szkoła Ewangelizatorów 

 
Pod hasłem „Kerygmat i Nowa Ewangeli-
zacja” odbył się dniach 10-15 listopada w 
Krakowie I moduł Ogólnopolskiej Szkoły 
Ewangelizatorów (OSE). 
 
Przez kilka dni ludzie, którzy nie boją się 
nowych doświadczeń i pragną odpowie-
dzieć na wezwanie do Nowej Ewangeliza-
cji w diecezjach, dekanatach, parafiach, 
zgromadzeniach zakonnych, ruchach, 
stowarzyszeniach, grupach apostolskich, 
doświadczali mocy Nowej Ewangelizacji. 
Organizatorami i koordynatorami OSE są: 
Bp Grzegorz Ryś, o. Paweł Drobot CSsR, 
ks. Artur Godnarski i o. Krzysztof Czer-
wionka CR. Zjazd odbył się domu zakon-
nym redemptorystów. 
 
Ogólnopolską Szkołę Ewangelizatorów 
otworzył bp Grzegorz Ryś, który wprowa-
dził zgromadzonych w czas czuwania, 
nieustającej modlitwy i tematykę pierwsze-
go modułu, kładąc jednoznacznie nacisk 
na aktualność i potrzebę Nowej Ewangeli-
zacji. Zaproszony z Lublina ks. prof. Stani-
sław Dyk przybliżył nauczanie Kościoła na 
temat Nowej Ewangelizacji, a popołudnio-
we spotkanie pierwszego dnia poprowadził 
dr hab. Jacek Kurzępa, który scharaktery-
zował dzisiejszego odbiorcę Nowej Ewan-
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gelizacji w różnych kategoriach społecz-
nych. 
 
Wtorek i środa w OSE były dniami szcze-
gólnych spotkań z Dr Jose Prado Floresem 
z Meksyku. Teolog, biblista, założyciel 
międzynarodowej sieci Szkół Ewangelizacji 
św. Andrzeja bardzo wnikliwie analizował 
temat kerygmatu. Tworząc obraz od cza-
sów Jezusa i Apostołów, mówił o roli ke-
rygmatu, osobistego świadectwa, skutecz-
ności przepowiadania bezpośredniego, 
osobistego i aktualnego w kontekście 
środowiska docelowego.  
 

 
 
Jose Prado Flores dzięki modlitwie, wiel-
kiej mądrości i doświadczeniu ewangeliza-
cji otworzył serca i umysły na potrzebę i 
skuteczność Nowej Ewangelizacji, która 
jest „wiosną Kościoła”. Czwartkową przed-
południową sesję poprowadził o. Krzysztof 
Czerwionka CR, który zaprezentował 
struktury i konkretne metody działania 
Szkół Nowej Ewangelizacji. 
 
Po południu uczestnicy Ogólnopolskiej 
Szkoły Ewangelizatorów dołączyli do Fo-
rum Nowej Ewangelizacji, które odbywało 
się w Krakowie pod hasłem: Całą Ewange-
lię, Całe Ciało, Całemu Światu ( 
www.ccc.jestem.net.pl ). Organizatorem 
tego forum był bp Grzegorz Ryś. Każdy z 
uczestników mógł wybrać jedno z trzech 
spotkań. Pastor Ulf Ekmann podejmował 
temat: Głoszenie w mocy Ducha; Bp An-
drzej Czaja odpowiadał na pytanie: Czy 
opłaca się ewangelizować? Ks. Artur God-
narski i Andrzej Sionek przybliżali problem 
ewangelizacji w Polsce po Soborze Waty-
kańskim II. Ogólnopolska Szkoła Ewange-
lizatorów zakończyła się w piątek. Podsu-
mowanie prac i wspólnego doświadczenia 
przypadło ks. Arturowi Godnarskiemu i o. 
Pawłowi Drobotowi CSsR. Osoby zaintere-
sowane Forum Ewangelizacyjnym mogły 
dołączyć w piątek i sobotę. 
 
Gośćmi specjalni Forum CCC byli między 
innymi: bp Edward Dajczak, bp Sandy 
Millar (emerytowany biskup anglikański, 
Wielka Brytania), Bruce Clewett (Austria), 
Donald Turbitt (USA), Iwona i Andrzej 
Grzeszukowie, dr Jose Prado Flores (Mek-
syk), ks. dr Krzegorz Strzelczyk, ks. dr 
Peter Hocken (Austria), Pastor Ulf Ekman 
(Szwecja), Stefano Gennarini, ks. prof. 
Łukasz Kamukowski i ks. Artur Godnarski. 
Zjazd był okazją do wejście w podstawowe 
procesy ewangelizacyjne. Modlitwa, wraż-
liwość na natchnienia Ducha Świętego 
oraz życie Eucharystią i słowem Bożym 

każdego dnia prowadziły do osobistego 
spotkania z Jezusem, co jest sprawą fun-
damentalną w przekazywaniu wiary. Zjazd 
był również czasem wspólnych spotkań, 
konferencji, pracy w grupach, dzielenia się 
swoim doświadczeniem ewangelizacji. 
 
Rozpoczęły się już przygotowania do 
kolejnego modułu Ogólnopolskiej Szkoły 
Ewangelizatorów, który odbędzie się w 
maju również w domu zakonnym redemp-
torystów w Krakowie. Polecam to dzieło 
Waszej modlitwie. o. Maciej Ziębiec CSsR 

Za: www.redemptor.pl  
 

Generał pallotynów przewodniczył 
świętu warszawskiej Prowincji 

 
Ostatnia niedziela roku liturgicznego, 
przypadająca w tym roku 24 listopada 
2013 r., miała szczególny wymiar dla 
wspólnoty pallotynów Prowincji war-
szawskiej, bowiem związana jest z obcho-
dzoną w tym dniu uroczystością patronalną 
Chrystusa Króla Wszechświata. 
 
Z uwagi na to ważne wydarzenie w koście-
le pallotynów przy ul. Skaryszewskiej w 
Warszawie odbyła się uroczysta Msza św., 
która zgromadziła przedstawicieli 
Wspólnoty Pallotyńskiej na czele z przeło-
żonym generalnym z Rzymu – ks. Jaco-
bem Nampudakamem, oraz przełożonymi 
obu polskich Prowincji SAC: ks. prowincja-
łem Józefem Lasakiem SAC oraz ks. 
prowincjałem Adrianem Galbasem SAC z 
poznańskiej Prowincji Zwiastowania Pań-
skiego. Obecni byli także członkowie 
Zarządu Prowincji Chrystusa Króla, a także 
wiceprowincjał z Poznania – ks. Lesław 
Gwarek SAC. 
 
W tym uroczystym dniu nie zabrakło także 
przedstawicieli duchowieństwa diecezjal-
nego i zakonnego, księży z pobliskich pa-
rafii, Sióstr Pallotynek oraz przedstawiciel-
ek innych żeńskich zgromadzeń za-
konnych. Eucharystii przewodniczył i homi-
lię wygłosił Przełożony Generalny – ks. 
Jacob Nampudakam SAC, przebywający w 
Polsce w związku z odbywającą się wizy-
tacją kanoniczną wspólnot Prowincji 
Chrystusa Króla SAC. Wszystkich zgroma-
dzonych na uroczystości w kościele przy 
ul. Skaryszewskiej serdecznie powitał ks. 
probo-szcz Tomasz Zaczkiewicz SAC. 
 
Uroczystość Chrystusa Króla jest trady-
cyjnie świętem patronalnym warszawskiej 
Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego, która jak co roku gromadzi na 
wspólnej modlitwie członków Stowa-
rzyszenia, licznych gości oraz wiernych. 
 
Wraz z tegoroczną uroczystością Chrys-
tusa Króla Wszechświata dobiega końca w 
Kościele Rok Wiary, ogłoszony przez 
papieża Benedykta XVI w roku ubiegłym. 
Do tego wydarzenia odniósł się w swoim 
liście do współbraci ks. prowincjał Józef 
Lasak SAC , zaznaczając jednak, iż „pod-
woje wiary są dla nas zawsze otwarte” i 
potrzeba, aby jeszcze bardziej były ot-

warte, gdyż wiara jest nieustannym 
pielgrzymowaniem. 
 
W swojej homilii ks. Jacob Nampudakam 
SAC podkreślił natomiast swoją radość z 
faktu, iż dane mu jest kończyć Rok Wiary 
w świątyni, gdzie Jezus jest Królem. (…)  
 
Przełożony Generalny pallotynów pod-
kreślił także, iż – choć pochodzi z Indii – 
dobrze zna losy polskiego narodu i wie, że 
to co przyczyniło się do jego przetrwania to 
siła wiary. „Zwycięstwo nie polega na tym, 
że się posiada potężną armię tylko na tym, 
że się posiada siłę ducha”. Nawiązując do 
swego pochodzenia, Ksiądz Generał 
przywołał również przykład i rolę Mahatmy 
Gandhi’ego – ojca niepodległości narodu 
indyjskiego – wskazując na jego zasługi w 
walce o wyzwolenie spod jarzma 
kolonizacji: „On nigdy nie zachęcał rozlewu 
krwi. Jeśli dowiedział się, że ludzie zginęli 
pościł i wzywał do zaprzestania przemocy. 
Bardzo wierzył w to, że można dojść do 
celu bez używania siły i choć nie był 
chrześcijaninem, to jego działania wskroś 
dyktowane duchem chrześcijaństwa”. 
 

 
 
Na koniec przełożony generalny wezwał 
wszystkich, abyśmy także i dziś kiedy 
obchodzimy święto Chrystusa Króla 
wszyscy podążali Jego śladami, a także, 
aby naszą wizją stał się ten model świata, 
jaki zaproponował sam Chrystus i który 
opiera się opiera się na miłości”. 
 
Uroczysta liturgia zakończyła się krótkimi 
podziękowaniami ks. prowincjała Józefa 
Lasaka, skierowanymi do wszystkich zgro-
madzonych w tym dniu na przeżywanej 
wspólnie Eucharystii. Nawiązując do zapo-
wiedzianej adhortacji “Evangelli gaudium” 
papieża Franciszka, przełożony pallotynów 
zachęcał, by poddawać się smutkowi, 
bowiem człowiek smutny nie przyciągnie 
innych do wiary. A zatem przesłanie, które 
płynie również dzisiaj z tej uroczystości to 
zachęta, „abyśmy umieli przeżywać naszą 
wiarę radośnie, z głęboką radością ewan-
geliczną”.                    Za: www.pallotyni.pl  

                       
W Domu Głównym chrystusowców 

wystawa o Kard. A. Hlondzie 
 
W Domu Głównym naszego zgromadzenia 
w Poznaniu od soboty 23 listopada można 
obejrzeć wystawę poświęconą osobie 
naszego założyciela, Sługi Bożego kard. 
Augusta Hlonda pod tytułem: „Kardynał 
August Hlond – Prymas czasu narodowych 
wyborów”. 
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Ekspozycja została przygotowana przez 
katowicki oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej i Śląskie Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego w Katowicach (instytucja 
kultury Samorządu Woj. Śląskiego) z 
okazji przypadającej w tym roku 65. rocz-
nicy śmierci kard. Hlonda oraz trwającego 
na Śląsku Roku Kardynała Augusta Hlon-
da. Patronat honorowy nad wystawą objął 
Prymas Polski abp Józef Kowalczyk. 
 
Koncepcja i projekt graficzny wystawy jest 
autorstwa Łukasza Kobieli. Jej scenariusz 
opracowali dr Andrzej Drogoń i Łukasz 
Kobiela. W przygotowaniu wystawy brał 
także udział nasz historyk i archiwista ks. 
prof. Bernard Kołodziej TChr. 
 

 
 
Na trzydziestu planszach wystawy 
zaprezentowano postać kardynała Augusta 
Hlonda, Prymasa Polski, jego życie oraz 
posługę w trudnych czasach budowy 
Restytuowanej II RP, podczas II wojny 
światowej i w nowej, komunistycznej rzec-
zywistości. Tłem dla postaci Kardynała i 
Jego życia jest zarys historii Górnego 
Śląska w okresie walk o polskość tych 
ziem, zarys historii ziem i losów Polaków w 
okresie II wojny światowej oraz w 
początkowym okresie kształtowania sys-
temu totalitarnego na ziemiach polskich 
przez komunistów. Kolejne wydarzenia z 
życia Kardynała ilustrowane są fotografi-
ami i innymi materiałami, m.in. fragmen-
tami rękopisów, wycinkami z czasopism, 
dokumentami, pieczęciami, kartami notat-
nika Kardynała. Opis towarzyszący foto-
grafiom jest wprowadzeniem do lekcji 
historii najnowszej. 
 
Bardzo obszerna ikonografia, obejmująca 
wiele po raz pierwszy prezentowanych 
unikalnych fotografii i dokumentów, pocho-
dzi z archiwów archidiecezjalnych w: 
Gnieźnie, Katowicach, Poznaniu, Kra-
kowie, Pile, Archiwum Małgorzaty Herok, a 
także Archiwum Oficyny Wydawniczej 
„Volumen”, Archiwum Państwowego w 
Katowicach, Archiwum Stowarzyszenia na 
Rzecz Ochrony Pamięci Narodu Polskiego 
„Pro Patria Pro Memoria”, Archiwum To-
warzystwa Chrystusowego dla Polonii 
Zagranicznej w Poznaniu, Biblioteki 
Śląskiej, Biblioteki Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Pamięci 
Narodowej, Książnicy Cieszyńskiej, 
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, 
Muzeum Historii Katowic, Muzeum Śląski-
ego, Muzeum w Gliwicach, Narodowego 
Archiwum Cyfrowego, www.gaso-gostyn.pl 
i Stefan Wolniewicz (Gostyń), zbiorów 
Mirosława Ganobisa. 

„Wielkie słowa podziękowania wszystkim 
tym, którzy przyczynili się, że pokazaliśmy 
Augusta Hlonda przez fotografie do tej 
pory nieznane, które zostały wydobyte 
gdzieś z archiwów salezjańskich, archiwów 
Towarzystwa Chrystusowego, z różnych 
innych miejsc, do których pracownicy IPN 
dotarli. To stanowi dużą wartość” – pod-
kreśla Piotr Koj, pełnomocnik marszałka 
województwa śląskiego do spraw Roku 
Kardynała Augusta Hlonda. 
 
Wystawa wcześniej była prezentowana 
m.in. w gmachu Sejmu Śląskiego i na 
Jasnej Górze.    Za: www.chrystusowcy.pl  
 

„Kościół katolicki i prawo” 
VI Międzynarodowy Kongres w 

WSKSiM w Toruniu 
 
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej I 
Medialnej odbył sie w dniach 15-16 listo-
pada VI Miedzynarodowy Kongres tym 
razem pod hasłem: “Katolicy i prawo -  
szanse i zagrożenia”.  
 
Kongres rozpoczął się Mszą św. w 
uczelnianej auli. Po uroczystym otwarciu 
Kongresu przez rektora - o. dra Zdzisława 
Klafki głos zabrał kard. Zenon Gro-
cholewski, prefekt Kongregacji Wychowan-
ia Katolickiego, który przedstawił wykład 
pt. „Kościół katolicki a prawo”. 
  
Następnie referat pt. „W jaki sposób prawo 
w Australii jest i może być używane do 
promowania lub szkodzenia wierze katol-
ickiej?”, przedstawił prof. Michael Quinlan, 
dziekan Wydziału Prawa, Sydney Universi-
ty of Notre Dame z Australii. Później prof. 
Krystyna Pawłowicz, poseł na Sejm RP, 
zaprezentowała wykład pt. „Prawo – ob-
szar walki z polskim Kościołem”. Po 
wystąpieniu prelegentów odbył się panel 
dyskusyjny. 
  
W drugiej części dnia swój referat wygłosił 
prof. Ken Masugi z Ashland University 
Ohio, USA - "Kościół katolicki a rządy 
prawa: religia, rozum i republikanizm - 
perspektywa amerykańska. Później 
wystąpił prof. Symphorien Ntibagirirwa OP, 
Interenational Leadership University w 
Bujumbura, z wykładem "Ubuntu jako 
fundament prawa afrykańskiego: czy dla 
społeczeństwa Burundi chrześcijaństwo w 
porządku prawnym jest wartością 
dodaną?". Ostatnim prelegentem pierw-
szego dnia VI Międzynarodowego Kon-
gresu był prof. Joaquim Reis, członek 
Sądu Najwyższego, Indie, który poruszył 
temat "Katolicka mniejszość wśród 
zdecydowanej większości - prawa, 
zagrożenia i możliwości". 
 
Drugi dzień kongresu rozpoczął się także 
Eucharystią, odprawioną w akademickiej 
Kaplicy Zawierzenia.  Od godz. 10.00 
trwała kolejna część wykładowa. Dr Maria 
Teresa Enriquez Gomez, Universidad 
Panamericana, Wydział Filozofii w 
Meksyku jako pierwsza wygłosiła swój 
referat zatytułowany "Prawo i katolicyzm w 

Meksyku". Następnie wystąpiła prof. Patri-
cia Santos Rodriguez, Universidad San 
Pablo w Madrycie z wykładem "Wolność 
religijna w demokratycznym państwie 
świeckim: przypadek Hiszpanii". 
  
Po przerwie uczestnicy usłyszeli wystąpie-
nie "Katolicyzm w Niemczech: jego 
wartość a system prawny - relacje między 
państwem a Kościołem" przygotowane 
przez dr Hans'a-Joachima Gottschalka - 
niemieckiego prawnika związanego z 
CDU. Ostatnim prelegentem VI 
Międzynarodowego Kongresu był prof. 
Tulio Alvarez z Katolickiego Uniwersytetu 
Andres Bello w Caracas, który wygłosił 
referat "Wkład chrześcijaństwa dla 
powszechnego humanizmu integralnej 
sprawiedliwości". Na koniec odbył się 
panel dyskusyjny podczas którego uczest-
nicy mieli możliwość zadać 
pytania  prelegentom.        Za: 
www.wsksim.edu.pl  
 
10 lat pallotyńskiego hospicjum w 

Radomiu 
 
Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu 
obchodziło 10. rocznicę powstania. Mszy 
św. w kościele św. Józefa przewodniczył 
22 listopada 2013 r. biskup Henryk To-
masik. 
 
W koncelebrze uczestniczyli: ks. Jacob 
Nampudakam – generał księży pallotynów, 
ks. Józef Lasak – przełożony prowincji 
Chrystusa Króla w Polsce, ks. Zygmunt 
Rutkowski – proboszcz parafii św. Józefa 
oraz ks. Marek Kujawski, założyciel i 
duszpasterz hospicjum. 
 

 
 
W homilii bp Tomasik mówił, że wielkim 
darem składanym Bogu i człowiekowi jest 
gest miłości bliźniego, szczególnie w trud-
nych chwilach życia. Dziękował też „Bogu 
za dobro, które uobecnia się przy łóżkach 
ciężko chorych, przez posługę całej 
wspólnoty związanej z Hospicjum Królowej 
Apostołów”. Na zakończenie liturgii od-
czytano okolicznościowe listy nadesłane 
przez: abp. Celestino Migliore, nuncjusza 
apostolskiego w Polsce, abp. Zygmunta 
Zimowskiego, kierującego Papieską Radą 
ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Cho-
rych oraz bp. Stefana Regmunta, prze-
wodniczącego Zespołu KEP ds. Służby 
Zdrowia. 
 
Abp Migliore wyraził wdzięczność za 
okazywaną pomoc ludziom chorym. – Moją 
modlitwą obejmuję osoby cierpiące oraz 
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ich rodziny. Pamiętam także o tych, którzy 
służą chorym. Niech nie zabraknie nigdy 
wsparcia w postaci wolontariuszy i osób 
materialnie pomagających hospicjom – 
napisał nuncjusz apostolski w Polsce. Z 
kolei abp Zygmunt Zimowski zapewnił o 
swojej bliskości z chorymi. – Słowa 
wdzięczności kieruję do wolontariuszy i 
księży pallotynów, którzy z wielkim 
poświęceniem i oddaniem posługują cho-
rym na ziemi radomskiej – napisał szef 
Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa 
Służby Zdrowia i Chorych. Troskę wolon-
tariuszy w opiece nad chorymi docenił 
także bp Stefan Regmunt. – To właśnie wy 
towarzyszycie człowiekowi w jego ostat-
nich chwilach. Niesiecie mu ulgę w cier-
pieniu, dzielicie ich lęk i niepokój, pomaga-
cie przygotować się na odejście z tego 
świata. Pamiętajcie, że wasza posługa jest 
nieoceniona. Dziękuję za waszą postawę i 
świadectwo – napisał przewodniczący 
Zespołu KEP ds. Służby Zdrowia. 
 
Hospicjum jest bardzo potrzebne, bez 
pomocy tych ludzi, trudno byłoby przetrwać 
następne dni – opowiadała radomianka 
Barbara Trzaszczka mająca chorego 
męża, którym opiekuja się wolontariusze z 
hospicjum. Radomskie hospicjum nie 
zostawia rodzin po śmierci ich bliskich. 
Ogromną 6age przywiązuje zwłaszcza do 
opieki na dziećmi, które stają się sierotami 
lub półsierotami po śmierci rodzica. Or-
ganizuje dla nich Dzień Dziecka, spotkania 
świąteczne, a latem wyjazdy kolonijne. W 
hospicjum pomagają dwie lekarki: dr Iza-
bela Bober I dr Maria Cygan.  Za: InfoSac 
 

Kłoczowski o Wojtyle 
 
To był mędrzec. To specjalna kategoria, 
bardzo potrzebna, jakby ginąca – tak o 
kardynale Karolu Wojtyle mówił ojciec Jan 
Andrzej Kłoczowski.  Dominikanin wziął 
udział 19 listopada w Domu Arcybiskupów 
Warszawskich w debacie przed kanoniza-
cją Jana Pawła II. Comiesięczne spotkania 
pod nazwą „Myśląc z Wojtyłą…” organizuje 
kardynał Kazimierz Nycz. Pierwsze miało 
tytuł „Myśląc z Wojtyłą… o Bogu”. 
 

 
 
„Bardzo trudno mówić o Bogu” – rozpoczął 
swoje wystąpienie o. prof. Kłoczowski, 
który nazwał Karola Wojtyłę „mędrcem”. 
„To specjalna kategoria, bardzo potrzebna, 
jakby ginąca” – zaznaczył dominikański 
filozof.  
 
„Sądzę, że mędrcem jest ktoś, kto umie w 
sobie połączyć przynajmniej trzy sposoby 
spojrzenia na świat, na siebie i na Boga. 
Filozof, poeta i mistyk. Chcę mówić o myśli 

Karola Wojtyły przede wszystkim jako 
filozofie, ale nie zapominajmy, że często 
poeta głębiej potrafi dotknąć rzeczywisto-
ści a najwięcej rozumie mistyk i dlatego nic 
nie mówi” – zauważył o. Kłoczowski. 
 
Mówienie o Bogu dominikanin przyrównał 
do skakania o tyczce. „Taką tyczką, jeśli 
trzymamy się tego, że chcemy porozma-
wiać z mędrcem, może być tekst łączący 
głębię filozofa, piękno poety i przenikliwość 
mistyka, czyli tekst rekolekcji, które kard. 
Karol Wojtyła wygłosił w 1976 roku w 
Watykanie, jakby biedny nie przeczuwał co 
go czeka” – powiedział z uśmiechem o. 
Kłoczowski. 
 
W przywołanym przez ojca profesora 
tekście kard. Wojtyła mówi, że wszelkie 
rozważania trzeba zacząć od Boga. „Mamy 
tu do czynienia z refleksją kogoś, kto zma-
ga się z tajemnicą istnienia człowieka, 
świadomości i próbuje temu dać świadec-
two” – wyjaśniał dominikanin. 
 
O. Kłoczowski przypomniał, że filozoficzna 
myśl o Bogu krystalizuje się wokół dwóch 
problemów: czy Bóg istnieje i jaki jest Bóg. 
„Filozof zaczyna od zdumienia, które póź-
niej przybiera postać zdziwienia i zachwytu 
nad tym, że w ogóle coś jest” – tłumaczył 
podkreślając, że w myśli Wojtyły uderza 
„zdumienie nad nieoczywistością świata”. 
 
„To zdumienie wybija z banalnej egzysten-
cji codzienności, w której wszystko jest 
oczywiste i wszystko wiadomo. A tak prze-
cież nie jest, nic nie jest oczywiste. A spe-
cyfika człowieka polega na tym, że sobie to 
uświadamia” – mówił o. Kłoczowski. 
 
W debacie wzięli też udział teolożka Elż-
bieta Adamiak i filozof religii Zbigniew 
Mikołejko. Aktorzy Anna Nehrebecka i 
Andrzej Seweryn czytali poezję Andrzeja 
Jawienia – takim pseudonimem podpisy-
wał swoje wiersze Karol Wojtyła. W kolej-
nych miesiącach, aż do kwietnia przyszłe-
go roku, w ramach cyklu „Myśląc z Wojty-
łą…” odbędą się debaty: o człowieku, 
Europie, Kościele, Polsce i młodzieży.  

Za: www.dominikanie.pl 
 
Jezuickie odkrycia spuścizny Karola 

Wojtyły 
 
 Po 62 latach w murach krakowskiego 
kościoła św. Floriana ponownie wystawio-
no nabożeństwo paraliturgiczne Christus 
Rex, opracowane przez Karola Wojtyłę. 
Przedsięwzięcie zrealizowała grupa akto-
rów – studentów z Duszpasterstwa WAJ 
oraz kleryków jezuickich kierowanych 
przez Annę Lutosławską-Jaworską. 
 
Kilka tygodni temu nakładem Wydawnic-
twa WAM ukazał się zbiór zatytułowany 
Tajemnica Boga. Zawiera on niepub-
likowane dotychczas teksty ks. Karola 
Wojtyły, które powstały w 1951 roku, gdy 
przyszły Jan Paweł II był wikariuszem w 
kościele św. Floriana przy ul. War-
szawskiej w Krakowie. Jedno z czterech 
nabożeństw paraliturgicznych, zaty-

tułowane Christus Rex, opracowane zos-
tało z myślą o Uroczystości Jezusa Chrys-
tusa, Króla Wszechświata i po raz 
pierwszy wystawione przez Karola Wojtyłę 
i Jego współpracowników właśnie w 
kościele św. Floriana.     Za: www.jezuici.pl  

 
Generał Sikorski na klasztornej 

wystawie 
 

Na krużgankach lubelskiego klasztoru 
dominikanów można obejrzeć wystawę 
nieznanych zdjęć o generale Władysławie 
Sikorskim. Ekspozycję przygotowano z 
okazji przypadającej w tym roku 70. rocz-
nica tragicznej śmierci premiera Rządu na 
Uchodźstwie i Naczelnego Wodza, który 
zginął 4 lipca 1943 roku w katastrofie 
lotniczej nad Gibraltarem. 
 
Otwarta 14 listopada wystawa składa się z 
13 tablic, na których zaprezentowano 
czterdzieści, dotąd w większości niepubli-
kowanych, zdjęć. Przedstawiają one gene-
rała Sikorskiego jako polityka i żołnierza, 
ale także w zwykłych, codziennych sytua-
cjach: jako męża i ojca. „Patriotyzm jest 
wymiarem miłości Ojczyzny, która swoje 
zakorzenienie ma też w wierze. Dlatego 
wystawa pokazująca człowieka, dla które-
go ważna była Ojczyzna, znalazła się w 
naszym klasztorze” – mówił podczas 
otwarcia ekspozycji przeor lubelskich 
dominikanów, o. Grzegorz Kluz. 
 
Wystawa została po raz pierwszy zapre-
zentowana w sierpniu w Polskim Ośrodku 
Społeczno-Kulturalnym w Londynie, a jej 
otwarcie uświetnili wybitni przedstawiciele 
polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii oraz 
polscy dyplomaci pełniący służbę w tym 
kraju. 
 

 
 
Fundatorem i mecenasem ekspozycji, 
która potrwa do świąt Bożego Narodzenia, 
jest Fundacja Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów w Wielkiej Brytanii. Zapre-
zentowane zdjęcia pochodzą ze zbiorów 
Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikor-
skiego w Londynie. To nie pierwsza eks-
pozycja w lubelskim klasztorze. Dwie 
wcześniejsze były poświęcone najnow-
szym dziejom Kościoła w Polsce: prześla-
dowaniu zakonów żeńskich w Polsce w 
czasach dyktatury komunistycznej oraz 
więzionym w latach stalinowskich później-
szym metropolicie poznańskim, arcybisku-
pie Antonim Baraniaku. 

Za: www.dominikanie.pl  
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Refleksja Tygodnia 
 
 

„JEZUS JEST CENTRUM NASZYCH PRAGNIEŃ” 
Homilia papieża Franciszka na zakończenie Roku Wiary 

 
Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata, stanowiąca ukoronowanie 
roku liturgicznego oznacza również za-
kończenie Roku Wiary, ogłoszonego przez 
papieża Benedykta XVI. Ku niemu biegną 
obecnie nasze myśli pełne miłości i 
wdzięczności. Poprzez tę opatrznościową 
inicjatywę dał nam on możliwość 
ponownego odkrycia piękna tej drogi wiary, 
rozpoczętej w dniu naszego chrztu, która 
uczyniła nas dziećmi Bożymi i braćmi w 
Kościele. Ostatecznym celem tej drogi jest 
pełne spotkanie z Bogiem, podczas 
którego Duch Święty nas oczyszcza, 
wynosi, uświęca, abyśmy mogli wejść do 
szczęścia, jakiego pragnie nasze serce. 
Chciałbym również skierować serdeczne 
pozdrowienie pod adresem obecnych tutaj 
patriarchów i arcybiskupów większych 
katolickich Kościołów wschodnich. Przeka-
zanie sobie znaku pokoju, którego z nimi 
dokonam, pragnie przede wszystkim oz-
naczać uznanie Biskupa Rzymu dla 
wspólnot, które wyznały imię Chrystusa z 
przykładną wiernością, za którą często 
musiały drogo zapłacić. 
 
Podobnie za ich pośrednictwem pragnę 
dotrzeć poprzez ten gest do wszystkich 
chrześcijan mieszkających w Ziemi 
Świętej, Syrii i na całym Wschodzie, aby 
uzyskać dla wszystkich dar pokoju i zgody. 
Motywem przewodnim usłyszanych przez 
nas czytań biblijnych jest centralne miejsce 
Chrystusa. Chrystus centrum stworzenia, 
Chrystus centrum ludu, Chrystus centrum 
historii. 
 
1. Apostoł Paweł daje nam bardzo głęboką 
wizję centralnego miejsca Chrystusa. 
Przedstawia Go jako pierworodnego wo-
bec każdego stworzenia: w Nim, przez 
Niego i dla Niego zostało wszystko stwor-
zone. On jest centrum wszystkich rzeczy, 
jest ich początkiem. Bóg dał Mu pełnię, 

całość, aby w Nim wszystko pojednać ze 
sobą (por. 1,12-20). 
 
Obraz ten pozwala nam zrozumieć, że 
Jezus jest centrum stworzenia. Z tego 
względu człowiek wierzący, jeśli takim 
pragnie być, musi uznać i przyjąć w swym 
życiu owe centralne miejsce Jezusa Chrys-
tusa, w myśli, słowie i czynie. Gdy gubi się 
owe centralne miejsce, bo jest ono 
zastępowane czymś innym, wynikają z 
tego jedynie szkody dla otaczającego nas 
środowiska i dla samego człowieka. 
 

 
 
2. Chrystus jest nie tylko centrum 
stworzenia, ale także centrum Ludu 
Bożego. Ukazuje nam to pierwsze czyta-
nie, w którym opowiedziano o dniu, kiedy 
pokolenia izraelskie przybyły do Dawida i 
wobec Pana namaściły go królem nad 
Izraelem (por. 2 Sm 5,1-3). Poprzez 
poszukiwanie idealnej postaci króla ludzie 
ci poszukiwali samego Boga: Boga, który 
stałby się bliskim, który by się zgodził 
dołączyć do drogi człowieka, który stałby 
się ich bratem. 
 
Chrystus, potomek króla Dawida, jest 
„bratem”, wokół którego tworzy się lud, 
który troszczy się o swój lud, nas 
wszystkich, za cenę swego życia. W Nim 
jesteśmy jedno, zjednoczeni z Nim 

dzielimy tę samą drogę, ten sam los. W 
Nim mamy swą tożsamość jako lud. 
 
3. I wreszcie Chrystus jest centrum historii 
ludzkości i każdego człowieka. Jemu 
możemy przedstawić radości i nadzieje, 
smutki i niepokoje, z których utkane jest 
nasze życie. Gdy Jezus jest w centrum, to 
rozjaśniają się nawet najciemniejsze mo-
menty naszego życia i daje On nam nad-
zieję, jak to się dzieje z dobrym łotrem w 
dzisiejszej Ewangelii. 
 
Podczas gdy wszyscy inni zwracają się do 
Jezusa z pogardą – „Jeśli jesteś 
Mesjaszem, Wybrańcem Bożym, wybaw 
samego siebie, schodząc z krzyża” – to ów 
człowiek, który w życiu się pogubił, 
skruszony lgnie do Jezusa ukrzyżowane-
go, błagając „wspomnij na mnie, gdy 
przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 
23,42). A Jezus jemu obiecuje: „Dziś ze 
Mną będziesz w raju” (w. 43). Jezus 
wypowiada jedynie słowo przebaczenia, a 
nie potępienia. Kiedy zaś człowiek znajdu-
je odwagę, by poprosić o to przebaczenie, 
to Pan nigdy nie pozwala, aby taka prośba 
została odrzucona. 
 
Obietnica Jezusa dana dobremu łotrowi 
daje nam wielką nadzieję: mówi nam, że 
łaska Boża jest zawsze obfitsza, niż 
modlitwa, która o nią prosiła. Pan daje 
zawsze więcej, niż to, o co jest proszony: 
prosisz Go, aby wspomniał na ciebie, a on 
prowadzi ciebie do swego królestwa! Jezus 
jest właśnie centrum naszych pragnień 
radości i zbawienia. 
 
Prośmy Pana, aby o nas pamiętał, będąc 
pewnymi, że dzięki Jego łasce będziemy 
mogli mieć udział w Jego chwale w Niebie. 
Amen!                              Za: Radio Maryja   

 
   

  Wiadomości zagraniczne  
 
 

Czy w klasztorach płonie jeszcze 
lampa nadziei?  

- pytał papież u sióstr kamedułek 
 
Nadzieja wyrasta ze słuchania, kontem-
placji i cierpliwego oczekiwania, by dojrzał 
czas Pana – powiedział Franciszek w 
medytacji w czasie nieszporów, które 
odprawił w klasztorze mniszek kamedułek 
na Awentynie w Rzymie. 
 

Rozważając losy Maryi, Matki nadziei, 
Papież przypomniał, że klasztory powinny 
być miejscem otwartym na Bożą 
przyszłość, w nadziei wzorowanej na 
Matce Bożej.  
 
„U stóp krzyża jest Ona Niewiastą bolesną, 
a przy tym otwartą na tajemnicę, większą 
niż cierpienie, które się dokonuje – 
powiedział Franciszek. – Wydaje się, że to 
już naprawdę koniec. Zgasła, jak się wyda-
je, wszelka nadzieja. Również Ona w tej 

chwili, wspominając obietnice ze Zwi-
astowania, mogłaby powiedzieć, że nie 
były prawdziwe, „oszukano mnie”. Ale nie 
uczyniła tego. Ona, błogosławiona, po-
nieważ uwierzyła, w tej swojej wierze widzi 
nową przyszłość i z nadzieją czeka na jutro 
Boga. Tak często o tym myślę: czy my 
potrafimy czekać na jutro Boga? Chcemy 
dzisiaj, już dzisiaj. Dla Niej jutro Boga to 
poranek pierwszego dnia tygodnia. Jedyną 
lampą płonącą przy grobie Jezusa jest 
nadzieja Matki, która w tej chwili jest nad-
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zieją całej ludzkości. Pytam się samego 
siebie i was: czy w klasztorach płonie 
jeszcze ta lampa? Czy w klasztorach 
czeka się na jutro Boga?” 
 

 
 
Okazją do papieskiej wizyty na Awentynie 
jest obchodzony dziś dzień Pro Orantibus, 
czyli poświęcony pamięci o wspólnotach 
klauzurowych. Franciszek odprawił u 
kamedułek nieszpory, a następnie wziął 
udział w krótkiej adoracji Najświętszego 
Sakramentu.            Za: Radio watykanskie 

    
75 urodziny polskiej sekcji  

Radia Watykańskiego 
 
Dokładnie 75 lat temu, 24 listopada 1938 r. 
na falach Radia Watykańskiego nadano 
pierwszą stałą audycję w języku polskim. 
Przygotował ją o. Feliks Lasoń, jezuita, 
którego władze zakonu wydelegowały do 
pracy w ramach zespołu przygotowującego 
„Serwis informacji katolickich”.  
 
O kontekście historycznym jubileuszu, a 
także o zadaniach stojących dzisiaj przed 
Sekcją Polską, mówi dyrektor programowy 
papieskiej rozgłośni o. Andrzej Koprowski 
SJ.  „Jubileusz 75-lecia programu polskie-
go Radia Watykańskiego wyostrza nasz 
wzrok na zadanie, wokół którego stoimy. W 
roku 1938 w powietrzu unosił się już 
dramat zbliżającej się wojny. Faszyzm we 
Włoszech, nazizm w Niemczech, bolsze-
wizm ateistyczny w Sowietach.   
 
Kontekstem 75-lecia jest nie tylko kryzys 
ekonomiczny, kryzys kulturowy czy kryzys 
wiary. Zagrożona jest osoba ludzka, 
zagrożone jest „człowieczeństwo”, 
załamanie postaw, koniecznych dla 
zwartości wspólnoty ludzkiej. Kościół pełni 
swą misję niejako „na pobojowisku” pełnym 
poranionych ludzi.   Dziś Papież ogłosił 
ważny dokument Radość Ewangelii. Mówił, 
że trzeba odczytać pierwotną świeżość 
Ewangelii. Wszyscy mają prawo do tej 
Dobrej Nowiny.  
 
Obowiązkiem chrześcijan jest jej głoszenie, 
bez wykluczania kogokolwiek. Radio Wat-
ykańskie, w tym i Sekcja Polska stoją 
wobec tego zadania – jak wypośrodkować 
między informacjami bieżącymi o naucza-
niu Papieża, działalności Stolicy Apostol-
skiej, życiu Kościoła powszechnego, a tym, 
co pomoże głębiej zrozumieć chrześci-
jaństwo, odnaleźć kontakt z Chrystusem i 

odczytać swoje życie na tej drodze i we 
wspólnocie wiary, jaką jest Kościół. Są to 
też życzenia jakie składamy całej ekipie 
redakcji polskiej z okazji jubileuszu, ale 
przede wszystkim na lata, jakie stoją przed 
nami” – powiedział o. Koprowski.  

              Za: Radio watykańskie 
 

List generała klaretynów o pomocy 
dla Filipin 

 
Publikujemy list przełożonego genralnego 
klaretynów dotyczący sytuacji na Fili-
pinach, napisany 10 listopada 2013 
 
Drodzy Współbracia: Serdecznie 
pozdrawiam z Lagos. Wszyscy jesteśmy 
przejęci wiadomościami na temat tajfunu, 
jaki uderzył w centralną część Filipin. Jak 
mogliście dowiedzieć sie poprzez środki 
komunikacji społecznej, część Filipin 
najbardziej dotknięta przez tajfun to miasto 
Tacloban, gdzie mieszkają także rodziny 
niektórych klaretynów i gdzie w pobliżu 
znajduje się nowicjat Prowincji Filipińskiej.  
 
Poinformowano mnie o sytuacji na Fili-
pinach poprzez O. Leo Dalmao, Przełożo-
nego Prowincjalnego Filipin, i przez klar-
etyna, którego rodzina bezpośrednio doś-
wiadczyła skutków tajfunu. Informacje są 
jednak wciąż chaotyczne, gdyż trudno 
osiągnąć bezpośrednią komunikację, jed-
nakże wiemy, na przykład, że nowicjat po-
niósł poważne szkody, podobnie centrum 
formacji ewangelizatorów, jakie tam posi-
adamy. 
 
Nie mamy ciągle pewności co do realnej 
stuacji, ale wiemy, że jest wielka liczba 
osób, ktore straciły życie, ból ich rodzin, 
troska i zmartwienia tych, którzy widzieli 
zrujnowane własne domy i zostali 
pozbawieni środków, jakie posiadali, by 
utrzymać swoje rodziny.  
 
Wzywam całe Zgromadzenie do wyrażenia 
naszej solidarności z Prowincją Filipin i z 
wieloma osobami, które potrzebują w tym 
momencie naszej pomocy. Zapraszam 
także wszystkie wspólnoty, parafie, kole-
gia, Pro-wincje i Delegatury, itd. – do gestu 
solidarności z naszymi braćmi z Filipin oraz 
z osobami, które cierpią na skutek tajfunu. 
 
Wiem, że będzie to odpowiedź szczodra. 
Kwoty możecie wysyłać do Zarządów 
waszych Prowincji lub Delegatur, które 
przekażą je następnie do Funduszu, aby je 
potem dalej przekazać na konto Prowincji 
Filipińskiej. W odpowiednim momencie 
zostaniemy poinformowani o sposobie 
użycia tych funduszy i o projektach, na 
ktore zostaną ostatecznie przeznaczone 
lub które będą konieczne do zrealizowania. 
Niech Bóg błogosławi Waszym gestom 
solidarności. 
 
Powierzamy Sercu Maryi naszych braci z 
Filipin i Lud, który cierpi na kutek tajfunu. 
Jestem pewien, że Klaretyni z Filipin będą 
potrafili wyrazić ludziom, przede wszystkim 
rodzinom, które nasi bracia widzieli 
bezpośrednio dotkniętym przez tajfun, 
naszą bliskość i komunię z nimi. Dziękuję 

Wam wszystkim za współpracę. Wasz 
współbrat “w Sercu Maryi” 
 
Josep M. Abella, cmf. Przełożony General-
ny                                Za: www.klaretyni.pl  
 

Asystent generalny Braci  
Mniejszych biskupem w Indonezji 

 
Dnia 21 listopada br. podczas trwania 
Rady Plenarnej Zakonu, została ogłoszona 
decyzja o nominacji jednego z Radnych; P. 
Paskalis Bruno Syukur OFM, definitora 
generalnego; biskupem diecezji Bogor 
(Indonezja). 
 
Biskup nominat urodził się 17 maja 1962 r., 
wieczystą profesję w Zakonie Braci 
Mniejszych złożył w 1989 r, święcenia 
prezbiteratu przyjął w 1991 r. Pełnił 
posługę w parafii, studiował teologię du-
chowości, był magistrem nowicjatu, gward-
ianem, członkiem Rady Prowincjalnej, w 
latach 2001-2009 Ministrem Prowincjalnym 
w Indonezji, a od 2009 roku Definitorem 
Generalnym dla Azji i Oceanii.  

Za: www.franciszkanie.net   
 

Także w boliwijskim Montero  
zakończono Rok Wiary 

 
W niedzielę 24 listopada we fran-
ciszkańskiej parafii Las Mercedes w boli-
wijskim Montero wszystkie grupy 
działające przy parafii zebrały się na mszy 
świętej wieczornej, aby wspólnie za-
kończyć Rok Wiary.  
 
Krzyż jubileuszowy z Santa Cruz, który 
wniesiono do kościoła przypominał o po-
trzebie osobistego pogłębiania wiary i 
kontynuowania misji ewangelizacyjnej w 
parafii - również w tych dzielnicach, które 
dopiero powstają na jej terenie. 
 

 
 
Na koniec wspólnej mszy świętej o. dk. 
Oscar zamknął księgę Katechizmu 
Kościoła Katolickiego na znak zakończenia 
tego szczególnego czasu Roku Wiary.  
 
Dzień wcześniej 23 listopada w jednej z 
dzielnic Montero, należącej do parafii Las 
Mercedes odbyło się wielkie święto. 
Okazją było pięciolecie istnienia dzielnicy 
"Nowy wschód słońca", ale także radość z 
tego, że obecny jest w niej Kościół Katol-
icki, który ewangelizuje poprzez swoich 
katechistów oraz wolontariuszy. W czasie 
Eucharystii  o. Jan Kukla - proboszcz para-
fii ochrzcił 103 dzieci z tej części miasta.  

Za: www.misje.franciszkanie.pl 
 
 



 9 

Kongres Miłosierdzia Bożego  
w kolumbijskim Medelin 

zorganizowany przez pallotynów 
 
Z inicjatywy katolickiego Radia Santa 
María de la Paz oraz Stowarzyszenia i 
Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w 
Kolumbii, obył się Kongres Miłosierdzia 
Bożego pod hasłem: Miłosierdzie Boże 
wypełnia całą ziemię. 
 
Kongres został zorganizowany w hali spor-
towej Szkoły św. Józefa z Palermo w Me-
dellín. Specjalnym gościem zaproszonym 
na to spotkanie był polski franciszkanin o. 
Sylwester Hasnik OFM, który w swoim 
przepowiadaniu Ewangelii Miłosierdzia 
uwrażliwiał obecnych na potrzebę przyjęcia 
daru miłości i miłosierdzia Boga poprzez 
wiarę, przebaczenie i Eucharystię. 
 

 
 
Oprócz konferencji zebrani uczestniczyli 
we wspólnym rozważaniu tajemnic różańca 
oraz Eucharystii i Adoracji Najświętszego 
Sakramentu z modlitwą wstawienniczą. 
Wyjątkowym momentem dla wszystkich 
zgromadzonych było błogosławieństwo 
udzielone Najświętszym Sakramentem w 
czasie uroczystej procesji, która przeszła 
przez cała halę sportową podczas wspó-
lnej modlitwy i śpiewu uwielbienia. Dwa 
spotkania, zorganizowane 19 i 26 listopada 
2013 r. zgromadziły około 5 tys. osób.  

                                        Za: InfoSac 
 

 
Polskie pallotynki rozwijają misję w 

Kamerunie 
 
W dniach od 11-19 października 2013 r. s. 
Bernadetta Turecka i s. Małgorzata Wy-
rodek odwiedzały wspólnoty w Kamerunie. 
20 października została ustanowiona w 
tym kraju Delegatura Polskiej Prowincji z 
siedzibą w Doumé. 
 
Na początku Mszy św., sprawowanej przez 
bpa Jana Ozgę i ks. Maurice’a Atebę SAC 
w naszej kaplicy, s. Weronika Sakowska 
przedstawiła krótką historię obecności 
Sióstr Pallotynek w Kamerunie, która 
rozpoczęła się w 1892 r. W roku 1998 
nasze siostry powróciły do Kamerunu, aby 
podjąć pracę w Doumé na wschodzie 
kraju. Obecnie 14 sióstr w 5 wspólnotach 
pracuje prowadząc szkoły i przedszkola, 
jako pielęgniarki, w posłudze więźniom i 
innych posługach. Następnie s. Bernadetta 
przeczytała dekret ustanawiający Dele-
gaturę w Kamerunie, a s. Małgorzata prze-

kazała siostrom obraz bł. Jana Pawła II, 
który jest jej patronem. 
 
Animację liturgiczną prowadziły nasze 
nowicjuszki i kandydatki. Przed końcowym 
błogosławieństwem s. Marietta Garbul 
odczytała list Siostry Generalnej Izabeli 
Świerad z gratulacjami i życzeniami dla 
nowej delegatury. S. Bernadetta ogłosiła 
także skład Zarządu Delegatury, w którym 
znalazły się: s. Grażyna Wojnowska – 
przełożona, s. Anna Kot – wikaria, s. Mari-
etta Garbul,s. Fabiana Leitgeber i s. 
Weronika Sakowska – radne.  
 
Ksiądz Biskup pogratulował Siostrom i 
udzielił każdej z nich specjalnego błogo-
sławieństwa. Darem, jaki Ksiądz Biskup 
przekazał nowej delegaturze, był duży 
obraz Jezusa Miłosiernego.  
 
Po Mszy św. jej uczestnicy złożyli gratu-
lacje Siostrom z Zarządu, następnie 
wszyscy byli zaproszeni na świąteczny 
obiad. Po nim nowicjuszki i kandydatki 
przedstawiły scenkę opowiadającą historię 
powołania młodej Kamerunki. 
 
Następnego dnia podczas Jutrzni kan-
dydatki Danielle Fokam Noumsi i Nadege 
Byabi a Yombi zostały przyjęte do postula-
tu. Pozostaną one w Doumé z s. Weroniką 
jako ich wychowawczynią. Mistrzynią 
nowicjatu jest s. Anna Kot. S. Małgorzata 
Wyrodek SAC                             Za: InfoSac 
 

Spotkanie redemptorystów 
z Ameryki Północnej i Karaibów 

 
W dniach 11 – 15 listopada 2013 r. w 
Houston w Teksasie odbyło się spotkanie 
redemptorystów z Kanady, USA i Karaibów 
tworzących Konferencję Płn. Ameryki i 
Karaibów.  
 
W spotkaniu tym bierze co roku udział 
przedstawiciel redemptorystów polskich 
pracujących na terenie konferencji. Oprócz 
sprawozdania z działalności koordynatora 
konferencji (o. John Kingsbury) zajmowano 
się przede wszystkim utworzeniem wspól-
nych studiów teologicznych dla seminarzy-
stów ze wszystkich tworzących konferencję 
jednostek – zarekomendowano Chicago. 
 
Wiele czasu zajęła takż dyskusja na nad 
apostolskimi priorytetami (misje i rekolek-
cje, współpraca ze świeckimi). Zachęcono 
do aktywnego włączenia się wszystkich 
jednostek w Rok Wspierania Redemptory-
stowskiego Powołania Misyjnego. Została 
bardzo pozytywnie oceniona obecność i 
praca polskich redmeptorystów na terenie 
konferencji oraz doceniono naszą dalszą 
wolę współpracy i uzgadniania planów z 
miejscowymi jednostkami Zgromadzenia. 
o. Stanisław Słaby CSsR 

Za: www.redemptor.pl  
 

Greko-katolicy w pojezuickim ko-
ściele przyjęli wystawę kapucynów 
 

Bracia Mniejsi Kapucyni z klasztoru Ofia-
rowania Pańskiego w Użhorodzie – organi-
zatorzy wystawy fotografii Anny Walczyk – 
otworzyli ekspozycję „Świadkowie cierpie-
nia” we lwowskim kościele pojezuickim. 
 
Bracia spotkali się z dużą otwartością 
grecko-katolickiego proboszcza o. Szcze-
pana Susa, kapelana wojskowego, pro-
boszcza garnizonowego kościoła jezuic-
kiego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła i z 
ciepłym przyjęciem lwowian. 
 
Proboszcz, o. Szczepan powiedział: „Ko-
ściół pojezuicki jest piękny, chcemy za-
chować tu wszystkie elementy wystroju 
wnętrza, jak najmniej zmieniać. Zdajemy 
sobie sprawę z naszej wielkiej odpowie-
dzialności za ten zabytkowy obiekt”. 
 
W kontekście niektórych obrazów z wysta-
wy, przedstawiających kościoły zrujnowane 
z przyczyn religijnych nieporozumień, taka 
postawa napawa optymizmem.  
 
Na otwarciu wystawy obecna była jej au-
torka, Anna Walczyk z Warszawy.  

Za: www.kapucyni.pl  
 

Festiwal Zecchino d’Oro  
u franciszkanów w Bolonii 

 
 W Bolonii rozpoczęła się 19 listopada 56-
ta edycja festiwalu piosenki dziecięcej 
Zecchino d’Oro. W tym roku będzie miał 
charakter rocznicowy. Od 50 lat małym 
śpiewakom towarzyszy bowiem Piccolo 
Coro dell’Antoniano, czyli mały chór Insty-
tutu Antoniano. 
 
Mówi gospodarz festiwalu o. Alessandro 
Caspoli, dyrektor franciszkańskiego Insty-
tutu Antoniano. 
 

 
 
„Piccolo Coro dell’Antoniano to szkoła 
śpiewu, która uczy dzieci w wieku od 4 do 
11 lat, co to znaczy być razem i łączyć w 
harmonijną całość wielką różnorodność – 
powiedział Radiu Watykańskiemu o. Ca-
spoli. – Franciszkanizm jest obecny w 
duchu Zecchino d’Oro właśnie poprzez te 
wartości, które my franciszkanie promuje-
my od 800 lat. A zatem być blisko drugiego 
człowieka w sposób bardzo bezpośredni i 
konkretny, w wielkiej prostocie relacji. Jest 
to przygotowanie gruntu pod rozwój chrze-
ścijańskiej wiary. Bo człowieka można 
wychować na chrześcijanina, jeśli istnieją 
solidne podstawy, wartości, na których 
chrześcijańska wiara może wzrastać”. 

Za: Radio watykańskie
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Witryna tygodnia 

 
 
 

Nowa książka Ks. Jana Hadalskiego TChr 
 
W wydawnictwie Towarzystwa Chrys-
tusowego Hlondianum ukazała się książka 
będąca swoistym przewodnikiem po liturgii 
Mszy Świętej. „Msza Święta – rozumieć, 
aby lepiej uczestniczyć” to właściwie kom-
pletny wykład liturgii mszalnej: obrzędy, 
gesty, modlitwy – historia, symbolika, 
prawo i teologia. 
 
Książka stanowi zbiór 140 artykułów z 
czteroletniego cyklu (2009-2012) „Msza 
Święta – Rozumieć, aby lepiej uczest-
niczyć” publikowanego na łamach 
miesięcznika „Msza Święta”. Autorzy to 
znani teologowie, specjaliści w zakresie 
liturgiki, teologii pastoralnej, prawa ka-
nonicznego, sztuki i muzyki sakralnej. Nie 
jest to jednak pozycja naukowa. Teksty 
zebrane na 668 stronach napisane są 
prostym, komunikatywnym językiem, aby 
popularyzować wśród wiernych znajomość 
treści i liturgii Eucharystii. Redaktorem 
całości jest ks. Jan Hadalski – redaktor 
naczelny miesięcznika „Msza Święta”.   

Książkę można nabyć w wydawnictwie 
Hlondianum: www.hlondianum.pl. 
 
Zawartość książki: 
Część I – Wiadomości ogólne o Mszy 
Świętej (istota Eucharystii, miejsce i czas 
sprawowania Mszy Świętej, celebrans – 
szafarz i uczestnictwo wiernych, ryt i cele-
bracja Eucharystii). 
 
Część II – Szczegółowe omówienie liturgii 
mszalnej zgodnie z jej przebiegiem. 
 
Część III – Kult Eucharystii poza Mszą 
Świętą (przechowywanie Najświętszego 
Sakramentu, Komunia poza Mszą, pro-
cesja eucharystyczna, wystawienie i 
adoracja Najświętszego Sakramentu, 
nabożeństwa i kongresy eucharystyczne). 
 
Część IV – Księgi i paramenty mszalne, 
muzyka i śpiew liturgiczny.  

 
 
 

  
Zapowiedzi wydarzeń 

 
 
Jasnogórskie Wieczory Organowe 

 
Już od najbliższej soboty – 30 listopada, 
rozpoczną się kolejne Jasnogórskie 
Wieczory Organowe.  Po raz 12. w jas-
nogórskiej bazylice przez cztery sobotnie, 
adwentowe wieczory wykonywane będą 
utwory różnych kompozytorów, wśród nich 
znajdą się.: Bach, Duruflé, Pachelbel, 
Buxtehude, Elsner, Nowowiejski.  
 
Przy organach zasiądą: Marek Stefański, 
Tadeusz Barylski, Jarosław Jasiura, Bar-
tosz Patryk Rzymian. Każdy sobotni kon-
cert rozpoczynać się będzie tradycyjnie o 
godz. 19.00.  Wstęp wolny!  Serdecznie 
zapraszamy!  
 
Ojcowie Paulini  Stowarzyszenie „Kapela 
Jasnogórska”  Stowarzyszenie „Jas-
nogórska Szkoła Chóralna”  
 
 

PROGRAM:  
 
sobota, 30 listopada godz. 19.00  
Marek STEFAŃSKI - organy  
W programie: Krebs, Bach, Surzyński, 
Rheiberger, Merkel  
 

 
 
sobota, 7 grudnia godz. 19.00  
Tadeusz BARYLSKI - organy  
W programie: Bach, Bruhns, Duruflé  
 

sobota, 14 grudnia godz. 19.00  
Jarosław JASIURA – organy  
Jasnogórski Chór Chłopięco-Męski PUERI 
CLAROMONTANI  
Joanna KLAJNOWSKA – dyrygent  
W programie: Pachelbel, Buxtehude, Els-
ner, Nowowiejski, Bach  
 
czwartek, 19 grudnia godz. 18.30  
Chóry i orkiestry Zespołu Szkół 
Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w 
Częstochowie  
Zygmunt NITKIEWICZ – dyrygent  
W programie: Wacław z Szamotuł, Duruflé, 
Pitoni, Rachmaninow, Schubert, Rossini, 
Elgar  
 
sobota, 21 grudnia godz. 19.00  
Bartosz Patryk RZYMAN - organy  
W programie: Boehm, Buxtehude, Bach, 
Sawa, Kochaniec  Za: www.jasnagora.com 
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Odeszli do Pana 
 

ŚP. KS. ALOJZY KLEIN (1931-2013) SChr

We wtorek, 19 listopada 2013 r. w szpitalu 
w Puszczykowie o godz. 13.55 odszedł do 
Pana ks. Alojzy Klein, chrystusowiec – 
wieloletni duszpasterz polonijny w Brazylii i 
Niemczech. 
 
Ks. Alojzy Klein urodził się 18 stycznia 
1931 r. w miejscowości Dąbrówka. Dnia 8 
września  1952 r. w Bydgoszczy złożył 
pierwszą profesję zakonną. Profesję do-
zgonną złożył 8 września 1956 r. w Po-
znaniu. Dnia 17 czerwca 1961 r. w Pozna-
niu przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. 
abpa Antoniego Baraniaka. Po święce-
niach kapłańskich pracował w Dobrzanach, 
Tetyniu, Golczewie. 
 
W latach 1966-1987 był duszpasterzem 
polonijnym w Brazylii: Cruz Machado, 
Canoas, Guarani, Sapopema. Po ponad 
20 latach posługi  na kontynencie Połu-
dniowo Amerykańskim podjął pracę w 
Niemczech. 
. 

 

 
 

W latach 1987-2011 był duszpasterzem w: 
Essen, Uberherrn, Cochem, Koblencji i 
Bochum 
 
W 2011 r., po wielu latach pracy duszpa-
sterskiej w Brazylii i Niemczech, powrócił 
do Polski i zamieszkał w Domu Głównym 
Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. 
Od 3 października 2012 r. rezydował w 
domu zakonnym w Puszczykowie. 
 
Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Alojzego 
odbyły się 21 listopada (czwartek) w Pusz-
czykowie. Msza Święta została odprawio-
na w kościele pw. Matki Boskiej Wniebo-
wziętej. Bezpośrednio po Eucharystii odby-
lo się ostatnie pożegnanie i złożenie ciała 
do grobu na cmentarzu parafialnym w 
Puszczykowie (kwatera chrystusowców). 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie! 
 

Za: www.chrystusowcy.pl 

 

ŚP. O. SALWATOR DIONIZY BUDZIŃSKI (1937-2013) OFM

W poniedziałek 18 listopada 2013 r., w 
godzinach rannych, w klasztorze we Wło-
cławku odszedł do Pana śp. o. Salwator 
Dionizy Budziński OFM. Żył 76 lat, w Za-
konie 53 lata, jako kapłan 46 lat.  
 
Śp. o. Salwator Dionizy Eugeniusz Budziń-
ski OFM, syn Józefa i Józefy zd. Ornow-
skiej, urodził się 2 marca 1937 roku w 
Budziskach (pow. Rypin), diecezja płocka. 
W 1959 r. ukończył Liceum Ogólnokształ-
cące w Sierpcu, 14 sierpnia 1960 r. wstąpił 
do Zakonu Braci Mniejszych. Pierwszą 
profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1961 r. 
w Przemyślu, profesję uroczystą 4 paź-
dziernika 1965 r. w Krakowie. W 1967 r. 
ukończył studia na Instytucie Filozoficzno – 
Teologicznym Księży Misjonarzy w Krako-
wie, zaś w 1968 r. Studium Teologii Pasto-
ralnej Ojców Franciszkanów w Krakowie. 
Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 18 
marca 1967 r. w Krakowie. 
 
Pełnił posługę duszpasterską w klaszto-
rach: w Krakowie, Jarosławiu, Gdańsku, 
Koninie, Włocławku, Brodnicy, Krakowie – 

Bronowicach, Pilicy, Toruniu, Pińczowie i 
Przemyślu. W latach 1984 -1987 pracował 
w Landshut w Niemczech.  
 

 
 

W 1991 r. pozostał w klasztorze w Gdań-
sku w nowopowstałej Prowincji św. Fran-
ciszka Zakonu Braci Mniejszych; do naszej 
Prowincji powrócił w czerwcu 2000 r. Był 
proboszczem oraz gwardianem Wspólnot: 
w Pilicy, Włocławku, Gdańsku i Toruniu. 
 
Od lipca 2008 r. należał do Wspólnoty we 
Włocławku. Ostatnio cierpiał na chorobę 
nowotworową. Był bardzo pilny w wypeł-
nianiu obowiązków duszpasterskich i za-
konnych oraz niezwykle ceniony jako 
spowiednik. 
 
Ceremonie pogrzebowe odbędą się w 
naszym Sanktuarium Matki Bożej Łaska-
wej Niezawodnej Nadziei we Włocławku, w 
czwartek 21 listopada br. o godz. 11.00. 
 
Pamiętajmy o śp. Ojcu Salwatorze w na-
szych modlitwach. Niech Dobry Bóg wyna-
grodzi Zmarłemu długoletnią ofiarną służbę 
kapłańską w Zakonie Braci Mniejszych. 

   Za: www.ofm.krakow.pl

   

ŚP. O. ALEC RIED (1931-2013) CSsR

W Dublinie zmarł ks. Alec Ried CSsR, 
który doprowadził do zakończenia konfliktu 
w Irlandii Północnej. Od 1961 r. irlandzki 
redemptorysta mieszkał w Belfaście. Dzię-
ki temu był naocznym świadkiem krwawe-
go konfliktu, który kosztował życie 3,5 tys. 
osób. Poniekąd stał się również ikoną tej 
tragedii. Wielki rozgłos zyskało bowiem 

zdjęcie z 1988 r., na którym ks. Ried modli 
się na klęczkach przed zlinczowanym 
brytyjskim żołnierzem.  Na początku lat 90. 
ubiegłego wieku udało mu się zyskać 
zaufanie Irlandzkiej Armii Republikańskiej. 
Dzięki temu mógł pośredniczyć w negocja-
cjach z Brytyjczykami, które doprowadziły 
najpierw w 1994 r. do zawieszenia broni a 

następnie, po czterech latach do porozu-
mienia pokojowego. Ks. Ried asystował 
też w procesie rozbrojenia IRA. Swoje 
doświadczenia próbował wykorzystać 
również w Hiszpanii w negocjacjach z 
baskijskim ugrupowaniem ETA.  

Za: Radio watykańskie
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ŚP. O. MARIAN WĘSAK (1951-2013) SSCC

We wtorek, 19 listopada 2013 roku, w 
Cieszęcinie, został odwołany do wieczno-
ści o. Marian Węsak, zakonnik Zgroma-
dzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. 
Urodził się 10 września 1951 roku w Doli-
cach. Na chrzcie otrzymał imiona: Marian 
Antoni. Dzieciństwo i młodość spędził w 
Nowym Bartkowie. 
 
26 listopada 1978 roku, w klasztorze „Chri-
stus Rex” w Polanicy Zdroju, złożył swoje 
śluby zakonne. Święcenia kapłańskie 
otrzymał 16 lutego 1982 roku, we Wrocła-
wiu na Ołtaszynie, z rąk ks. bpa Wincente-
go Urbana.  

Pracował w Starej Łomnicy jako wikariusz 
(1982), we Wrocławiu jako magister klery-
katu i ekonom domu (1982-1988), w Pola-
nicy Zdroju, w klasztorze „Christus Rex” 
jako przełożony (1988-1991), w Starym 
Wielisławiu jako wikariusz, proboszcz i 
kustosz sanktuarium (1991-2003), w Miel-
niku nad Bugiem jako proboszcz (2003-
2009) i w Cieszęcinie jako proboszcz 
(2009-2013). 
 
Msza św. pogrzebowa i ceremonia na 
cmentarzu odbyły się w sobotę, 23 listopa-
da w Starym Wielisławiu. 

o. Sebastian Pieczeniak SSCC
  

 
 
 
 

SPROSTOWANIE 
 
 
W poprzednim numerze Biuletynu (46/2013) błędnie podane zostało nazwisko, zmarłego w dniu 10 listopada Brata Klaudiusza – 
Kazimierza Kamińskiego (a nie Kamieńskiego). Sekretariat Zakonu Bonifratrów prosił o skorygowanie tego błędu.            Redakcja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


