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M. LETICJA NIEMCZURA PRZEWODNICZĄCĄ KWPŻZZ
Przełożone zakonne zakończyły w Warszawie 129 Zebranie plenarne swojej Konferencji

Józefitka, matka Leticja Niemczura, przez kolejne trzy lata będzie
przewodniczącą Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich
Zgromadzeń Zakonnych, która zakończyła w Warszawie trzydniowe obrady. Obowiązki wiceprzewodniczącej przez trzyletnią kadencję będzie pełnić m. Agata Mirek ze Zgromadzenia Córek Maryi
Niepokalanej. Ponadto w skład Konsulty weszły: M. Maksymilla
Pliszka, Przełożona Generalna Sióstr Służebniczek Dębickich, M.
Petra Kowalczyk, Przełożona Generalna Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, M. Joanna Wiśniowska, Przełożona Generalna Sióstr Serafitek,
M. Radosława Podgórska, Przełożona Generalna Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, M. Krzysztofa Babraj, Przełożona Generalna
Sióstr Albertynek, M. Antonina Kasjaniuk, Przełożona Generalna
Sióstr Opatrzności Bożej.

Nowa Konsulta KWPŻZZ

W trakcie trzydniowych obrad 129. Zebrania Plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w
Polsce uczestniczki podsumowały trzyletnią kadencję i wybrały
nową konsultę (zarząd). Zebranie rozpoczęło się 1 kwietnia Mszą
św. odprawioną przez nuncjusza apostolskiego w Polsce abp.
Celestino Migliore.
Sekretarka generalna konsulty, urszulanka matka Jolanta Olech ze
Zgromadzenia Serca Jezusa Konającego poinformowała KAI, że
obrady koncentrowały się na podsumowaniu ostatnich trzech lat
pracy, m.in. sprawozdaniu ośmiu komisji, wchodzących w skład
konferencji. - Była to nietypowa konferencja z powodu wyborów,
mamy przed sobą kolejne trzy lata i ufamy, że będą dobre, twórcze
i dynamiczne. Patrzymy z nadzieją w przyszłość, pragniemy z pasją
przeżywać teraźniejszość - podsumowała sekretarka konsulty.

Dodała, że nurt pracy formacyjnej siostry ze zgromadzeń żeńskich
pragną połączyć z kanonizacją Jana Pawła II - wyjaśniła m. Olech. Postanowiłyśmy przypomnieć sobie nauczanie Jana Pawła II na
temat życia konsekrowanego. Matka Agata Mirek zrobiła obszerne
wprowadzenie do tematu, później siostry pracowały w grupach.
Zastanawiano się, co zrobić, żeby nauczanie papieża trafiało nie
tylko do serc, ale też do umysłów i wpływało na konkret życia stwierdziła matka Olech.
Uczestniczki spotkania mówiły też o przygotowaniach do obchodów Roku Życia Konsekrowanego, który ma być zainaugurowany
pod koniec 2014 r. a zakończy się 21 listopadzie 2015 r., kiedy
przypadnie 50. rocznica ogłoszenia soborowego dekretu o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego "Perfectae caritatis". - Powinien to być rok wdzięcznej pamięci za półwiecze odnowy posoborowej, okazja żeby spojrzeć na przyszłość z
nadzieją. I żeby traktować kryzys, który niewątpliwie istnieje, nie
jako przedsionek śmierci, ale zachętę do przeżywania teraźniejszości jako moment łaski i miłości Boga. I także, tak jak wzywał papież
Franciszek, przeżywać teraźniejszość z pasją - wyjaśniła matka
Olech.
Nowo wybrana przewodnicząca KWPŻZZ s. Leticja Niemczura
powiedziała, że program działań zgromadzeń wyznacza ogłoszony
przez papieża Rok Życia Konsekrowanego, zaś inspiracją dla wszelkich posług zakonnic zawsze jest i będzie Ewangelia. Zawsze konieczny jest powrót do korzeni, do Jezusa Chrystusa, który daje
dynamizm i łaskę nowych początków. Matka Niemczura przypomniała, że zgromadzenia żeńskie współpracują już od 80 lat.
Zgromadzenia planują wspólne inicjatywy, które skupione są wokół formacji nie tylko kandydatek, czy młodych sióstr, ale też formacji permanentnej, dla zakonnic w różnym wieku, która jest
nieraz ważniejsza od początkowej, gdyż ona jest realizowana całe
życie, zawsze jest aktualna i potrzebna, dlatego się nie kończy.
Dodała, że najbliższą wspólną inicjatywą jest zorganizowanie sympozjum czterech Konferencji, które istnieją w Polsce - męskiej,
żeńskiej zgromadzeń czynnych, zakonów klauzurowych oraz instytutów świeckich. Będą omawiane tematy, związane z obchodami
Roku Życia Konsekrowanego, m.in. 50. rocznicy dekretu o zakonach "Perfectae caritatis". - Będziemy patrzeć z radością w przyszłość z nadzieją mimo różnych negatywnych wydarzeń i podejmować nasze życie i posługę z radością i pasją - stwierdziła matka
Niemczura.
Matka Agata Mirek poinformowała KAI, że w czasie obrad omówiła
przesłanie Jana Pawła II, który choć sam zakonnikiem nie był, ale
doskonale wnikał w istotę życia zakonnego. - Mówiłyśmy, że po-
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winnyśmy stale sobie to nauczanie przypominać. W dyskusji siostry
podkreślały, że o Janie Pawle II można powiedzieć, że był orędownikiem powołań, organizując Światowe Dni Młodzieży i mimo, że
był już w zaawansowanym wieku pokazał młodość ducha. Jeśli
chodzi o liczbę powołań, która w zgromadzeniach żeńskich się
zmniejsza, należy prosić Jana Pawła II by był patronem powołań,
także w Polsce. Siostry mówiły też, że potrzebna jest wiedza o
spuściźnie po papieżu Wojtyle i w obliczu ideologii gender odkrywanie piękno powołania kobiety, o której mówił Jan Paweł II jak
nikt z jego poprzedników - stwierdziła matka Mirek.

Tradycyjnie sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak mówił o
najważniejszych wydarzeniach w Kościele powszechnym i w Polsce, zaś bp Henryk Tomasik poinformował o przygotowaniach do
Światowych Dni Młodzieży. Gościem Zebrania był też Przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, o.
Janusz Sok. W ostatnim dniu Zebrania Plenarnego została przekazana uczestniczkom Iskra Miłosierdzia, którą przewodnicząca
KWPŻZZ M. Leticja Niemczura otrzymała z rąk kardynała Stanisława
Dziwisza w czasie uroczystości w Krakowie.
KAI

Wiadomości Krajowe

Ikona jasnogórska nawiedziła

osobami świeckimi: różaniec, apel jasnogórski. Nie zabrakło również modlitwy indywidualnej w ciszy.

REDEMPTORYSTÓW W ELBLĄGU

W środę 2 kwietnia 2014 roku rozpoczęła się peregrynacja kopii
Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w męskich
wspólnotach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego w diecezji elbląskiej. Uroczystej Mszy św. w Sanktuarium
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w którym posługują redemptoryści, przewodniczył i kazanie wygłosił ks. biskup Jan Styrna, Ordynariusz diecezji elbląskiej. We Mszy św. uczestniczyli również o. Janusz
Sok, Prowincjał redemptorystów i jednocześnie Przewodniczący
Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce
oraz ks. Piotr Ciepłak MS, ekonom Konferencji.
Przybyli również przedstawiciele zgromadzeń żeńskich i męskich
posługujących na terenie diecezji elbląskiej. Po Eucharystii kopia
Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej pozostała do
godziny 19.30 w Sanktuarium, gdzie w modlitewnym nastroju
W czwartek 3 kwietnia o godz. 17.00 kopia Cudownego Obrazu
trwało wiele osób. Wieczorem kopia Cudownego Obrazu została
zostanie przekazana wspólnocie księży werbistów w Krynicy Morprzeniesiona do kaplicy znajdującej się w domu zakonnym reskiej.O. Piotr Wiśniewski CSsR
Za: www.redemptor.pl
demptorystów, tam trwała dalsza modlitwa zakonników wraz z
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GŁÓWNY FENIKS DLA

O. prof. Tadeusza Ślipki SJ
Podczas uroczystego otwarcia XX Targów
Wydawców Katolickich w Warszawie zaprezentowano laureatów Nagrody FENIKS
Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

grody FENIKS do dziesięciu konkursowych
kategorii nadesłano ponad 220 tytułów z
68 oficyn. W roku ubiegłym o wyróżnienia
ubiegały się publikacje tylko z ponad 40
wydaw-nictw.
W tym roku Nagrody i Wyróżnienia Stowarzyszenia FENIKS otrzymały następujące
wydawnictwa zakonne:
Kategoria „Literacka
Nagroda: „Prymas w Stoczku” autorstwa
Pawła Zuchniewcza (Wydawnictwo Promic).
Wyróżnienia: „Dlaczego za kratami” Stanisława Majchera (Wydawnictwo WAM).
„G.K. Chesterton geniusz ortodoksji”
Jaremy Piekutowskiego (Wydawnictwo
eSPe).

Nagrodę główną przyznano ks. prof. Tadeuszowi Ślipce, jezuicie. Nagrody zostały
wręczone podczas uroczystej gali w sobotę, 5 kwietnia. W tegorocznej edycji Na-

Kategoria „Książka dla dzieci”
Nagroda: „Ignacy Loyola”, z ilustracjami
Picanyola i tekstem Toni Matasa (Wydawnictwo WAM).

2

Wyróżnienie: „Piotrek i Ania idą do
Pierwszej Komunii” Piotra Giertycha
(Wydawnictwo Bernardinum).
Kategoria „Książka dla młodzieży”, Wyróżnienie: „Miłosierdzie. Zaufanie. Wybór
tekstów z »Dzienniczka« św. Siostry
Faustyny” w opracowaniu Sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia (Wydawnictwo MISERICORDIA).
Kategoria „Książka autora zagranicznego” Wyróżnienia: „Gender – światowa
norma polityczna i kulturowa. Narzędzie
rozeznania” Marguerite A. Peeters (Wydawnictwo Sióstr Loretanek).
„Uniwersalne prawa życia” autorstwa sir
Johna Templetona (Wydawnictwo WAM).
Kategoria „Seria wydawnicza (dzieła
zebrane)”
Nagroda: Seria „Bibliotheca Carmelitana”: „Pieśń duchowa T.1″ Św. Jana od
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Krzyża, „Droga na Górę Karmel T. 2″ Św.
Wyróżnienia: „Baśnie dla dzieci” autorNagroda: „Golgota Jasnogórska” Ernesta
Jana od Krzyża, „Noc ciemna T. 3″ Św. Jana
stwa ks. Janusza Stańczuka (Wydawnictwo
Brylla, Marcina Stycznia i Joanny Lewanod Krzyża, „Żywy płomień miłości T.4″ Św.
Sióstr Loretanek).
dowskiej (Edycja Świętego Pawła).
Jana od Krzyża, „Dzieje duszy T.10″ Św.
Więcej na: www.deon.pl
Teresy od Dzieciątka Jezus (Wydawnictwo
Kategoria „Muzyka chrześcijańska”
Karmelitów Bosych).
____________________________________________________________________________________________________________________

KONCERT CHARYTATYWNY NA RZECZ DZIECI

ską namawiali uczestników do wydania jak najwyższej kwoty na
koszulkę i słodkie arcydzieło.

z michalickiego Oratorium w Toruniu

W niedzielę 30 kwietnia w Teatrze „Baj Pomorski” odbył się trzeci
już koncert charytatywny p.n. „Zagrajmy Oratorium serc”. Otworzyli
go dyrektor Oratorium Michalitów ks. Krzysztof Winiarski i dyrektor
Miejskiego Domu Kultury w Toruniu, p. Ewa Skonieczka.
Ks. Krzysztof na początku zacytował słowa najpopularniejszej piosenki Anny German: Człowieczy los nie jest bajką ani snem. Człowieczy los jest zwyczajnym, szarym dniem. Człowieczy los niesie z
sobą żal i łzy. Pomimo to można los zmienić w dobry lub zły. Te
piękne słowa oddają idee organizowania tego koncertu. Chcemy
przez naszą działalność zmieniać los dzieci na Bydgoskim Przedmieściu na dobry – spuentował na wstępie ks. Dyrektor.
Tym razem przedmiotem licytacji były koszulki z autografami aktorów grających w serialu „Lekarze” kręconym w naszym mieście. Na
T-shirtach podpisali się m. in. Magdalena Różyczka, Piotr Polk i
Katarzyna Bujakiewicz. Oprócz koszulki nagrodę stanowiły też torty
– wyrób najsłynniejszych cukierni z Torunia i Bydgoszczy. Licytacje
prowadzili toruńscy lekarze, którzy wraz z panią Renatą Puzdrow-

To była już trzecia edycja tego koncertu charytatywnego na rzecz
toruńskiego Oratorium. Nasza placówka od lat edukuje, wychowuje, karmi, a nawet ubiera dziesiątki dzieci z trudnych rodzin i środowisk. Podopieczni Oratorium w murach naszej placówki znajdują
spokój, wyrozumiałość i opiekę.
Więcej na: www.michalici.pl
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NOWY PRZEOR KLASZTORU

jasnogórskiego

O. Łukasz Buzun został wybrany nowym
przeorem Jasnej Góry. Decyzja została
podjęta na sesji definitorium generalnego
Zakonu Paulinów w dn. 2 kwietnia br.

Nowemu przeorowi życzymy błogosławieństwa Bożego! O. Stanisław Tomoń
Za: www.jasnagora.com

Nowy przeor także u

DOMINIKANÓW W KRAKOWIE
Nowy przeor zastąpi ojca Pawła Kozackiego, który został prowincjałem Polskiej
Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego. Wyboru przeora dokonała kapituła klasztoru, a
następnie zatwierdził go nowy Prowincjał,
który jeszcze do niedawna sam był przełożonym krakowskiej wspólnoty dominikanów. Po wyborze o. Pawła Kozackiego na
urząd prowincjała, w klasztorze zarządzono
wybory nowego przeora.

O. Łukasz Buzun pełnił funkcję podprzeora
Jasnej Góry przez ostatnie 3 lata. Na urzędzie przeora Jasnej Góry zastąpił o. Romana Majewskiego, który pełnił ten urząd
przez dwie trzyletnie kadencje.
Nowy przeor Jasnej Góry o. Łukasz Buzun
jest doktorem teologii. Ma 46 lat, urodził
się 26 lutego 1968 roku w Korycinie w arch.
białostockiej. Pierwszą profesję zakonną
złożył 13 stycznia 1990 r., profesję wieczystą 2 sierpnia 1995 r. Święcenia kapłańskie
przyjął 8 czerwca 1996 roku.

sku. Ostatnio pracował w Monachium w
Niemczech. Klasztor Świętej Trójcy w Krakowie założył w 1223 roku św. Jacek Odrowąż, który sprowadził Zakon Kaznodziejski
do Polski. To najstarsza i największa wspólnota dominikańska w kraju
Za: www.dominikanie.pl

WARSZTATY PISANIA IKON

u cystersów w Wąchocku

W Wąchockim klasztorze z inicjatywy Pani
Julity Jaśkiewicz – Macek i o. Rajmunda
Guzika OCist proboszcza Parafii od listopada 2013 roku do marca 2014 roku odbywały się warsztaty pisania ikon, które przeprowadziła Pani Julita Jaśkiewicz – Macek.

Objęcie urzędu przez o. Mitkę odbyło się 7
kwietnia – w kaplicy klasztornej przeor
elekt złoży przed południem uroczyste
wyznanie wiary wobec Prowincjała i krakowskiej wspólnoty braci. O godz. 12 w
bazylice Świętej Trójcy zostanie odprawiona msza święta konwentualna.
35-letni o. Michał Mitka wstąpił do Zakonu
Kaznodziejskiego w 1999 roku, sześć lat
później złożył śluby wieczyste, a w roku
2006 przyjął święcenia kapłańskie. W latach
2010-2013 był przeorem klasztoru w Gdań-

3

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z
teologią i historią pisania ikon, z technikami malarskimi i przystąpili do pisania Oblicza Jezusa Chrystusa. Warsztaty rozpoczynały i kończyły się modlitwą, a w czasie
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pisania słuchano muzyki cerkiewnej. Na
zakończenie warsztatów w trakcie uroczystej Eucharystii nowo powstałe ikony zostały poświęcone. Wystawę ikon można oglądać w Muzeum Opactwa Cystersów w

Wąchocku. Podczas oglądania wystawy
można obejrzeć prace pochodzące z pracowni prowadzonej przez Panią Julitę
Jaśkiewicz . Jest ona współzałożycielką
grupy ikonopisów AGATHOS, której człon-

kowie pracuja wspólnie nad ikonami, studiują
duchowość
chrześcijańskiego
wschodu, organizują wystawy, spotkania ,
prelekcje dla różnych środowisk
Więcej na: www.wachock.cystersi.pl

______________________________________________________________________________________________________________

FRANCISZKAŃSCY PROWINCJAŁOWIE

na spotkaniu w Wambierzycach

W Wambierzycach w dniach 5-6 kwietnia miało miejsce spotkanie
Ministrów Prowincjalnych Zakonu Braci Mniejszych, wchodzących
w skład Konferencji Północnosłowiańskiej (Konferencja Północnosłowiańska "SLAN", to jednostka organizacyjna Zakonu Braci Mniejszych, skupiająca braci pięciu prowincji polskich oraz prowincje
ukraińską, czeską i słowacką; w skład Konferencji wchodzi także
fundacja Rosja-Kazachstan, która jest bezpośrednio zależna od
Ministra Generalnego). W spotkaniu wziął udział także definitor
generalny dla krajów Słowiańskich o. Ernest Siekierka z Rzymu.
Podczas spotkania dokonano podsumowania Rady Plenarnej Zakonu, która po raz pierwszy w osiemsetletniej historii Zakonu odbyła się pod koniec zeszłego roku w Polsce. W obradach żywo omawiano przygotowania do przyszłorocznej kapituły generalnej, a
także dotknięto zagadnienia spotkań o charakterze formacyjnym,
zarówno dla zakonników, jak i dla świeckich (wśród nich na pierwszy plan wysunęło się tegoroczne spotkanie dla młodzieży w duchu
św. Franciszka - "EuroFraMe" - które odbędzie się w sierpniu w
Lourdes we Francji.

W centrum spotkania była wspólnotowa Eucharystia sprawowana
w wambierzyckiej bazylice, przed tronem NMP Królowej Rodzin,
Ministrowie Prowincjalni mieli także okazje, by nawiedzić kalwarie
wambierzycką oraz słynną ruchomą szopkę z XVIII w. Kolejnym
etapem przygotowań do przyszłorocznej kapituły generalnej, która
zaplanowana jest w Asyżu, będzie wrześniowe spotkanie ze współbraćmi z Konferencji Południowosłowiańskiej ("SLAS"), które odbędzie się w Krakowie.
Za: www.franciszkanie.com
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Szkolenie u jezuitów: MISTYKA W ŻYCIU LIDERA
Duchowość i mistyka nie jest tylko dla
mnichów. Dzisiejsi przywódcy potrzebują
kierowników duchowych i coraz częściej
poszukują możliwości duchowego rozwoju. Dowodem na to jest zainteresowanie, z
jakim spotkała się ostatnia propozycja
Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe.
Z dniem 1 kwietnia 2014 Centrum Arrupe
przeniosło się z Gdyni do Warszawy i mieści
się obecnie przy ul. Oleckiej 30. Na pierwsze szkolenie zorganizowane w nowej
siedzibie w dniach 4-6 kwietnia zjechali się
liderzy ze środowisk biznesowych, edukacyjnych i pozarządowych. Byli wśród nich
zarówno katolicy jak i buddyści zen. Tematem wspólnych zajęć była DUCHOWOŚĆ
LIDERA.

powania w zarządzaniu ludźmi oraz pracował z uczestnikami nad analizą trudnych
sytuacji.

duktywność, a także przestrzegał przed
duchowym materializmem, przed przywiązywaniem się do form i rytuałów. W drugiej
części dnia uczestnicy przygotowywali
krótkie filmy edukacyjne.
W niedzielne przedpołudnie do grupy
szkoleniowej dołączyły kolejne osoby z
Warszawy i okolic. Obejżeli przygotowany
przez uczestników film oraz wzięli udział w
dyskusji o wartościach i mistyce w życiu
lidera. Wypowiadali się między innymi:
Jacek Santorski, Maciej Wiśniewski, Bogdan
Kosztyła i Wojciech Żmudziński SJ.

W sobotę Jacek Santorski, psycholog biznesu i twórca Akademii Przywództwa,
mówił między innymi o poszukiwaniu
wspólnych wartości między przedsiębiorstwem, a jego klientami. Podkreślił, że
najważniejsi są ludzie i relacje, a nie pro-

Kolejne szkolenie dla liderów planowane
jest w Warszawie w dniach 26-28 września
2014 i odbędzie się pod hasłem: „Lider
wobec moralnych dylematów – gdy trudne
sytuacje stają się bogosławieństwem”. O.
Wojciech Żmudziński SJ Za: www.jezuici.pl

Pierwszego dnia, dyrektor Centrum Arrupe,
Wojciech Żmudziński SJ zaprezentował
elementy ignacjańskiego sposobu postę________________________________________________________________________________________________________
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Wyrwani z NIEWOLI
W dniach od 31.03 do 02.04 odbyły się w parafii pw. Świętej Trójcy
kim wrażeniem i z wielką uwagą wsłuchiwała się w świadectwa
w Czaplinku, rekolekcje wielkopostne dla młodzieży ze szkoły
Piotra i Jacka. Rekolekcjoniści oprócz głoszonych świadectw i nauki
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Rekolekcje przeprowadziła
na temat Chrystusa, dawali koncert hiphopowy, w którym zawarte
grupa ewangelizacyjna ,,Wyrwani z niewoli” (Piotr Zalewski i Jacek
treści odnosiły się do dramatu życia, ale i również do obecności
Zajkowski).
Pana Boga. Wieczorami Jacek i Piotr dodatkowo jeszcze organizoW czasie rekolekcji prowadzący dzielili się swoim świadectwem
wali - po godzinie 19:00 - spotkania dla młodzieży w naszym oratozwiązanym z dramatem i marginesem ich osobistego życia,
rium. Młodzież chciała jeszcze indywidualnie rozmawiać z nimi na
z nawróceniem i doświadczeniem Pana Boga, który ich uzdrowił.
temat problemów, które występują także w ich życiu i w ich rodziMłodzież z gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej była pod wielnach.
Za: www.pila.salezjanie.pl
________________________________________________________________________________________________________

Oblaci na Świętym Krzyżu

poinformował KAI o. Dariusz Malajka OMI,
rektor bazyliki świętokrzyskiej.

od Parku Narodowego

Zakonnicy od lat starali się o pozyskanie
tych pomieszczeń, wiedząc, że nie są użytkowane. „Dzięki podpisanej umowie dzierżawczej nowe pokolenia młodych oblatów
będą mogły w godziwych warunkach przeżywać czas rozeznawania swego powołania
zakonnego” – dodał zakonnik.

wydzierżawili część klasztoru

Po długoletnich staraniach Misjonarze
Oblaci Maryi Niepokalanej z klasztoru na
Świętym Krzyżu wydzierżawili pod koniec
marca br. piętro zachodniego skrzydła
klasztoru od Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie. Jest ono od lat 50.
ubiegłego wieku zarządzane przez tę instytucję.
Pomieszczenia, które udało się pozyskać
oblatom na okres 10. lat będą służyć
wspólnocie nowicjatu jako pokoje mieszkalne. Wiele pokoleń nowicjackich do tej
pory mieszkało w prowizorycznych pokojach. Pomieszczenia, które będą dzierżawić
zakonnicy, do tej pory były puste, nieużywane, dlatego trzeba je wyremontować,
odświeżyć i umeblować, tak aby młodzi
zakonnicy jeszcze przed świętami wielkanocnymi mogli się do nich wprowadzić –

Zachodnie skrzydło klasztoru na Świętym
Krzyżu, wybudowano w latach 1685-1701,
które jest częścią kompleksu zabudowań
klasztornych dawnego opactwa ojców

benedyktynów. Po powstaniu styczniowym
w tymże skrzydle urządzono więzienie
carskie, po I wojnie światowej – polskie, w
okresie okupacji hitlerowskiej – obóz zagłady dla jeńców radzieckich. Po II wojnie
światowej zachodnie skrzydło klasztoru
było wykorzystywane jako schronisko PTTK.
W 1950 r. zostało przejęte przez utworzony
wówczas Świętokrzyski Park Narodowy.
Dziś w pozostałych pomieszczeniach tego
skrzydła klasztornego, znajduje się nowoczesna multimedialna ekspozycja przyrodnicza, która od 1 grudnia 2010 została
otwarta dla zwiedzających.
Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane są w nim relikwie
Drzewa Krzyża Świętego. Opactwo benedyktyńskie założył tu Bolesław Chrobry w
1006 r. Obecnie opiekę nad nim sprawują
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej
Za: www.oblaci.pl

Refleksja tygodnia

ZAKONY KONTEMPLACYJNE TO IKONY TRANSCENDENCJI
Rozmowa ks. Piotra Kieniewicza, rzecznika prasowego Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, z abpem José Rodríguezem Carballo
OFM, Sekretarzem Kongregacji Instytutów ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, podczas VIII Zebrania
Plenarnego Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce, które w dniach 24-28 marca br. odbyło się
w Licheniu.
Ks. Piotr Kieniewicz MIC: Księże Arcybiskupie, jaki jest cel istnienia w Kościele zakonów kontemplacyjnych?

także inną zadanie – podtrzymywać modlitwą słabych członków
Kościoła, tych, którzy w taki czy inny sposób oddają się szerzeniu
Ewangelii życiem aktywnym, apostolskim.

Abp José Rodríguez Carballo OFM: Życie kontemplacyjne zawsze
rozumiane było jako istotny element Kościoła. Możemy powiedzieć,
że zawsze było w jego sercu. Ważnym aspektem misji zakonników
klauzurowych jest fakt bycia ikonami transcendencji. Oni swoim
życiem, całkowicie poświęconym Panu, pokazują nam, że Bóg jest
wszystkim, że jest jedynym dobrem, najwyższym dobrem, dobrem
całkowitym. To właśnie jest ich powołanie i misja w Kościele. Mają

Nie sądzi Ksiądz Arcybiskup, że to bardzo trudne życie?
Życie konsekrowane w ogóle jest trudne dla tego, kto nie otrzymuje takiego powołania. Dla nas, którzy otrzymaliśmy powołanie do
pozostania w świecie i uczynienia ze świata naszego klasztornego
dziedzińca, nie jest łatwo być zawsze w tym samym miejscu, nie
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jest łatwa stałość, nie jest łatwe to oddzielenie, również fizyczne, od
świata. Ale dla tego, kto otrzymał takie powołanie, taki dar, jest to
życie bardzo piękne, rzekłbym spokojne, ponieważ odkrył wielki
skarb, którym jest Jezus i oddaje się całkowicie Jezusowi. Ważne,
aby żyć w klauzurze właśnie w takim wymiarze – intymności z Panem.

Oczywiście. Myślę, że dzisiejszy świat odczuwa pewien brak, deficyt
nadziei. A zatem misją życia chrześcijańskiego, życia zakonnego i
życia kontemplacyjnego jest być dziś prorokami nadziei. Powiedziałbym, że każdy chrześcijanin, który czuje się kochany, powinien
swoim życiem głosić nadzieję, każdy zakonnik powinien uczynić
skarb z powołania, jakie otrzymał od Pana, i tak stać się prorokiem
nadziei. Świat potrzebuje takiego świadectwa. To właśnie my,
chrześcijanie i osoby konsekrowane, mamy dać tę większą nadzieję,
której świat nie ma i której od nas oczekuje.
Dziękuję za obecność Ekscelencji w sanktuarium z siostrami i z
nami i ufam, że jest Ksiądz Arcybiskup zadowolony z pobytu.
Życzę wszelkiego dobra i błogosławieństwa Matki Bożej Licheńskiej dla Księdza Arcybiskupa i Jego posługi.
Dziękuję wam za prawdziwie braterskie i radosne przyjęcie. Dla
mnie to drugi raz, gdy jestem w sanktuarium, ale jeszcze nie widziałem nowej bazyliki. To nadzwyczajna budowla. Rzekłbym, że Maryja
jest tego wszystkiego godna. Cieszę się więc, że mogłem poznać to
miejsce. Księżom marianom życzę, by mogli konty-nuować tę piękną misję, by pomóc poznać wszystkim misterium Niepokalanego
Poczęcia Maryi, i by byli wierni temu charyzmatowi. Życzyłbym
sobie, aby to sanktuarium było nie tylko miejscem pielgrzymowania polskich katolików, lecz by otwarło się również na świat, tak aby
wielu mogło tu przyjechać i kontemplować to naturalne piękno, ale
przede wszystkim zbliżyć się do osoby Maryi.
Dziękuję za rozmowę.
Tłumaczenie: ks. Rafał Zalewski MIC
Za: www.lichen.pl

Wczoraj podczas mszy św. powiedział Ksiądz Arcybiskup, że
życie zakonne bez wiary nie ma żadnego znaczenia, żadnego
sensu i żadnej nadziei, i zachęcił nas, byśmy właśnie strzegli
nadziei. Nie sądzi Ksiądz Arcybiskup, że bardzo podobna zachęta może być skierowana do każdego chrześcijanina, do
każdego katolika?

Wiadomości zagraniczne
JEZUITA WŚRÓD TRÓJKI NOWYCH ŚWIĘTYCH, KANONIZOWANYCH PRZEZ FRANCISZKA
Ojciec Święty Franciszek rozszerzył 3 kwietnia na cały Kościół kult liturgiczny bł. Franciszka de Laval, pierwszego biskupa Québeku w Kanadzie (1623 -1708), portugalskiego jezuity, bł. Józefa de Anchiety (153497) oraz bł. Marii od Wcielenia (Marii
Guyart; 1599-1672), Francuzki, wdowy,
założycieli mniszek urszulanek w Quebecu
(Kanada), „matki Kanady”.

wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego.

rzem. Przybył tam 13 czerwca 1553 r., nie
mając jeszcze 20 lat.
Zapisał się w dziejach Brazylii między innymi jako jeden z założycieli dwóch największych miast tego kraju: São Paulo i Rio
de Janeiro. Był znany jako znakomity mówca, katecheta, pisarz i dramaturg. Ze swą
posługą misyjną szedł jednocześnie do
Indian, Białych i Czarnych, dlatego nazwano go Apostołem Brazylii. Zmarł 9 czerwca
1597 r. Błogosławionym ogłosił go 22
czerwca 1980 r. Jan Paweł II.

Portugalski jezuita Józef de Anchieta urodził się w San Cristóbal de la Laguna na
Teneryfie na Wyspach Kanaryjskich 19
marca 1534 r. Jako dziecko, pobierał nauki
u dominikanów. Już w wieku siedmiu lat
doskonale potrafił operować językiem
łacińskim. Odznaczał się wysokimi zdolnościami intelektualnymi, pobożnością i niezwykłą pamięcią.

Troje błogosławionych zostało wpisanych
do katalogu świętych na mocy tzw. kanonizacji równoważnej. Ich kult obowiązuje w
całym Kościele. Ten akt papieski jest ostatecznym orzeczeniem przez papieża ich
świętości. Orzeczenie to nie jest jednak
wyrażone w zwykłej formule kanonizacji,
lecz w dekrecie zobowiązującym cały Kościół do oddawania czci danemu błogosławionemu i otaczania go takim samym
kultem, jaki należy się świętym kanonizowanym.
Za: www.jezuici.pl

Od czternastego roku życia studiował na
uniwersytecie w Koimbrze. Interesował się
publikacjami misjonarzy z Nowego Świata.
W czasie trwania nowicjatu, José wyróżniał
Od jezuitów otrzymywał listy misjonarzy
się pobożnością i skłonnością do ascezy.
min. o. Franciszka Ksawerego i o. Manuela
Pragnął wyjechać na misje, ale miał kłopoty
da Nobregi, którzy jako pierwsi opisywali
zdrowotne. Z tego względu został wysłany
nowe ziemie i ich mieszkańców. Próbował
do Brazylii, gdzie przez 44 lata był misjonarozeznać swoje powołanie. Ostatecznie
____________________________________________________________________________________________________________________
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O. Ryszard Szmydki OMI

scowej wspólnoty. W roku 1984 obronił doktorat z teologii dogmatycznej. W latach 1983-91 był adiunktem w I Katedrze Teologii
Dogmatycznej KUL-u. W roku 1988 odbył roczne stypendium we
Francji w Paryżu. Po powrocie kontynuował obowiązki przełożonego domu zakonnego w Lublinie wykładając jednocześnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze i kontynuując prace naukową na KUL-u. Jest autorem wielu artykułów naukowych z zakresu
teologii dogmatycznej i ekumenizmu.

DYREKTOREM PAPIESKIEGO DZIEŁA ROZKRZEWIENIA WIARY
2 kwietnia 2014 r., Nuncjatura Apostolska w Warszawie poinformowała o. Prowincjała Ryszarda Szmydkiego OMI, że został mianowany Dyrektorem Generalnym Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia
Wiary (PDRW) w Kongregacji Ewangelizacji Narodów w Rzymie,
odpowiedzialnym za jego działanie w 150 krajach.
PDRW jest jednym z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych. Głównymi
celami PDRW są: kształtowanie odpowiedzialności za misje, duchowa i materialna pomoc misjom (zbiórki na rzecz misji na całym
świecie i przekazywanie tej pomocy), informowanie o potrzebach
misji, kształtowanie animatorów i współpracowników misji. Funkcję tę obejmie 1 maja bieżącego roku.
Oznacza to, że w miesiącu kwietniu o. Ryszard zakończy posługę
prowincjała. Do czasu mianowania następcy obowiązki prowincjała
będzie pełnił wikariusz prowincjalny, o. Andrzej Korda OMI.
O. Ryszard Szmydki OMI urodził się 26 kwietnia 1951 r. w Terebiskach k/Białej Podlaskiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w
Jabłecznej. W 1965 roku rozpoczął naukę w oblackim Niższym
Seminarium Duchownym w Markowicach na Kujawach. Bezpośrednio po maturze w 1969 roku rozpoczął roczny nowicjat w
Zgromadzeniu Misjonarzu Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze i 8
września 1970 roku złożył swoje pierwsze śluby zakonne. Filozofię
studiował w oblackim Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze
po czym kontynuował teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Po zakończeniu studiów odbył dwuletni staż na
misjach w Kamerunie, gdzie 21 stycznia 1977 roku złożył wieczyste
śluby zakonne w Figuil. Tam też otrzymał święcenia diakonatu.

W latach 1991-92 był katechistą wędrownym w ramach drogi neokatechumenalnej, z którą jest związany do dnia dzisiejszego. W
1992 roku został delegatem na Kapitułę Generalną do Rzymu, gdzie
został wybrany asystentem Generała do spraw misji (na 12 lat). Po
zakończeniu tej posługi przebywał na rocznym stażu w Jerozolimie
w Ecole Biblique. W 2005 roku powrócił do Polski i został mianowany Wikariuszem Prowincjalnym do spraw Misji. W 2010 roku został
Prowincjałem Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów M. N. 2 kwietnia 2014 r. został mianowany Dyrektorem Generalnym Papieskiego
Dzieła Rozkrzewienia Wiary w Kongregacji Ewangelizacji Narodów
w Rzymie. Mówi biegle w językach: włoskim, angielskim, francuskim
i polskim, a w stopniu komunikatywnym po hiszpańsku i rosyjsku.
Za: www.oblaci.pl

Po powrocie do kraju przyjął święcenia kapłańskie 2 lipca 1978 roku
w Jabłecznej z rąk biskupa siedleckiego Jana Mazura. Po świeceniach rozpoczął studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim, pełniąc w tym czasie m.in. funkcję przełożonego miej____________________________________________________________________________________________________________________

ŚWIĘCENIA BISKUPIE

REDEMPTORYSTY NA UKRAINIE
W uroczystość Zwiastowania Pańskiego 7
kwietnia br. (kalendarz juliański) O. Michał
Bubnij, redemptorysta z Prowincji Lwowskiej, przyjął święcenia biskupie w Patrialchalnym Soborze Zmartwychwstania Pańskiego w Kijowie. Bp Michał Bubnij obejmuje urząd pasterza egzarchatu odeskiego
Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Głównym konsekratorem był patriarcha Swiatoslaw Szewczuk, zas współkonsekratorami byli archiepiskop Wolodimir
Wijtiszin, metropolita iwano-frankowski, i
archiepiskop Ihor Woźniak, metropolita
lwowski. W uroczystości święceń uczestniczyli redemptoryści z Ukrainy i zagranicy.
Prowincję Warszawską reprezentował
prowincjał o. Janusz Sok.
O. Michal Bubnij urodził się 16 września

1970 w miejscowości Chliwczany w województwie lwowskim. Uczył się w Instytucie
Technicznym Kolei we Lwowie. Po krótkim
okresie pracy zawodowej odbył obowiązkową służbę wojskową.

Następnie, w 1991 r., wstąpił do Prowincji
Lwowskiej Redemptorystów. Przygotowanie do kapłaństwa odbywał w Polsce, w
Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów, studiując filozofię (Kraków)
i teologię (Tuchów).

Pierwsze śluby złożył 19 sierpnia 1992 a a
świecenia kapłańskie przyjął 19 sierpnia
1997 r. we Lwowie z rąk kardynała Lubomyra Huzara. W latach 1997-2001 był duszpasterzem parafii w Tarnopolu a równocześnie prefektem kandydatów do zgromadzenia redemptorystów, a później socjuszem studentów Prowincji Lwowskiej,
którzy odbywali formację w Tuchowie.
W latach 2001-2007 był duszpasterzem w
parafiach w Nowojaworowsku, Kochawinie
i Lwowie. Studiował w Papieskim Instytucie
Orientalnym w Rzymie (2007-2010), uzyskując licencjat kościelny z prawa kanonicznego. W momencie wyboru na biskupa
był przełożonym domu zakonnego redemptorystów i proboszczem parafii pw.
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w IwanoFrankiwsku (Stanisławowie).
Za: www.redemptor.pl

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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W SYRII ZASTRZELONO JEZUITĘ

różnicy chrześcijanom i muzułmanom, zwolennikom reżimu, jak i
opozycji. Mówi współbrat zamordowanego jezuity z Homs, ks. Ziad
Hillal:

W Syrii zamordowano holenderskiego jezuitę. 75-letni ks. Frans van
der Lugt pracował w Homs, gdzie zdecydował się zostać mimo
ciężkich walk toczonych tam od dwóch lat między rebeliantami a
siłami rządowymi.

„Ojciec Frans został zabity w ogrodzie naszego klasztoru: strzelono
mu w głowę. To był akt dokonany z premedytacją. Był moim przełożonym we wspólnocie jezuickiej. To dramat! Jestem naprawdę
wstrząśnięty, bo zamordowano człowieka pokoju, jakim był ojciec
Frans, który nigdy nikogo nie atakował, ani werbalnie, ani w żaden
inny sposób. Zawsze mówił o pokoju i pojednaniu, życząc jak najlepiej Syrii i Syryjczykom, a tymczasem znalazł taką śmierć…! Mogę
powiedzieć, że ojciec Frans zawsze starał się być blisko bliźniego.
Był dobrym pasterzem, który nigdy nie chciał porzucić swojego
ludu. Oddał życie i to nie tylko za tamtejszych chrześcijan, ale także
za muzułmanów, za wszystkich Syryjczyków. To wielki wzór dla
wszystkich. Od prawie dwóch lat mieszkał w Homs pod oblężeniem
i nigdy nie mówił negatywnie. Był zawsze uśmiechnięty i zawsze
pierwszy pytał się, jak się mamy. To wielki przykład dla mnie, dla
jezuitów w Syrii i dla tych wszystkich Syryjczyków, którzy pragną, by
pokój zapanował w tym kraju”.

Misjonarz kierował ośrodkiem pomocy dla ludności cywilnej i był
jedynym Europejczykiem na terenie starego miasta, będącego stale
pod ogniem. Dziś rano duchownego wyprowadziła z domu zakonnego grupa uzbrojonych mężczyzn. Jezuita został skatowany, a
następnie dobity dwoma strzałami w głowę.

„Odchodzi człowiek pokoju, który z wielką odwagą w skrajnie niebezpiecznej i trudnej sytuacji zdecydował się pozostać wierny
narodowi syryjskiemu, któremu poświęcił znaczną część swojego
życia i duchowej posługi – stwierdził w specjalnym oświadczeniu ks.
Federico Lombardi SJ. – Gdzie umiera lud, tam wraz z nim umierają
jego wierni pasterze. W tej chwili wielkiego bólu wyrażamy naszą
łączność w modlitwie, ale także wdzięczność i dumę z tego współbrata tak bliskiego najbardziej cierpiącym, świadka Jezusowej miłości aż do końca” – dodał watykański rzecznik.
Za: Radio watykańskie

Ks. Frans van der Lugt pracował w Syrii od 1966 r. Zajmował się
duszpasterstwem młodzieży, był też psychoterapeutą, a w Homs
pełnił ostatnio funkcję wikariusza biskupiego dla katolików obrządku łacińskiego. Pozostając w oblężonym mieście pomagał bez

___________________________________________________________________________________________________________________________________

SALEZJANIN MIANOWANY BISKUPEM PASSAU W NIEMCZECH
Ojciec Święty mianował biskupem Passau
(Niemcy) ks. Stefana Ostera, salezjanina,
dotychczasowego profesora zwyczajnego
dogmatyki i historii dogmatu wyższej
uczelni salezjańskiej w Benediktbeuern.
Diecezja Passau jest jedną z najstarszych w
Niemczech. Została założona w 737 r. przez
św. Bonifacego.

mał Master of Studies. W 1994 r. zdobył Magister Artium w Regensburgu.

Ks. Stefan Oster, salezjanin, urodził się 3
czerwca 1965 r. w Ambergu, w diecezji
Regensburg. W latach 1984-1986 przeszedł
szkolenie jako dziennikarz i redaktor radiowy, pracując potem w różnych czasopismach i stacjach radiowych. W roku 1988
rozpocząłu studia w zakresie filozofii, historii i nauk religijnych w Regensburgu, Kilonii,
i Oksfordzie, gdzie w 1993 r. otrzy-

W 1995 r. wstąpił do Zgromadzenia Salezjańskiego, rozpoczynając studia teologiczne w Benediktbeuern w 1996 r. Śluby
wieczyste złożył w dniu 24 lipca 1999 r., a
święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca
2001 r. W 2003 r. zdobył doktorat z filozofii
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w
Augsburgu. Następnie, w latach 2003-2009
był profesorem wyższej uczelni salezjańskiej w Benediktbeuern. W 2009 r.
zrobił habilitację z teologii dogmatycznej
na Wydziale Teologicznym w Trewirze i
został mianowany profesorem zwyczajnym
dogmatyki i historii dogmatu wuczelni
salezjańskiej w Benediktbeuern. Jest członkiem Komisji ds. Powołań Konferencji Episkopatu Niemiec. Za: www.infoans.org

________________________________________________________________________________________________________

W KAMERUNIE PORWANO
TROJE MISJONARZY
Ojciec Święty modli się za uprowadzonych
6 kwietnia w nocy w Kamerunie dwóch
włoskich księży i 80-letnią kanadyjską za-

konnicę. Papież ma nadzieję na ich szybkie
uwolnienie – podało watykańskie biuro
prasowe. Uprowadzenie miało miejsce w
diecezji Maroua na północy kraju, niespełna
30 km od granicy z Nigerią. Dotychczas nikt
nie przyznał się do porwania. Wikariusz
generalny diecezji przypuszcza jednak, że
jest ono dziełem islamskiego ugrupowania
Boko Haram z sąsiedniej Nigerii. Księża
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Giampaolo Marta i Gianantonio Allegri są
włoskimi misjonarzami fidei donum. Od
dawna ostrzegano ich przed terrorystami. Z
tego względu radzono im ewakuować się z
misji do miasta. Oni jednak ociągali się z
wyjazdem. Z kolei kanadyjska siostra Gilberte Bussier była jedynym obcokrajowcem
w swym klasztorze. Kameruńskie zakonnice
porywacze zostawili w spokoju.
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Za: Radio watykańskie

JUBILEUSZ 100-LECIA

Misje, które zakładał, kilka razy bombardowano, jego samego wielokrotnie ostrzeliwano, nawet podczas niesienia pomocy chorym i
rannym. Jednak, jak sam podkreśla, to Pan Bóg działał w jego życiu,
nie on sam, dlatego przeżył. W niesieniu pomocy najuboższym i
pokrzywdzonym w czasie wieloletnich wojen wspierały go siostry
św. Katarzyny ze Sieny – ze zgromadzenia, którego jest założycielem i dla którego napisał regułę zakonną.

Najstarszego saletyna Polskiej Prowincji
Skromność, cichość i pokora – te cechy dostrzega każdy, kto choć
przez chwilę z nim rozmawiał. Dziś 100 lat życia kończy ks. Robert
Harder – najstarszy saletyn w naszej prowincji i zgromadzeniu.
W uroczystościach jubileuszowych w Mörschwil wzięli udział asystent prowincjalny ks. Bogdan Kadłuczka MS i ekonom prowincjalny
ks. Józef Piela MS, współbracia ze Szwajcarii oraz bliscy ks. Roberta.
Ks. Harder urodził się 7 kwietnia 1914 r., na krótko przed wybuchem
pierwszej wojny światowej. Kiedy miał 9 lat, przeczytał życiorys św.
Teresy – wtedy zapragnął być księdzem. W 1934 r. rozpoczął naukę
w prowadzonej przez szwajcarskich saletynów szkole apostolskiej w
Untere Waid. Do nowicjatu we Fryburgu Szwajcarskim wstąpił w
1936 r. Także tutaj w 1944 r. ukończył studia teologiczne. Święcenia
kapłańskie przyjął 29 czerwca 1943 r.
Na przedniej stronie obrazka prymicyjnego, w miejscu, w którym
zwyczajowo znajdują się wizerunki świętych bądź symbole eucharystyczne ks. Robert zamieścił słowo Boże. Był to cytat z Ewangelii
wg św. Mateusza, największe i pierwsze ze wszystkich przykazań –
przykazanie miłości: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym
swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”.

Ze względu na stan zdrowia w 2004 r. ks. Robert powrócił do Szwajcarii. Obecnie mieszka we wspólnocie zakonnej w Untere Waid. Ks.
Harder jest wielkim czcicielem Matki Bożej. Rzadko widuje się go
bez różańca w ręku. Często modli się we własnym pokoju przed
wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz ten otrzymał
przed laty od jednego z polskich współbraci.

Trzy lata po święceniach wyjechał na misje do Angoli. Był misjonarzem w Caluquembe, w Tchindjendje i Hanha. Bolesnym tłem jego
pracy misyjnej było 14 lat wojny partyzanckiej i 19 lat wojny domowej w Angoli.

Księdzu Robertowi Harderowi MS, naszemu czcigodnemu współbratu, życzymy jeszcze wielu lat w dobrym zdrowiu i pokoju ducha.
Ad multos annos, księże Robercie! ks. Łukasz Nowak MS
Za: www.saletyni.pl

Wielokrotnie narażał własne życie dla dobra powierzonych mu
ludzi. Jak sam kiedyś powiedział, z wojną jest już oswojony. Ewangelię mieszkańcom Afryki głosił przez ponad czterdzieści lat. Nie
przeszkadzały mu bieda, głód, cierpienie i wojna.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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KONSEKROWANYCH

wśród nowych kandydatów na ołtarze

Na audiencji prywatnej dla prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kard.
(kardynała) Angelo Amato w dniu 3 kwietnia, Papież upoważnił kierowaną przez
niego dykasterię do promulgowania 13
dekretów. Pięć z nich dotyczy cudów. Są
one przypisywane wstawiennictwu czworga błogosławionych, z których dwóch
pochodzi z Włoch: bp Giovanni Antonio
Farina i oblat Zakonu Minimitów Nicola z
Longobardi, a dwoje z Indii: o. Kuriakose
Eliasa Chavary, założyciel Karmelitów Maryi
Niepokalanej i Sióstr Matki Karmelu, oraz s.
Euphrasia Eluvathingal z tego ostatniego
zgromadzenia. Piąty cud przypisuje się
wstawiennictwu sługi Bożego Luigiego
Bordino ze zgromadzenia Braci św. Józefa
Benedykta Cottolengo.

Pozostałych osiem dekretów Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych stwierdza heroiczność cnót sług Bożych, w tym hiszpańskiego biskupa, trzech kapłanów: Włocha,
Francuza i Hiszpana, trzech zakonnic: Brazylijki, Hiszpanki i Włoszki oraz świeckiego
Włocha. Za: Radio watykańskie

KOLEJNE BLUŹNIERCZE GRAFFITI
NA KLASZTORZE W IZRAELU
W Izraelu po raz kolejny na murach chrześcijańskich budynków pojawiły się bluźniercze napisy pod adresem Jezusa i Maryi.
Tym razem ofiarą wandali padł katolicki
klasztor Deir Rafat w okolicach miasta Beit
Shemesh.
Uszkodzono też kilka samochodów, zaparkowanych przy zabudowaniach klasztornych. Jest to już kolejny taki incydent w

ostatnich miesiącach. Policja szuka winnych. Najprawdopodobniej pochodzą oni z
pobliskich kolonii.
Do klasztoru przybył łaciński patriarcha
Jerozolimy Fouad Twal. „Jest to zła wiadomość dla państwa Izrael i dla nas wszystkich. Ziemia Święta nie potrzebuje takich
czynów. Tym bardziej, że są one wymierzone przeciw zakonnicom, które nie są zaangażowane w żadną politykę, lecz modlą się
jedynie o pokój” – powiedział abp Twal.
Łaciński Patriarchat Jerozolimy już wcześniej apelował o walkę z tym procederem,
wskazując nie tylko na potrzebę środków
prawnych, lecz również na właściwe wychowanie
w
izraelskich
szkołach.
Za: Radio watykańskie

____________________________________________________________________________________________________________________
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Nowy przełożony salezjanów

JEST HISZPANEM

W poprzednim numerze Biuletynu (13/2014) podalismy błędnie, iż
wybrany w dniu 25 marca przez kapitułę generalną nowy przełożony generalny salezjanów Ks. Ángel Fernández Artime jest argentynczykiem. W rzeczywistości Ks. Angel urodził się w hiszpańskim
miasteczku Gozón-Luanco, leżącym w południowej Asturii.
W Argentynie przebywał jako inspektor Inspektorii południowej.
Wówczas miał okazję spotykać się i współpracować z ówczesnym
arcybiskupem Buenos Aires, kard. Jorge Mario Bergoglio, dziś papieżem Franciszkiem.

Gozón-Luanco

Przepraszamy za ten błąd redakcji, wynikający z niewłaściwej interpretacji informacji biograficznych zamieszczonych na salezjańskiej
stronie www.infoans.org

Zapowiedzi wydarzeń

WIELKI TYDZIEŃ
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Sceny wjazdu Jezusa na osiołku do Jerozolimy oraz „wypędzenia przekupniów” rozpoczną w niedzielę 13 kwietnia pasyjne
obchody Wielkiego Tygodnia w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Chwalebne Misterium Męki Pańskiej co roku gromadzi rzesze wiernych z różnych części
Polski, a nawet zagranicy.
W Wielki Piątek w procesji przejdzie po
kalwaryjskich Dróżkach około 100 tysięcy
pątników – szacują ojcowie bernardyni,
opiekujący się sanktuarium.
Zasadnicza część misterium Męki Pańskiej
rozpocznie się w Wielką Środę, 16 kwietnia.
Wówczas wierni ujrzą m.in. sceny „Uczty u
Szymona” i „Zdrady Judasza”. W Wielki
Czwartek po scenie „Umycie nóg Apostołom” przejdzie procesja pasyjna do Pałacu
Kajfasza, a wieczorem przed Mszą św. Wieczerzy Pańskiej odegrana zostanie scena
sądu „U Kajfasza”.

Piłata i kościół Ukrzyżowania do kaplicy
Grobu Pana Jezusa na szczycie góry Ukrzyżowania, gdzie do niedzieli będzie trwała
adoracja. Podczas wielkopiątkowej procesji
główne kazanie wygłosi metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Liturgii
Wielkiego Piątku przy kościele Ukrzyżowania przewodniczyć będzie bp Jan Szkodoń,
sufragan archidiecezji krakowskiej.

Wieczorem w Wielką sobotę sprawowana
będzie Liturgia Wigilii Paschalnej, a w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego wierni
wezmą udział w porannej procesji, podczas
której z Kaplicy Grobu Pańskiego do Bazyliki Głównej zostanie przeniesione ciało
Jezusa w Eucharystii. Procesji i Mszy św.
będzie przewodniczyć bp Szkodoń.

Zakonnicy informują media, że prośby o
akredytację, po wypełnieniu formularzy,
należy – wraz z aktualnym zdjęciem –
przesyłać na adres info@kalwaria.eu do
dnia 10 kwietnia. Na stronie sanktuarium
dostępne są też formularze wniosków o
akredytację prasową.
Na sanktuarium kalwaryjskie składa się
barokowa bazylika, w której znajduje się
obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej, oraz prawie 50 zabytkowych kaplic wokół świątyni,
wzniesionych na górze Żar.
Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej
jest jednym z głównych ośrodków kultu
maryjnego w Polsce. Jego fundatorami
była w XVII wieku rodzina Zebrzydowskich.
Równolegle z klasztorem wybudowano
Dróżki Męki Pańskiej, przypominające
kompozycją topograficzną i architektoniczną miejsca święte w Jerozolimie. Kalwaria Zebrzydowska jest jednym z kilku
obiektów z Małopolski – obok Krakowa,
kopalni soli w Wieliczce i byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau –
wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO.
Za: www.deon.pl

Rano w Wielki Piątek, 18 kwietnia, procesja
wyruszy spod Domu Kajfasza przez Ratusz
____________________________________________________________________________________________________________________

„ŻÓŁTE POLA NADZIEI” licheńskiego HOSPICJUM
Akcję charytatywną „Pola nadziei” po raz kolejny organizuje Hospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym. W tym
roku po raz pierwszy wolontariusze w żółtych trykotach będą rozdawać żonkile – symbole walki z chorobą nowotworową – w parafii
pw. św. Marcina w Kazimierzu Biskupim (27 kwietnia).

odbędzie na terenie licheńskiego Sanktuarium oraz w zaprzyjaźnionych parafiach.
Większość z zaplanowanych zbiórek odbędzie się w niedziele.
Tegoroczne kwestowanie rozpoczeło się już 6 kwietnia. Tego dnia
hospicyjnych wolontariuszy można było spotkać w Kramsku (parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika), Ślesinie (parafia św. Mikołaja Dobrego Pasterza) i Licheniu (parafia św. Doroty). Tydzień
później (13 kwietnia) akcja przeniesie się do Koła (parafie: św. Bo-

„Pola nadziei” są doroczną kampanią prowadzoną przez hospicja i
ośrodki opieki paliatywnej w Polsce i na świecie. Tegoroczna akcja
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gumiła, Matki Bożej Częstochowskiej, Podwyższenia Krzyża Świętego oraz klasztor oo. Bernardynów). Z kolei 27 kwietnia wolontariusze kwestować będą w parafii pw. św. Marcina w Kazimierzu Biskupim – po raz pierwszy w historii. Ostatnia akcja, będąca jednocześnie zwieńczeniem wszystkich tegorocznych działań, tradycyjnie
zaplanowana jest w dniu 3-go maja br. na terenie Sanktuarium
Matki Bożej Licheńskiej. Tego dnia na terenie Sanktuarium można
będzie spotkać wolontariuszy hospicyjnych ubranych w żółte koszulki, rozdających napotkanym osobom żonkile, zbierając jednocześnie datki do specjalnie przygotowanych i oznakowanych puszek.
Jak wyjaśnia Krzysztof Zieliński, koordynator wolontariatu w licheńskiej placówce, żonkile są symbolem hospicjów: – „Akcja została
wymyślona w Edynburgu. Dlatego żonkil, gdyż już w starożytności
był symbolem walki z cierpieniem, a w dzisiejszych czasach jest
symbolem walki z nieuleczalną chorobą. Jest także symbolem
hospicjów na całym świcie”.

Hospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego powstało w 2009 roku.
Pomaga pacjentom w godnych warunkach odejść do wieczności.
W placówce do dyspozycji pacjentów są przygotowane 22 łóżka.
Niemalże połowę kosztów utrzymania ośrodka pokrywa Narodowy
Fundusz Zdrowia. Pozostała kwota jest pozyskiwania m.in. od ludzi
dobrej woli, którzy przekazują na rzecz hospicjum swój 1% podczas
rozliczania się z podatku dochodowego, od darczyńców i dobrodziejów, a także ze zbiórek publicznych, takich jak „Pola nadziei”.
Osoby zainteresowane mogą wspomóc Hospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym także poprzez przekazanie
1% podatku podczas dorocznego rozliczenia z urzędem skarbowym. Wystarczy w formularzu PIT wpisać nazwę Fundacja Spem
Donare oraz numer KRS 0000300810. Za wszelką pomoc, okazaną
życzliwość, serce i dobroć dziękują pacjenci oraz personel Hospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym
Więcej informacji o działalności licheńskiego hospicjum można
uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.hospicjum.lichen.pl
Za: www.lichen.pl

„W Polsce akcja „Pola nadziei” została zapoczątkowana w Krakowie
przez tamtejsze Hospicjum im. św. Łazarza, które jest najstarszą
tego typu placówką w naszym kraju” – zaznaczył Krzysztof Zieliński.

Witryna tygodnia

W NURCIE FRANCISZKAŃSKIM 19
Nowy tom wydawanego w Krakowie periodyku jest hołdem złożonym lwowskim
franciszkanom, a skoncentrowano się w
nim wokół postaci dwu franciszkańskich
lwowskich biskupów: pierwszego – bł.
Jakuba Strzemię i jednego z ostatnich – o.
bpa Rafała Kiernickiego. Okazja jest szczególna: mieliśmy bowiem setną rocznicę
urodzin o. Rafała Kiernickiego, a niedawno
obchodziliśmy jubileusz 600-lecia śmierci
bł. Jakuba Strzemię.
Obchody 800-lecia reguły św. Franciszka z
Asyżu i początków zakonu franciszkańskiego skierowały uwagę Rodziny Franciszkańskiej w stronę historii oraz wielkich osobowości, które trwale zaznaczyły się w dziejach.
O życiowej drodze o. bpa Rafała, proboszcza lwowskiej katedry i biskupa pomocniczego we Lwowie, piszą o. Zdzisław Gogola, o. Jarosław Zachariasz i o. Sławomir
Zieliński. Ten ostatni publikuje też odnalezione listy i kazanie o. Rafała. Warto poznać
opublikowane materiały zwłaszcza, że 4
maja 2012 r. rozpoczął się we Lwowie jego
proces kanonizacyjny.
Bł. Jakuba Strzemię wspominamy publikując opracowane materiały z sesji naukowej
pt. „Z mroków czasu, czyli rzecz o bł. Jaku-

bie Strzemię Patronie naszym i Stróżu”,
która odbyła się 16 marca 2010 r. w klasztorze św. Franciszka w Krakowie.

Tom otwiera refleksja ks. dr Józefa Morawy
nad istnieniem jednego kapłaństwa, tak
diecezjalnego jak i zakonnego, pochodzącego z sakramentalnego daru jedynego
Kapłana Jezusa Chrystusa; zauważanie z
obu stron bogactwa charyzmatów oraz
dostrzeżenie napięć istniejących już w
średniowieczu i nadal istniejących, choć nie
w tak ostrej formie.
Periodyk stara się spełniać aktualnie obowiązujące parametry naukowe. Jego redaktorem tematycznym jest dr hab., prof.
UPJPII Zdzisław Gogola, recenzentami: dr
hab. prof. UPJPII Wiesław Delimat, dr hab.
Marek Fiałkowski, dr hab. prof. KUL Roland
Prejs, dr hab. prof. UPJPII Józef Wołczański,
dr Michał Wróblewski a wydawcą Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe.

Tematykę franciszkańsko-historyczną podejmują również teksty o franciszkanach w
XIV i XV w., tercjarzach św. Franciszka z
Asyżu oraz o skarbach muzycznych w klasztorach franciszkańskich. Warto zatem zwrócić uwagę na cenne odkrycia Alicji Dacewicz z Wilna oraz debiutującego naukowo
o. Marcina Drąga.
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Dziękując wszystkich autorom i współredaktorom za zaangażowanie, zapraszamy
do lektury czasopisma oraz współpracy i
współtworzenia naszego periodyku. o.
Stanisław Jaromi Za: www.franciszkanie.pl
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Odeszli do Pana
ŚP. O. STANISŁAW ZIOBROŃ (1947-2014) CSsR
O. Stanisław Ziobroń CSsR urodził się
16.05.1947 r. w Woli Wadowskiej (diec.
tarnowska) w rodzinie Aleksandra i Marii
zd. Michońskiej. Miał trójkę rodzeństwa.

Przebywał we wspólnotach redemptorystów w Łomnicy-Zdroju, Tuchowie, Krakowie (dwukrotnie), Kościelisku, Gliwicach i
Manville (USA). Pracował jako misjonarz i
rekolekcjonista oraz duszpasterz. Podczas
pobytu w Krakowie pełnił urząd ekonoma
domu zakonnego. Był kapelanem Sióstr
Matki Miłości Naszej Pani Dobrej i Nieustającej Pomocy w Krakowie.

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego
w Mielcu wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów. Odbywał nowicjat w Braniewie. Pierwszą profesję złożył 15.08.1968,
a śluby wieczyste 02.02.1974. Studiował
filozofię i teologię w Wyższym Seminarium
Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Dnia 13.06.1974 w Tuchowie przyjął
święcenia prezbiteratu z rąk ks. abp. Jerzego Ablewicza. Ukończył Tirocinium Pastoralne pod kierunkiem o. Gerarda Siwka w
Toruniu.

Zmarł w szpitalu w Krakowie 06.04.2014 r.,
przeżywszy 67 lat, w zgromadzeniu zakonnym 46 i w prezbiteracie 40.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…
Za: www.redemptor.pl

ŚP. O. STANISŁAW CZYŻ (1931-2014) CSsR
W Elblągu, 4 kwietnia br., zmarł śp. o. Stanisław Czyż, redemptorysta. Przeżył 83 lata, w
Zgromadzeniu 63, w prezbiteracie 56.

Tirocinium Pastoralne w Warszawie pod
kierunkiem o. Franciszka Brzoskowskiego
od 16.08.1958 – 16.05.1959.

Urodzony 08.01.1931 w Tadeuszowie pow.
Opatów, parafia Słupia Nadbrzeżna, Syn
Stefana i Władysławy z d. Walczyk. Miał 3
siostry i 2 braci. Był 4 lata w Juwenacie
(Tuchów, Toruń – 1946 do 1950, ukończył
10 klasę. Nowicjat w Braniewie rozpoczął 1
sierpnia 1950 r. Pierwsze śluby 02.08.1951,
śluby wieczyste 02.08.1956, prezbiterat,
06.04.1958 w Tuchowie, abp Włodzimierz
Jasiński.

Pracował w domach: Skarżysku-Kamiennej,
Toruniu, Gdyni, Elblągu, podejmując pracę
apostolską i duszpasterską. Pisał wiersze,
które zostały wydane w tomiku „Nad Polską błysła”, Homo Dei, Kraków 1996, 136 s.
(pseudonim: Czysław). Wydał także wspomnienia z okresu II Wojny Światowej „Między Wisłą a Kamienną. Wspomnienia 1939–
1945″. Układal również teksty pieśni ku czci
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za: www.redemptor.pl
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