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Wiadomość tygodnia

UKRAINA – SOLIDARNOŚĆ W MODLITWIE
Kolejny Apel Prezydium KEP
o modlitwę w intencji Ukrainy
Wobec wciąż utrzymującej się sytuacji
napięcia na Ukrainie i zagrożenia jej integralności, pragniemy zwrócić się do Was,
Siostry i Bracia, z apelem o dalszą gorącą
modlitwę w intencji pokojowego rozwiązania narastającego konfliktu. W tak trudnej,
niestabilnej i zmieniającej się z godziny na
godzinę sytuacji, niech w naszych rodzinach, parafiach, wspólnotach, stowarzyszeniach i ruchach katolickich, nie zabraknie gestów duchowej solidarności. Po raz
kolejny okażmy naszą jedność z umęczonym narodem Ukraińskim.
Ufamy, że nasze modlitewne wołanie do
Boga, Pana dziejów i historii, pomoże w
znalezieniu najlepszych dróg wyjścia w
zaistniałej, pełnej napięcia, konfliktowej
sytuacji. Łącząc się ze wszystkimi, którym
na sercu leży prawdziwe dobro Ukrainy i
życie w bezpieczeństwie oraz pokoju,
nadal przyzywajmy światła i mocy Ducha
Świętego w podejmowaniu ważnych decyzji.
Przypominamy, że żadne rozwiązanie
siłowe nie zapewni trwałego pokoju,
a przyczyni się jedynie do wzrostu napięcia i eskalacji konfliktu. Niech to nasze
wołanie do Boga, zanoszone u progu
rozpoczynającego się Wielkiego Postu,
uprosi łaskę i zmiłowanie w tych najnowszych dziejach naszego bratniego ukraińskiego narodu.
Jeszcze raz z całą mocą przypominamy
słowa zapisane w naszym wspólnym
przesłaniu do narodów Polski i Ukrainy:
„(…) współpraca wolnej Polski z wolną
Ukrainą jest niezbędna, by w tej części
Europy panował pokój, ludzie cieszyli się
wolnością religijną, a prawa człowieka nie
były zagrożone”.
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski,
Warszawa, 4 marca 2014 roku

Słowo od przełożonych zakonnych
Ukrainy

Greckokatolickiego i Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie Kijów, 1 marca 2014

Drodzy Bracia i Siostry. W imieniu wszystkich osób konsekrowanych na Ukrainie
dziękujemy za Wasze modlitwy i wsparcie
w tym trudnym dla Ukrainy czasie. Odczuwamy siłę Waszej modlitwy, zatroskanie i solidarność z nami i naszym narodem.

Bp Jacek Pyl OMI prosi o modlitwę
za Krym

To był i jest nadal czas walki o wolność i
prawdę, o dary które otrzymaliśmy od
naszego Stwórcy. To był i jest czas wyjątkowej łaski dla ewangelizacji naszego
ludu.
To był i jest czas, gdy z „Majdanu” – serca
Ukrainy - wznosi się do Pana modlitwa
prawdopodobnie największa w naszej
historii. Nie będzie przesadą stwierdzenie,
że nigdy w ostatnim stuleciu ludzie w
Kijowie nie modlili się tak gorąco za swój
kraj, jak czynili to w ciągu ostatniego miesiąca.
Dziękujemy Wam za Waszą solidarność z
nami i gotowość przybycia do nas na
Ukrainę. Cieszymy się na to spotkanie i
potrzebujemy Waszej obecności.
Konferencje
Wyższych
Przełożonych
Zgromadzeń Męskich i Żeńskich Kościoła
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Jacek Pyl OMI, biskup pomocniczy diecezji odessko-symferopolskiej, odpowiadający za Kościół katolicki na Krymie, wystosował następująca odezwę:
„Od wielu tygodni Kościół Rzymskokatolicki towarzyszy swymi modlitwami całej
Ukrainie modląc się o pokojowe rozwiązanie problemów, z jakimi zmaga się ona. W
swych modlitwach wołamy do Boga o
Jego miłosierdzie dla całej Ukrainy i podejmujemy dobrowolny post o chlebie i
wodzie w tej intencji. Dziś gdy niepokoje
obejmują krymską ziemię chcemy w sposób szczególny modlić się za nasz półwysep. Swą modlitwą obejmujemy wszystkich bez względu na wyznawaną wiarę,
polityczne poglądy czy pochodzenie.
Modlimy się aby ludzie, którzy od dziesiątków lat żyją w pokoju — dziś nie podnosili
na siebie ręki aby zapobiec rozlewowi krwi
jaki miał miejsce na kijowskim majdanie.
Przyzywam wszystkich zarówno wierzących jak i nie wierzących aby w imię solidarności z dziedzictwem naszych Ojców,
którzy dbali o rozwój naszej Autonomicz-

nej Republiki Krym, aby powstrzymali się
od ekstremizmu i w tych trudnych minutach nie pozwolili na rozbicie braterstwa
między ludźmi zamieszkujących Krym. W
ARK zamieszkują obok siebie Ukraińcy i
Rosjanie, krymscy Tatarzy, ludzie o korzeniach ormiańskich, polskich, niemieckich, czeskich i innych. Od wieków na
naszym półwyspie żyli obok siebie prawosławni, muzułmanie, protestanci, katolicy,
żydzi, karaimowie, przedstawiciele innych
wyznań i osoby niewierzące - nie pozwólmy aby nasze pochodzenie czy wyznawana religia nas w tym momencie dzieliły.
Jesteśmy dziećmi Jednego Boga, ktory
jest naszym Ojcem. Dewizą Krymu wpisaną w herb są słowa „Процветание в
единстве” (Rozkwit w jedności) i niech te
słowa będą dla nas dewizą na trudny
czas.
Swoim słowem również chcę zwrócić się
do osób wierzących, nie tylko z Ukrainy,
aby nie ustawali w modlitwie o pokój, a ci
którzy mogą podjęli także dobrowolny
post. Niech Dobry Bóg uwolni nasze serca
od wszelkich pokus do zła i niech błogosławi nasze dobre zamiary”.
Bp Jacek Pyl (ur. 17 sierpnia 1962 r. w
Podłężu) należy do zgromadzenia Misjo-

narzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W
2013 r. został konsekrowany na biskupa
pomocniczego diecezji odesko - symferopolskiej. Ordynariusz diecezji mieszka na
co dzień w Odessie, a bp Jacek Pyl, w
stolicy regionu krymskiego – Symferopolu.
Za: www.oblaci.pl

napięta i nieprzewidywalna w dalszych
skutkach. W obliczu tych nowych okoliczności, Komitet Wykonawczy UCESM
podjął ostateczną decyzję o odwołaniu
Zgromadzenia Ogólnego UCESM, które
miało odbyć w terminie 10-15 marca w
Kijowie.
Decyzja ta była dla nas trudna, jednakże
podjęliśmy ją w poczuciu wielkiej odpowiedzialności. Aż do dziś mieliśmy nadzieję i silne pragnienie, że zaplanowane
Zgromadzenie Generalne będzie mogło
się odbyć, także jako wyraz naszej bliskości z ludźmi walczącymi o swoje prawa i
tożsamość. Jednakże w obecnej sytuacji
nikt nie może zagwarantować bezpieczeństwa, które jest konieczne, aby nasze
spotkanie mogło przebiegać spokojnie.

Komunikat
Komitetu Wykonawczego UCESM
Drodzy zakonnicy, drogie siostry zakonne,
Po paru dniach pozornego uspokojenia,
sytuacja na Ukrainie ponownie stała się

Nasza komunia z Konferencjami zakonnymi i całym Kościołem na Ukrainie wyrazi
się więc jeszcze silniej w nieustannej
modlitwie do Pana, aby jedność mogła
przezwyciężyć wszelkie podziały a pokój
wojnę. Zjednoczeni w modlitwie,
o. Giovanni Peragine, Przewodniczący
i Komitet Wykonawczy UCESM

Wiadomości krajowe
Rozpoczęła się kapituła generalna
paulinów
Na Jasnej Górze w sobotę, 1 marca rozpoczęła się Kapituła Generalna Zakonu
Paulinów. Kapituła ma za zadanie w ciągu
najbliższego czasu wybrać nowe władze w
Zakonie.
Kapituła jest zwoływana co sześć lat,
stanowi wydarzenie najwyższej rangi w
życiu paulińskiego Zakonu i posiada najwyższą władzę. W czasie jej trwania dokonuje się wyboru najwyższego przełożonego, czyli generała Zakonu Paulinów.
Omawia się też najważniejsze sprawy i
wydaje obowiązujące wszystkich paulinów
uchwały i decyzje.
Na Kapitułę Generalną przybyli przedstawiciele ze wszystkich prowincji Zakonu
Paulinów, czyli z określonego kraju lub
obszaru na którym pracują zakonnicy
paulińscy. W tegorocznej Kapitule Wyborczej uczestniczy 59 delegatów – ojców i
braci Zakonu Paulinów. Wśród nich jest 37
paulinów – delegatów z okręgów wyborczych i 22 paulinów wchodzących w skład
Kapituły z racji pełnionego urzędu. W skład
Kapituły wchodzą wszyscy dotychczasowi
żyjący generałowie Zakonu, prowincjałowie
ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Niemiec i Węgier, przeor Jasnej Góry oraz
ojcowie i bracia kapitulni, czyli przedstawiciele społeczności zakonnej wyłonieni we
wcześniejszych specjalnych wyborach.

Po 12 latach urzędowania, czyli dwóch
kadencjach, jako generał Zakonu swoją
służbę zakończył o. Izydor Matuszewski.
Funkcję generała Zakonu pełnił przez dwie
sześcioletnie kadencje, od 2002 roku. Był
85. z kolei generałem Zakonu Paulinów.
Podczas obecnej Kapituły Generalnej
zostanie wybrany nowy generał Zakonu
wraz z Radą czyli Definitorium, która będzie mu doradzać podczas sześcioletniej
kadencji, a także prokurator generalny przy
Stolicy Apostolskiej oraz administrator
generalny.

Kolejnym krokiem będą nominacje nowych
przeorów we wszystkich klasztorach paulinów w Polsce i na świecie, a więc także na
Jasnej Górze. Zgodnie z Konstytucjami
Zakonu nowy generał Zakonu Paulinów ze
swoją nowowybraną Radą ma trzy miesiące, aby mianować przeorów i zarząd
wszystkich placówek paulińskich.
W pierwszym dniu Kapituły, 1 marca, jej
uczestnicy pod przewodnictwem abpa
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Stanisława Nowaka, arcybiskupa seniora
arch. częstochowskiej, przeżywali dzień
skupienia. Ojcowie i bracia spotkali się na
wspólnotowej Mszy św. w Kaplicy Matki
Bożej o godz. 17.00. Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Nowak.
Msza św. rozpoczęła się od odśpiewania
hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź”.
„Zaczęliśmy drodzy ojcowie od spojrzenia
na Ducha Świętego, wołaliśmy, by to najświętsze tchnienia Ojca i Syna ogarnęło tę
wspólnotę, bo wszystkie charyzmaty są od
Ducha Świętego – mówił na wstępie abp
Stanisław Nowak - Do Matki Bożej się
udajemy, żeby nas prowadziła, to wszystko, co się ma dokonywać. A umiłowani
wierni, chcę powiedzieć, że jesteśmy
ogromnie winni temu Zakonowi przez
Jasną Górę i inne dzieła, i dlatego bardzo
się za nich modlimy, oby łaska Boska
nadal im towarzyszyła”.
„Chcemy się zawierzyć na te dni refleksji,
na tę wspaniała myśl, kiedy Zakon obecny
w czterech częściach świata, a niezwykle
obecny w Polsce poprzez świętą Jasną
Górę, będzie zastanawiał się nad tym, co
jeszcze uczynić, co zmienić, co udoskonalić, żeby większa była chwała Boża i żeby
bardziej dotrzeć do ludzkich serc, by dawać Boga, by też głosić chwałę Bogarodzicy Dziewicy, naszej Matki. Trzeba, byśmy
się na te dni zawierzyli” – podkreślał w
homilii ks. arcybiskup.
Wiecej na: www.jasnagora.com

Na Jasnej Górze obradowali
dyrektorzy szkół katolickich
Ogólnopolska Konferencja
Dyrektorów
Szkół Katolickich trwała w dniach 27-28
lutego na Jasnej Górze.
W trakcie spotkania podjęto m.in. temat:
sprawy finansowania i kontroli placówek
oświatowych, listy lektur nieobowiązkowych, rekomendacji podręczników, wypracowania dobrych form wspierania rodzin i
współdziałania z rodzicami uczniów, a
także zagadnienie ideologii gender.
„Matka Boża Częstochowska jest Patronką
Rady Szkół Katolickich, i tutaj właśnie
przybywamy, nie tylko po to, żeby się
dowiedzieć czegoś, żeby zgłębić treści
duchowo, ale również po to, żeby się spotkać, żeby widzieć tę siłę też dyrektorów,
wspólnoty szkół katolickich, i po to, żeby
się również spotkać z naszą Matką – mówił ks. Zenon Latawiec, przewodniczący
Rady Szkół Katolickich – To nas umacnia,
bo wyjeżdżając stąd jesteśmy ubogaceni i
treściami, i tymi przeżyciami duchowymi”.

nasza, do grona Twoich czcicieli gromadzących się każdego dnia na Apelu Jasnogórskim, dołączają dziś dyrektorzy i
nauczyciele szkół katolickich. Na miejsce
naszych spotkań wybraliśmy właśnie
wzgórze jasnogórskie. To właśnie tu, kilka
razy w roku gromadzimy się, aby omawiać
sprawy związane z funkcjonowaniem
naszych szkół, ale przede wszystkim, aby
naszą pracę zawierzyć Tobie Maryjo, i
Ciebie prosić, byś była naszą Orędowniczką, Pośredniczką i Pocieszycielką” – mówił
ks. Jeż.
W dalszej części rozważania przypomniał
słowa bł. Jana Pawła II skierowane do
wychowawców katolickich: „Dane wam jest
tworzyć przyszłość i nadawać jej kierunek,
przekazując uczniom zespół wartości,
dzięki którym mogą oni oceniać nabywaną
wiedzę. Niewiele jest rzeczy tak porywających i dających tyle satysfakcji, jak nauczanie i kierowanie młodzieżą, mało też
jest rzeczy równie trudnych”.
Błogosławieństwa
apelowego
udzielił
zebranym metropolita częstochowski abp
Wacław Depo. Zanim jednak to uczynił,
powiedział: „Gdy świat zdaje się odchodzić
od rozumu i kwestionowania praw człowieka, my przychodzimy do Matki i Wychowawczyni, bo do kogóż pójdziemy”. o.
Stanisław Tomoń Za: www.jasnagora.com

Kapucyńska akcja
„Wyslij pączka do Afryki”

„Jest zapotrzebowanie na szkoły katolickie
– zauważył przewodniczący Rady Szkół
Katolickich – Rodzice widzą, że dzisiaj jest
zagrożenie brakiem wychowania, brakiem
pokazywania wartości w szkołach, a szkoły
katolickie mają w zamierzeniu wychowywać, to jest dla nas podstawowa sprawa, i
chcemy wychowywać naszych uczniów
dając im poczucie wartości osoby, poczucie godności człowieka, to jest bardzo
ważne w realizowaniu naszych zadań
szkolnych”.
Ks. Zenon Latawiec w związku ze zbliżającą się kanonizacją bł. Jana Pawła II powiedział: „Chcemy w tym roku wszystkie
spotkania formacyjne z młodzieżą i
wszystkie konferencje poświęcić nauczaniu Jana Pawła II, odświeżyć te wartości,
które on kiedyś nam głosił, a może już
zostały zapomniane, a ta okazja kanonizacji pozwala nam na to, żeby ‘odkurzyć’
pewne rzeczy, szczególnie nauki o wartości, o godności człowieka w kontekście
gender, które niszczy osobowość i godność ludzką”.
Po całodziennych rozmowach, które odbywały się w Sali o. Kordeckiego, o godz.
20.00 w Kaplicy Matki Bożej została odprawiona Msza św. w intencji szkół katolickich w Polsce. Apel Jasnogórski poprowadził ks. dr Sylwester Jeż, kościelny kurator
szkół katolickich. „Maryjo, Królowo i Matko

Inicjatorem akcji jest brat Benedykt Pączka
OFMCap., który od września 2013 r. przebywa na misjach w Republice Środkowoafrykańskiej, w miejscowości Ngaoundaye. W 2013 r. w RCA wybuchła kolejna
rebelia. Szacuje się, że w krwawych walkach pomiędzy oddziałami Seleki a walczącymi z nimi oddziałami Anti Balaka
zginęło już około 450 000 osób.
Pomysł akcji wziął się od nazwiska misjonarza, brata Benedykta, który jeszcze
przed wyjazdem na misje, organizował
akcję „Benedykt Pączka zaprasza na
pączka”, której celem było pozyskanie
środków na otwarcie pierwszej w RCA i
Czadzie szkoły muzycznej. Organizatorem
akcji jest Fundacja Kapucyni i Misje.
Za: www.deon.pl

Kapucyni
na
stronie:
tamtamitu.kapucyni.pl piszą: Zebraliśmy już 175
913,13 zł! Pomogły nam już 3463 osoby.
Przyłącz się i pomóż nam zebrać więcej
Salezjanin honorowym obywatelem
Czaplinka
Z radością informujemy, że ks. Leszek
Zioła został uhonorowany zaszczytnym
tytułem: „Honorowy Obywatel Miasta Czaplinka”,
przyznanym
Uchwałą
Nr
XXX/397/13 Rady Miejskiej w Czaplinku z
dnia 27.06.2013 r.

Ponad 80 szkół i ponad 20 cukierni wzielo
udział w akcji „Wyślij pączka do Afryki”.
Kupując tradycyjne i wirtualne pączki można wesprzeć misje w Republice Środkowoafrykańskiej. Jak informują organizatorzy, urośnie od nich nie brzuch, ale serce.
Fundacja Kapucyni i Misje prowadzi akcję
charytatywną „Wyślij pączka do Afryki”,
która ma na celu pozyskanie środków na
zorganizowanie pomocy humanitarnej dla
ofiar wojny w Republice Środkowoafrykańskiej. Jak zapewniają organizatorzy, nawet
niewielka kwota może pomóc w zakupie
tego, co niezbędne dla ofiar rebelii: środków opatrunkowych, antybiotyków, mleka
w proszku i odżywek dla dzieci.
Akcję można wesprzeć kupując pączki w
cukierniach, które włączyły się w projekt.
Ich listę można znaleźć na stronie
www.tamtamitu.pl. „Pączki afrykańskie” są
droższe o złotówkę, ale, jak informują
organizatorzy, nie rośnie od nich brzuch,
ale serce.
W zbiórce można też wziąć udział przez
kupienie e-pączka. Za pomocą elektronicznego systemu można dokonać płatności poprzez eCard: składając datek korzystając z karty płatniczej i e-Przelewów.
Facebookowa społeczność „Pączkujemy”
proponuje też domowe pieczenie pączków
i rozprowadzanie ich wśród rodziny, znajomych i kolegów z pracy. Podobna zachęta popłynęła też do parafii i szkół.
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W uzasadnieniu tej decyzji czytamy: „W
2001 roku skierowany został do pracy w
Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w
Trzcińcu jako Dyrektor Gimnazjum i Bursy.
Jego działalność od początku wykraczała
daleko poza zwykłe obowiązki. Zorganizował pierwsze Święto Dominika Sawo dla
ministrantów. Jego praca skupiała się
przede wszystkim na systematycznej pracy
z młodzieżą defaworyzowaną, z trudnościami wychowawczymi, z ich rodzinami
oraz mieszkańcami Gminy Czaplinek. Od
2002 roku jest organizatorem ligi piłki
nożnej oraz festynu rodzinnego pod nazwą
„Dni Radości” dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i okolicznych mieszkańców. W 2005 roku dzięki
jego determinacji na lotnisku w Broczynie

powstały nowe pomieszczenia dla szkoły,
warsztatów i bursy salezjańskiej”.
http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=4610
Po okresie pracy jako dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz
przełożonego wspólnoty salezjańskiej im.
św. Jana Bosko w Trzcińcu ks. Leszek
inicjował następnie pracę salezjanów
Inspektorii św. Wojciecha w Domu Młodzieży w Poznaniu (2008-2009). Obecnie
jest dyrektorem Zespołu Szkół i wspólnoty
salezjańskiej pw. św. Józefa w Szczecinie.
Pełni także funkcję radcy inspektorialnego.
Ks. Leszkowi gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych działaniach podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży. Ks.
Adam Popławski SDB
Za: www.pila.salezjanie.pl

Salwatorianie wygrali turniej
klerykow Dolnego Sląska
Po raz pierwszy w historii odbył się I Halowy Turniej Piłki Nożnej Wyższych Seminariów
Duchownych
Dolnego
Śląska.Rozgrywki zapoczątkowali i zorganizowali klerycy salwatoriańskiego seminarium duchownego. Celem zabawy nie była
wyłącznie wspólna rywalizacja, ale wzajemna integracja między klerykami, którzy
przygotowują się do kapłaństwa. W turnieju miały wziąć udział cztery drużyny, ale
okazało się, że bracia franciszkanie nie
dotarli. Dlatego mecze rozegrały między
sobą
reprezentacje:
Metropolitalnego
Wyższego Seminarium Duchownego z
Wrocławia, Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej i Wyższego
Seminarium Duchownego Salwatorianów z
Bagna.

Na początku turnieju, który rozpoczął się
od wspólnej modlitwy pod przewodnictwem
ks. Krzysztofa Gasperowicza SDS przystąpiono do losowania kolejności meczów.Rozegrano 3 mecze. Oto wyniki:
WSD Świdnica- WSD Salwatorianów 3: 8
WSD Świdnica- MWSD Wrocław 1: 8
MWSD Wrocław- WSD Salwatorianów 2: 4.

III miejsce zdobyła WSD Świdnica, II miejsce: MWSD Wrocław, a I miejsce zajęli
organizatorzy i gospodarze turnieju, czyli
salwatorianie.
Następnie wylosowano organizatora przyszłorocznych rozgrywek tak, aby nastąpiła
kontynuacja wspólnych spotkań przy piłce

nożnej w następnych latach. Gospodarzem
turnieju w 2015 roku zostało Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej.
Zwycięzcy – gospodarze zostali uhonorowani okazałym pucharem, który będą
przechowywać przez rok do czasu następnych rozgrywek. Królem strzelców został
kl. Artur Zając SDS, który grał w barwach
naszej reprezentacji.
Za: www.sds.pl

„Krysztalowe serca” kapucynów ze
Stalowej Woli
27 lutego w Miejskim Domu Kultury w
Stalowej Woli, wręczono nagrody z okazji
Powiatowego Dnia Animatora Kultury i
Sportu. Nagrodę honorową Kryształowe
Serce za 2013 rok w kategorii instytucja
publiczna otrzymał klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli Rozwadowie za szczególnie zaangażowanie
się w sprawy kultury i sportu w powiecie
stalowowolskim.
Klasztor w Rozwadowie – czytamy w uzasadnieniu – jest znaczącym ośrodkiem
życia kulturalnego i sportowego w naszym
mieście. Bracia Kapucyni od lat znakomicie animują mieszkańców powiatu stalowowolskiego do wielu wspólnych działań.
Organizacjami i inicjatywami, które znajdują oparcie w klasztornej społeczności są:
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
„Leśne Plemię”, Schola Dziecięca „Franusie”, Schola Młodzieżowa, Klub Seniora
„Promyk”, Świetlica Środowiskowa „Promyczek”, Stowarzyszenie „Pokój i Dobro”,
Ścianka Wspinaczkowa „Aniołów Stróżów”,
Kawiarenka „Przystań”, Parafialny Klub
Sportowy „San”. Efektem działania potencjału zgromadzonego w społeczności
klasztornej są: Pikniki Charytatywne (odbyło się już XIII edycji), Międzynarodowy
Festiwal Muzyczny (mający na koncie już
XXIII edycję), cykle wykładów na tematy
społeczno – polityczne, niekonwencjonalne
zajęcia skupione wokół zagadnień dotyczących życia człowieka.
Atmosfera otwartości i bezinteresownej
życzliwości pozwala Braciom Kapucynom
przełamywać bariery emocjonalne w kontaktach z ludźmi. W codziennej pracy
kierują słowami: „Nie martw się o jutro,
myśl by być dobrym już dziś”. To wszystko
jest jasne i godne naśladowania, ale i
najwyższego uznania. Te nagrody, to
wyraz uznania oraz podziękowania ludziom, którzy poprzez swoją działalność
oraz osiągnięcia w dziedzinach kultury i
sportu przyczyniają się do promocji Powiatu Stalowowolskiego – czytamy.
Za: www.stalowawola.kapucyni.pl

Franciszkański bal dla przedszkolaków we Wrocławiu
W ostatnią niedzielę tegorocznego karnawału (2.03) we franciszkańskiej parafii we
Wrocławiu, odbył się bal dla Przedszkolaków.
Po mszy św., prowadzonej dla przedszkolaków w każdą niedzielę, uczestnicy zaba-
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wy mieli chwilę na założenie przygotowanych kreacji balowych. Po dokładnym
sprawdzeniu falbanek, anielskich skrzydełek czy kapeluszy można było rozpocząć
zabawę. Organizatorzy przygotowali dla
najmłodszych parafian wiele niespodzianek, konkursów, zagadek, tańców, które
sprawiły wszystkim wiele radości.
Bal poprowadził profesjonalny zespół
„Marek i Jarek”, wspierany przez rodziców,
opiekunów i ochotników, którzy włączyli się
w organizację przedsięwzięcia. Na balu
można było spotkać całkiem sporą grupę
księżniczek, zwierzątek, aniołków a nawet
rycerzy. Aby cała ta kolorowa gromada nie
straciła zbyt szybko sił do zabawy, rodzice
przygotowali słodki poczęstunek, ciasta i
napoje. Zabawa trwała do późnego popołudnia. o. Jan Czarnik
Za: www.zakonfranciszkanów.pl

Kościół Św. Kazimierza wybrany
najpiękniejszą świątynią Krakowa
W
zorganizowanym
przez
portal:
www.krakow.naszemiasto.pl konkursie na
najpiękniejszą świątynię w Krakowie,
pierwsze miejsce zdobył nasz kościół –
Sanktuarium św. Kazimierza Królewicza
przy ul. Reformackiej 4.

W plebiscycie znalazło się 128 świątyń
krakowskich, głosowanie trwało do północy
26 lutego. Głosami internautów najpiękniejszym kościołem w Krakowie wybrano
Sanktuarium św. Kazimierza (35187 głosów). Drugie miejsce zajął kościół św.
Andrzeja (34620 głosów), trzecie kościół
Bożego Miłosierdzia (22430 głosów). Na 4
pozycji uplasował się kościół Miłosierdzia
Bożego Prokocim Nowy (17503 głosy), zaś
na 5 Kaplica św. Faustyny w Łagiewnikach
(16412 głosów).
Więcej na: http://krakow.naszemiasto.pl/ar
tykul/galeria/koscioly-krakow-wybralismynajpiekniejsza-swiatynie,2178388,t,id.html
Wyniki konkursu są dla nas bardzo miłym
prezentem na przypadające we wtorek 4
marca święto św. Kazimierza Królewicza.
Wszystkim sympatykom głosującym na
nasze Sanktuarium serdecznie dziękujemy
i zapraszamy na sumę odpustową w uroczystość św. Kazimierza – 4 marca o godz.
16.15.
Wirtualne zwiedzanie Sanktuarium św.
Kazimierza Królewicza na: http://www.vto
ur.pl/pl/panoramy/krakow/187/
Za: www.ofm.krakow.pl

Refleksja Tygodnia

O UPORZE, KTÓRY BYWA CNOTĄ

Prowincjal redemptorystów o. Janusz Sok dziękuje za wytrwałe starania o obecność TV Trwam na multipleksie cyfrowym
Patrząc wstecz na cały proces starań o
zgodę na wejście Telewizji Trwam na
MUX-1, trudno się nie uśmiechnąć, zachowując jednocześnie stosowny szacunek do powagi zagadnienia, zauważając
melancholijnie – żeby w Polsce cokolwiek
załatwić, to trzeba się nachodzić… Dzisiaj
możemy wreszcie powiedzieć, nie z dumą,
a z ulgą i radością – Bogu niech będą
dzięki! Był to dla nas czas chyba trochę
potrzebny, a z całą pewnością dobrze
wykorzystany. Doświadczyliśmy oznak tak
wielkiej solidarności i życzliwości różnych
środowisk, jak też niespotykanego wręcz
zmobilizowania się różnych osób, wyrażonego choćby w marszach poparcia czy też
w przesłanych do Krajowej Rady wyrazach
poparcia.

zagranicznych za przekazywanie bieżących informacji o trudnościach, jakie napotykała trwale współpracująca ze zgromadzeniem redemptorystów Fundacja Lux
Veritatis na drodze do wejścia na MUX-1.
Dziękuję także współbraciom, na czele z
Dyrektorem Radia Maryja. Gratuluję przekonania, motywacji, a także – i okazuje się,
że czasem jest to cnota – uporu.
Mamy prawa

Nieodzowne wsparcie
Słowa wdzięczności kieruję do naszych
biskupów, którzy poprzez oświadczenia
Konferencji Episkopatu Polski, ale i osobiście w wieloraki sposób i zawsze jednoznacznie wspierali nasze starania, postrzegając Telewizję Trwam jako ważny
głos w całokształcie medialnym w Polsce.
Dziękuję kapłanom oraz braciom i siostrom
w konsekracji zakonnej, którzy również
głosem oświadczeń odpowiednich konferencji, a także mocną odsieczą modlitewną
dawali znaki solidarności i poparcia, i
przekonania, że tematy religijne mają
większe prawo, by istnieć w sferze publicznej i medialnej.
Bóg zapłać różnym instytucjom, środowiskom naukowym, samorządowcom, środowiskom Rodziny Radia Maryja, wszystkim zwyczajnym – niezwykłym ludziom.
Gdyby Wam na tym nie zależało, gdybyście nie mieli przekonania, że warto, że
trzeba – sami nie znaleźlibyśmy dostatecznie dużo sił i motywacji, by trwać niezłomnie w przekonaniu, że ta telewizja ma
funkcjonować w sposób profesjonalny i
nowoczesny. Bez tego wsparcia nie byłoby
możliwe uzyskanie koncesji na nieodpłatne
udostępnienie Telewizji Trwam dla wszystkich naszych rodaków: wierzących i niewierzących.
W cywilizowanym społeczeństwie każdy
człowiek ma prawo głosu, prawo do swojej
opinii, może i powinien mówić głośno o
swoich przekonaniach, nie tylko modlić się
w kościele. Podziękowania należą się też
Telewizji Polskiej, a szczególnie Panu
Prezesowi Juliuszowi Braunowi, za inicjatywę wyjścia naprzeciw oczekiwaniom
wielu milionów naszych rodaków. Dziękuję
przedstawicielom mediów krajowych i

ukazały się znów „sensacyjne” artykuły,
które zapewne stawiały sobie za cel ukazanie opinii publicznej środowiska Telewizji
Trwam w mrocznym świetle. Okazało się,
że zainteresowanie tymi odgrzewanymi już
kilkakrotnie newsami było praktycznie
żadne. Cóż dziwnego, przecież w ciągu 12
lat od słynnego wówczas apelu byłego
redemptorysty pracującego w Niemczech
raz po raz znajduje się dziennikarz, który
na wytartych już insynuacjach próbuje
zaistnieć. Zazwyczaj więc nie reagujemy,
nie polemizujemy, nie kierujemy spraw do
sądu i zapewniam – nikt z nas nie ma z
tego powodu stanu przedzawałowego.
Zdajemy sobie jednakże sprawę, że niektóre informacje – świadomie nadinterpretowane, przeinaczane czy wręcz nadmuchiwane do balonu sensacji mogą rodzić w
opinii publicznej niesłuszne domysły i
podejrzenia. Choćby sprawa pożyczki
udzielonej przez prowincję na rzecz Fundacji.
Solidarność procentuje

Szanowni Państwo, przekazywane w
Telewizji Trwam treści mają swój określony
charakter, nie są bezbarwne, i choć nadrzędnym wyznacznikiem jest głoszenie
Dobrej Nowiny, a może właśnie z tego
względu niekoniecznie muszą się wszystkim podobać. Ale przecież żyjemy w wolnym kraju. Mamy prawo nie tylko istnieć,
ale wypowiadać głośno swoje poglądy,
brać udział w debacie publicznej, zabiegać
o wartości, do których jesteśmy przekonani. Zarówno w formie, jak i przekazywanych treściach nie widzę przekraczania
granic, których jako media o charakterze
katolickim przekraczać nie powinny. W tym
przekonaniu utwierdzają mnie opinie osób,
które z racji zajmowanych stanowisk są
autorytetami. Spotykam się też z uwagami
krytycznymi – słusznymi i merytorycznymi.
Bogu dzięki za te słowa dyktowane zatroskaniem o rozwój tych dzieł.
Jak podchodzimy do pojawiających się raz
po raz ewidentnych oznak niechęci czy
wręcz insynuacji pod adresem środowiska
Telewizji Trwam w wydawać by się mogło
poważnych mediach? Choćby tuż przed
jakże ważną i oczekiwaną chwilą rozpoczęcia nadawania na platformie cyfrowej
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Insynuacje, iż wysokość udzielonej pożyczki świadczy, że zakon ma mnóstwo
pieniędzy albo że pochodzą one z nieznanego, dziwnego wręcz źródła, są bardzo
krzywdzące i świadczą o złej woli. Mam
świadomość, że ta kwota wydaje się bardzo duża, ale to jest bilans finansowy
obejmujący okres wielu lat. Bogu niech
będą dzięki za wszystkich dobrych ludzi,
ofiarodawców, którzy wspierają te dzieła.
Przecież to dzięki Wam one funkcjonują.
Nikt nie ukrywa, że koszty ich utrzymania
są bardzo wysokie. Czy to jest jakaś tajemnica? W porównaniu z analogicznymi
mediami kwoty te są przecież minimalne.
Sama prowincja redemptorystów nie byłaby w stanie utrzymać tych dzieł nawet
przez krótki czas. Mamy zresztą na głowie
również wiele innych przedsięwzięć pastoralnych, które wymagają wspierania w
Polsce i za granicą, zwłaszcza na misjach.
Dlatego też z anteny Radia słyszycie nasze pokorne prośby o pomoc na rzecz
Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz
WSKSiM i wdzięczne słowa za okazane
wsparcie. To dzięki Waszej ofiarności i
przekonaniu, że jest to nasza wspólna
sprawa i że pieniądze, które wpłacacie, nie
są marnowane, że są przekazywane
zgodnie z intencją, jest możliwe utrzymanie tych instytucji. Ta nasza wzajemna
solidarność, dzielenie się, współodpowiedzialność jest wyrazem rozumienia wagi i
znaczenia uczestnictwa w życiu Kościoła,
udziału w ewangelizacji na taką miarę, jak
mogę.

Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że
chyba jesteśmy jedną z najczęściej kontrolowanych instytucji w Polsce. Dlatego też,
mając na uwadze potrzebę zapewnienia
transparencji finansowej względem właściwych organów podatkowych, została
przyjęta przed wielu laty forma pożyczek
jako zgodny z obowiązującymi przepisami
sposób przekazywania poszczególnych
drobnych transzy, który uwzględniałby
wolę ofiarodawców wpłacających swoje
datki nie tylko na Radio Maryja, ale także
na Telewizję Trwam czy WSKSiM. Przeprowadzone kontrole nie wykazały w tym
względzie żadnych nieprawidłowości. Jeśli

więc zajdzie w przyszłości taka potrzeba,
aby przekazywać złożone ofiary na rzecz
Telewizji Trwam bądź WSKSiM, to zostaną
podjęte znów odpowiednie, sprawdzone
działania. To już jest sprawa zwykłej księgowości. W tym względzie opieramy się na
doradztwie fachowców. My sami raczej
wolimy pozostać przy tym, co jest naszym
charyzmatem – gorliwym opowiadaniu o
Jezusie i Jego Dobrej Nowinie, o odkupieniu każdego człowieka.

modlitwę za redemptorystów pracujących
w Radiu Maryja i Telewizji Trwam, za
pracowników, za dobrodziejów. Niech te
dzieła rozwijają się i służą Kościołowi w
Polsce jak najlepiej. Niech umacniają i
jednoczą naszych rodaków przebywających poza Ojczyzną.
Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź
nas!
O. Janusz Sok CSsR
prowincjał redemptorystów

Szanowni Państwo, wejście Telewizji
Trwam na platformę cyfrową jest dla nas
wielkim wydarzeniem. To także wyzwanie,
któremu musimy podołać. Proszę Was o

Za: www.radiomaryja.pl

Audiencja przewodniczącego
KWPZM u prefekta Kongregacji

cielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć
życie wieczne?".

towanie tych serc, aby mogli iść blisko za
Jezusem" - stwierdził papież.

W dniu 1 marca br. w Rzymie odbyło się
spotkanie Przewodniczącego KWPZM, o.
Janusz Soka z Kardynałem João Braz de
Aviz, Prefektem Kongregacji ds. Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
Życia Apostolskiego.

Papież zauważył, że ów młodzieniec miał
wielkie pragnienie usłyszenia słów Jezusa.
Był dobrym człowiekiem, ponieważ od
młodości zachował przykazania. Jednakże
to nie wystarczało, Duch Święty pobudzał
go, by chciał czegoś więcej. Jezus spojrzał
na niego z miłością i zaproponował, aby
sprzedał wszystko, co posiadał i poszedł
za Nim, aby głosić Ewangelię. Jednakże
on, spochmurniał na te słowa i odszedł
zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Ojciec Święty zauważył, że bogaty młodzieniec przedstawiony w dzisiejszej
Ewangelii jest z jedne strony tak dobry a z
drugiej bardzo nieszczęśliwy. Wielu młodych ludzi jest dziś podobnych do niego.
Dlatego trzeba się modlić do Boga:

Wiadomości zagraniczne

Jego celem była analiza aktualnych spraw
z życia zakonów męskich w Polsce. Ważnym kontekstem rozmowy była niedawna
wizyta ” Ad limina” polskich biskupów.
Omawiano także projekty przeżywania
Roku Życia Konsekrowanego, który rozpocznie się za kilka miesięcy, w pierwszą
niedzielę Adwentu br. Kardynał Braz de
Aviz powiedział m.in., że szczególną troską
Kongregacji jest odnowa życia kontemplacyjnego i powołań braci.
Spotkanie odbyło się na prośbę Przewodniczącego KWPZM.
OJS

Modliwa papieża Franciszka
za powołanych
Na konieczność modlitwy za młodych, aby
ich serca były wolne od bałwochwalstwa
próżności, władzy i pieniądza oraz mogli
odpowiedzieć na Boże powołanie wskazał
Ojciec Święty podczas porannej Eucharystii sprawowanej w Domu Świętej Marty.
Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii (Mk 10,17-27), opowiadającej o bogatym młodzieńcu, który upadłszy przed
Jezusem na kolana, zapytał Go: "Nauczy-

"Jego niespokojne serce, pobudzane przez
Ducha Świętego, by zbliżył się do Jezusa i
szedł za Nim, było sercem pełnym, a on
nie miał odwagi, aby je opróżnić. Dokonał
wyboru - pieniądze. Serce pełne pieniędzy
... Ale to nie był złodziej, przestępca - ależ
nie! Był dobrym człowiekiem, nigdy nie
ukradł! Nigdy nie oszukiwał: to były uczciwe pieniądze. Lecz jego serce było uwięzione, był przywiązany do pieniędzy i nie
miał swobody wyboru. Pieniądze wybrały
za niego" - skomentował tę scenę Ojciec
Święty.
Franciszek zauważył, że wielu ludzi młodych słyszy w swoim sercu wezwanie
Pana, by zbliżyć się do Jezusa i są podnieceni, nie wstydzą się, aby prze Nim
klęknąć, publicznie okazać swoją wiarę w
Jezusa Chrystusa, chcą iść za Nim. Kiedy
jednak ich serce jest wypełnione czym
innym i nie mają odwagi, aby je opróżnić,
to odchodzą, a ich radość zamienia się w
smutek. Także i dziś jest wielu młodych,
którzy mają powołanie, ale czasami jest
coś, co ich zatrzymuje.
"Musimy się modlić, aby serce tych młodych mogło się opróżnić z innych zainteresowań, innych miłości, aby serce stało się
wolne. Właśnie to jest modlitwa o powołania: «Panie poślij nam, wyślij do nas zakonnice, kapłanów, broń ich od bałwochwalstwa, bałwochwalstwa próżności,
bałwochwalstwa pychy, bałwochwalstwa
władzy, bałwochwalstwa pieniądza». Potrzebna jest dziś nasza modlitwa o przygo-
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"«Pomóż Panie tym młodym, aby byli
wolni, żeby nie byli zniewoleni, żeby mieli
serce jedynie dla Ciebie». W ten sposób
Boże wezwanie może dotrzeć, może wydać owoc. To modlitwa o powołania. Trzeba tak bardzo się modlić i zawsze być
czujnymi, bo powołania są. Musimy dopomóc, ażeby wzrosły, ażeby Pan mógł
wejść w te serca i obdarzyć je radością
niewymowną i pełną chwały, jaką cieszy
się każdy, kto idzie tuż za Jezusem" zakończył swoją homilię papież Franciszek.
Za: www.deon.pl

27 Kapituła generalna salezjanów
rozpoczęta
W dniu dzisiejszym, 3 marca, przed południem, w obecności licznych przestawicieli
władz kościelnych i zakonnych odbyła się
uroczysta ceremonia otwarcia Kapituły
Generalnej Zgromadzenia Salezjańskiego.
W swoim przesłaniu Przełożony Generalny
ks. Pascual Chávez, stwierdził: “Niepokoi
nas nie tyle przyszłość Zgromadzenia, a
więc kwestia jego przetrwania, ile nasza
umiejętność bycia prorokiem”.
Pierwszy akt znalazł swój wyraz w inwokacji do Ducha Świętego: wniesiono Ewangeliarz, z którego odczytano fragment Ewan-

gelii (J 21, 20.22-24) i jeden z artykułów
Konstytucji, który opisuje Kapitułę Generalną. Następnie uczestnicy odmówili modlitwę do Księdza Bosko, po czym odśpiewano pieśń Veni, Creator Spiritus.
Zaraz potem ks. Chávez zaczął swoje
przemówienie: “Zgromadzenie – przypomniał – zostało wezwane do tego, by poprzez tę Kapitułę odnowić się w taki sposób, by odzyskać świeżość początków,
zapał misyjny jego okresu adolescencji,
dynamizm jego młodości, świętość jego
dojrzałości”. Przedstawia się jako zjednoczone, ale „jedność Zgromadzenia nie
oznacza jednolitości”.

“A poza tym wiadomo, że Kapituła musi
otworzyć drzwi do dyskusji, która będzie
uwzględniać wszystkie te elementy. Wszyscy mogą swobodnie wyrazić swoje myśli
odnośnie do zadania Zgromadzenia dzisiaj
i najbardziej naglących wyzwań. Jednocześnie wszystkie propozycje muszą być
zgodne z linią i duchem Ewangelii oraz
wiernością, jak to wskazują Konstytucje”.
“Oczywiście, uchwały i tradycje, które są
czysto akcydentalne, mogą być zmienione,
ale nie każda zmiana oznacza postęp.
Trzeba rozeznać, czy tego rodzaju zmiany
przyczynią się istotnie do zachowania
tożsamości, utrwalenia jedności, wsparcia
żywotności i świętości Zgromadzenia”.
Każda Kapituła stanowi ważny etap, który
ukierunkowuje Zgromadzenie na nowe
sześciolecie. Ale „KG 27 – podkreśla ks.
Chávez – stawia na coś nowego i dotąd
nieznanego. Popycha nas do naglącej
potrzeby
ewangelicznej
radykalności.
Jesteśmy wezwani do powrotu do tego, co
jest istotne do bycia ubogim Zgromadzeniem dla ubogich i powrotu do inspiracji,
która charakteryzowała pasję apostolską
Księdza Bosko”.
Pod koniec Przełożony Generalny podziękował Radcom za lojalną, wspaniałomyślną i kompetentną współpracę, i zachęcił
uczestników do aktywnego udziału: “Do
was wszystkich, najdrożsi współbracia,
kieruję teraz słowo, a także zachętę do
otwarcia serc na Ducha, wielkiego Nauczyciela wewnętrznego, który prowadzi nas
zawsze ku prawdzie i pełni życia”.
Natomiast kardynał João Braz de Aviz,
prefekt Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, w swoim przemówieniu wyszedł od
Listu Przełożonego Generalnego ks.
Cháveza zwołującego Kapitułę, w którym
znajduje się następujące pytanie: “Jakie
życie konsekrowane jest potrzebne i znaczące dla współczesnego świata?”. Po

czym udzielił odpowiedzi: żyć proroctwem
komunii i braterstwa.
Chodzi tu o przejście od indywidualnego
sequela Christi do wspólnotowego sequela
Christi, parafrazując słowa św. Teresy z
Avila, by budować oprócz “twierdzy wewnętrznej” także “twierdzę zewnętrzną”: iść
do Boga wraz z braćmi i siostrami.]
Duchowość komunii na wzór Trójcy: oto
paradygmat dla codziennej rzeczywistości,
w której jesteśmy wezwani do bycia budowniczymi wspólnoty, a nie tylko konsumentami. Aby urzeczywistniać każdego
dnia “ducha rodzinego”, co jest cechą
charakterystyczną dla doświaczenia wychowawczego i duchowego Księdza Bosko.
Kapituła Generalna Zgromadzenia Salezjańskiego jest wydarzeniem, które nie
tylko dotyczy salezjanów Księdza Bosko.
Tak więc na ceremonię jej otwarcia przybyli także przedstawiciele Kurii Rzymskiej,
prałaci różnych diecezji oraz odpowiedzialni za prawie wszystkie grupy Rodziny
Salezjańskiej.
Wszyscy goście zostali gorąco powitani
przez Przełożonego Generalnego ks.
Pascuala Cháveza na początku wygłoszonego przez niego przemówienia. Nie chodziło tu tylko o należny gest, ale o wyraz
serdecznej przyjaźni, zważywszy na to, że
wielu z przedstawicieli różnych rodzin
zakonnych przybyło właśnie po to, aby
podziękować ks. Chávezowi na zakończenie jego dwunastoletnich rządów.
Ks. Chávez podkreślił przede wszystkim
obecność kard. Joao Braza de Aviza,
kardynałów
salezjańskich: Bertonego,
Fariny, Rodríguez aMaradiagi i Ezzatiego;
bpa Gino Realego, biskupa diecezji PortoSanta Rufina – na terenie której znajduje
się Dom Generalny – oraz byłego wychowanka salezjańskiego, bpa Brugnaro, i
Matki Yvonne Reungoat.
Po wystąpieniu Przełożonego Generalnego
i przemówieniu kard. Braza de Aviza w
imieniu licznie zgromadzonych gości głos
zabrali niektórzy z nich. Jako pierwszy
uczynił to kard. Bertone, który, jako przedstawiciel kardynałów i biskupów salezjańskich, zapewnił o „nieustającym przylgnięciu do charyzmatu salezjańskiego, bliskości, także fizycznej, gdy chodzi o liczne
dzieła salezjańskie na świecie, i braterskim
współodczuwaniu trosk i radości związanych z apostolatem młodzieżowym w
różnych krajach”.
Potem przemówiła Matka Reungoat, Przełożona Córek Maryi Wspomożycielki, która
podkreśliła zgodność punktów widzenia
obu grup salezjańskich: “Także gdy chodzi
o naszą Kapitułę Generalną XXIII (od
września do listopada 2014), w dokumentach przygotowujących do niej podkreślony
został temat rodziny jako podstawowy dla
naszego bycia dla ludzi młodych domem,
który ewangelizuje. Dom, rodzina, to jedne
z największych przejawów intuicji Księdza
Bosko. Nasze proroctwo zaczyna się tam.
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(…) Jest to duch, który jest świadectwem
braterstwa, radością powołania i porywem
w posłannictwie”.
Po tych wszystkich wystąpieniach, o godz.
13.05 czasu lokalnego, Kierownik KG 27,
ks. Francesco Cereda, oświadczył: “Zgodnie z Regulaminami ogólnymi, za zgodą
zgromadzenia i w imieniu jej Przewodniczącego – ks. Pascuala Cháveza, wzywając pomocy Bożej, przez pośrednictwo
Pana Jezusa, ze światłem Ducha Świętego
i przez wstawiennictwo Maryi Wspomożycielki, ogłaszam XXVII Kapitułę Generalną
Towarzystwa Św. Franciszka Salezego za
otwartą”.
Za: www.salezjanie.pl

Pasterze Kościoła do salezjanów
przed Kapitułą
Podczas pobytu kapitulnych w miejscach
salezjańskich w Turynie i na Colle Don
Bosco Eucharystiom przewodniczyli obecny arcybiskup Turynu Cesare Nosiglia i
jego poprzednik kardynał Ugo Poletti. W
homiliach bardzo ciepło wyrażali się o
salezjanach i swoich – także osobistych –
związkach ze Zgromadzeniem Salezjańskim.
Oto fragmenty z tych wystąpień.
„Kiedy jako dziecko w mojej rodzinnej
miejscowości Campo Ligure śpiewałemKsiądz Bosko powraca ponownie między swoich chłopców (Don Bosco ritorna
tra i giovani ancor, w polskiej wersji Witaj,
Ojcze) lub kiedy uczęszczałem do szkoły
prowadzonej przez siostry salezjanki i w
każdą niedzielę oglądałem z wielkim zainteresowaniem filmy o księdzu Bosko, wydawało mi się, że Święty jest między nami,
dziećmi. Chciałbym wyznać, że w ostatnim
miesiącu również, kiedy prowadziliśmy
relikwiarz w procesji, poczułem fascynującą modlitwę, którą jest ten hymn, i usłyszałem pytanie stawiane mi jako biskupowi i
pasterzowi Kościoła w Turynie: czy potrafimy wrócić do młodzieży i rzucić się między nich, aby wysłuchać ich krytycznej
postawy i oczekiwań wobec Kościoła oraz
doświadczyć radości, którą niesie przeżywanie razem podróży życia w tej samej
wierze i miłości.” – abp Cesare Nosiglia.

Kard. Poletti, kierując wiele ciepłych słów
do salezjanów, zapewnił o swojej modlitwie
i wypowiedział trzy intencje:
„a) Proszę Boga, aby rozwijało się w was
poczucie przynależności do Rodziny Salezjańskiej. To znaczy, abyście żyli w prawdziwym braterstwie tak w małych, jak i

dużych wspólnotach całego Zgromadzenia.
Jeśli przyłapujemy się, że w naszym życiu
górę biorą nasze osobiste sprawy lub
poddajemy się głupiej autoafirmacji, zaciemniamy nasz charyzmat i wtedy ksiądz
Bosko nam z nieba nie błogosławi.
b) Modlę się również o to, abyście wy i
wasza rodzina zakonna zdobyli jeszcze
większą umiejętność wyjścia z waszego
środowiska i mieli w pamięci, że jeśli
ksiądz Bosko posłał was do świata, zatem
cały świat jest polem waszego działania.
(…)”
c) Zapewniam was o szczególnej modlitwie
przed Panem podczas wyboru nowego
przełożonego generalnego i jego współpracowników.”
Kard. Poletti wskazał także na trzy rzeczy,
których salezjanie powinni uczyć młodzież:
1. Przyzwyczajać do potrzeby korzystania
z kierownictwa duchowego;
2. Uczyć codziennej modlitwy oraz codziennej piętnastominutowej medytacji
Bożego Słowa;
3. Doprowadzać do zaakceptowania planu
Boga jako powołania przygotowanego
przez Niego dla każdego człowieka
.Za: www.salezjanie.pl

Przed Kapitułą salezjanów opublikowano ciekawe dane statystyczne
Zgromadzenie o charakterze międzynarodowym, angażujące się w wychowanie, jakim jest Zgromadzenie Salezjańskie, nie jest łatwo zinterpretować pod
względem danych statystycznych. Trzeba
go
rozpatrywać
w
specyficznym
kontekście, który uwzględniłby ewangeliczny horyzont, na którym działa, i
harmonogram tych działań, a poza tym, nie
zawsze może być oceniane tylko pod
kątem priorytetów ludzkich.

nowicjuszy, których obecnie liczba nie
przekracza 500, a także – wzrost liczby
salezjanów
mianowanych
biskupami
(obecnie jest ich 122).
Zróżnicowania w kontekście geograficznym
są
spowodowane
zmianami
dotyczącymi niektórych regionów, a także
powstaniem nowych okręgów. I podczas
gdy w
pięciu regionach
personel
salezjański zmniejsza się, w innych trzech
(Afryka-Madagaskar, Azja WschodniaOceania i Azja Południowa) przeżywa
wzrost.
W ostatnich 18 latach Zgromadzenie
zwiększyło swoją obecność w różnych
krajach, zwiększając liczbę placówek ze
126 do 132. Jednocześnie liczba wspólnot
kanonicznie erygowanych to nieco ponad
1800 jednostek. Interesujące jest także
przyjrzenie się dziełom pod względem ich
rodzaju: rośnie liczba szkół i ośrodków
zawodowych, stacjonarnych i internatów;
zwiększa się także zaangażowanie w
ukierunkowanie powołaniowe.
Znaczące
jest
także
zwiększenie
zaangażowania na polu społecznym i dzieł
opieki nad młodzieżą z marginesu, które
znajduje swój wyraz w programach
adresowanych do młodzieży zagrożonej,
opiece społeczno-duszpasterskiej nad
emigrantami,
zakładaniu
ośrodków
zdrowia,
lecznic,
ośrodków
opieki
społecznej. Ogółem, pod tym względem
obserwuje się prawie że podwójny wzrost:
z 564 placówek do 1168 w ciągu 18 lat.
Kontynuowane
jest
zaangażowanie
misyjne: w ostatnich 6 ekspedycjach
zostało wysłanych 206 misjonarzy z 56
inspektorii.
Przy spadku liczbowym salezjanów nie
zmniejszył się zakres działalności i liczba
miejsc
działalności:
na
wszystkich
obszarach można było zaobserwować
wzrost liczby placówek obsługiwanych
przez członków Rodziny Salezjańskiej,
świeckich, a także innych zakonników, nie
będących salezjanami.
Ale to nie wszystko, co pozwala zrozumieć
rzeczywistość Zgromadzenia będącego w
ciągłej ewolucji: kapitulni mają do
dyspozycji całość danych statystycznych,
uwzględniających regiony i poszczególne
inspektorie, w wielu przypadkach w
zestawieniu z danymi z KG25 i KG26.
Za: www.infoans.org

Marianie pracują
nad nowymi Konstytucjami

Stan liczbowy salezjanów w ostatnich 18
latach – okres od KG 24 do dzisiaj –
domaga się głębszej analizy i odniesienia
do różnych kontekstów: geograficznego,
historycznego, społecznego i kulturowego.
Oczywiście, mogą wzbudzić pewne zainteresowanie, takie dane, jak wzrost liczby
zmarłych, prawie że utrzymujący się stan

Podstawą do dyskusji i redagowania
ustaw był projekt pierwszej, istotnej, części
konstytucji, przygotowany przez ks. Mariana Pisarzaka MIC, przewodniczącego. We
wprowadzeniu do obrad zaznaczył on, że
podobne prace u marianów po Soborze
Watykańskim II trwały kilkanaście lat; w
tamtym okresie ważnym zadaniem było też
dostosowanie ustaw do nowego Kodeksu
Prawa Kanonicznego (1983). Obecnie, na
etapie posynodalnym (1990) i w oparciu o
wspomnianą adhortację (1996), trud redakcyjny trwa zaledwie dwa lata. Praca w
zespole skutkuje wieloaspektowym postrzeganiem samej wspólnoty zakonnej i jej
misji we współczesnych warunkach pod
inspiracjami, jakie marianie czerpią z kultywowanej przez nich tajemnicy, czyli
misterium Niepokalanego Poczęcia swojej
Patronki.

W Zgromadzeniu Księży Marianów od
dwóch lat działa komisja do kształtowania
własnych ustaw zakonnych zgodnie z
zaleceniem adhortacji Vita consecrata (nr
37). W dniach 25-27 lutego 2014 roku w
Rzymie spotkali się członkowie komisji i jej
konsultorzy. Obradom tym przewodniczył
o. Andrzej Pakuła MIC, przełożony generalny.
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W niedzielę przed rozpoczęciem obrad
niektórzy uczestnicy sesji mieli możliwość
spotkania się z papieżem Franciszkiem
podczasAngelus na Placu św. Piotra.
Ojciec Święty zachęcił wszystkich do budowania jedności w Kościele i trwania we
współpracy właściwej apostolskiemu posługiwaniu dla Kościoła i świata. Antoni
Skwierczyński MIC sekretarz
Za: www.marianie.pl

Spotkanie franciszkańskiej komisji
ds. dialogu międzyreligijnego w
Jerozolimie
W Jerozolimie zakończyło się spotkanie
franciszkańskiej komisji ds. dialogu międzyreligijnego. Zbiera się ona raz do roku,
zawsze w innym miejscu. Tym razem
wybrano Ziemię Świętą, gdzie spotykają
się ze sobą trzy religie monoteistyczne.
Franciszkańska komisja ds. dialogu powstała kilkadziesiąt lat temu, by promować
dialog z islamem. Obecnie zajmuje się
szeroko pojętym dialogiem międzyreligijnym i stawia sobie za cel bliższe poznanie
religii i kultur, wśród których pracują bracia
mniejsi. Program tegorocznego spotkania
w Jerozolimie przewidywał rozmowy z
przedstawicielami judaizmu oraz islamu.
Ważnym punktem programu była dyskusja
o chrześcijanach na Bliskim Wschodzie. W
sposób szczególny omawiano sytuację
chrześcijan egipskich. Problem ten przybli-

żył abp Michael Fitzgerald, były nuncjusz
apostolski w Egipcie. Członkowie komisji
zostali także przyjęci przez muftiego Jerozolimy, nawiedzili Kopułę Skały i meczet
Al-Aksa, a także mieli możliwość spotkania
się ze środowiskiem żydowskim i zatrzymać się w instytucie Yad Vashem. W programie nie zabrakło wizyty przy grobach
patriarchów w Hebronie i przy studni Jakuba w Samarii.

W dokumencie końcowym komisja zwróciła
uwagę, że w Ziemi Świętej dialog międzyreligijny jest codziennością. Jego potrzebę
dostrzec można szczególnie w chwilach
wielkich przemian, jakie mają obecnie
miejsce na Bliskim Wschodzie. Wyznawcy
wszystkich religii mogą współpracować, by
stworzyć społeczeństwo oparte na równych prawach.

Przewodniczący komisji o. Roger Marchal
OFM podkreśla, że franciszkański dialog
międzyreligijny ma podstawę w spotkaniu
św. Franciszka z sułtanem Egiptu Melekiem el-Kamelem pod Damiettą. Miało ono
miejsce w czasie piątej wyprawy krzyżowej. Postawa św. Franciszka pozostaje dla
nas wzorem dialogu i wzajemnego zrozumienia. P. Blajer OFM, Jerozolima
Za: Radio watykańskie

Pana - krokiem do pokoju i ustania prześladowań.

Akcja jest wzorowana na Dziele Duchowej
Adopcji Kapłanów, czyli inicjatywie propagującej modlitwę za diakonów, prezbiterów
i biskupów.

Zapowiedzi wydarzeń
Franciszek przybędzie w 2015 r. do
Hiszpanii na uroczystości 500-lecia
narodzin św. Teresy od Jezusa
Papież Franciszek zamierza odwiedzić w
2015 roku Hiszpanię z okazji rozpoczynającego się jesienią br. Roku Życia Konsekrowanego, a zarazem Jubileuszu 500lecia narodzin św. Teresy od Jezusa,
założycielki Zakonu Karmelitów Bosych i
Doktora Kościoła. Ojciec Święty ma odwiedzić także Santiago de Compostela w
związku z 800. rocznicą pielgrzymki św.
Franciszka z Asyżu do grobu św. Jakuba.
W związku z planowaną wizytą papież
przyjął na audiencji 26 lutego biskupa
Awili, Jesusa Garcię Burillo, przedstawicieli
Fundacji 500-lecia, przedstawicieli rodziny
karmelitańskiej oraz minister kultury regionu Kastylii Alicie Garcia Rodriguez. Delegacja przekazała papieżowi Franciszkowi
oficjalne zaproszenie do złożenia wizyty w
2015 roku. Przedstawiono także Ojcu
Świętemu program duszpasterski przygotowany przez Zakon i diecezję Awila w
związku z Jubileuszem. Za: www.karmel.pl

Post w intencji Środkowej Afryki
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie proponuje ogólnopolską
inicjatywę ofiarowania postu ścisłego,
związanego z rozpoczęciem czasu Wielkiego Postu, w Środę Popielcową 5 marca
br., w intencji pokoju i ustania prześladowań w Afryce Środkowej i na całym świecie.

W „Dzień postu i modlitwy w intencji pokoju
w Republice Środkowoafrykańskiej i ustanie prześladowań chrześcijan na świecie”
Sekcja Polska Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie rozpocznie Nowennę o pokój w Republice
Środkowoafrykańskiej.
Nowenna rozpocznie się w Środę Popielcową 5 marca i trwać będzie do 13 marca.
Poszczególne dni będą zawierały świadectwa wielkiego cierpienia i wiary, które
docierały do nas w ostatnim czasie z Republiki Środkowoafrykańskiej. Przedstawimy nasz apel, nasz krzyk o POKÓJ Matce
Najświętszej, Maryi Pannie, naszej Obronie i Nadziei oraz naszą modlitwę, która
jest pełna ufności i pewności, że Matka
Boża nas nie zawiedzie, ale usłyszy nasze
błaganie i wszystkich naszych braci i sióstr
z Republiki Środkowoafrykańskiej. Nasza
modlitwa może zmienić świat...
Za: www.pkwp.pl

U oblatów rusza akcja
„Misjonarz na Post”
Rusza inicjatywa „Misjonarz na Post”,
której celem jest wsparcie modlitewne
polskich misjonarzy. „Uczestnicy akcji
deklarują chęć modlitwy czy postu w ich
intencjach” – tłumaczy o. Marcin Wrzos,
oblat, jeden z koordynatorów inicjatywy.
Na całym świecie pracuje 2012 misjonarzy
z naszego kraju.
Każdy, kto chce dołączyć do modlitewnej
akcji powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.misjonarznapost.pl.
Wystarczy wpisać imię i nazwisko, adres
e-mail i wybrać kraj pobytu misjonarza,
który zostanie objęty modlitwą. Nie trzeba
określać jego danych – system wybierze
osobę z listy, a uczestnik otrzyma odpowiedź z niezbędnymi informacjami.

Wspominając owoce ogłoszonego przez
Ojca Świętego Dnia Modlitwy i Postu za
Syrię 7 września 2013 r., który w przekonaniu chrześcijan syryjskich, nie dopuścił
do konfliktu międzynarodowego, ufamy, że
wyraz miłości Kościoła w Polsce, przyniesie naszym cierpiącym braciom i siostrom,
pociechę i męstwo, oraz będzie - za łaską

Marzymy o tym, żeby każdy misjonarz miał
kogoś, kto za niego się modli – dopowiada
o. Wrzos. „Właśnie świadomość modlitwy
za mnie i za ludzi, wśród których pracuję,
bardzo mnie wspiera” – wspomina o. Tomasz Przybył, werbista pracujący w RPA.
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W projekcie „Misjonarz na Post” wziąć
udział może każdy – niezależnie od płci,
wieku czy pochodzenia. Codzienna krótka
modlitwa może wystarczyć, ale warto
wybrać także inne możliwości, np. odmówienie różańca, Koronki do Bożego Miłosierdzia czy uczestnictwo we Mszy św. w
intencji misjonarza. Od zaangażowania i
chęci uczestnika zależy to, w jaki sposób
go wesprze. „Akcja nie wymaga wydawania pieniędzy czy dużego wysiłku fizycznego, wymaga natomiast poświęcenia czasu
i wytrwałości” – zauważa o. Wrzos.
Projekt „Misjonarz na Post”, jest wspólną
inicjatywą najważniejszych polskich czasopism misyjnych: „Misjonarza” (werbiści),
„Misjonarzy Kombonianów” (kombonianie),
„Misji Salezjańskich” (salezjanie), „Echa z
Afryki i innych kontynentów” (klawerianki)
oraz „Misyjnych Dróg” (oblaci). Projekt
wspierają Komisja Misyjna Episkopatu
Polski, Papieskie Dzieła Misyjne oraz
stacja7.pl.
Za: www.oblaci.pl

Wielki Post z franciszkanie.tv
„Twoje miłosierdzie” – to nowy cykl franciszkańskich rekolekcji internetowych,
które ruszają od Środy Popielcowej (5
marca). Rozważania głosić będą franciszkanie pracujący na Litwie; zostały one
nagrane w Wilnie, Miednikach oraz Kłajpedzie.

Większość z 48 filmów powstała w miejscach związanych ze św. s. Faustyną i bł.
ks. Michałem Sopoćko – w dawnym klasztorze, w którym mieszkała s. Faustyna i
gdzie Jezus objawił jej Koronkę do Miłosierdzia, w miejscu, gdzie namalowany
został obraz Miłosierdzia, w Ostrej Bramie,
w Sanktuarium Miłosierdzia, gdzie dziś
znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego.

Najświętszej Maryi Panny (ów najstarszy
wileński kościół) i gwardian wileńskiego
konwentu, który na Litwie pracuje od dwudziestu lat; o. Jarosław Rekwardt OFMConv, proboszcz parafii franciszkańskiej w
Miednikach i przełożony tamtejszej wspólnoty.

Zobaczyć będzie można także inne ważne
miejsca w Wilnie i poznać ich historię.

Patronami medialnymi są: Prowincja św.
Maksymiliana Braci Mniejszych Konwentualnych (z siedzibą w Gdańsku), Deon.pl,
Religia.tv, Tygodnik Niedziela, portal Opoka oraz franciszkanie.pl.
W promocji inicjatywy uczestniczą również:
oficjalny portal Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych www.ofmconv.net, Lednica2000, Skrzynka Modlitwy, 3zdania,
Wyrwani z Niewoli, Dom św. Maksymiliana
w Gdańsku, Franciszkańskie Duszpasterstwo Powołaniowe oraz Franciszkańskie
Centrum Kultury w Gdyni.

Nie zabraknie oczywiście akcentów franciszkańskich; i to nie tylko dlatego, że
Słowo głoszą franciszkanie.
Ale to właśnie synowie św. Franciszka jako
pierwsi przynieśli światło Ewangelii na
Litwę. Pierwszym kościołem wzniesionym
w Wilnie był franciszkański kościół przy ul.
Trockiej, w którym do dziś (choć z przerwami spowodowanymi wojnami i burzami
dziejowymi) posługują.
Rozważania głoszą:o. Marek Dettlaff
OFMConv, rektor kościoła Wniebowzięcia

br. Patefon OFMConv, niestrudzony „spiritus movens” franciszkańskich inicjatyw
medialnych i internetowych.

Sekundują im dzielnie: o. Piotr Stroceń
OFMConv, duszpasterz pracujący w nowej
franciszkańskiej obecności w Kłajpedzie;

Cykl zrealizowany i wyprodukowany przez
FranciszkanieTV powstał przy współpracy
z wileńską Wilnoteką. Szczególne podziękowania za współpracę kierujemy do pana
Jana Wierbiela. Za: www.franciszkanie.pl

Witryna Tygodnia

ROZMYŚLANIA RODZINY WINCENTYŃSKIEJ
Nakładem Wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy ukazał się
pierwszy tom – “Rozmyślania Rodziny
Wincentyńskiej” pod redakcją ks. Andrzeja
Ziółkowskiego, ks. Stefana Uchacza i ks.
Tomasza Ważnego. Zawarto w nim rozmyślania na okresu Adwentu, Narodzenia
Pańskiego, Wielkiego Postu i Okresu
Wielkanocnego.

„Św. Wincenty bardzo mocno podkreślał,
że umartwienie (post), modlitwa i jałmużna
są nierozdzielnymi siostrami: umartwienie
ułatwia modlitwę i stwarza okazję do jałmużny; modlitwa zaś jest źródłem żywotności, człowiek modlitwy zdolny jest do
wszelkiego dobra (..).
Motywacją podjęcia wielkopostnego nawrócenia do modlitwy, postu i jałmużny jest
Twój, Panie Jezu, przykład modlitwy, jałmużny i umartwienia” (fragm. „Rozmyślania…” ze Środy Popielcowej).

“Rozmyślania Rodziny Wincentyńskiej”
dedykowane są przede wszystkim Siostrom Miłosierdzia i Konfratrom, aby mogli
lepiej wypełniać zapoczątkowane w nich
dzieło w duchu ewangelicznych zawołań: „Caritas Christi urget nos” i „Evangelizare pauperibus misit me”. Adresatami
są także wszyscy członkowie wielkiej
Rodziny
Wincentyńskiej.
„Rozmyślania…” mają wspomóc wszystkich łaską
szczerej i ufnej modlitwy, aby wstawiennictwo Założyciela towarzyszyło im w każdym
dniu życia wypełnionego miłością do Boga,
do naszych przyjaciół, dobroczyńców oraz
do tych, do których jesteśmy posłani –
ubogich tego świata.

Książka jest do nabycia w naszym Wydawnictwie Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy.
Za: www.misjonarze.org
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Odeszli do Pana

ŚP. O. JAN KALEMBKIEWICZ (1933-2014) OFMConv
Po długiej i ciężkiej chorobie (Alzheimera)
dnia 03.03.2014, około godz.16.15, odszedł po nagrodę życia wiecznego śp. o.
Jan Kalembkiewicz.

O. Jan w latach 1972 – 1979 pracował w
Zambii, w latach 1983 – 1989 proboszcz i
gwardian w Kowarach, w 2004 został
przeniesiony z Radomska do Kowar, a
bardzo chciał tu być, ponieważ tutaj
28.11.1989 roku został pochowany jego
Brat śp. O. Franciszek Kalembkiewicz.
Od około 10 lat chorował na Alzheimera,
od wielu miesięcy nie rozmawiał i wymagał
stałej opieki. Od 21 września 2013 roku już
nie wstał z łóżka. Większość tego ostatniego czasu przeżył w milczącym cierpieniu i wysokiej gorączce. Jeszcze dzisiaj
(03.03.2014) około godz. 6.45 miał 38.5 st.
C, po zastrzyku temperatura ustąpiła, ale
widać było, że cierpi. Zmarł około godz.
16.15. Niech Pan obdarzy Go pokojem O.
Ignacy Tomaszewski OFMConv
Za: www.franciszkanie.pl

Msza św. pogrzebowa będzie odprawiona
06.03.2014 w kościele pw. Imienia NMP w
Kowarach, o godz. 15.00. Bezpośrednio po
niej procesja żałobna do grobowca franciszkańskiego przy kościele.
Śp. O. Jan Efrem Kalembkiewicz OFMConv. ur. 15.04.1933r. w Lubenii k. Rzeszowa; pierwsze śluby zakonne złożył
31.08.1950
roku;
śluby
wieczyste
10.10.1954,
święcenia
kapłańskie
21.12.1957.

ŚP. O. STANISŁAW TOMAN (1937-2014) OMI
1 marca, około godziny 14,30, zmarł w
szpitalu w Katowicach-Ochojcu, o. Stanisław Toman OMI. Urodził się 8 maja 1937
r. Piekarach Rudne k. Tarnowskich Gór.
Był synem Józefa i Elżbiety. Ukończył NSD
Misjonarzy Oblatów M. N. w Lublińcu.
Nowicjat rozpoczął 7 września 1952 na
Świetym Krzyżu, gdzie rok później złożył
pierwsze śluby zakonne. Studia seminaryjne odbył w WSD Obra, gdzie 8 września
1958 r. złożył śluby wieczyste oraz przyjął
świecenia diakonatu (28 października 1960
r.) i prezbiteratu (19 marzec 1961 r.) z rąk
ks. abpa A. Baraniaka.

Po święceniach pracował jako wikary w:
Lublińcu, Kędzierzynie-Koźlu, Milanówku,
Łebie, Miłomłynie. Był proboszczem i
przełożonym w: Grotnikach, Siedlcach i
Lublińcu. Jako emeryt posługiwał w kościele filialnym w Solarni.
Zostanie zapamietany jako dobry współbrat, zakonnik, otwarty na ludzi, o szczególnym zmyśle duszpasterskim. Prosimy o
modlitwę w intencji o. Stanisława.
Za: www.oblaci.pl

ŚP. S. M. GABRIELA (ANETA) KUBECKA (1980-2014) PDDM
Ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza

S. M. Gabriela (Aneta) Kubecka ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza zmarła niespodziewanie 21 lutego
2014 r. w szpitalu w Lublinie. Urodziła się
27 lutego 1980 r. w Lublinie, 11 maja tego
samego roku została ochrzczona w Zemborzycach w Parafii św. Marcina, w której
również złożyła Profesję Wieczystą w dniu
13 lutego 2011 r. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w
Lublinie. Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr
Uczennic Boskiego Mistrza w Częstochowie 16 października 1999 r. Po odbytej
formacji zakonnej złożyła pierwszą profesję 29 czerwca 2004 r. W Zgromadzeniu
ukończyła studia pielęgniarskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a w
ostatnim czasie pełniła posługę pielęgniarki w Domu Księży Emerytów w Lublinie.

Ponad miesiąc temu zdiagnozowano u niej
chorobę nowotworową, którą przyjęła z
wielką dojrzałością duchową i wiarą podejmując konieczne badania i leczenie.
Tuż przed pierwszą chemioterapią okazało
się, że przy pielęgnacji jednego z ciężko
chorych kapłanów została zakażona bakterią clostridium difficile. Mimo hospitalizacji i
leczenia, jej osłabiony organizm po pierwszej chemioterapii, stał się podatny na
rozwój tej bakterii. Nastąpił wstrząs septyczny, który ostatecznie doprowadził ją do
śmierci.
S. M. Gabriela miała gorące pragnienie
pełnego zjednoczenia z Jezusem i usilnie
do tego dążyła wykorzystując środki jakie
miała do dyspozycji. Żyła życiem Kościoła i
chciała mieć w nim swój udział. Jeszcze
przed wstąpieniem do Zgromadzenia
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tworzyła grupę młodzieżową Ruch Światło
Życie w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej
w Lublinie. W Zgromadzeniu chętnie
uczestniczyła w pielgrzymkach z Lublina
na Jasną Górę w grupie paulińskiej Tymoteusz.
Siostra M. Gabriela w swoich zapiskach
napisała, że chce być świecą, która płonie i
z radością poświęca swoje życie, aby Bóg
był uwielbiony i ludzie zbawieni. Szybko
płonęła tu na ziemi, dając z siebie wszystko co mogła i potrafiła.
Uroczystości pogrzebowe s. M. Gabrieli
odbyły się 26 lutego w Warszawie, w Domu Prowincjalnym Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza przy ul. Żytniej 11 oraz w
kościele Parafialnym p.w. Miłosierdzia
Bożego i św. Faustyny przy ul. Żytniej 1.
Mszy świętej przewodniczył JE Abp Stani-

sław Budzik, Metropolita Lubelski. Na
uroczystości obecna była Przełożona
Generalna PDDM, s. M. Regina Cesarato.
Ciało Siostry Marii Gabrieli otoczonej mo-

dlitewną obecnością Rodziców, Siostry z
Rodziną, licznie zgromadzonych krewnych,
kapłanów, parafian, przyjaciół oraz sióstr,
spoczęło w grobowcu Zgromadzenia na

Cmentarzu Północnym przy ul. Wóycickiego 14 w Warszawie.
pddm

ŚP. O. STANISŁAW KROK (1948-2014) CSsR
O. Stanisław Krok CSsR urodził się 5 maja
1948 r. w m. Biała Niżna w rodzinie Jana i
Rozalii zd. Szeliga. Miał trzech braci i trzy
siostry. Uczęszczał do szkoły podstawowej
w Białej Niżnej (1955-1962), a następnie
kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie (1962-1966). Po
uzyskaniu matury wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów i rozpoczął nowicjat w
Braniewie 14 sierpnia 1966 r. Pierwszą
profesję złożył 15 sierpnia 1967 r. a 2
lutego 1973 złożył śluby wieczyste. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tuchowie i przyjął święcenia prezbiteratu z rąk
abp. Jerzego Ablewicza dnia 21 czerwca
1973 r.

Pracował jako misjonarz i rekolekcjonista,
należąc do wspólnot zakonnych w Gliwicach (1974-1980), Warszawie (19801982), Zamościu (1982-1986), Elblągu
(1986-1999), Szczecinku (1999-2002) i
Głogowie (od 2002 r.).
Dał się poznać jako dobry misjonarz, prowadzący głębokie życie modlitwy i gorliwy
czciciel Matki Bożej. Był pracowity i solidny, zainteresowany sprawami zgromadzenia zakonnego i bliski ludziom, którym
posługiwał duszpastersko.
Zmarł w Głogowie 28 lutego 2014 r. w
wieku 66 lat. Przeżył 47 lat w Zgromadzeniu Redemptorystów, a 41 jako kapłan.
Niech Chrystus Odkupiciel obdarzy go
wiecznym pokojem i radością zbawionych!

Jako neoprezbiter został posłany do tirocinium pastoralnego w Toruniu, gdzie pod
kierunkiem o. Gerarda Siwka przygotowywał się głoszenia rekolekcji i misji parafialnych.

Pogrzeb śp. o. Stanisława Kroka odbył się
w poniedziałek 3 marca w Głogowie. Msza
św. pogrzebowa została odprawiona w
kościele pw. św. Klemensa Hofbauera.
Za: www.redemptor.pl
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