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W KOLOMBO KANONIZACJA O. JÓZEFA VAZA, FILIPINA
Głównym wydarzeniem papieskiej wizyty w Sri Lance (dawny
Cejlon) była Msza kanonizacyjna na plaży Kolombo. Ogromne
skupienie, powaga i świadomość wielkiego wydarzenia, ale także
trudna do opisania radość – to wszystko dziś malowało się na
twarzach uczestników Mszy sprawowanej przez Papieża.
Ponad pół miliona ludzi przybyło na malowniczą oceaniczną plażę
przy parku Galle Face Green, gdzie Ojciec Święty sprawował tę
wyjątkową liturgię.

tym samym, przy którym Mszę odprawiał wówczas Papież Polak. Z
pietyzmem przechowywano go w jednym z katolickich kościołów.
Teraz postawiono go wewnątrz oryginalnej konstrukcji zbudowanej w typowym architektonicznym stylu lankijskim.
Warto wspomnieć, że specjalnie na tę Eucharystię zaprojektowano
porcelanowe cyboria z logiem papieskiej pielgrzymki, w których
kapłani roznosili Komunię wiernym. Kolumna kilkuset białych
parasoli z emblematami wizyty, które chroniły komunikujących
księży przed ostrym słońcem, tworzyła jednolite pasy przecinające
wielokolorową rzeszę wiernych.
_______________________________________________________
Bł. Józef Vaz urodził się 1651 roku w Goa w zachodniej części
Indii. Po studiach humanistycznych, a później filozoficznych i
teologicznych, przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę
duszpasterską w Sancoale. Tutaj dotarła do niego wiadomość
o bardzo trudnej sytuacji katolików mieszkających na Cejlonie,
prześladowanych przez panujących na wyspie holenderskich
protestantów. Od prawie 50 lat nie było na wyspie kapłana, a
władze nie udzielały zgody na przyjazd misjonarzy z Europy.

Grupy pielgrzymów instalowały się w sektorach na plaży już wczoraj. Ci, którzy się nie zmieścili, czuwali na prowadzących nad Morze
Lakkadiwskie ulicach. Nikt chyba jednak nie spał. Wierni modlili się
i śpiewali, czuwając w oczekiwaniu na przyjazd Papieża. Jeden z
księży powiedział mi, że z jego odległej o kilkadziesiąt kilometrów
parafii przyjechało 30 autobusów z pielgrzymami.
Franciszek przybył na miejsce celebracji 45 min. przed rozpoczęciem Mszy i w papamobile przejechał między ustawionymi sektorami. Podczas liturgii kanonizował bł. Józefa Vaza z Kongregacji
Oratorium św. Filipa Neri. Choć urodził się w 1651 r. w indyjskim
Goa, a jego rodzice byli Portugalczykami, to jednak najważniejszą
część swego życia przeżył właśnie tutaj, na Sri Lance. Dlatego też
wszyscy katolicy na wyspie bez cienia wątpliwości mówią, że to ich
święty. Nie zabrakło oczywiście licznej delegacji pielgrzymów z
Goa, którzy przybyli do Kolombo wraz ze swoim biskupem.
Kanonizacja o. Józefa Vaza odbyła się prawie dokładnie 20 lat po
jego beatyfikacji 21 stycznia 1995 r. przez św. Jana Pawła II. Ale
data nie jest jedynym elementem wiążącym obydwa wydarzenia.
Drewniany ołtarz, przy którym sprawowano dzisiejszą liturgię, jest

W 1684 r. O. Vaz powrócił do Goa. Tu wspólnie z kilkoma kapłanami założył Kongregację Oratorium św. Filipa Neri. W
1688 r. w przebraniu robotnika udał się na Cejlon i nawiązał
kontakt z katolikami w Tatlnie. Wkrótce jednak musiał opuścić
miasto, ponieważ groziło mu aresztowanie. Udał się, więc do
rządzonego przez buddystę królestwa Kandy i tam próbował
głosić Ewangelię, został jednak schwytany. W więzieniu nauczył się języka syngaleskiego, a niezbyt surowy nadzór pozwolił mu na prowadzenie działalności duszpasterskiej. Przełomem był rok 1696, kiedy w czasie wielkiej suszy po publicznych modlitwach Ojca Vaza spadł obfity deszcz. Król w dowód
wdzięczności wypuścił go z więzienia i pozwolił na działalność
misyjną. W tym czasie dołączyli do niego trzej współbracia, a
O. Vaz został mianowany Wikariuszem Generalnym wyspy
Cejlon. Kanda stała się bazą, z której wyruszano na podróże
misyjne po wyspie. W czasie jednej z nich O. Vaz ciężko zachorował. Zmarł 16 stycznia 1711. Beatyfikacji filipina z Indii dokonał Jan Paweł II 21 stycznia 1995 r. w Kolombo.
_______________________________________________________
Rozmodlony tłum także fantastycznie śpiewał. Urzekająca melodia
pieśni liturgicznych, tak daleka od śpiewów gregoriańskich i europejskiej melodyki, wprowadzała w niepowtarzalny nastrój. Specjalnie na tę Eucharystię utworzono wielojęzyczny chór młodych
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ludzi. Kilkuset chórzystów przyjechało do Kolombo z wszystkich
stron Sri Lanki, reprezentując każdą z diecezji na wyspie. Na Mszy
śpiewano pieśni po angielsku, syngalesku i tamilsku, czyli w trzech

głównych językach używanych przez Lankijczyków. Ks. L. Gęsiak SJ,
rv, Kolombo
Za: Radio watykańskie

Wiadomości Krajowe

TAKŻE W BIAŁYMSTOKU
INAUGURACJA ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO

mi ewangelicznymi, które są warunkiem do
owocniejszego wypełnienia powołania
człowieka”.

„Przychodzący Bóg zaprasza wszystkich do
udziału w Jego miłości. Wy to zaproszenie
przyjęliście, ale przekazujcie je dalej innym.
Bądźcie misjonarzami i misjonarkami Bożej
miłości” – życzył Abp Ozorowski wraz z
pasterskim błogosławieństwem na podejmowane posługi wszystkim osobom konsekrowanym. Do życzeń dołączył się Arcybiskup Senior, dziękując konsekrowanym
za ich „gotowość służby, na wzór Maryi”.

W Archikatedrze białostockiej odbyła się
uroczysta inauguracja Roku Życia Konsekrowanego w archidiecezji. Mszy św. przewodniczył Abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki. Przybyli na nią przedstawiciele męskich i żeńskich zgromadzeń
zakonnych oraz instytutów życia konsekrowanego.
Eucharystię poprzedził dzień skupienia,
podczas którego konferencję wygłosił ks.
Adam Wtulich SDB, proboszcz parafii w
Różanymstoku i ojciec duchowny sióstr
zakonnych. Bezpośrednio przed Mszą św.
reprezentanci zgromadzeń zakonnych
uroczyście wnieśli relikwie błogosławionych i świętych założycieli, o których wstawiennictwo prosili na rozpoczęty Rok Życia
Konsekrowanego.

ścioła białostockiego na wspólnym dzieleniu się opłatkiem.

Kaznodzieja podkreślił, że fakt, iż papież
Franciszek ogłosił w Kościele Rok Życia
Konsekrowanego, każe patrzeć wszystkim
wiernym z wdzięcznością na to, co w życie
całego Kościoła i każdego człowieka wnosiły i wnoszą zgromadzenia zakonne. Przypomniał, że wszyscy doświadczamy daru
ich modlitwy oraz owoców wielorakiej
posługi, jaką pełnią w Kościele i społeczeństwie.

Na terenie Archidiecezji Białostockiej posługuje blisko 180 sióstr z 16 zgromadzeń
zakonnych żeńskich, 21 kapłanów i 6 braci
zakonnych z dwóch zgromadzeń męskich
oraz wiele wspólnot i instytutów życia
konsekrowanego. Osoby konsekrowane
prowadzą domy pomocy społecznej, domy
samotnej matki, domy dziecka, świetlice
dla dzieci oraz przedszkola i szkoły. Pracują
w szpitalach, hospicjach, jako katechetki,
nauczycielki oraz wychowawczynie trudnej
młodzieży. Podejmują różne formy posługi
w parafiach jako zakrystianki, organistki,
sekretarki. Pracują m.in. w seminarium
duchownym, kancelariach parafialnych i
kurii arcybiskupiej. Obejmują swoją służbą,
pracą i modlitwą osoby potrzebujące różnych wyznań i narodowości. Teresa Margańska
Za: www.archibial.pl

W homilii ks. prał. Henryk Żukowski, wikariusz biskupi do spraw życia konsekrowaMszę św. koncelebrował Abp Senior Staninego i stowarzyszeń życia apostolskiesław Szymecki oraz księża salezjanie i wergo zwracał uwagę, że osoby konsekrowabiści, pracujący na terenie archidiecezji.
ne, wybierając drogę służby Bogu i człoPrzed końcowym błogosławieństwem
wiekowi, idą wyjątkową, choć niezwykle
osoby konsekrowane odmówiły Modlitwę
trudną drogą, zwłaszcza w czasach tak
na Rok Życia Konsekrowanego, zaś po
bardzo nastawionych na konsumpcję,
Eucharystii spotkały się z Pasterzami Kosukces i karierę. Wyjaśniał, że istota ślubów
zakonnych polega na ”życiu w pełni rada____________________________________________________________________________________________________________________
dzięki środkom unijnym, przyjmuje gości jako Centrum Wiara i
Kultura.

SPOTKANIE MAGISTRÓW NOWICJATÓW
I POSTULATÓW W HEBDOWIE
Coroczne spotkanie magistrów nowicjatów i przełożonych postulatów, które w Roku Życia Konsekrowanego zgromadziło 22 wychowawców z 20 instytutów zakonnych odbyło się w dniach 1214.01.2015 w prastarym opactwie ponorbertańskim w Hebdowie.
Jest to jedno z najstarszych i najważniejszych niegdyś opactw w
Małopolsce.
Klasztor, założony jeszcze za życia św. Norberta, odgrywał w naszej
Ojczyźnie ważną rolę jako ośrodek naukowy. Bywały czasy, że opat
hebdowski witany był na Watykanie jako najznamienitszy pośród
polskich opatów. Po II wojnie światowej gospodarzami tego miejsca stali się Pijarzy. W okresie PRL-u, obiekt w dużej części zabrany
zakonnikom, skazany został na zniszczenie wraz z rozpadem PGR-u.
Dziś, odzyskany i za cenę ogromnego wysiłku gospodarzy oraz
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Choć coroczne spotkania magistrów nowicjatów i przełożonych
postulatów odbywają się pod egidą Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, faktycznym organizatorem jest za
każdym razem wybierany z własnego grona wychowawca. W tym
roku był nim o. Janusz Furtak SP, magister nowicjatu Pijarów w
Rzeszowie. Jego współbrat, o. Eugeniusz Grzywacz SP, dyrektor
ośrodka w Hedbowie, był jednym z prelegentów. Dzięki jego
ogromnej charyzmie i wiedzy zgromadzeni mogli odkrywać chwalebną historię ponad 900-letniego opactwa i z tej perspektywy
spojrzeć z pokorą w przeszłość.

Właśnie to napięcie między doświadczeniem przeszłości a bogactwem „nowych bukłaków” nadało szczególny charakter tegorocznemu spotkaniu.

Zjazd magistrów to również czas wspólnej modlitwy, adoracji,
braterskich rozmów i wymiany doświadczeń. Ci, którzy przybywają
pierwszy raz, podkreślają ich naprawdę przyjacielską atmosferę. W
tym roku swoją obecnością zaszczycił uczestników i dużo czasu
poświęcił zgromadzonym ks. Tomasz Kot SJ, przełożony Prowincji
Wielkopolsko-Mazowieckiej Jezuitów, który z ramienia Konsulty
Wyższych Przełożonych Męskich odpowiada za formację. Jego
Drugim prelegentem był pan Michał Piekara, doświadczony psyinteresujące prezentacje, garść aktualnych informacji z życia Kochoterapeuta, współzałożyciel i formator Katolickiego Stowarzyścioła i życzliwość stanowiły potwierdzenie wagi, jaką wyżsi przełoszenia Mężczyzn „Przymierze Wojowników”. Przedstawiając zgrożeni zakonni przywiązują do formacji nowego pokolenia osób
madzonym swoje doświadczenia z pracy wychowawczej wśród
konsekrowanych. Nic też dziwnego, że właśnie Jezuici będą gospomłodych mężczyzn świeckich, ukazał zupełnie nowe oblicze Kościodarzami przyszłorocznego spotkania formatorów nowicjatów i
ła, który szuka wciąż nowych form aktywnej Nowej Ewangelizacji.
postulatów.
o. Mariusz Chyrowski CSsR
____________________________________________________________________________________________________________________

SPOTKANIE PRYMASA
Z OSOBAMI KONSEKROWANYMI
Abp Wojciech Polak spotkał się 16 stycznia
z przełożonymi domów żeńskich i męskich
zgromadzeń zakonnych obecnych w archidiecezji gnieźnieńskiej. „W świecie, w którym ludzie coraz częściej żyją samotnie,
żyją obok siebie, pokazujecie, że wspólnota
jest możliwa” – mówił.
Składając siostrom zakonnym i zakonnikom
noworoczne życzenia abp Wojciech Polak
przytoczył słowa św. Teresy od Dzieciątka
Jezus: „w sercu Kościoła chcę być miłością”,
podkreślając, że to jest sedno powołania i
życia konsekrowanego – realizacja postulatu miłości Boga i drugiego człowieka. Prymas wskazywał, że wartość życia konsekrowanego nie koncentruje się i nie zamyka w dziełach, które realizują zakonnicy, ale
polega na ich obecności w Kościele i tożsamości budowanej i przeżywanej w zjednoczeniu z Chrystusem.

„Jesteście niczym miasto położone na
górze, które pokazuje nie tylko konieczną
doskonałość, ale przede wszystkim jest
świadectwem jaśniejącej obecności. To
największym dar dla Kościoła i świata –
wasza żywa i jaśniejąca miłość do Jezusa,
Kościoła i drugiego człowieka” – mówił abp
Polak.

Przyznał również, że w świecie, w którym
ludzie coraz częściej żyją samotnie, żyją
obok siebie, osoby konsekrowane pokazują, że wspólnota jest możliwa, choć nie
zawsze jest łatwa.

„Za to wszystko pragnę wam podziękować
i życzyć, aby trwający Rok Życia Konsekrowanego był dla was umocnieniem, żebyście byli miłością w sercu Kościoła i aby
przykład waszego życia, także tego wspólnotowego, wszystkich nas ożywiał” – dodał
abp Polak.
W archidiecezji gnieźnieńskiej obecnych
jest 25 żeńskich zgromadzeń zakonnych i 7
męskich. Spotkania przełożonych wspólnot
żeńskich odbywają się cyklicznie. Na pierwsze w nowym roku z udziałem Prymasa
Polski zaproszono także przełożonych
domów zgromadzeń męskich. Rozmawiano m.in. o zbliżającym się Dniu Życia Konsekrowanego. W spotkaniu uczestniczyli
m.in.: ks. Tomasz Trzaskawka z referatu ds.
zakonnych Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie oraz o. Jacek Korsak OFMConv, gwardian klasztoru franciszkanów w Gnieźnie,
przedstawiciel zakonów męskich w archidiecezji gnieźnieńskiej ds. przygotowania i
przebiegu Roku Życia Konsekrowanego.
Za: www.deon.pl

____________________________________________________________________________________________________________________
Sok CSsR, który został wybrany na kolejne 4 lata w powszechnym
głosowaniu członków prowincji. Członkowie kapituły podczas tej
sesji wybiorą radnych, którzy razem z prowincjałem tworzą zarząd
prowincji. O. Janusz Sok jest także od 2013 r. przewodniczącym
Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

REDEMPTORYŚCI ROZPOCZĘLI KAPITUŁĘ
19 stycznia 2015 r. w ośrodku rekolekcyjnym redemptorystów w
Rowach rozpoczęła się XVI Kapituła Prowincji Warszawskiej Redemptorystów - jest to sesja sprawozdawczo – wyborcza. W Kapitule udział biorą redemptoryści pracujący zarówno w Polsce, jak też w
wielu miejscach całego świata (Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji). Uczestnicy Kapituły (41 ojców, 2 braci i 2
kleryków) wysłuchają i dokonają oceny sprawozdań z działalności
dotychczasowego Zarządu i poszczególnych Sekretariatów Prowincji, zwłaszcza na polu działalności rekolekcyjno-misyjnej, pracy
duszpasterskiej, misji zagranicznych, mediów, jak również formacji i
pracy naukowej. Dzień skupienia przed rozpoczęciem obrad poprowadził o. Ronald McAinsh CSsR, przełożony Prowincji Londyńskiej.

Obecnie redemptoryści prowadzą w Polsce 16 parafii i opiekują się
kilkoma sanktuariami: Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie, Toruniu i Elblągu, Matki Bożej Tuchowskiej w Tuchowie, Matki
Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie Śląskim, Matki Bożej Królowej
Polski w Nowej Osuchowej k. Wyszkowa oraz sanktuarium Świętego Krzyża w Braniewie.
Podejmują także apostolstwo pióra prowadząc wydawnictwo i
kwartalnik teologiczno-duszpasterski „Homo Dei", rocznik naukowy
„Studia redemptorystowskie" oraz Poligrafię Redemptorystów. Od
ponad 20 lat rozwijają w Polsce apostolat i oddziaływanie religijnospołeczne poprzez Radio Maryja, a ostatnio także przez TV Trwam i
Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej.

W czasie kapituły następną kadencję na swym urzędzie rozpoczął
przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, o. dr Janusz
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Prowincja Warszawska prowadzi również własne międzynarodowe
i dwuobrządkowe Wyższe Seminarium Duchowne w Tuchowie, a
także posiada nowicjat w Lubaszowej i postulat w Bardzie.

prowadzenia rekolekcji dla różnych grup i promowania duchowości redemptorystowskiej utworzono Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów z siedzibą w Krakowie.

W głoszeniu Dobrej Nowiny redemptoryści zwracają szczególną
uwagę na współpracę ze świeckimi i troskę o młodzież. W tym
zakresie dużą pomocą jest prowadzenie szkół nowej ewangelizacji i
innych grup duszpasterskich przy niektórych ośrodkach. Od 1991 r.
w Prowincji działa Zespół Misyjny „Wschód", skupiający świeckich i
redemptorystów, którego zadaniem jest niesienie pomocy duszpasterskiej parafiom katolickim na terenach byłego ZSSR poprzez
organizowanie rekolekcji zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. W celu

Zgromadzenie Redemptorystów liczy obecnie około 5300 członków posługujących w 78 krajach na całym świecie. Polska prowincja, której władze znajdują się w Warszawie, liczy 391 współbraci
(330 kapłanów, 16 braci, 20 kleryków, 10 nowicjuszy i 15 postulantów) w 24 domach w kraju i 7 za granicą. Oprócz tego poza granicami Polski pracuje 66 polskich redemptorystów, którzy należą do
innych prowincji.
Więcej na: www.redemptor.pl

_______________________________________________________________________________________

IKONA JASNOGÓRSKA
u Misjonarzy Świętej Rodziny

wanej przez Misjonarzy Świętej Rodziny o
także z Rektorem domu rekolekcyjnego w
Bąblinie, Ks. Zbigniewem Dykiel MSF.

Adam
Józef
Sobczyk
MSF,
jąc wdzięczność za obecność Ordynariusza
Diecezji na naszej zakonnej uroczystości.

W homilii skierowanej do zebranej Wspólnoty MSF Ks. Arcybiskup stwierdził, że
„Dnia 14 stycznia 2015 r. ikona Matki Bożej
„poprzez przyjęcie tego Obrazu nasz dom
Częstochowskiej odwiedzająca obecnie
zakonny stał się dziś domem św. Józefa,
męskie wspólnoty życia konsekrowanego
który Maryję przyjął do siebie”. My zaś
w archidiecezji poznańskiej trafiła do Dogłęboko wierzymy, że to przyjęcie Maryi w
mu Prowincjalnego Misjonarzy Świętej
progi naszego domu zaowocuje pogłębieRodziny w Poznaniu. Ks. Rektor Stanisław
niem naszej konsekracji zakonnej a przez
Michalik MSF w otoczeniu zgromadzonych
to, wzrostem nowych powołań do naszej
przed domem współbraci wniósł obraz
wspólnoty Misjonarzy Świętej Rodziny. Ks.
Matki Bożej do domowej kaplicy, gdzie na
Grzegorz Kałdowski MSF, sekr. prow
Porannej Mszy świętej w dniu 15 stycznia
wspólnych modlitwach przed wizerunkiem
2015 r. przewodniczył J.E. Ks. Abp Stanisław
Czarnej Madonny zgromadziła się cała
Gądecki, Metropolita Poznański, którego w
Wspólnota domowa, łącznie z duszpastekrótkich słowach przywitał Ks. Prowincjał
rzami parafii N.M.P. z La Salette, obsługi____________________________________________________________________________________________________________________
oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich różnorakich problemów. Migracja stała się we współczesnym świecie zjawiskiem szeroko rozpowszechnionym, Obejmuje wszystkie państwa zarówno kraje pochodzenia migrantów, jak i kraje tranzytowe i
docelowe. Zjawisko to staje się dramatycznym wyzwaniem zarówno dla polityków i ekonomistów, jak i dla socjologów i demografów. Dotyczy milionów ludzi i jest również wyzwaniem, które Kościół, służący całej ludzkości, musi podjąć i sprostać w ewangelicznym duchu miłości. Ks. Wiesław Wójcik TChr

DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY U CHRYSTUSOWCÓW
W niedzielę 18 stycznia br. Kościół katolicki obchodził 101 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Na tegoroczną pamięć o "ludziach
w drodze" specjalne przesłanie wystosował Ojciec Święty Franciszek. Tytuł orędzia brzmi: "Kościół bez granic matką wszystkich." W
tym dniu w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu o godz. 10.30 została odprawiona uroczysta koncelebrowana Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Artura Mizińskiego,
Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski w intencji
polskich migrantów, żyjących w różnych zakątkach świata oraz za
uchodźców przebywających w naszym kraju. Przed rozpoczęciem
Eucharystii ks. Wiesław Wójcik TChr, dyrektor IDE powitał wszystkich uczestników i gości modlitewnego spotkania.

KARD. NYCZ W JEZUICKIM CENTRUM DLA UCHODŹCÓW
Dzień modlitwy za migrantów i uchodźców na całym świecie – to
jest wielkie zadanie i wyzwanie dla wszystkich państw i narodów,
ale także dla nas chrześcijan – podkreślił kard. Kazimierz Nycz podczas niedzielnej mszy św zorganizowanej przez Jezuickie Centrum
Społeczne „W Akcji”. Pod hasłem „Poszerzyć granicę serca” obchodzony był w niedzielę 101. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w
Kościele katolickim.
Kard. Nycz w homilii wygłoszonej podczas mszy św., odprawionej w
warszawskim kościele św. Szczepana podkreślił też, że jest to „dzień
modlitwy i dzień troski o wszystkich, którzy w swoich krajach z
różnych powodów nie znaleźli swojego miejsca stałego zamieszkania i szukają go w różnych krajach świata, często prześladowani i
wypędzani”. Dodał, że czasami to robią z ubóstwa i biedy, szukając
sposobu życia dla siebie i dla swoich rodzin. „Jest to wielki problem
współczesnego świata – świata, w którym się styka wielkie bogactwo oraz wielka nędza i wielka bieda” – zaznaczył hierarcha.

Dzień ten pomyślany jest jako odpowiednia okazja dla pobudzenia
wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec migrantów
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Po mszy kard. Nycz spotkał się z grupą migrantów i uchodźców z
różnych krajów świata, m.in. z Rwandy, Togo, Jordanii, Iraku, Afganistanu, Syrii, Uzbekistanu, Ukrainy i uczestniczył we wspólnym,
międzykulturowym śpiewaniu kolęd.

kościołów: sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej, parafię Św. Krzyża,
parafię Św. Szczepana, parafię katedralną Św. Michała Archanioła i
Św. Floriana oraz kościół akademicki Św. Anny.

Jezuickie Centrum Społeczne „W Akcji” na co dzień wspiera
Z tej okazji została zorganizowana wystawa fotografii „Poszerzyć
uchodźców przebywających w Polsce, organizuje wolontariat zagranicę serca”. Projekt został zrealizowany z inicjatywny Jezuickiegraniczny oraz wspiera misje katolickie. W ramach pomocy
go Centrum Społecznego „W Akcji”, a zdjęcia zostały wykonane w
uchodźcom od trzech lat prowadzi dzienny ośrodek dla uchodźczerwcu, w Ośrodku dla Cudzoziemców na Targówku. W terminie
ców. Aktualnie z pomocy Centrum korzysta blisko 60 cudzoziemod 4 stycznia do 14 lutego wystawa odwiedza pięć warszawskich
ców.
Więcej na: www.deon.pl
____________________________________________________________________________________________________________________

OPŁATEK OSÓB KONSEKROWANYCH
W BYDGOSZCZY
W sobotę – 17 stycznia 2015 roku – osoby
konsekrowane zgromadzeń żeńskich i
męskich z całej diecezji bydgoskiej złączyły
się we wspólnej modlitwie przy Żłóbku.
Do Diecezjalnego Wyższego Seminarium
Duchownego na zaproszenie delegata ds.
Zakonów męskich w diecezji o. Władysława Budziak CSSp oraz referentów ds. życia
zakonnego siostry Marty – Elżbietanki i ks.
Karola Hołubickiego CM przybyły delegacje wspólnot zakonnych z diecezji oraz
klerycy profesi WSD Zgromadzenia Ducha
Świętego z Bydgoszczy.

Spotkanie rozpoczęło misterium o Bożym
Narodzeniu dokonującym się dzisiaj w
życiu młodego człowieka przedstawiły
wychowankowie Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej dla Dziewcząt im. bł. M.
Karłowskiej z Topolna. Misterium przygotowały Siostry Pasterki. Kolejne chwile
poświęciliśmy Adoracji Najśw. Sakramentu.
Kulminacyjnym punktem była Msza Święta
koncelebrowana przez obecnych zakonników – prezbiterów pod przewodnictwem
biskupa bydgoskiego JE Jana Tyrawy. W
Słowie Pasterskim Ksiądz Biskup w nawiązaniu do Roku Życia Konsekrowanego wezwał do trwania w swojej tożsamości, Nie ma innej możliwości jak trwania
przy Jezusie Chrystusie Odkupicielu.

W okolicznościowym przesłaniu do obecnych Przewodniczący KWPZM o. Janusz
Sok CSsR podziękował Księdzu Biskupowi „
za stalą życzliwość dla osób i wspólnot
życia konsekrowanego w diecezji „ i wezwał te osoby „ do odnowienia jedności,
odpowiedzialności, współpracy w różnego
rodzaju strukturach kościelnych”.
Po Eucharystii wszyscy spotkali się z Księdzem Biskupem w refektarzu seminaryjnym, by przy śpiewie kolęd podzielić się
opłatkiem i złożyć wzajemnie życzenia
noworoczne.. Oprawę muzyczną zorganizowały Siostry Pasterki z Żołędowa.
Wyrażając podziękowanie Rektorowi WSD
Diecezji za udostępnienie pomieszczeń do
następnego spotkania w Dzień Życia Konsekrowanego – 2 lutego w katedrze bydgoskiej.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  o. Władysław Budziak CSSp

_______________________________________________________________________________________
struktur europejskich, w ramach których powstałyby nowe zreorganizowane Prowincje w liczbie mniejszej niż dotychczas.

EUROPEJSKIE SPOTKANIE KLARETYNÓW
W dniach od 13 do 16 stycznia 2015 roku w Centrum Animacji
Misyjnej Księży Pallotynów w Konstancinie Jeziorna odbyło się
zebranie Zarządu Generalnego i europejskich Zarządów Prowincjalnych Misjonarzy Klaretynów. W zebraniu uczestniczyło 41 klaretynów – trzech członków Zarządu Generalnego, z Ojcem Generałem Josep M. Abella CMF na czele oraz 38 członków Zarządów
reprezentujących 10 Organizmów Większych (7 Prowincji i 3 Delegatury Niezależne). Zebranie było kolejnym etapem na drodze
procesu restrukturyzacji Zgromadzenia w Europie.
Głównym przedmiotem zebrania było opracowanie dokumentu
przedstawiającego wizję przyszłości Zgromadzenia Misjonarzy
Klaretynów w Europie w aspekcie duchowości, życia wspólnego,
formacji, apostolatu i ekonomii oraz dialog na temat przyszłych

Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów w świecie liczy ponad 3.000
członków, z których ponad 700 jest w Europie. Za: www.klaretyni.pl

______________________________________________________________________________________________________________

PALLOTYŃSKA DEBATA: ZBYT PÓŹNO REAGUJEMY NA BIEDĘ INNYCH
Dobroczynność jest studnią bez dna, bo
zbyt późno zauważamy ludzi potrzebujących. Tak brzmiała jedna z refleksji, która
spuentowała debatę zorganizowaną przez
Pallotyńską Fundację Misyjną SALVATTI.pl
na 1 Piętrze Centrum Myśli Jana Pawła II w
Warszawie. W debacie uczestniczyli: prof.
Anna Giza-Poleszczuk, prorektor Uniwersy-

tetu Warszawskiego ds. rozwoju i polityki
finansowej, Magda Wolnik ze wspólnoty
Sant’Egidio, Anna Popek, prezenterka telewizyjna, zaangażowana w liczne inicjatywy
dobroczynne, oraz ks. Jerzy Limanówka,
prezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej
SALVATTI.pl.
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Między panelistami wywiązał się spór dotyczący przyczyn ubóstwa. Zderzały się dwa
argumenty: ubóstwo jako sposób na życie i
ubóstwo jako niezawiniony dramat życia.
Argumenty z drugiej grupy jednak wydawały się przeważać. – Za każdym bezdomnym człowiekiem, któremu pomagamy,
stoi jakaś życiowa tragedia – mówiła Mag-

13-19 stycznia 2015

Biuletyn Tygodniowy CiZ

3/2015 (307)

______________________________________________________________________________________________
da Wolnik, która wraz z innymi ze wspólnoKs. Jerzy Limanówka zwrócił uwagę, że
jak podkreślić kobiecość, powoduje, że
ty Sant’Egidio przygotowuje dla bezdomchcąc pomagać innym, trzeba nieustannie
czują się one lepszymi ludźmi, budzi się w
nych posiłki i spotyka się z nimi na warobserwować rzeczywistość i przyglądać się
nich dobro. Prezenterka telewizyjna jednoszawskich ulicach. Uczestnicy debaty zaorganizacjom charytatywnych. – Często
cześnie podkreślała, że pionierem działań
stanawiali się nad rozwiązaniami, które
organizacje te działają na zasadzie sinusoidobroczynnych zdecydowanie jest Kościół,
pozwoliłyby nie dziedziczyć bezdomności.
dy. Początkowo mają szczytny cel i zatrudktóry mocno zapisał się w historii filantroProf. Anna Giza-Poleszczuk zachęcała, by
niają coraz więcej ludzi do pracy. Potem cel
pii, budując szpitale czy szkoły. Magda
organizacje pozarządowe współpracowały
zostaje zrealizowany lub się zmienia, a
Wolnik przywołała słowa byłego prezydenz instytucjami, bo instytucje maja pieniądze
struktury pozostają, pozostają pracownicy,
ta Francji, Francoisa Mitteranda, który okrena pomoc najbardziej potrzebującym i
których trzeba utrzymać. Tak się zdarza m.
ślając siebie jako ateistę, często zwracał
wtedy pomoc będzie najskuteczniejsza.
in. w sytuacji wojny. Wtedy organizacja
uwagę na to, że w miejscach najbardziej
Panelistka jednocześnie skrytykowała potroszczy się przede wszystkim o utrzymanie
niebezpiecznych, w których panuje skrajne
maganie na zasadzie jednorazowych akcji,
samej siebie – podkreślał prezes Fundacji
ubóstwo czy to z powodu wojen czy klęsk
podkreślając, że taka pomoc nie przynosi
SALVATI.pl. Radził przy tym, by za każdym
żywiołowych, zawsze z ludźmi są misjonaoczekiwanych efektów. Ważne, żeby osorazem przyglądać się organizacji i nie opierze. Debata została zorganizowana jako
bom, którym pomagamy towarzyszyć
rać się tylko na „etykietkach” zdobytych
podsumowanie działań dobroczynnych,
dłużej. W ten sposób nie tylko wyprowadza
przez nią w przeszłości.
które w Polsce na przełomie roku są posię je z ubóstwa, ale jednocześnie buduje
dejmowane z większą intensywnością niż
się ich poczucie wartości i sprawczości –
Anna Popek przytaczała historie kobiet,
na co dzień.
Za: InfoSAC
nabierają poczucia, że ich życie nie zależy
które odwiedzała w więzieniu. Opowiadała,
jedynie od ślepego losu, ale, że sami mogą
jak towarzyszenie tym kobietom i nawet
mieć na nie wpływ.
proste pokazywanie im, jak o siebie zadbać,
____________________________________________________________________________________________________________________

SYMPOZJUM O SŁUDZE BOŻYM O.IGNACYM POSADZYM
W dniu 17 stycznia 2015 roku w Domu Głównym Towarzystwa
Chrystusowego w Poznaniu odbyło się sympozjum zatytułowane
„Przejąć się ideą zakonną” na temat sługi Bożego o. Ignacego Posadzego SChr. Sympozjum to – zorganizowane przez Ośrodek Postulatorski i Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa – wpisało się
w 31. rocznicę śmierci Ojca Ignacego, jak również w przeżywany w
Kościele „Rok Życia Konsekrowanego”. Prelegentami byli: ks. dr
Bogusław Kozioł SChr, postulator; s. dr Ewa Kaczmarek MChR, przełożona generalna; ks. prof. dr hab. Wojciech Necel SChr; ks. prof. dr
hab. Bernard Kołodziej SChr i ks. dr Edward Szymanek SChr.
Oprócz strony naukowej w tym dniu była również okazja zintensyfikować modlitwę o beatyfikację Ojca Ignacego. Na zakończenie
sympozjum została sprawowana Eucharystia w tej intencji, której
przewodniczył ks. Ryszard Głowacki SChr, przełożony generalny a
okolicznościową homilię wygłosił ks. Marcin Stefanik SChr.

Przy tej okazji warto dodać, że każdego 17 dnia miesiąca o godz.
17.00 przy grobie Sługi Bożego sprawowana jest Msza św. o dar
jego beatyfikacji. Wszystkich zapraszamy na tę modlitwę w kolejne
miesiące.
Za: www.chrystusowcy.pl

Refleksja tygodnia

GŁOŚCIE PIĘKNO I PRAWDĘ ORĘDZIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
Homilia Ojca Świętego Franciszka wygłoszona do duchowieństwa i osób konsekrowanych w Manilii
"Czy miłujesz Mnie? ... Paś owce moje?" (J 21, 15-17). Słowa Jezusa
skierowane do Piotra w dzisiejszej Ewangelii są pierwszymi, z jakimi
zwracam się do was, drodzy bracia biskupi i księża, zakonnicy i
zakonnice oraz młodzi seminarzyści. Słowa te przypominają nam
coś istotnego. Cała posługa duszpasterska rodzi się z miłości. Całe
życie konsekrowane jest znakiem jednającej miłości Chrystusa.
Podobnie jak św. Teresa (od Dzieciątka Jezus), w różnorodności
naszych powołań, każdy z nas jest powołany, w jakiś sposób, aby
być miłością w sercu Kościoła.

i siostrom, i tym wszystkim, którzy nie mogą dziś być tutaj z nami.
Kiedy Kościół na Filipinach przygotowuje się do pięćsetnej rocznicy
ewangelizacji, odczuwamy wdzięczność za spuściznę pozostawioną przez tak wielu biskupów, kapłanów i zakonników minionych
pokoleń. Trudzili się oni nie tylko, by głosić Ewangelię i budować
Kościół w tym kraju, ale również kształtować społeczeństwo inspirowane ewangelicznym orędziem miłosierdzia, przebaczenia i
solidarności w służbie dla dobra wspólnego. Dzisiaj kontynuujecie
to dzieło miłości. Podobnie jak oni, jesteście wezwani, by budować
pomosty, paść trzodę Chrystusa, oraz przygotowywać nowe drogi
dla Ewangelii w Azji u zarania nowego wieku.

Bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiam, i proszę, byście
zanieśli moją miłość wszystkim waszym starszym i chorym braciom

6

13-19 stycznia 2015

Biuletyn Tygodniowy CiZ

3/2015 (307)

______________________________________________________________________________________________
"Miłość Chrystusa przynagla nas" (2 Kor 5,14). W dzisiejszym pierwszym czytaniu św. Paweł mówi nam, że miłość do której głoszenia
jesteśmy wezwani, jest miłością jednającą, wypływającą z serca
ukrzyżowanego Zbawiciela. Jesteśmy wezwani, by być "posłannikami Chrystusa" (2 Kor 5, 20). Do nas należy posługa pojednania.
Głosimy Dobrą Nowinę nieskończonej miłości, miłosierdzia i współczucia Boga. Głosimy radość Ewangelii, gdyż Ewangelia jest obietnicą łaski Boga, która jedyna może przynieść pełnię i uzdrowienie
naszego zniszczonego świata. Może ona zainspirować budowę
naprawdę sprawiedliwego i odkupionego porządku społecznego.

rzetelnie na wyzwanie głoszenia radykalizmu Ewangelii w społeczeństwie przywykłym do wykluczenia społecznego, polaryzacji i
skandalicznej nierówności.
W tym miejscu chciałbym skierować specjalne słowo do obecnych
wśród nas młodych kapłanów, zakonników i seminarzystów. Proszę
was, abyście dzielili radość i entuzjazm waszej miłości do Chrystusa
i do Kościoła ze wszystkimi, ale szczególnie z rówieśnikami. Bądźcie
obecni wśród ludzi młodych, którzy mogą być zdezorientowani i
przygnębieni, ale którzy mimo to nadal postrzegają Kościół jako
swego przyjaciela w drodze i źródło nadziei.

Bycie posłannikami Chrystusa oznacza przede wszystkim zaproszenie każdego do ponownego osobistego spotkania z Panem Jezusem (Evangelii gaudium, 3). To zaproszenie musi się znaleźć w
centrum waszego upamiętnienia ewangelizacji Filipin. Ale Ewangelia jest także wezwaniem do nawrócenia, do dokonania rachunku
naszych sumień, jako jednostek a także i jako narodu. Jak słusznie
nauczają biskupi Filipin, Kościół w tym kraju jest wezwany do rozpoznania i zwalczania przyczyn głęboko zakorzenionych nierówności i niesprawiedliwości, które szpecą oblicze filipińskiego społeczeństwa, będąc wyraźnie sprzecznymi z nauczaniem Chrystusa.
Ewangelia wzywa poszczególnych chrześcijan do życia uczciwego,
prawego i do troski o dobro wspólne. Ale wzywa także wspólnoty
chrześcijańskie, aby tworzyły "kręgi prawości", sieci solidarności,
które mogą doprowadzić do objęcia i przekształcenia społeczeństwa swym proroczym świadectwem. Ubodzy są w centrum Ewangelii, w sercu Ewangelii. Gdybyśmy usunęli ubogich z Ewangelii, to
nie moglibyśmy zrozumieć całego orędzia Jezusa Chrystusa.

Bądźcie blisko tych, którzy, żyjąc w społeczeństwie obciążonym
ubóstwem i korupcją, są załamani duchowo, kuszeni, by z wszystkiego zrezygnować, porzucić szkołę i żyć na ulicy. Głoście piękno i
prawdę orędzia chrześcijańskiego w społeczeństwie kuszonym
bałamutnymi wizjami seksualności, małżeństwa i rodziny. Jak wiecie, kwestie te są poddane coraz silniejszym atakom potężnych sił,
które grożą zniekształceniem Bożego planu stworzenia i zdradą
prawdziwych wartości, które stanowiły inspirację i ukształtowały to
wszystko, co najlepsze w waszej kulturze.

Jako posłańcy Chrystusa, my, biskupi, kapłani i zakonnicy, powinniśmy być pierwszymi, którzy przyjmują Jego jednającą łaskę do
swych serc. Św. Paweł wyjaśnia, co to znaczy. Oznacza to odrzucenie perspektyw światowych i postrzeganie wszystkiego na nowo w
świetle Chrystusa. Oznacza to, że jako pierwsi dokonujemy rachunku sumienia, uznajemy nasze słabości i grzechy, i podejmujemy
drogę nieustannego nawrócenia. Jak moglibyśmy głosić nowość i
wyzwalającą moc krzyża innym, jeśli sami nie pozwalalibyśmy
Słowu Bożemu, by wstrząsnęło naszym samozadowoleniem, naszym lękiem przed zmianami, naszymi małostkowymi kompromisami ze sposobami działania tego świata, naszą "światowością
duchową" (por. Evangelii gaudium, 93)?

Kultura filipińska została w istocie ukształtowana przez wyobraźnię
wiary. Filipińczycy są wszędzie znani ze swego umiłowania Boga,
żarliwej pobożności i serdecznego nabożeństwa do Matki Bożej i
Jej różańca. Ta wielka spuścizna zawiera potężny potencjał misyjny.
Jest to sposób, w jaki wasz naród dokonał inkulturacji Ewangelii i
nadal przyjmuje jej orędzie (por. Evangelii gaudium, 122). W waszym trudzie przygotowań do pięćsetlecia budujcie na tej solidnej
podstawie.

Dla nas, kapłanów i osób konsekrowanych, nawrócenie na nowość
Ewangelii pociąga za sobą codzienne spotkanie z Panem na modlitwie. Święci uczą nas, że jest to źródłem wszelkiej gorliwości apostolskiej! Dla zakonników życie nowością Ewangelii oznacza także
odnajdywanie wciąż na nowo w życiu wspólnotowym oraz w apostolstwie motywacji do coraz ściślejszego zjednoczenia z Bogiem w
doskonałej miłości. Dla nas wszystkich oznacza to takie życie, które
odzwierciedla ubóstwo Chrystusa, którego całe życie koncentrowało się na pełnieniu woli Ojca i służeniu innym. Wielkim dla tego
zagrożeniem jest oczywiście popadanie w pewien materializm,
który może wkradać się w nasze życie i zagrozić dawanemu przez
nas świadectwu. Jedynie stając sami ubogimi, pozbywając się naszego samozadowolenia, będziemy w stanie utożsamiać się z naszymi najmniejszymi braćmi i siostrami. Będziemy widzieli rzeczy w
nowym świetle, a tym samym będziemy odpowiadali uczciwie i

Chrystus umarł za wszystkich, abyśmy w Nim umierając, już nie żyli
dla siebie, lecz dla Niego (por. 2 Kor 5,15). Drodzy bracia biskupi,
kapłani, zakonnicy i zakonnice: proszę Maryję, Matkę Kościoła, aby
wyjednała dla was wszystkich taką obfitość gorliwości, abyście
mogli poświęcić się bez reszty w bezinteresownej służbie dla naszych braci i sióstr. Oby w ten sposób jednająca miłość Chrystusa
przenikała coraz głębiej w tkankę filipińskiego społeczeństwa, a
poprzez was do najdalszych zakątków świata. Amen.
Za: www.deon.pl
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Wiadomości zagraniczne

MANILA – NAJWIĘKSZE ZGROMADZENIE W HISTORII PAPIESTWA
„Od 6 do 7 milionów ludzi wzięło udział we
mszy papieża Franciszka w niedzielę w
stolicy Filipin Manili – ogłosił rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi. Podkreślił, że to było największe pod względem
liczby uczestników wydarzenie w historii
papiestwa.

jest i zawsze było kłamstwo – podkreślił
papież.

W homilii wygłoszonej w czasie mszy w
stołecznym Rizal Park papież powiedział, że
człowiek zniszczył jedność i piękno rodziny,
„tworząc struktury społeczne, które utrwalają ubóstwo, ignorancję i korupcję”.

Franciszek przypomniał o obowiązku
ochrony rodzin. – Niestety dzisiaj rodzina
musi być chroniona przed podstępnymi
atakami i programami sprzecznymi z tym
wszystkim, co uważamy za prawdziwe i
święte, tym wszystkim, co jest najpiękniejsze i najszlachetniejsze w naszej kulturze –
wskazał.
Papież wzywał, by postrzegać każde dziecko jako dar, który należy przyjąć, kochać i
strzec. – Musimy też zatroszczyć się o młodzież, nie pozwalając, aby została okradziona z nadziei i skazana na życie na ulicach – powiedział. Apelował ponadto o
budowę świata sprawiedliwości, uczciwości
i pokoju.

Mówił Filipińczykom, że jako mieszkańcy
pierwszego katolickiego kraju Azji są powołani, by być „wybitnymi misjonarzami wiary” na tym kontynencie. – Czasem, kiedy
widzimy problemy, trudności i niesprawiedliwości wokół nas, jesteśmy kuszeni, żeby
się poddać – zauważył.

Przestrzegał przed „diabelskimi pułapkami”
pozorów „wytworności”, uroków bycia
„nowoczesnymi jak wszyscy”, powabów
Msza w Manili była ostatnim oficjalnym
ulotnych przyjemności, powierzchownych
punktem w bardzo napiętym programie
rozrywek. – W ten sposób trwonimy otrzywizyty papieża na Filipinach. W nocy z
mane od Boga dary, bawiąc się gadżetami;
niedzieli na poniedziałek wyruszy on w
marnotrawimy nasze pieniądze na hazard i
Wydaje się – jak dodał – że obietnice
drogę powrotną do Rzymu.
alkohol; zamykamy się w sobie – ocenił
Ewangelii nie mogą być stosowane; że są
Za: www.deon.pl
papież. W ten sposób – jak tłumaczył –
nierealne. Ale Biblia mówi nam, że wielkim
ludzie zapominają o rzeczach, które nazagrożeniem dla planu bożego wobec nas
prawdę się liczą.
____________________________________________________________________________________________________________________

ale idźcie do ludzi, którzy was potrzebują». Tutaj na Filipinach takich
miejsc jest cała mnóstwo – zaznaczył ks. Szymański. – Drugi punkt
to wezwanie, żeby nie zaniedbywać do modlitwy”.

PAPIEŻ U FILIPINSKICH JEZUITÓW
Jak zwykle podczas pielgrzymek Franciszka za granicę, mają też
miejsce spotkania niezaplanowane. Jedno z nich odbyło się wczoraj
wieczorem i objęło zakonnych współbraci Papieża. „Mimo, że jezuici na Filipinach spodziewali się specjalnego spotkania z Ojcem
Świętym, tak jak to miało miejsce w Korei, to jednak dużym zaskoczeniem było to, że Franciszek zaprosił 40 jezuitów do siebie, tzn.
do nuncjatury apostolskiej – powiedział Radiu Watykańskiemu ks.
Szymański. Wśród zaproszonych był prowincjał, klerycy, prezydenci
uczelni, w tym Ateneo – największego uniwersytetu na Filipinach
prowadzonego w Manili przez jezuitów, kilku starszych, zasłużonych ojców, a nawet dwóch nowicjuszy. To było przede wszystkim
spotkanie braterskie, bardzo luźne, nieformalne. Ojciec Święty czuje
się w takich spotkaniach bardzo swobodnie, jak jeden wśród innych
współbraci. Wezwanie, jakie jezuici wynieśli z tego spotkania, dotyczyło przede wszystkim pójścia na peryferie: «Idźcie na granice,
idźcie tam, gdzie inni nie idą, nie zamykajcie się na ludzi – zachęcał
Franciszek. – Nie ograniczajcie się do swoich wspólnot, kościołów,

Duże wrażenie na Filipińczykach zrobiły też wczorajsze słowa Franciszka podczas spotkania z rodzinami. Apelował on, aby nie wyzbywać się marzeń i pragnienia miłości. „To tutaj bardzo uderza, bo
kiedy byłem na północy i spotykałem się z biednymi młodymi
ludźmi, to odnosiło się wrażenie, jakby oni nie mieli marzeń, wielkich pragnień, a za to czuli się skazani na życie w takim skrajnym
ubóstwie – zauważa przebywający w Manili ks. Piotr Szymański. –
To wezwanie do marzeń było znaczące i mocne: nie bójcie się marzyć, idźcie za marzeniami, idźcie za pragnieniami serca. Te słowa
mają tutaj duży oddźwięk, bo wielu młodych chodzi tutaj smutnych, mimo że to są bardzo często zdolni i inteligentni ludzie. Żyją
w kompleksie biedy, przytłoczeni jakąś niemożnością. To przesłanie
Ojca Świętego tchnie świeżością, energią, ciepłym, gorącym zaproszeniem, że to nie jest nic złego, że można marzyć i realizować
marzenia” – uważa polski jezuita. Za: Radio watykańskie

_______________________________________________________________________________________

POŁĄCZENIE BONIFRATRÓW
z Małymi Bracmi Dobrego Pasterza
Zakon Szpitalny Św. Jan Bożego oraz
Zgromadzenie Małych Braci Dobrego Pasterza w tych dniach przeżywać będzie

doniosły moment połączenia się obu
zgromadzeń. Oficjalna uroczystość połączenia odbędzie się 19 stycznia 2015 r. w
Albuquerque (Nowy Meksyk, U.S.A.).
Szczegółowe informacje oraz biografię br.
Mathiasa Barreta, Założyciela Zgromadze-

8

nia wraz z modlitwą w tej intencji pomyślnego zakończenia procesu fuzji, dla dobra
Kościoła i misji, która została nam powierzona znajdziemy pod linkiem: www.ohfbf.it/Objects/Pagina.asp
Za: www.bonifratrzy.pL
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ARGENTYŃSKA MŁODZIEŻ U POLSKICH REDEMPTORYSTÓW
W Wiceprowincji Resistencia odbyły się Dni Młodzieży Redemptorystowskiej pod hasłem „Idź i głoś, co widziałeś i słyszałeś”. Tym razem młodzież z naszych wspólnot (ok. 300 osób) zebrała się dniach
od 6 do 11 stycznia 2015 r. w parafii Villa Angela w stanie Chaco.
W tym czasie młodzi ludzie brali udział w różnych nabożeństwach,
spotkaniach i warsztatach. Centrum spotkania była zawsze modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Sobota była dniem powołaniowym, w którym młodzież mogła spojrzeć na różne powołania,
które daje Bóg. Tego samego dnia młodzi ludzie uczynili „raban”,
według słów papieża Franciszka – po południu udali się do miasta,
dając świadectwo wiary o Chrystusie i głosząc to, co „widzieli i
słyszeli”. Ta manifestacja wiary zakończyła się Mszą z udziałem
mieszkańców miasta i odnowieniem ślubów zakonnych przez czterech naszych seminarzystów. W niedzielę, 11 stycznia zakończyły się
tegoroczne dni młodzieży. Ogłoszono także, że następne odbędą
się w 2016 r. we wspólnocie w Quilmes (okolice Buenos Aires).

Polscy redemptoryści pracują w Argentynie na północy kraju (od
1938 r.) i w Patagonii na południu (od 2007 r.) . Do wiceprowincji
należy ponad 40 redemptorystów, w tym 19 Polaków.
Za: www.redemptor.pl

___________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPOWIEDŹ KAPITUŁY OBLATÓW

oraz okazją do wspólnego ponownego
odkrycia, że jesteśmy braćmi oblatami.

O. Luis Lougen OMI generał Misjonarzy
Oblatów zwołał XXXVI Kapitułę Generalną,
która rozpocznie się 14 września 2016 roku
w Rzymie, w Domu Generalnym Braci
Szkolnych. Akt zwołania kapituły nastąpił w
203. rocznicę święceń kapłańskich założyciela Zgromadzenia, świętego Eugeniusza
de Mazenoda.
W liście do wszystkich braci generał Oblatów napisał między innymi: „Rozpoczynamy czas modlitwy do Ducha Świętego, aby
prosić o Jego światło, które będzie nas
prowadzić w przygotowaniu do Kapituły w
2016 roku. Proszę każdego Oblata i
wszystkie nasze wspólnoty do zintensyfikowania wysiłków, aby dzielenie się naszą
wiarą stało się błogosławionym czasem

Te spotkania w ramach oblackiego triennium oraz w pespektywie przygotowań do
Kapituły i odnowy w naszym życiu i misji

oblackiej. Kryją w sobie ogromny potencjał.
Nie zapomnimy o sformułowaniu konkretnych znaków nawrócenia, jakie znaczą
nasze życie zarówno osobiste jak i wspólnotowe. W najbliższych miesiącach Komisja
przedkapitulna dostarczy inne materiały
pomocne w przygotowaniu się do Kapituły
Generalnej.
W roku 2016 będziemy uroczyście świętować Kapitułę Generalną oraz 200. rocznicę
od założenia Misjonarzy Prowansji. Wierzymy, że łaska boża prowadzi Zgromadzenie w kierunku nowego życia i rozleje na
nas dary Ducha Świętego, abyśmy jako
braci oblaci zacieśnili więzy naszej jedności
i ponownie rozpalili w sobie miłość świętego Eugeniusza do Jezusa Chrystusa, Kościoła, ubogich i najbardziej opuszczonych.”
Za: www.oblaci.pl

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jana Pawła II, stwierdziła: “Wychowanie chrześcijańskie jest przede
wszystkim drogą miłości, tajemnicą współpracy z Bogiem, wyśmienitym ćwiczeniem się w macierzyństwie Kościoła”. A ks. Jesús Manuel García uwypuklił oryginalną duchowość, jaką zaproponował
Ksiądz Bosko – nie tą doktrynalną, ale będącą “typologią” życia
chrześcijańskiego – i problemy, z jakimi spotyka się ona współcześnie: obojętność religijna, inność, troska o to, by kształtować nie
tylko dobrych chrześcijan, ale także uczciwych obywateli…

ROZPOCZĘŁY SIĘ DNI DUCHOWOŚCI SALEZJAŃSKIEJ
“Witam was bardzo serdecznie w tym waszym domu, które chce
pozostać wspólnym domem” – powiedział wczorajszego wieczoru
ks. Ángel Fernández Artime, Przełożony Generalny, w czasie “słówka na dobranoc” na zakończenie pierwszego dnia Dni Duchowości
Rodziny Salezjańskiej. Uściski, uśmiechy i salezjańska radość znaczyły początek tego spotkania.

Następnie zostało zaprezentowane video poświęcone Rodzinie
Salezjańskiej, które przybliża nie tylko każdą z 30 obecnych grup
Rodziny Salezjańskiej, ale także pracę, jaką realizują w łonie Kościoła. “To video jest darem, jaki Przełożony Generalny, ks. Fernández
Artime, ofiaruje Rodzinie Salezjańskiej” – powiedział ks. Pastor
Ramírez, dokonując prezentacji, a potem dodał: “To video jest dostępne w pięciu językach (włoskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim oraz portugalskim) i przedstawia rodzinę Księdza Bosko i jej
dzieło w Kościele”.

Po słowach powitania Przełożonego Generalnego i przedstawieniu
programu tych Dni przez ks. José Pastora Ramíreza, delegata światowego Byłych Wychowanków i koordynatora Dni w tym roku, od
razu ruszyły obrady, które rozpoczęły się dyskusją panelową na
temat: “Jak Ksiądz Bosko, charyzmat ewangelizacyjny”.
Głos zabrał ks. Giuseppe Buccellato, który podkreślił znaczenie
bycia wspólnotami otwartymi, by możliwe było przekazywanie
charyzmatu tym, którzy są blisko środowisk salezjańskich, “odczarowując” przy tym niektóre powszechnie przyjęte stereotypy, dotyczące Księdza Bosko. Siostra Piera Ruffinatto pomogła uczestnikom
zgłębić perspektywę pedagogiczno-misyjną. Przytaczając słowa

Zaś młody artysta, Luca Pontassuglia, autor postera Wiązanki 2015,
zabierając głos, powiedział, że to, co go najbardziej uderzyło, to
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obecność “Księdza Bosko, który znajduje się wśród tych młodych w
niezabepieczonym miejscu, ryzykując, i znajduje się tam sam, aby
im towarzyszyć, rzucając wyzwanie światu wraz z nimi”. A na koniec
wyznał, że “człowiek młody, z którym się utożsamia, to ten w białej
czapce i czerwonej bluzie, będący Magone tej grupy, który spogląda na Księdza Bosko i wydaje się pytać: Co on tutaj robi i jak się
znalazł wśród nas? To jest to, czego potrzebują dzisiaj liczni ludzie
młodzi”.

I na koniec, ks. Á.F. Artime skierował do zgromadzonych swoje
“słówko na dobranoc”, zaznaczając, że te Dni Duchowości Rodziny
Salezjańskiej są spotkaniem komunii i jedności, które skupia niepodzielnie swoją uwagę na “Jezusie, który czyni nas czymś jednym”, a
którego drugą zasadniczą osią, wskazującą kierunek Rodzinie Salezjańskiej – właśnie po Jezusie – są ludzie młodzi.
Za: www.infoans.org

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PIERWSZY SALETYN HAWAJCZYK
Urodzony na Hawajach saletyn Edwin
Damien Conselva 3 stycznia br. został
wyświęcony na kapłana w swojej rodzinnej
parafii pw. św. Józefa w Waipahu.

Edwin D. Conselva w 1983 roku ukończył
Waipahu High School. W wywiadzie, którego 17 grudnia 2014 r. udzielił gazecie diecezjalnej Hawaii Catholic Herald powiedział, że powołanie do kapłaństwa odczuwał już w szkole średniej. Osobą, która
zainspirowała go do refleksji nad wyborem
drogi życiowej był jego ówczesny proboszcz ks. Herman Gomes ze Zgromadzenia Najświętszych Serc. Myśl o wyborze
powołania kapłańskiego odsunął jednak od
siebie na wiele lat. W 1988 roku duszpasterstwo w parafii pw. św. Józefa w Waipa-

hu objęli saletyni z Filipin. Kiedy parafię tę
odwiedził saletyński duszpasterz powołań,
Edwin Conselva ponownie zaczął zastanawiać się nad swoim powołaniem. – Odczułem, że Bóg znowu mnie wzywa. Musiałem
to sprawdzić – powiedział. Do zgromadzenia zgłosił się w 2005 roku, mając 40 lat.
Najpierw spędził tydzień w seminarium
saletyńskim na Filipinach, by przyjrzeć się
życiu zakonnemu. Wtedy zrozumiał, że jest
to właściwe miejsce dla niego.
Edwin D. Conselva po ukończeniu szkoły
średniej był tancerzem polinezyjskim i
pracował jako steward w liniach lotniczych.
Jest pierwszym saletynem z Hawajów,
wyświęconym dla filipińskiej prowincji
zgromadzenia. Święceń kapłańskich udzielił mu ordynariusz Honolulu biskup Clarence Richard Silva w 175 rocznicę urodzin
wielkiego misjonarza Hawajów św. Damiana de Veustera.
Za: www.saletyni.pl

ŻYWA SZOPKA W UŻHORODZIE
Od 8 do 14 stycznia, przy nieukończonym
klasztorze Kapucynów w Użhorodzie, na
wspólnym, cowieczornym kolędowaniu
gromadziła się spora grupa wiernych licząca 100, czasami 200, a bywało także, że i
300 osób.

Historia upadku ludzi w raju, protoewangelia, zwiastowanie Maryi, wędrówka do
Betlejem, objawienie Dobrej Nowiny pasterzom, narodziny Jezusa, pokłon Trzech
Króli i trwające ponad 30 minut po przedstawieniu wspólne śpiewanie kolęd.

Taki program przygotowali bracia kapucyni
wraz z przyjaciółmi klasztoru, aby razem z
mieszkańcami Użhorodu przeżywać radość
Bożego Narodzenia. Oprócz osób występujących w spektaklu ważną rolę odgrywały
także żywe zwierzęta — owce, osioł, cielątko, kaczki i króliki.
Żywa szopka cieszyła się wielkim zainteresowaniem, szczególnie wśród dzieci, dla
których wyjątkową atrakcję stanowiło
pogłaskanie osiołka „na dobranoc”.
Bracia Mniejsi Kapucyni z Użhorodu
Za: www.kapucyni.pl

Zapowiedzi wydarzeń

ZAPROSZENIE DO KRZYDLINY

Krzydlinie Małej k/Wrocławia. Pełna informacja o Sympozjum poniżej.

na sympozjum o życiu konsekrowanym

1930 – Powrót do źródeł – życie konsekrowane żywą Ewangelią w świecie
Ks. bp. prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski

PROGRAM:
W imieniu Misjonarzy Klaretynów – Redakcji dwumiesięcznika Życie Konsekrowane
oraz Podyplomowych Studiów Teologii
Życia Konsekrowanego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu zapraszamy na Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego nt.: Wiarą
odnowieni – Duchem Świętym umocnieni.
Życie konsekrowane 50 lat po Soborze
Watykańskim II. Sympozjum odbędzie się w
dniach: 30 kwietnia – 03 maja br. w Klaretyńskim Centrum Dialogu i Spotkań w

XII Ogólnopolskie Sympozjum Teologii
Życia Konsekrowanego Wiarą odnowieni
Duchem Świętym umocnieni. Życie Konsekrowane – 50 lat po Soborze Watykańskim II
Krzydlina Mała 30 kwietnia – 03 maja 2015
30 kwietnia (czwartek)
1800 – Eucharystia – przewodniczy Ks. bp.
prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski
1900 – Kolacja
1920 – Przywitanie Gości

10

01 maja (piątek)
0700 – Jutrznia
0730 – Śniadanie
0800 – Konferencja I – Być w Kościele i dla
Kościoła
Ks. Bp dr Kazimierz Gurda
0840 – Dyskusja
0900 – Konferencja II –Charyzmatyczny
wymiar życia Konsekrowanego
O. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF
0940 – Dyskusja
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1000 – Konferencja III – Rady ewangeliczne –
radykalizm wobec liberalizmu
S. dr Beata Zarzycka
1040 – Dyskusja
1200 – Eucharystia (kazanie, przewodniczy
Ks. Bp dr Kazimierz Gurda)
1300 – Obiad
1500 – Konwersatoria tematyczne
1. Różnorodność w jedności i jedność w
różnorodności – charyzmaty w charyzmacie
S. dr Joanna Pępkowska MC
2. Życie konsekrowane wobec współczesnych wyzwań epoki
O. lic. Fabian Kaltbach OFM
3. Rady ewangeliczne: trudności, problemy,
radości i nadzieje – aktualny stan
S. dr Sybilla Kołtan MI
1600 – Kawa
1700 – Dyskusja panelowa (prowadzi S. dr
Sybilla Kołtan MI)
1900 – Kolacja
2030 – Nabożeństwo majowe

1700 – Dyskusja panelowa (prowadzi o. prof.
dr hab. Piotr Liszka CMF)
1900 – Kolacja
2030 – Nabożeństwo majowe
03 maja (niedziela)
0700 – Eucharystia (przewodniczy O. lic.
Aleksander Bober CMF)
0800 – Śniadanie
0830 – Konferencja I – Uczestnictwo świeckich w posłannictwie osób konsekrowanych
Ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS
0915 – Dyskusja
1000 – Konferencja II – Współczesne areopagi dla misji osób konsekrowanych
O. prof. Józef Augustyn SJ
podsumowanie Sympozjum – O. prof. dr
hab. Piotr Liszka CMF
1130 – Obiad
Zgłoszenia i wszelkie bardziej szczegółowe
informacje:
pod
adresem:
jkicinskicmf@gmail.com lub tel. 071/348 30 86

• Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży
różnorodnych technik plastycznych jako
środka wypowiedzi.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki, wydzieranki, szmatki, grafika itp.). Prace powinny być
wykonane na papierze typu blok rysunkowy lub brystol w formacie nie mniejszym
niż A4 (210x297 mm).
Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na
poszczególne kategorie wiekowe :
a) dzieci w wieku przedszkolnym,
b) uczniowie klas I – III,
c) uczniowie klas IV – VI,
d) gimnazjaliści,
e) licealiści.
Prace należy składać osobiście, nadsyłać
pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt
nadsyłającego) do 10 lipca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Całkowity koszt Sympozjum (noclegi, posiłki) wynosi – 280 zł. Prosimy bardzo o
potwierdzenie udziału w Sympozjum do
dnia 20 kwietnia br.

02 maja (sobota)
0700 – Jutrznia
0730 – Śniadanie
0800 – Konferencja I – Formować się dziś, by
nie zaniedbywać jutra. Nowe wyzwania
formacyjne
S. dr Jolanta Hernik RMI
0840 – Dyskusja
0900 – Konferencja II – Wspólnota – aktualne
wyzwania. Jak żyć, by być znakiem Bożej
miłości?
O. prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF
0940 – Dyskusja
1000 – Konferencja III – W trosce o tożsamość
zakonną – by nie zatracić tego, co istotne
O. prof. dr hab. Jerzy Gogola OCD
1040 – Dyskusja
1200 – Eucharystia (kazanie, przewodniczy O.
dr Krzysztof Gierat CMF)
1300 – Obiad
1500 – Konwersatoria tematyczne
1. Co z formacją – plany, programy –
pomoc czy kolejny obowiązek?
S. dr Jolanta Hernik RMI
2. Jaki model życia wspólnotowego – by
wszystkim żyło się dobrze?
S. dr Władysława Krasiczyńska CSSJ
3. Rozpaleni Bożą miłością, czy zmęczeni
życiem – jak zachować pierwotną
gorliwość?
O. lic. Robert Kycia CMF
1600 – Kawa

Dojazd: PKP (ewentualnie PKS) ze stacji
Wrocław Główny do stacji Wołów (kierunek: Głogów, Zielona Góra) – stąd gwarantujemy dojazd samochodem do Krzydliny.
O. Jacek Kiciński CMF

ZAPOWIEDZ KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Życie konsekrowane widziane oczyma
dzieci i młodzieży”.
Zgromadzenie Sióstr Felicjanek Prowincja
Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie
ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny
dla dzieci i młodzieży „Życie konsekrowane
widziane oczyma dzieci i młodzieży”. Na
laureatów czekają dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
Celem konkursu jest:
• Zachęcenie nauczycieli i uczniów do
czynnego zainteresowania się tematyką
życia konsekrowanego (poznania Zgromadzeń Zakonnych).
• Zainteresowanie uczniów różnorodnością
Zgromadzeń zakonnych.
• Zwrócenie uwagi uczniów na misję osób
konsekrowanych.
• Popularyzowanie wiedzy o świętych i
błogosławionych założycielach oraz członkach zakonów.
• Rozwijanie wśród dzieci, młodzieży wrażliwości na powołanie.
• Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni
dzieci i młodzieży.
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Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
ul. Kościuszkowców 85
04-545 Warszawa
Z dopiskiem „KONKURS”.
Na laureatów czekają dyplomy oraz nagrody rzeczowe o wartości:
I nagroda - do 500 zł
II nagroda - do 400 zł
III nagroda - do 300 zł.
Wyróżnienia w każdej grupie wiekowej do
200 zł. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15
grudnia 2015 roku. Wręczenie nagród
podczas wernisażu wystawy - 10 stycznia
2016 roku. Wystawa zostanie zamknięta z
dniem zakończenia roku życia konsekrowanego tj. 2 lutego 2016 roku.
Więcej informacji na temat konkursu można znależć w regulaminie konkursu zamieszczonym na stronie internetowej
Zgromadzenia
Sióstr
Felicjanek: www.felicjanki.waw.pl
oraz
na
www.zyciezakonne.pl
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DOMINIKANIE

ZAPRASZAJĄ NA LEDNICĘ
„W imię Ducha Świętego” zgromadzimy się
6 czerwca. Spotkanie Młodych pod Bramą
Trzeciego Tysiąclecia odbędzie się już po
raz 19. Przyjedź po dary Ducha Świętego i
daj się porwać Jego miłości! Czas, żebyś już
zapłonął!

„6 czerwca 2015 roku wspólnie będziemy
prosić o dary Ducha Świętego i z radością
przeżywać obecność Chrystusa pośród nas.
A kiedy zajdzie słońce będziemy Go uwielbiać w Najświętszym Sakramencie i pójdziemy za Nim” – dodaje ojciec Jan.

To największe wydarzenie duszpasterskie
w Polsce – co roku w pierwszą sobotę
czerwca gromadzi dziesiątki tysięcy młodych ludzi z Polski i zagranicy. Spotkaniom
od początku patronował Jan Paweł II, a po
nim kolejni papieże.
„To już dziewiętnasty rok stoję pod Bramą
III Tysiąclecia wypatrując każdą i każdego z
Was. Czekam aż Pola Lednickie zapełnią się
Waszymi młodymi sercami, głodnymi wiary, nadziei i miłości” – pisze twórca lednickich spotkań, ojciec Jan Góra.

Nawiązując do hasła tegorocznego spotkania, duszpasterz Lednicy przypomina Światowe Dni Młodzieży, które w 1991 roku
odbyły się w Częstochowie z udziałem
papieża Jana Pawła II.

„Święty Jan Paweł II wyciągnął nad nami
ręce i przekazał nam Ducha Świętego,
bierzmując symbolicznie młodzież całego
świata. Pragniemy ten gest powtórzyć i
odnowić. Papież Franciszek włoży ręce na
naszych biskupów, a ci z kolei na zgromadzonych nad Lednicą kapłanów. Kapłani
przekażą Ducha Świętego młodzieży. Gest
nałożenia rąk będzie wielkim i czytelnym
znakiem umocnienia i posłania” – pisze
ojciec Jan.
Najbliższe czuwanie na Polach Lednickich
kończy trzyletni okres przygotowań do
przypadających w 2016 roku jubileuszy:
1050. rocznicy chrztu Polski i 800-lecia
istnienia Zakonu Kaznodziejskiego, a także
do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
W ramach duchowych przygotowań do
tych wydarzeń uczestnicy rozważali w 2013
roku tajemnicę Boga Ojca, a rok termu –
Syna Bożego.
Za: www.dominikanie.pl

Witryna tygodnia

MODLITWY NA ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
(PRZYGOTOWANE PRZEZ OSOBY KONSEKROWANE Z ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ)

Modlitwa na Rok Życia Konsekrowanego 1

Modlitwa na Rok Życia Konsekrowanego 2

(za osoby konsekrowane)

(dla osób konsekrowanych)

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
Ty przez wieki powołujesz kobiety i mężczyzn,
by dążyli do życia w doskonałej miłości
poprzez praktykowanie rad ewangelicznych:
ubóstwa, czystości i posłuszeństwa;
W tym Roku Życia Konsekrowanego składamy
Ci dzięki za ich odważne świadectwo wiary
i pociągający przykład życia;
Ich dążenie do świętości uczy nas
składania Tobie coraz doskonalszej
ofiary z samych siebie.
Prosimy Cię, ubogacaj nadal swój Kościół,
powołując synów i córki, którzy odnajdując
tę cenną perłę, strzegą ponad wszystko
skarbu Królestwa Niebieskiego. Amen.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
oto my – osoby życia konsekrowanego,
stajemy przed Toba
z sercem przepełnionym miłością i dziękczynieniem.
Bądź uwielbiony, Panie,
w darze Twojego wezwania i konsekracji.
Dziś na nowo zawierzamy Ci
nasze powołanie i wybór.
Naznacz pieczęcią Swego Ducha
Bogactwo charyzmatów i misji.
Prowadź profetycznym szlakiem życia,
abyśmy dla innych stawali się światłem Boga.
Pomnażaj w nas gorliwość apostolską
i ucz dzielić się Ewangelią nadziei.
Spraw, by Rok Życia Konsekrowanego
stał się źródłem odnowy
duchowej i liczebnej naszych wspólnot
i zgodnie z Twoją wolą prowadź nas do świętości. Amen

.
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Odeszli do Pana
ŚP. O. MAREK HAŁAMBIEC (1931-2015) OFMConv
Dnia 10 stycznia 2015 r. w szpitalu w Radomsku zmarł w wielu 83 lat, w 64 roku
życia zakonnego i 58 roku kapłaństwa O.
Marek Jan Hałambiec, jubilat w Zakonie i
kapłaństwie.
Jan Hałambiec urodził się 14 grudnia 1931
r. w Kopyczyńcach w woj. tarnopolskim
jako syn Karola i Franciszki z d. Woźny.
Naukę rozpoczął w swojej rodzinnej miejscowości, jednak sytuacja polityczna sprawiła, że w r. 1945 wraz z rodziną wyjechał
do Białej k/Prudnika. Tam ukończył szkołę
podstawową, następnie gimnazjum w
Prud- niku. W Białej rozpoczął naukę w
liceum. W r. 1950 zgłosił się do Zakonu
Franciszkanów, gdzie otrzymał imię Marek.
Nowicjat odbył w Krakowie w roku
1950/51. Pierwszą profesję złożył 12
września 1951 r. Filozofię studiował u Dominikanów w Krakowie w latach 19521954. Profesję wieczystą złożył 10
października 1954 r. Następnie studiował
teologię w naszym studium w Krakowie.
Święcenia kapłańskie otrzymał 21 grudnia
1957 r.
W Krakowie pozostał do r. 1965 pracując
jako bibliotekarz, katecheta, a następnie
wychowawca w Seminarium. Lubił pracować w bibliotece, temu zajęciu poświęcił
się nawet w ostatnich latach życia w klasztorze w Radomsku. W latach 1965-67 pracował w Głogówku jako wikariusz parafii,

zaś w roku 1967/68 jako katecheta i prefekt
w Niższym Seminarium w Legnicy. W roku
1968/69 pełnił funkcję magistra kleryków w
Krakowie. W latach 1969-71 był katechetą i
wikariuszem parafii we Lwówku Śląskim. W
1971 roku został wybrany gwardianem w
Krakowie. W latach 1974-1980 przebywał w
Dąbrowie Górniczej, najpierw jako wikariusz, a następnie gwardian i proboszczem.

win- cji, które to urzędy pełnił przez cztery
kadencje do r. 1996, z trzyletnią przerwą
(1983-86), kiedy to pełnił urząd gwardiana
w Rychwałdzie. W latach 1996-2000 był
gwardianem klasztoru św. Anto- niego w
Krakowie. W latach 2000-2004 przebywał w
klasztorze w Chęcinach, zaś od r. 2004 do
śmierci w klasztorze w Radomsku. W sierpniu 2014 r. przeszedł udar krwotoczny pnia
mózgu. Od tego czasu był ograniczony
ruchowo. 31 grudnia 2014 r. został zabrany
do szpitala, gdzie stwier- dzono rozległy
zawał serca. Odszedł do Pana 10 stycznia
2015 r. w obecności współbraci.
O. Marek interesował się historią Zakonu i
Prowincji. Napisał wiele not historycznych
o naszych klasztorach do Katalogu prowincji. Jest także autorem zbiorku biogramów
„Kresowi Fran- ciszkanie XX wieku”. W r.
2005 został powołany na członka komisji
ds. opracowania historii Pro- wincji. Przez
wiele lat był czynnym uczestnikiem zjazdów byłych mieszkańców Ziemi Kopyczynieckiej – w Udaninie, a później we Wrocławiu.
Uroczystości pogrzebowe śp. O. Marka
odbyły się we czwartek 15 stycznia w Radomsku. o. Piotr Gryziec, Sekretarz Prowincji

Na kapitule prowincjalnej w r. 1980 został
wybrany wikariuszem i sekretarzem pro-

ŚP. O. ROBERT PAWLAK (1976-2014) OFMConv
Dnia 13 stycznia 2015 r. w klasztorze w
Jaśle zmarł nagle w wieku 39 lat,
przeżywszy 19 lat w Zakonie oraz 9 lat w
kapłaństwie o. Robert Pawlak, katecheta,
duszpasterz ministrantów, młodzieży i
dzieci, harcerz. Urodził się dnia 1 lutego
1976 r. w Nałęczowie jako syn Jana i Janiny
z d. Błaszczyk. Ukończył szkołę podstawową oraz liceum ogólnokształcące w Nałęczowie. W tym okresie należał do Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Po zdaniu matury we wrześniu 1995 r.
rozpoczął nowicjat w Kalwarii Pacławskiej.
Dnia 29.09.1996 r. złożył pierwsze śluby
zakonne. Po V roku studiów w WSD Franciszkanów w Krakowie w lipcu 2001 r.
został skierowany do odbycia rocznej praktyki duszpasterskiej w Kalwarii Pacławskiej.

Pracował w zakrystii, był opiekunem ministrantów, założył przy kościele scholę dziecięcą. We wrześniu 2002 r. powrócił do
Seminarium, aby ukończyć studia. Dnia 7
grudnia 2002 r. złożył wieczyste śluby
zakonne. Po ukończeniu studiów teologicznych został skierowany do klasztoru w
Harmężach, gdzie pracował przez trzy lata
jako katecheta, opiekun mini- strantów,
zajmował się także przygotowaniem młodzieży do bierzmowania oraz scholą dziecięcą. Podczas pobytu w Harmężach
otrzymał święcenia diakonatu (19 marca
2005 r.) oraz prezbiteratu (11 grudnia 2005
r.).
Od lipca 2006 r. ponownie został skierowany do klasztoru w Kalwarii Pacławskiej. Od
stycznia 2007 r. był stałym współpra-
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cownikiem prowincjalnego duszpasterstwa
młodzieży i powołań oraz współpracownikiem dyrektora Franciszkańskiego
Spotkania Młodych. W sierpniu 2007 r.
został przeniesiony do Franciszkańskiego
Domu Formacyjno-edukacyjnego w Rychwałdzie. Oprócz pracy rekolekcyjnej
zajmował się tam organizacją kursów dla
narzeczonych oraz duszpasterstwem małżeństw; współpracował także przy organi-

zacji kursów Alfa. Z dniem 1 lipca 2010 r.
został prze- niesiony do klasztoru w Szklarskiej Porębie, gdzie pracował jako katecheta i opiekun ministrantów. Od 1 lipca 2014
roku pracował w klasztorze i parafii św.
Antoniego w Jaśle także jako katecheta,
opiekun ministrantów, duszpasterz przedszkolaków, młodzieży oraz Wspólnoty
Emmanuel. Przez całe życie kapłańskie przy
różnych okazjach podtrzymywał kontakty z

harcerzami. Odszedł nagle i niespodziewanie dnia 13 stycznia 2015 r.
Uroczystości pogrzebowe śp. O. Roberta
Pawlaka odbyły się dnia 17 stycznia 2015 r.
w Jaśle z licznym udziałem wiernych oraz
Współbraci zakonnych. Ciało Zmarłego
zostało złożone w grobowcu franciszkańskim na starym cmentarzu. O. Piotr
Gryziec – sekretarz Prowincji

ŚP. KS. JÓZEF MICHURSKI (1937-2014) SDB
Dnia 15 stycznia – w 78 roku życia, 58 ślubów zakonnych i 49 roku kapłaństwa –
odszedł do Pana ks. Józef Michurski, salezjanin.

1967-1968 – Wierzchowo Człuchowskie:
współpracownik w duszpasterstwie 19681977 – Piła: katecheta, opiekun LSO

Curriculum vitae:
ur. 19.03.1937 – w Żdżarach
1956-1957 – Nowicjat: Czerwińsk nad Wisłą
02.08.1957 – Pierwsze śluby zakonne:
Czerwińsk nad Wisłą 1957-1958 – Asystencja: Biała
1958-1960
–
Studia
filozoficzne:
Woźniaków
1960-1961 – Asystencja: Siemczyno, Lutomiersk 1961-1962 – Studia filozoficzne:
Woźniaków
1962-1963 – Łódź – św. Barbara: student
teologii w Seminarium Diecezjalnym 19631966 – Studia teologiczne: Ląd nad Wartą
12.02.1966 – Święcenia kapłańskie: Ląd nad
Wartą 1966-1967 – Debrzno: katecheta

1977-1978 – Łódź – św. Barbara: Inspektorialny Duszpasterz Młodzieży
1978-1979 – Czerwińsk: magister nowicjatu
1979-1980 – Rzym: UPS – student duchowości
1980-1981 – Czerwińsk: magister nowicjatu
1981-1983 – Woźniaków: wikariusz dyrektora, wykładowca w seminarium 1983-1989
– Głosków: dyrektor wspólnoty, proboszcz
1989-1990 – Suwałki: wikariusz dyrektora,
współpracownik w duszpasterstwie 19901999 – Woźniaków: proboszcz, dziekan
Dekanatu Kutnowskiego św. Michała Archanioła
1999-2015 – Warszawa – Bazylika: wikariusz
parafialny,
od 2013 współpracownik w duszpasterstwie
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w
Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Warszawie w poniedziałek, 19 stycznia
2015 r. Polecajmy ks. Józefa Bożemu Miłosierdziu.
Za: www.salezjanie.pl

ROK z YCIA KONSEKROWANEGO 2015

na www.zyciezakonne.pl

•
•
•
•

Rok Życia Konsekrowanego na świecie
Rok Życia Konsekrowanego w Polsce
Rok Życia Konsekrowanego w Diecezjach
Dokumenty na Rok Życia Konsekrowanego
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