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Wiadomość Tygodnia 
 
 

! !

W Licheniu rozpoczęło się  137 zebranie plenarne KWPZM poświęcone  wyborowi  nowych  władz Konferencji 

WYBRANO NOWEGO PRZEWODNICZĄCEGO KWPZM 
 
 

We wtorek 11 października w Licheniu rozpoczęło się dwudniowe 
zebranie plenarne Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w 
Polsce. Ordynariusze zakonni wybierają dziś nowego prze-
wodniczącego i nową konsultę (zarząd) Konferencji. 
 
Podczas porannej modlitwy brat starszy zgromadzenia albertynów 
– br. Paweł Flis przybliżył postać św. Brata Alberta. 25 grudnia 
minie bowiem 100. rocznica jego śmierci. Jak zapowiedział za-
konnik, decyzją Konferencji Episkopatu Polski, Rok 2017 będzie 
Rokiem św. Brata Alberta. Tydzień wcześniej w kościołach zostanie 
odczytany list pasterski o opiekunie nędzarzy i wydziedziczonych - 
patronie miłosierdzia. 
 
Przed południem dotychczasowi przewodniczący o. Janusz Sok 
CSsR i ekonom ks. Piotr Ciepłak MS złożyli sprawozdanie ze swojej 
działalności za lata 2013-2016. Obydwaj podziękowali za ofiarną 
pracę i ogromne zaangażowanie sekretarza generalnego KWPZM 
o. Kazimierza Malinowskiego OFMConv (ósmy rok). 
 
Podziękowania otrzymał również ks. bp Kazimierz Gurda, prze-
wodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i 
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, za obecność na zebraniach 
plenarnych konferencji zakonnej, za duchową asystencję i za 
prezentowanie spraw zakonów podczas zebrań Episkopatu. 
 
Pośród najważniejszych wydarzeń minionego okresu uznano: 
peregrynację kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w męskich 
klasztorach, ofiarowanej przez Prymasa Tysiąclecia, Rok Życia 
Konsekrowanego w Kościele, powołanie delegatów ds. zakonów 
męskich w diecezjach czy wejście w życie nowego Statutu KWPZM. 
 
Dotychczasowy przewodniczący wyraził przekonanie, że 
dzisiejszemu człowiekowi najbardziej potrzeba ze strony osób 
konsekrowanych dzielenia się doświadczeniem wiary, wspólnoty, 
więzi i braterstwa. 
 
Na zaproszenie Konsulty o. Waldemar Barszcz TOR wygłosił referat 
nt. roli i kompetencji KWPZM w praktyce Kongregacji Instytutów 
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. 
 
Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce 
(KWPZM) została powołana do istnienia przez Prymasa Tysiąclecia 
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 15 kwietnia 1958 r. i zatwierdzona 
dekretem Kongregacji dla Zakonów 30 listopada 1963 r. 
 
Aktualnie w skład KWPZM wchodzi 57 rodzin zakonnych skupi-
onych w 78 jurysdykcjach (prowincjach i delegaturach), łącznie 
ponad 12 tys. zakonników (w tym 3300 pracujących za granicą). 

Cele i formy działania KWPZM to: wspieranie współpracy między 
instytutami zakonnymi, współpracę z Konferencją Episkopatu 
Polski, współpracę z innymi konferencjami wyższych przełożonych 
w Polsce i Europie, promowanie wiedzy na temat życia konsekro-
wanego, a także prowadzenie działalności gospodarczej.           jms 
* 
Sesja popołudniowa pierwszego dnia obrad KWPZM, której prze-
wodniczy k.s Paweł Naumowicz MIC, poświęcona jest wyborowi 
nowych władz Konferencji. W pierwszej kolejności przystąpiono do 
wyboru przewodniczącego KWPZM. Już w pierwszym głosowaniu 
został nim ponownie o. Janusz Sok CSsR, który od trzech lat 
sprawuje tę funkcję. 
 

 
 
O. Janusz Sok urodził się 20 września 1966 w Dębicy. Po 
ukończeniu szkoły średniej studiował na kierunku filozofii przyrody 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1986 wstąpił 
do Zgromadzenia Redemptorystów, pierwszą profesję zakonną 
złożył 2 lutego 1988. Po ukończeniu studiów filozoficzno-
teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorys-
tów w Tuchowie uzyskał stopień magistra teologii i przyjął święce-
nia kapłańskie 30 maja 1993. 
 
Później rozpoczął studia na kierunku muzykologii kościelnej na 
Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie, uzyskując w 1998 r. stopień 
magistra muzykologii. Ukończył również Podyplomowe Studium 
Dyrygenckie na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. 
 
Od 1998 do 2002 był wykładowcą muzyki i śpiewu kościelnego w 
WSD Redemptorystów w Tuchowie. W 2004 uzyskał doktorat z 
muzykologii na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskie-
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go w Warszawie na podstawie rozprawy Graduał ms. 2a z Biblioteki 
Sióstr Klarysek ze Starego Sącza w świetle tradycji polskiej i europe-
jskiej. 
 
W latach 2002-2005 był radnym nadzwyczajnym w Zarządzie 
Prowincji Warszawskiej redemptorystów, drugim dyrygentem 
chóru na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego i duszpas-
terzem akademickim w Warszawie. Był przełożonym wspólnoty 
w Lublinie w latach 2004-2005. 
 
Od 2005 do 2011 pełnił urząd ekonoma Prowincji. Podejmował 
także posługę misjonarza-rekolekcjonisty oraz koordynował akcję 
pomocy Kościołowi na Wschodzie Mission Apeal, prowadzoną 
przez polskich redemptorystów w USA. 

 
Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Musica Sacra. Został 
wybrany na przelożonego Prowincji Warszawskiej Redemptorys-
tów podczas I sesji XV Kapituły Prowincjalnej w dniu 20 stycznia 
2011 na czteroletnią kadencję. W tym samym dniu objął ten urząd. 
15 września 2013 został wybrany przewodniczącym Konferencji 
Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich na trzyletnią kadencję. 
W styczniu 2015 r. ponowmie został wybrany prowincjałem war-
szawskiej prowincji redemptorystów 
 
Po wyborze przewodniczącego dokonano także wyboru jego 
zastępcy. Został nim O. Wiesław Dawidowski, prowincjał augustia-
nów               red.

 
 
 
 

Wiadomości  z  kraju 
 
 

 

KONGRES SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W POLSCE 
 

W dniach 30 września – 2 października w 
Licheniu odbył się II Kongres Dyrektorów 
Salezjańskich Przedszkoli, Szkół i Ośrodków 
Wychowawczych Salezjanów (z 4 in-
spektorii) i Córek Maryi Wspomożycielki (z 
2 indpektorii) z Polski. 
 
Jedną z kwestii, nad którą najbardziej dys-
kutowano, była ogromna rola internetu 
dzisiaj, szanse i zagrożenia, jakie niesie ze 
sobą na polu wychowania 
 
Pierwszym punktem tegorocznego spot-
kania była Msza św., w czasie której homilię 
wygłosił Inspektor z Warszawy ks. Andrzej 
Wujek. Po kolacji, w czasie tzw. rodzinnego 
wieczoru, przedstawiciele salezjanów i 
salezjanek zaprezentowali krótko dzieła 
wychowawcze, które prowadzą we włas-
nych inspektoriach. Następnie, uczestnicy 
zebrali się na wspólnych nieszporach, po 
których słówko wieczorne powiedział ks. 
Dariusz Bartocha, inspektor krakowski. 
 
Ostatnim punktem programu w pierwszym 
dniu była projekcja filmu In Real Life (prod. 
Wielka Brytania 2013). Wprowadzenie do 
filmu przygotowała prof. UKSW dr hab. 
Monika Przybysz (trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=71pX
YIwYpaU). Film przedstawia ważny prob-
lem współczesnego społeczeństwa jakim 
jest przeogromny wpływ Internetu na 
dzieci i młodzież. Zabierając widza z sypial-
ni brytyjskiego nastolatka do Doliny 
Krzemowej reżyser Beeben Kidron próbuje 
pokazać w jaki sposób obietnica nieograni-
czonej i otwartej komunikacji staje się 
niejednokrotnie sposobem uwięzienia 
młodego człowieka i jego alienacji w real-
nym życiu. 

 
W drugim dniu uczestnicy kongresu 
wysłuchali rano konferencji pani profesor 
Moniki Przybysz zatytułowanej Internet w 
szkole, szanse i zagrożenia. 
 
Wśród poruszanych zagadnień znalazły się 
m.in. Zmiany w komunikacji międzypo-
koleniowej, Social media w ewangelizacji i 
duszpasterstwie, Facebook jako narzędzie 
do pracy zespołowej, Facebook jako 
narzędzie promocji i ewangelizacji, Twitter 
jako źródło informacji i formacji do komu-
nikacji, Periscope i Facebook Live jako 
narzędzie transmisji w czasie rzeczywistym, 
Snapchat jako platforma dialogu z 
młodzieżą, Aplikacje mobilne i komu-
nikacja mobilna, Szanse i zagrożenia (sex-
ting) w mediach społecznościowych. 
 

 
 
W południe uczestnicy zgromadzili się na 
Mszy św., której przewodniczył i homilię 
wygłosił ks. Adam Popławski, wikariusz 
inspektora pilskiego. Komentując słowa z 
księgi Hioba (rozdz. 42) oraz Ewangelii (Łk 
10,17-24) powiedział m.in.: „Hiob zmagał 
się nieustannie z pytaniami własnymi o 
sens przeżywanych wydarzeń. Musiał zadać 
sobie choćby takie pytanie: Czym to 
wszystko się zakończy? Czy zrealizuje się 
czarny scenariusz porażki bez nadziei? Bóg 
prowadzi jednak Hioba przez to dojmujące 

doświadczenie. W ten sposób wychowuje 
go do całkowitego zaufania Wszech-
mocnemu. (…) Zabiera mu wszystkie 
punkty oparcia, aby się oparł tylko na Nim. 
Hiob wychodzi ostatecznie zwycięsko z 
tego trudnego położenia (…) Całość tych 
rozważań możemy odnieść spokojnie do 
tych naszych spraw jako dyrektorów od-
powiedzialnych za szkoły, bo przecież 
jesteśmy trochę właśnie na takim etapie. 
Jak to niektórzy czują, jesteśmy na takim 
zakręcie (nadchodząca reforma oświaty – 
przyp. KK). A w tym wszystkim mamy nie 
zatracić Ewangelii radości, do której 
zachęca nas Papież Franciszek. Bóg wniesie 
w nasze życie nadzieję, że dzięki Niemu 
sprostamy wszystkim zadaniom, które się 
w życiu pojawiają”. 
 
Poobiednie obrady skoncentrowały się na 
prezentacji konkretnych sposób realizacji 
salezjańskiego systemu prewencyjnego. 
We wprowadzeniu do tematu przełożona 
inspektorii warszawskiej s. Lidia Strzelczyk 
przypomniała istotne elementy systemu 
wychowawczego przekazanego nam przez 
św. Jana Bosko. Jednym z prezentujących 
realizację systemu prewencyjnego w 
swojej placówce był ko. Karol Domagała z 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Różanymstoku. 
 
Pięknym podsumowaniem tego dnia był 
występ wychowanków z Różanegostoku 
podczas Wieczoru Rodzinnego. Warto 
nadmienić, iż w ten sposób chłopcy starają 
się m.in. zebrać pieniądze potrzebne na 
drogi lek dla chorego kolegi. 
 
W ostatnim dniu kongresu uczestnicy zajęli 
się na wspólnym spotkaniu tematem sa-
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mooceny salezjańskiego środowiska 
wychowawczego, szkolnego i zawodo-
wego w Europie. Punktem odniesienia był 
przygotowany przez Komisję Szkoła 
Salezjańska w Europie SDB-FMA dokument 
o potrzebach szkolnictwa salezjańskiego w 
złożonej rzeczywistości europejskiej. Jest 

on w zamierzeniu autorów narzędziem, 
które ma służyć ujednoliceniu oraz inspi-
rowaniu programu wychowawczego oraz 
wyborów wychowawczo-duszpasterskich, 
kulturalnych, dydaktycznych i organi-
zacyjnych adresowanym do odpowiedzi-

alnych za salezjańskie szkoły, przedszkola i 
ośrodki wychowawcze. 
 
Mszy św. kończącej trzydniowy Kongres 
przewodniczył w niedzielne południe ks. 
Jarosław Pizoń, inspektor z Wrocławia.                  

Za: red.
________________________________________________________________________________________________________ 
  

W ŁAGIEWNIKACH ODBYWA SIĘ ZEBRANIE 
PRZEŁOŻONYCH SIÓSTR ZAKONNYCH 
 

 
Kanonizacja Matki Teresy z Kalkuty, 1050. rocznica chrztu Polski, 
Światowe Dni Młodzieży – to niektóre z tematów 134. Zebrania 
Plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich 
Zgromadzeń Zakonnych w Polsce, które odbywa się w dniach 11-
13 października w Sanktuarium Miłosierdzia w krakowskich 
Łagiewnikach. 
 
„Spotkanie będzie się odbywało się w Sanktuarium Miłosierdzia w 
Łagiewnikach, aby włączyć się wspólnie jako gremium reprezen-
tujące siostry zakonne w Polsce, modlitwą i wspólną refleksją, w 
dziękczynienie Bogu bogatemu w Miłosierdzie za Jego wielkie 
dary” – zapowiedziała s. Jolanta Olech SJK, sekretarz generalna 
KWPŻZZ. 

– Jako temat wybrałyśmy tym razem pogłębioną refleksję nad 
naszym życiem i działaniem w perspektywie: „Sól ziemi: między 
tradycją, anachronizmem i nowoczesnością” – dodała. 
 
Wśród omawianych tematów i informacji sa także wydarzenia 
ostatnich miesięcy, w tym 1050. rocznica chrztu Polski, Światowe 
Dni Młodzieży oraz kanonizacja Matki Teresy z Kalkuty. O nowej 
świętej będą mówiły członkinie założonego przez nią zgromadzen-
ia, siostry Misjonarki Miłości z Warszawy. 
 
Gośćmi spotkania będą m.in. metropolita krakowski kard. Stanisław 
Dziwisz oraz biskupi pomocniczy krakowscy Grzegorz Ryś i Damian 
Muskus. Spotkanie zakończy się 13 października. 
 
Konferencja Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Za-
konnych, która spotyka się dwa razy w roku na zebraniach ple-
narnych, skupia ok. 150 członkiń. Są nimi przełożone generalne i 
prowincjalne, reprezentujące zgromadzenia zakonne obecne w 
Polsce.                                                                        Za: www.deon.pl  

________________________________________________________________________________________________________ 
 

GENERAŁ BRACI MNIEJSZYCH 

NA  KALWARII 
 
 

Tylko wtedy, gdy pozwolimy objąć się 
miłości i miłosierdziu, i staniemy się ucz-
niami i misjonarzami miłosierdzia, 
będziemy zdolni do zwycięstwa nad kul-
turą śmierci i destrukcji, która nas otacza i 
wchodzi w nasz krwiobieg – mówił 10 
października Minister Generalny Zakonu 
Braci Mniejszych O. Michael Perry OFM do 
zakonników zgromadzonych na Mszy św. w 
bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Przełożony zakonu fran-
ciszkańskiego przebywa w Polsce z 
wizytacją kanoniczną. 
 
O. Michael Perry, który jest 120 następcą 
św. Franciszka z Asyżu, gości obecnie w 
Sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Podczas Mszy św. w kal-
waryjskiej bazylice wspólnota zakonna 
obchodziła jubileusze ślubów zakonnych: 
60-lecia O. Edwarda Pawula, 50-lecia O. 
Emiliana Lenarta oraz 25-lecia O. Aleksan-
dra Sitnika i O. Junipera Ostrowskiego. W 
tym sanktuarium, tak ważnym dla 
wszystkich nas, u Matki Bożej Kalwaryjskiej, 
która wychowuje serca bernardynów 
chcemy podziękować za dar powołania 
franciszkańskiego, za dar braci jubilatów, 
ich posługę w prowincji, za ich obecność i 

wszystko, co przez swoją pracę i służbę 
wnoszą w nasze wspólne bernardyńskie 
„dziś” – mówił na rozpoczęcie Eucharystii 
Minister Prowincjany O. Jarosław Kania. 
 
Nawiązując do odczytanego fragmen-
tu Ewangelii św. Jana opisującego testa-
ment z Krzyża, O. Perry podkreślał, że w 
chwili konania Jezus nie przeklina swoich 
prześladowców i nie zwraca się przeciw 
Bogu za wycierpianą niesprawiedliwość, 
ale kontynuuje to, co robił w każdej chwili 
swojego życia. „Stara się pomóc swojej 
Matce, niewiastom i swojemu uczniowi, by 
nie poddali się beznadziejności i rozpaczy. 
Otacza ich płaszczem swojej miłości, tej 
miłości, którą dzieli z Ojcem” – tłumaczył O. 
Generał. Według niego, Jezus na krzyżu 
zaprasza do przyjęcia „wiecznego, czułego 
uścisku Ojca”, bo tylko to może uzdolnić 
człowieka do zmiany sposobu postrzegania 
życia i uzdrowić jego rany.  
 

 

 
„Tylko wtedy, gdy pozwolimy objąć się 
miłości i miłosierdziu, tylko kiedy staniemy 
się uczniami i misjonarzami miłosierdzia, 
będzie-my zdolni do zwycięstwa nad kul-
turą śmierci i destrukcji, która nas otacza i 
wchodzi w nasz krwioobieg” – zapewniał. 
„Ten gest czułości Jezusa przekazuje du-
chową moc miłosierdzia i miłości. Ten czuły 
uścisk przywraca do życia i pozwala 
narodzić się na nowo im, obecnym u stóp 
krzyża i, wraz z nimi, nam wszystkim” – 
podkreślał. Dodał, że dzięki temu otrzymu-
jemy nowy sposób widzenia i odwagę, 
abyśmy pomagali sobie nawzajem w 
miłosierdziu, w przebaczeniu i w miłości. 
Przełożony generalny Zakonu Braci 
Mniejszych zauważył, że Maryja pozostała 
niewzruszona pod krzyżem tylko dzięki 
mocy Bożego miłosierdzia, które pojawiło 
się w Jej życiu od momentu, kiedy wyraziła 
swoje „fiat” dla Bożej woli. „Także my jest-
eśmy wezwani, by pozwolić Duchowi 
Świętemu działać w nas i w naszych 
wspólnotach, by uczynił nas narzędzami 
komunii, wierności, jedności i miłosierdzia”  
– dodał. 
 
Na zakończenie O. Michael Perry modlił się 
słowami papieża Franciszka z adhortacji  
Evangelii Gaudium: „Maryjo, Gwiazdo 
nowej ewangelizacji, pomóż nam zajaśnieć 
świadectwem komunii i służby, żarliwej i 
ofiarnej wiary, sprawiedliwości i miłości do 
ubogich, aby radość Ewangelii dotarła aż 
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po krańce ziemi i żadne peryferie nie zos-
tały pozbawione jej światła”. 
 
Wizytacja kanoniczna rozpoczęła się w 
Kalwarii Zebrzydowskiej w sobotę wieczo-
rem. W niedzielę Generał Zakonu gościł w 

Wyższym Seminarium Duchownym OO. 
Bernardynów, gdzie rozmawiał z klerykami, 
wychowawcami i profesorami. W po-
niedziałek w kalwaryjskim Sanktuarium 
spotkał się z zakonnikami z różnych klaszt-
orów całej Prowincji. 

 
Wizytacja kanoniczna Ministra Generalne-
go Zakonu Braci Mniejszych w Polsce po-
trwa do 12 października.  

Za: www.kalwaria.eu  

________________________________________________________________________________________________________ 
 

BŁOGOSŁAWIENI MICHAŁ I 
ZBIGNIEW W NIEPOKALANOWIE 
 
W niedzielę, 9 października 2016 r., do Niepokalanowa przybyły 
relikwie bł. Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowiskiego, mec-
zenników z Peru. 
 
Jak zaznaczył prowincjał franciszkanów prowincji krakowskiej o. 
Marian Gołąb – do Niepokalanowa przybyło dwóch współbraci. 
„Zarówno o. Michał, jak i o. Zbigniew przyszli do zakonu idąc 
śladami św. Maksymiliana. On ich zafascynował i dlatego wybrali 
zakon franciszkański. Tak jak on, również oni chcieli dla Niepoka-
lanej zdobyć cały świat. To dlatego wyjechali na misję do Peru” – 
zaznaczył o. Marian. 
 

 
 
W imieniu klasztoru niepokalanowskiego relikwie przyjął kustosz 
sanktuarium o. Mirosław Adaszkiewicz. Z wdzięcznością i miłością 
oddał cześć nowym błogosławionym. 
 
Homilię wygłosił świadek życia męczenników o. Marek Krupa, mis-
jonarz z Boliwii. „Znałem o. Michała i Zbigniewa z czasów semi-
naryjnych. Razem uczyliśmy się, razem zdawaliśmy egzaminy. Przez 
ponad miesiąc przebywałem wraz z nimi na misji w Pariacoto, 
w Peru. Byli zwyczajni, a jednocześnie nadzwyczajni. Pracowali dla 
dobra innych, nie myśleli o sobie i swoim życiem nieśli innym fran-
ciszkańskie przesłanie: Pokój i Dobro” – mówił kaznodzieja. 
Zaznaczył też, że byli oni znani jako franciszkanie od św. Maksymili-
ana. „Gdy na kilka dni przed ich męczeńską śmiercią terroryści 
zniszczyli w miejscowości jedyną budkę telefoniczną i kilka budyn-
ków, napisali oni wzruszający list, w którym zaznaczyli, że są gotowi 
oddać swoje życie, jeśli tylko taka będzie potrzeba”. Tak też się 
stało. Już rok po ich śmierci rozpoczęto ich proces beatyfikacyjny, 
gdyż – jak przyznał osadzony w więzieniu przywódca terrorystów – 
„chcieli oni zmienić ludzkie serca i nakłaniali innych do dobra, 
pokoju i przebaczenia”. 
 

Na koniec homilii o. Marek podzielił się osobistym świadectwem 
wstawiennictwa błogosławionych oraz św. Maksymiliana i św. Jana 
Pawła II. „Dla misjonarzy nie jest największym wyzwaniem język, 
klimat czy inna kultura, ale choroby. Po kilku latach pracy misyjnej 
zachorowałem. Zostałem sparaliżowany. Przez ponad trzy miesiące 
patrzyłem w jeden punkt, gdyż nie mogłem nawet ruszyć powieką. 
Modliłem się do tych czterech świętych i prosiłem o pomoc. Po 
roku było na tyle dobrze, że mogłem przesiąść się na wózek inwali-
dzki. Po kolejnych długich miesiącach stanąłem na kulach, aby 
w końcu zacząć samodzielnie chodzić. Prosiłem w czasie tej długiej 
choroby nowych błogosławionych o to, bym mógł o własnych 
siłach stanąć przy ołtarzu i móc sprawować Przenajświętszą ofiarę. I 
tak się stało. Bóg jednak ma swój czas, czasem trzeba wielu 
miesięcy modlitwy i zaufania”. 
 
W uroczystościach wzięli udział liczni pielgrzymi, parafianie i goście. 
Obecni byli prowincjałowie trzech polskich prowincji fran-
ciszkańskich oraz delegat Generała Zakonu z Rzymu. 
 
Nowi błogosławieni ukochali ideał życia św. Maksymiliana i w 
pewien sposób wrócili do domu. Są nam oni dani po to, byśmy 
mogli się od nich uczyć, jak kochać drugiego człowieka – podkreślił 
na koniec uroczystości prowincjał franciszkanów prowincji war-
szawskiej, do której należy klasztor w Niepokalanowie – o. Wiesław 
Pyzio.                                                             Za: www.franciszkanie.pl    
 

ŚWIĘTY STANISŁAW PAPCZYŃSKI 
NA WARSZAWSKICH SIEKIERKACH 
 
Pijarska parafia MB Królowej Wyznawców w Warszawie na Siek-
ierkach otrzymała relikwie św. Stanisława Papczyńskiego. Z okazji 
tego wydarzenia na wszystkich mszach świętych w niedzielę 9 
października kazania głosił marianin ks. Wojciech Skóra, kustosz 
sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii na 
Mariankach. 
 
W kazaniach ks. Skóra przybliżał sylwetkę św. Stanisława, pod-
kreślając, że o. Papczyński przez wiele lat był pijarem, kształcił się w 
kolegium pijarskim, a następnie jako kapłan i zakonnik pijarski 
pracował w pijarskich placówkach. Był cenionym spowiednikiem i 
kaznodzieją, a z jego posługi korzystali wysocy urzędnicy państ-
wowi i dostojnicy kościelni. 
 
Chociaż o. Stanisław Papczyński wystąpił ze zgromadzenia pijarów, 
do końca zachowywał olbrzymi szacunek do tego zakonu, mówił 
ks. Skóra, dodając, że po pewnym czasie rozważał nawet powrót do 
pijarskiego zakonu. 
 
Po opuszczeniu zakonu pijarów, jako ksiądz diecezjalny ks. 
Papczyński w 1673 r. założył Zgromadzenie Maryi Niepokalanie 
Poczętej, tj. zakon Marianów, który jako jedyne polskie 
zgromadzenie zakonne przetrwał do dzisiaj. 
 
Kult, jakim wierni otaczali grób i pamięć zmarłego o. Stanisława, 
liczne cuda i uzdrowienia za jego przyczyną spowodowały, że mari-
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anie rozpoczęli starania o beatyfikację swego fundatora już w 
połowie XVIII wieku. 
 
O. Stanisław Papczyński (1631 – 1701) beatyfikowany został 16 
września 2007 w Licheniu, zaś kanonizowany 5 czerwca 2016, pod-
czas uroczystej mszy świętej na placu Świętego Piotra w Watykanie. 
O. Papczyński wpisał się w historię jako głosiciel Niepokalanego 
Poczęcia Matki Bożej, orędownik modlitwy za zmarłych, gorący 
patriota i doradca króla Jana III Sobieskiego. Na podręczniku re-
toryki o. Stanisława uczyły się pokolenia Polaków, m.in. słynny pijar 

ks. Stanisław Konarski, autor dzieł politycznych, reformator 
szkolnictwa i założyciel Collegium Nobilium. 
 
Dzisiaj polski zakon Marianów ma swoje placówki na wszystkich 
kontynentach świata. Realizuje hasło zakonne „W służbie dla Chrys-
tusa i Kościoła” prowadząc dzieła apostolskie i dobroczynne, 
bractwa Niepokalanego Poczęcia NM Panny, stowarzyszenia Po-
mocników Mariańskich, rozprzestrzeniając na cały świat kult 
Bożego Miłosierdzia.                     Anna Dziemska 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

25-LECIE OŚRODKA 
ORIONISTÓW W WARSZAWIE 
 
 

W czwartek Szef Gabinetu Prezydenta RP 
Adam Kwiatkowski uczestniczył w 
uroczystych obchodach 25-lecia działal-
ności Młodzieżowego Ośrodka Wychow-
awczego w Warszawie, prowadzonego 
przez Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło 
Boskiej Opatrzności – Księża Orioniści. 
 
W Kościele pw. św. Jakuba Apostoła 
dziękczynną eucharystię odprawił Metro-
polita Warszawski Kardynał Kazimierz Nycz.  

 
 
Po zakończeniu mszy św. odbyło się spot-
kanie z uczestnikami obchodów jubileuszu, 
podczas którego minister Adam Kwiatkow-
ski przekazał gratulacje i wyrazy uznania 
dla twórców, opiekunów oraz byłych i 

obecnych wychowanków Ośrodka przy 
ulicy Barskiej. 
 
Zgromadzenie założone przez Księdza 
Alojzego Orione zajmuje się pomocą 
osobom będącym w trudnej sytuacji 
życiowej i zapobieganiem ich wykluczeniu 
społecznemu. Orioniści prowadzą ośrodki 
pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-
lecznicze, placówki edukacyjne  i reko-
lekcyjne, schroniska dla bezdomnych oraz 
domy dla osób starszych i samotnych 
matek z dziećmi.        Za: www.prezydent.pl  

________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ŚWIĘTO GDAŃSKICH FRANCISZKANÓW 
 
8 X 2016 r. w Gdyni odbyło się kolejne Święto Prowincji św. 
Maksymiliana Marii. Jest to doroczne spotkanie franciszkanów 
posługujących w ramach tej zakonnej prowincji. 
 
W tym roku okazja do świętowania była wyjątkowa, bowiem 
Prowincja obchodzi trzydziestolecie istnienia. 
 

 
 
Gdynię wybrano nieprzypadkowo, bowiem to właśnie tu „wszystko 
się zaczęło”. Franciszkanie zatem powrócili do tego miejsca, by 
przypominać sobie początki swej Prowincji i przede wszystkim 
dziękować Panu Bogu za miniony czas Jego błogosławieństw. 
 

Spotkanie rozpoczęło się porywającą i głęboką katechezą o. Tade-
usza Brzozowskiego, wieloletniego misjonarza w Afryce. O. Tadeusz 
mówił o potrzebnej i zdrowej obsesji wdzięczności, która ukazuje 
drogę przygotowaną nam przez Pana Boga; o katechezie sukcesu, 
kluczu umierającego ziarna i o duchowości celebrytów. 
 
Po katechezie, która odbyła się w przedwojennej kaplicy św. Anto-
niego, bracia udali się do kościoła górnego, gdzie o godz. 12:00 
rozpoczęła się Eucharystia. Przewodniczył jej asystent generalny z 
Rzymu, o. Jacek Ciupiński, zaprzyjaźniony od lat z Prowincją św. 
Maksymiliana. Zebranych powitał najpierw gospodarz –  o. Piotr 
Matuszak, proboszcz gdyńskiej parafii św. Antoniego. Homilię 
wygłosił minister prowincjalny o. Jan Maciejowski. 
 
„Przybyliśmy, aby dziękować Bogu na trzydzieści lat naszej 
prowincji” – przypomniał o. Jan. „to trzydzieści lat, kiedy Pan Bóg 
się nami posługuje. Mamy świadomość, że jesteśmy skromnymi 
pracownikami winnicy Pańskiej”, dodał. Jednocześnie przełożony 
wszystkich franciszkanów gdańskiej Prowincji przestrzegł, iż „nie 
można zakorkować charyzmatu w słoiku i pokazywać jak pięknie 
wygląda. Trzeba mieć w sobie święty niepokój o Królestwo Boże”. 
 
Podczas Mszy św. śpiew animował chór Symfonia pod dyrekcją 
Bogumiły Swiłło. 
 
Na koniec liturgii wręczona została statuetka Fraternitatis Gra-
tiarum. Otrzymał ją pan Bolesław Kwiatkowski z Koszalina. Jest to 
piękne wyróżnienie dla osób, które w rozmaity sposób wspo-
magają naszą zakonną wspólnotę. Przez to wyróżnienie osoba 
włączana jest w grono przyjaciół duchowych synów św. Franciszka i 
tym samym korzystać mogą z duchowych przywilejów należnym 
zakonnikom. Statuetka wręczona została już po raz trzeci; wcześniej 
otrzymał ją pan Celestyn Kłos z Gdyni (zmarły w tym roku) oraz pani 
Stanisława Kossak z Kwidzyna. Pan Bolesław Kwiatkowski wygłosił 
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słowa podziękowania dzieląc się jednocześnie tym, jak w czasach 
komunistycznych niełatwo było działać na rzecz franciszkanów. 
 

Zaraz po Mszy św. wszyscy udali się pod klasztor, gdzie o. 
prowincjał Jan odsłonił tabliczkę z nową nazwą ulicy – Fran-
ciszkańską. To miano otrzymał fragment ulicy wokół franciszkański-
ego kościoła.             Więcej na: www.franciszkanie.gdansk.pl 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

WIZYTACJA GENERAŁA 
PAULISTÓW W POLSCE 
 
W dniach 24 września – 2 października 
gościł w naszym kraju ks. Valdir José de 
Castro SSP. Przybył, aby przeprowadzić 
wizytację w rok od ustanowienia nowego 
zarządu zgromadzenia w Regionie Polska – 
Ukraina. 
 
Podczas swojego pobytu odwiedził 
wszystkie wspólnoty i rozmawiał ze 
wszystkimi paulistami. Zrealizował w ten 
sposób zobowiązanie podjęte na X Kapit-
ule Generalnej Towarzystwa Świętego 

Pawła, że podczas swojej kadencji spotka 
się osobiście z każdym z braci. 
 

 
 
Polskim Paulistom Przełożony generalny 
pozostawił przesłanie budowania 
wspólnoty opartej na głębokiej komunii z 
Bogiem i pomiędzy braćmi, otwartej na 
znaki czasu i gotowej do głoszenia 
Ewangelii także na peryferiach naszej rzec-

zywistości. Środowiskiem i specyficznym 
środkiem do wypełnienia tego zadania 
pozostaje wpisana w charyzmat kultura 
komunikacji. 
Ośmiodniowy pobyt Przełożonego gener-
alnego obfitował w różne wydarzenia. Ks. 
Valdir spotkał się z Kapitułą Prowincjalną 
Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, 
obradującą w Warszawie, do której ski-
erował swoje słowo. Wziął udział w 
poświęceniu domu paulistów we Lwowie. 
Ponadto wygłosił okolicznościowy wykład 
na temat kultury komunikacji w Wyższym 
Seminarium Duchownym Archidiecezji 
Lwowskiej. Wielkim przeżyciem dla dosto-
jnego gościa były także odwiedziny 
Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Kra-
kowa.      Za: www.paulus.org.pl 

 
 
 

    

REFLEKSJA TYGODNIA 
 
 

 

NIECH RADOŚĆ EWANGELII JASNIEJE NA WASZYCH OBLICZACH 
Przemówienie Papieża Franciszka do Kapituły Generalnej Misjonarzy Oblatów 

 
Drodzy Bracia, 
 
ze szczególną radością przyjmuję was, reprezentujących misyjną 
rodzinę zakonną, która oddaje się ewangelizacji w Kościele. 
Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, rozpoczynając od nied-
awno wybranego Superiora Generalnego i jego nowej Rady. Jest-
eście tu w trakcie trwającej Kapituły Generalnej, w roku dwóch-
setlecia waszego założenia przez św. Eugeniusza de Mazenoda - 
młodego kapłana, pragnącego odpowiedzieć na wezwanie Ducha 
Świętego. Na początku swojej historii wasze Zgromadzenie starało 
się rozpalić wiarę, którą rewolucja francuska zgasiła w sercach 
ubogich żyjących w wioskach Prowansji, a także w sercach du-
chowieństwa. Później, w przeciągu kilku dziesięcioleci 
rozprzestrzeniło się na pięć kontynentów, kontynuując drogę 
rozpoczętą przez Założyciela, człowieka, który Jezusa ukochał 
sercem pasjonata, a Kościół bezwarunkowo. 
 
Dzisiaj, wspominając dwieście lat istnienia waszego Instytutu za-
konnego, jesteście wezwani, aby odnowić tę podwójną miłość. 
Wasz jubileusz, szczęśliwym i opatrznościowym zbiegiem 
okoliczności, wpisuje się w Jubileusz Miłosierdzia. Zresztą, Oblaci 
Maryi Niepokalanej zrodzili się z doświadczenia miłosierdzia 
przeżytego, w ów Wielki Piątek, przed Jezusem ukrzyżowanym, 
przez młodego Eugeniusza de Mazenoda. Niech więc miłosierdzie 
będzie zawsze w sercu waszej misji i waszego zaangażowania w 
ewangelizację dzisiejszego świata. W dniu kanonizacji ojca de 
Mazenoda święty Jan Paweł II nazwał go „człowiekiem Adwentu”, 
który był posłuszny Duchowi Świętemu w odczytywaniu znaków 
czasu i w wspieraniu działania Bożego w historii Kościoła. Niech te 
rysy duchowości pozostaną obecne w was, jego synach. Bądźcie 
również wy „ludźmi Adwentu” zdolnymi do rozpoznania znaków 

nowych czasów i do prowadzenia braci drogami, które Bóg otwiera 
w Kościele i w świecie. 
 
Kościół, razem z całym światem, przeżywa w najróżniejszych 
dziedzinach okres wielkich przemian. Potrzebuje ludzi, którzy w 
sercu będą nosić tę samą miłość do Jezusa Chrystusa, którą miał w 
sercu młody Eugeniusz de Mazenod i tę samą bezwarunkową 
miłość do Kościoła, który stara się być domem coraz bardziej ot-
wartym. Ważne jest, aby pracować dla Kościoła, który będzie dla 
wszystkich, dla Kościoła gotowego do przyjmowania i towarzyszen-
ia! Aby urzeczywistnić to wszystko potrzeba wytężonej pracy. Ró-
wnież wy macie tu do zaofiarowania wasz charakterystyczny udział. 
Wasza historia misyjna to dzieje licznych zakonników, którzy oddali 
i poświęcili swoje życie dla misji, dla ubogich, aby dotrzeć do da-
lekich ziem, gdzie jeszcze były „owce bez pasterza”. Dziś każda 
ziemia jest „terenem misyjnym”. Każdy wymiar człowieka to ziemia 
misyjna, która wyczekuje głoszenia Ewangelii. Papież Pius XI nazwał 
was „specjalistami od trudnych misji”. Pole misji, jak się wydaje, 
rozszerza się dzisiaj każdego dnia, obejmując coraz to nowych 
ubogich, mężczyzn i kobiety o obliczu Chrystusa, którzy proszą o 
pomoc i nadzieję w najbardziej rozpaczliwych sytuacjach życio-
wych. Dlatego potrzeba was, waszej misyjnej odwagi, waszej 
dyspozycyjności, by nieść wszystkim Dobrą Nowinę, która wyzwala 
i pociesza. 
 
Niech radość Ewangelii jaśnieje na waszych obliczach, niech was 
czyni świadkami radosnymi. Idąc za przykładem Założyciela, z 
miłości miedzy sobą uczyńcie pierwszą regułę waszego życia i 
początek każdego apostolskiego dzieła; gorliwość o zbawienie dusz 
niech będzie naturalną konsekwencją tej bratniej miłości. 
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W tych dniach kapitulnych prac rozszerzyliście swoje spojrzenie i 
serce do granic świata. Doświadczenie braterskiej modlitwy, 
wymiana i wspólnotowe rozeznanie niech będą bodźcem od-
nowionego zapału misyjnego. Niech będą punktem wyjścia ku 
nowym horyzontom, aby spotkać nowych ubogich i razem z sobą 
prowadzić ich do spotkania z Chrystusem Odkupicielem. Aby od-

powiedzieć na pytania mężczyzn i kobiet naszego czasu konieczne 
jest szukanie rozwiązań kreatywnych, ewangelicznych i od-
ważnych. Dlatego na przeszłość musicie patrzeć z wdzięcznością, 
teraźniejszość przeżywać z pasją, a przyszłość objąć nadzieją, bez 
poddawania się zniechęceniu z powodu trudności w pełnieniu 
misji. Bądźcie mocni wiernością waszemu powołaniu zakonnemu i 
misyjnemu. 
 
W czasie, gdy wasza Rodzina zakonna wchodzi w trzeci wiek 
istnienia, niech Pan pozwoli wam napisać nowe karty historii 
ewangelicznie, jak te zapisane przez waszych współbraci, którzy w 
minionych dwustu latach dali świadectwo - niejednokrotnie także 
swoją krwią - o wielkiej miłości do Chrystusa i do Kościoła. Jesteście 
Misjonarzami Oblatami Maryi Niepokalanej. To imię, które święty 
Eugeniusz nazwał „paszportem do Nieba” niech będzie dla was 
stałym zobowiązaniem w pełnieniu misji. Niech Madonna umacnia 
wasze kroki, szczególnie w chwilach doświadczeń. Proszę was także 
o modlitwę za mnie, a na waszej drodze niech wam zawsze to-
warzyszy moje błogosławieństwo, którego z serca udzielam wam i 
całemu waszemu Zgromadzeniu".             Za: www.oblaci.pl   

 
 

    

        Wiadomości zagraniczne 
 
 

 

SPOTKANIA PAPIEŻA Z OBLATAMI I PALLOTYNAMI 
 
W związku z odbywającymi się obecnie 
kapitułami generalnymi Misjonarzy 
Oblatów oraz Pallotynów, papież Fran-
ciszek spotkał sie w ostatnich dniach z 
przedstawicielami obu tych rodzin za-
konnych I wyglosił do nich okolicz-
nościowe przemowienia.  
 

PAPIEŻ DO MISJONARZY OBLATÓW 
 
Radość ze spotkania z rodziną zakonną 
oddającą się ewangelizacji wyraził Papież, 
przyjmując 7 października na audiencji 
uczestników kapituły generalnej 
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej. Nawiązał do ich historii, która 
liczy już dwa wieki. Rozpoczęła się ona na 
południu Francji. 
 
„Na początku swoich dziejów wasze 
zgromadzenie przyczyniło się do rozpalenia 
na nowo wiary, którą rewolucja francuska 
tłumiła w sercach ubogich wieśniaków 
Prowansji, odbierając im także wielu du-
chownych. W ciągu niewielu dziesięcioleci 
rozeszło się ono po pięciu kontynentach, 
kontynuując drogę rozpoczętą przez 
założyciela, człowieka, który kochał Chrys-
tusa gorącym sercem, a Kościół bez 
zastrzeżeń”. 
 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej 
założył dwieście lat temu św. Eugeniusz de 
Mazenod. Franciszek zwrócił uwagę, że 

jubileusz dwóchsetlecia tego zgromadzen-
ia zbiegł się z Jubileuszowym Rokiem 
Miłosierdzia. 
 

 
 
„Niech miłosierdzie będzie zawsze sercem 
waszej misji, waszych wysiłków ewange-
lizacyjnych w dzisiejszym świecie. W dniu 
kanonizacji o. de Mazenoda św. Jan Paweł II 
nazwał go «człowiekiem Adwentu», 
posłusznym Duchowi Świętemu w od-
czytywaniu znaków czasów i wspieraniu 
dzieła Bożego w dziejach Kościoła. Niech te 
znamiona będą też obecne w was, którzy 
jesteście jego duchowymi synami. Bądźcie 
również wy «ludźmi Adwentu», umiejącymi 
rozpoznawać znaki nowych czasów i prow-
adzić braci drogami, które Bóg otwiera w 
Kościele i świecie”. 
 
„Kościół przeżywa dziś razem z całym 
światem epokę wielkich przemian w 
najróżniejszych dziedzinach – powiedział 

Ojciec Święty. – Potrzebuje on ludzi, którzy 
będą nosić w sercu miłość do Chrystusa”. 
 
„Wasza historia misyjna to dzieje tak wielu 
osób konsekrowanych, które oddały i 
poświęciły życie dla misji, dla ubogich, aby 
dotrzeć do dalekich ziem, gdzie były 
jeszcze «owce bez pasterza». Dziś każda 
ziemia to «tereny misyjne», każdy wymiar 
tego, co ludzkie, to ziemia misyjna ocze-
kująca głoszenia Ewangelii. Papież Pius XI 
nazwał was «specjalistami od trudnych 
misji». Pole misji, jak się wydaje, rozszerza 
się dzisiaj każdego dnia, obejmując coraz to 
nowych ubogich, mężczyzn i kobiety z 
obliczem Chrystusa, którzy proszą o po-
moc, pociechę, nadzieję w najbardziej 
rozpaczliwych sytuacjach życiowych. 
Dlatego potrzeba was, waszej misyjnej 
odwagi, waszej gotowości, by nieść 
wszystkim Dobrą Nowinę, która wyzwala i 
pociesza”.                   Za: Radio watykańskie 
 
FRANCISZEK DO PALLOTYNÓW 
 
Charyzmat św. Wincentego Pallottiego „to 
cenny dar Ducha Świętego, ponieważ 
wzbudził i nadal wzbudza różne formy 
życia apostolskiego, zachęcając wiernych, 
by czynnie angażowali się w ewangeliczne 
świadectwo”. Tak mówił w poniedziałek 10 
października Papież do uczestników kapitu-
ły generalnej założonego przez niego w 



4-10 października 2016                                Biuletyn Tygodniowy CiZ                                      41/2016 (398)  

______________________________________________________________________________________________ 
 

 8 

pierwszej połowie XIX wieku Stowarzyszen-
ia Apostolstwa Katolickiego, czyli księży 
pallotynów. 
 
„W tym Roku Świętym Miłosierdzia 
chciałbym przypomnieć, że św. Wincenty 
Pallotti miał dar rozpoznania, że Jezus jest 
Apostołem Ojca, wielkiego miłością i bo-
gatego w miłosierdzie, że jest Tym, który 
pełni swoją misję, objawiając wszystkim 
czułą miłość i nieskończone miłosierdzie 
Ojca. Ta tajemnica ojcostwa Boga, który 
otwiera każdemu człowiekowi przez dzieło 
swego Syna swoje serce pełne miłości i 
współczucia, nabiera szczególnego 
znaczenia w naszych czasach. Przed 
naszymi oczyma przebiegają codziennie 
sceny przemocy, bezlitosne twarze, serca 
zatwardziałe i przygnębione. Bardzo po-
trzebujemy, żeby przypomnieć sobie o tym 
Ojcu, którego serce myśli o wszystkich i 
pragnie zbawienia każdego człowieka. 
Miłosierdzie jest «siłą, która zwycięża 
wszystko, która wypełnia serce miłością i 
pociesza przebaczeniem» (bulla „Misericor-
diae vultus”, 9)” – powiedział Papież. 
 
Ojciec Święty nawiązał do hasła obecnej 
kapituły pallotynów, którym są słowa ich 
założyciela: „Regułą podstawową naszego 

najmniejszego Stowarzyszenia jest życie 
Pana naszego Jezusa Chrystusa”. 
 

 
 
„Kontemplując życie Jezusa i patrząc na 
nasze życie pielgrzymów na tym świecie z 
tak licznymi wyzwaniami odczuwamy 
konieczność głębokiego nawrócenia i pilną 
potrzebę, by ożywić wiarę w Niego. Tylko w 
ten sposób będziemy mogli służyć naszym 
bliźnim w miłości! Każdego dnia jesteśmy 
wezwani do tego, by odnawiać ufność 
pokładaną w Chrystusie i czerpać z Jego 
życia inspirację do pełnienia swojej misji, 
ponieważ «Jezus jest pierwszym i 
największym głosicielem Ewangelii. W 
każdej formie ewangelizacji prymat zawsze 
należy do Boga, który zechciał nas powołać 
do współpracy z Nim i pobudzać nas mocą 
swego Ducha» (adhortacja apostolska 
„Evangelii gaudium”, 12)” – powiedział 
Ojciec Święty. 

 
Franciszek zachęcił pallotynów do an-
gażowania się z całych sił, aby charyzmat 
ich założyciela przynosił obfite owoce także 
w naszych czasach. 
 
„Lubił on powtarzać, że powołanie do 
apostolstwa nie jest zastrzeżone tylko dla 
niektórych, ale skierowane jest do 
wszystkich, «jakikolwiek byłby ich stan, 
kondycja, zawód, majątek; wszyscy mogą 
mieć w nim udział». Zjednoczenie Apos-
tolstwa Katolickiego, które podtrzymuje 
charyzmat św. Wincentego Pallottiego, 
daje wiele przestrzeni i otwiera nowe hory-
zonty, aby uczestniczyć w misji Kościoła. 
Dlatego wezwane jest ono do działania z 
odnowionym zapałem, by na nowo 
rozbudzać wiarę i rozpalać miłość, 
zwłaszcza w słabszych warstwach ludności, 
ubogich duchowo i materialnie. Niech 
wspiera was w tym przykład tak licznych 
waszych współbraci, autentycznych świad-
ków Ewangelii, którzy oddali swe życie na 
służbę innym. Poznałem ich także podczas 
mojej posługi duszpasterskiej w Argentynie 
i zachowuję o nich wdzięczną pamięć” – 
powiedział Franciszek. 

Za: Radio watykańskie 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

5 ZAKONNIKÓW WŚRÓD NOWYCH KARDYNAŁÓW 
 
Franciszek zapowiedział 9 października, że w sobotę 19 listopada 
odbędzie się konsystorz, podczas którego zostanie ustanowionych 
13 kardynałów elektorów, którzy mają prawo wybierać papieża 
podczas przyszłego konklawe oraz 4 kardynałów nieelektorów.  
 
Nowi purpuraci pochodzą z 11 krajów i pięciu kontynentów. Obec-
nie Kolegium Kardynalskie liczy 211 purpuratów, w tym 111 el-
ektorów. O swej decyzji papież poinformował na zakończenie Mszy 
św. sprawowanej w Watykanie z okazji Jubileuszu Maryjnego. 
  
Papież powiedział, że w przeddzień zamknięcia Drzwi Świętych 
Miłosierdzia odbędzie się konsystorz, na którym kreuje 13 nowych 
kardynałów z pięciu kontynentów. 
  

Przyszli kardynałowie-elektorzy pochodzą z Włoch, Republiki Środ-
kowoafrykańskiej, Hiszpanii, Brazylii, USA, Bangaldeszu, Wenezueli, 
Belgii, Wyspy Mauritius, Meksyku, Papui Nowej Gwinei. 
Kardynałowie nieelektorzy pochodzą z Malezji, Włoch, Lesotho i 
Albanii. Kontynentalnie, 5 kardynałów-nominatów reprezentuje 
Europę, 6 - obie Ameryki, 3 - Afrykę, 2 - Azję i jeden Oceanię. 
  
Wśród nowych kardynałów elektorów znałazło sie 5 zakonników. 
Oto ich nazwiska I przynaleznośc zakonna:  
Abp Dieudonné Nzapalainga CSSp, Arcybiskup Bangui (Republika 
Środkowoafrykańska) 
Abp Patrick D’Rozario CSC, Arcybiskup Dhaki (Bangladesz) 
Abp John Ribat MSC, Arcybiskup Port Moresby (Papua Nowa 
Gwinea) 
Abp Joseph William Tobin CSsR, Arcybiskup Indianapolis (USA). 
Abo Sebastian Koto Khoarai OMI, emerytowany arcybiskup Mo-
hale’s Hoek (Lesotho)              Za: www.deon.pl  

________________________________________________________________________________________________________ 
 

S. SAMUELA WERBLIŃSKA 
PRZEŁOŻONĄ ELŻBIETANEK 
 
Obradująca w Rzymie kapituła generalna 
sióstr elżbietanek  wybrała przełożoną 
generalną zgromadzenia na kolejną, 
sześcioletnią kadencję s. Samuelę Wer-
bińską. Hasłem kapituły są słowa: „Weselcie 
się nadzieją. Nasza tożsamość jako sióstr 
św. Elżbiety w służbie chrześcijańskiej nad-
ziei” (Rz 12,12). W czasie niej podejmowane 

są takie kwestie, jak aktualna sytuacja 
zgromadzenia i jego posługa.  
 

 

Podjęta zostanie też próba odczytania na 
nowo duchowo-apostolskiego ukierun-
kowania zgromadzenia na przyszłość. W 
poszukiwaniu dróg odnowy tożsamości i 
dalszego zaangażowania sióstr zostaną 
zweryfi-kowane dotychczasowe inicjatywy.  
 
W obradach kapituły uczestniczą 53 siostry. 
Aktualnie zgromadzenie liczy ok. 1500 
sióstr, a swoją działalność charytatywno-
apostolską prowadzi w 17 krajach (Austria, 
Boliwia, Brazylia, Dania, Gruzja, Kazachstan, 
Litwa, Niemcy, Norwegia, Paragwaju, Pol-
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ska, Republika Czeska, Rosja, Szwecja, 
Ukraina, Włochy, Ziemia Święta).  
 

Do zasadniczych zadań zgromadzenia 
należy troska o chorych, biednych, po-
trzebujących pomocy, ochrona życia od 

poczęcia do śmierci oraz chrześcijańska 
formacja dzieci, młodzieży i dorosłych..  

Za: www.opoka.org.pl  

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

POLAK  WICEGENERAŁEM PALLOTYNÓW 
 
XXI Zebranie Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 
(Księża Pallotyni) wybrało ks. Józefa Lasaka pierwszym radcą gener-
alnym (wicegenerałem). Zebranie Generalne jest najwyższą władzą 
w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego i zbiera się co sześć lat. 
Obecne obraduje w domu rekolekcyjnym Boskiego Mistrza w 
Ariccia koło Rzymu. 
 
Bierze w nim udział 65 delegatów reprezentujących około 2400 
pallotynów pracujących w ponad 50 krajach świata. W sobotę po 
południu został wybrany Generał Stowarzyszenia. Ponownie został 
nim pochodzący z Indii Ks. Jacob Nampudakam. 3 października 
dokonano wyborów pozostałych członków Rady Generalnej: 4 
radców, ekonoma, sekretarza i prokuratora. W nowej radzie gener-
alnej zasiada osiem osób pochodzących z ośmiu różnych jednostek 
pallotyńskiej administracji. Obok ks. Józefa Lasaka Polaków w 
Radzie reprezentuje również ks. Adam Golec, który do tej pory był 
wicegenerałem. 
 
Ks. Józef Lasak SAC urodził się 10 lipca 1962 r. w miejscowości Ząb 
k. Zakopanego. Do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 
wstąpił w 1982 r. Pierwszą konsekrację złożył 29 września 1984 r. 
Święcenia kapłańskie przyjął w Wyższym Seminarium Duchownym 
SAC w Ołtarzewie 6 maja 1989 r. Po święceniach, przez rok pełnił 
posługę wikariusza w parafii pw. św. Wojciecha w Ostrołęce. W 1990 
r. wyjechał do Rzymu na studia specjalistyczne z psychologii na 
Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim. 
 
Po powrocie z Rzymu, w latach 1996-2002 pełnił funkcję prefekta 
alumnów w WSD SAC w Ołtarzewie. W 2002 r. został mianowany 
dyrektorem Okresu Wstępnego (nowicjatu) Prowincji Chrystusa 
Króla SAC w Wadowicach. W marcu 2005 r. został wybrany radcą 
prowincjalnym Prowincji Chrystusa Króla SAC. W tym samym roku 
we wrześniu objął urząd rektora (przełożonego) wspólnoty pallo-
tynów na Krzeptówkach w Zakopanem. Funkcję tę pełnił do marca 
2008 r., kiedy to po raz pierwszy został wybrany przełożonym 
prowincjalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – funkcję 
tę sprawował do dnia dzisiejszego.                          Za: www.deon.pl  
 

 
 
Oprócz ks. J. Lasaka do zarządu generalnego wszedł jeszcze inny 
Polak ks. Adam Golec SAC  z poznańskiej Prowincji Zwiastowania 
Pańskiego, który został prokuratorem generalnym. 
 
 Oto nowy skład zarzadu genealnego pallotynów: ks. Jacob Nam-
pudakam SAC – przełożony generalny – Prowincja Objawienia 
Pańskiego (Indie); ks. Józef Lasak SAC – pierwszy radca generalny 
(wicegenerał) – Prowincja Chrystusa Króla (Polska);  ks. Martin Ma-
nus SAC – radca generalny – Prowincja Serca Jezusowego 
(Niemcy/Austria); ks. Geraldo Denilson SAC – radca generalny – 
Prowincja św. Pawła Apostoła (Brazylia); ks. Jean Bertrand Etoundi 
SAC – radca generalny – Regia Przenajświętszej Trójcy (Kame-
run/Nigeria); ks. Adam Golec SAC – prokurator generalny – 
Prowincja Zwiastowania Pańskiego (Polska); ks. Gerald Dwyer SAC – 
administrator generalny – Prowincja Matki Bożej Miłości (Irlandia); 
ks. Ernesto Varela SAC – sekretarz generalny – Regia św. Wincente-
go Pallottiego (Urugwaj).            Za: www.pallotyni.pl 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

PROWINCJAŁ POLSKICH OBLATÓW 
W ZARZĄDZIE GENERALNYM 
 
Ojciec Antoni Bochm OMI został 3 
października wybrany przez Kapitułę Gen-
eralną Radnym Generalnym na Europę 
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN. 
Ojciec Bochm urodził się 29 marca 1969 r. w 
miejscowości Miedźna w archidiecezji 
katowickiej. Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej uczył się w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej w Pszczynie w zawodzie ma-
larza budowlanego. Pracując jako malarz, 
kontynuował naukę w Technikum Budow-

lanym w Tychach, które ukończył zdaniem 
egzaminu maturalnego w 1990 r. 
 
W tym samym roku podjął studia na 
Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach. Po zaliczeniu II roku studiów 
wziął urlop dziekański i we wrześniu 1992 
r., rozpoczynając nowicjat na Świętym 
Krzyżu, wstąpił do Zgromadzenia Mis-
jonarzy Oblatów MN. Po złożeniu 
pierwszych czasowych ślubów zakonnych 
rozpoczął studia w afiliowanym przy Pa-
pieskim Wydziale Teologicznym w Pozna-
niu Wyższym Seminarium Duchownym 
Misjonarzy Oblatów w Obrze. Po drugim 
roku studiów został skierowany na studia 
teologiczne na Papieskim Uniwersytecie 

Gregoriańskim w Rzymie. Tam 4 stycznia 
1998 r. złożył śluby wieczyste. 
 
Po ukończeniu studiów teologicznych w 
Rzymie i przyjęciu święceń diakonatu (2 
maja 1998 r.) odbył roczny staż pastoralny 
w parafii pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Katowicach. 19 czerwca 1999 r. w 
Obrze otrzymał święcenia prezbiteratu i 
został mianowany wikariuszem w parafii, w 
której odbywał staż. 
 
Już po roku przełożeni skierowali go na 
studia doktoranckie z katechetyki na Katol-
ickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam w 
2002 r. zdał egzamin licencjacki, po którym 
został przeniesiony do posługi w oblackim 
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WSD w Obrze. Powierzono mu funkcję ojca 
duchownego oraz prowadzenie zajęć z 
katechetyki. Pracę doktorską pt. Formacja 
katechetów we Włoszech na podstawie 
dokumentów Kościoła i literatury 
katechetycznej w latach 1984-2002, pisaną 
pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Kul-
paczyńskiego, obronił 25 marca 2004 r.  
 
Kontynuując pracę w obrzańskim seminar-
ium duchownym, został w 2008 r. jego 
rektorem i przełożonym miejscowej 
wspólnoty zakonnej. Posługę tę pełnił do 
czerwca 2014 r. Od 2010 r. przez cztery lata 
był pierwszym radnym w radzie 
prowincjalnej. W 2014 r., o. Antoni Bochm, 
został mianowany przez Superiora Gener-
alnego, o. Louisa Lougena OMI, nowym 
prowincjałem Zgromadzenia w Polsce. 

 

 
 
W Polsce oblaci są obecni od 1920 roku. 
Zgromadzenie zostało założone przez św. 

Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego 
biskupa Marsylii, 25 stycznia 1816 roku w 
Aix-en-Provence. Obecnie liczy ono 3895 
zakonników, w tym 311 w Polsce oraz 
prawie kolejnych 300 za granicą. Oblaci 
Maryi Niepokalanej są zgromadzeniem 
misyjnym. Ich naczelną służbą w Kościele 
jest ukazywanie Chrystusa i Jego Królestwa 
najbardziej opuszczonym, niesienie Dobrej 
Nowiny ludom, które jeszcze jej nie przyjęły 
i pomoc w odkrywaniu ich własnej wartości 
w świetle Ewangelii. Natomiast tam, gdzie 
Kościół już istnieje, oblaci kierują się do 
grup, z którymi ma on najmniej kontaktu.  

Za: www.oblaci.pl   

________________________________________________________________________________________________________ 
 

JUBILEUSZ SALEZJANÓW W MOSKWIE 
 
W dniach 7-9 października w Moskwie miały miejsce wielkie 
uroczystości. Aby świętować jubileusz 25-lecia pracy salezjanów w 
Moskwie do wspólnoty posługującej przy katedrze zjechały się 
delegacje z inspektorii i domu generalnego, z przełożonym gener-
alnym na czele. 
 
Całość obchodu jubileuszu obejmowała niecały trzy dni. W piątek 
wieczorem ks. dyrektor z Moskwy Henryk Boguszewski, osobiście 
powitał na lotnisku wszyskich przybyłch gości. Sobota była czasem 
na spotkanie przełożonego generalnego ze współbraćmi 
pracującymi w Rosji. Spotkanie zapoznawcze i konferencja forma-
cyjna odbyła się w domu rekolekcyjnym w Oktiabrsku. Popołudnie 
było czasem na zwiedzanie Moskwy. 
 
Niedziela była czasem świętowania we wspólnocie parafialnej. Po 
uroczystej Mszy św, której przewodniczył metropolita moskiewski 
ks. bp. Paweł Pezzi, ks. generał spotkał się z dziećmi, młodzieżą i 

przedstawicielami rodziny salezjańskiej na uroczystej ju-
bieuszowej akademii. Pod wieczór wszyscy udali się do domu 
dziecka w Fili, gdzie współbracia pracują z tymi najmniejszymi i 
najbardziej potrzebującymi. x.D                 Za: www.pila.salezjanie.pl   
 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

POLAK W ZARZĄDZE 
KANONIKÓW REGULARNYCH 
 
W dniach od 6 do 8 października odbywała 
się w Rzymie Rada Poszerzona Opata Gen-
eralnego Kanoników Regularnych 
Laterańskich. Ksiądz Opat Giuseppe Cipol-
loni zaprosił w tych dniach przedstawicieli 
wszystkich Prowincji  tworzących Kon-
gregacje Laterańską, aby na nowo zreda-
gować Konstytucje Zakonu, by odnaleźć się 
w coraz bardziej zmieniającej się rzec-
zywistości dnia powszedniego.  
 
Przedyskutowane zostały również sprawy 
bieżące, aby ideał kanoniczy nadal mógł 

stawać się atrakcyjnym ideałem 
pociągającym młodych ludzi XXI wieku.  
 

 
 
Spotkanie przebiegało w niezwykle otwart-
ej i braterskiej atmosferze ; to nie tylko 
spotkanie « robocze », ale przede 
wszystkim wymiana doświadczeń duszpas-
terskich braci. Mamy nadzieję, że to brater-

skie spotkanie stanie się impulsem do 
nowego zapału duszpasterskiego dla 
wszystkich kapłanów naszej Kongregacji. 
 
W dniu 8 października, obradująca w 
Rzymie Poszerzona Rada Generała, wybrała 
ks. Łukasza Grzechcę na Radnego general-
nego. Zapewniając o naszej braterskiej 
modlitwie, życzymy ks. Łukaszowi, aby Pan 
udzielał mu potrzebnych Łask w doradza-
niu ks. Opatowi, jak i w posługiwaniu 
naszemu Zakonowi.  
 
O. Łukasz Grzechca był do tej pory przeo-
rem wspólnoty kanoników regularnych w 
Ełku oraz delegatem ds. Zakonów męskich 
w Diecezji Ełckiej.     Za: www.kanonicy.pl 

________________________________________________________________________________________________________ 
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JEZUICI PRZYGOTOWUJĄ SIĘ WYBORU GENERAŁA 
 
3 października br. odbywająca się w Rzymie 36. Kongregacja Gen-
eralna Towarzystwa Jezusowego przyjęła rezygnację o. Adolfo 
Nicolasa. 
 
Dziękując ustępującemu Generałowi o. Federico Lombardi 
powiedział m.in.: „Zawsze nam Ojciec przypominał o uniwersalnym 
wymiarze naszej misji, nie sprowadzonej do granic regionów, kra-
jów czy Prowincji, i zachęcał nas do pogłębiania duchowości, 
unikania zagrożeń płynących z przeciętności i powierzchowności”. 
Kolejnym etapem prac KG była prezentacja raportu o obecnym 
stanie Towarzystwa (De statu Societatis) oraz dyskusja nad nim w 
dwudziestu 10-osobowych grupach. 
 
W piątek, 7 października, delegaci udali się z samego rana do Bazy-
liki św. Piotra, by odprawić Mszę św. pod przewodnictwem najstar-
szego członka Kongregacji, o. Bienvenido Nebresa. 
 
Na początku obrad Kongregacja Generalna zdecydowała, żeby 
poświęcić więcej czasu na dyskusję o stanie Towarzystwa, a proces 
bezpośredniego przygotowania do wyboru Generała rozpocząć 
dopiero w poniedziałek, 10 października. 

Następnie KG wybrała o. Luisa Orlando Torresa (rektora Kolegium 
del Gesù) na Sekretarza Kongregacji, a na jego asystentów: o. Ange-
lo Mascarenhasa z Prowincji Goa, aktualnie pracującego w Kurii 
Generalnej jako podsekretarz Towarzystwa Jezusowego, oraz o. 
Francisco Javiera Alvareza z Prowincji hiszpańskiej, również 
posługującego w Kurii Generalnej jako sekretarz Sekretariatu do 
spraw Sprawiedliwości Społecznej i Ekologii. Ich zadaniem będzie 
przewodniczenie wyborom nowego Generała i przygotowanie 
oficjalnych dokumentów Kongregacji. 
 
W sobotę, 8 października, kontynuowane były rozmowy w grupach. 
Od dziś (poniedziałek), przez cztery dni, podczas tzw. murmuratio, 
delegaci będą rozeznawali jakiego przełożonego potrzebuje dziś 
Towarzystwo. Będą brali pod uwagę najważniejsze wyzwania, jakie 
stoją przed Kościołem w najbliższych latach i we wzajemnych kon-
sultacjach wyrażą swoje przekonania co do cech, które powinny 
charakteryzować nowego Przełożonego Generalnego. 
 
Czterodniowy okres murmuratio zakończy się Mszą świętą, podczas 
której delegaci zawierzą Duchowi Świętemu wybór trzydziestego 
pierwszego Generała. Następnie rozpocznie się głosowanie. Wybór 
dokona się zwykłą większością głosów (50% + 1). Nazwisko nowego 
Generała pozna najpierw Ojciec Święty Franciszek. Jarosław 
Paszyński SJ, socjusz PME; Leszek Mądrzyk SJ, socjusz PMA                   

Za: www.jezuici.pl 

 

 
 

  Zapowiedzi wydarzeń 
 
 

  

EUROPEJSKI DZIEŃ 
PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI 
 
18 października będziemy obchodzić ko-
lejny Europejski Dzień przeciwko Handlowi 
Ludźmi – przypomina Sieć Bakhita przy 
KWPŻZZ   
 
W obliczu dramatu współczesnego niewol-
nictwa, który przekłada się na cierpienie 
wielu niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci 
wykorzystywanych w niewolniczej pracy, w 
seksbiznesie, zmuszanych do żebrania i 
pozbawianych organów, chcemy podjąć 
wezwanie Papieża Franciszka: 
 
„Kieruję naglący apel do wszystkich ludzi, 
którzy – z bliska bądź z daleka – są świad-
kami plagi współczesnego niewolnictwa, 
by nie stali się współwinni tego zła, by nie 
odwracali oczu od cierpienia braci i sióstr 
pozbawionych wolności i godności, by 
mieli odwagę dotknąć cierpiącego ciała 
Chrystusa, który ma niezliczone oblicza.” 
 
Pamiętajmy więc o nich z zatroskaniem, 
które przerodzi się w modlitwę i konkretny 
gest pomocy. Zachęcamy do październi-
kowej formy modlitwy  – do Różańca, 
który jak to powiedział św. Jan Paweł II, nie 
jest ucieczką od problemów świata, ale skła-
nia nas, by patrzeć na nie oczyma odpowie-
dzialnymi i wielkodusznymi, i wyjednuje nam 

siłę, by powrócić do nich z pewnością co do 
Bożej pomocy. 
 
Niechaj tego dnia w naszej modlitwie – 
osobistej, wspólnotowej, w parafiach – 
obecna będzie intencja za ofiary handlu 
ludźmi. W ten sposób każdy z nas może 
przyjść z pomocą tym wszystkim, którzy tak 
jej potrzebują. 
 
Propozycje rozważań różańcowych na 
www.siecbakhita.com ( w zakładce Materia-
ły/modlitwy)  
 

 
Z okazji Europejskiego Dnia przeciwko 
Handlowi Ludźmi Sieć Bakhita zaprasza 18 

października na dokumentalny i  porusza-
jący film: „Nikczemny handlarz dusz”.  
 
Projekcja odbędzie się w Warszawie o godz. 
g. 18:30, w Centrum Kultury "Dobre Miej-
sce" przy ul. Dewajtis 3. Więcej informacji o 
filmie:  
http://www.siecbakhita.com/index.php/wi
adomosci/114-nasza-propozycja-na-
nablizszy-europejski-dzien-przeciwko-
handlowi-ludzmi 
 
Zapraszamy, film jest warty naszej uwagi! 
Po projekcji filmu przewidziane jest spo-
tkanie w temacie współczesnego niewol-
nictwa. 

 

KOLEJNE WARSZTATY DLA 
RZECZNIKÓW 

 
Serdecznie zapraszamy na XII warsztaty dla 
rzeczników prasowych instytucji kościel-
nych. Odbędą się one w Konstancinie-
Jeziornie k. Warszawy w dniach 28-30 listo-
pada 2016 roku (poniedziałek-środa). 
  
W tym roku będzie sporo wartościowych 
tematów: video marketing, media społec-
znościowe (w tym Snapchat dla opornych), 
real time marketing i wiele innych kwestii, w 
tym jedna niespodzianka – temat, o który 
prosili dotychczasowi uczestnicy. Będą 
także i praktyczne warsztaty, m.in. z kamerą 
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prowadzone przez dziennikarza jednej z 
największych stacji telewizyjnych. 
  
Zgłoszenia przyjmujemy do 31 paździer-
nika 2016 r. tylko i wyłącznie na adres: 
warsztatyrzecznikow@gmail.com 
 
Osoby nie zgłoszone tą drogą nie będą 
mogły wziąć udziału w zajęciach. Program 

oraz wszelkie potrzebne informacje na 
temat szkolenia oraz rezerwacji pokojów 
uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną 
po zgłoszeniu się. 
  
Koszt udziału w trzydniowych warsztatach 
w pokoju 2-3 osobowym to 450 zł, a w 
pokoju jednoosobowym to 500 zł. 
  

Serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia 
  
Organizatorzy: 
ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW 
dr hab. Monika Marta Przybysz, prof. UKSW, 
specjalista public relations 
o. Jan Maria Szewek, specjalista ds. public 
relations i reklamy; rzecznik krakowskiej 
prowincji franciszkanów

 

 
 

  Witryna tygodnia 
 
 

  

 
 

PORTAL  WWW.ZYCIEZAKONNE.PL NA TWOIM SMARTFONIE ! 
 
Od niedzieli 9 października portal 
www.zyciezakonne.pl funkcjonuje w 
nowej odsłonie. Dokonana w ostatnich 
tygodniach modernizacja strony 
umozliwia miedzy innymi korzystanie z 
jej mobilnej wersji. Poniżej podajemy 
informację jak zainstalować na stałe 
nasz portal na różnego rodzaju urzą-
dzeniach mobilnych. 
 

JAK STWORZYĆ SKRÓT DO 
WWW.ZYCIEZAKONNE.PL  
NA GŁÓWNYM EKRANIE 
URZĄDZENIA Z ANDROIDEM: 
 
Otwórz domyślną przeglądarkę, która 
znajduje się na Twoim urządzeniu, a na-
stępnie wejdź na stronę 
www.zyciezakonne.pl, do której chcesz 
stworzyć skrót.  

Dotknij ikonę trzech kropek, którą znaj-
dziesz po prawej stronie paska adresu. 
Następnie wybierz opcję Dodaj do zakła-
dek 
 
Na ekranie zobaczysz komunikat Dodano 
do zakładek 
 
Domyślnie, adres strony został zapisany w 
folderze zakładek. Aby przenieść zapisaną 
zakładkę na główny pulpit smartfona, 
dotknij i przytrzymaj ikonę Zakładki, którą 
znajdziesz na dole zapisanej strony. Gdy 
zobaczysz menu Dodawanie strony in-
ternetowej do wybierz opcję Ekran star-
towy 
 
Uwaga: Stronę raz dodaną do zakładek, 
możesz przypiąć do głównego pulpitu 
również z poziomu menu przeglądarki. 
Otwórz je wybierając ikonę trzech kropek, 
które są widoczne po prawej stronie paska 
adresu. Następnie wybierz opcję Dodaj 
skrót do ekranu startowego 
 

JAK STWORZYĆ SKRÓT DO 
WWW.ZYCIEZAKONNE.PL  
NA GŁÓWNYM EKRANIE IPHONE: 
 
Otwórz przeglądarkę Safari, która znajduje 
się na Twoim urządzeniu, a następnie 
wejdź na stronę www.zyciezakonne.pl, do 
której chcesz stworzyć skrót. 
 
Dotknij ikonę dodawania (prostokąt ze 
strzałką w górę), którą znajdziesz na sa-
mym środku w dolnej części przeglądarki. 
Po otworzeniu menu, wybierz opcję Do 
ekranu początkowego  
Możesz zmodyfikować nazwę (proponuje-
my ograniczyć nazwę do samego „Życie 
Zakonne”) i kliknij przycisk dodaj (w pra-
wym górnym rogu) 
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Odeszli do Pana 
 
 

ŚP.  KS. JERZY KOPEĆ (1939-2016) SAC 

Urodził się 11 listopada 1939 r. w 
Orzechowie, w pow. Wąbrzeźno, w rodzinie 
Wojciecha i Janiny z d. Mak. 14 stycznia 
1940 r. został ochrzczony w parafii Ryńsk, w 
diec. chełmińskiej. Po raz pierwszy wstąpił 
do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickie-
go w 1956 r., jako kandydat na brata, ot-
rzymując 8 września tego roku sutannę w 
Ząbkowicach Śląskich z rąk ks. prowincjała 
Stanisława Czapli. Na jego też ręce, 8 
września 1958 r., złożył w Ząbkowicach 
pierwszą profesję. 26 stycznia 1959 r. został 
przeniesiony na Karczówkę w Kielcach. 
Tam złożył drugą profesję i stamtąd został 
16 października tego roku powołany do 
odbycia zasadniczej służby wojskowej. 
Zaraz po powrocie z wojska odprawił w 
Otwocku 6-dniowe rekolekcje i 23 listo-
pada 1961 r. złożył drugą profesję, a 
następnie skierowany został do pracy w 
Ząbkowicach. W 1963 r. odszedł ze 
Stowarzyszenia i wrócił do rodzinnych 
stron. Podjął też pracę górnika na Śląsku i 
ukończył tam liceum ogólnokształcące, z tą 
myślą, by zostać kapłanem. 
 
Chcąc zrealizować pragnienie służby Bogu i 
ludziom poprzez życie kapłańskie, wstąpił 
ponownie do pallotynów 22 sierpnia 1968 
r. W nowicjacie w Ząbkowicach Śląskich 
otrzymał 8 września sutannę z rąk ks. 
prowincjała Stanisława Martuszewskiego. 
Na jego też ręce, 8 września 1970 r., złożył 
w Ząbkowicach pierwszą konsekrację, a 
wieczną – w Ołtarzewie 26 maja 1974 r. – 
na ręce ks. generała Nicholasa Gormana. 
Studia filozofii i teologii odbył w Ołtarzewie 
w latach 1969-75. Tam też 27 kwietnia 1975 
r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. 
Władysława Miziołka. 
 
Po święceniach kapłańskich posługiwał w: 
Ołtarzewie (1975-79: jako wikariusz i po-
mocnik administratora), Hodyszewie (1979-
80: tu razem z ks. Eugeniuszem To-
maszkiem przygotowywał koronację 
obrazu Matki Bożej), Wadowicach (1980-81: 
jako duszpasterz i katecheta), Ząbkach 
(1981-83: w Sekretariacie ds. Misji – w 
czasie stanu wojennego zaopatrywał 
drukarnię w papier, co wiązało się z ryzyki-
em kontroli, a nawet możliwością 
aresztowania), Otwocku (1983-84: tu naj-
pierw był pomocnikiem ks. Henryka Herkta 

do prowadzenia budowy pallotyńskiego 
kościoła i domu sanatoryjnego, a następnie 
objął funkcję administratora domu), Ołtar-
zewie (1984-86: jako pomocnik administra-
tora domu i Wyższego Seminarium Du-
chownego), Warszawie (1986: pracował 
krótko w Zakładzie Socjologii Religii), Le-
gionowie (1986-91: jako kapelan sióstr 
misjonarek Świętej Rodziny), Zakopanem 
(1991-93: jako duszpasterz), Warszawie ul. 
Pszczyńska (1993-2000: początkowo jako 
administrator domu, a od 9 września 1994 
do 25 sierpnia 2000 jako rektor domu), 
Bielsku-Białej (2000-05: jako kapelan 
Szpitala Wojewódzkiego) i Gdańsku-
Wrzeszczu (2005-16: jako emeryt, 
pomagając duszpastersko w naszej parafii 
MB Częstochowskiej). 

 
W ostatnich latach życia stopniowo 
pogarszał się jego słuch i ogólny stan 
zdrowia. Był to czas zmagania się z chorobą 
nowotworową, którą znosił z pokorą i 
wielką cierpliwością. Przebywał też w 
szpitalu w Gdańsku. W czerwcu 2016 r. ks. 
 
Jerzy wyjechał do domu rodzinnego w 
Orzechowie. Tam rano, 6 października 2016 
r., poczuł się gorzej, więc odwieziono go do 
Szpitala Wojewódzkiego w Toruniu. Tam 
też zmarł o 14.45. 
 
Msza św. pogrzebowa w jego intencji zos-
tała odprawiona 10 października o godz. 
11.00, w kościele pw. św. Marii Magdaleny 
w Orzechowie k. Kowalewa Pomorskiego. 

Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. 
wiceprowincjał Adam Kamizela. We Mszy 
uczestniczyło ok. 30 kapłanów, w tym 6 
księży diecezjalnych, najbliższa rodzina, 
przyjaciele, znajomi i parafianie. Ks. Marek 
Kożak, rektor domu gdańskiego, do 
którego należał zmarły kapłan, odczytał 
życiorys ks. Jerzego, list ks. generała Jacoba 
Nampudakama i list ks. prowincjała Adria-
na Galbasa – skierowane do uczestników 
pogrzebu. Podziękowanie w imieniu 
Prowincji Chrystusa Króla przekazał ks. 
radca Józef Ciupak. W imieniu kolegów 
kursowych przemówił ks. Józef Baran. 
Obecny na uroczystościach pogrzebowych 
ks. Henryk Pastuszka, obecnie kapłan 
diecezjalny w Belgii, dał świadectwo o 
dobroci serca ks. Jerzego, jak w miarę 
swoich możliwości sam wychodził z inicja-
tywą pomocy, gdy zauważał taką potrzebę. 
Brat ks. Jerzego ze wzruszeniem podkreślił 
fakt, że Zmarły po stracie rodziców, sam 
zajął się wychowaniem pozostałego 
rodzeństwa, świadcząc mu pomoc du-
chową i materialną. Na wyraźną prośbę 
rodzeństwa, pochowano ks. Jerzego na 
miejscowym cmentarzu parafialnym. 
 
W 2000 r., z okazji 25-lecia święceń 
kapłańskich, ks. Jerzy tak dzielił się swoją 
refleksją na temat życia: „Kiedy przebiegam 
myślą moje młode lata i pracę kapłańską 
wydaje mi się, że życie moje było bardzo 
bogate w różnorodne doświadczenia i 
przeżycia” (25 rocznica święceń kapłańskich, 
2000). Ksiądz Jerzy w całym swoim życiu 
niósł pokornie Chrystusa w konfesjonale i 
w Eucharystii. Promieniował na wszystkich 
życzliwością, szacunkiem, nieustanną go-
towością i dyspozycyjnością pełną dobroci. 
Był człowiekiem stale uśmiechniętym, 
pogodnym i towarzyskim. Bardzo wiele 
pomagał potrzebującym, pokrzywdzonym i 
cierpiącym. Okazując serce biednym, 
pozostawił wiele dobrych wspomnień w 
ludziach, którym spieszył z pomocą. W 
latach 70. ubiegłego stulecia wyjeżdżał z 
pomocą duszpasterską Kościołowi katol-
ickiemu na terenach Związku Radzieckiego. 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!  

Ks. Stanisław Tylus SAC  
Za: www.pallotyni.org
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ŚP.  KS. JÓZEF KRZESKI (1931-2016) SAC 
 
W dniu 4 października 2016 r., zmarł nasz 
Współbrat, ks. Józef Krzeski SAC, ze 
Wspólnoty w Otwocku (Żeromskiego). 
 
Pogrzeb śp. ks. Józefa odbędzie się 8 
października 2016 r., o godzinie 12.00 w 
pallotyńskim kościele parafialnym pw. 
Zesłania Ducha Świętego w Otwocku (ul. 
Stefana Żeromskiego 6). Doczesne szczątki 
ks. Józefa zostaną pochowane w kwaterze 
pallotyńskiej na cmentarzu parafialnym św. 
Wincentego a Paulo w Otwocku. 
 
Urodził się 8 sierpnia 1931 r. w Prycanowie, 
w powiecie Maków Mazowiecki, w rodzinie 
rzemieślniczo-chłopskiej Stefana i Fran-
ciszki z d. Sitarska. 30 sierpnia został 
ochrzczony w parafii Różan, w diec. 
łomżyńskiej. 1 września 1949 r. rozpoczął 
naukę w Małym Seminarium Duchownym 
w Wadowicach na Kopcu. Sutannę 
Stowarzyszenia otrzymał w Otwocku 12 
września 1952 r. z rąk prowincjała ks. 
Stanisława Czapli i tamże 1 lipca 1953 r. 
złożył pierwszą konsekrację na ręce ks. 
Józefa Wróbla, a wieczną w Ołtarzewie – 1 
lipca 1957 r. na ręce ks. Czapli. Studia 
filozofii (1953-55) odbył w Otwocku, a 
teologii (1955-59) – w Ołtarzewie. Święce-
nia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1959 r. w 
Ołtarzewie z rąk bpa Zygmunta Choro-
mańskiego. 
 
Po święceniach przebywał w Gdańsku, w 
domu przy ul. Elżbietańskiej, gdzie w 
naszym studium pastoralnym pogłębiał 
wiedzę teologiczną (1959-60), a następnie 
przez kilkanaście lat pracował w duszpas-
terstwie parafialnym. Na stanowisku 
wikariusza posługiwał w Ząbkowicach 
Śląskich (1960-63), na placówce diecezjal-
nej w Jaworze (1963-66), w Szczecinie 
(1966-69), Gdańsku-Wrzeszczu (1969-70) i 
ponownie w Ząbkowicach (1970-72). 
Następnie został skierowany na wadowicki 
Kopiec (1972-76), do duszpasterstwa 
powołań, by stąd jeżdżąc po Polsce głosić 
nauki rekolekcyjne i prowadzić katechi-
zację na temat powołań kapłańskich i za-
konnych. Potem powrócił do duszpaster-
stwa parafialnego i w latach 1976-77 był 
pierwszym pallotyńskim kustoszem 
Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w 
Hodyszewie, a 1977-80 – rektorem domu, 

proboszczem i kustoszem Sanktuarium MB 
Wychowawczyni w Czarnej. 
 

 
 
Od 18 sierpnia 1980 r. przeszedł do pracy w 
Sekretariacie ds. Misji w Ząbkach i oddał się 
całkowicie pracy rekolekcyjnej. Odtąd 
jeździł po kraju z rekolekcjami o tematyce 
misyjnej, szczególnie uwrażliwiając swoich 
uczestników na potrzeby misji pallotyńskiej 
w Rwandzie. Ponadto przez cztery lata 
(1984-88) spełniał funkcję stałego 
spowiednika braci dla drugiego roku 
okresu wstępnego w Ząbkach. 1 czerwca 
2000 r. jako emeryt został skierowany do 
Otwocka (dom przy ul. Stefana Żeromskie-
go). Tu początkowo – w miarę swoich 
możliwości – podejmował jeszcze prace 
rekolekcyjne oraz posługiwał duszpaster-
sko w parafii i wśród sióstr zakonnych, ale 
postępujące z czasem zmiany mi-
ażdżycowe wymagały przeniesienia go do 
Pallotyńskiego Domu Opieki im. św. Win-
centego we Wrzosowie k. Radomia, gdzie 
przebywał od 2010 r. aż do śmierci, która 
nastąpiła tam 4 października 2016 r. o 
godzinie 21.00. 
 
Pasją jego życia była praca rekolekcyjno-
misyjna. Jak sam pisał: „Marzyłem od 
dziecka o kapłaństwie, aby głosić do ludu 
Słowo Boże. Chciałem być misjonarzem-
rekolekcjonistą. Mówiono mi, że wśród 
problemów duszpasterskich jednym z 
najtrudniejszych jest zwalczanie alkohol-
izmu. Pomyślałem: przecież jestem Krzeski, 

muszę więc nauczyć się wykrzesać nawet z 
kamienia. Już w pierwszym roku kapłańst-
wa wypracowałem skuteczną metodę 
przemawiania na temat trzeźwości. Owo-
cem nauk niedzielnych było wpisanie się 
do parafialnej księgi trzeźwości 1/3 
słuchaczy. Bardzo wiele osób podjęło 
decyzję o abstynencji do końca życia. Cały 
czas starałem się tę metodę przekazać 
innym kapłanom”. 
 
W tym celu Wydawnictwo Apostolicum 
Ząbki wydało mu w 2007 r. dwie książki o 
jednobrzmiącym tytule, których był 
współautorem: Apostolstwo dla triumfu 
Maryi. Pierwsza jest zbiorem materiałów 
duszpasterskich dla kapłanów, braci i sióstr 
zakonnych oraz apostołów świeckich i 
rodzin modlących się o trzeźwość narodu 
(ss. 232). Druga – z podtytułem: W duchu 
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort 
(również ss. 232) – jest zbiorem nauk na 
temat orędzia fatimskiego „dla triumfu 
Niepokalanego Serca Maryi” i w duchu 
Rycerstwa Niepokalanej, adresowanych do 
apostołów świeckich, zabiegających o 
trzeźwość narodu. Obie książki zostały 
wydane na podziękowanie Bogu za 100-
lecie obecności pallotynów na ziemiach 
polskich i miały na celu przygotowanie 
polskiego społeczeństwa na 100-lecie 
objawień fatimskich (2017). 
 
Ksiądz Józef należał do Zespołu Apos-
tolstwa Trzeźwości przy Konferencji Epis-
kopatu Polski i był rekolekcjonistą tego 
Apostolstwa, a w prowincji należał do 
Komisji ds. Popierania Domów 
Rekolekcyjnych przy Zarządzie Prowincjal-
nym (1996-99). 
 
W sobotę (8 X), o godz. 12.00 w pallo-
tyńskim kościele parafialnym pw. Zesłania 
Ducha Świętego w Otwocku (ul. Stefana 
Żeromskiego 6) odprawiona zostanie Msza 
św. za Zmarłego. Doczesne szczątki ks. 
Józefa zostaną pochowane w kwaterze 
pallotyńskiej na cmentarzu parafialnym św. 
Wincentego a Paulo w Otwocku. Wieczny 
odpoczynek racz mu dać, Panie! 
Oprac. ks. Stanisław Tylus SAC 

Za: www.pallotyni.org 
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ŚP.  ALOJZY GEMBOLIS (1963-2016) SDB 

Dnia 2 października 2016 r., w 80 roku życia 
i 61 ślubów zakonnych, odszedł do Pana 
koadiutor Alojzy Gembolis, współbrat z 
Inspektorii pw. św. Stanisława Kostki w 
Warszawie. 
 
Curriculum vitae: 
ur. 12.06.1936 – Nakło Śląskie 
1954-1955 – Nowicjat: Kopiec 
15.08.1955 – Pierwsze śluby zakonne: 
Kopiec 
1955-1958 – Kopiec: gospodarz 
1958-1962: Sokołów Podlaski: gospodarz i 
kierowca 

 

02.08.1961 – Śluby wieczyste: Czerwińsk 
nad Wisłą 
1962-1978 – Czerwińsk nad Wisłą: kierowca 
1978-1986 – Łódź – św. Teresa: kierowca 
inspektora 
1986-2016 – Warszawa – Bazylika: kierowca 
inspektora, od 2013 r. pracownik in-
spektoratu 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w 
Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego 
w Warszawie w środę, 5 października 2016 
r. o godz. 10.30. 
Polecajmy Pana Alojzego Bożemu 
Miłosierdziu.                Za: www.salezjanie.pl  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


