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Wiadomość Tygodnia 

PAPIEŻ W LORETO NA ZWIASTOWANIE 

 
 

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego Ojciec Święty odwie-
dził sanktuarium w Loreto i podpisał tam swoją czwartą adhor-
tację apostolską – Christus vivit - podsumowującą ubiegło-
roczne XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Bisku-
pów na temat: „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”. Pa-
pież spotkał się przy tej okazji z wieloma grupami wiernych. 
Była to jego 23. podróż apostolska na terenie Włoch.  
 
O godz. 9. 20 Ojciec Święty przybył do sanktuarium w Loreto. 
Udał się do Świętego Domku i dłuższą chwilę pozostał na 
milczącej modlitwie w przed figurą Matki Bożej. Następnie o 
9.40 rozpoczął sprawowanie Eucharystii. Jest pierwszym pa-
pieżem, który odprawił Mszę św. w obrębie Świętego Domku, 
a nie jak jego poprzednicy, na zewnątrz bazyliki. Franciszek 
celebrował sam, a obecni biskupi i kapłani przyjęli Komunię 
św. podobnie jak czynią to wierni świeccy podczas każdej 
Eucharystii. Po zakończeniu celebracji Ojciec Święty podpisał 
na ołtarzu pod figurą Matki Bożej posynodalną adhortację 
apostolską Christus vivit, podsumowującą ubiegłoroczne XV 
Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: 

„Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”. Miało ono miejsce w 
dniach 3-28 października 2018 r. w Watykanie. 
 
Następnie Franciszek spotkał się w zakrystii z posługującą w 
sanktuarium wspólnotą kapucynów, kapłanami i biskupami, w 
tym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch, kard. 
Gualtiero Bassettim. Pozdrowił także mniszki prowadzące 
życie kontemplacyjne i pozostałe zakonnice. Spotkał się z 
przedstawicielami młodzieży, rodzin i wiernych świeckich. 
Pozdrowił też zgromadzonych w bazylice chorych, w tym gru-
pę głuchoniemych. 
 
Witając papieża na dziedzińcu sanktuarium arcybiskup Fabio 
Dal Cin zaznaczył, że na spotkanie przybyli wierni, kapłani, 
zakonnicy z Loreto i diecezji regionu Marche, z ich biskupami, 
przedstawiciele różnych miast i narodów. Dodał, że obecni są 
zarówno wierzący jak i niewierzący, którzy chcą budować 
pokój, a przede wszystkim chorzy, pragnący wyjednać dla 
siebie uzdrowienie duchowe i fizyczne. Do Loreto przybyły też 
rodziny, w tym te, które ucierpiały na skutek trzęsienia ziemi 
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oraz młodzież, która na wzór Maryi chce przyjąć Boży plan w 
swoim życiu. Arcybiskup Dal Cin podziękował Franciszkowi, że 
wybrał właśnie sanktuarium loretańskie jako miejsce podpisa-
nia posynodalnej adhortacji apostolskiej, skierowanej do mło-
dych z całego świata. Ojciec Święty nawiązując do dzisiejszej 
uroczystości Zwiastowania Pańskiego i obecnej w Loreto reli-
kwii Domku Matki Bożej przypomniał, że do tej "oazy milczenia 
i pobożności" przybywa wiele osób z Włoch i całego świata, by 
zaczerpnąć siły i nadziei, szczególnie ludzie młodzi, rodziny i 
chorzy.  
 
Ojciec Święty nawiązując do dzisiejszej uroczystości Zwiasto-
wania Pańskiego i obecnej w Loreto relikwii Domku Matki 
Bożej przypomniał, że do tej "oazy milczenia i pobożności" 
przybywa wiele osób z Włoch i całego świata, by zaczerpnąć 
siły i nadziei, szczególnie ludzie młodzi, rodziny i chorzy. (peł-
ny tekst przemówienia Papieża poniżej)          Za: www.gosc.pl  
 

KAPUCYNI W LORETO 
 

Związek kapucynów z Loreto powstał w 1558 roku, kiedy to 
został otworzony klasztor w Recanti, aby ułatwić braciom po-
sługę pielgrzymom udającym się do sanktuarium Domku Matki 
Bożej. Gdy kardynał Juliusz z Rovere zarządził zbudowanie 
domu dla kapucynów w Loreto, posługiwali już jako kaznodzie-
je i spowiednicy, co czynią z poświęceniem aż do dziś. Obej-
mują także administrację bazyliki i Świętego Domku, opiekę 
nad zakrystią, duszpasterstwo pielgrzymów, kierują wieloma 
dziełami charytatywnymi. Do wspólnoty kapucynów od lat 
należą bracia z Prowincji Warszawskiej spełniając w szczegól-
ności posługę duszpasterską wobec Polaków pielgrzymują-
cych do sanktuarium oraz wobec polskich sióstr zakonnych z 
pobliskich klasztorów.                                Za: www.kapucyni.pl  
 

 

PRZEMÓWIENIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA W LORETO 
 
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry! 
Dziękuję za to gorące przyjęcie! 
 
Słowa anioła Gabriela do Maryi: „Bądź pozdrowiona, pełna 
łaskiˮ (Łk 1,28), rozbrzmiewają w sposób szczególny w tym 
sanktuarium, uprzywilejowanym miejscu kontemplacji tajemni-
cy Wcielenia Syna Bożego. Tutaj właśnie, zgodnie z tradycją, 
strzeżone są mury pochodzące z Nazaretu, wśród których 
Święta Dziewica wypowiedziała swoje „tak”, stając się Matką 
Jezusa. Od kiedy to miejsce, zwane domem Maryi, na tym 
wzgórzu jest czczone i kochane, Maryja nie zaprzestaje obda-
rowywać duchowymi łaskami tych, którzy z wiarą i oddaniem 
zatrzymują się tutaj na modlitwie. Dzisiaj i ja jestem jednym z 
nich i dziękuję Bogu, że pozwolił mi tutaj być właśnie w święto 
Zwiastowania. 

Z wdzięcznością za przyjęcie i współpracę pozdrawiam przed-
stawicieli władz. Pozdrawiam ks. abp. Fabio Dal Cina, który 
wyraził uczucia was wszystkich. Wraz z nim pozdrawiam 
wszystkich prałatów, kapłanów, osoby konsekrowane, szcze-
gólnie braci kapucynów, którym powierzono opiekę nad tym 
szczególnym sanktuarium, tak drogim narodowi włoskiemu. 
Przede wszystkim dziękuję im za cenną posługę spowiedzi. 
Pozdrawiam serdecznie was wszystkich – mieszkańców Lore-
to i zgromadzonych tutaj pielgrzymów. Do tej oazy ciszy i miło-
sierdzia przybywa wiele osób z Włoch i z całego świata, aby 
zaczerpnąć siłę i nadzieję. Myślę w szczególności o młodych 
ludziach, rodzinach i chorych. 
 
Dom Święty jest domem młodzieży. Tutaj właśnie Maryja 
Dziewica, młoda niewiasta pełna łaski, nadal przemawia do 
nowych pokoleń, towarzysząc każdemu w poszukiwaniu jego 
powołania. Dlatego właśnie w tym miejscu chciałem podpisać 
adhortację apostolską, owoc Synodu poświęconego młodzie-
ży. Nosi ona tytuł Christus vivit – Chrystus żyje. W zwiastowa-
niu Maryi ukazuje się dynamika powołania wyrażona w trzech 
momentach wyartykułowanych przez Synod: 1) słuchanie 
Słowa – projektu Bożego; 2) rozeznanie; 3) decyzja. 
 
Pierwszy moment, jakim jest słuchanie, przejawia się w tych 

oto słowach anioła: „«Nie bój się, Maryjo, [...]. Oto poczniesz i 
porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus” (w. 30-31). To 
Bóg zawsze podejmuje inicjatywę i powołuje, aby pójść za 
Nim. Powołanie do wiary i spójnej drogi życia chrześcijańskie-
go, a w szczególności do życia konsekrowanego, jest dyskret-
ną, a zarazem zdecydowaną interwencją Boga w życie młode-
go człowieka, aby ofiarować mu w darze swoją miłość. Trzeba 
być gotowym i otwartym na słuchanie i przyjęcie głosu Boże-
go, którego nie da się usłyszeć wśród hałasu i fermentu. Nie 
można zrozumieć Bożego projektu na nasze życie osobiste i 
społeczne, żyjąc powierzchownie. Trzeba wejść w głąb, tam 
gdzie odnajdujemy działające siły moralne i duchowe. To tam 
Maryja zaprasza młodych, aby swoje życie harmonijnie złączyli 
z działaniem Boga. 
 
Drugim charakterystycznym momentem każdego powołania 
jest rozeznanie, wyrażone w słowach Maryi: „Jakże się to 

stanie?” (w. 34). Maryja jednak nie ma wątpliwości, Jej pytanie 
nie świadczy o braku wiary. Wyraża natomiast pragnienie 
odkrycia Bożych „niespodzianek”. Maryja pragnie zrozumieć 
Boży plan na Jej życie. Chce go pojąć we wszystkich szczegó-
łach, dokładnie go poznać, tak aby móc jak najlepiej z nim 
współpracować. Jest to postawa właściwa uczniowi: każda 
ludzka współpraca z bezinteresowną inicjatywą Boga musi się 
opierać na pogłębianiu swoich własnych zdolności i postaw, 
połączonych ze świadomością, że to sam Bóg działa i obda-
rowuje. Podobnie jest z ubóstwem i małością tych, których Pan 
wzywa do pójścia za Nim drogą Ewangelii – przemieniają się 
one w bogactwo objawione w Panu i potędze Wszechmogą-
cego. 
 
Decyzja jest trzecim elementem, który charakteryzuje każde 
powołanie chrześcijańskie. Wyraża się ono w odpowiedzi 
Maryi do anioła: „Niech mi się stanie według twego słowa” (w. 
38). Jej „tak” na Boży plan zbawienia, zrealizowany przez 
Wcielenie, jest całkowitym oddaniem mu swojego życia. Jest 
to „tak” pełne zaufania i całkowitej dyspozycyjności na rzecz 
wypełnienia woli Bożej. Maryja jest wzorem każdego powoła-
nia i inspiracją dla wszelkiego duszpasterstwa powołaniowego: 
młodzi ludzie, którzy są na etapie poszukiwania i zastanawia-
nia się nad swoją przyszłą drogą życiową, mogą znaleźć w 
Maryi Tę, która im pomaga rozeznać Boży plan wobec nich, 
która udziela im siły, aby móc przylgnąć do niego. 

http://www.gosc.pl/
http://www.kapucyni.pl/
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmjse8wp_hAhXkwosKHdgPAHMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.paroladivita.org/Chiesa/Papa-a-Loreto-capitale-dei-giovani-alla-scuola-di-Maria&psig=AOvVaw1ndXqA8DSNAo8eDeKlpvM6&ust=1553679775682942
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Myślę o Loreto jako uprzywilejowanym miejscu, gdzie młodzi 
ludzie mogą przyjść w poszukiwaniu swojego powołania, przy-
być do szkoły Maryi, duchowego centrum w służbie duszpa-
sterstwa powołaniowego. Dlatego pragnąłbym, aby Centrum 
Jana Pawła II było na służbie Kościoła we Włoszech i na ca-
łym świecie – zgodnie ze wskazaniami płynącymi z Synodu. 
Aby było miejscem, w którym młodzi ludzie i ich wychowawcy 
mogliby czuć się mile widziani, uzyskać wsparcie w odnalezie-
niu drogi. Dlatego też gorąco proszę Braci Kapucynów o prze-
dłużenie godzin otwarcia bazyliki i Domu Świętego do późnych 
godzin wieczornych, tak aby grupy młodych, mogły się tam 
modlić i rozeznawać swoje powołanie. Sanktuarium Domu 
Świętego w Loreto, także ze względu na swoje położenie geo-
graficzne – w centrum Półwyspu, może być dla Kościoła wło-
skiego miejscem światowych spotkań młodzieży i rodzin. Rze-
czą konieczną jest bowiem, aby entuzjazmowi przygotowania i 
celebracji tych wydarzeń towarzyszyła aktualizacja ich w 
duszpasterstwie, nadająca wartość i bogactwo przekazywa-
nym treściom poprzez propozycje pogłębienia, modlitwy i dzie-
lenia się. 
 
Dom Maryi jest także domem rodziny. W delikatnej sytuacji 
dzisiejszego świata rodzina, zbudowana na małżeństwie męż-
czyzny i kobiety, nabiera zasadniczego znaczenia i misji. Ko-
nieczne jest odkrycie na nowo zamysłu Boga wobec rodziny, 
aby potwierdzić jej wielkość i niezastępowalność w służbie 
życiu i społeczeństwu. W domu Nazaretu Maryja żyła wielo-
ścią relacji rodzinnych jako córka, narzeczona, oblubienica i 
matka. Dlatego każda rodzina jest tutaj mile widziana i może tu 
odnaleźć inspirację do przeżywania własnej tożsamości.  
 
Doświadczenie domowych posług Matki Boskiej wskazuje, że 
rodzina i młodzi ludzie nie mogą być dwoma równoległymi 
sektorami w naszych wspólnotach, ale muszą iść blisko siebie. 
Młodzi bowiem bardzo często są owocem tego, co otrzymali w 
rodzinie w okresie dorastania. Ta perspektywa ujednolica 
obraz duszpasterstwa powołaniowego, pokazuje oblicze Jezu-
sa w Jego wielu aspektach: jako Kapłana, Oblubieńca, Paste-
rza. 

 
Dom Maryi jest domem chorych. Tutaj jest miejsce dla tych, 
którzy cierpią zarówno na ciele, jak i na duchu. Maryja zanosi 
wszystkim Boże miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Choro-
ba rani rodzinę, a dla chorego powinno być miejsce w rodzinie. 
Dom i rodzina są pierwszym wsparciem dla chorego. Tam jest 
on kochany, wspierany i tam znajduje otuchę i troskę. Dlatego 
sanktuarium Domu Świętego jest symbolem każdego domu 
gościnnego i sanktuarium dla chorych. Stąd właśnie przesyłam 
im wszystkim, gdziekolwiek na świecie się znajdują, moje 
serdeczne słowa pozdrowień i mówię do nich: jesteście w 
centrum dzieła Chrystusa, ponieważ każdego dnia dzielicie i 
niesiecie w sposób bardzo konkretny Jego krzyż. 
 
Wasze cierpienie może stać się decydującym wkładem na 
rzecz przyjścia Królestwa Bożego. 
 
Drodzy bracia i siostry! Wam i tym, którzy są związani z tym 
sanktuarium, Bóg poprzez Maryję powierza misję naszych 
czasów: zanieść Ewangelię pokoju i życia współczesnym lu-
dziom – często rozproszonym, zajętym ziemskimi sprawami 
lub zanurzonym w klimacie duchowej oschłości. Potrzebni są 
ludzie prości i mądrzy, pokorni i odważni, biedni i szczodrzy. 
Krótko mówiąc, ludzie, którzy za przykładem Maryi przyjmują 
w swoim życiu Ewangelię bez zastrzeżeń. W ten sposób, dzię-
ki świętości ludu Bożego, świadectwa świętości w każdym 
stanie życia będą się nadal rozprzestrzeniać we Włoszech, w 
Europie i na świecie, aby odnowić Kościół i ożywić społeczeń-
stwo zaczynem Królestwa Bożego. 
 
Niech Najświętsza Maryja Dziewica pomaga wszystkim, 
zwłaszcza młodym, iść drogą pokoju i braterstwa, opartą na 
akceptacji i przebaczeniu, szacunku dla innych i miłości, która 
jest darem z siebie. Niech nasza Matka, jasna gwiazda radości 
i spokoju, obdarowuje rodziny, sanktuaria miłości, błogosła-
wieństwem i radością życia. Maryja, źródło wszelkiej pociechy, 
niech przyniesie pomoc i pocieszenie tym, którzy przechodzą 
próby.                                                    Za: www.radiomaryja.pl 

                                      
 
 
 

Podziękowanie Przewodniczącej KWPŻZZ 
 
 

 
 

W związku z opublikowanym w poprzednim numerze Biuletynu oświadczeniem Konsulty KWPZM w sprawie 
wypowiedzi posłanki Joanny Scheuring-Wielgus , szkalującej dobre imię polskich zakonnic, na ręce prze-
wodniczącego KWPZM O. Jausza Soka skierowała swój list M. Maksymilla Pliszka, Przewodnicząca KWPŻZZ.  
Oto pełna treść listu: 
 
Czcigodny i Drogi Ojcze, 
 
W imieniu  wszystkich sióstr zakonnych w Polsce dziękuję najserdeczniej Ojcu oraz Konsulcie Męskich Zgromadzeń 
Zakonnych za słowa solidarności i obrony wobec nieodpowiedzialnych pomówień. W tym czasie wojny medialnej 
słowa ludzkiego i braterskiego wsparcia są szczególnie cenne.  My także jesteśmy wdzięczne za wszelką pomoc  
duchową,  podejmowaną współpracę oraz cały wkład zakonników w dzieło ewangelizacji i troskę duchową oraz mate-
rialną o ludzi nam współczesnych. 
 
Zapewniamy o siostrzanej modlitwie w intencji każdej Waszej wspólnoty i prosimy Boga o liczne i święte powołania do 
naszych rodzin zakonnych.  
 
 

      

Przewodnicząca KWPŻZZ 
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  Wiadomości krajowe  
 

 

 

O. KONRAD CHOLEWA OFM O DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO 
 

– Chodzi o sprawę najwyższej wagi, bo 
chodzi o ratowanie tych, którzy są naj-
bardziej bezbronni, którzy sami nie mo-
gą się obronić ani słowem ani czynem 
ani nawet płaczem. Chodzi o pomoc 
dzieciom, które są zagrożone zabiciem 
w łonie matki – mówił o. Konrad Chole-
wa OFM kustosz Sanktuarium Maryjno-
Pasyjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej 
podczas Archidiecezjalnych Rekolekcji 
Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Po-
czętego w Bazylice Mariackiej w Krako-
wie. 
 
Kapłan wyjaśnił, że Duchowa Adopcja 
stanowi duchową opiekę wyrażoną 
osobistą modlitwą o ocalenie życia jed-
nego dziecka wybranego przez samego 
Boga. Podkreślił, że nie przypadkowo 
duchowa adopcja zaczyna się 25 marca, 
czyli w dniu, w którym Kościół wspomina 
tajemnicę zwiastowania. 
 
– To Dziecię, które poczęło się w łonie 
Maryi Dziewicy także od samego po-
czątku było narażone na niepewność, na 
niebezpieczeństwo, na działanie złowro-
gich sił. 
Następnie rekolekcjonista przywołał 
fragment Apokalipsy, opisujący niewia-
stę, która ma porodzić dziecko i smoka, 
który czeka, by je porwać. Podkreślił, że 
w tym obrazie smok symbolizuje szata-
na a dziecko jest symbolem każdego 
nowego życia. 

– Jak dobrze wiemy, tamta walka zosta-
ła przez szatana przegrana, ale ten 
smok od zarania dziejów nieustannie 
próbuje wyrwać z ludzkiego serca po-
czucie wdzięczności i szacunku wobec 
tego pierwotnego niezwykłego i funda-
mentalnego daru Bożego jakim jest 
życie ludzkie. 
 

 
 
Kapłan zaznaczył, że dzisiaj ta walka 
staje się coraz bardziej otwarta i dlatego 
trzeba stanąć do niej ze wzmożoną 
mocą poprzez modlitwę, wyrzeczenie i 
ofiarę Duchowej Adopcji. Walka z siłami 
zła będzie trwała  długo i wymaga zaan-
gażowania każdego z nas. 
 
– Skoro dziecko jest pod sercem matki, 

to nawet jeśli nie jest w sercu matki i 
ojca to, jak mówi papież Franciszek, 
było i jest w sercu Boga od zawsze. 
Skoro się poczęło to jest chciane przez 
Boga od początku stworzenia. On jest 
dawcą życia i tylko On może je prze-
rwać. 
 
Na zakończenie homilii o. Cholewa 
przywołał słowa Jana Pawła II z 1979 
roku, w których papież wzywał do walki 
o to, by każdemu człowiekowi dano 
prawo do urodzenia się. 
 
– Głośmy Ewangelię życia, podejmując 
dzieło duchowej adopcji dzieci, które są 
zagrożone. Dziękujmy dobremu Bogu za 
dar macierzyństwa, otoczmy naszą 
modlitwą rodziców i wszystkie matki a 
szczególnie te, które nie boją się wydać 
na świat dziecka i wychować je nawet 
bez udziału ojca. 
 
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego 
Zagrożonego Zagładą to dziewięciomie-
sięczna modlitwa w intencji jednego 
wybranego przez Boga dziecka, które 
rozwija się w łonie matka, ale które jest 
zagrożone aborcją. Codzienna modlitwa 
Duchowej Adopcji rozpoczyna się 25 
marca w Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego i trwa do świąt Bożego Naro-
dzenia.                     Za: www.diecezja.pl  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

70-LECIE PROFESJI SIOSTRY 
TERESY DARBEL, KARMELITANKI 
 
W łódzkim klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych miała miej-
sce niecodzienna i wyjątkowa  uroczystość, w czasie której 
jubileusz 70- lecia profesji zakonnej obchodziła s. Teresa Irena 
Derbel. Z tej okazji w sobotni poranek Mszy świętej w kościele 
klasztornym na łódzkim Julinowie przewodniczył ks. bp Marek 
Marczak – biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej. 
 
W czasie liturgii bp Marek złożył gratulacje Dostojnej Jubilatce 
oraz przekazał życzenia oraz list od księdza arcybiskupa 
Grzegorza Rysia, w którym czytamy między innymi: z radością 
we wspólnocie Kościoła Łódzkiego dziękujemy Bożej Opatrz-
ności za dar powołania zakonnego Siostry oraz 70 lat wiernego 
poddawania się dłoniom Boskiego Stwórcy, które kształtowały 
w Czcigodnej Jubilatce duchowe piękno pomagając zarazem 
owocnie rozwijać dar otrzymanego charyzmatu terezjańskiego. 
– napisał łódzki pasterz. 

 
 
– Życzę Przewielebnej Siostrze obfitości Bożego błogosła-
wieństwa w podążaniu przez całe życie z ufnością, nadzieją i 
radością za Wcielonym Synem Bożym. Życzę również licznych 
i pięknych owoców posługi zakonnej, tak by ci, których Pan 
Bóg będzie stawiał na drodze życia Czcigodnej Jubilatki mogli 
zaczerpnąć z jej mądrości i doświadczyć bliskości miłosiernego 
Boga. – życzył Siostrze Teresie metropolita łódzki. 
 
Siostra Teresa od Jezusa (Irena Draber) urodziła się w roku 
kanonizacji św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Jako młoda 

http://www.diecezja.pl/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/03/JUBILEUSZ-70-LECIA-PROFESJI-ZAKONNEJ-SIOSTRY-TERESY-DARBEL.jpg
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dziewczyna była zafascynowana duchowością, na tle swojej 
rodziny wyróżniała się pobożnością. Nic więc dziwnego, że po 
zakończeniu wojny rozpoznała swoje powołanie do Karmelu. 
 
Pukała do furty klasztorów w: Krakowie, w Zakopanem i w 
Łodzi. Napotykając tam duże trudności z przyjęciem do klasz-
toru, za radą spowiednika podjęła studia na dziale filologii 
polskiej na Uniwersytecie w Łodzi. Nie przestawała jednak 
myśleć o życiu zakonnym. Kiedy Karmel Łódzki zdecydował 
się przyjąć Irenę, po dwóch latach nauki przerwała studia i w 
1947 r. przekroczyła bramę klauzury. Otrzymała wraz z habi-
tem upragnione imię Teresy od Jezusa. 
 
Siostra Teresa pełniła w klasztorze różne obowiązki, przez 
jedno trzechlecie była przeoryszą. Mając zdolności poloni-

styczne, z łatwością i przyjemnością układała wiersze i teksty 
do różnych okolicznościowych pieśni. Miała też zdolności do 
tłumaczenia z obcych języków. 
 
Przez wiele lat  była infirmerką, towarzyszyła lekarzom pod-
czas wizyt. Sama od wielu lat cierpiała na bóle kręgosłupa, 
które z wiekiem uniemożliwiały jej włączanie się w codzienne 
obowiązki zakonne, samodzielne poruszanie się i obsługiwa-
nie, uczestniczenie w życiu Wspólnoty. 
 
Cierpienia i dolegliwości Siostra przyjmowała z uległością wo-
bec Bożej Woli, zachowując pogodę ducha, cierpliwość. Ofia-
rowywała je Bogu w różnych intencjach, w sposób szczególny 
za bliskich, którym obiecywała modlitwę, za tych, którzy żyli z 
dala od sakramentów świętych.    Za: www.archidiecezjalodz.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MATKA TERESA KIEROCIŃSKA 
OCALIŁA NIEJEDNO ŻYCIE 
 

Przeżywamy Wielki Post – okres pokuty 
i nawrócenia, który jest szczególnym 
czasem powrotu do wierności Bogu i 
jego przykazaniom. W tej duchowej 
walce towarzyszy nam Maryja w tajem-
nicy zwiastowania i wcielenia Syna 
Bożego oraz św. Józef. Także wspo-
mniana Uroczystość Zwiastowania Pań-
skiego (25 marca) obchodzona jest jako 
Dzień Świętości Życia. Maryja wypowia-
da swoje fiat i oto Syn Boży przyjmuje 

ciało z Maryi Dziewicy. Te dwie uroczy-
stości, przypadające w okresie Wielkie-
go Postu, wskazują, że Jezus już w łonie 
swej Matki uniża się. Przyjmuje naturę 
ludzką i zgadza się zbawić nas przez 
swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. 
Maryja trwa w swoim tak aż po krzyż, 
stając się pośredniczką łask. A św. Jó-
zef? To cień Ojca, mąż sprawiedliwy i 
stróż Bożych Tajemnic, żywiciel Świętej 
Rodziny, chroniący Jezusa i jego Matkę, 
podejmujący ucieczkę do Egiptu, aby 
ratować Boskie Dziecię przed Herodem. 
Matka Teresa od św. Józefa 
 
W dniach, gdy świętujemy te uroczysto-
ści, serce i myśli „biegną” tak sponta-
nicznie do Matki Teresy od św. Józefa – 
matki naszego Zgromadzenia. Jak Ona 
kochała Dzieciątko Jezus, Maryję Dzie-
wicę i św. Józefa! Dowody tej miłości 
dawała w codziennym życiu, gdy ochra-
niała i ratowała życie ludzkie przed 
śmiercią fizyczną i duchową, gdy karmiła 
głodnych słowem Bożym i chlebem, 
pochylając się nad tymi, którzy potrze-
bowali miłosierdzia. Matka była czuła, 
dobra i heroiczna, zapominająca o so-
bie, a cała oddana Bogu na modlitwie i 
w służbie najuboższym, a szczególnie 
dzieciom, także tym najbardziej bez-

bronnym – nowonarodzonym i niemow-
lętom. 

 
Ocalona i ocalony 

 
Jedno z tych ocalonych dzieci pocho-
dzenia żydowskiego, już jako dorosła 
osoba, przybyło do naszego klasztoru w 
Sosnowcu, aby podziękować Matce 
Teresie i siostrom za uratowanie życia w 
czasie II wojny światowej. Opatrzność 
Boża tak pokierowała wydarzeniami, że 
Pani Theresa Johewet Rosendahl przy-
jechała z najbliższymi 19 marca 2018 
roku, a więc w Uroczystość św. Józefa. 
W tym samym dniu po raz pierwszy 
dzwonek w „Oknie Życia” oznajmił, że 
przyniesiono nowonarodzone dziecko. 
Był to chłopiec. Wszyscy odczytali ten 
splot wydarzeń jako znak z Nieba! Dzie-
ciątko Jezus samo wybrało ten czas – 
Uroczystość św. Józefa! Jakby już pra-
gnęło nam powiedzieć (przez ten znak), 
że Czcigodna Sługa Boża nadal wspo-
maga potrzebujących pomocy i ratuje 
życie ludzkie, a czyni to mocą Boga, z 
którym jest na wieki zjednoczona. 
 

 
 
Uratowana Tela 

 
Ufamy, że ten znak z Nieba wyprosił św. 
Józef, który w swoje święto „wskazał” na 
cichą i pokorną karmelitankę, która 
chroniąc życie ludzkie na zagłębiowskiej 
ziemi, naśladowała Go w miłości do  
małego Jezusa i jego dziewiczej Matki. 
W dniu historycznej wizyty wszyscy byli 
bardzo wzruszeni, zarówno goście, jak i 

siostry! Wdzięczna Theresa Johewet 
Rosendahl (mała Tela, ocalona przez 
Matkę Teresę), dając świadectwo o 
miłości, jakiej doświadczyła podczas 
kilkuletniego ukrywania w sosnowieckim 
Karmelu Dzieciątka Jezus, podkreśliła, 
że Sługa Boża uratowała nie tylko ją, ale 
także jej syna Benjamina i wnuczkę 
Almę – „jej świat”.  
 
„Matka Teresa uratowała życie Teli i jej 
potomków” – te słowa napisała w liście 
do sióstr Liron Rubin, żona Benjamina 
Rosendhal, po wizycie swojej teściowej 
Theresy Johevet w Sosnowcu. 
 
Służebica Boża wstawia się za nami 
 

Obchodząc pierwszą rocznicę tego 
radosnego wydarzenia, pragniemy z 
wiarą zapewnić wszystkich, że Czcigod-
na Sługa Boża nadal wspomaga potrze-
bujących pomocy i ratuje zagrożonych 
duchowo czy materialnie. Świadczą o 
tym liczne podziękowania i prośby, za-
noszone za jej wstawiennictwem. Matka 
Teresa nadal kocha lud Zagłębia. Wie-
rzymy, że już kontempluje na wieki ta-
jemnice dziecięctwa Boskiego Oblubień-
ca i wpatruje się w Jego Oblicze, które 
na tej ziemi uczyła czcić i kochać. Jakże 
często, szczególnie w sytuacjach bardzo 
trudnych, powtarzała: „…nigdy ufać nie 
przestanę!” 
 
Pomódl się – odwiedź Muzeum 

 
Uczmy się od Niej takiego zaufania i 
módlmy się o cud, potrzebny do beatyfi-
kacji. Zapraszamy do wspólnej modlitwy 
każdego 12. dnia miesiąca w naszym 
kościele w Sosnowcu, przy ul. M. Teresy 
Kierocińskiej 25. Natomiast w Domu 
Macierzystym warto zwiedzić muzeum, 
które przybliża postać Czcigodnej Sługi 
Bożej i historię Zgromadzenia Sióstr 
Karmelitanek Dzieciątka Jezus. S. Nulla 
KDzJ      Za: www.diecezja.sosnowiec.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.archidiecezjalodz.pl/
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PREZYDENT WĘGIER NA ŚWIĘTYM KRZYŻU 
 

W sobotę 23 marca 2019 roku na Świętym Krzyżu gościł pre-
zydent Węgier, János Áder, wraz z małżonką oraz z kilkuna-
stoosobową delegacją rządową.Wizyta rozpoczęła się od na-
bożeństwa przy relikwiach Drzewa Krzyża Świętego, które 
poprowadził o. Paweł Zając OMI, Prowincjał Polskiej Prowincji 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Nabożeństwo zostało 
poprzedzone powitaniami: Biskupa Sandomierskiego, Krzysz-
tofa Nitkiewicza oraz superiora świętokrzyskich oblatów, o. 
Mariana Puchały OMI. 
 
1000 – letnie relacje polsko-węgierskie to wypróbowany sojusz 
i przyjaźń obu narodów. Wspólna walka o niepodległość, walka 
o wartości chrześcijańskie, o godność człowieka i narodu, 
niech będą także drogowskazami na przyszłość, kreśląc per-
spektywy świetlanej przyszłości Europy i chrześcijańskiego 
świata – w słowie powitania zwrócił się o. Marian Puchała OMI, 
superior komunitetu świętokrzyskiego. 

 
Po modlitwie i adoracji relikwii Drzewa Krzyża Świętego goście 
udali się na poczęstunek do klasztornego refektarza i jadłodaj-
ni. Wśród licznie zaproszonych gości obecni byli: Anna Krupka 
– Wiceminister Sportu i Turystyki, Agata Wojtyszek – Wojewo-
da Świętokrzyski, Andrzej Bętkowski – Marszałek Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego oraz parlamentarzyści ziemi świętokrzy-
skiej. 
 
Obecni byli także: Mirosław Gębski – Starosta Kielecki, Andrzej 
Gąsior – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia, Sławomir 
Kopacz – Wójt Gminy Bieliny oraz członkowie Stowarzyszenia 
“Per Crucem”, które od lat działa przy świętokrzyskim sanktua-
rium. Wśród gości byli również państwo Katarzyna i Marcin 
Papaj ze Starachowic, którzy wykonali nową tablicę upamięt-
niającą św. Emeryka oraz Elżbieta i Krzysztof Furmankowie z 
Daleszyc, którzy wykonali nowy postument z piaskowca pod 
popiersie św. Emeryka, znajdujące się na placu przed bazyliką 
mniejszą. 
 
Wizyta była okazją do zapoznania się z historią Świętego 
Krzyża, a towarzyszyło jej otwarcie wystawy „Polska-Węgry – 
początek”, która została zorganizowana przez Stowarzyszenie 
„Per Crucem”, Polskie Radio Kielce – na czele z prezesem, 

Januszem Knapem oraz naszą wspólnotę zakonną ze Święte-
go Krzyża. Scenariusz wystawy opracował dr Czesław Hada-
mik przy konsultacji z prof. Krzysztofem Brachą z UJK w Kiel-
cach. Powstanie ekspozycji wsparli: Wojewoda Świętokrzyski – 
Agata Wojtyszek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – 
Andrzej Bętkowski,  Starosta Powiatu Kieleckiego – Mirosław 
Gębski oraz Prezydent Miasta Kielce – Bogdan Wenta. Po 
otwarciu wystawy, przypominającej o wielowiekowych rela-
cjach przyjaźni pomiędzy Polską w Węgrami, dostojni goście 
wpisali się do księgi pamiątkowej, a następnie przeszli na plac 
przed bazyliką, gdzie Prezydent Węgier – János Áder wraz z 
małżonką oraz Prezydent Miasta Kielce – Bogdan Wenta, 
złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem św. Emeryka. 
 

 
 
W blasku relikwii Drzewa Krzyża Świętego modliliśmy się dziś 
z dostojnymi gośćmi z Węgier, prosząc przez wstawiennictwo 
świętych orędowników: św. Stefana, św. Emeryka, św. Włady-
sława, św. Elżbiety Węgierskiej, św. Wojciecha, św. Stanisła-
wa, bł. Wincentego Kadłubka, św. Andrzeja Boboli i św. Jana 
Pawła II, o dar odwagi dla nas, byśmy w dzisiejszym świecie 
pełnym nienawiści i przemocy, gdzie ślady Boga i Jego miłości 
są zatarte, odrzucane, byli autentycznymi świadkami i proro-
kami mądrości Krzyża – by także dzięki nam, dokonywała się 
odnowa moralna naszych narodów; byśmy patrząc na Krzyż – 
uczyli innych współpracy, uczciwości, prawdy, jedności, zgody i 
przebaczenia – powiedział o. Dariusz Malajka OMI, rektor 
Bazyliki Mniejszej na Świętym Krzyżu.D. Malajka OMI 

 Za: www.oblaci.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

WYSTAWA 40-LECIA 
INSPEKTORII W PILE 
 
W czwartek 14 marca w Muzeum Okrę-
gowym w Pile, przy ulicy Browarnej 7 
otwarta została wystawa z okazji 40-
lecia powstania Salezjańskiej Inspektorii 
św. Wojciecha w Pile. 
 
O całej wystawie bardzo ciekawie i 
szczegółowo opowiadał jej inicjator – ks. 
dr Jarosław Wąsowicz. 
 
 
Wystawa podzielona jest na 3 części. 
Pierwsza poświęcona jest historii Sale-
zjanów, m.in. św. Janowi Bosko i Sale-
zjanom w Polsce, w kolejnej możemy 
zobaczyć eksponaty związane z Inspek-

torią św. Wojciecha w Pile, a w trzeciej 
możemy zobaczyć eksponaty misyjne 
wypożyczone z Muzeum Misyjnego 
znajdującego się w Warszawie. Także 
możemy zobaczyć wystawę okoliczno-
ściowych medali z zasobów Salezjań-
skiego Archiwum w Pile. 
 

 
 
Na wystawie możemy znaleźć pamiątki 
po ks. Prymasie Auguście Hlondzie czy 
Arcybiskupie Antonim Baraniaku, np. 

ornat rzymski, strój kardynalski oraz 
mitrę ks. Hlonda, czy sutannę Arcybi-
skupa Baraniaka. Można również zoba-
czyć wiele oryginalnych zdjęć. 
 
Zaprezentowany jest również niezwykle 
cenny eksponat. To jest księga ewiden-
cyjna z bloku 30. z Dachau, bloku w 
którym przetrzymywani byli polscy du-
chowni m.in. bł. ks. biskup Michał Kozal. 
Innym bardzo ciekawym eksponatem 
jest monstrancja, wykonana w obozie 
jenieckiem w Rumunii, która wykuta 
została ze srebrnych medalików i obrą-
czek, które mieli żołnierze. 
 
Salezjanie rozpoczęli posługę w Pile w 
1945 roku, możnaby powiedzieć że 
przypadkowo. Tutaj wysiadł razem z 
repatriantami ks. Józef Wróbel i zajął 
kościół Świętej Rodziny. Z Piłą też zwią-
zana jest postać ks. Stanisława Styrny, 

http://www.oblaci.pl/
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honorowego obywatela Piły, który przy-
był do Piły w roku 1979 roku. Jest to 
postać wyjątkowa, ponieważ ks. Stani-
sław wywarł tak wielki wpływ na Parafię 
Świętej Rodziny, ponieważ do dzisiaj 

wiele jego inicjatyw do dziś funkcjonuje. 
W historię Piły wpisał się również jako 
nieformalny kapelan Solidarności. Wy-
stawa będzie dostępna do 26 maja 2019 
r., ale już dziś serdecznie zapraszamy 

do odwiedzenia Muzeum i zapoznania 
się z Salezjańskimi ciekawostkami i 
eksponatami.  

Za: www.pila.salezjanie.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

POŚWIĘCONO  POKOJE  KRÓLEWSKIE NA JASNEJ GÓRZE 
 
Zakończył się kolejny etap prac remontowych na Jasnej Górze 
w ramach projektu: Narodowe Perły Klasztoru OO. Paulinów – 
ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego.  We czwartek 
21 marca, poświęcone zostały tzw. Pokoje Królewskie czyli 
budynek znajdujący się w centralnej części dziedzińca jasno-
górskiego. Obiekt stał się siedzibą Kurii Generalnej Zakonu 
Paulinów. Od lat, od strony południowej budynku, swoją sie-
dzibę ma Jasnogórskie Centrum Informacji. 
 
Historyczny obiekt został wybudowany został w 1644 r., jako 
miejsce zakwaterowania dostojników państwowych. Gdy na 
Jasną Górę przybywali królowie, tutaj mieściła się ich rezyden-
cja. Parter zajmowała apteka, wzmiankowana w I poł. XVII 
wieku, zreorganizowana i unowocześniona na pocz.  XVIII w. 
 
Budynek został wyremontowany częściowo dzięki dofinanso-
waniu ze środków Unii Europejskiej, które objęły remont kon-
strukcji więźby dachowej z wymianą pokrycia, odtworzenie 
facjatek, wymianę pokrycia dachowego oraz ocieplenie podda-
sza. Wykonane prace umożliwiły udostępnienie nowych prze-
strzeni wystawowych. 
 
„Jest to dla nas ogromne wydarzenie, także w sensie histo-
rycznym, bo zapis w paulińskich konstytucjach wyraźnie mówi, 
że siedzibą generała Zakonu jest Klasztor Jasnogórski – wyja-
śnia o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów – W tym 
momencie dalej zostajemy na terenie Jasnej Góry, natomiast 
przechodzimy do nowego budynku, który w latach poprzed-
nich, w historii, miał różne przeznaczenie. Od dnia dzisiejszego 
ten budynek przeznaczony jest na siedzibę Kurii Generalnej”. 
 
„W tym budynku znajdują się: sekretariat Kurii Generalnej, 
archiwum i wszystkie pokoje, w których zamieszkuje o. gene-
rał, definitorzy generalni oraz sale, które przeznaczone są na 
obrady czy nasze paulińskie spotkania – wyjaśnia generał 
Zakonu o. Chrapkowski – Ten budynek w historii miał różne 
przeznaczenia. W tych pomieszczeniach była apteka, która 
funkcjonowała do momentu kasaty w czasie zaboru rosyjskie-
go, później te pomieszczenia służyły jako miejsce przyjmowa-

nia królów czy dostojników przybywających na Jasną Górę. Z 
tego, co pamiętam, na pierwszym piętrze stacjonowały pod-
czas zaborów wojska carskie, były też tutaj chwilowo pomiesz-
czenia dla zakonników, była tutaj stolarnia, gdzie naprawiano 
meble, ołtarze itp. Rożne były koleje losu tego budynku. Odda-
ny dzisiaj budynek jako siedziba Kurii Generalnej na pierw-
szym poziomie, nieobjętym klauzurą, ma część wystawową, 
która w niektórych okresach będzie dostępna, bo wiemy, na 
Jasnej Górze jest wiele wotów, które ludzie składają, i będzie 
możliwość ich wystawienia”. 
 

 
 
Centralnym miejscem domu generalnego, tak jak każdego 
domu zakonnego, jest kaplica z Najświętszym Sakramentem, 
która dziś także została poświęcona. „Dla mnie osobiście chy-
ba najważniejszym momentem było włożenie do tabernakulum 
Najświętszego Sakramentu i obecność tutaj Chrystusa Eucha-
rystycznego, dlatego od początku, kiedy były robione plany, 
lokacje różnych pomieszczeń, dążyłem do tego, żeby tutaj była 
kaplica z Najświętszym Sakramentem. To jest miejsce central-
ne w każdym domu zakonnym. Każdy tutaj przychodzący, czy 
to nasi współbracia, czy też inne osoby świeckie, które mogą 
na ten poziom wejść, zawsze będą miały możliwość krótkiej 
modlitwy przed Najświętszym Sakramentem” – dodaje o. Ar-
nold Chrapkowski.                    Więcej na: www.jasnagora.com   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

INTERNETOWA EWANGELIZACJA #TENWKTÓRYM O ŻYCIU W ZAKONIE 
 
W środę wieczorem odbyła się kolejna 
internetowa ewangelizacja pod hasłem 
#TenWKtórym. Poprowadziła ją s. Tere-
sa Pawlak, albertynka z Krakowa – 
zakonnica jeżdżąca na Przystanek Je-
zus na Woodstocku, a z więźniami śpie-
wająca piosenki grupy „Dżem”. 
 
Na wstępie s. Teresa przedstawiła krót-
ko historię swojego powołania, które 
rozpoczęło się od bardzo trudnego wy-
darzenia, a mianowicie od niespodzie-
wanej śmierci jej ojca. Dodała przy tym, 
że bardzo ważne było wtedy dla niej 

spotkanie z siostrami zakonnymi pod-
czas pielgrzymki na Jasną Górę. 
 
– Zobaczyłam kobiety, które nie były 
sztywne, a ich przykład świadczył o tym, 
że wiara może być przygodą. Zobaczy-
łam siostry, które mimo, że w habicie, 
szły razem z nami, śmiały się. To było 
odkrycie sezonu – tak się złożyło, że 
były to akurat albertynki – wspominała. 
Od razu po maturze wstąpiła właśnie do 
albertynek. – Nie da się ukryć, że od-
krywanie swojego powołania to długi 
proces, a najważniejsze miejsce powin-
no w nim odgrywać doświadczenie miło-

ści. Zakon nie może być ucieczką. A 
potem, po podjęciu decyzji, ważne jest 
bycie konsekwentnym i posiadanie pew-
ności, że jest Bóg, który zawsze mnie 
kocha – stwierdziła. 
 
Albertynka podczas konferencji mówiła 
także o… zakochaniu. – Tak, zdarzyło 
mi się to już będąc siostrą zakonną. I 
było to uczucie, z którym trzeba było się 
zmierzyć. Takie, które weryfikuje pewne 
rzeczy. I oczywiście nie poszłam za nim 
w żadne działanie. Ale jego pojawienie 
się uświadomiło mi, że naprawdę chcę 
dalej się spełniać w życiu zakonnym. 

http://www.pila.salezjanie.pl/
http://www.jasnagora.com/
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Sądzę też, że pozwoli mi to również nie 
być odległą od różnych problemów tych, 
z którymi stykam się na co dzień – opi-
sała. 
 
Wskazała także, że mitem jest po-
wszechne myślenie, że w zakonie wszy-
scy robią tak samo, trochę jak „stado 
pingwinów”. – Oprócz szerokiej drogi 
zgromadzenia muszę mieć też na niej 
swoją ścieżkę, s. Teresy, z talentami i 
darami, które Pan Bóg mi dał, bym ubo-
gacała rzeczywistość wokół siebie. Dla 
przykładu biegam w habicie po parku, w 
nim także chodzę po górach. Robię 
wszystko, co kocham. Jeżdżę również 
na wspaniałe koncerty – tam też są 
okazje do ewangelizacji – powiedziała. 
 
Na zakończenie zachęciła zebranych, by 
obojętnie w jakiej by się nie znajdowali 

sytuacji, traktowali życie jako szansę. – 
Nasze życie jest jak ołówek. Czasem się 
złamie, kiedy dzieje się coś złego. I 
możemy przeżyć je potem cały czas 
wpatrując się w to, co połamane. Albo 
zobaczyć, że w obu częściach tego 
złamanego ołówka jest rysik i napisać 
nim coś pięknego, mimo wszystko – 
podkreśliła s. Teresa.  
 

 
 

Inicjatywę #TenWKtórym organizują 
dwie chrześcijańskie księgarnie – Tol-
le.pl i Gloria24.pl. Akcja to cykl spotkań z 
autorami ciekawych książek, którzy 
podczas transmisji na żywo w mediach 
społecznościowych dzielą się swoim 
doświadczeniem, przeżywaniem ducho-
wości i odpowiedziami na pytania, jakie 
codziennie podsuwa życie. W poprzed-
nich odcinkach o potrzebie rozumienia 
własnych emocji mówił ks. Marek Dzie-
wiecki, o problemach rodzicielskich 
opowiadał Jacek Pulikowski, a Marcin 
Jakimowicz podpowiadał, co zrobić, aby 
modlitwa była skuteczna. 
 
Patronat medialny nad cyklem 
#TenWKtórym sprawuje Katolicka Agen-
cja Informacyjna.      Za: www.diecezja.pl  

 

 
 

 

Refleksja tygodnia 
 
 

 

POJEDNAĆ SIĘ Z PRZYRODĄ W WIELKIM POŚCIE 
Wywiad „Dziennka Łódzkiego” z przewodnicząceym REFA o. dr. Stanisławem Jaromi OFMConv 

 
 

 

W piątkowym magazynie Dziennika Łódzkiego ukazał się wy-
wiad Matyldy Witkowskiej z o. Stanisławem Jaromi pt. „W Wiel-
ki Post warto pojednać się też z przyrodą”. Publikujemy jego 
fragmenty dotyczące ekologicznych wymiarów Wielkiego Po-
stu, gdy Kościół zachęca katolików do nawrócenia, odrzucenia 
egoizmu i nierozsądnych stylów życia oraz odkrywania Bożego 
planu dla nas i całego świata. To dobry czas, aby przemyśleć 
sobie swoje miejsce w globalnym świecie w imię odpowiedzial-
ności i solidarności – mówi o. Stanisław i zachęcając do 
wdzięczności Bogu za piękny, wspaniały świat proponuje trzy 
praktyczne działania…   
 
Modli się ojciec czasem, żeby ludzie się opamiętali i zaczęli 
dbać o przyrodę? 

 
Codziennie! Przecież Pan Bóg dał na wspaniały, piękny, różno-
rodny świat i chce abyśmy, korzystając z jego gościnności i 
wszystkich dóbr, przekazali go w nie gorszym stanie następ-
nym generacjom. Nasza cywilizacja oprócz licznych osiągnięć 
niestety generuje też wiele zniszczeń. Jako chrześcijanie po-
winniśmy być odpowiedzialni za dobra wspólne, zauważyć 
potrzeby i problemy innych, także te ekologiczne. Są tacy, co 
podejmują ten wysiłek, wielu niestety nie. 
 
A chrześcijanie podejmują go? 

 
Coraz częściej tak. Widzimy konsekwencje naszych stylów 
życia. Zauważamy jak zanieczyszczenie powietrza wynika z 
energetyki węglowej, używania samochodów, czy spalania w 
domowych piecach śmieci. Zastanawiamy się nad konsekwen-
cjami konsumpcyjnych trendów, dostrzegamy iż oferowane 
nam przez marketing  produkty to nie zawsze jest to, czego 
naprawdę potrzebujemy. Chrześcijanin ma przykazania i zasa-
dy moralne. Ma też dynamicznie rozwijającą się teologię stwo-
rzenia, etykę i duchowość ekologiczną, które mocno dialogują z 
tezami współczesnej ekologii globalnej. 
 

Czyli można powiedzieć, że Wielki Post jest ekologiczny? 

 
Pośrednio tak. Orędziem postu jest pojednanie: z Bogiem, z 
bliźnim i z samym sobą oraz z przyrodą i całym stworzeniem. 
Powraca stara biblijna idea pojednania ze wszystkimi miesz-
kańcami ziemi, nie tylko z ludźmi. Wygląda, że owe cztery 
relacje coraz częściej pojawiają się w rachunku sumienia. A tej 
czwartej czyli relacji z przyrodą Papież Franciszek poświęca 
swe orędzie na tegoroczny Wielki Post zachęcając katolików 
do nawrócenia, odrzucenia egoizmu i nierozsądnych stylów 
życia oraz odkrywania Bożego planu dla nas i całego świata. 
 

 
 
A czy wiedza o konsekwencjach niszczenia środowiska 
zmieniła naukę Kościoła? Czy kiedyś zanieczyszczanie go 
nie było grzechem, a teraz jest? 

http://www.diecezja.pl/
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Jeszcze niedawno uważano, że do rzeki, lasu, czy powietrza 
można wyrzucić wszystko, a przyroda jakoś to przerobi. A dziś 
wiemy, że sobie nie radzi, a konsekwencje ponosimy wszyscy. 
Kiedyś na temat ekologii nie było zbyt wiele wiedzy i refleksji 
ani w społeczeństwie, ani w polityce czy Kościele. I w kapitali-
zmie i w socjalizmie dymiące kominy były synonimem sukcesu i 
rozwoju. Dziś rugujemy je z naszej przestrzeni. Jeśli przeanali-
zujemy historyczne propozycje rachunków sumienia to zoba-
czymy, że pytań o ochronę środowiska kiedyś w nich nie było. 
A od 30-40 lat się pojawiają. Pojawia się też refleksja na grze-
chami społecznymi a nawet ekologicznymi. 
 
Czyli świadomość Kościoła zmienia się wraz ze świado-
mością całego społeczeństwa? 

 
Tak. Uświadomiliśmy sobie, że żyjemy w sytuacji kryzysu eko-
logicznego. Ta refleksja w świecie pojawiła się pod koniec lat 
60-tych, tworzyli ją także ludzie Kościoła akcentując kwestie 
etyczne. Pojawiła się też się też perspektywa „fides et ratio” 
czyli dialogu nauki i wiary. Staramy się zatem i w tych tematach 
poważnie traktować dane nauki i inspirować się nimi w tworze-
niu chrześcijańskiej etyki ekologicznej. 
 
Czy więc z ekologicznych zaniedbań powinniśmy się spo-
wiadać? 

 
Spowiadamy się z grzechów, a grzech to świadomie i dobro-

wolne czynienie zła. Jeśli wrzucam do pieca plastiki z niewie-
dzy, to trudno nazwać to grzechem (najwyżej głupotą). Ale jeśli 
wiem, że są one toksyczne i dalej to robię, trując siebie i in-
nych, to popełniam grzech. Ludzie coraz częściej spowiadają 
się z zanieczyszczania przyrody oraz z okrucieństwa wobec 
zwierząt i wobec ludzi. (…) 
 
To co należałoby zrobić, żeby ekologicznie przeżyć Wielki 
Post? Da nam Ojciec kilka dobrych rad? 

 
To dobry czas, aby przemyśleć sobie swoje miejsce w global-
nym świecie w imię odpowiedzialności i solidarności. A moje 
rady: po pierwsze porządny post, który leczy duszę i ciało, 
najlepiej przez te 40 dni nie jeść mięsa (choć można pomijać 
niedziele); po drugie – przeczytać encyklikę Laudato si’ i przy-
swoić sobie współczesne myślenie Kościoła w tym temacie. 
Dalej mamy wiosnę więc więcej czasu spędzić z najbliższymi 
wśród dzikiej przyrody, takie dobrze przeżyte wyprawy leczą 
nas i nasze relacje z najbliższymi a przy okazji warto w swojej 
okolicy odrywać piękne, niezniszczone zakątki przyrody. I dzię-
kować Panu Bogu za piękny, wspaniały świat, który (mimo 
szkód jakie mu wyrządzamy) tak wiele ma nam do nam do 
zaoferowania oraz starać się, aby dalej był gościnny dla nas i 
dla wszystkich stworzeń. 

Całość w Dzienniku Łódzkim nr 57 z 8.03.2019 
Za: www.swietostworzenia.pl 

 
 
 
 
 

 
 

 Wiadomości zagraniczne  
 
 
 

 

36-LETNI FRANCISZKANIN NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM NA ŚWIECIE 
 

 
 
O. Peter Tabichi, nauczyciel matematyki 
w jednej ze szkół w Kenii otrzymał na-
grodę dla najlepszego nauczyciela na 
świecie. Na działalność edukacyjną w 

swoim regionie będzie mógł przezna-
czyć milion dolarów. 36-letni franciszka-
nin poza nauczaniem matematyki przy-
czynił się także do wyciszenia napięcia 

pomiędzy grupami etnicznymi w swojej 
wiosce poprzez utworzenie tzw. „Klubu 
Pokoju”. 80 proc. swojej pensji przezna-
cza dla najbiedniejszych, ucząc jedno-

https://plus.dzienniklodzki.pl/w-wielki-post-warto-pojednac-sie-tez-z-przyroda-wywiad/ar/13965800
http://www.swietostworzenia.pl/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/03/Kenijski-franciszkanin-najlepszym-nauczycielem-na-świecie.jpeg
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cześnie metod uprawy pozwalających na 
to, by plony przetrwały suszę. To niektó-
re z powodów, dla których jury wybrało 
o. Tabichi z grona ponad 10 tys. kandy-
datów z całego świata. Była to już piąta 
edycja konkursu organizowanego przez 

fundację Varkey’a. Na ceremonii w 
Dubaju franciszkanin mówił, że ta na-
groda otworzy przed młodzieżą nowe 
możliwości oraz będzie znakiem, że nie 
ma rzeczy niemożliwych. Uczniowie nie 
będą więcej powstrzymywani przez brak 

oczekiwań i ambicji. Afryka wykształci 
naukowców, inżynierów, przedsiębior-
ców, których nazwiska będą znane w 
każdym zakątku świata – przekonywał 
duchowny.        Za: www.vaticannews.va  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

LIST GENERAŁA JÓZEFITÓW NA 
ROZPOCZĘCIE ROKU ŚW. JÓZEFA 
 

Drodzy współbracia i drodzy współpracownicy, 
19 marca obchodzimy coroczną uroczystość św. Józefa, Oblu-
bieńca Najświętszej Maryi Panny. Jednak w tym roku ta uro-
czystość staje się dla naszej Rodziny Oblatów bardzo szcze-
gólna, ponieważ w tym dniu rozpoczyna się Rok poświęcony 
Opiekunowi Zbawiciela, którego imię nosimy. 
 
Nasz święty Założyciel wybrał św. Józefa jako Patrona i zapra-
sza nas, abyśmy zawsze mieli go przed oczyma w drodze do 
świętości i w służbie Kościołowi. We wstępnym szkicu „Towa-
rzystwa św. Józefa” daje nam taką wskazówkę: „Niech każdy z 
nas czerpie inspirację z postaci św. Józefa, który jako pierwszy 
na ziemi troszczył się o sprawy Jezusa, strzegł go i chronił w 
okresie dzieciństwa i był dla Niego ojcem przez trzydzieści lat 
życia tutaj na ziemi” (List 83). 
 
Uroczystość 19 marca i te które nastąpią w Roku św. Józefa, 
tak jak zostało to wyjaśnione w liście ogłaszający taki rok, dają 
nam okazję do odkrycia na nowo Patrona Kościoła Powszech-
nego, i zobaczenia w nim głównych cech powołania, które 
łączy nas z jego imieniem jako Oblatów 
 
Opiekun Zbawiciela, przykład życia wewnętrznego, są to te 
wartości które trzeba na nowo odkryć i które dla naszego życia 
są bardzo ważne, a które może przez ostatnie lata były zapo-
mniane lub zasłonięte. 
 
Jednym z ważniejszych wyznań naszych czasów jest integracja 
między życiem wewnętrznym (modlitwa i kontemplacja) a misją 
(apostolat i posługa). Zawsze istnieje ryzyko zamknięcia się w 
duchowości oderwanej od rzeczywistości lub rzucić się do 

szaleństwa w rzeczy powierzchowne. Opiekun Zbawiciela uczy 
nas, że intensywne, głębokie życie wewnętrzne i duchowa 
bliskość pełna miłości do Jezusa i Maryi jest źródłem motywa-
cji, poświęcenia i gorliwości w służbie. 
 
Św. Józef przedstawia się jako człowiek umiejący zharmonizo-
wać powszechność życia jako robotnika z sumiennym życiem 
w obecności Syna Bożego. Jego codzienna praca jest harmo-
nią z kontemplacją misterium „ukrytego od wieków”, które „za-
mieszkało” w jego domu (por. Redemptoris Custos n. 25). 
 
W przygotowaniu do Roku św. Józefa, w domu generalnym w 
Rzymie, od 22 do 24 lutego br., przygotowaliśmy razem z in-
nymi zgromadzeniami męskimi i żeńskimi, które tak jak my 
mają duchowość naszego Świętego, seminarium poświęco-
ne Redemptoris Custos. Na zakończenie naszego seminarium, 
które pogłębiało wydaną 30 lat temu Adhortację Apostolską, 
została odprawiona uroczysta Msza św. w kościele św. Józefa 
all’Aurelio, którą przewodniczył Kardynał Agostino Vallini, wika-
riusz senior miasta Rzym. 
 
Jesteśmy przekonani, że wstawiennictwo św. Józefa umacnia 
Kościół Powszechny jak również jest pomocą i umocnieniem 
dla każdego z nas, w drodze do świętości, którą każdy z nas 
w/g swego stanu podąża. Tego wstawiennictwa wypraszamy 
również dla naszych wiernych, którzy wiernie nam pomagają w 
naszej pracy apostolskiej i w służbie człowiekowi, aby również i 
oni doświadczyli w codziennym życiu przesiąkniętym cierpie-
niem i próbami, radością życia w obecności Boga i służenia 
braciom opieki i wsparcia naszego patrona św. Józefa.. 
 
Niech Bóg da, aby w Roku św. Józefa, każdy z nas odkrył na 
nowo życie modlitewne i milczenia oraz aby różne inicjatywy 
(liturgiczne, duszpasterskie, kulturalne i pomocy), przyniosły 
nowy entuzjazm naszego życia chrześcijańskiego i odnowi 
nowego ducha w naszym duszpasterstwie parafialnym. 

Za: www.jozefici.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ŚWIĘTOWANO 30 LECIE 
„FRANCISCANS INTERNATIONAL” 
 
W 1989 roku, skromna idea, by francisz-
kański głos słyszany był w Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, zyskała apro-
batę – i tak oto powstało „Franciscans 
International” (FI). 
 
W czasie 30 lat istnienia franciszkańska 
organizacja pozarządowa (ONG) przy 
ONZ zawsze promowała prawa chronią-
ce „ostatnich”, zapomnianych i naszą 
poranioną ziemię. Globalna wizja „Fran-
ciscans International” to wizja świata, 
który szanuje godność ludzką, propor-
cjonalnie rozporządza dobrami, pielę-
gnuje środowisko naturalne, i w którym 
wszystkie ludy i narody żyją w pokoju. 

Głos FI w ONZ wyróżnia się i jest inspi-
rowany wartościami franciszkańskimi, 
takimi jak pokora, pojednanie, brater-
stwo i sprawiedliwość. 
 

 
 
Obchody Jubileuszu 30-lecia obejmują 
trzy etapy: Genewa (marzec 2019), 
Rzym-Asyż (lipiec 2019) oraz Nowy Jork 
(listopad 2019). 
 

Pierwszy etap w Genewie obejmował 
proste, lecz znaczące momenty. 15 
marca 2019 r. odbyło się spotkanie 
towarzyskie, „coctail-party” w siedzibie 
FI – jego celem było wyrażenie uznania i 
wdzięczności. Obecni byli ambasadorzy, 
dygnitarze ONZ, dyplomaci, urzędnicy 
ONG oraz inne organizacje mające 
swoje oddziały w ramach biura FI. 
 
Obecny był Minister generalny OFM fr. 
Michael Perry, który reprezentuje Konfe-
rencję Rodzin Franciszkańskich (CFF).  
 
W swoim wystąpieniu programowym fr. 
Perry podkreślił skupienie franciszkań-
skiej uwagi na trzech „P”: Potrzebujący, 
Pokój, Planeta. Dyrektor wykonawczy FI 
fr. Markus Heinze OFM wyraził głęboką 
wdzięczność założycielom, Ministrom 
generalnym franciszkańskim, dobrodzie-

http://www.vaticannews.va/
http://www.jozefici.pl/
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jom i całej załodze FI. Przewodniczący 
Rady zarządu FI fr. Rozansky OFM 
podkreślił dobre relacje panujące między 
wszystkimi współpracownikami „Fran-
ciscans International”; natomiast wicedy-
rektor wykonawcza FI pani Sandra 
RATJAN podzieliła się spostrzeżeniami 

na temat niektórych działań pod patrona-
tem Narodów Zjednoczonych. 
 
Momentem kulminacyjnym wydarzenia 
w Genewie była uroczysta Msza święta 
celebrowana w kościele św. Mikołaja z 
Flüe, której przewodniczył stały obser-
wator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w 

Genewie abp Ivan Jurkovič. Fr. Perry 
wygłosił homilię, a na zakończenie mszy 
św. ofiarował Radzie zarządu FI, w imie-
niu Rodzin Franciszkańskich, tablicę 
przedstawiającą św. Franciszka i Sułta-
na.Fr. Joseph Blay, delegat generalny 
GPIC                  Za: www.ofmconv.net 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

OGROM PRACY – RELACJA Z ODWIEDZIN 
POLSKICH  MISJONARZY W PAPUI NOWEJ GWINEI 
 
W dniach 28 stycznia – 14 lutego 2019 roku, razem z biskupem 
Jerzym Mazurem SVD, przewodniczącym Komisji Episkopatu 
Polski ds. Misji oraz księdzem prałatem Zbigniewem Sobolew-
skim, dyrektorem Dzieła Pomocy „Ad Gentes”, odwiedziliśmy 
polskie misjonarki i misjonarzy posługujących w Papui Nowej 
Gwinei. W podróży po „Rajskiej Wyspie” spotkaliśmy się z 
większością z nich (ponad 60 osób). 
 
Byli wśród nich Werbiści i Misjonarze Świętej Rodziny, a także 
Michalici, Siostry Służebnice Ducha Świętego oraz kapłani 
fideidoniści. Wśród naszych misjonarzy posługę pasterską 
pełnią również polscy biskupi misyjni: bp Józef Roszyński SVD 
w diecezji Wewak, bp Dariusz Kałuża MSF w diecezji Goroka i 
abp senior Wilhelm Kurtz SVD, wcześniej ordynariusz diecezji 
Kundiawa, aktualnie koadiutor w archidiecezji Madang. 
 
Ważnymi punktami naszej wizyty były liczne spotkania z miej-
scowymi hierarchami. Już w pierwszym dniu, w Port Moresby, 
odwiedził nas kardynał John Ribat MSC, pierwszy kardynał z 
Papui Nowej Gwinei i arcybiskup stolicy. Wypowiedział on 
wiele słów uznania pod adresem polskich misjonarek i misjona-
rzy. Specjalnym momentem był uroczysty obiad i spotkanie z 
abp. Kurianem Vayalukal, Nuncjuszem Apostolskim w Nieza-
leżnym Państwie Papui Nowej Gwinei i na Wyspach Salomona. 
Tego samego dnia odwiedziliśmy również siedzibę Konferencji 
Episkopatu PNG oraz spotkaliśmy się z jej przewodniczącym 
bp. Rochusem Josefem Tatamai MCS, który z uznaniem dzię-
kował Kościołowi w Polsce za dar misjonarek i misjonarzy. 
Przekazał nam relikwie bł. Piotra Torota, katechisty-
męczennika, który podczas II Wojny Światowej oddał swe życie 
w obronie jedności i świętości małżeństwa chrześcijańskiego. 
 
Ewangelizację tego kraju rozpoczęli werbiści 135 lat temu. Do 
niektórych górskich zakątków, w głębi wyspy, misjonarze dotarli 
zaledwie 50-60 lat temu. Obecność werbistów jest ciągle wi-
doczna, dzisiaj posługuje ich tutaj 75, w tym 21 werbistów z 
Polski. To oni byli u początków chrystianizacji „Rajskiej Wyspy”. 
Stworzyli większość struktur kościelnych i przekazali je już 
diecezjom. To nasi współbracia, też jako pierwsi, zajęli się 
ochroną kultury i języka, oświatą i ochroną zdrowia oraz zadba-
li o powołania lokalne. Mieliśmy okazję odwiedzić Uniwersytet 
Słowa Bożego w Madang, który przed laty stworzył nasz 
współbrat o. Jan Czuba SVD. O. Jan nieustannie rozwija swój 
charyzmat ewangelizacji poprzez edukację. Z pasją realizuje 
cele dydaktyczne poprzez nowoczesne formy nauczania z 
wykorzystaniem Internetu i budowę nowego kampusu uniwer-
syteckiego w centrum kraju, w okolicach Mendi. 
 
Wielu innych werbistów, realizowało i czyni to nadal, specyficz-
ne posługi misyjne. Warto wspomnieć naszego zakonnego 
brata Stanisława Koszutę SVD, który jako pierwszy zainicjował 
w Papui szkoły zawodowe. Kontynuują one swoją działalność, 
przygotowując młodych do zawodu. Inny werbista, brat Jerzy 

Kuźma SVD, jako lekarz nie tylko leczy, ale prowadzi zajęcia 
formacyjne dla personelu medycznego. Ojciec Zdzisław Mlak 
SVD ewangelizuje w środkach społecznego przekazu. Jak 
widać, Polacy są bardzo kreatywni i zaangażowani w różne 
obszary życia mieszkańców Papui. 
 
Z wielkim oddaniem w Papui Nowej Gwinei posługują również 
nasze Siostry Służebnice Ducha Świętego. Wszystkie zaanga-
żowane są w codzienną siostrzaną służbę Bogu i ludziom, w 
duszpasterstwie, w edukacji, w pomocy charytatywnej dla ubo-
gich, w służbie zdrowia. Siostra Jadwiga Faliszek SSpS odpo-
wiada za ośrodki zdrowia w całym kraju. 
 

 
 
W Papui Nowej Gwinei działa wiele innych zgromadzeń zakon-
nych oraz księża fiedeidoniści. Niosą Chrystusa i głoszą miłość 
Boga do człowieka. Misjonarze różnych zgromadzeń są zaan-
gażowani w formację seminarzystów w międzydiecezjalnym i 
zakonnym seminarium. 
 
Warto zaznaczyć, że Polscy misjonarze szerzą kult miłosier-
dzia Bożego, który na wyspie jest coraz bardziej powszechny. 
Powstało narodowe sanktuarium miłosierdzia Bożego w Rukus, 
które utworzyli michalici. Pełni ono ważną rolę w pojednaniu 
zwaśnionych plemion oraz przyczynia się do rozładowywania 
napięć między nimi. Jezus miłosierny uczy przebaczenia i 
umacnia pragnienie pokoju. 
 
Drugim ważnym aspektem pracy Polaków jest propagowanie 
kultu Matki Bożej Fatimskiej. Odwiedziliśmy sanktuarium Matki 
Bożej położone na wspaniałym wzgórzu w Kewabi, które zapo-
czątkowali Misjonarze Świętej Rodziny. Cześć Maryi jednoczy 
Papuasów w modlitwie różańcowej o pokój, nawrócenie, trwa-
łość małżeństw i rodzin. 
 
Jednym z pięknych momentów naszej wizyty było wręczenie 
medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis” najbardziej 
zasłużonym misjonarzom w Papui: s. Dorocie Annie Piechocie 
SSpS oraz o. Kazimierzowi Niezgoda SVD. Siostra Dorota 
pracuje w Papui od 1987 r. jako pielęgniarka, obecnie w Yam-
pu. Ojciec Kazimierz posługuje w PNG od 1968 r. Był wikariu-
szem, potem proboszczem w wielu parafiach, a od 1996 r. 

http://www.ofmconv.net/
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pracuje w parafii St. Martin de Porres w Par. Podczas swej 
posługi rozbudowywał liczne stacje misyjne, budował szkoły 
oraz lotnisko. Był katechetą oraz nauczycielem w szkole kate-
chetycznej. Trzecim laureatem medalu „Benemerenti” był ks. 
Jan Konstanty Ryszard Jaworski, pochodzący z Poznania. Do 
PNG przybył jako lekarz w 1984 r, był misjonarzem świeckim. 
Święcenia kapłańskie przyjął już w Papui. Obecnie jest ordyna-
torem Szpitala Powiatowego w Kundiawie, świetnym chirur-

giem i proboszczem parafii Yombar, a od niedawna także wo-
dzem lokalnego plemienia Nowogwinejczyków. 
 
Korzystając z okazji, chciałbym przekazać słowa pozdrowień i 
serdecznej wdzięczności wraz z zapewnieniami o modlitwie od 
naszych misjonarek i misjonarzy. Dziękują oni wszystkim, któ-
rzy w sposób duchowy i materialny wspierają ich misyjną po-
sługę w Papui Nowej Gwinei. Kazimierz Szymczycha SVD 

    Za: www.werbisci.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

100-LECIE PARAFII W MANVILLE 
 
Parafia Chrystusa Odkupiciela w Manvil-
le, NJ w USA (dawniej Najświętszego 
Serca Pana Jezusa) obchodzi w tym 
roku 100 lat swego istnienia. Obchodzu 
odbywają się przez cały rok, a główne 
uroczystości odbyły się w niedzielę, 10 
marca 2019 r. pod przewodnictwem 
miejscowego ordynariusza i udziale 
przełożonego naszej prowincji. 
 
Świętowanie poprzedziły tygodniowe 
misje parafialne dla obu grup języko-
wych: w j. angielskim prowadził je o. 
Rich ard Bennet CSsR z Filadelfii w 
Prowincji Baltimore, a w j. polskim o. 
Witold Radowski CSsR z Tuchowa. 
Ważnym wydarzeniem w ich czasie była 
droga krzyżowa ulicami parafii – pięknie 
przygotowana i prowadzona przez para-
fian. Wierni głęboko także przeżyli ob-
rzęd pojednania z bliźnimi. Nie zabrakło 
osobistego opowiedzenia się za Chry-
stusem i odnowienia ślubów małżeń-
skich. 
 

W niedzielne przedpołudnie, 10 marca, 
przy wypełnionej świątyni ks. bp James 
Checchio, ordynariusz Metuchen prze-
wodniczył uroczystej Mszy św. jubileu-
szowej wraz z przedstawicielami ducho-
wieństwa diecezji, a także redemptory-
stami: Przełożonym Prowincji Warszaw-
skiej Redemptorystów o. Januszem 
Sokiem CSsR, o. Bogdanem Augusty-
nem CSsR, poprzednim proboszczem 
parafii, o. Witoldem Radowskim CSsR i 
o. Wojciechem Kuskiem CSsR, wikariu-
szem. 
 

 
 
Po Mszy św. ok. 300 parafian wraz z 
zaproszonym goścmi zebrało się w 

jadalni szkole Christ the King na wspól-
nym świętowaniu przy stole. 
 
Dawna parafia Sacred Heart, w której 
pracę w połowie lat 90-tych ubiegłego 
wieku rozpoczęli polscy redemptoryści, 
została w 2014 r. połączona z istniejącą 
od lat powojennych w tym samym mie-
ście parafią Christ the King (Chrystusa 
Króla) i razem utworzyły parafię Christ 
the Redeemer (Chrystusa Odkupiciela). 
 
Praca w diecezji Metuchen zaowocowa-
ła powstaniem drugiej placówki w nieda-
lekim Perth Amboy (j. polski, angielski, i 
hiszpański, przejściowo także portugal-
ski). Dodatkowo polscy współbracia 
pracują w Chicago (j. polski, hiszpański i 
angielski oraz Centrala Radia Maryja) 
oraz na Florydzie. Jeden z ojców pracuje 
także w armii amerykańskiej jako kape-
lan, a jeszcze jeden w Toronto – dla 
Rodziny Radia Maryja w Kanadzie i 
pomaga w duszpasterstwie miejscowym.  

Za: www.redemptor.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KOREAŃSCY SALEZJANIE Z POMOCĄ SUDAŃCZYKOM 
 
Jak to było również w poprzednich latach, niektórzy byli wy-
chowankowie z Ośrodka “Don Bosco” w Seulu pośpieszyli z 
pomocą salezjańskim ośrodkom kształcenia zawodowego w 
krajach rozwijających się. Tym razem zdecydowali się pomóc 
uczniom z ośrodków w Chartumie i El Obeid (Al-Ubajjid), w 
Sudanie. Pozostając w ścisłym kontakcie z byłym wychowan-
kiem “Don Bosco” Lin Chanwoo i salezjaninem koadiutorem 
Marino Boisem, spędzili siedem tygodni w Sudanie, naprawia-
jąc sprzęt i szkoląc nauczycieli. 
 
Wspólnie przeprowadzano, pod patronatem byłych wychowan-
ków “Don Bosco” w Seulu, warsztaty projektowania wspoma-
ganego komputerowo – CAD (Computer-Aided Design), wyko-

rzystując do tego 15 komputerów. Następnie pan Bois miał 
zajęcia lekcyjne dla nauczycieli i szkolił ich w zakresie prowa-
dzenia lekcji dla uczniów. 
 
Także pewna dobrodziejka z Korei sfinasowała aulę i 20 kom-
puterów, które mają służyć uczniom do pisania w języku an-
gielskim i arabskim, przy wykorzystaniu programów do reda-
gowania tekstów, a także do poznania podstawowych funkcji 
najbardziej używanych programów. 
 
“Co za radość, widzieć te wszystkie włączone komputery” – 
oświadczył pan Bois. 

 

 
 
Działalność misyjna, wspierana przez byłych wychowanków 
“Don Bosco”, z upływem lat jeszcze bardziej się rozwinęla i w 
ubiegłym roku salezjanie otrzymali dwie nowe tokarki, które 
dotąd nie były w użyciu w ośrodku kształcenia zawodowego w 
El Obeid. Istotnie, salezjański ośrodek wychowawczy – założo-
ny przez salezjanów: ks. Vincenzo Donatiego oraz koadiutorów 
Giacomo i Andreę Comino – funkcjonował dotąd, wykorzystu-
jąc jedynie używane urządzenia. 
 
Po szkoleniach w zakresie kształcenia zawodowego w El Obe-
id pan Bois i pan Chanwoo zatrzymali się na tydzień w sale-
zjańskim ośrodku kształcenia zawodowego “St Joseph” w 

http://www.werbisci.pl/
http://www.redemptor.pl/
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Chartumie. “Byłem tu w latach 1991-1992, kiedy to szkoła dys-
ponowała jedynie małym budżetem, dzięki któremu mogliśmy 
kupić jedynie używane maszyny. Potem zastąpił mnie Giacomo 
‘Jim’ Comino, który z ks. Donatim rozwinął szkołę, ta mogła 
przyjąć aż 300 uczniów. Także policja lokalna skierowała do 
nich prośbę, by podjęli się również uczenia młodych więź-
niów”.  Ostatnio sytuacja dotycząca nauczania stała się trudna. 
Większa część dotychczasowych wychowawców to byli wy-
chowankowie tegoż ośrodka zawodowego, wielu z nich zostało 

wziętych z obozów dla uchodźców; wszyscy oni pochodzili z 
obecnego Sudanu Południowego. Kiedy Sudan Południowy 
uzyskał niepodległość, wszyscy oni powrócili do ojczyzny. A 
poza tym, wiele urządzeń i maszyn po 25 latach prawie że nie 
nadaje się do użytku. 
 
“Zobaczymy, co da się zrobić. Jeśli taka jest wola Boża, jeste-
śmy gotowi…” – powiedział na koniec pan Bois.  

Za: www.infoans.org  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ODNALEZIONO RELIKWIE 
WĘGIERSKIEGO MĘCZENNIKA 
 
Salezjańska inspektoria węgierska pw. 
św. Stefana Króla informuje z wielką 
radością i wzruszeniem, że pod długim 
okresie studiów i badań udało się odna-
leźć i zidentyfikować relikwie błogosła-
wionego Stefana Sándora, salezjanina 
koadiutora, męczennika  (1914–1953). 
 
Prace badawcze rozpoczęły się prawie 
rok temu pod kierunkiem i nadzorem dr 
Evy Susy, eksperta z zakresu medycyny 
sądowej. Na bazie dokumentów z tam-
tego okresu, które były przedmiotem 
badań, zawodowego doświadczenia i 
wysuwanych hipotez, zrodziło się prze-
konania, a przynajmniej silna nadzieja, 
że ciało tego męczennika zostało złożo-
ne wraz z ciałami jego towarzyszy, rów-
nież tragicznie zmarłych, na Nowym 
Cmentrarzu Publicznym w Budapeszcie, 
a dokładniej w kwaterze 37, w drugim 
rzędzie, pod numerem 301. 
 
Stefan Sándor, salezjanin koadiutor, 
został skazany na śmierć w następstwie 
fikcyjnego procesu, po czym został zło-

żony w nieoznaczonym grobie. Przed 
jego beatyfikacją, która odbyła się w 
2013 roku, Zgromadzenie Salezjańskie 
starało się odzyskać ciało męczennika. 
Chociaż badania historyczno-
archiwistyczne, prowadzone przez dr B. 
Vargę Judit, nie doprowadziły do osta-
tecznego rezultatu, to jednak znacznie 
przyczyniły się do ostatecznych wyni-
ków. 

 

 
 
W dniu 12 listopada 2018 roku, w obec-
ności naukowców i ekspertów, miało 
miejsce otwarcie grobu, z którego wydo-
byto kości odpowiadające sześciu kom-
pletnym szkieletom. 
 
Badania antropologiczne, którym pod-
dano te kości, zostały przeprowadzone 
w laboratorium antropologicznym 
NSZKK (Krajowym Centrum Ekspertyz i 
Badań). Materiał genetyczny, należący 

do męczennika, został wzięty z koperty, 
która została osobiście zaklejona przez 
bł. Sandora i ze znaczka, który użył. 
Analizę DNA przeprowadziła dr  Eszter 
Dudas. 
 
“Po przeprowadzeniu tych badań, wyko-
nanych pod ścisłym specjalistycznym 
nadzorem, z radością oświadczamy, że, 
zarówno z punktu widzenia prawnego, 
jak i medycyny sądowej, wśród śmiertel-
nych szczątków sześciu odnalezionych 
podmiotów udało nam się zidentyfikować 
te należące do błogosławionego Stefana 
Sándora, salezjanina męczennika” – 
oświadczył z zadowoleniem ks. Pierluigi 
Cameroni, postulator generalny ds. 
kanonizacyjnych Rodziny Salezjańskiej. 
Potem, w oparciu o wskazania Stolicy 
Apostolskiej, zostaną podane wiadomo-
ści dotyczące uwierzytelnienia, prze-
chowywania relikwii i uroczystości reli-
gijnych. 
 
Rodzina Salezjańska dziękuje wszyst-
kim, którzy uczestniczyli, współpracowali 
i umożliwili przeprowadzenie tego pro-
cesu odnalezienia i identyfikacji. 
                            Za: www.infoans.org

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KOMBONIANIN O WIELKIM CYKLONIE W MOZAMBIKU 
 
Witam wszystkich serdecznie chociaż w trudnej sytuacji w 
jakiej się znajdujemy tutaj w Mozambiku szczególnie w cen-
trum, regionie w którym pracuję. W nocy z czwartku (14 marca) 
na piątek (15 marca) przez centrum Mozambiku przeszedł 
cyklon IDAI który miał kategorię 4, wiatr wiał z prędkością 200 
km/h. Od ponad dekady nie było tak mocnego cyklonu w Mo-
zambiku. Cyklon uderzył w Beira około godziny 22: 00 (w Pol-
sce 21: 00) aż do około 3:00 (w Polsce 2:00). 
 
Ten cyklon utworzył się w kanale Mozambiku i uderzył w kon-
tynent w mieście Beira w prowincji Sofalai na swojej drodze 
niszczył praktycznie wszystko, zniszczył również część prowin-
cji Zambezia i Manica i doszedł aż do Malawi i Zimbabwe. 
 
Miasto Beira zostało praktycznie zniszczone w 90%. Komplet-
nie zniszczone domy, zerwane dachy na domach, kościołach, 
szkołach, uczelniach, szpital centralny stracił blok operacyjny i 
inne sale. Beira nie ma prądu elektrycznego ponieważ zostały 
pozrywane linie elektryczne i słupy. Na drogach leżą słupy 
elektryczne, drzewa połamane lub wyrwane z korzeniami. Od 
czwartkowego wieczoru do poniedziałku nie było możliwości 

kontaktu telefonicznego ponieważ sieci telefoniczne nie funk-
cjonowały. 
 
Bardzo dużym problemem jest woda pitna której brakuje oraz 
żywność, wiele sklepów i magazynów został zniszczonych, co 
spowodowało wzrost cen żywności. 
 
Potwierdzonych zostało już 141 ofiar śmiertelnych ale mówi się 
nawet o 1000 ofiarach śmiertelnych. Miasto zostało odcięte 
drogą lądową od reszty Mozambiku ponieważ droga została po 
prostu przerwana w kilku miejscach lub zalana przez wezbrane 
rzeki. Różne służby zostały zmobilizowane aby usunąć uszko-
dzenia i odblokować drogi ale padający deszcz utrudnia te 
prace. 
 
Bardzo wielkie zniszczenia są również poza miastem Beira czy 
Dondo, wiele wiosek zostało kompletnie zalanych, po prostu 
zniknęły. W wielu wioskach oprócz domów ludzie stracili plony, 
które wcześniej już ucierpiały przez susze teraz zostały zalane 
wodą i po prostu zgniją. Również wspólnoty w parafiach w 
których pracuję zostały zniszczone, mieszkańcy stracili wszyst-
ko: domy, zasiewy. W tym roku już cyklon przyniósł zniszczenie 
i cierpienie ale to nie będzie koniec ponieważ później przyjdzie 
głód. 

http://www.infoans.org/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/03/Węgry-–-Odnaleziono-i-zidentyfikowano-relikwie-bł.-Stefana-Sandora-salezjanina-1.jpg
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To nie koniec niepewności dla mieszkańców już dotkniętych 
cyklonem i powodziami, ponieważ w Zimbabwe zapowiedziano 
wypuszczenie wód ze zbiorników, ponieważ są już pełne, co 
oznacza że w Mozambiku w wielu rzekach, które już zalały całe 
wioski, poziom wody jeszcze się zwiększy przynosząc jeszcze 
więcej zniszczeń. 
 
W tym czasie znajdowałem się właśnie w Beira w naszej 
wspólnocie. Nasz dom jak prawie wszystkie inne został znisz-
czony, zerwany dach, i zalany przez padający deszcz. Mi jak i 
mojej wspólnocie nic się nie stało ale nigdy nie przypuszczałem 
że przeżyję taki kataklizm. Wiedząc że cyklon się zbliża nie 
myślałem, chyba nikt nie myślał, że przyniesie takie zniszcze-
nia i cierpienia osób które straciły wszystko co miały oraz swo-
ich najbliższych. 
 
Na koniec chciałem napisać to co mi powiedział jeden z na-
szych pracowników: „ja, moja żona i dzieci straciliśmy dach nad 
głową ale dzięki Bogu przeżyliśmy, mój szwagier stracił dwójkę 
dzieci pod gruzami ściany własnego domu która runęła na nie”. 
Słysząc to nie miałem słów aby coś odpowiedzieć, tego cier-
pienia nie da się opisać. 
 

 
 
W tej chwili proszę wszystkich o modlitwę, jak również o każdą 
inną pomoc która jest możliwa. o. Andrzej Filip mccj  

Za: www.kombonianie.pl  

 
 
 

 
 
 

Zapowiedzi wydarzeń 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ZAPROSZENIE NA SYMPOZJUM 
DO KRZYDLINY MAŁEJ 
 
Już po raz XVI mam przyjemność za-
prosić na Ogólnopolskie Sympozjum 
Teologii Życia Konsekrowanego, w 
dniach 2-5 maja 2019 roku w Krzydlinie 
Małej koło Wołowa.  W tym roku temat 
główny brzmi: 
 
Perspektywy odzyskanej nadziei w 
drodze do współczesnego Emaus.  
 
Chcemy pochylić się nad zagadnieniami 
dotyczącymi dokumentu końcowego 
Synodu Biskupów nt. Młodzi, wiara, 
rozeznawanie powołania, który odbył się 
w Rzymie w 2018. W rozumieniu tematu, 
pomoże nam Perykopa z Ewangelii wg. 
św. Łukasza 24,13-35 – Uczniowie z 
Emaus. 
 

Honorowy Patronat nad Sympozjum 
objął JE Bp Jacek KICIŃSKI CMF, 
Przewodniczący Komisji ds. Życia Kon-

sekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego KEP. 

 
Wśród zaproszonych prelegentów i 
gości są: JE. Bp Jacek Kiciński CMF, 
JE. Bp Andrzej Siemieniewski, O. Jerzy 

Gogola OCD, O. Piotr Liszka CMF, S. 
Jolanta Hernik RMI, S. Joanna Pępkow-
ska MC, Ks. Mirosław Smyrak, O. 
Krzysztof Piskorz OCD, O. Wojciech 
Delik OP. 
 
Miejsce: Krzydlina Mała, koło Wołowa 

(60 km. od Wrocławia).  
 
Dojazd: PKP (ewentualnie PKS) ze 
stacji Wrocław Główny do stacji Wołów 

(kierunek – Głogów, Zielona Góra). Z 
Wołowa, po wcześniejszym zgłoszeniu, 
gwarantujemy dojazd samochodem do 
Krzydliny Małej.  
 
Całkowity koszt udziału w Sympozjum 
(noclegi, posiłki) wynosi 300 zł. Zgłosze-
nia do 25 kwietnia br. pod numerem 
telefonu: 71 328 29 03 lub mailem: 

psiktzk@gmail.com. Liczba uczestników 
jest ograniczona. Informacje i program 
Sympozjum na www.klaretyni.pl  
 
Z braterskim pozdrowieniem i nadzieją 
spotkania  
o. Aleksander Bober CMF, dyrektor ITŻK 

http://www.kombonianie.pl/
mailto:psiktzk@gmail.com
http://www.klaretyni.pl/
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Odeszli do Pana 
 

 

 

ŚP. KS. ROMAN RAK SDB (1929-2019)  
 

25 marca 2019 r. odszedł do Pana w 
wieku 90 lat Ś.P Ks. Roman Rak SDB, 
Współbrat ze Wspólnoty pw. NMP 
Wspomożenia Wiernych w Rumi Po-
grzeb odbędzie się w sobotę, 30 marca. 
o godz. 11.00 wystawienie ciała i róża-
niec w kościele, 12.00 Msza św. 
 
Curriculum vitae: 

Urodzony 05.05.1929  w Łaszewie 
Nowicjat 1948-1949   w Czerwińsku 
Pierwsza profesja 02.08.1949  w Czer-
wińsku 
Profesja wieczysta,04.08.1954  w Woź-
niakowie 
Diakonat, 10.10.1957  w Lądzie 
Prezbiterat 18.05.1958  w Lądzie 

 

 
 
Placówki:    

Łódź – św. Teresa, 1958 – 1963  dusz-
pasterz 

Warszawa (Bazylika), 1963 -  1965  
katecheta 
Gdańsk Orunia, 1965 -  1968  katecheta 
Łódź (św. Barbara) , 1968 -  1971  
wikariusz, duszp. niewidomych 
Łódź – św. Teresa, 1971 -  1973  wika-
riusz 
Gorzów, 1973  - 1976  wikariusz po-
mocniczy   
Gdańsk Orunia, 1976  - 1987  duszpa-
sterz i katecheta    
Rumia Wspomożenia Wiernych, 1987 -  
2019  duszpasterz i spowiednik 

             Salezjanie Rumia  

 

 
ŚP. O. WACŁAW FRANCISZEK KNAPIK OP (1943-2019)  

 
W dniu 20 marca 2019 r. zmarł o. Wa-
cław Franciszek Knapik, dominikanin z 
Borku Starego. 
 
Urodzony 26.07.1943 roku Tarnawie 
Dolnej; pierwsze śluby zakonne złożył 
15.09.1971 roku, a święcenia kapłańskie 
przyjął 04.04.1971 roku w Krakowie. 
Po święceniach pracował jako katecheta 
dzieci i młodzieży w Jarosławiu, Prudni-
ku i Tarnobrzegu. Posługiwał także 
w Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach, 
a następnie w klasztorze w Lublinie jako 
ekonom.   

Od 2000 roku pracował w Sanktuarium 
w Borku Starym, gdzie przez dwie ka-
dencje był subprzeorem, kilka razy rad-
nym konwentu i cały czas zakrystiani-
nem. Do ostatniej chwili – pomimo cięż-
kiej choroby nowotworowej – chętnie 
posługiwał w konfesjonale. Zmarł zaopa-
trzony sakramentami świętymi dnia 20 
marca 2019.  
 
Uroczystościom pogrzebowym 
w Sanktuarium Matki Bożej Boreckiej 
w piątek, 23 marca 2019 roku przewod-
niczył ks. abp Józef Michalik. 

             Za: www.info.dominikanie.pl  

 
ŚP. KS. WALENTY FLIEGER CR (1943-2019)  

 
17 marca 2019 w Gdańsku-Wrzeszczu 
zakończył swoją ziemską pielgrzymkę 
Walenty Flieger, kapłan Polskiej Prowin-
cji Zmartwychwstańców. 
 
Pochodził z Wielkopolski. Urodził się 6 
XI 1943 w Mosinie. Był synem Walente-
go i Heleny Gertner. Ochrzczony został 
20 sierpnia 1944 w kościele parafialnym 
Św. Mikołaja w Mosinie. Tam też przyj-
mował następne sakramenty. Uczył się 
w Mosinie i w Małym Seminarium Zmar-
twychwstańców w Poznaniu. Bierzmo-
wanie miał 5 IV 1959. Przybył do nowi-
cjatu w Bartnikach k. Skierniewic 15 VII 
1960. Obłóczyny miał 14 sierpnia t.r., a 
pierwsze śluby 15 VIII 1961. Studiował 
w Krakowie i tam złożył śluby wieczyste.   

Dnia 21 III 1969 przyjął święcenia ka-
płańskie.  

 
Był wikariuszem i katechetą w Łabę-
dziach (teraz diecezja koszalińsko-
kołobrzeska) do 1972, w Drawsku Po-
morskim do 1975, w Gdańsku-
Wrzeszczu do 1976, w Smochowicach 
k. Poznania do 1979 (przecierpiał ope-
rację szczęki).  
 
Przełożonym był w Krakowie przy ul. 
Szkolnej do 1981. Następnie pracował w 
Kościerzynie jako katecheta do 1983. 
Również w Złocieńcu był katechetą i 
wikarym do 1988, należącym również do 
rady domowej. Organizował i prowadził 
piesze pielgrzymki do Częstochowy. W 

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/03/knapik.jpg
http://www.info.dominikanie.pl/
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latach 1988/92 pracował w Bytomiu, 
należał do rady i był katechetą. Dnia 29 
VIII 1992 został przełożonym w Krako-
wie przy ul. Szkolnej; ale już 1 IX tego 
roku przeniósł się do Austrii na pomoc-
niczego duszpasterza polonijnego. Od 

1999 należał do rady domowej w Wied-
niu. W roku 2002 wrócił do Polski do 
Wrzeszcza i był tam w latach 2008/14 
przełożonym domu. W ostatnich latach 
pomagał w duszpasterstwie w tamtej-
szym sanktuarium. 

Przeżył blisko 76 lat, do wspólnoty nale-
żał 59 lat, do złotego jubileuszu kapłań-
stwa zabrakło mu 6 dni. Ks. Bolesław 
Micewski CR  

Za: www.zmartwychwstancy.pl  

 
Śp. S. ANNA MARIA CÀNOPI ODB (1931-2019)  

Miesiąc przed swymi 78. urodzinami 
zmarła znana autorka książek z dziedzi-
ny duchowości, s. Anna Maria Cànopi. 
Była benedyktyńską mniszką, założy-
cielką i długoletnią opatką opactwa 
Mater Ecclesiae na wyspie San Giulio 
na jeziorze Orta w północnowłoskiej 
prowincji Novara. 

 
Rina Cànopi urodziła się w 1931 r. W 
wieku 29 lat, po studiach z literatury, 
wstąpiła do klasztoru benedyktynek w 
Viboldone koło Mediolanu, przyjmując 
imiona Anna Maria, a pięć lat później 
złożyła śluby wieczyste. W 1973 r. wraz 
z pięcioma innymi mniszkami założyła 
opactwo Mater Ecclesiei została jego 
opatką. 

 
 
Pisała książki z dziedziny duchowości 
zakonnej i duchowości chrześcijańskiej. 
Specjalizowała się w pismach Ojców 
Kościoła. Współpracowała z Włoską 
Konferencją Biskupią przy nowym wy-
daniu Biblii, włoskiego tłumaczenia Ka-
techizmu Kościoła Katolickiego, nowego 

Mszału i Lekcjonarza. W 1993 r. była 
autorką rozważań do Drogi Krzyżowej w 
Koloseum, odprawianej w Wielki Piątek 
pod przewodnictwem św. Jana Pawła II. 
W 2018 r., z powodu złego stanu zdro-
wia, zrezygnowała z funkcji opatki. 
Zmarła 21 marca br. 
 
W Polsce ukazały się m.in. jej książki: 
„Kazanie na Górze drogą nawrócenia”, 
„Księga Micheasza wzorem posłuszeń-
stwa i pokory”, „Dzieje Apostolskie. Tych 
faktów jesteśmy świadkami”, „Czy do 
nas mówisz tę przypowieść?”, „Uświęć 
ich w prawdzie. W szkole modlitwy św. 
Jana”, „Księga Rut. Zaufać Bożej 
Opatrzności”, „Totus Tuus”.         Za: KAI  

  
 

 

http://www.zmartwychwstancy.pl/
http://www.werbisci.pl/

