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Wiadomość Tygodnia 
 

 
SPOTKANIE PAPIEŻA Z DUCHOWNYMI I KONSEKROWANYMI W RABACIE 

 
 
W katedrze w Rabacie, po spotkaniu z kapłanami, zakonnika-
mi i zakonnicami Papież przechodząc wśród obecnych przywi-
tał się i pocałował dłoń o. Jean-Pierrea Schaumachera, ostat-
niego z ocalałych mnichów z Tibhirine. 
 
O. Jean-Pierre ma 95 lat i na co dzień przebywa w klasztorze 
w Midelt na północy Maroka. Całe swoje życie poświęcił, aby 
szerzyć dialog i szukać komunii z tymi, którzy choć są innej 
narodowości i innego wyznania, to jednak przede wszystkim 
zawsze są braćmi. 
 
W nocy z 26 na 27 marca 1996 r., kiedy porwano sześciu jego 
współbraci w klasztorze w Tibhirine w Algierii, miał dyżur w 
części przeznaczonej dla gości, dlatego nie było go ze wspól-
notą. Kilka miesięcy później porwani mnisi zostali zamordowa-
ni. 8 grudnia 2018 r. wraz z grupą innych męczenników cała 
szóstka została beatyfikowana. „Są bracia – mówił w jednym z 
wywiadów francuski trapista  – którzy są powołani do świad-

czenia dając swoje życie, a innym jest dane świadczyć po-
przez ich życie. Te słowa podnosiły mnie, gdy czułem ciężar 
pytnia, które nigdy nie przestawało za mną chodzić: dlaczego 
Pan zachował mnie przy życiu. Zrozumiałem, że właśnie dla 
spełnienia tej misji: świadczyć o wydarzeniach w Tibhirine i o 
doświadczeniu komunii z braćmi muzułmanami, które konty-
nuuję w klasztorze w Midelt”.              Za: www.vaticannews.va  
 

PEŁNY TEKST PRZEMÓWIENIA PAPIEŻA 
 
Drodzy bracia i siostry, 
Bardzo się cieszę, że mogę się z wami spotkać. Szczególnie 
dziękuję księdzu Germain i siostrze Mary za ich świadectwa. 
Pragnę także pozdrowić członków Ekumenicznej Rady Kościo-
łów, co wyraźnie ukazuje komunię w jakiej żyją tutaj, w Maroku 
chrześcijanie różnych wyznań, zmierzający na drodze ku jed-
ności. Chrześcijanie stanowią w tym kraju małą liczebnie gru-
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pę. Ale w moich oczach nie jest to problemem, chociaż przy-
znaję, że czasami dla niektórych może to być trudne. Wasza 
sytuacja przypomina mi pytanie Jezusa: „Do czego podobne 
jest królestwo Boże i z czym mam je porównać?” […] Podobne 
jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy 
miary mąki, aż wszystko się zakwasiło” (Łk 138,18). Parafrazu-
jąc słowa Pana, możemy zadać sobie pytanie: do czego po-
dobny jest chrześcijanin na tych ziemiach? Do czego mogę go 
przyrównać? Jest podobny do odrobiny zaczynu, który Matka-
Kościół chce wymieszać z dużą ilością mąki, aż całe ciasto 
zacznie fermentować. Istotnie, Jezus nas nie wybrał i nie po-
słał, abyśmy byli najliczniejsi! Powołał nas na misję. Postawił 
nas w społeczeństwie jak ta małą ilość zakwasu: zaczynu 
błogosławieństw i miłości braterskiej, w której jako chrześcija-
nie wszyscy możemy się odnaleźć, aby uobecniać Jego króle-
stwo. 
 
Oznacza to, drodzy przyjaciele, że nasza misja jako ludzi 
ochrzczonych, jako kapłanów, jako osób konsekrowanych, nie 
jest określona szczególnie przez liczbę lub ilość zajmowanej 
przestrzeni, lecz przez zdolność do zrodzenia i pobudzania 
zmiany, zdziwienia i współczucia; od sposobu, w jaki żyjemy 
jako uczniowie Jezusa, pośród tych, z którymi dzielimy życie 
codziennie, radości, smutki, cierpienia i nadzieje (por. II Sobór 
Watykański, Konst. duszp. Gaudium et spes, 1). Innymi słowy, 
drogi misji nie wiodą przez prozelityzm, który zawsze prowadzi 
w ślepą uliczkę, ale przez nasz sposób bycia z Jezusem i z 
innymi ludźmi. Zatem problemem nie jest niewielka liczba, lecz 
bycie bez znaczenia, stanie się solą, która nie ma już smaku 
Ewangelii, lub światłem, które już niczego nie oświeca (por. Mt 
5, 13-15). 
 
Myślę, że rodzi się niepokój, gdy my, chrześcijanie, dręczymy 
się myślą, iż możemy być znaczącymi jedynie wówczas, gdy 
jesteśmy masą i jeśli zajmujemy wszystkie przestrzenie. Do-
brze wiecie, że życie rozgrywa się dzięki posiadania zdolności 
do bycia zaczynem tam, gdzie jesteśmy i z kim jesteśmy. Cho-
ciaż może to nie przynosić wymiernych lub natychmiastowych 
korzyści (por. Adhort. ap. Evangelii gaudium, 210). Bycie 
chrześcijaninem nie polega bowiem na przystawaniu do jakiejś 
doktryny, świątyni czy też grupy etnicznej. Bycie chrześcijani-
nem to spotkanie. Jesteśmy chrześcijanami, ponieważ zostali-
śmy umiłowani i spotkani, a nie dlatego, byśmy byli owocem 
prozelityzmu. Bycie chrześcijaninem oznacza świadomość, że 
nam przebaczono i że jesteśmy zachęceni do czynienia tak, 
jak Bóg uczynił wobec nas, jako że „po tym wszyscy poznają, 
żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” 
(J 13,35). 
 
Będąc świadomym sytuacji, w jakiej jesteście wezwani do 
przeżywania swojego powołania chrzcielnego, waszej posługi, 
waszej konsekracji, drodzy bracia i siostry, przypominają mi 
się słowa Papieża Pawła VI zawarte w encyklice Ecclesiam 
suam: „Kościół powinien nawiązać dialog ze społeczeństwem, 
w którym żyje. Dzięki temu Kościół przybiera postać słowa 
orędzia i dialogu” (n. 67). Stwierdzenie, że Kościół musi wejść 
w dialog, nie zależy od mody, a tym bardziej od strategii mają-
cej na celu zwiększenie liczby jego członków. Jeśli Kościół ma 
wejść w dialog, to ze względu na wierność swojemu Panu i 
Nauczycielowi, który od samego początku pobudzony miło-
ścią, chciał nawiązać dialog jako przyjaciel i zaprosić nas do 
udziału w Jego przyjaźni (por. II SOBÓR WATYKAŃSKI, 
Konst. Dogm. Dei Verbum, 2). Tak więc, jako uczniowie Jezu-
sa Chrystusa, jesteśmy wezwani, od dnia naszego chrztu, do 
udziału w tym dialogu zbawienia i przyjaźni, którego jesteśmy 
pierwszymi beneficjentami. 
 

Chrześcijanin na tych ziemiach uczy się być żywym sakramen-
tem dialogu, który Bóg chce nawiązać z każdym mężczyzną i 
każdą kobietą, bez względu na warunki, w jakich żyją. Dialog, 
do którego przeprowadzenia jesteśmy zatem zaproszeni, na 
sposób Jezusa, cichego i pokornego sercem (por. Mt 11,29), z 
żarliwą i bezinteresowną miłością, bez wyrachowania i bez 
ograniczeń, w poszanowaniu wolności osoby. W tym duchu 
spotykamy starszych braci, którzy pokazują nam drogę, po-
nieważ swoim życiem ukazali nam, że jest to możliwe, „wyso-
ka miara”, która jest dla nas wyzwaniem i nas pobudza. Jakże 
nie przywołać postaci św. Franciszka z Asyżu, który u szczytu 
krucjaty udał się na spotkanie sułtana Abdela Malika? A jakże 
nie wspomnieć błogosławionego Karola de Foucault, który 
głęboko naznaczony pokornym i ukrytym życiem Jezusa w 
Nazarecie, którego czcił w milczeniu, chciał być „bratem po-
wszechnym”? Albo też ci bracia i siostry chrześcijanie, którzy 
postanowili być solidarni z ludem, aż po dar swego życia? Tak 
więc, gdy Kościół, wierny misji otrzymanej od Pana, nawiązuje 
w dialog ze światem i przybiera postać słowa to uczestniczy w 
nadejściu braterstwa, które ma swoje głębokie źródło nie w 
nas, ale w Ojcostwie Boga. 
 

 
 
Jako osoby konsekrowane jesteśmy zaproszeni do przeżywa-
nia tego dialogu zbawienia przede wszystkim jako wstawien-
nictwo za powierzony nam lud. Pamiętam, że kiedyś, rozma-
wiając z pewnym księdzem, który podobnie jak wy znajdował 
się w kraju, gdzie chrześcijanie są mniejszością, powiedział 
mi, że modlitwa „Ojcze nasz” nabrała w nim szczególnego 
wydźwięku, ponieważ modląc się pośród wyznawców innych 
religii, bardzo mocno odczuwał słowa „chleba naszego po-
wszedniego daj nam dzisiaj”. Modlitwa wstawiennicza misjona-
rza także za ten lud, który w pewnej mierze został jemu powie-
rzony, nie po to by nim zarządzał, ale aby go miłował, dopro-
wadziła go do modlitwy o specjalnym charakterze i smaku. 
Osoba konsekrowana, kapłan przynosi na swój ołtarz, w swo-
jej modlitwie życie swoich rodaków i podtrzymuje, jakby po-
przez mały wyłom w tej ziemi, życiodajną siłę Ducha Świętego. 
Jak dobrze wiedzieć, że w różnych zakątkach tej ziemi, w 
waszych głosach stworzenie może błagać i nadal odmawiać: 
„Ojcze nasz”. 
 
Jest to dialog, który staje się zatem modlitwą i który możemy 
konkretnie realizować każdego dnia „w imię «ludzkiego brater-
stwa», które obejmuje wszystkich ludzi, jednoczy ich i czyni 
równymi; W imię tego braterstwa, rozdartego przez politykę 
ekstremizmu i podziału, przez systemy nieskrępowanego zy-
sku lub przez nienawistne tendencje ideologiczne, które mani-
pulują działaniami i przyszłością ludzi” (Dokument o ludzkim 
braterstwie, Abu Zabi, 4 lutego 2019). Modlitwa, która nie 
rozróżnia, nie oddziela i nie usuwa na margines, ale staje się 
oddźwiękiem życia bliźniego; modlitwa wstawiennicza, która 
jest w stanie powiedzieć Ojcu: „Przyjdź królestwo Twoje”. Nie z 
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przemocą, nienawiścią, ani dominacją etniczną, religijną, eko-
nomiczną, ale mocą współczucia przelaną na krzyżu dla 
wszystkich ludzi. To jest doświadczenie przeżywane przez 
większość z was. 
 
Dziękuję Bogu za to, co uczyniliście, jako uczniowie Jezusa 
Chrystusa, tutaj w Maroku, znajdując codziennie w dialogu, 
współpracy i przyjaźni narzędzia upowszechniania przyszłości 
i nadziei. W ten sposób demaskujecie i udaje się wam wyraź-
nie ukazać wszelkie próby wykorzystania różnic i ignorancji do 
siania lęku, nienawiści i konfliktu. Wiemy bowiem, że lęk i 
nienawiść, posilany i manipulowany, destabilizują i zostawiają 
nasze wspólnoty duchowo bezbronnymi. 
 
Zachęcam was, nie pragnąc niczego innego jak ukazania 
obecności i miłości Chrystusa, który dla nas stał się ubogim, 
aby nas ubóstwem swoim ubogacić (por. 2 Kor 8, 9): bądźcie 
nadal blisko tych, którzy często są pozostawiani w tyle, ma-
luczkich i ubogich, więźniów i migrantów. Niech wasze miło-
sierdzie zawsze będzie czynne, i staje się w ten sposób drogą 
komunii między chrześcijanami wszystkich wyznań obecnych 
w Maroku: ekumenizmem miłosierdzia. Niech będzie także 
drogą dialogu i współpracy z naszymi muzułmańskimi braćmi i 
siostrami oraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. To miłosier-
dzie, zwłaszcza wobec najsłabszych, jest naszą najlepszą 
szansą, by kontynuować działania na rzecz kultury spotkania. 
Niech będzie to wreszcie droga, która pozwoli osobom zranio-
nym, doświadczonym, wykluczonym w uznaniu siebie za 
członków jednej rodziny ludzkiej, w imię braterstwa. Jako ucz-
niowie Jezusa Chrystusa, w tymże duchu dialogu i współpracy, 
usiłujcie wnosić swój wkład w służbę sprawiedliwości i pokoju, 

wychowania dzieci i młodzieży, ochrony i wspierania osób 
starszych, słabych, niepełnosprawnych i uciskanych. 
 
Jeszcze raz dziękuję wam wszystkim, bracia i siostry za waszą 
obecność i waszą misję tutaj w Maroku. Dziękuję za stałość 
waszej pokornej i dyskretnej obecności, na wzór naszych osób 
starszych w życiu konsekrowanym, wśród których pragnę 
pozdrowić najstarszą, siostrę Ersilię. Za twoim pośrednictwem, 
droga siostro, kieruję serdeczne pozdrowienie do starszych 
sióstr i braci, którzy ze względu na stan zdrowia nie są fizycz-
nie obecni, ale łączą się z nami w modlitwie. 
 
Wszyscy jesteście świadkami historii, która jest chwalebna, 
ponieważ są to dzieje poświęcenia, nadziei, codziennych 
zmagań, życia pochłoniętego posługą, wytrwałością w ciężkiej 
pracy, ponieważ każda praca to „pot naszego czoła” (por. 
adhort. ap. Evangelii gaudium, 96). Ale pozwólcie, że wam 
powiem: „Powinniście nie tylko wspominać i opowiadać swoją 
chwalebną przeszłość, ale także budować nową wielka, histo-
rię! Wpatrujcie się w przyszłość, ku której kieruje was Duch” 
(Posynod. adhort. ap. Vita consecrata, 110), aby nadal być 
żywym znakiem tego braterstwa, do którego Ojciec nas powo-
łał, bez woluntaryzmu i rezygnacji, ale jako ludzie wierzący, 
którzy wiedzą, że Pan zawsze nas uprzedza i otwiera prze-
strzeń nadziei, tam, gdzie coś lub ktoś zdawał się zagubiony. 
 
Niech Pan błogosławi każdego z was, a przez was członków 
wszystkich waszych wspólnot. Niech Jego Duch pomoże wam 
wydać obfite owoce: owoce dialogu, sprawiedliwości, pokoju, 
prawdy i miłości, aby tutaj, na tej ziemi umiłowanej przez Bo-
ga, wzrastało ludzkie braterstwo. I proszę was, nie zapomnijcie 
o mnie w modlitwie. Dziękuję!             Za: www.radiomaryja.pl 

 
 
 
 

  Wiadomości z kraju 
 
 

 

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE BYŁEGO GENERAŁA SALWATORIANÓW 
 
Dnia 27 marca 2019 roku w Bazylice Mniejszej Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w 
Trzebini, odbył się pogrzeb Śp. Ks. Andrzeja Urbańskiego 
SDS, wieloletniego misjonarza i przełożonego generalnego 
Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. 

 
 
Jako nastolatek, dzięki swojej babci, która była stałą uczest-
niczką trzebińskich nabożeństw fatimskich, poznał salwatoria-
nów i przekonał się, że międzynarodowa rodzina zakonna 
zapoczątkowana przez Księdza Franciszka Marię od Krzyża 
Jordana, jest najlepszą przestrzenią do realizacji powołania 

misyjnego, które w sobie odczytał. Właśnie w cieniu trzebiń-
skiego sanktuarium Madonny z Fatimy, po pięknej życiowej 
wędrówce, spoczęło jego ciało. 
 
Mszy Św. pogrzebowej przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. 
Towarzyszył mu bp Piotr Greger z Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 
przełożony generalny salwatorianów ks. Milton Zonta, prowin-
cjał ks. Józef Figiel oraz liczna międzynarodowa wspólnota 
prezbiterów salwatoriańskich i diecezjalnych. Obecne były 
delegacje sióstr salwatorianek, betanek i terezjanek ze swoimi 
najwyższymi przełożonymi na czele. Zakonna i biologiczna 
rodzina Śp. Ks. Andrzeja mogła poczuć wielką wdzięczność i 
wsparcie od osób, które wypełniły bazylikę. 
 
Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Milton Zonta. Stwierdził, 
że mimo towarzyszącym uczuciom związanym z odejściem 
kogoś bliskiego, powinno dominować przekonanie, że Śp. Ks. 
Andrzej zamieszkał w Sercu Boga i to jest jego nowy adres. 
Ukazując sylwetkę zmarłego, podkreślił przede wszystkim jego 
zasługi w rozwoju misji salwatoriańskich i podporządkowanie 
tej działalności woli Boskiego Zbawiciela. Zauważył również 
jego proste, ale bardzo wartościowe cechy osobowe: otwar-
tość, odwagę i życzliwość dla każdego napotkanego człowieka. 
Kończąc mowę poprosił Śp. Ks. Andrzeja o błogosławieństwo i 
o to, żeby pozdrowił w niebie Ojca Jordana i inne osoby, które 
tam spotka. 
 

http://www.radiomaryja.pl/
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Ksiądz kard. Stanisław Dziwisz wspominał spotkania Śp. Ks. 
Andrzeja Urbańskiego ze św. Janem Pawłem II, które były 
zawsze pielęgnowaniem więzi z Ojczyzną przez wspominanie 
ważnych wydarzeń i śpiewanie polskich piosenek. 
 
Ostatnie podziękowania, przeplatane wspomnieniami i wymie-
nianiem zasług, wypowiedzieli: kuzyn ks. Franciszek Jele-
śniański, współbrat ze wspólnoty nowicjackiej ks. Ignacy Pa-
wlus oraz prowincjał polskich salwatorianów. Odczytano rów-
nież kilka listów kondolencyjnych, wybranych spośród licznie 
przesłanych z całego świata. 

Dzięki obecności kompani honorowej 6 Brygady Powietrzno-
desantowej z Krakowa, oprawa pogrzebu Śp. Podporucznika 
Urbańskiego zyskała wyjątkową atmosferę. Było to uhonoro-
wanie niezłomnej postawy kleryka-żołnierza, który miał odwagę 
stawić czoło opresyjnemu systemowi komunistycznemu, chcą-
cego jego i wielu innych alumnów pozbawić możliwości zreali-
zowania powołania do służby Bogu. Salwa honorowa obwieści-
ła mieszkańcom Trzebini, że na ich ziemi spoczęło ciało czło-
wieka zasłużonego. Tylko ciało, bo on mieszka już w Sercu 
Boga.                                                                   Za: www.sds.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

RUCH SZENSZTACKI 
NA NOCNYM CZUWANIU 
 
Pod hasłem „W przymierzu z Tobą Oj-
cze” odbyło się tegoroczne nocne czu-
wanie Ruchu Szensztackiego na Jasnej 
Górze. Na modlitwę, z 30 na 31 marca, 
przybyli przedstawicie Ruchu z Polski, 
Białorusi i Niemiec, łącznie ponad 1 tys. 
osób.  
 
Ruch Szensztacki to międzynarodowy 
ruch katolicki, założony w 1914 r. przez 
o. Józefa Kentenicha, należący do Ko-
ścioła rzymskokatolickiego. Miejscem 
powstania jest Schönstatt – dzielnica 
miasta Vallendar, leżącego koło Koblen-
cji w Niemczech. Celem Ruchu jest 
aktywne apostolstwo i aktywizacja kato-
lików świeckich w dziele głoszenia nauki 
Jezusa Chrystusa. Ruch Szensztacki 
ma charakter maryjny, pedagogiczny i 
apostolski.  
 
Ruch Szensztacki jest obecny na 
wszystkich 6 kontynentach. Najwięcej 
członków znajduje się w Niemczech i 
państwach Ameryki Południowej. Miej-
scowość Schönstatt jest nadal ducho-
wym centrum międzynarodowego ru-
chu.  
 
W ramach jasnogórskiej pielgrzymki 
wygłoszono szereg konferencji, a Ape-
lem Jasnogórskim rozpoczęto całonocną 
modlitwę.  
 
Gościem tegorocznej pielgrzymki był o. 
Eduardo Aguirre, postulator procesu 
beatyfikacyjnego Sługi Bożego o. Josefa 

Kentenicha, założyciela Ruchu Szensz-
tackiego. „Obecność o. Aguirre to świa-
dectwo naszej jedności z Ojcem Świę-
tym i pragnienia odnowienia charyzma-
tu” – powiedział o. Arkadiusz Sosna, 
Krajowy Duszpasterz Ruchu Szensztac-
kiego.  
 

 
 
W rozważaniach Apelu Jasnogórskiego 
o. Arkadiusz Sosna podkreślił: „Czuwa-
my przy Tobie (Maryjo), bo kochamy 
Ciebie i Kościół Twego Syna. (…) Pra-
gniemy Maryjo być misjonarzami kultury 
przymierza. Przymierze, to podstawowa 
prawda naszej chrześcijańskiej wiary, 
która w Szensztat jest szczególnie pie-
lęgnowana, ponieważ należy do nasze-
go charyzmatu. Czerpiąc z niego siłę 
możemy również obdarzać tą siłą in-
nych, tą życiową siłą, którą jest miłość, 
obietnica i przebaczenia. Nasze przy-
mierze miłości z Bogiem i z Matką Bożą 
jest na tyle prawdziwe, na ile dzieli się 
miłością z innymi. Przymierze pozwala 
budować i zachowywać jedność, wza-
jemne zrozumienie, zaufanie i pomoc 
oraz respekt dla drugiej osoby. Objawia 
się również we wzajemnej modlitwie, 
gotowości do ofiary z siebie na wzór 
Maryi, przezwyciężenie indywidualizmu i 
egoizmu, wzajemnej odpowiedzialności 
na życiowej drodze. Dlatego Maryjo 

prosimy, daj nam siły do tworzenia w 
świecie kultury przymierza”.  
 
Mszy św. o północy przewodniczył bp 
Paweł Cieślik, protektor Ruchu Szensz-
tackiego, biskup senior diecezji kosza-
lińsko-kołobrzeskiej.  
 
„Kto z nas nie zmarnował wielu darów 
otrzymanych od Boga i innych ludzi? – 
pytał podczas homilii bp Paweł Cieślik – 
Wszyscy jesteśmy dziećmi marnotraw-
nymi, ale Wielki Post, to czas naszego 
powrotu do Domu Ojca, czas naszego 
wracania do Ojca, wracania, czyli na-
wracania, zawracania z błędnych dróg i 
On nas przyjmuje. Już dziś zastawia dla 
nas ucztę, ta właśnie Eucharystia, to 
uczta, którą dla nas przygotował. Każdy 
z nas, kto teraz jest na drodze wielko-
postnego nawrócenia może dziś, tu i 
teraz, może poczuć się przygarnięty w 
ramiona przez miłosiernego Boga. Go-
rzej jeśli uważamy, że nigdy nie sprze-
niewierzyliśmy się Bogu, bliźnim i wy-
znawanym przez nas wartościom. Grozi 
nam bowiem postawa owego brata 
wracającego z pola, który wyrzuca ojcu, 
że zbyt łagodnie potraktował marno-
trawnego syna i nie waha się wypo-
mnieć ojcu ile to napracował się nada-
remno w ojcowskim domu. Tacy też 
jesteśmy. Pewnie czasem marnotrawni, 
czasem nawracający się a czasem wy-
noszący się nad innym. (…) Dostrzeżmy 
w naszych marnotrawnych bliźnich braci 
i siostry, którzy tak jak my, są dziećmi 
Bożymi”.  
 
Modlitwa Ruchu Szensztackiego zakoń-
czyła się po 4.00 nad ranem.  

Za: www.jasnagora.com  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

JUBILEUSZ FRANCISZKANÓW W ZAMOŚCIU 
 
Ojcowie Franciszkanie świętowali srebrny jubileusz. 25 lat 
temu, 25 marca 1994 roku, zakon powrócił do Zamościa po po 
ponad 200 latach nieobecności. W Uroczystość Zwiastowania 
NMP odbyły się uroczystości jubileuszowe w zamojskiej kate-
drze, połączone także z rozpoczęciem Jerycha Różańcowego 
w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. 
 

Mszy św. przewodniczył bp diecezjalny Marian Rojek, który na 
jej początku podkreślił, że mamy powody do wdzięczności 
względem Pana Boga za bogactwo darów i wydarzeń, które są 
dla tej diecezji i jej wiernych błogosławieństwem. 
 
O. Andrzej Zalewski, proboszcz parafii pw. Zwiastowania Naj-
świętszej Maryi Panny w Zamościu zaznaczył, że jubileusz 
Franciszkanów koresponduje z innymi ważnymi wydarzeniami 
diecezjalnymi. 
 

http://www.sds.pl/
http://www.jasnagora.com/
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Słowo Boże do wiernych wygłosił bp pomocniczy Mariusz 
Leszczyński. Przypomniał w nim historię parafii franciszkań-
skiej. W uroczystości wziął udział również prowincjał warszaw-
skiej Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniej-
szych Konwentualnych, o. Wiesław Pyzio. Podczas mszy św. 

w dniu jubileuszu 25-lecia powrotu Ojców Franciszkanów do 
Zamościa młodzież przyjęła z rąk księdza biskupa sakrament 
bierzmowania. Była to także msza św. rozpoczynająca roczne 
Jerycho Różańcowe w naszej diecezji.    Za: 
www.radiozamosc.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ŚWIĘTO PATRONALNE 
POZNAŃSKICH  PALLOTYNÓW 

 
Dnia 25 marca 2019 roku, w uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego, poznańska 
prowincja pallotynów obchodziła swoje 
święto patronalne. O godz. 12.00 
w kościele parafialnym p.w. 
św. Wawrzyńca i św. Wincentego Pallot-
tiego odprawiona została Msza św., 
której przewodniczył i homilię wygłosił 
ks. Fabrizio Vantini, wikariusz generalny 
diecezji Arezzo – Cortona – Sansepolcro 
(Włochy). 
 
Eucharystię koncelebrowali księża pro-
wincjałowie obu polskich prowincji Sto-
warzyszenia Apostolstwa Katolickiego: 
ks. Adrian Galbas SAC (Prowincja Zwia-
stowania Pańskiego) i ks. Zenon Hanas 
SAC (Prowincja Chrystusa Króla) 
oraz współbracia pallotyni z polskich 
placówek. Eucharystię koncelebrował 
również proboszcz i rektor z Arezzo, 
ks. Michał Zbrojkiewicz SAC. 
 
Podczas uroczystości obecne były także 
siostry zakonne, wśród nich przełożona 
prowincjalna sióstr pallotynek, s. Iwona 
Nadziejko SAC, parafianie, dobroczyńcy 
pallotynów i członkowie Zjednoczenia 
Apostolstwa Katolickiego, na czele 
z przewodniczącym Krajowej Rady 
Koordynacyjnej ZAK, p. Markiem Kalką. 

W homilii ks. Vantini przypomniał, 
że wejście Boga w historię świata ma 
fundamentalne znaczenie dla naszego 
przeżywania historii. Jako lud Boży 
właśnie dzisiaj uświadamiamy sobie, 
że wcielenie Boga nadaje sens naszemu 
istnieniu, naszej egzystencji.  
 

 
 
Ewangelia o zwiastowaniu Maryi poma-
ga nam również na nowo odkryć praw-
dę, że jesteśmy wybrani przez Boga 
oraz  odnowić nasze powołanie 
w każdym stanie życia, w jakim się znaj-
dujemy – stwierdził kapłan. W dalszej 

części homilii kaznodzieja zwrócił uwa-
gę, że Maryja jako Matka Kościoła uczy 
swoje dzieci modlitwy. Jej prosty dialog 
z aniołem staje się schematem modlitwy 
każdego z nas. Podsumowując nato-
miast stwierdził: Anioł odchodzi od  
Maryi, ale Bóg już na zawsze wchodzi 
w historię. 

 

Po homilii miał miejsce obrzęd przyjęcia 
jednej kandydatki do Zjednoczenia Apo-
stolstwa Katolickiego, która złożyła Akt 
Zaangażowania Apostolskiego. 
 
Na zakończenie liturgii głos zabrał 
p. Marek Kalka, który wskazał na  od-
powiedzialność każdego człowieka 
ochrzczonego za Kościół oraz  podzię-
kował za dobro, którego doświadczył 
od księży i braci pallotynów. 
 
Następnie słowa wdzięczności wobec 
wszystkich uczestników uroczystości 
wyraził ksiądz prowincjał Adrian Galbas 
SAC. 
 
Po Mszy św. zaproszeni goście udali się 
na dalsze świętowanie do refektarza 
na uroczysty obiad. 
 
Obchody święta patronalnego prowincji 
były czasem wspólnego dziękczynienia 
za wszelkie łaski, jakimi Bóg obdarza 
Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickie-
go oraz pallotyńską Prowincję Zwiasto-
wania Pańskiego. 
 
Niech dzisiejsza uroczystość, w  której 
pochylamy się nad tajemnicą wcielenia 
Syna Bożego i  nad  wypowiedzianym 
przez Maryję „fiat” dla Bożego planu 
zbawienia, będzie dla wszystkich inspi-
racją do sposobu życia na wzór Maryi, 
która wolę Boga poznała, przyjęła 
i uczyniła swoją. dk. Szymon Pakuła 
SAC                           Za: www.sac.org.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BAZYLIKA FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE 
WIELKOPOSTNYM KOŚCIOŁEM STACYJNYM 

 
Chrześcijanin przyjmujący całą swoją duszą Chrystusowe 
nauczanie rozumie, że na pragnienie Bożej miłości trzeba 
odpowiadać swoją miłością – mówił abp Marek Jędraszewski w 
Bazylice oo. Franciszkanów jako kościele stacyjnym. 
 
Metropolitę krakowskiego i wszystkich zebranych powitał 
gwardian o. Piotr Bielenin OFM Conv. Wyjaśnił, że tradycja 
kościołów stacyjnych wywodzi się z Rzymu i współczesna jej 
forma nawiązuje do tradycji liturgicznego wędrowania papieża 
po rzymskich kościołach. Podkreślił, iż dziś duchowo pielgrzy-
mujemy do kościoła tytularnego św. Zuzanny Dziewicy i Mę-
czennicy w Rzymie. Ojciec gwardian wspomniał także, że 
składka zebrana podczas Mszy św. stanowi jałmużnę wielko-
postną i zostanie przeznaczona na franciszkańską działalność 
pomocową. 
 
W homilii abp Marek Jędraszewski przypomniał, że wśród słów 
wypowiedzianych przez Chrystusa z krzyża było słowo „pra-

gnę”. Odnosiło się ono do ognia miłości, który rzuca On na 
ziemię i pragnie, by już płonął. Jak odpowiedział na to świat? 
Ewangelia donosi, iż Zbawicielowi podano gąbkę nasączoną 
octem. 
 

 
 

http://www.radiozamosc.pl/
http://www.sac.org.pl/
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– Tak reagował i ciągle reaguje na Chrystusa i Jego Ewangelię 
pogański świat. Albo świat, który wypiera się już swoich chrze-
ścijańskich korzeni. Natomiast chrześcijanin przyjmujący całą 
swoją duszą Chrystusowe nauczanie rozumie, że na to pra-
gnienie Bożej miłości trzeba odpowiadać swoją miłością także 
bezbrzeżną i tak bardzo obejmującą całego człowieka, jak to 
wyraził Chrystus w swoim pierwszym przykazaniu miłości Bo-
ga. 
 
Metropolita podkreślił, że dzieje chrześcijaństwa są historią 
ludzi, którzy kochają Boga właśnie taką miłością. Taką osobą 
była m.in. wspominana dziś św. Zuzanna. Arcybiskup przypo-
mniał, że żyła pod koniec III wieku i była spokrewniona z cesa-
rzem Dioklecjanem, a jej stryj był ówczesnym papieżem. Zu-
zanna przyjęła chrześcijaństwo. Jakiś czas potem Dioklecjan 
nakazał jej poślubić jednego z generałów. Zuzanna odmówiła, 
bo wcześniej zobowiązała się żyć w dziewictwie do końca 
życia. Odmówiła także oddania czci Jowiszowi. Wydano na nią 

wyrok śmierci. Zginęła poprzez ścięcie. Zgodnie z przekazem 
tradycji na miejscu domu Zuzanny wzniesiono potem kościół. 
 
– Była wierna. Oddała swe życie dla Chrystusa, bo starała się 
Go kochać „całym swoim sercem, ze wszystkich swoich sił, 
całą swoja dusza, całym swoim umysłem”. 
 
Na zakończenie homilii metropolita przywołał słowa Pieśni 
Słonecznej św. Franciszka, w której święty połączył swoją 
miłość do Boga z całą naturą przez Boga stworzoną, w jakimś 
stopniu udzielając jej swojego głosu. W Pieśni Słonecznej św. 
Franciszek chwali Boga m.in. poprzez brata słońce, brata wiatr, 
brata ogień, siostrę księżyc, siostrę wodę, matkę ziemię. Arcy-
biskup podkreślił, że słowa tej pieśni muszą stać się naszymi 
słowami, jeśli chcemy „całym swoim sercem, ze wszystkich 
swoich sił, całą swoją duszą, całym swoim umysłem” kochać 
Boga.                                                           Za: www.diecezja.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PÓJŚĆ DO ŹRÓDŁA – REKOLEKCJE Z 
BISKUPEM  JACKIEM KICIŃSKIM CMF 
 
„Dzisiejszy świat chce, byśmy pili wodę z 
kałuży. Proponuje różnego rodzaju filtry 
czy destylatory, byśmy tylko nie podjęli 
wysiłku pójścia do źródła” – powiedział 
bp Jacek Kiciński CMF. Klaretyn, biskup 
pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, 
wygłosił w bydgoskiej bazylice Królowej 
Męczenników akademickie rekolekcje 
wielkopostne. 
 
Ich hasłem stały się słowa nawiązujące 
do obecnego roku duszpasterskiego „W 
mocy Bożego Ducha”. Tłumacząc podty-
tuł „Odnowić w sobie łaskę wiary”, bp 
Jacek Kiciński odwołał się do Psalmu 
42: „Jak łania pragnie wody ze strumieni, 
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!”, 
który pokazuje, co jest istotą wiary. – 
Fenomen łani polega na tym, że nie 
napije się ona wody z kałuży. Więc od-
nowić łaskę wiary, to pójść do wody 
życia, źródła, zaczerpnąć z Bożego 
słowa. To może się dokonać tylko w 
przestrzeni działania Ducha Świętego – 
podkreślił. 

 
Biskup pomocniczy archidiecezji wro-
cławskiej dodał, że każdy z nas ma w 
sobie pragnienie wody źródlanej, ponie-
waż jej smak pozostaje do końca życia. 
Natomiast dzisiejszy świat chce, byśmy 
pili wodę z kałuży. Proponuje nawet 
różnego rodzaju filtry czy destylatory, 
byśmy tylko nie podjęli wysiłku pójścia 
do źródła.  
 

  
 
– Wtedy trzeba bardzo często iść pod 
prąd, mierzyć się z siłą wodospadu. 
Jednak kiedy dojdziemy już do tego 
źródła, wtedy widzimy sens naszego 
życia. Dzisiaj często stosujemy tzw. 
środki zastępcze. Zrodził się nowy styl, o 
którym wspomina papież Franciszek, 

życia na próbę, takiej tymczasowości – 
tłumaczył. 
 
Biskup Kiciński CMF wyznał, że o wiarę 
trzeba zawalczyć. Tak jak walczy się o 
relację z drugim – o przyjaźń. – Staram 
się zachęcić młodych do tego, by budo-
wali osobową więź z Jezusem – podkre-
ślił, dodając, że przede wszystkim cho-
dzi o pokazanie młodym ludziom, że Bóg 
jest Miłością. – Troszczy się o nas, ko-
cha nas. Dzisiaj, niestety, słowo „miłość” 
zostało zdegradowane, sprowadzone 
wyłącznie do sfery cielesności, seksual-
ności. A miłość to coś więcej – podkre-
ślił. 
 
Podczas kolejnych spotkań rekolekcyj-
nych bp Jacek Kiciński CMF poprzez 
żywe słowo i świadectwo własnego 
doświadczenia ukazywał miłość Boga do 
człowieka, następnie – Maryję jako wzór 
kobiecości i zaufania wobec Pana Boga, 
dalej – istotę grzechu. Ostatni dzień był 
poświęcony „środkom umacniającym 
naszą wiarę” – powrotowi do słowa 
Bożego i Eucharystii. Marcin Jarzem-
bowski      Za: www.jasnagóra.com 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

KRZYŻ KOMANDORSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI 
DLA SŁUGI BOŻEGO O. LUDWIKA WRODARCZYKA OMI 
 
W poniedziałek 25 marca 2019 roku, w Pałacu Prezydenckim w 
Warszawie kilkadziesiąt osób odznaczono Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej, Andrzej Duda, nadał wyróżnienia za bohaterską po-
stawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom 
podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie god-
ności, człowieczeństwa i praw ludzkich. Wśród odznaczonych 
pośmiertnie znalazł się Sługa Boży – o. Ludwik Wrodarczyk 
OMI. 
 
To bohaterowie niezwykli, bez broni w ręku, bez karabinu. Po 
prostu pokazywali, że świat może być inny. Nie godzili się z 
rzeczywistością, która ich otaczała i demonstrowali to swoją 

postawą, ryzykując życiem własnym i własnej rodziny – powie-
dział. Zapewnił, że Rzeczpospolita pamięta o swoich bohate-
rach. – Jesteście dumą Polski Prezydent RP – Andrzej Duda 
 
Jako uzasadnienie przyznania odznaczenia o. Ludwikowi po-
dano fakt uratowania trzech Żydów w parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela w Okopach, na terenie dzisiejszej Ukrainy. Bene-
dykta Halicza zatrudnił jako organistę, a w budynkach kościel-
nych ukrywał dwóch braci, zbiegłych po likwidacji getta w Ro-
kitnie. W tym samym czasie na Ukrainie trwa, pierwsza od 
rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, sesja sądu biskupiego, 
który bada i zbiera świadectwa dotyczące heroicznej śmierci i 
postawy Sługi Bożego. W dniach 26-27 marca br., w kurii die-
cezjalnej w Łucku trybunał kościelny zamierza przesłuchać 
pięciu świadków, powołanych do zeznawania w procesie. Swo-
je świadectwo złożył m.in. Biskup Pomocniczy Diecezji Ode-
sko-Symferopolskiej – Jacek Pyl OMI. 

http://www.diecezja.pl/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/04/Pójść-do-źródła-–-rekolekcje-z-biskupem-Jackiem-Kicińskim-CMF.jpg
http://www.jasnagóra.com/
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Sługa Boży, o. Ludwik Wrodarczyk OMI – urodził się 25 sierp-
nia 1907 w Radzionkowie, polski Misjonarz Oblat Maryi Niepo-
kalanej. Po święceniach kapłańskich w 1933 roku, pracował 
jako wikariusz w parafii pw. św. Anny w Kodniu (1934-1936), 
następnie pełnił funkcję ekonoma w klasztorze w Markowicach 
na Kujawach, u boku bł. o. Józefa Cebuli OMI. W dniu 29 
sierpnia 1939 roku został administratorem parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela w Okopach (diecezja łucka, w województwie wołyń-
skim).  
 
Kiedy na Ukrainie rozpoczął się pogrom ludności polskiej przez 
oddziały Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA), pomimo nale-
gań parafian, aby ukrył się w lesie, pozostał ze swoimi wierny-
mi. Pojmano go 6 grudnia 1943 roku o godzinie 22.00 przed 
ołtarzem w kościele parafialnym w Okopach, gdy bronił Naj-
świętszy Sakrament przed profanacją. Na jego oczach zabito 
18 letnią dziewczynę i 90-letnią kobietę, które chciały go 
ochronić. Wyprowadzono go w okolice Karpiłówki, gdzie w 
sposób bestialski został zamordowany.  
 
Po wywiezieniu księdza samochodem z Karpiłówki do uroczy-
ska Pałki, położonego w pobliżu kolejki wąskotorowej na linii 
Rokitno–Moczulanka, rozebranego do naga poddano nieludz-
kim torturom. Kłucie bagnetami i igłami, przypiekanie zbolałych 
nóg rozpalonym żelazem nie odnosiło pożądanego skutku. 
Kapłan wciąż jeszcze żył. Rozwścieczeni oprawcy przystąpili 
do bardziej bestialskich tortur. Widząc swą niechybną śmierć, 
męczennik poprosił oprawców o pozwolenie odmówienia modli-
twy. Zezwoli wspaniałomyślnie. Uklęknąwszy na mchu, kapłan 
długo się modli. Po zakończeniu powiedział: Jestem gotów. 
Dwanaście ubranych w czerwone spódnice ukraińskich dziew-

cząt położyło księdza na ziemi i przywiązało do leżącej kłody 
drzewa. Następnie z zimną krwią rozpoczęły przecinanie jego 
ciała piłą. Przerżniętego do połowy, dającego jeszcze znaki 
życia postawiły na nogi i przywiązały do rosnącego drzewa, by 
z kolei z odległości kilkunastu metrów otworzyć do niego kara-
binowy ogień. Ks. Ludwik Wrodarczyk był martwy. Po wykopa-
niu dołu i wrzuceniu do niego zwłok, zbrodniarze przykryli 
brudnym workiem z sieczką głowę swej ofiary. Na przysypany 
piaskiem grób nałożyli darń i kilka urwanych gałęzi. (Bronisław 

Janik, „Niezwykły świadek wiary na Wołyniu 1939-1943 Ks. Ludwik Wrodarczyk”) 
 
Miejsca pochówku nie udało się ustalić. Od 11 maja 2016 roku 
trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego, o. Ludwika Wrodar-
czyka OMI.                                                       Za: www.oblaci.pl   
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

JAK ZNALEŹĆ PUSTYNIĘ W CODZIENNYM ŻYCIU? „DUCHOWOŚĆ DLA WARSZAWY” 
 
Z tytułowym pytaniem zmierzyli się 28 
marca o. Szymon Hiżycki – opat z Tyńca 
i s. Joanna z Monastycznych Wspólnot 
Jerozolimskich. Wykład z cyklu „Ducho-
wość dla Warszawy zgromadził licznych 
słuchaczy. 
 
Kolejny wykład, zatytułowany „Dlaczego 
potrzebna jest modlitwa na pustyni? Jak 
znaleźć pustynię w codziennym ży-
ciu?”, miał miejsce jak zwykle w Głównej 
Bibliotece Rolniczej i dotyczył tematyki 
początków monastycyzmu, życia mni-
chów na pustyni oraz duchowego wy-
miaru pustyni. Temat ten przedstawili 
prelegenci, którzy znają i praktykują 
modlitwę monastyczną: o. dr Szymon 
Hiżycki OSB, opat tyniecki oraz s. Joan-
na Hertling z  Monastycznych Wspólnot 
Jerozolimskich. Witając przybyłych ks. 
prof. Krzysztof Pawlina, rektor PWTW 
zwrócił uwagę na tęsknotę za Bogiem, 
która wyprowadziła na pustynię egipską 
wielu ludzi, a dziś także porusza nasze 
serca. 
 
O. Szymon Hiżycki w swym przedłoże-
niu wyjaśniał natomiast, czym w rzeczy-
wistości była pustynia w Egipcie. Cho-
dziło o ziemię niezamieszkałą, poza 
zielonym terenem związanym z Nilem. 
Mnisi mieszkali w opuszczonych gro-

bowcach, z racji bezpieczeństwa w 
miarę blisko siebie. Ich życie było bardzo 
proste, pracowite, pełne walki i wyrze-
czenia, czym zyskiwali szacunek oko-
licznej ludności. 
 

 
 
Następnie opat tyniecki przedstawił 
historię życia i charakterystykę wielkiego 
ojca monastycyzmu wschodniego, św. 
Antoniego. Jego ascetyczna droga pro-
wadziła do odkrycia własnej słabości i 
pełnego przylgnięcia do miłosierdzia 
Bożego. Mnich, według etymologii, kon-
tynuował o. Hiżycki, to nie tylko człowiek 
samotny, ale przede wszystkim ten, kto 
stał się „jedno” (gr. monos), całkowicie 
ukierunkowany na jedyny cel, którym 
jest Bóg. Służyć ma temu skrucha, 
uznanie swoich grzechów, a zatem 
znajomość siebie wobec Boga, pokuta, 
czyli pomysł jak naprawić własne zło 

oraz hezychia czyli wyciszenie, które 
pozwala dokonać właściwego rozróżnie-
nia między tym, co dobre i złe. Mnich 
musi mieć świadomość walki z pokusa-
mi, nie oczekując, iż kiedykolwiek na tej 
ziemi będzie bezproblemowe życie. Ma 
natomiast wszystkim świadczyć miło-
sierdzie otrzymane od Boga. 

 
S. Joanna Hertling z Monastycznych 
Wspólnot Jerozolimskich podała charak-
terystykę duchowej pustyni, w oparciu o 
jej biblijną symbolikę: Cisza, samotność, 
scalenie wewnętrzne, harmonia, pokój, 
ogołocenie, poczucie porządku mają 
prowadzić do wejścia w obecność Bożą. 
Pustynia ma pozwolić człowiekowi na 
właściwą relację z Bogiem, sobą i bliź-
nim. Dlatego jest tam obecna walka z 
diabłem i mieszkającym w nas „starym 
człowiekiem”. 
 
Na pustynię, kontynuowała s. Joanna, 
nie idzie się z własnej inicjatywy, ale 
kiedy jest się zawołanym przez Boga. 
Jednak pustynią mogą być również 
różne trudne sytuacje naszego życia, od 
których nie należy uciekać, lecz je prze-
trwać w jedności z Bogiem. Jako przy-
kład życia na pustyni zarówno material-
nej, jak i duchowej, siostra podała życie 
bł. Karola de Foucauld, trapisty mieszka-

http://www.oblaci.pl/
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jącego na Saharze oraz Pierre-Marie 
Delfieux, założyciela Wspólnot Jerozo-
limskich. Życie we Wspólnotach Jerozo-
limskich, to doświadczenie pustyni w 
sercu wielkich miast. Siostra Joanna 
stwierdziła: „Naszym charyzmatem jest 
modlitwa w wielkich miastach, które są 
prawdziwymi pustyniami duchowymi. 
Jest życie pośród mieszkańców miast i 

udział w ich codziennych zmaganiach, 
radościach i troskach. Jest poszukiwanie 
i kontemplacja oblicza Bożego w lu-
dziach – mieszkańcach miast. Bo miej-
scem w którym Bóg mieszka i najbar-
dziej pragnie mieszkać jest serce czło-
wieka”. Wystąpienie siostry zakończył 
pokaz slajdów z fotografiami pustyni, 
opatrzonych komentarzem. Po prezen-

tacjach pojawiły się pytania, które doty-
czyły zarówno szczegółów z życia staro-
żytnych mnichów i mniszek, jak i kwestii 
duchowej pustyni serca i jej wymogów. 
Kolejny wykład z cyklu „Duchowość dla 
Warszawy” odbędzie się 25 maja. 

            Za: www.info.dominikanie.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

KONWENT PROWINCJALNY KSIĘZY MARIANÓW 
 
Księża marianie posługujący w Prowincji Opatrzności Bożej, 
zgromadzeni na dorocznym konwencie prowincjalnym, modlili 
się we wtorek, 26 marca, przed Cudownym Obrazem Matki 
Bożej Licheńskiej podczas Mszy św. o godz. 12.00. 
 
Eucharystii przewodniczył ks. dr Tomasz Nowaczek MIC, prze-
łożony prowincjalny. Mszę św. koncelebrowało w sumie 32 
kapłanów zgormadzonych na licheńskim konwencie. Homilię w 
trakcie nabożeństwa wygłosił ks. dr Tomasz Sekulski MIC, 
rektor mariańskiego seminarium w Lublinie. 
 
W słowie marianin wskazał, iż w czasie Wielkiego Postu, mamy 
przyznać się do naszych grzechów. Jednak, jak zaznaczył 
kapłan, nie jest to łatwe.  – „Pan Bóg, na przestrzeni dziejów, z 
ogromnej miłości do człowieka, posyłał proroków upominają-
cych się o święte życie, o święte powołanie człowieka. Wielu 
proroków marnie skończyło. Ale my w okresie Wielkiego Postu 
nie boimy się przyjąć proroctwa i proroków, którzy wypominają 
słabości. A Bóg posyła ich, abyśmy nie niszczyli swojego życia 
ani powołania”. 
 
Marianie, którzy zgromadzili się w Licheniu na konwencie pro-
wincjalnym, w trakcie dnia skupienia rozpoczynającego spo-
tkanie, rozważali pierwsze przykazanie Dekalogu dotyczące 
bałwochwalstwa. Za Katechizmem Kościoła Katolickiego ka-
płan wskazał na różne grzechy przeciwko pierwszemu przyka-
zaniu, m.in. niewiarę, obojętność, niewdzięczność Bogu, leni-
stwo duchowe, łamanie przyrzeczeń składanych Bogu, zabo-
bony, okultyzm, ubóstwienie władzy, przyjemności czy święto-
kradztwo. – „Bijemy się dziś w piersi za wszelkie grzechy, które 
popełniamy przeciwko pierwszemu przykazaniu i chcemy dziś 
wobec Boga, przez wstawiennictwo Maryi, powierzyć swoje 
życie Bogu i wołać o Boże miłosierdzie” – dodał kapłan. 

Tegoroczny konwent wiosenny Zgromadzenia Księży Maria-
nów poświęcony jest formacji stałej, czyli trosce o utrzymanie 
odpowiedniej jakości życia – zarówno w wymiarze indywidual-
nym, jak i wspólnotowym. – „Formacja, która rozpoczyna się od 
postulatu i nowicjatu, a później przez okres ślubów czasowych, 
nie kończy się wraz ze złożeniem profesji wieczystej, gdyż 
wymaga ona ustawicznej troski. Jeśli zakonnik nie dba o swoją 
wiarę, to pomimo najlepszego przygotowania przed ślubami 
wieczystymi czy święceniami, jego życie duchowe się rozpad-
nie” – powiedział ks. dr Piotr Kieniewicz MIC, rzecznik maria-
nów w Polsce. 
 

 
 
W konwencie, który trwał do czwartku, 28 marca, brali udział 
przełożeni domów zakonnych Prowincji Polskiej Zgromadzenia 
Księży Marianów oraz zaproszeni goście. Zgromadzenie Księ-
ży Marianów to najstarsze polskie męskie zgromadzenie za-
konne istniejące do dziś, które w 1670 roku założył św. o. Sta-
nisław Papczyński.                                          Za: www.lichen.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Oświadczenie nazaretanek ws. sporu z miastem o szkołę w Kielcach 
 

W Kielcach toczy się spór o przyszłość 
szkoły prowadzonej przez zgromadzenie 
sióstr nazaretanek w budynku przy ul. 
Marszałkowskiej 3. Budynek szkoły 
podstawowej jest własnością miasta, 
którego władze niedawno wypowiedziały 
siostrom umowę użyczenia obiektu. 
Porozumienie z nazaretankami podpisał 
poprzedni prezydent Kielc. 
 
Umowę bezpłatnego użyczenia (według 
ostatnich propozycji samorządu – czę-
ściowo płatnego) wypowiedział Zespo-
łowi Szkół Sióstr Nazaretanek prezydent 
Kielc, Bogdan Wenta. Zgromadzenie 
wydało w tej sprawie oświadczenie. 
 

“Od samego początku Organ Prowadzą-
cy (Zgromadzenie Sióstr Najświętszej 
Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakow-
ska – przyp. KAI) stoi na stanowisku, że 
będzie kontynuował prowadzenie szkoły 
tylko w przypadku umowy użyczenia 
podpisanej na czas nie krótszy, niż 16 
lat. Stanowisko to jest niezmienne i było 
wielokrotnie przedstawiane podczas 
spotkań z władzami miasta” – wyjaśniła 
w oświadczeniu przełożona prowincjalna 
s. Paula Szuba. 
 
W dalszej części oświadczenia przeło-
żona wskazuje, iż zgromadzenie nie 
bierze pod uwagę umowy dzierżawy, 
którą proponowały władze Kielc. “Taka 

forma współpracy na płaszczyźnie edu-
kacyjnej wynika z tego, iż wszystkie 
nasze szkoły prowadzone są na takich 
właśnie zasadach” – pisze s. Szuba. 
Sprawa umowy z siostrami ma być 
przedmiotem obrad na najbliższej sesji 
Rady Miasta, zaplanowanej na czwartek 
11 kwietnia. 
 
Szkoła podstawowa sióstr nazaretanek 
ma bogatą tradycję. Wychowały się w 
niej pokolenia kielczan aż do czasu 
zamknięcia przez komunistów. Szkolnic-
two nazaretańskie zostało reaktywowa-
ne w latach 90., a ówczesny biskup 
kielecki Kazimierz Ryczan ponownie 
zaprosił nazaretanki do Kielc. 

http://www.info.dominikanie.pl/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/03/Licheń.-Konwent-prowincjalny.jpg
http://www.lichen.pl/
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Poziom szkoły prowadzonej przez sio-
stry cieszy się zaufaniem mieszkańców 
regionu. Od wielu lat liceum kierowane 
przez nazaretanki, będące kontynuacją 
pracy w podstawówce, jest najlepszą 
szkołą w województwie i jedną z najlep-
szych w Polsce. W tym roku w prestiżo-
wym rankingu „Perspektyw” liceum zaję-
ło wysokie 12. miejsce w kraju. 
 
Sprawa wypowiedzenia umowy przez 
miasto od kilku tygodni absorbuje opinię 
publiczną w Kielcach i regionie. 
 
Poprzednie użyczenie budynku, podpi-
sane przez byłego prezydenta Kielc – 
Wojciecha Lubawskiego – opiewało na 
okres 30 lat. Obecny prezydent Bogdan 
Wenta proponował użyczenie na 16 lat, 
a obecnie płatną dzierżawę. Siostry 
nazaretanki chcą użytkować obiekt jesz-
cze przez 24 lata. 
Na decyzję czeka 150 uczniów i ich 
rodzice. Zgromadzenie wychodzi z zało-
żenia, że szkoła potrzebuje stabilizacji. 

24 lata to odpowiedni czas, pozwalający 
na to by szkołę ukończyły trzy pełne 
roczniki uczniów począwszy od klasy 
pierwszej, a skończywszy na ósmej. 
Rodzice muszą także mieć pewność, że 
nie wydarzy się nic, co zakłóci edukację 
ich dzieci. 
 
W spór włączyli się parlamentarzyści, 
kurator oświaty, Rada rodziców. Nazare-
tanki wspierają absolwenci Liceum im. 
Świętej Jadwigi Królowej. 
 
Przekazali oni prezydentowi Kielc Bog-
danowi Wencie petycję w obronie szkoły 
podstawowej przy ulicy Marszałkowskiej. 
Apelują do prezydenta, by wycofał wy-
powiedzenie umowy użytkowania bu-
dynku, w którym nazaretanki prowadzą 
szkołę podstawową. 
 
Odbywały się kilkukrotne spotkania 
dyrekcji szkoły z prezydentem i jego 
pełnomocnikami, z udziałem reprezenta-
cji rodziców, zwoływano konferencje 

prasowe, ale konflikt nie został rozstrzy-
gnięty. 
 
Sprawa umowy z siostrami ma być 
przedmiotem obrad na najbliższej sesji 
Rady miasta. Odbędzie się ona 11 
kwietnia. Prezydent Wenta odpowie-
dzialność za przyszłość placówki prze-
rzucił na rajców. Władze miasta przygo-
towują na sesję uchwałę, mówiącą o 
tym, że siostry miałyby płacić za dzier-
żawę budynku. Z kolei, klub Prawa i 
Sprawiedliwości zamierza złożyć wnio-
sek o głosowanie nad uchwałą, reko-
mendującą bezpłatne użyczenie obiektu 
na 16 lat. 
 
Jeżeli rada uzna, że miasto powinno 
podpisać z siostrami umowę płatnej 
dzierżawy, zakonnice prawdopodobnie 
zrezygnują z prowadzenia szko-
ły. Nazaretanki prowadzą szkoły w kilku 
miastach w Polsce i wszędzie korzystają 
z nieodpłatnego użyczenia siedzib dla 
szkolnych placówek.                    Za: KAI 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Refleksja tygodnia 
 
 

 

 

ADHORTACJA "CHRISTUS VIVIT": KOŚCIÓŁ WIARYGODNY DLA MŁODZIEŻY MUSI SŁUCHAĆ 
 

Papież Franciszek wyraził opinię, że by Kościół był wiarygodny 
dla młodzieży musi odzyskać pokorę i słuchać. W adhortacji 
apostolskiej "Christus vivit" (Chrystus żyje) zwrócił uwagę na 
konieczność obrony praw kobiet i ciężar skandali do jakich 
doszło. 
 
W ogłoszonym we wtorek dokumencie, stanowiącym podsu-
mowanie synodu biskupów na temat młodzieży, który odbył się 
w zeszłym roku, Franciszek napisał, że Kościół nie może być 
"zbyt skupiony na sobie", lecz ma odzwierciedlać Jezusa Chry-
stusa. 
 
Przypomniał, że na synodzie przyznano, iż wielu młodych ludzi 
nie prosi Kościół o nic, gdyż nie uznają oni go za znaczący dla 
ich życia. 
 
"Co więcej, niektórzy wyraźnie proszą o pozostawienie ich w 
spokoju, ponieważ odczuwają jego obecność jako uciążliwą, a 
nawet irytującą. Takie żądanie często nie rodzi się z bezkry-
tycznej i impulsywnej pogardy, ale ma też swoje korzenie w 
poważnych i godnych uszanowania przyczynach" - wyjaśnił 
Franciszek. 
 
Wśród nich wymienił: "skandale seksualne i ekonomiczne; 
nieprzygotowanie kapłanów, którzy nie potrafią odpowiednio 
uchwycić wrażliwości młodych ludzi, brak staranności w przy-
gotowaniu homilii i głoszeniu słowa Bożego" i "trudności Ko-
ścioła w uzasadnianiu swojego stanowiska doktrynalnego i 
etycznego wobec współczesnego społeczeństwa". 
 
Wskazuje, że jednym ze źródeł tych przestępstw w Kościele 
jest klerykalizm, który – jego zdaniem - jest ciągłą pokusą ka-
płanów, którzy interpretują otrzymaną posługę jako władzę, a 
nie bezinteresowną i wielkoduszną służbę”. A to prowadzi nas 
do przekonania – konstatuje - że „należymy do grupy, która ma 

wszystkie odpowiedzi i nie musi już niczego słuchać i niczego 
się uczyć”. 
 
"Nawet jeśli są młodzi, którzy cieszą się, widząc Kościół, który 
daje się poznać jako pewny, zdecydowany i krytyczny, to inni 
ludzie młodzi domagają się Kościoła, który by więcej słuchał, 
który by nie osądzał nieustannie świata ani nie myślał, że 
wszystko, co mu się przydarza, dzieje się z powodu niegodzi-
wości społeczeństwa" - dodał papież. 
 

 
 
Jak podkreślił, młodzi ludzie "nie chcą widzieć Kościoła milczą-
cego i nieśmiałego, ani też zawsze walczącego o dwa lub trzy 
tematy będące jego obsesją". 
 
"Aby być wiarygodnym dla młodych, Kościół musi niekiedy 
odzyskać pokorę i po prostu słuchać" - uważa papież. 
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Jego zdaniem "Kościół w defensywie, tracący pokorę, który 
przestaje słuchać, nie pozwala na podawanie w wątpliwość, 
traci młodość i zamienia się w muzeum". 
 
Papież tłumaczy, że zmartwychwstały Jezus jest „prawdziwą 
młodością dla zestarzałego świata”, aby został on „przyoble-
czony Jego światłem i życiem”. Młody Jezus jest też niepowta-
rzalną ikoną Kościoła, który sam powinien wciąż być młody. 
Zachęca do modlitwy, by „uwolnił Kościół od tych, którzy chcą 
go postarzyć, zakotwiczyć w przeszłości, zatrzymać, unieru-
chomić”. 
 
Kościół, zdaniem Ojca Świętego – powinien być solidarny z 
cierpieniami młodych i towarzyszyć im w trudnym losie. „Nie 
możemy być Kościołem, który nie płacze w obliczu dramatów 
swoich młodych dzieci. Nigdy nie możemy się do tych drama-
tów przyzwyczaić, bo kto nie umie płakać, nie jest matką” – 
konstatuje. 
 
Zwrócił uwagę na konieczność obrony praw kobiet. "Kościół 
nadmiernie lękliwy i przywiązany do struktur może być nieu-
stannie krytyczny wobec wszystkich dyskursów na temat obro-
ny praw kobiet i stale wskazywać na zagrożenia i ewentualne 
błędy tych roszczeń. Przeciwnie, żywy Kościół może reago-
wać, zwracając uwagę na uzasadnione żądania kobiet, upomi-
nających się o większą sprawiedliwość i równość" - napisał. 
 
Taki Kościół w opinii Franciszka może "uznać istnienie długich 
dziejów autorytaryzmu ze strony mężczyzn, podporządkowa-
nia, różnych form zniewolenia, wykorzystywania i męskiej 
przemocy". 
 
"Patrząc w ten sposób, Kościół będzie zdolny do utożsamienia 
się z owymi żądaniami praw i z przekonaniem wniesie swój 
wkład na rzecz większej komplementarności między mężczy-
znami a kobietami, aczkolwiek nie zgadzając się ze wszystkim, 
co proponują niektóre grupy feministyczne" - zaznaczył. 
   
Franciszek zauważa, że na Synodzie „pojawiło się wiele kon-
kretnych propozycji zmierzających do odnowienia duszpaster-
stwa młodzieżowego i uwolnienia go od schematów, które nie 
są już skuteczne, ponieważ nie nawiązują dialogu z obecną 
kulturą młodych”. Wskazuje zatem pewne generalne linie i 
fundamenty, na jakich to duszpasterstwo winno się dziś opie-
rać. 
 
Pierwszą z nich jest potrzeba przekazywania „kerygmatu”, czyli 
głoszenia podstawowych prawd wiary nie w sposób doktrynal-
ny, co bezpośrednim, prostym językiem „bliskości i miłości”, tak 
aby obudzić w młodych „intensywne doświadczenie Boga, 
spotkania z Jezusem, które poruszyło ich serca”. Zauważa, że 
nie można proponować młodym spotkań formacyjnych, w któ-
rych poruszane są jedynie kwestie doktrynalne i moralne. Kry-

tykuje formację opartą na wykładach „o nauce społecznej Ko-
ścioła, o czystości, o małżeństwie, o kontroli urodzeń i o innych 
podobnych sprawach”. Takie duszpasterstwo – zdaniem pa-
pieża – powoduje, że „wielu młodych się nudzi, zatraca ogień 
spotkania z Chrystusem i radość z pójścia za Nim, wielu 
opuszcza drogę, a inni stają się smutni i nastawieni negatyw-
nie”. 
„Przede wszystkim chcę powiedzieć wszystkim pierwszą praw-
dę: „Bóg cię kocha”. Nawet jeśli już to słyszałeś, chcę ci to 
przypomnieć: Bóg cię kocha. Nigdy w to nie wątp, niezależnie 
od tego, co ci się przytrafia w życiu. W każdych okoliczno-
ściach jesteś nieskończenie miłowany” – zwraca się Franci-
szek do wszystkich młodych. Dodaje, że miłość Boga nigdy 
„nie jest smutna, lecz jest czystą radością, która się odnawia, 
kiedy pozwalamy się Jemu miłować”. 
 
Wyjaśnia, że jest to miłość, „która nie przytłacza, miłość, która 
nie marginalizuje ani nie ucisza i nie milczy, miłość, która nie 
upokarza ani nie zniewala. Jest to miłość Pana, miłość co-
dzienna, dyskretna i respektująca, miłość wolności i dla wolno-
ści, miłość, która leczy i uwzniośla. To miłość Pana, która wie 
więcej o powstawaniu niż upadkach, o pojednaniu niż zaka-
zach, o dawaniu nowej szansy niż potępieniu, o przyszłości niż 
przeszłości”. Zachęca młodych, aby „zakochali się w tej wolno-
ści, którą daje Wam Jezus”. 
 
Drugą prawdą – podkreśla papież - jest prawda, że Boża mi-
łość zaprasza na drogę zbawienia i każdego z młodych zachę-
ca do podążania tą drogą. „Ci, którzy pozwalają, żeby ich zba-
wił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej 
pustki, od izolacji” – tłumaczy. 
 
Trzecią prawdą, jest fakt, że Jezus wciąż żyje. „To jest pew-
ność, jaką mamy. Jezus jest wiecznie żywy. Trzymając się Go, 
będziemy żyli i bez szkody przejdziemy przez wszystkie formy 
śmierci i przemocy, które czają się po drodze” – zapewnia Ojca 
Świętego. 
 
Zachęca więc, aby nie poddawali się niepokojowi i podążali 
wraz z Chrystusem ku budowie lepszego świata – „ofiarując 
chrześcijańską odpowiedź na niepokoje społeczne i polityczne, 
jakie pojawiają się w różnych częściach świata”. 
 
Do wszystkich młodych kieruje apel: „Nie rezygnujcie z tego, 
co najlepsze w waszej młodości, nie patrzcie na życie z balko-
nu. Nie mylcie szczęścia z kanapą i nie spędzajcie całego 
życia przed ekranem. Nie stawajcie się też smutnym widowi-
skiem porzuconego pojazdu. Nie bądźcie zaparkowanymi 
autami, ale raczej pozwólcie, by rozkwitły wasze marzenia i 
podejmujcie decyzje. Ryzykujcie, nawet jeśli popełnicie błędy. 
Nie żyjcie, byle przeżyć z duszą znieczuloną, i nie patrzcie na 
świat tak, jakbyście byli turystami. Róbcie raban!” 

Za: www.gosc.pl   
 
 
 

 
 

  Wiadomości ze świata 
 

 
 

 

PRZEMÓWIENIE S. MARY DONLON NA SPOTKANIU Z PAPIEŻEM 
 
W duchu wiary prowadzimy nadal dialog 
życia, współpracując aktywnie z naszymi 
braćmi i siostrami muzułmańskimi w 
oświacie, opiece zdrowotnej, posługiwa-
niu niepełnosprawnym, samotnym mat-
kom i licznym migrantom – powiedziała 
s. Mary Donlon, przełożona prowincjalna 

franciszkanek misjonarek Maryi (FMM). 
Przemawiała ona w imieniu osób konse-
krowanych na spotkaniu z Ojcem Świę-
tym 31 marca w Rabacie. 
 
Wyrażając wielką radość z tego wyda-
rzenia, zakonnica podkreśliła, że istnie-

nie zgromadzeń zakonnych w Maroku 
zapewnia ich stałą obecność w Kościele, 
w którym wspólnoty chrześcijańskie są w 
ciągłym ruchu. W kraju tym posługuje 
175 sióstr zakonnych i świeckich z 20 
zgromadzeń, są dwa klasztory i dwa 
instytuty świeckie, a ich członkinie czują 

http://www.gosc.pl/
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się powołane do bycia przede wszystkim 
“modlącymi się wśród modlących się w 
tym kraju”. 
“W duchu wiary prowadzimy dialog wia-
ry, współpracując aktywnie z naszymi 
braćmi i siostrami muzułmańskimi w 
nauczaniu, publicznej opiece zdrowot-
nej, w służbie niepełnosprawnym, sa-
motnym matkom i jakże licznym migran-
tom, którzy przemierzają ten kraj” – 
mówiła dalej siostra prowincjalna. Pod-
kreśliła wielką radość z więzów przyjaźni 

i miłości w głębokim szacunku, łączą-
cych je z miejscową ludnością, “mimo 
wyzwań różnych kultur”. 
 
S. Mary zwróciła też uwagę, że świad-
kami tej stałej i trwałej obecności osób 
konsekrowanych w Maroku “są nasi 
bracia i siostry w podeszłym wieku i 
niekiedy chorzy”, po czym wymieniła w 
tym kontekście włoską franciszkankę 97-
letnią s. Ersilię Mantovani, która 19 
marca świętowała 80-lecie swego życia 

zakonnego. Dodała, że niektóre z tych 
starszych osób nie mogły przybyć na to 
spotkanie, “ale łączymy się z nimi w 
modlitwie”. 
 
“Wasza Świątobliwość, zapewniamy cię 
o naszej synowskiej miłości i naszej 
wspólnocie” – zakończyła swe przemó-
wienie przedstawicielka osób zakon-
nych.                                            Za: KAI 

 
 
 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

WIZYTA PAPIEŻA W MAROKU POD ZNAKIEM PAMIĘCI 
O PIERWSZYCH MĘCZENNIKACH FRANCISZKAŃSKICH 
 
Wizyta papieża Franciszka w Maroku przypomina w dyskretny 
sposób także 800. rocznicę pierwszych męczenników zakonu 
franciszkanów, straconych 16 stycznia 1220 w Marakeszu. 
Pamięć o męczennikach zakon franciszkanów łączy też ze 
wspomnieniem 800. rocznicy spotkania św. Franciszka z sułta-
nem Al-Malikiem al-Kamilem w egipskim mieście Damietta, 
poinformowała wiedeńska fundacja ekumeniczna Pro Oriente. 
 
Pięciu pierwszych męczenników – kapłani Berardo, Pietro i 
Ottone oraz świeccy bracia Adiuto i Accursio – pochodzili z 
okolic Terni w środkowych Włoszech. Należeli do pierwszych 
ludzi, którzy poszli za świętym Franciszkiem. Udali się najpierw 
do Sewilli, będącej wówczas pod panowaniem sułtana Mu-
hammada al.-Nasira. Franciszkanie nauczali w meczetach, że 
Chrystus jest prawdziwym Bogiem i naprawdę człowiekiem. Za 
to zostali aresztowani i zaprowadzeni przed sułtana. Muham-
mad al-Nasir, który był synem chrześcijanki, zdecydował, że 
franciszkanie zostaną przesiedleni do marokańskiej części 
państwa z surowym nakazem, aby nie nauczali o Chrystusie. 
Ale także w Maroku franciszkanie z Terni w meczetach i w 

rozmowach z ludźmi przekazywali swoją wiarę w Chrystusa i 
ponownie zostali aresztowani, byli bici i ostatecznie straceni. 
Św. Franciszek był głęboko wstrząśnięty losem swoich braci. 
Ich ciała przewieziono do Coimbry w Portugalii; prawdopodob-
nie przeżycie ich pogrzebu spowodowało, że do zakonu fran-
ciszkanów wstąpił św. Antoni. 
 
Kustosz franciszkanów w Maroku, o. Manuel Corullon, podkre-
ślił w rozmowie z portalem “Vatican News”, że wizyta papieża 
w małym Kościele Maroka ma wielkie znaczenie “dla tego Ko-
ścioła, który żyje swoją wiarą wśród muzułmanów w duchu 
posługi i dialogu”. 
 
Ale także wśród muzułmanów marokańskich wizyta papieża 
jest powodem „wielkiej radości i entuzjazmu”. Ludzie odbierają 
papieża jako znak, że Maroko „jest otwarte na dialog międzyre-
ligijny i międzykulturowy”. Według o. Corullona wszystko, na 
powitanie papieża uczynili “marokańscy przyjaciele”, a także 
władze państwowe wskazuje, że wizyta Franciszka jest powo-
dem „naprawdę niewiarygodnej radości i głębokim przeżyciem”. 
Bez wątpienia taka postawa jest też konsekwencją dokumentu 
o „ludzkim braterstwie”, ogłoszonego w Abu Zabi przez papieża 
Franciszka i wielkiego imama kairskiego uniwersytetu Al-Azhar, 
uważa kustosz franciszkanów w Maroku. Wyraził też przeko-
naniem, że chrześcijanie w Maroku są traktowani „bardziej jak 
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bracia niż jako przeciwnicy”. Widać też uznanie dla obecności 
Kościoła i chrześcijan jako „braci i towarzyszy drogi”. 
 

 
Berard i Towarzysze – Pierwsi Męczennicy Franciszkańscy 

 
Minister generalny franciszkanów o. Micheal A. Perry w liście 
do o. Corullona w związku z 800. rocznicą śmierci pierwszych 
męczenników franciszkańskich podkreślił znaczenie tego 
wspomnienia dla współczesnych czasów. Jego zdaniem jest to 
„poważne zaproszenie” do zastanowienia się nad naturą „au-
tentycznej ewangelizacji” oraz bycia gotowym do „cierpliwego 
wysłuchiwania innych i uczenia się od nich”, a także uznać w 
nich, „zwłaszcza w muzułmańskich sąsiadach”, prawdziwie 
naszych braci i siostry. Przy tej okazji przypomniał, co napisał 
św. Franciszek w swojej „Regula non bullata”, a mianowicie, że 
istnieją dwie drogi, w jaki sposób bracia mogą się zachowywać 
pośród niewierzących: „Nie rozpoczynać sporu” i „głosić Słowo 
Boże jeśli to się podoba Bogu”. Św. Franciszek napisał te sło-
wa na krótko przed męczeńską śmiercią męczenników w Ma-
rakeszu. Te słowa są wskazaniem nie tylko dla dzisiejszych 
misjonarzy i uczniów Chrystusa, lecz także posłużyły jako re-
fleksja II Soborowi Watykańskiemu, co znalazło wyraz w dekla-

racji „Nostra Aerate”. O. Carullon podkreślił, że franciszkanie 
czuli wielką potrzebę pójścia za gorącym pragnieniem św. 
Franciszka, który „chciał dzielić z innymi swoje doświadczenie 
Bożego miłosierdzia” i który dlatego pragnął objąć wszystkich 
ludzi jak swoich braci i siostry. 
 
Na kilka dni przed wizytą papieża w Maroku – 20 marca – w 
marokańskim Archiwum Narodowym została otwarta wystawa 
“Obecność chrześcijańska w Maroku” pod patronatem króla 
Mohammeda VI. Podczas jej otwarcia o. Carullon podziękował 
za współpracę wszystkim instytucjom i osobom. Franciszkanie 
w Maroku udostępnili na wystawę swoje materiały archiwalne 
dotyczące ich wielowiekowej służby dla chrześcijańskich nie-
wolników, kupców, podróżujących, migrantów itp. – Ta służba 
w Kościele, w zakonie i w społeczeństwie muzułmańskim po-
zostawiła ślady nie dające się wymazać z pamięci, stwierdził o. 
Carullon. 
 
Wśród franciszkanów pracujących w Maroku pojawiały się 
wyjątkowe postaci. Jedną z nich był o. Jean-Mohammed Abd-
el-Jalil (1904-1979). Konwertyta i franciszkanin pochodził z 
Fezu, z rodziny muzułmańskich notabli. Jako dziewięciolatek 
uczestniczył wraz z rodzicami w pielgrzymce do Mekki. Po 
ukończeniu dwujęzycznego, francusko-arabskiego gimnazjum 
wyjechał do Paryża, gdzie studiował arabistykę, filozofię i teo-
logię. Najważniejszym etapem na jego drodze do chrześcijań-
stwa było Boże Narodzenie 1927 r. Został ochrzczony 7 kwiet-
nia 1928 r. w kaplicy zakonu franciszkanów w Fontenay-sous-
bois, a jego ojcem chrzestnym był znany orientalista Louis 
Massignon. W 1929 r, Abd-el-Jalil wstąpił do franciszkanów, w 
1935 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1964 wycofał się z 
aktywności ze względu na ciężką chorobę. Ostatnią jego pracą 
był „Raport o aktualnej sytuacji islamu” przygotowany dla fran-
cuskojęzycznych ojców II Soboru Watykańskiego. Zmarł 29 
listopada 1979.                  Za: KAI

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PAPIEŻ W OŚRODKU 
SZARYTEK W TEMARA 
 
Papież Franciszek odwiedził dzisiaj rano 
Wiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Témara położony 15 km na południe od 
Rabatu. Jest on prowadzony przez sio-
stry szarytki, z którymi współpracuje 
grupa wolontariuszy. Ośrodek powstał 
44 lata temu z inicjatywy francuskiego 
jezuity i lekarza, ojca Couturier. Jego 
specjalnością było leczenie poparzeń 
dzieci i dosrosłych, których doznawali 
podczas przygotowywania posiłków na 
zewnątrz swoich ubogich domów. Pla-
cówka opiekuje się około 150 dziećmi w 
wieku od 3 do 15 lat, które pochodzą z 
biednych rodzin. Przygotowuje dla nich 
posiłki oraz udziela wsparcia w nauce. 

Udziela również pomocy ubogim mat-
kom z małymi dziećmi ofiarowując im 
mleko, chleb oraz torby z jedzeniem. 
Ośrodek organizuje także kursy nauki 
języka arabskiego oraz warsztaty kuli-
narne dla 70 kobiet. 
 

 
 
Leczy się w nim ponadto poparzenia i 
wspiera osoby dotknięte problemami 
neurologicznymi i psychicznymi. 70% z 
nich stanowią młodociani. Mówi siostra 
Gloria – przełożona wspólnoty: 

“Żyję wśród muzułmanów ponad 28 lat. 
Myślę, że to wielka łaska od Pana, który 
pozwolił mi dzielić z nimi życie, praco-
wać tutaj i spełniać tę posługę pośród 
nich. Jestem bardzo wdzięczna Bogu, że 
pozwolił mi tutaj być – wyznała s. Gloria. 
-Muzułmanie nauczyli mnie wielu rzeczy 
i to samych dobrych: swojej wielkiej 
hojności, ogromnego zaangażowania, 
gotowości do przyjmowania, bycia go-
ścinnymi, pomagania zawsze ubogim. 
Udzielali mi lekcji oraz nauczyli mnie 
praktykowania tego wszystkiego i jako 
katoliczka przyjmuję to z otwartością. 
Podkreślam szczególnie ich gościnność 
oraz gotowość pomagania biednym. Dla 
mnie życie pośród muzułmanów jest 
wielkim ubogaceniem. Mówię im często, 
że mamy tego samego Boga, ale idzie-
my do Niego różnymi drogami.” 

Za: www.vaticannews.va 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
   

W WATYKANIE NOWE NORMY DOTYCZĄCE OCHRONY PRZED 
WYKORZYSTANIEM SEKSUALNYM I INNYMI FORMAMI NADUŻYĆ 
 
Ojciec Święty wprowadził w Watykanie i jego instytucjach nowe 
rygorystyczne normy dotyczące ochrony przed wykorzystaniem 

seksualnym i innymi formami nadużyć. Chronią one zarówno 
nieletnich, jak i dorosłych. 
 
Papież Franciszek wydał dziś trzy dokumenty: motu proprio, 
prawo dla Państwa Watykańskiego oraz wytyczne duszpaster-
skie. Choć dotyczą one terenów podlegających pod jurysdykcję 
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Państwa Watykańskiego oraz pracowników i wolontariuszy 
instytucji należących do Stolicy Apostolskiej, bądź z nią zwią-
zanych, to w pewnym sensie stanowią również wzór dla Ko-
ścioła w innych krajach. 
 
Dość szeroko została w nich zdefiniowana kategoria „dorosłych 
osób bezbronnych”, które podlegają ochronie na tej samej 
zasadzie, co nieletni. Zaliczeni do niej zostali wszyscy, którzy 
ze względu na upośledzenie psychiczne czy fizyczne, ale też 
pozbawienie wolności osobistej, mają ograniczoną możliwość 
obrony przed wykorzystaniem. Nowe normy nakładają na 
wszystkich obowiązek zgłoszenia do watykańskiego wymiaru 
sprawiedliwości znanych im przypadków wykorzystania. Nie 
dotyczy to jedynie sytuacji, gdy uniemożliwia to tajemnica spo-
wiedzi. 
W sposób jednoznaczny zadbano też o prawa osób pokrzyw-
dzonych. Zostanie im zapewniona pomoc duchowa, psycholo-
giczna i prawna. W ramach watykańskiej służby zdrowia po-
wstanie specjalna jednostka zajmująca się wsparciem dla ofiar 
wykorzystania. Zdaniem abp Charlesa Scicluny, od lat zajmu-
jącego się w Watykanie przypadkami nadużyć, to właśnie po-

stawienie w centrum dobra i praw osób pokrzywdzonych jest 
najważniejszym elementem ogłoszonych dziś dokumentów. 
Takie normy powinny być w całym Kościele od 2011 r. 
  
“Te dokumenty to pewna nowość, bo po raz pierwszy Państwo 
Watykańskie ma tego rodzaju prawo i wytyczne – powiedział 
Radiu Watykańskiemu abp Scicluna. – Ale to, co zostało dziś 
wprowadzone w Watykanie odzwierciedla formy działania, 
które sprawdziły się w takich krajach jak Stany Zjednoczone, 
Kanada, Australia, Wielka Brytania czy Malta. We wszystkich 
tych krajach zastosowano takie normy zaraz po tym, jak w 
2011 r. polecił to uczynić w całym Kościele kard. Levada ów-
czesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Jest to więc ważny 
dzień dla Watykanu, który sam wprowadza w życie to, czego 
Stolica Apostolska domaga się od innych.” 
 
Nowe watykańskie normy kładą też nacisk na prewencję. Jest 
o nich mowa przede wszystkim w wytycznych duszpasterskich, 
które przestrzegają przed sytuacjami czy zachowaniami mogą-
cymi prowadzić do nadużyć.                Za: www.vaticannews.va 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

PAPIEŻ POSZERZYŁ MOŻLIWOŚĆ WYDALENIA Z ZAKONU 
 
Sam fakt bezprawnej stałej nieobecności 
zakonnika przez 12 miesięcy jest powo-
dem do wydalenia go z instytutu – po-
stanowił Ojciec Święty modyfikując ka-
nony 694 oraz 729 Kodeksu Prawa 
Kanonicznego. Stolica Apostolska opu-
blikowała List Apostolski w formie motu 
proprio „Communis vita”, w którym za-
warte są wspomniane zmiany Kodeksu 
Prawa Kanonicznego. 
 
W dokumencie przypomniano, że życie 
wspólnotowe jest istotnym elementem 
życia zakonnego, a „zakonnicy powinni 
mieszkać we własnym domu zakonnym 
zachowując życie wspólne i nie opusz-
czać go bez zezwolenia swego przeło-
żonego” (kan. 665 § 1 KKK). Doświad-
czenie ostatnich kilku lat pokazało jed-
nak, że występują sytuacje związane z 
bezprawną nieobecnością w domu za-
konnym, podczas których zakonnicy 
uchylają się od władzy prawowitego 
przełożonego, a czasami nie można ich 
odnaleźć. 
 
Kodeks Prawa Kanonicznego nakłada 
na przełożonego obowiązek poszukiwa-
nia zakonnika bezprawnie nieobecnego, 
aby pomóc jemu powrócić i wytrwać w 
powołaniu (por. kan. 665 § 2 KKK). 
Często jednak się zdarza, że przełożony 
nie jest w stanie odnaleźć nieobecnego 
zakonnika. Zgodnie z Kodeksem Prawa 
Kanonicznego, po co najmniej sześciu 
miesiącach bezprawnej nieobecności 
(por. kan. 696 KPK), możliwe jest rozpo-
częcie procesu wydalenia z instytutu, 
zgodnie z ustaloną procedurą (por. kan. 
697 KPK). Jednak kiedy nie jest znane 
miejsce, w którym przebywa zakonnik 

trudno jest zagwarantować pewność 
prawną sytuacji rzeczywistej. 
 

 
 
„Dlatego też nie naruszając przepisów 
prawa o wydaleniu po sześciu miesią-
cach bezprawnej nieobecności, mając 
na celu pomoc instytutom w przestrze-
ganiu niezbędnej dyscypliny i umożli-
wienie wydalenia zakonnika bezprawnie 
nieobecnego, zwłaszcza w przypadkach 
nieodwracalnych, postanowiłem dodać 
do kanonu 694 § 1 KPK wśród przyczyn 
wydalenia ipso facto z instytutu również 
długotrwałą bezprawną nieobecność w 
domu zakonnym, trwającą o co najmniej 
dwanaście miesięcy bez przerwy, przy 
zastosowaniu tej samej procedury jaka 
opisana jest w kan. 694 § 2 KPK.  
 
Stwierdzenie faktu ze strony przełożo-
nego wyższego dla wywołania skutków 
prawnych musi zostać potwierdzone 
przez Stolicę Apostolską. W przypadku 
instytutów prawa diecezjalnego potwier-
dzenie należy do biskupa głównej sie-
dziby tego instytutu” – czytamy w papie-
skim dokumencie. 
 
Ojciec Święty postanowił, że wprowa-
dzenie tego nowego numeru do § 1 
kanonu 694 wymaga również zmiany na 

kanonu 729 w odniesieniu do instytutów 
świeckich, dla których nie przewiduje się 
złożenia wydalenia fakultatywnego z 
powodu bezprawnej nieobecności. 
 
Biorąc to wszystko pod uwagę, nowe 
brzmienie wspomnianym kanonów jest 
następujące: 
Art. 1. Kanon 694 KPK zostaje w pełni 
zastąpiony następującym tekstem: 
§ 1. Na mocy samego prawa jest wyda-
lony z instytutu członek, który: 
1) notorycznie odstąpił od wiary katolic-
kiej; 
2) zawarł małżeństwo lub usiłował je 
zawrzeć, nawet tylko cywilne. 
3) bezprawnie opuścił dom zakonny, 
zgodnie z kan. 665 § 2, przez dwanaście 
miesięcy bez przerwy, biorąc pod uwagę 
niemożność stwierdzania miejscq, w 
którym przebywa dany zakonnik. 
§ 2. W tych przypadkach przełożony 
wyższy wraz ze swoją radą powinien, po 
zebraniu dowodów, bezzwłocznie wydać 
stwierdzenie faktu, ażeby prawnie stało 
się wiadome wydalenie. 
 
§3. W przypadku przewidzianym w § 1 
ust. 3, ta deklaracja, która ma być praw-
nie ustanowiona, musi zostać potwier-
dzona przez Stolicę Apostolską; dla 
instytutów prawa diecezjalnego potwier-
dzenie należy do biskupa głównego 
ośrodka. 
Art. 2. Kanon 729 KPK zostaje w pełni 
zastąpiony następującym tekstem: 
 
Wydalenie członka z instytutu dokonuje 
się zgodnie z postanowieniami przepi-
sów z kan. 694 § 1, 1 i 2 i 695. Konsty-
tucje powinny określić inne przyczyny 
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wydalenia, byleby były proporcjonalnie 
ważne, zewnętrzne, poczytalne i praw-
nie udowodnione. Należy zachować 

sposób postępowania przepisany w kan. 
697-700. Do członka wydalonego ma 
zastosowanie przepis kan. 701. Nowe 

normy na mocy decyzji papieża wcho-
dzą w życie 10 kwietnia 2019 roku. 

 Za: KAI  
_____________________________________________________________________________________________________________________

O. S. STACHERA OFM O POSŁUDZE W MAROKU 
 
Dla mnie największym darem każdego dnia jest to, że mogę 
czynić obecnym Chrystusa w Eucharystii w naszych kaplicz-
kach, kościołach, miejscach, gdzie jesteśmy obecni. Jest to 
obecność bardzo różnorodna. […] Jest wiele sytuacji, gdzie 
Kościół jest płucem, które pomaga temu krajowi oddychać i za 
to nam ludzie bardzo dziękują – powiedział we wtorkowych 
„Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja franciszkanin o. 
Symeon Stachera, który od siedemnastu lat pracuje w Maroku. 
 
W dniach 30-31 marca w Maroku gości Ojciec Święty Franci-
szek. W tym kontekście proboszcz katedry w Tangerze wska-
zał, że chrześcijan w tym afrykańskim państwie jest „35, może 
40 tysięcy. Kościół jest tutaj od pierwszych wieków, od św. 
Augustyna”. 
 
– Jesteśmy mniejszością z prawami pobytu w Maroku, nawet z 
ochroną ze strony królewskiej. Mamy wolność kultu, Kościoły 
są otwarte, zdobycie karty pobytowej dla wszystkich narodo-
wości jest dość ułatwione. To wielkie „zdobycze” i radości. 
Oczywiście są rzeczy, których pragniemy, jak wolność sumie-
nia. Czujemy się wolni w sumieniu, ale nie możemy jeszcze w 
całości głosić Chrystusa „dwoma płucami”. Na razie jesteśmy 
świadkami miłości Jezusa – wyjaśnił o. Symeon Stachera 
OFM. 
 
Misjonarz zaznaczył, że chrześcijanom w Maroku „nic nie grozi 
za to, że mówimy o pragnieniu wolności”. Występują jednak 
pewne ograniczenia. 
 
– Jeżeli spotykam się z Marokańczykiem, który jest muzułma-
ninem, to (…) dzieląc się z nim swoją wiarą zawsze podkre-
ślam – wiesz, że w tym kraju nie ma jeszcze możliwości bycia 
chrześcijaninem? Nie powiem o zmianie religii, bo to tzw. apo-
stazja, która jest zabroniona. Dla nas nazywa się to prozeli-
tyzm, czyli nie możemy kogoś poprzez danie Biblii czy mówie-
nie o Chrystusie zachęcić do wiary w Jezusa i życia w Kościele 
katolickim. Natomiast możemy świadczyć życiem. (…) Społe-
czeństwo jest bardzo tradycjonalne. Szanujemy prawa tego 
kraju i idziemy razem ze społeczeństwem, które powoli dora-
sta, i w którym coś się rodzi – powiedział. 
 

Papież pielgrzymuje pod hasłem „Sługa nadziei”. Ojciec Święty 
nawiązuje stosunki między Kościołem katolickim a islamem. 

Jak podkreślił o. Symeon Stachera, „Franciszek mądrze i od-
powiedzialnie kontynuuje swoją misję w Duchu Świętym”. 
 
– On wie, że dzisiaj nasza relacja z islamem jest bardzo źle 
widziana, komentowana tym, co się oczywiście dzieje i co jest 
wielkim bólem. Terroryzm jest głównie ukazany poprzez terro-
rystów islamskich, dżihadystów. Papież chce ukazać – i my 
także – że te 38 mln ludzi, którzy tu mieszkają nie mają nic 
wspólnego z dżihadem. To są ludzie pełni normalności życia, 
rodzinności – wskazał gość Radia Maryja. 
 
Proboszcz katedry w Tangerze wyjawił, że „w spotkaniach z 
muzułmanami odczuwa, że oni nas bardzo cenią i cieszą się. 
Myślę, że Pan Bóg ma swoje drogi do ich serca”. 
 

 
 
– Dla mnie największym darem każdego dnia jest to, że mogę 
czynić obecnym Chrystusa w Eucharystii w naszych kaplicz-
kach, kościołach, miejscach, gdzie jesteśmy obecni. Jest to 
obecność bardzo różnorodna. (…) Np. bracia Białego Krzyża 
prowadzą dzieło dla osób z upośledzeniem psychicznym. Mają 
czternaście osób w różnym wieku, głównie starsze, którymi się 
opiekują. Jest też szkoła dla dzieci głuchoniemych, szkoła dla 
dzieci z zespołem Downa, prowadzimy różne centra kulturowe, 
gdzie uczy się ludzi różnych języków, daje możliwość nauki 
informatyki, mamy dobrze wyposażone biblioteki, szczególnie 
dla tej warstwy społeczeństwa, która nie ma jeszcze możliwo-
ści zakupu pewnych rzeczy. (…) Jest wiele sytuacji, gdzie 
Kościół jest płucem, które pomaga temu krajowi oddychać i za 
to nam ludzie bardzo dziękują – mówił misjonarz. 

Za: www.radiomaryja.pl   
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

LAMPA POKOJU ŚW. FRANCISZKA 

DLA KRÓLA JORDANII  
 
Król Jordanii Abdullah II odebrał Lampę 
Pokoju św. Franciszka. Zgodnie z trady-
cją uroczystość wręczenia tego francisz-
kańskiego wyróżnienia odbyła się w 
Asyżu. Obecna była ubiegłoroczna lau-
reatka, kanclerz Niemiec, Angela Mer-
kel. Król Jordanii został wyróżniony za 
swe zaangażowanie w obronę praw 

człowieka, promowanie dialogu i harmo-
nii między wyznawcami różnych religii 
oraz za przyjęcie w swym kraju rzeszy 
uchodźców.  
 

 

„Kolejny raz z bazyliki św. Franciszka 
popłynęło orędzie pokoju, dialogu i przy-
jęcia drugiego, w czasach gdy współ-
czesny świat zdaje się stawiać na pro-
mowanie wykluczenia, budowanie mu-
rów i wzniecanie nienawiści między 
cywilizacjami” – mówi o. Mauro Gam-
betti, kustosz franciszkańskiego klaszto-
ru w Asyżu.  
 

Zauważa, że uroczystość odbyła się w 
800. rocznicę spotkania Biedaczyny z 
Asyżu z egipskim sułtanem, co przypo-
mina światu o konieczności budowania 

http://www.deon.pl/
http://www.radiomaryja.pl/
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kultury spotkania i braterstwa. Wyrazem 
tego są m.in. papieskie podróże do 
krajów o większości islamskiej, tak jak 
Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Ma-
roko, gdzie Franciszek jutro uda się z 
wizytą. 

 
Franciszkańska Lampa pokoju jest kopią 
szklanej lampy oliwnej płonącej nieu-
stannie u grobu św. Franciszka z Asyżu. 
Zakon franciszkanów honoruje w ten 
sposób zaangażowanie polityczne na 

rzecz wspólnego dobra i porozumienia 
między narodami. 

 Za: www.vaticannews.va 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Witryna Tygodnia 
 
 

 
 
 
 

 
 
   

Duchowe podróże z Ewangelistami 

„Wyrusz w podróż z Jezusem – a idąc 
wraz z Nim, zatrzymaj się na chwilę w 
tym, co On ci chce opowiedzieć. Może 
to będzie najważniejszy przystanek two-
jego życia, na którym odkryjesz mi-
łość…?” – pisze o. Piotr Gryziec OFM-
Conv w swojej najnowszej książce, która 
właśnie ukazała się nakładem Wydaw-
nictwa Franciszkanów Bratni Zew. 
 
Kiedy zbliża się czas wyjazdu, niejedno-
krotnie człowiek zaczyna się irytować, 
niepokoić, powątpiewać w sens kolejnej 
podróży.  
 
Kiedy już jednak jest w drodze, nagle 
przekonuje się, że to była dobra decyzja, 
aby znów wyruszyć. Tak też jest z du-
chowymi podróżami, tym razem z 
Ewangelistami.  

 
 

Na wspólnej drodze można spotkać nie-
zwykłych ludzi: pasterzy z Betlejem, no-
wożeńców i gości z Kany Galilejskiej, 
Zacheusza, Łazarza, Nikodema, Barty-
meusza, nie mówiąc już o Maryi, Józefie 
i samym Jezusie. Nie ma więc co zwle-
kać. Czas wziąć do ręki ten wyjątkowy 
biblijny przewodnik i wyruszyć w świat, 
który ożywia i odmładza duszę. 
 
O autorze: 

Piotr Roman Gryziec jest franciszkani-
nem, doktorem teologii biblijnej, wykła-
dowcą WSD Franciszkanów w Krako-
wie. Pełnił dotąd różne funkcje: był rek-
torem seminarium, ojcem duchownym, 
egzorcystą, sekretarzem prowincji. 
— 
Książkę można nabyć m.in. w sklepie 
internetowym Wydawcy: BRATNI 
ZEW lub w Księgarni Franciszkańskiej 
przy ul. Franciszkańskiej 4 w Krakowie. 

 
 
 
 

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/04/Duchowe-podróże-z-Ewangelistami-–-nowość-Wydawnictwa-Bratni-Zew.png
https://bratnizew.pl/duchowe-podroze-z-ewangelistami,3,630,771
https://bratnizew.pl/duchowe-podroze-z-ewangelistami,3,630,771
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Odeszli do Pana 
 

 
 

 

ŚP. KS. ANTONI FLORIAN TROJAK CSMA (1960 – 2019) 
 

 
 

W dniu 29 marca 2019 r., w domu za-
konnym w Kolonii, odszedł do wieczno-
ści nasz współbrat – śp. ks. Antoni Flo-
rian Trojak CSMA.  
 
Urodził się 24 marca 1960 r. w Święto-
chłowicach. Wychowywał się w katolic-
kiej, licznej rodzinie, która mieszkała w 
Chorzowie. Tam też uczęszczał do 
szkoły podstawowej, zawodowej i Tech-
nikum Górniczego. Przygotowywał się 
do zawodu górnika. Będąc w szkole 
średniej zapoznał się z postacią bł. ks. 
Bronisława Markiewicza i swoją pracę 
egzaminacyjną napisał na temat działal-
ności społecznej Błogosławionego Zało-
życiela michalickiej rodziny zakonnej, co 
zostało odnotowane na świadectwie 
dojrzałości (6 czerwca 1981 r.). Do 
Zgromadzenia Świętego Michała Archa-
nioła przybył 22 czerwca 1981 r. Pierw-
szą profesje złożył 16 lipca 1982 r., a 
wieczystą 18 czerwca 1986 r. Na studia 
filozoficzno-teologiczne uczęszczał do 
Instytutu Teologicznego Księży Misjona-
rzy w Krakowie (1983-1989). Święcenia 
kapłańskie przyjął z rąk J.E. ks. bpa 
Kazimierza Górnego, w dniu 13 maja 
1989 r., w Krakowie. Skierowany do 
pracy w Markach, podjął studia pody-

plomowe dziennikarsko-edytorskie na 
Uniwersytecie Warszawskim. 
 
Od roku 1991 pracował w Niemczech: 
najpierw jako wikariusz – w parafiach w 
Bonn (1991-1996) oraz Buschhoven, 
Morenhoven i Ludendorf (1996-1999). W 
roku 1999 został proboszczem tychże 
parafii i przełożonym domu zakonnego 
w Buschhoven. 
 

 
 
W latach 2002-2006 pełnił obowiązki 
proboszcza w okręgu duszpasterskim 
Swisttal: w Odendorf, Ludendorf, Ollhe-
im i Strassfeld, a od 2006 r. aż do 
śmierci obowiązki proboszcza w Kolonii, 
w parafiach pod wezwaniem: Bożego 
Narodzenia, św. Jana przed Łacińską 

Bramą i św. Konrada. W tamtejszym 
dekanacie był wicedziekanem. 
 
Gdy w roku 2006 erygowano w Kolonii 
dom zakonny naszego Zgromadzenia, 
ks. Antoni Trojak został jego pierwszym 
przełożonym. Funkcję tę pełnił przez 3 
kolejne kadencje, a w roku 2010 został 
przełożonym Niemiecko-Austriacko-
Francuskiej Delegatury naszego Zgro-
madzenia. Urząd ten sprawował przez 
jedną kadencję. 
 
Pogłębiające się ostatnio problemy 
zdrowotne doprowadziły do śmierci w 
kilka dni po ukończeniu 59 lat życia. 
Pozostaje w naszej pamięci jako gorliwy, 
pełen troski o dzieci i młodzież duszpa-
sterz, kapłan wrażliwy na ludzkie pro-
blemy, zakonnik w pełni dyspozycyjny i 
realizujący, przyjęty wraz ze ślubami 
zakonnymi, michalicki charyzmat. 
 
Wsparci wstawiennictwem św. Michała 
Archanioła, powierzamy śp. ks. Antonie-
go Jezusowi Miłosiernemu, ufając, że 
przyjmie go do grona swoich świętych 
kapłanów i zakonników. Dobry Jezu, a 
nasz Panie…           Za: www.michalici.pl  

 

ŚP. O. TADEUSZ PAWLIK CCsR (1938 – 2019) 
Wieloletni misjonarz w Brazylii 

 
W środę 27 marca 2019, w Salwadorze 
w Brazylii odszedł do domu Ojca śp. o. 
Tadeusz Pawlik, redemptorysta. Przeżył 
81 lat, w kapłaństwie 54 lata i 62 w 
zgromadzeniu zakonnym. Przez 43 lata 
pracował jako misjonarz w Brazylii. Był 
członkiem Wiceprowincji Bahia. 
 
Urodził się 1 stycznia 1938 r. w Rygli-
cach w diec. tarnowskiej. Pierwsze śluby 
zakonne w Zgromadzeniu Redemptory-
stów złożył 15 sierpnia 1957 r., śluby 
wieczyste 5 lat później, a święcenia 
kapłańskie przyjął 19 lipca 1964 r. 
 
Na misje do Brazylii wyjechał 6 stycznia 
1976 r., pracował z wielkim oddaniem 
jako duszpasterz sanktuaryjny i parafial-
ny, formator (19 lat), wiceprowincjał (6 
lat), profesor filozofii, misjonarz ludowy, 
przełożony wspólnoty sanktuaryjnej 
Dobrego Jezusa w Bom Jesus da Lapa, 
budowniczy kaplic na obrzeżach Salwa-

doru. W misji redemptorystów polskich w 
Bahia zapoczątkował formację misjona-
rzy świeckich, powołał stałą ekipę misyj-
ną. 
 

 
 
Od 2000 r. pełnił posługę rektora w 
Seminarium Redemptorystów w  Salva-
dorze oraz rektora wspólnoty i dyrektora 

ekipy misyjnej. Autor książki „Moje spo-
tkanie z Jezusem w ubogich” oraz publi-
kacji „Głos o teologii wyzwolenia z oj-
czyzny Boffa”, HD 56 (1987), 31–33 i 
Missionários Redentoristas da Bahia, 
Gráfica e Editora Redentorista, Goiânia 
– Goiás 1993. 
 
W odpowiedzi na list gratulacyjny z 
okazji swego 50-lecia kapłaństwa, o. 
Pawlik napisał do prowincjała Prowincji 
Warszawskiej Redemptorystów 
(17.07.2014): 
 
Zawsze byłem przekonany, że Pan 
Jezus postawił mnie na tej drodze. Dro-
dze pięknej i bogatej w doświadczenia 
ludzkie i duchowe, których bym nie 
spotkał na innych drogach. Trudy i cier-
pienia, których również nie brakło, sta-
nowią część składową naszego istnie-
nia. Bez krzyża chrześcijaństwo byłoby 
fantazją. 

http://www.michalici.pl/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/03/śp.-o.-Tadeusz-Pawlik-CSsR.jpg
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Śp. o. Tadeusz Pawlik zostanie pocho-
wany na brazylijskiej ziemi. Msza św. 
żałobna zostanie odprawiona w środę o 
godz. 17:00 (czas miejscowy) w Pituacu 
w parafii, którą założył. Msza św. po-

grzebowa będzie celebrowana w Bom 
Jesus da Lapa w czwartek, 28 marca o 
godz. 16:00 (czas miejscowy, o godz. 
20:00 w Polsce), a następnie ciało śp. o. 
Tadeusza zostanie odprowadzone na 

spoczynek na cmentarz redemptorystów 
przy sanktuarium Dobrego Jezusa.  

Za: www.redemptor.pl  

 

ŚP. BR. WŁADYSŁAW CZERNICKI OFMCap  (1968 – 2019) 
 
27 marca nad ranem, w klasztorze w 
Nowym Mieście nad Pilicą odszedł do 
Pana br. Władysław Czernicki. 
 
Śp. br. Władysław miał 51 lat, z czego 
21 przeżył w Zakonie. Do kapucynów 
wstąpił po rozwiązaniu Zgromadzenia 
Braci Sług Maryi, do którego należał. Był 
stolarzem, pełnił również posługę furtia-
na. Ostatnie kilkanaście lat jego życia 
naznaczyło zmaganie z ciężką chorobą.  

 

Pomimo ogromnego trudu i cierpienia br. 
Władysław zachował radość życia, nie 
opuszczało go poczucie humoru. Dla 
braci był świadectwem przeżywania 
choroby z wiarą i ufnością w miłość 
Pana Boga. 
 
Pogrzeb śp. br. Władysława Czernickie-
go odbył się w sobotę 30 marca, o godz. 
14:00 w naszym kościele w Nowym 
Mieście nad Pilicą.  Za: www.kapucyni.pl   

 

ŚP. KS. BOGUMIŁ MICHAŁ MURZIŃSKI SDB (1942 – 2019) 
 
Dnia 26 marca 2019 r. odszedł do Pana 
śp. Ksiądz Bogumił Michał Murziński w 
77 roku życia, 59 ślubów zakonnych i 50 
roku kapłaństwa. 
 
Curriculum vitae: 

 
ur. 01.11.1942 – w  m. Milewskie 
1959-1960 – Nowicjat: Czerwińsk nad 
Wisłą 
02.08.1960 – Pierwsze śluby zakonne: 
Czerwińsk nad Wisłą 
1960-1961 – Studia filozoficzne: Woź-
niaków 
1961-1962 – Asystencja: Rumia 
1962-1963 – Asystencja: Gdańsk-Orunia 
1963-1964 – Asystencja: Różanystok 
1964-1965 – Studia filozoficzne: Woź-
niaków 
1965-1969 – Studia teologiczne: Ląd 
03.06.1969 – Święcenia kapłańskie: Ląd 
1969-1970 – Różańsko: współpracownik 
w duszpasterstwie 
1970-1971 – Kwakowo: współpracownik 
w duszpasterstwie 

1971-1973 – Stobno: współpracownik w 
duszpasterstwie 
 

 

1973-1974 – Biała: współpracownik w 
duszpasterstwie 
1974-1976 – Kaława: wikariusz parafial-
ny 
1976-1977 – Sępopol: wikariusz para-
fialny 
1977-1981 – Woźniaków: misjonarz 
ludowy i rekolekcjonista 
1981-1983 – Łódź – św. Barbara: misjo-
narz ludowy i rekolekcjonista 
1983-1987 – Sokołów Podlaski: wika-
riusz parafialny 
1987-1989 – Olsztyn: współpracownik w 
duszpasterstwie 
1989-1990 – Stare Jabłonki: wikariusz 
parafialny 
1990-2019 – Sokołów Podlaski: współ-
pracownik w duszpasterstwie 
 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w 
piątek, 29 marca 2019 r. w parafii pw. 
św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim. 
Polecajmy ks. Bogumiła Michała Boże-
mu Miłosierdziu.    Za: www.salezjanie.pl  

 
 

ŚP. S. MAŁGORZATA KNAPIK SM (1922 – 2019) 
 
Dnia 26 marca  2019 r. zmarła w War-
szawie, w Domu Prowincjalnym Zgro-
madzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Win-
centego a Paulo Prowincja Warszawska 
Siostra Małgorzata Knapik, lat 97 lat, 
powołania 79. 
 
Siostra Małgorzata  pochodziła z Olku-
sza i tam poznała Siostry Miłosierdzia. 
Od dziecka pragnęła wyjechać na misje 
na Madagaskar, by tak jak bł. O. Jan 
Bejzym, poświecić się dla trędowatych. 
Po uzyskaniu paszportu, o który w cza-
sach PRL było bardzo trudno, w czerw-
cu 1973 roku wyjeżdża na upragnione 

misje. Najpierw do Paryża do Centrum 
Misyjnego w Domu Macierzystym, a w 
lipcu 1974 roku  już  na Madagaskar. 
 

 

Siostra Małgorzata pracowała głównie w 
przychodniach prowadzonych przez 
Siostry Miłosierdzia. Pomagała wszyst-
kim potrzebującym pomocy, leczyła też 
ludzi  trędowatych. Współpracowała z 
Księżmi Misjonarzami, męską gałęzią 
Rodziny Wincentyńskiej. Pomagała też 
młodym dziewczętom malgaskim w 
rozpoznawaniu powołania do Zgroma-
dzenia Sióstr miłosierdzia.  Siostra Mał-
gorzata miała niezwykłe nabożeństwo 
do Matki Bożej. Należała do Sodalicji 
Mariańskiej postanawiając  żyć na wzór i 
pod opieką Maryi. Cudowny Medalik był 
ukochanym narzędziem Jej apostołowa-

http://www.redemptor.pl/
http://www.kapucyni.pl/
http://www.salezjanie.pl/
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nia. Drugi rys Jej pobożności to ukocha-
nie tajemnicy Bożego Miłosierdzia. 
Rozwijające się  w Polsce i na świecie 
nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego  
zapragnęła zaszczepić na Madagaska-
rze. Zawiozła na Madagaskar przetłu-
maczoną na język francuski Koronkę do 
Bożego Miłosierdzia. Ks. Biskup Zevaco 
przetłumaczył Koronkę na język malga-
ski. Udzielił Imprimatur na rozszerzanie 

tego nabożeństwa na Madagaskarze. I 
od tej chwili Siostra Małgorzata, z nią 
inne Siostry i Książa ze Zgromadzenia 
Misji rozsławiali  Kult Bożego Miłosier-
dzia na cały Madagaskar.  Siostra Mał-
gorzata mówiła, że we wszystkich szko-
łach prowadzonych  przez Siostry, wśród 
chorych, trędowatych, nieustannie od-
mawiano Koronkę do Bożego Miłosier-
dzia. Siostra  Małgorzata, mimo bardzo 

silnego zdrowia i niezwykłego poświę-
cenia,   powoli  zaczynała odczuwać trud 
pracy misyjnej. Kilka razy zapadała  na 
malarię. I wreszcie,  po 24 latach  służ-
by, wyniszczona malarią wróciła do 
Polski w 1997 roku. Odtąd swoje powo-
łanie realizowała przez modlitwę i cier-
pienie.                             

Siostry Szarytki 

 
ŚP. S. ANNA SEWERYNOWICZ SM (1958 – 2019) 

 
Dnia 26 marca 2019 r. Pan powołał do 
siebie Siostrę Annę Sewerynowicz ze 
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego a Paulo z Prowincji War-
szawskiej, lat 61, powołania 33. Zmarła 
w Szpitalu w Instytucie Hematologii na 
Ursynowie  w Warszawie. Siostra Anna 
urodziła się w 1958 roku na Pomorzu, 
ale w niedługim czasie Rodzina przenio-
sła się w okolice Otwocka. W Otwocku 
też Siostra Anna zdobyła średnie wy-
kształcenie. W czasie swoich studiów na 
wydziale matematyki Uniwersytetu War-
szawskiego związała się z Duszpaster-
stwem Akademickim przy Parafii Św. 
Krzyża w Warszawie. W Parafii Św. 
Krzyża poznała też Siostry Szarytki i 
rozpoznała swoją drogę życia - w łasce 
powołania w Zgromadzeniu Sióstr Miło-
sierdzia św. Wincentego a Paulo. Od 
początku swego powołania Siostra Anna 
wiedziała, że wybiera dobrze i że Jej 
ukochany Chrystus nigdy Jej nie zawie-

dzie. W oddaniu się Jemu była radykal-
na. Kochała Swego Oblubieńca i była 
pewna Jego szczególnej miłości dla 
Niej. Miłość ta objawiała się często wiel-
kim cierpieniem. Jezus łaskę cierpienia 
daje swoim szczególnie umiłowanym. 
On wie, kto potrafi je przyjąć.  
 

 
 

Ostatnie lata życia Siostry Anny były 
naznaczone taką łaską cierpienia. Gdy 
choroba się nasilała, Siostra Anna   
została poddana specjalistycznemu  
leczeniu. W szpitalu, którego od 22 
lutego już nie opuściła, została otoczoną 
fachową i bardzo dobrą opieką  lekar-
ską. Siostrze Annie towarzyszyły jej 
Siostry ze Zgromadzenia nieustanną  
obecnością przy Niej. W ostatnich 
dniach, gdy choroba się wzmogła Sio-
stry były z Nią w dzień i w nocy. Towa-
rzyszyła też Jej najbliższa Rodzina.  
Siostra Anna w cierpieniu jednoczyła się 
z Jezusem Ukrzyżowanym. Przy Jej 
łóżku trwała nieustannie modlitwa. Była 
świadoma swego odchodzenia do Pana. 
Godziła się na Jego Świętą Wolą i ci-
chutko żegnała się z nami.  

Siostry Szarytki

 

ŚP. O. AKWINAS GABURA OP (1915 – 2019) 
 
29 marca późnym wieczorem w domini-
kańskim klasztorze w Zwoleniu zmarł w 
wieku 104 lat ojciec Akwinas Gabura, 
któremu słowaccy dominikanie zawdzię-
czają swoje przetrwanie w okresie 40-
letniej dyktatury komunistycznej. O. 
Akwinas urodził się 17 stycznia 1915 
roku w Dolnym Kubinie, a do zakonu 
wstąpił 28 września 1933 roku. 29 wrze-
śnia 1934 złożył swoje pierwsze śluby 
zakonne. Trzy lata później złożył śluby 
wieczyste. 5 lipca 1939 roku przyjął 
święcenia kapłańskie. Pracował w dusz-
pasterstwie młodzieży a także jako re-
daktor czasopisma poświęconego du-
chowości. Po kwietniu 1950 roku, kiedy 
władze ówczesnej Czechosłowacji zli-
kwidowały oficjalne życie zakonne ukry-
wał się. Za wyspowiadanie słowackich 
„żołnierzy niezłomnych” został w 1952 
roku skazany na dożywotnie więzienie. 

W latach 1952-1960 odbywał karę w 
najsurowszych więzieniach. Dzięki 
amnestii, w 1960 roku wyszedł na wol-
ność, choć był bacznie obserwowany 
przez organa bezpieczeństwa. Mimo to, 
pracując jako murarz a następnie maga-
zynier prowadził nielegalną z perspek-
tywy komunistycznych władz działalność 
duszpasterską. 
 

 
 

Organizował konspiracyjną działalność 
laikatu. Dzięki specjalnym uprawnieniom 
mógł tajnie przyjmować do zakonu no-
wych członków. Współpracował z działa-
jącym nieoficjalnie ś.p. kard. Janem 
Chryzostomem Korcem SJ. Po „aksa-
mitnej rewolucji” jako wikariusz ówcze-
snego przełożonego prowincji Czecho-
słowackiej założył klasztor w Bratysławie 
i pomimo oporu mediów odzyskał dawny 
w Koszycach. Dzięki niemu na Słowacji 
istnieje dziś samodzielna prowincja 
zakonu z 58 braćmi. Żywy jest również 
trzeci zakon oraz bractwa różańcowe. 
Pogrzeb sędziwego zakonnika odbędzie 
się 6 kwietnia w Zwoleniu, a będzie jemu 
przewodniczył były prowincjał czecho-
słowackich dominikanów, kard. Dominik 
Duka OP z Pragi.              Za: KAI

http://www.jezuici.pll/

