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Wiadomość Tygodnia 
 

300-LECIE ŚMIERCI ZAŁOŻYCIELA BRACI SZKOLNYCH 
 

 
 
Zgromadzenie Braci Szkolnych obchodziło w niedzielę 7 
kwietnia 300. rocznicę śmierci swego założyciela św. Jana 
Chrzciciela de la Salle. W Rouen, w miejscu jego śmierci, 
jubileuszową Mszę odprawił abp Dominique Lebrun, nowy 
przewodniczący Episkopatu Francji. 
 
Braci Szkolnych jest dziś 4,5 tys. Są obecni w 78 krajach. W 
ich szkołach uczy się ponad milion uczniów. Dziedzictwo św. 
Jana Chrzciciela de la Salle nie wyczerpuje się jednak w tych 
liczbach. To on bowiem przed 300 laty zrewolucjonizował 
system nauczania i jest uważany za twórcę współczesnego 
szkolnictwa. Mówi rzecznik Braci Szkolnych Lionel Fauthoux: 
 

“Kluczowym elementem w jego życiu było otwarcie szkół na 
dzieci ubogie. W XVII w. była to prawdziwa innowacja. Do tej 
pory bowiem jedynie dzieci z wyższych sfer społecznych miały 
prawo do wykształcenia. On tymczasem szukał dzieci ulicy, by 
nauczyć je czytać i pisać. On też jako pierwszy uczył dzieci w 
języku ojczystym – powiedział Radiu Watykańskiemu Lionel 
Fauthoux. – Jego podstawowym powołaniem było jednak 
przede wszystkim kształcenie nauczycieli. On sam nauczał 
raczej mało. Ale kształcił nauczycieli, napisał «Zasady dobrego 
wychowania», w których wyłożył swój model wychowawczy, 
którego celem nie było jedynie zdobycie wykształcenia, ale 
kształtowanie całego człowieka poprzez troskliwą obecność i 
przekazywanie wiedzy.”              Za: www.vaticannews.va

 

 
 

http://www.zyciezakonne.pl/
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi42eyRvMLhAhXNpIsKHdo8BlIQjRx6BAgBEAU&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:San_Juan_Bautista_De_La_Salle-Busto.jpg&psig=AOvVaw0K4BY0xlpYEWibwEWkVZRg&ust=1554880621687489
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  Wiadomości z kraju 
 
 

 

BP PINDEL W HARMĘŻACH: CZY WIDZIMY WE WSPÓŁCZESNYM KOŚCIELE DROGĘ WYJŚCIA Z NIEWOLI? 

 

„Czy widzimy we współczesnym Kościele drogę wyjścia, wy-
zwolenia od wszystkiego, co nas zniewala i poniża?” – pytał bp 
Roman Pindel, który przewodniczył 6 kwietnia 2019 r. Mszy 
św. w ramach XVIII Dni Kolbiańskich w Centrum św. Maksymi-
liana w Harmężach koło Oświęcimia. Na trzydniowe spotkanie 
pod hasłem „Z Niepokalaną w sercu Kościoła” złożyły się kon-
ferencje, modlitwy oraz świadectwa. 
 
W homilii bp Pindel nawiązał do czytania z Księgi Izajasza, w 
którym starotestamentowy autor przypomniał o obietnicy wy-
zwolenia Izraela z niewoli babilońskiej. Biskup zauważył, że 
pisząc o zapowiedzi „rzeczy nowej”, którą „właśnie” dokonuje 
Bóg, Izajasz odwołał się jednocześnie do wydarzeń wcześniej-
szych, gdy naród izraelski został wyzwolony z niewoli egipskiej 
– „Jak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę 
przez potężne wody; który wiódł na wyprawę wozy i konie, 
także i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak 
knotek zostali zdmuchnięci” (Iz 43,16-27). 
 
Zdaniem bp. Pindla, słowa proroka uświadamiają, że Kościół, 
jako Lud Boży, jest w drodze i realizuje swoją misję zbawczą 
poprzez to, że przeprowadza swoich członków z domu niewoli 
poprzez doświadczenie pustyni do Ziemi Obiecanej, ostatecz-
nie zaś do stanu polegającego na byciu na zawsze z Chrystu-
sem. 
 
Biskup wytłumaczył, że w Starym Testamencie opisane są dwa 
wyjścia z niewoli: przejście z niewoli egipskiej poprzez pustynię 
do Ziemi Obiecanej, gdy Żydzi opuszczają Egipt w jednej, 
dużej, zwartej grupie, oraz przejście z niewoli babilońskiej, gdy 
powrót z wygnania dokonuje się etapami i brakuje jednego 
przywódcy religijnego, jak Mojżesz. 
 
„Z Babilonu do Ziemi Obiecanej powracają entuzjaści. Na miej-
scu deportacji jednak zostają, jak mówią o sobie, realiści – 
przekonani, że zgodnie z wiarą ojców będzie można żyć na 
obczyźnie wśród pogan, niekoniecznie wracając do Jerozoli-
my” – wyjaśnił kaznodzieja i zauważył, że w przypadku tego 
drugiego wyzwolenia naród nie stanowi już jednolitego monoli-
tu religijno-moralnego, a do częstych zjawisk należą małżeń-
stwa mieszane z poganami. 
 
„Czytając o tych dwóch wyjściach z niewoli i dojściach do Ziemi 
Obiecanej, możemy skonstatować, że Kościół w Polsce w 
epoce realnego socjalizmu realizował ten pierwszy biblijny 
model – wyjścia z Egiptu. Na czele narodu i Kościoła stał pry-
mas, później przyszedł wybór Jana Pawła II. Pod ich przewod-
nictwem jednolity i zwarty Kościół katolicki w Polsce przecho-

dził zwycięsko przez kolejne groźby i prześladowania” – 
stwierdził duchowny i przypomniał, że członkowie Ludu Boże-
go, świadomi swej moralnej wyższości, byli wówczas przeko-
nani o cudownej opiece Boga i Niepokalanej. 
 
Biskup wskazał zarazem, że obecnie, na podobieństwo wyjścia 
z niewoli babilońskiej, realizowany jest drugi model wyjścia z 
niewoli. „Coraz większe jest rozwarstwienie w poziomie religij-
ności. Stopniowo, ale stale, spada liczba uczestniczących w 
niedzielnej Eucharystii. Zwiększa się natomiast wśród przy-
chodzących na Mszę udział procentowy przystępujących do 
Komunii Świętej” – zwrócił uwagę biskup. 
 

 
 
„Możemy dostrzec odchodzenie od rytualnego przeżywania 
religii. Obserwujemy zwiększone zainteresowanie Biblią. To 
małe grupy oferują dziś przeżywanie wspólnoty jako sposób na 
identyfikowanie się z Kościołem. Takie jest dziś przeżywanie 
wyjścia z niewoli, exodusu – przejścia od stanu niewoli do 
wyzwolenia przez oczyszczenie. Jak odnajdujemy się w takim 
Kościele, w jego sercu z Niepokalaną?” – zastanawiał się bi-
skup. 
 
„Czy widzimy w nim drogę wyjścia, wyzwolenia od wszystkie-
go, co nas zniewala i poniża? Może odnajdujemy się właśnie w 
małej wspólnocie, do której należymy, ale przecież także w 
całym Kościele, który przechowuje prawdę objawioną, coraz 
lepiej ją zgłębia i rozumie i stara się wyrazić w sposób ade-
kwatny do aktualnych sytuacji?” – kontynuował biskup i wska-
zał na postać św. Maksymiliana, który może skutecznie wspie-
rać wierzących w poszukiwaniach i modlitwie. 

Za: www.diecezja.bielsko.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

RÓWNIEŻ W TYM ROKU 
SĄ ZAKONNE „FENIKSY” 

 
Gala rozdania nagród „Feniks” dla auto-
rów, instytucji i mediów popularyzują-
cych wydawnictwa religijne odbyła się w 
sobotę wieczorem w katedrze polowej 

Wojska Polskiego. Nagrody są przyzna-
wane przez Stowarzyszenie Wydawców 
Katolickich w ramach Targów Wydaw-
ców Katolickich, które odbywają po raz 
dwudziesty piąty. Złotego Feniksa – 
główną nagrodę targów otrzymał ks. 
prof. Czesław Bartnik, wieloletni profesor 
KUL, autor ponad 3500 tekstów, m.in. 
dwutomowej „Dogmatyki Katolickiej”. 
Wyróżniono także kilkadziesiąt instytucji, 

książek, albumów oraz wydawnictw 
multimedialnych. 
 
Ks. prof. Bartnika wyróżniono za „głębo-
kie i oryginalne dociekanie głoszenie 
prawdy Bożej w pracy naukowej i pro-
mowanie polskiej myśli patriotycznej”. 
Ks. prof. Bartnik przesłał list, w którym 
podziękował kapitule za wyróżnienie. 

http://www.diecezja.bielsko.pl/
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Wśród tegorocznych lauretatów znalazły 
się wydawnictwa oraz osoby  wywodzą-
ce się ze wspólnot zycia konsekrowane-
go:  
 
Laureatem „Feniksa Diamentowego” 
2019 został ks. prof. dr hab. Stanisław 
Wilk SDB „za wybitne badania histo-
ryczne nad strukturami osobowymi cza-
su odradzającej się Polski i Kościoła po 
1918 roku, a w szczególności wokół 
postaci i działalności Achillesa Rattiego, 
późniejszego papieża Piusa XI oraz 
kard. Augusta Hlonda w okresie mię-
dzywojennym i powojennym”. Ks. prof. 
Wilk dziękował kapitule za uznanie w 
roku tak ważnych dla Kościoła w Polsce 
rocznic. Wymienił m. in. setną rocznicę 
ustanowienia Biskupstwa Polowego, 
nawiązania stosunków dyplomatycznych 
między Stolicą Apostolską i Rzeczpo-
spolitą Polską oraz jubileuszem powoła-
nia Konferencji Episkopatu Polski. Drugą 
diamentową statuetkę przyznano kard. 
Henrykowi Gulbinowiczowi, emerytowa-
nemu metropolicie wrocławskiemu. 
 
Kapituła przyznała także „Feniksy” spe-
cjalne. Wyróżniono nimi miedzy innymi  

s. Anastazję Pustelnik FDC za serię 
książek kulinarnych, których sprzedaż 
przekroczyła już 4 mln egzemplarzy i 
promocję tradycyjnej polskiej kuchni.  
 

 
Ks. prof. Stanisław Wilk SDB 

 
Kapituła nagrodziła również Album  
„Missa Martyrum” z muzyką Piotra Pałki 
i tekstem o. Andrzeja Zająca OFMConv 
(Wydawnictwo Franciszkanów Bratni 
Zew oraz płytę  „Więcej miłości” zespołu 
Arete (POMOC Wydawnictwo Misjona-
rzy Krwi Chrystusa). 
 
Nagrodę w dwóch kategoriach zdobył 
także „Dzienniczek św. Siostry Fausty-
ny” w interpretacji Haliny Łabonarskiej 

(Wydawnictwo Biały Kruk). Wydawnic-
two otrzymało nagrodę specjalną ufun-
dowaną przez Krajową Radę Radiofonii i 
Telewizji. 
 
W gali wzięli udział bp Artur Miziński, 
sekretarz KEP, bp Michał Janocha, 
przewodniczący rady KEP ds. Kultury i 
Ochrony Dziedzictwa Narodowego, ks. 
prał Krzysztof Nykiel, regens Penitencja-
rii Apostolskiej, reprezentujący kard. 
Gianfranco Ravasiego, przewodniczą-
cego Papieskiej Rady Kultury, ks. prał 
Zbigniew Kras, kapelan prezydenta RP 
– honorowego patrona Targów, parla-
mentarzyści, Dariusz Jaworski, prezes 
Instytutu Książki, Rafał Wiśniewski, 
dyrektor Narodowego Centrum Kultury, 
wydawcy i uczestnicy targów. 
 
Nagrody, jak co roku, przyznało Stowa-
rzyszenie Wydawców Katolickich, orga-
nizator Targów Wydawców Katolickich, 
którego prezesem jest ks. Roman Szpa-
kowski. Galę zakończył koncert War-
szawskiej Orkiestry Impressione. 

 Pełna relacja: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE JEZUITÓW W FALENICY 
 
Zakończyły się w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w 
Falenicy czterodniowe obrady delegatów prowincjałów Towa-
rzystwa Jezusowego z Europy oraz Bliskiego Wschodu i Ma-
grebu, które trwały od 31 marca do 3 kwietnia. Trzydziestu 
dziewięciu delegatów odpowiedzialnych za zakonną formację 
oraz apostolat społeczny pracowało nad zintegrowaniem jezu-
ickiej formacji z zaangażowaniem społecznym i nad ożywie-
niem wymiaru społecznego misji zakonu. 
 
Dzielono się najlepszymi praktykami, o pojednaniu i sprawie-
dliwości w kontekście nowych preferencji apostolskich mówił o. 
Mark Ravizza SJ (Doradca Generał ds. Formacji), a o. Xavier 
Jeyaraj SJ (Sekretarz Generała ds. Sprawiedliwości Społecz-
nej i Ekologii) podkreślał wagę troski o zdynamizowanie apo-
stolatu społecznego. Ojciec Franck Janin SJ (Przewodniczący 
Konferencji Prowincjałów Europy) w swojej wypowiedzi za-
pewnił, że to, co zadziało się w Falenicy, jest ważnym elemen-
tem rozeznawania apostolskiego i z pewnością pomoże pro-
wincjałom w dalszym planowaniu aktywności apostolskiej w 
Europie i na Bliskim Wschodzie. 
 
Delegaci mogli się także zapoznać z działalnością Jezuickiego 
Centrum Społecznego „W Akcji”, mieszczącego się w Warsza-
wie przy ul. Rakowieckiej, oraz wysłuchać prezentacji jezuic-
kich kleryków, których zaangażowanie w pracę z ludźmi ubo-
gimi okazało się bardzo różnorodne i wpłynęło bardzo pozy-
tywnie na przeżywanie ich osobistej wiary. 
 
Podczas obrad delegaci poruszali różne zagadnienia związane 
z pojawiającymi się w społeczeństwach wyzwaniami. Między 
innymi rozmawiano o zaangażowaniu jezuitów w towarzysze-
nie uchodźcom, w ignacjańskie rzecznictwo, w troskę o ekolo-
gię, w życie pośród ubogich (insertion communities). Podkre-
ślano kluczowe znaczenie ubogiego stylu życia i gościnności, 
obecności w różnych sektorach życia publicznego i pracy ze-

społowej. Zwrócono uwagę na konieczność wsłuchania się w 
głos ubogich i niezbędność pogłębionej refleksji nad kwestiami 
społecznymi, a także na korzyści płynące z angażowania się w 
istniejące sieci współpracy międzyprowincjalnej łączące insty-
tucje działające w różnych obszarach społecznych. 
 
Wszyscy byli zgodni co do tego, że jezuitom będącym jeszcze 
w formacji powinni towarzyszyć w apostolacie doświadczeni 
ojcowie i profesorowie wyższych uczelni, aby doświadczenie 
społecznego zaangażowania nie pozostało bez pogłębionej 
refleksji, zarówno osobistej jak i filozoficzno-teologicznej. Mło-
dzi potrzebują również dobrego przykładu starszych. 
 

 
Koordynatorka Jesuit Social Network z Włoch wyjeżdża ze 
spotkania przekonana, że najważniejsze jest to kim jesteśmy i 
że Chrystus wzywa nas nie tyle do zajmowania się wieloma 
sprawami, co do pełnienia proroczej roli w społeczeństwie. 
Delegat z Hiszpanii zauważa, że „w naszych prowincjach pro-
muje się nadal model jezuity jako dobrego kaznodziei, rekolek-
cjonisty i nauczyciela. Brakuje jednak solidnego programu 
przygotowującego jezuitów do pracy w sektorze społecznym. 
To spotkanie miało na celu wypełnienie tej luki. 
 

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/04/Fot.-Krzysztof-Stępkowski-Ordynariat-Polowy.jpg
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/04/Formacja-zakonna-i-społeczne-zaangażowanie-jezuitów-–-spotkanie-w-Warszawie.jpg
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W naszej pracy liczy się wymiar duchowy i intelektualny, a nie 
tylko praktyczny – mówią delegaci ds. apostolatu społecznego. 
Dlatego potrzebujemy szerszej współpracy międzysektorowej 
we wszystkich naszych działaniach społecznych. 
 
Polscy delegaci bardzo pozytywnie ocenili spotkanie. W ostat-
nim dniu, o. Zbigniew Leczkowski SJ, Delegat Prowincjała ds. 
Formacji w Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej, powiedział: 
„Zarówno apostolat społeczny jak i formacja to troska o czło-
wieka. Staramy się towarzyszyć młodym jezuitom w formacji 

również w ich społecznym zaangażowaniu. Relacja z człowie-
kiem, którego staramy się wspierać w apostolacie społecznym, 
jest czymś, co formuje, dotyka, przemienia. Jest to szansa, 
którą powinniśmy wykorzystać”. Ojciec Andrzej Migacz SJ, 
delegat Prowicjała ds. Formacji w Prowincji Polski Południowej, 
konkluduje, że szukanie powiązania między formacją, a dzia-
łalnością społeczną ma głęboki sens i ma nadzieję, że owoce 
spotkania będą widoczne. Delegaci zdecydowali, że spotkają 
się wspólnie w podobnej formule za 2-3 lata. Za: www.jezuici.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

JASNA GÓRA UCZCIŁA 

 ŚW. JANA PAWŁA II 

 
W 14. rocznicę przejścia do Domu Ojca 
papieża św. Jana Pawła II, 2 kwietnia na 
Jasnej Górze rozpoczął się cykl spotkań 
pt. „Wieczory Maryjne – Katechezy z 
Janem Pawłem II”.  
 
Cykl katechez połączonych z modlitwą i 
dziękczynieniem za pontyfikat papieża 
Polaka mają przypomnieć o przypadają-
cej w tym roku 40. rocznicy pierwszej 
pielgrzymki papieża Jana Pawła II do 
Polski i na Jasną Górę. „Wieczory ma-
ryjne”, poświęcone rozważaniom nad 
tym, co dokonało przed 40. laty, prowa-
dzi wybitny mariolog dr Wincenty Ła-
szewski. Zaplanowano w sumie siedem 
spotkań, przygotowanych przez Jasno-
górski Instytut Maryjny z dyrektorem o. 
Mariuszem Tabulskim.  
 
Tematem pierwszego spotkania było: „’U 
Jezusa my na ordynansie, słudzy Maryi’. 
Prawdziwa maryjność to prawdziwe 
chrześcijaństwo”. Poprowadzili je w 
Kaplicy Różańcowej: dr Wincenty Ła-
szewski oraz o. Wojciech Dec, paulin. 
Obecni byli m.in. o. Marian Waligóra, 
przeor Jasnej Góry; o. Izydor Matu-
szewski, były generał Zakonu Paulinów; 
o. Konstancjusz Kunz, były przeor Ja-
snej Góry, świadek pierwszej wizyty 
Jana Pawła II na Jasnej Górze; o. Igna-
cy Rękawek, były kustosz Jasnej Góry 
oraz o. Stanisław Kozakiewicz, wykła-
dowca Wyższego Seminarium Duchow-
nego na Skałce w Krakowie.  

 
„To już 40 lat, i myślę, że wiele tych 
młodszych pokoleń nawet nie było 
świadkiem tamtego wydarzenia, tym-
czasem z pewnością osoba Jana Pawła 
II jest w tym sensie historyczną, że Jego 
przesłanie powiedziane 40 lat temu jest 
tak samo, a chciałbym nawet powiedzieć 
jeszcze bardziej aktualne niż wtedy. I 
naszym zadaniem – teologów, history-
ków, ludzi zajmujących się duchowością, 
ale także samym Janem Pawłem II jako 
postacią - jest odkryć ‘przesłanie dedy-
kowane’, a papież to, co mówił, zawsze 
przekazywał do konkretnego człowieka 
– podkreślał w rozmowie przed spotka-
niem dr Wincenty Łaszewski  
 

 
 
- On żyje w Niebie, dzisiaj przeżywamy 
Jego odejście, a nie zniknięcie. Jestem 
przekonany, że te słowa, które wypo-
wiedział 40 lat temu, dzisiaj nam powta-
rza, jako dla każdego z nas tak samo 
ważne, problem tylko polega na tym, że 
my dzisiaj nie umiemy się nad słowami, 
żadnymi, do końca, głęboko pochylić i 
posłuchać, co mówi serce wypowiadają-
ce słowa. Papież nas tego dzisiaj będzie 
uczył”.  
 
Zgromadzonych w Kaplicy Różańcowej 

powitał o. Mariusz Tabulski, definitor 
generalny Zakonu Paulinów i dyrektor 
Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego: 
„Chcemy przejść w ciągu tych siedmiu 
spotkań z Janem Pawłem II pewną 
drogę. Drogę, którą zostawił nam Jan 
Paweł II w czasie swojego pielgrzymo-
wania przed 40 laty, drogę, która jest 
jednocześnie światłem na dzisiejsze 
wydarzenia, które przeżywamy, te du-
chowe i społeczne”.  
 
O 21.00 wierni zgromadzili się w Kaplicy 
Matki Bożej na Apelu Jasnogórskiego. 
Modlitwie przewodniczył o. Mariusz 
Tabulski.  
 
Po modlitwie apelowej z Kaplicy Cu-
downego Obrazu wyruszyła procesja 
pod pomnik Jana Pawła II na Wałach 
jasnogórskich. Tu o godz. 21.37, w 
godzinie śmierci papieża, odmówiono 
modlitwę dziękczynna za Jego pontyfikat 
i zapalono znicze. Wysłuchano także 
Aktu Zawierzenia, który złożył św. Jana 
Paweł II na Jasnej Górze 4 czerwca 
1979 r.  
 
Modlitwę pod pomnikiem poprowadził 
abp Wacław Depo, metropolita często-
chowski: „Boże, bogaty w miłosierdzie, 
w Twojej woli św. Jan Paweł II, papież 
kierował całym Kościołem, spraw, pro-
simy, abyśmy dzięki Jego nauczaniu z 
ufnością otworzyli nasze serca na dzia-
łanie zbawczej łaski Chrystusa, jedyne-
go Odkupiciela człowieka, który z Tobą 
żyje i króluje, w jedności Ducha Święte-
go, Bóg przez wszystkie wieki wieków, 
Amen”.             Za: www.jasnagora.com   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

„KALWARIA ŚLĄSKA” W PANEWNICKIEJ BAZYLICE  
 
Blisko 40 aktorów zaangażowało się w „Kalwarię śląską”, którą 
w piątek i sobotę wieczorem można było zobaczyć w bazylice 
oo. Franciszkanów w Panewnikach. Aktorzy wywodzili się ze 
środowiska studentów, licealistów oraz braci franciszkanów z 
Katowic. 
 
Po raz 13. w bazylice oo. Franciszkanów w Katowicach-
Panewnikach wystawiono „Kalwarię śląską”. Tegoroczne 
przedstawienie postawiło mocny akcent na zmartwychwstanie 

Jezusa. Postanowiono także, iż spora część treści zostanie 
przekazana za pomocą symboli. 
 
W spektakl zaangażowali się także aktorzy teatru Franciszka 
oraz teatru Kefas. Nad całością czuwał natomiast reżyser Ma-
riusz Kozubek. 
 
Pierwszy spektakl odbył się w 2007. Każdorazowo angażują 
się w niego bracia Franciszkanie, parafianie oraz młodzież 
związana z panewnicką bazyliką.  

Za: www.archidiecezjakatowicka.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.jezuici.pl/
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/37311.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/37315.mp3
http://www.jasnagora.com/
http://www.archidiecezjakatowicka.pl/


2-8 kwietnia 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                             14/2019 (527)  

 5 

 

KOLEJNY WERBISTA KONSULTOREM 
KOMISJI EPISKOPATU DS. MISJI 
 
Podczas 382. Zebrania Plenarnego 
Konferencji Episkopatu Polski, które 
odbyło się w dniach 12-14 marca 2019 
roku w Warszawie, o. dr hab. Tomasz 
Szyszka SVD został zatwierdzony na 
stanowisko Konsultora Komisji ds. Misji. 
 
Dołączył tym samym do grona osób, 
których zadaniem jest fachowe inspiro-
wanie prac Komisji ds. Misji i doradzanie 
jej w kwestiach teologicznych, misjolo-
gicznych, animacyjnych i społecz-
nych. Jest kolejnym werbistą działają-
cym w tym gremium. 
 
O. dr hab. Tomasz Szyszka SVD, po 
święceniach kapłańskich, pracował 
przez sześć lat na boliwijskim Altiplano. 
W latach 2004-2007 pełnił funkcję pro-
wincjalnego sekretarza ds. misji Zgro-
madzenia Słowa Bożego w Polsce. 
Obecnie jest adiunktem w Katedrze 
Misjologii Instytutu Dialogu Kultur i Reli-

gii na Wydziale Teologicznym UKSW w 
Warszawie. Zajmuje się głównie proble-
matyką historii ewangelizacji oraz inkul-
turacji w Ameryce Łacińskiej.  
 

 
 
Opublikował kilka pozycji książkowych, 
jak również kilkadziesiąt artykułów nau-
kowych oraz popularnonaukowych. 
Współpracuje jako wykładowca z Cen-
trum Formacji Misyjnej w Warszawie 
oraz Instytutem Papieża Jana Pawła II w 
Wilanowie, zajmując się opracowaniem 
pielgrzymek Jana Pawła II do Ameryki 
Łacińskiej. Jest członkiem Instytutu 
Misjologicznego w Sankt Augustin k. 
Bonn oraz członkiem założycielem Sto-

warzyszenia Misjologów Polskich. Od 
jesieni 2017 roku pełni funkcję Prezesa 
Stowarzyszenia Misjologów Polskich. 
Obecnie, oprócz o. Tomasza Szyszki 
SVD, w gronie konsultorów Komisji ds. 
Misji znajdują się: ks. dr Tomasz Atłas, 
dyrektor krajowy PDM, o. dr Kazimierz 
Szymczycha SVD, sekretarz Komisji 
Episkopatu Polski ds. Misji i delegat ds. 
misjonarzy, ks. dr hab. Franciszek Ja-
błoński, dyrektor diecezjalny PDM i 
delegat biskupa ds. misji archidiecezji 
gnieźnieńskiej, ks. dr Zbigniew Sobo-
lewski, dyrektor Dzieła Pomocy „Ad 
Gentes”, s. Elżbieta Sołtysik SSPC, 
przedstawicielka zakonów i zgromadzeń 
żeńskich oraz pani Barbara Uszko-
Dudzińska, reprezentantka osób świec-
kich. 
 
Od 2011 roku przewodniczącym Komisji 
ds. Misji Konferencji Episkopatu Polski 
jest bp Jerzy Mazur SVD, ordynariusz 
diecezji ełckiej, były misjonarz w Ghanie, 
na Białorusi i w Rosji (Syberia). 

Za: www.werbisci.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

O. ŻAK O NIEZALEŻNEJ KOMISJI DS. ZBADANIA 
PRZYPADKOW WYKORZYSTYWANIA SEKSUALNEGO 
 
Niezależna mieszana komisja do zbadania przypadków wyko-
rzystywania seksualnego w Kościele jest potrzebna, ale obec-
nie jest na nią za wcześnie – stwierdził o. Adam Żak SJ pod-
czas sobotniego spotkania „Kościół wobec pedofilii”, które 
odbyło się w ramach trwających w Warszawie XXV Targach 
Wydawców Katolickich. Uczestniczyli w nim także psychotera-
peuta o. Jacek Prusak SJ i red. Tomasz Krzyżak z „Rzeczpo-
spolitej”. 
 
Punktem wyjścia do rozmowy była książka pt. „Wierzchołek 
góry lodowej”, czyli zbiór dziewięciu wybranych wywiadów z o. 
Adamem Żakiem, przeprowadzonych w latach 2014-2018 i 
opublikowanych m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Gościu 
Niedzielnym”, w serwisie Katolickiej Agencji Informacyjnej czy 
na portalach Wirtualnej Polski i Deon.pl. 
  
Prowadzący spotkanie red. Tomasz Krzyżak z „Rzeczpospoli-
tej” zapytał, czy w kwestii ujawnianych skandali dotyczących 
molestowania seksualnego osób małoletnich mamy do czynie-
nia z „dniem sądu”? 
  
Psychoterapeuta i psycholog o. Jacek Prusak SJ odpowiedział, 
że taki sąd już ma miejsce, a przyczynia się do tego pontyfikat 
papieża Franciszka. Z pewnością natomiast – stwierdził jezuita 
– jesteśmy w fazie i kryzysu, i reformy Kościoła. Pytanie tylko, 
czego w nim jest więcej, niewątpliwie jednak żyjemy w czasie 
przełomowym. 
  
o. Adam Żak SJ, założyciel i dyrektor Centrum Ochrony Dziec-
ka przy Akademii Ignatianum w Krakowie oraz koordynator 
KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży – pytany czy w Kościele 
nastąpi swego rodzaju „przewrót kopernikański” w kwestii prze-
ciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu odpowiedział, że 

ma taką nadzieję. – Z tym, że nie ma się co łudzić, że nastąpi 
on w kwestii zadekretowanych spraw, tylko w zmianie mental-
ności w Kościele i w społeczeństwach, co jest pewnym proce-
sem – powiedział.  
  
Odnosząc się do poświęconego temu zagadnieniu lutowego 
szczytu w Watykanie jezuita stwierdził, że przesłanie tego spo-
tkania dotrze wszędzie, „ale to, że mamy do czynienia z epi-
skopatami różnych prędkości, to nie ma wątpliwości”. 
  
Podał przykład Kościoła katolickiego na Ukrainie, gdzie dopiero 
kilka miesięcy temu zatwierdzono wytyczne dotyczące prze-
ciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich przez 
osoby duchownego, podczas gdy zalecenia watykańskie wska-
zywały na konieczność ogłoszenia tych zasad do roku 2013. 
  
– Nie chcę stawiać pod pręgierz Kościoła ukraińskiego, ale 
fakty są takie, że mamy Kościoły różnych prędkości i świado-
mości, bo mamy Kościoły z różnymi doświadczeniami, lękami 
czy obawami w stosunku do przeszłości, gdy próbowano sobie 
radzić z sytuacjami kryzysowymi, ale także odnośnie do tego, 
w jaki sposób przeciwko tym Kościołom wykorzystywano różne 
wydarzenia, także obyczajowe – mówił o. Żak. 
  
Tomasz Krzyżak zauważył, że od chwili powołania Centrum 
Ochrony Dziecka którym kieruje o. Żak, do dnia opublikowania 
danych dotyczących molestowania w Kościele w Polsce minęło 
pięć lat. – Dostaliśmy coś, jest wyłącznie zestawieniem staty-
stycznym. Rodzi się zatem pytanie, w jakim miejscu jest Ko-
ściół w Polsce? – zapytał. 
  
Zdaniem o. Żaka, wstępna kwerenda, na którą zezwolili kilka 
lat temu biskupi, okazała się niepełna, m.in. dlatego, że „cały 
aparat kurialny, który miał taką kwerendę przeprowadzić i za-
komunikować jej wyniki, nie posiadał odpowiedniego know-
how, aby skategoryzować różnego rodzaju zjawiska”. – Musie-
liśmy parę lat poczekać, nawet jeśli wtedy sporo materiału 
zostało zebrane – dodał. 

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/04/O.-dr-hab.-Tomasz-Szyszka-SVD-fot.-Andrzej-Danilewicz-SVD.jpg
http://www.werbisci.pl/
https://wydawnictwowam.pl/prod.wierzcholek-gory-lodowej.15472.htm?sku=81608&utm_source=deon&utm_medium=link_artykul
https://wydawnictwowam.pl/prod.wierzcholek-gory-lodowej.15472.htm?sku=81608&utm_source=deon&utm_medium=link_artykul
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W jego opinii, obecnie to, co zostało zebrane w kuriach od 
1990 r. to materiał wstępny, natomiast „trzeba z tych danych 
wyciągać wnioski i przygotować następne, poważniejsze bada-
nie”. 
  
Pytany, czy jego zdaniem, powinna tym się zająć niezależna 
komisja mieszana, złożona z przedstawicieli Kościoła i instytu-
cji świeckich, stwierdził, że „jest to nierealne”. 
  
– Co to znaczy niezależna? Taka komisja miałaby dostęp do 
akt wrażliwych, które w każdym momencie mogą wypłynąć. 
Niezależność takiej komisji może być zagwarantowana wtedy, 
gdy wezmą udział w jej pracach fachowcy, którzy nie reprezen-
tują ani polityki, ani organów władzy, które byłyby zaintereso-
wane „rozegraniem” tych informacji. Niezależność byłaby po-
trzebna, ale jest to jeszcze przedwczesny etap – dodał. 
  
Zdaniem o. Prusaka, komisja mieszana jest potrzebna, ale – 
jego zdaniem – „nie jest tajemnicą, że w Episkopacie jest opór, 
by taka komisja powstała”. – Dopóki w Episkopacie nie będzie 

zgody, by była to komisja mieszana, to nie powstanie żaden 
raport, tylko kolejne dane „z góry ustawione” – stwierdził du-
chowny. 
  
Jak podkreślił, sytuacja z innych krajów pokazuje, że skutecz-
ność w ujawnianiu przypadków wykorzystania seksualnego w 
Kościele zaistniała właśnie dlatego, że gremia zajmujące się 
tymi sprawami tworzyli ludzie świeccy, a duchowni byli mniej-
szością. 
Odnosząc się do inicjatywy „Zranieni w Kościele”, czyli infolinii 
prowadzonej przez świeckich psychoterapeutów dla ofiar wyko-
rzystania seksualnego przez duchownych, które szukają po-
mocy, o. Żak stwierdził, że jest ona potrzebna, ale obecnie nie 
jest jaskółką, która czyni wiosnę. 
  
Za najważniejszy jezuita uznał dramatyczny brak specjalistów 
psychoterapii, prawa oraz prewencji i tworzenia grup wsparcia 
poza dużymi miastami. Potrzeba też, aby ofiary nie rezygnowa-
ły ze zgłaszania się, bo tylko wtedy będzie można właściwie 
oszacować skalę zjawiska. Sama kwerenda w archiwach ko-
ścielnych niewiele da.                                       Za: www.deon.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

LAUREACI OLIMPIADY 
O ŚW. MAKSYMILIANIE 
 

Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, 
Weronika Leśniewska, zajęła I miejsce w 
XIII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej 
Olimpiadzie Wiedzy o św. Maksymilia-
nie, której finał odbył się 4 kwietnia w 
Siedlcach. Zwyciężczynię przygotowy-
wał o. Piotr Okrój OFMConv.  
Z ponad 70-ciu finalistów etapów diece-
zjalnych, w części pisemnej olimpiady, 
wyłoniono najlepszą 5-tkę, która wyka-
zała się swoją wiedzą przed głównym 

jury w części ustnej. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy oraz książkę o św. 
Franciszku z Asyżu. Za zajęcie I miejsca 
Weronika otrzymała dodatkowo laptopa i 
indeksy kilku uczelni wyższych w Pol-
sce. 
 

 

Prowincję gdańską oprócz uczniów z 
Inowrocławia reprezentowała młodzież z 
Gdyni i Kołobrzegu wraz z opiekunami o. 
Bartłomiejem Ewertowskim i o. Krzyszto-
fem Bartczakiem. 
 
Organizatorami Olimpiady byli: Prowin-
cja Matki Bożej Niepokalanej (Warsza-
wa), Klasztor Ojców Franciszkanów 
 w Siedlcach, Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w  Warsza-
wie, Prowincja św. Maksymiliana Marii 
Kolbego (Gdańsk) oraz Prowincja św. 
Antoniego i bł. Jakuba Strzemię (Kra-
ków).    Za: www.franciszkanie.gdansk.pl  

 

 

Refleksja tygodnia 
 
 

 

 

LEPIEJ KRÓTKO ŚWIECIĆ, NIŻ CAŁE ŻYCIE KOPCIĆ 
Rozmowa z Adamem Gęstwą OFMCap, dyrektorem Szkoły dla Spowiedników 

 
Kościół to łódź, która płynie po oceanie życia. Gdzie jest w 
niej miejsce dla duszpasterza? Czy ma on być kapitanem 
tej łodzi? Wiele osób myśli w ten sposób. Jeżeli tak działa 
duszpasterstwo, to problem się zaczyna, kiedy duszpaste-
rza zaczyna brakować: młodzi przestają wiedzieć, dokąd 
iść. Papież Franciszek mówi, że duszpasterz nie może 
być kapitanem statku! Ma być latarnią. 

 
Z Adamem Gęstwą OFMCap, dyrektorem Szkoły dla Spowied-
ników i długoletnim duszpasterzem młodzieży, rozmawia Ma-
ciej Zinkiewicz OFMCap 
 
Młodych ludzi jest dziś w Kościele mniej niż jeszcze deka-
dę czy dwie temu. Czy oni rzeczywiście odchodzą? 

 
Powyższe pytanie lokuje mnie w loży eksperta, którym nie 
jestem. Postaram się jednak dotknąć tematu tak, jak sam tego 

doświadczyłem podczas posługi w duszpasterstwie akademic-
kim. Rzeczywiście, na mszach niedzielnych przeważają ludzie 
starsi i w średnim wieku. Jednak wystarczy, że np. przy koście-
le Dominikanów w Krakowie pojawi się plakat z nazwiskiem 
Adam Szustak, to sprawa wygląda zupełnie inaczej. Kościół 
pęka w szwach, a inne parafie mogą tylko pozazdrościć fre-
kwencji młodych wiernych. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że 
odejścia młodych z Kościoła związane są nie tylko z ich ży-
ciem. W mojej optyce ten trudny proces rozkłada się na mło-
dych i na duszpasterzy. W takiej perspektywie wygodniej jest 
mi postawić Twoje pytanie nieco inaczej: Dlaczego młodzi nie 
przychodzą do Kościoła? 
 
Skoro wolisz spojrzeć na młodych ludzi jako przychodzą-
cych, czy pokusiłbyś się o ich przedstawienie? 

 
Najlepiej, aby młodzi sami się przedstawili. Ryzykowne jest 

http://www.deon.pl/
http://www.franciszkanie.gdansk.pl/
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mówić o nich bez nich, ale spróbuję. W jednym z wywiadów ks. 
prof. Krzysztof Pawlina opisał współczesnego młodego czło-
wieka. Zobrazował „młodych gniewnych” na różne sposoby. 
Wśród nich znaleźli się dobrze wykształceni z małych miejsco-
wości o stylu życia „KORPO”, czyli zrywający z tradycją. Cie-
kawą grupę stanowią tzw. młodzi „WEGE lub EKO”. To ci, 
którzy z domu rodzinnego przywożą kotlety schabowe i w 
ukryciu przed kolegami z „KORPO” smakują normalnego życia. 
Dość liczną grupą są „ZWOLENNICY CHERCHINGU”, którzy 
uważają, że Kościół ma jakieś tam swoje przepisy, które jed-
nak nie do końca mogą sprostać wyzwaniom współczesności. 
Inni wiarę traktują jako tęskne wspomnienie, które staje się 
realne podczas życiowej tragedii. 
 

 
 
Kiedy przyjrzałem się osobom z duszpasterstwa, łatwo do-
strzegłem spostrzeżenia opisane przez ks. prof. Pawlinę. 
Wśród młodych zobaczyłem bardziej kreatorów niż adresatów 
norm moralnych, używających argumentów: „bo lubię” czy „nikt 
mi nie będzie dyktował, co mam robić”. Królował wśród nich 
zgubny sytuacjonizm, który uzależniał wszystko od okoliczno-
ści: „To zależy od sytuacji”. Bardzo często ich oczekiwania nie 
pokrywały się z postępowaniem. Znalazłem też młodych, któ-
rych nazwałem tzw. „opcją wyciszoną”. To byli ci, którzy nie 
mieli zbyt ambitnych planów, a wszystko, co planowaliśmy, w 
ich ocenie było nieopłacalne. Była to grupa ludzi oszukanych. 
Większość z nich po studiach nie dostała pracy, o jakiej marzy-
li. Stąd ostrożność. Życie ich oszukało. Jednak najliczniejsi byli 
ci, którzy wcześniej mieli doświadczenie duszpasterstwa. 
 
Wśród takiej różnorodności młodych ludzi dostrzegłem coś 
szczególnego: „genotyp”, oni nie garnęli się do duszpaster-
stwa, dlatego że było fajnie (to mieli w obfitości na zewnątrz 
Kościoła), ale dlatego, że głęboko było w nich wpisane pra-
gnienie wspólnoty. Moją rola polegała na ukierunkowaniu tego 
pragnienia i w konsekwencji nazwania go Kościołem. Wtedy 
młodzi ludzie są. Nigdy ich nie brakuje. Być może nie robią 
tego, czego chciałby duszpasterz, ale przecież od czegoś 
trzeba zacząć. 
 
Z tego, co mówisz, praca z młodzieżą jest niezłą szkołą 
życia. Co zrobić, aby młodzi nie odchodzili? 

 
Gdybym miał odpowiedzieć bardzo krótko, skwitowałbym to 
powiedzeniem mojego współbrata, doświadczonego duszpa-
sterza młodzieży, br. Rafała Tańskiego: „lepiej krótko świecić, 
niż całe życie kopcić”. 
 
To sympatyczne i lekko fatalistyczne powiedzenie odnalazłem 
w wypowiedziach papieża Franciszka. Kościół – wspólnota – to 
łódź, która płynie po oceanie życia. Gdzie jest w niej miejsce 
dla duszpasterza? Czy ma on być kapitanem tej łodzi? Wiele 

osób myśli w ten sposób. Jeżeli tak działa duszpasterstwo, to 
problem się zaczyna, kiedy duszpasterza zaczyna brakować: 
młodzi przestają wiedzieć, dokąd iść. Papież Franciszek mówi, 
że duszpasterz nie może być kapitanem statku! Ma być latar-
nią. 
 
Tego nauczyła mnie młodzież. Oczekiwali wielu potwierdzeń 
własnych idei, pomysłów, kochali swój klimat. Jako duszpa-
sterz szybko przekonałem się, że nie żyję tak jak młodzież. W 
trymiga zostałem zakotwiczony na stałym lądzie, gdzie rozpo-
znawalnym światłem dla innych były: modlitwa, katecheza, 
konfesjonał, msza i modlitwa brewiarzowa, do której zaprasza-
łem młodych z pasją maniaka. Tylko tak potrafiłem być dla 
nich latarnią. Nie udawałem, że dam im coś, czego nie posia-
dam. Dałem to, co miałem. Z czasem okazywało się, że młodzi 
bardzo szanują to moje stałe miejsce na pewnym brzegu i 
coraz liczniej do niego przybijali. Nauczyłem się, że młodzi 
ludzie przypływają i odpływają, a moje zadanie polega na za-
pewnieniu ich, że zawsze znajdą mnie w określonym miejscu i 
będę miał dla nich czas. 
 
Ważne jest więc, aby dać młodemu człowiekowi wolność 
do poszukiwania… Ale trzeba też wspierać go nieustannie 
świadectwem własnego życia… Zdarzyły Ci się spektaku-
larne powroty czy, jak wolisz, przychodzenia? 

 
Dla mnie na pierwszym miejscu byli ludzie, których już zasta-
łem w duszpasterstwie. Oni niejako stanowili brzeg, na którym 
mogliśmy razem świecić. Nie trzeba było ich uczyć „Ojcze 
nasz”. I to z pewnością zasługa wcześniejszych środowisk, ale 
także moich współbraci (m.in. br. Szymona Mrowca), którzy 
zgromadzili takie, a nie inne grono młodych ludzi. I chwała 
Bogu. Jestem również ogromnie wdzięczny za sugestię braci 
co do duszpasterzowania. Jeden z nich zachęcił mnie, aby 
stworzyć miejsce, do którego młodzi będą chcieli wracać. Po-
wiedział: „Stwórz coś na wzór domu. Ale nie takiego, jaki mieli 
oni. Stwórz dom, w którym będą mogli nie tylko siedzieć, ale 
też swobodnie się wypowiadać, gdzie każdy odnajdzie bez-
pieczną przystań”. Ludzie szybko podchwycili pomysł budowy 
salki akademickiej. Młodzież ją umeblowała, przygotowała. 
Czuli, że to, co tworzą, jest ich. 
 
I tak wiele osób przychodziło, ponieważ szukało swojego śro-
dowiska. To nie były powroty w sensie spektakularnych nawró-
ceń. Z nimi natomiast szedłem do środowisk, które z Kościo-
łem nie miały wiele wspólnego. Szliśmy na kolędę do akademi-
ków. Tam często zamykano przed nami drzwi. Ludzie ze śro-
dowisk innych niż Kościół, mimo naszej inicjatywy, przychodzili 
do nas rzadko. Wydaje mi się, że tak daleko idąca zmiana 
środowiska była dla nich jak utrata powietrza. Ale za ogromny 
sukces trzeba uznać to, że ci ludzie odnajdywali drogę na 
niedzielną Eucharystię. Nie było ich na spotkaniu duszpaster-
stwa akademickiego, ale kiedy robiliśmy rekolekcje, to nie 
wiadomo skąd w kościele pojawiało się ponad pięćset osób. 
 
W ten sposób powstawała kolejna przestrzeń, gdzie spotykali 
się młodzi ludzi, aby wielbić Pana. Zresztą było to ucieleśnienie 
słów papieża Franciszka mówiącego o ukazywaniu macierzyń-
skości Kościoła. Sami młodzi przyciągali się nawzajem i two-
rzyli miejsce, do którego warto wracać, gdzie jest w miarę 
znośnie, czasami i przytulnie, a nawet bezpiecznie, niczym w 
łonie matki. 
 
W tym, co mówiłeś wcześniej, można by dostrzec Kościół 
bierny, który stoi jak latarnia i czeka aż ktoś go zobaczy, a 
teraz opisujesz wędrówki po akademikach. Jak zrozumieć 
rolę duszpasterza akademickiego: pozostaje bierny czy też 
działa z niesamowitą energią twórczą? 
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Chcę podkreślić, że Kościół to nie duszpasterz. Ta negatywna 
definicja rzeczywiście wymaga kilku dopowiedzeń. Kościół ma 
czekać jak latarnia na brzegu. Nie. Po co komu latarnia, skoro 
nie ma łodzi. Łódź bez latarni niewiele znaczy i nie wie, dokąd 
ma płynąć. 
 
Papież nam mówi: wyjdź z łodzi, stań na swoim miejscu. Czę-
sto słyszy się głosy przeciwne: bądź z młodzieżą bardzo blisko. 
Co to znaczy? Stań się studentem? Będę wtedy, jak klown, 
udawał kogoś, kim nie jestem. Duszpasterstwo akademickie 
jest bardzo wymagające. Tam trzeba być małym kaskaderem. 
Wśród studentów zazwyczaj nie ma jeszcze pogłębionego 
życia wiarą, jest akcyjność. Ja nie mogłem być i nie byłem 
człowiekiem, który staje ramię w ramię i bierze udział w akcji. 
Takimi osobami mogli być absolwenci, których musiałem ufor-
mować. Poświęciłem im wiele czasu i sił: jeździłem z nimi na 
rekolekcje i dzieliłem się wiarą jak umiałem. Oni natomiast 
oddziaływali na studentów, często choćby prowadząc spotka-
nia dla studentów. Studenci natomiast szli do licealistów i gim-
nazjalistów. Duszpasterz to latarnia, a na łodzi działy się różne 
rzeczy. Trzeba było na nie pozwolić, by w końcu poszczególne 
osoby w swoim czasie dojrzały światło, poznały Chrystusa. W 
tym kontekście duszpasterzem dla gimnazjalisty stawał się nie 
tylko kapłan, ale także starszy kolega, student. Zaś dla studen-
ta autorytetem stawał się ktoś świeżo po studiach. Wszyscy 
razem byliśmy jedną wspólnotą wiary. Dopiero tak uformowana 
grupa ruszała na zewnątrz. Korzystając z metafory morskiej, 
powiedziałbym, że zmierzała ku obcym lądom. I to jest dla nas, 
dla Kościoła, szansa. Młodzież płynie swoim stateczkiem, tzn. 
we własnym środowisku rówieśniczym, z własną załogą, a my 
możemy dać jej światło. Pytanie: czy to robimy? Czy bije od 
nas wyraźny blask? 
 
Sprawia to wrażenie, jakby młodzi byli dla siebie po-
przeczką, do której da się doskoczyć. Ale przecież jako 
duszpasterz młodzieży spotykałeś także indywidualnie z 
młodymi… 

 
Tak, oczywiście. Takim momentem na pewno jest spowiedź. 
Jeśli decydują się być we wspólnocie i chcą uczyć się wiary, 
wcześniej czy później przychodzą do konfesjonału. Ale to nie 
my, duszpasterze, wyznaczamy moment. To bardzo ważne. 
Rzadko zdarza się odwrotnie, że ktoś przychodzi do spowiedzi 
i później trafia do wspólnoty. 
 
Spotkałem w konfesjonale młodych ludzi, którzy w ogóle nie 
wiedzieli, jak odnaleźć się w tym miejscu. Mieli problem z od-
prawieniem pokuty. Kłopot polegał na tym, że po prostu nigdy 
się nie modlili. Chcieli, ale nie umieli. Czasem odprawiałem za 
nich pokutę, ale też młodzież podpowiedziała mi inne rozwią-
zanie: stworzyliśmy studenckie pogotowie modlitewne, tzw. 
SPM, czyli SPAM. Osoba potrzebująca wsparcia modlitewnego 
(również w przypadku pokuty sakramentalnej) mogła napisać 
SMS do dyżurującego studenta lub studentki z duszpaster-
stwa, aby się za nią pomodlili. Tak odpowiedzieliśmy na zachę-
tę papieża, by wprowadzać do Kościoła, przyjmować. 
 
Jak wprowadzić do Kościoła człowieka, który przynależy do 
niego tylko dlatego, że został ochrzczony? Chce przyjść, ale 
Kościół to dla niego obce środowisko? I pech chce, że został 
właśnie poproszony, by być ojcem chrzestnym. Wypada więc, 
żeby się wyspowiadał. Dawałem takiemu młodemu człowieko-
wi wizytówkę z numerem telefonu i mówiłem: „Jeśli jesteś w 
stanie w ramach pokuty wysłać SMS z prośbą o modlitwę, zrób 
to”. Później wiele osób dawało świadectwo, że było to ich 
pierwsze doświadczenie modlitwy wstawienniczej. Byli tacy, 
którzy przychodzili na spotkanie duszpasterstwa sprawdzić, kto 

się za nich modlił. I tak powiększała się gromadka młodych 
gniewnych. Ale nie ukrywam, że większość czasu poświęcałem 
na spotkania indywidualne poza konfesjonałem. 
 
Na młodzież oddziałuje również środowisko wirtualne, 
treści odnajdywane w sieci internetowej… 

 
Twoje przesłanie jest jeszcze mocniejsze, jeżeli wiesz, co 
chcesz im zaproponować. Nie uważam się za specjalistę od 
wpływu mediów na kondycję młodego człowieka, ale był taki 
czas, kiedy próbowałem nim być. Swego czasu w salce aka-
demickiej chciałem zrobić szafkę na telefony komórkowe. Miało 
to poprawić koncentrację młodzieży na ważnych treściach 
głoszonych podczas konferencji. Efekt był odwrotny niż to 
sobie zaplanowałem. Sami studenci potwierdzili, że przez całe 
spotkanie myśleli tylko o tym, czy ktoś do nich nie dzwoni. Nie 
byli w stanie powtórzyć treści przedłożenia. Zrozumiałem, że 
nie mogę siłą wyrywać ich ze świata. Zacząłem ich obserwo-
wać. Nawet kiedy przychodzili do mnie na rozmowy duchowe, 
to w ręce trzymali telefon. On był dla nich gwarantem bezpie-
czeństwa, osobą towarzyszącą… I olśniło mnie. Ludzie, wcho-
dząc na obcy teren, muszą mieć kawałek swojego świata w 
ręce. 
 
Później zauważyłem, że trzymany w ręce telefon to sygnał, że 
poruszany temat jest za trudny. Kiedy temat robił się interesu-
jący i zrozumiały, telefon odkładano na bok. W ten sposób 
świat wirtualny w postaci telefonu komórkowego pomógł mi 
rozeznawać jakość percepcji mojego komunikatu. Mogłem się 
przekonać, gdzie mój rozmówca się znajduje. Telefon zazwy-
czaj wypełniał tzw. międzyczas młodzieży, czyli przestrzeń, w 
której zawiązuje się relacje. By ruszyć w drogę wiary, koniecz-
ne jest budowanie relacji. Dopiero one prowadzą do konfesjo-
nału i pogłębionej rozmowy. Minęło wiele czasu, by młodzi 
zaczęli wypełniać swój międzyczas inaczej, niż tylko siedząc 
przed komputerem lub z telefonem. Ale nie jest to niemożliwe. 
Sam nie wiem, jak to się działo, że młodzież przychodziła. 
Ufam, że tak działała łaska Boża, ale przekonałem się, że 
najpierw to oni mnie mają w ręku, niczym telefon komórkowy, 
ja tylko świecę jak latarnia. Z czasem tworzyła się przestrzeń 
spotkania i role się dopełniały. Jeszcze później oni zapraszali 
swoich kumpli, przyjaciół itd. 
 
Czy Twoje doświadczenie pracy z młodzieżą ma wpływ na 
pełnioną obecnie posługę dyrektora „Szkoły dla Spowied-
ników” i formatora kapłanów? 

 
Zacznę od tego, że nie lubię określenia „formator”. I to nie 
dlatego, że przez długi czas zajmowałem się pracą formacyjną. 
Bardziej podoba mi się słowo, którego użył o. Ivan Mario Rup-
nik SJ, a mianowicie „probator”. W odróżnieniu od słowa „for-
macja” probacja zawiera pewien aspekt praktyczny, czego 
nauczyła mnie właśnie młodzież. Zanim cokolwiek zapropono-
wałem, wpierw sam to musiałem zrobić. Dlatego nie chcę być 
formatorem, a wolę być probatorem, czyli tym, który pierwszy 
próbuje przetrzeć szlak dla innych. Dlatego też myślę, że 
wszystko, czego dotykam i z czym mam lub miałem do czynie-
nia, wywiera na mnie wpływ. 
 
Wielu księży, którzy przyjeżdżają do „Szkoły dla Spowiedni-
ków”, zajmuje się duszpasterstwem młodzieży. I faktycznie 
niektórzy są tylko formatorami, czyli zachowują się, jakby byli 
głównymi bohaterami z Księgi Rodzaju: powiedział i stało się. 
Młodzi tego nie lubią. Nie tolerują paternalizmu. A tymczasem 
papież wskazuje, że zanim zapalisz innego, najpierw samemu 
trzeba świecić. Moje doświadczenie pracy z młodzieżą pokaza-
ło mi, co z życia Kościoła są oni w stanie przyjąć, co potrafią 
uczynić swoim, a do czego nie wolno ich zmuszać. Niezwykle 
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cenne było odkrycie, w jakim miejscu życia duchowego znajdu-
ję się ja, a w jakim oni. To pozwoliło mi umocnić i ugruntować 
własną tożsamość jako chrześcijanina, katolika i kapłana. Dla 
młodych ważna okazała się informacja, że oni mogą być w 
innym miejscu spotkania z Bogiem niż ja. Podczas zajęć z 
kapłanami poruszam temat spowiedzi młodych. Dzięki pracy z 
młodzieżą dzisiaj jest mi łatwiej zobrazować ścieżkę duchową 
młodego pokolenia katolików. Również omawiamy takie tematy 
jak: duchowy rozwój młodego człowieka czy sposób oddziały-
wania Boga na jego życie, uwikłanie w grzech i inne problemy 
związane z konfesjonałem. 
 
Myślałem, że na zakończenie naszej rozmowy stosowny 
będzie krótki apel do młodzieży wskazujący na wartość 
wiary itd. Teraz wydaje mi się, że lepiej będzie zaapelować 

do duszpasterzy, aby nie odchodzili od młodzieży, która 
nosi w sobie charyzmat Kościoła. 

 
Nie nadaję się do wygłaszania apeli. Mogę tylko powiedzieć, 
że duszpasterz, który nie widzi młodzieży spowiadającej się, 
powinien najpierw zapytać samego siebie, czy dobrze się spo-
wiada, czy w sakramencie pokuty spotyka Boga. Może ten 
sakrament jest dla niego tylko formalnością, schematem, a nie 
motorem jego życia? Młodzież bardzo szybko weryfikuje jakość 
kapłańskiego świadectwa. W kontakcie z młodzieżą duszpa-
sterz ma szansę być świadkiem i dzielić się doświadczeniem 
Boga, który go przemienia. W życiu każdego Bóg jednak działa 
nieco inaczej, dlatego warto zachęcić młodzież do własnych 
poszukiwań i odpowiedzi. Od młodzieży można się wiele nau-
czyć. Trzeba tylko wiedzieć, kim się jest, i nie pragnąć innych 
wpisywać w schematy.                           Za: www.glosojcapio.pl   

 
 
 

 
 

  Wiadomości ze świata 
 
 

 

 

O. CANTALAMESSA: ADORACJA CZYNI CZŁOWIEKA WOLNYM 
 
Tematowi adoracji, uwielbienia Boga 
poświęcił czwartą konferencję wielko-
postną kaznodzieja Domu Papieskiego. 
Wygłosił ją tradycyjnie w kaplicy Re-
demptoris Mater dla Papieża i pracowni-
ków Kurii Rzymskiej. 
 
O. Raniero Cantalamessa zaznaczył, że 
Bóg nie potrzebuje, aby Go adorować, 
ale to człowiek pragnie Go wielbić. Na-
sze pochwalne hymny nic bowiem Panu 
Bogu nie dodają, ale dla nas stają się 
łaską, która nas zbawia. Adorować więc 
można tylko Boga. Adoracja nie przysłu-
guje ani Matce Najświętszej, ani świę-
tym. Włoski kapucyn przywołał słowa 
św. Grzegorza z Nazjanzu, który mówił, 
że adoracja to hymn milczenia wzno-
szony do Pana Boga. Im bardziej się 
bowiem do Niego zbliżamy, tym bardziej 
brakuje nam słów i nasza kontemplacja 
staje się milczeniem. 
 

Kaznodzieja Domu Papieskiego przy-
znał, że adoracja jest aktem pokory, 
która jednak nie poniża człowieka, lecz 
go wyzwala i czyni bardziej autentycz-
nym. 
 

 
 
Adoracją formą uniżenia, ale także i 
wyzwolenia: “Adoracja dla stworzeń jest 
także formą radykalnego uniżenia, sta-
wania się małym, poddaniem się i pod-
porządkowaniem. Niesie ze sobą ele-
ment poświęcenia, ofiarowania. Coś się 
ofiaruje. Traci się coś, co nas niszczy, 
naszą samowystarczalność, nasze «ja». 

Ono staje się ofiarą, która czyni nas 
wolnymi. Adoracja musi więc być wolna 
– zaznaczył włoski kapucyn. – Tym, co 
czyni adorację godną Boga i człowieka, 
jest wolność rozumiana nie tylko nega-
tywnie jako brak przymusu, ale także 
pozytywnie, jako radosne działanie, 
spontaniczy dar stworzenia, które w ten 
sposób wyraża radość z faktu, że nie 
ono jest Bogiem, aby móc mieć Boga 
ponad sobą, aby Go adorować, czasami 
przed Nim narzekać, aby Go kontem-
plować.” 

 
O. Cantalamessa zwrócił uwagę, że 
szczególną formą adoracji jest adoracja 
eucharystyczna, która jest kontemplacją 
Chrystusa i Jego tajemnicy. Dodał, że 
nie jest ona jednokierunkowa, bo w 
czasie adoracji także Jezus patrzy na 
nas, którzy jesteśmy owocami Jego 
męki, śmierci i zmartwychwstania. 

 Za: www.vaticannews.va  

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PAPIEŻ DO NIEMIECKICH  KATOLIKÓW:  REFORMA 
KOSCIOŁA NA WZÓR ŚW. FRANCISZKA 

 

Odnowa Kościoła dokona się tylko wtedy, gdy będziemy słu-
chać Pana i pozwolimy, by to On nas przemienił – przypomniał 
Papież niemieckim katolikom. W Watykanie gościli dziś przed-
stawiciele niemieckiej fundacji Missionszentrale der Franziska-
ner – Centrum Misji Franciszkańskiej. Powstała ona przed 50 
laty i zajmuje się finansowaniem działalności charytatywnej 
franciszkanów. 
 
Papież przypominał, że źródłem inspiracji dla tej instytucji jest 
sam św. Franciszek, który chciał żyć w ubóstwie i mieć kontakt 
z ludźmi ubogimi. W ten sposób odkrył pokój Chrystusa, a w 
swoim życiu zdał się na dary Opatrzności. 
 

 
 
Również od nas Jezus oczekuje odnowy Kościoła “Święty z 
Asyżu usłyszał wezwanie Jezusa: «Franciszku idź odbuduj mój 
dom, bo jak widzisz, cały jest w ruinie». Pomimo wszystkich 

http://www.glosojcapio.pl/
http://www.vaticannews.va/
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ograniczeń ówczesnego Kościoła, których sam mógł doświad-
czyć, wszedł na tę drogę, by w sposób autentyczny żyć Ewan-
gelią. Słowa Ukrzyżowanego są wezwaniem skierowanym do 
nas wszystkich – podkreślił Papież. – Odnowa nastąpi tylko 
wtedy, gdy będziemy słuchać Pana, pozwalając, by to On nas 
przemienił, i wraz z Nim będziemy nadal czynić dobro. Właśnie 
w obliczu aktualnych wyzwań chcemy się jeszcze bardziej 

zaangażować na rzecz dobrej przyszłości dla wszystkich.” 
Nawiązując do 50-lecia niemieckiej fundacji misyjnej, Papież 
życzył jej członkom prawdziwie franciszkańskiej radości i ufno-
ści. „Wytrwajcie w waszym zaangażowaniu dla dobra wszyst-
kich ludzi i ochrony stworzenia” – dodał Ojciec Święty. 

Za: www.vaticannews.va 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KAPUCYN BISKUPEM 
SANTIAGO DE CHILE 
 
Ojciec Święty Franciszek przyjął 23 
marca zrzeczenie się z pasterskiego 
zarządu archidiecezją Santiago de Chile 
(Chile) przedstawionej przez Abp. Ricar-
do Ezzati Andrello SDB. 
 
Papież mianował Administratorem Apo-
stolskim „vacant et ad nutum Sanctae 
Sedis” archidiecezji Santiago de Chile 
(Chile) br. Celestino Aós Braco OFM-
Cap, do tej pory biskupa Copiapó (Chi-
le). 
 
Br. Celestino Aós Braco OFMCap, uro-
dził się w Artaiz, w archidiecezji Pam-
plona (Hiszpania), 6.04.1945 r. Ukończył 
studia filozoficzne w Saragossie i studia 
teologiczne w Pampelunie. Uzyskał 

licencjat z psychologii na Uniwersytecie 
w Barcelonie (Hiszpania). Profesję za-
konną złożył w zakonie kapucynów 
15.08.1964 r. w Sanguei, natomiast 
profesję wieczystą 16.09.1967 r. w 
Pampelunie. Święcenia kapłańskie przy-
jął w Pampelunie 30.03.1968 r. 
 

 
 
Jako kapłan zajmował następujące sta-
nowiska: w Hiszpanii był profesorem w 
Lecaroz – Nawarra, wikariuszem w Tu-
deli, profesorem w Pampelunie i wikariu-
szem w Saragossie. Wysłany w 1983 r. 

do Chile, był wikariuszem parafii w Lon-
gavi, przełożonym wspólnoty Los Ánge-
les, proboszczem parafii San Miguel w 
Viña del Mar, przełożonym wspólnoty 
Recreo, wikariuszem biskupim ds. życia 
konsekrowanego diecezji Valparaiso, a 
od 2008 r. wikariuszem parafialnym 
parafii San Francisco de Asís w Los 
Ángeles, w diecezji Santa María de Los 
Ángeles. 
 
J.E. Arcybiskup Aós Braco był także 
ekonomem prowincjalnym kapucynów w 
Chile, Promotorem Sprawiedliwości 
Trybunału Kościelnego w Valparaiso, 
sędzią Sądu Archidiecezji Concepción i 
skarbnikiem Chilijskiego Stowarzyszenia 
Prawa Kanonicznego. 
 
Mianowany na biskupa Copiapó 
25.07.2014 r. otrzymał święcenia bisku-
pie w dniu 18.10.2014 r. 

Za: www.ofmcap.org  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
   

O. PATTON: MUSIMY WCIELIĆ W ŻYCIE APEL FRANCISZKA O 
ZACHOWANIE JEROZOLIMY  JAKO  DZIEDZICTWA  LUDZKOŚCI 

 
O. Francesco Patton, kustosz franciszkańskiej Kustodii Ziemi 

Świętej w wywiadzie dla Radia Watykańskiego mówił o ko-
nieczności wyjścia poza kategorie polityczne, by móc zacho-
wać Jerozolimę nie tylko jako symbol ale rzeczywiste dziedzic-
two. 
 
Wspólne dziedzictwo ludzkości 

 
Apel o zachowanie Jerozolimy jako wspólnego dziedzictwa 
ludzkości, szczególnie dla wyznawców trzech religii monotei-
stycznych, podpisany przez papieża Franciszka oraz króla 
Maroka Mohammeda VI potwierdza, że w odniesieniu do świę-
tego miasta należy wyjść poza kategorie czysto polityczne i 
uznać jego wartość symboliczną dla tych trzech religii. Również 
na poziomie lokalnym, Jerozolima stanowi miasto symbol dla 
dwóch narodów, żydowskiego i palestyńskiego. Taką opinię 
sformułował w wywiadzie dla Radia Watykańskiego o. France-
sco Patton, kustosz franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej. 
 
Aby określenia natury symbolicznej stały się rzeczywistością, 
należały odejść od języka zawłaszczającego na wyłączność. 
Trzeba uczyć się języka propozycji, wspólnego zarządzania, ze 
względu na to, że miasto to ma wyjątkowe i symboliczne zna-
czenie. Nie jest to łatwe, ponieważ polityka w całym świecie 

toczy się jakby bez przerwy trwała kampania wyborcza. Byłoby 
natomiast bardziej użyteczne stosowanie tonów dyplomatycz-
nych, które zdolne są do tworzenia spotkania i porozumienia, 
niż ciągłego 
 
Pragnienie przestrzeni do modlitwy 

 
– W Jerozolimie wyczuwa się zawsze z jednej strony pewne 
napięcie, a z drugiej strony pragnienie czegoś innego. Zau-
ważmy, że wszyscy przybywający tutaj pragną swojej prze-
strzeni modlitwy. To samo odnosi się do żydów przy okazji ich 
świąt religijnych. Teraz, w tym roku, nasza Wielkanoc pokrywa 
się zasadniczo z ich Paschą, dlatego będzie bardzo duży prze-
pływ ludzi, również z ich strony – podkreślił kustosz Ziemi 
Świętej. – To, czego tutaj się oczekuje i czego pragnie każdy z 
wyznawców trzech wielkich religii, które mają także wspólne 
korzenie, to, aby móc przybyć w pokoju, modlić się w pokoju i 
aby można było, ośmieliłbym się powiedzieć, nauczyć się żyć 
wiarą szanując wiarę innych. 
 
W kontekście podpisanego w Maroku apelu, a wcześniej dekla-
racji o powszechnym braterstwie w Abu Zabi, ważne – zdaniem 
kustosza Ziemi Świętej – jest przejście od pragnień do decyzji. 
Istotne jest, aby do tych głosów już wyrażonych dołączały inne. 
Wtedy pojawi się jeszcze większa możliwość ukierunkowania 
woli, aby podjąć działania na polu konkretnym, politycznym, 
również tym lokalnym.                                                     Za: KAI  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/04/Kapucyn-administratorem-apostolskim-w-Chile.jpg
http://www.ofmcap.org/
http://www.franciszkanie.pl/
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POLAK EKONOMEM 
GENERALNYM WERBISTÓW 
 
2 kwietnia Rada Generalna mianowała 
o. Dariusza Garbaciaka SVD Ekonomem 
Generalnym Zgromadzenia Słowa Bo-
żego. Funkcję tę obejmie 1 maja 2019 
roku i będzie ją pełnił do 2024 roku. 
 
O. Garbaciak, który przez ostatnich kilka 
miesięcy pracował w Rzymie jako asy-
stent Ekonoma Generalnego, jest pierw-
szym polskim werbistą pełniącym tę 
ważną funkcję. 
 
O. Dariusz Garbaciak SVD urodził się w 
1966 roku w Ostrowie Wielkopolskim. W 
1986 roku wstąpił do Zgromadzenia 
Słowa Bożego. W czasie studiów filozo-
ficzno-teologicznych odbył dwuletnią 
praktykę pastoralną w Papui Nowej 
Gwinei. Święcenia kapłańskie otrzymał 
w 1996 roku w Pieniężnie. 
 
Po święceniach przez krótki czas pra-
cował na Ukrainie, po czym wyjechał na 

studia do USA. Studiował księgowość i 
prawo biznesowe na DePaul University 
w Chicago. Tytuł magistra nauk admini-
stracji i biznesu (MBA) z zakresu ban-
kowości i inwestycji uzyskał na Keller 
Graduate School of Management w 
Chicago. W tym samym czasie organi-
zował duszpasterstwa polonijne na 
przedmieściach Chicago. 
 

 
 
W 2002 roku został mianowany ekono-
mem Prowincji Chicago, która swym 
zasięgiem jurysdykcyjnym obejmuje 
wschodnie i środkowozachodnie stany 
USA, Kanadę i Karaiby. W tym czasie 
niezwykle aktywnie pomagał w kształce-
niu ekonomów prowincji i regii w Amery-

ce Południowej, Afryce i Europie. W 
USA natomiast zasiadał między innymi 
w zarządzie Catholic Theological Union 
w Chicago, Divine Word College w Iowa 
oraz Religious Community Trust w No-
wym Jorku. 
 
W 2018 roku, po zmianie Zarządu Gene-
ralnego Zgromadzenia, o. Dariusz został 
asystentem Ekonoma Generalnego w 
Rzymie, którego teraz zastąpi na tym 
stanowisku. 
 
Do zadań Ekonoma Generalnego należy 
pozyskiwanie środków finansowych, 
dbanie o sprawy ekonomiczne całego 
Zgromadzenia Słowa Bożego i koordy-
nacja finansów poszczególnych prowin-
cji i regii. 
 
Zgodnie z prawem kanonicznym i kon-
stytucjami Zgromadzenia Słowa Bożego 
funkcja Ekonoma Generalnego nie jest 
kadencyjna. Współbrat może ją pełnić 
przez wiele lat, przy czym każdorazowy 
nowy Zarząd Generalny zatwierdza jego 
kandydaturę.           Za: www.werbisci.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________

WŁOSKA ZAKONNICA AUTORKĄ ROZWAŻAŃ DROGI KRZYŻOWEJ 
 
Tegoroczne rozważania Drogi krzyżowej, odprawianej w Wielki 
Piątek w Koloseum, przygotowuje włoska zakonnica s. Eugenia 
Bonetti. Cierpienie ofiar handlu ludźmi, znajdzie się w centrum 
rozważań. Poinformował o tym dyrektor ad interim Biura Pra-
sowego Stolicy Apostolskiej. 
 

 
 
S. Bonetti należy do zgromadzenia Misjonarek Matki Bożej 
Pocieszenia. Jest przewodniczącą stowarzyszenia „Slaves no 
more” (Nigdy więcej niewolnicami). Jego celem jest formacja, 
pomoc i wspieranie kobiet, które padły ofiarą współczesnych 

form niewolnictwa, czyli w jakiś sposób zostały pozbawione 
swej godności i praw. Jak podaje Alessandro Gisotti, to właśnie 
cierpienie ofiar handlu ludźmi, znajdzie się w centrum rozwa-
żań przygotowywanych przez włoską misjonarkę. 
 
S. Bonetti przez 24 pracowała w Kenii. Po powrocie zaczęła 
posługę w turyńskiej Caritas, gdzie zetknęła się z afrykańskimi 
kobietami sprowadzonymi do Włoch przez handlarzy ludźmi. 
Zmuszali je do pracy na ulicy, sami czerpiąc zyski z tego pro-
cederu. „W ten sposób zaczęła się moja posługa dla współcze-
snych niewolnic. Włączyło się w nią ponad 250 zakonnic w 
całym kraju. Z czasem założyłyśmy stowarzyszenie” – mówi s. 
Bonetti. 
 
“Zdałyśmy sobie sprawę, że wiele z tych kobiet pragnęło wrócić 
do swych domów. Potrzebowały w tym pomocy. Stąd we 
współpracy z Caritas i włoskim episkopatem zorganizowałyśmy 
projekt repatriacji – dobrowolnej, asystowanej i sfinansowanej – 
mówi Radiu Watykańskiemu s. Bonetti. – Gdy kobiety wracają 
do siebie powierzamy je zakonnicom pracującym w ich krajach. 
To one kontynuują proces reintegracji i pomagają im wieść w 
społeczeństwie normalne, godne i spokojne życie. Pomogły-
śmy w ten sposób ponad 6 tys. kobiet. Nasze działania koncen-
trują się na zapewnieniu im bezpieczeństwa i ochronie ofiar. 
Chcemy być kobietami, które wspierają inne kobiety. To jest 
nasza misja.”                                        Za: www.vaticannews.va 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PROCES BEATYFIKACYJNY 
JEZUICKIEGO MĘCZENNIKA 
 
Pozostał z Syryjczykami w Homs, po-
mimo oblężenia i toczącej się wojny nie 
dlatego, że ich znał, ale że dla nich żył. 

Tymi słowami można określić życie o. 
Fransa Van der Lugta, holenderskiego 
jezuity, który prawie 50 lat przeżył w tym 
kraju. Mija 5 lat od jego śmierci. 
 
Został zamordowany strzałem w głowę 
na progu swojego klasztoru. Życie swe 
poświęcił Syrii i jej mieszkańcom, za-

równo chrześcijanom, jak i muzułma-
nom. Budował mosty porozumienia, 
pokojowej koegzystencji i przyjaźni. 
Właśnie rozpoczął się jego proces bea-
tyfikacyjny. 
 
Ks. Frans dzielił upartą nadzieję osób 
dotkniętych dramatem wojny, które zde-

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/04/O.-Dariusz-Garbaciak-SVD.jpg
http://www.werbisci.pl/
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cydowały się nie opuszczać swojej oj-
czyzny, jak mówił: „Bardzo ważne dla 
mnie jest nie popaść w rozpacz, ale 
zachować nadzieję, bo w ten sposób 
mogę coś znaczyć dla innych, mogę coś 
znaczyć dla każdego. Bardzo kocham 
Syryjczyków i dzieliłem z nimi wiele 
dobrych chwil. Teraz, kiedy ten lud cier-
pi, chciałbym z nim dzielić również cier-
pienia. Chcę być z Syryjczykami w stra-
chu, w cierpieniu i śmierci, aby wraz z 
nimi zostać uwolnionym i przejść ze 
smutku do radości, ze śmierci do życia”.  

 

 
 

Ks. Frans van der Lugt swoją obecno-
ścią wśród ruin domów, wszechobecne-
go cierpienia i bezlitosnej śmierci wołał o 
pokój dla kraju zniszczonego wojną 
trwającą nadal już od ośmiu lat. Dzisiaj 
Syria obchodzi 5. rocznicę jego śmierci. 
Jest to również moment, kiedy można 
otworzyć proces beatyfikacyjny kandy-
data i to właśnie zostało ogłoszone w 
czasie uroczystej Eucharystii, na którą 
przybyli liczni goście z całego kraju. 

       Za: www.deon.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________

INAUGURACJA SZKOŁY FORMATOROW SALWATORIAŃSKICH 
 
W niedzielę, 24 marca 2019 r., rozpoczęły się w Rzymie zaję-
cia dwuletniej Międzynarodowej Szkoły Formatorów Salwato-
riańskich O. Franciszka Jordana (Fr. Francis Jordan Internatio-
nal School of Salvatorian Formators). 
 
W czasie pierwszej dwunastodniowej sesji, która potrwa do 5 
kwietnia br., 21 uczestników z całego świata podejmie temat 
tożsamości osoby powołanej. Wykłady w czasie pierwszej sesji 
prowadzili/poprowadzą: Amedeo Cencini FdCC, Marko Ivan 
Rupnik SJ, Bogusław Szpakowski SAC, Jacek Federowicz 
i Krzysztof Wons SDS. 
 
Mszy św. inaugurującej zajęcia Szkoły przewodniczył ks. Milton 
Zonta SDS, przełożony generalny Towarzystwa Boskiego 
Zbawiciela. W homilii, wychodząc od przypowieści o nieuro-
dzajnym drzewie figowym (Łk 13, 1-9), zaprosił do rozważenia 
trzech aspektów posługi na polu formacji salwatoriańskiej. 
Najpierw wrócił uwagę na ryzyko życia bezpłodnego i pozba-
wionego kreatywności, zdominowanego przez wygodę czy 
rutynę albo przez powierzchowny aktywizm, w którym formato-
rzy nie poświęcają koniecznego czasu na spotkanie z Chrystu-
sem, któremu oddali życie. „O, jak bardzo potrzebujemy salwa-
torianów, których życie jest skoncentrowane na Jezusie Chry-
stusie!” – mówił ks. Zonta. „Postać ogrodnika odsyła nas do 
zadania formatora, który poświęca swój czas na słuchanie i 
towarzyszenie młodym” – przypomniał w drugim punkcie. „Aby 
zostać formatorem, nie wystarczy zrobienie doktoratu, ponie-
waż ta posługa nie polega na napełnianiu głowy pojęciami ani 
wypełnianiu ścian tytułami. (…) Misją formatora jest wiele wię-
cej niż przekazywanie lub przesyłanie informacji. Jego pracą 
jest kształtowanie serca, które jest prawdziwym rdzeniem oso-
by”. 
 
Przełożony generalny zachęcił też współbraci do kontemplo-
wania wielkiej cierpliwości Boga: „Bóg patrzy na życie każdej 
osoby z cierpliwością i miłosierdziem: widzi wady i zło o wiele 
lepiej niż my. Bóg widzi możliwości każdej osoby i patrzy na-
przód z nadzieją na jej wzrost. Bóg jest cierpliwy i umie cze-
kać”. Tę część refleksji spuentował: „cierpliwość jest niewątpli-
wie jedną z cnót formatorów. W obliczu pewnych sytuacji po-
wierzchowności lub niedojrzałości młodych lub któregoś z na-
szych współbraci, jesteśmy wezwani do naśladowania cierpli-
wości Boga, która polega na umiejętności przebaczania i ocze-
kiwania”. 
 
Podczas inauguracji School for Formators przełożony zgroma-

dzenia wypowiedział pragnienie: „Chciałbym widzieć formację 

salwatoriańską jako drogę życia, które wydaje owoce, ponie-
waż jest zakorzenione w żywotnym zjednoczeniu z Osobą 
Jezusa Chrystusa”. A zakończył: „Tylko wtedy, gdy Boski Zba-
wiciel będzie centrum i źródłem naszego życia, tylko wtedy – 
jak powiedział nasz Założyciel – będziemy w stanie myśleć jak 
On, działać jak On, widzieć świat i rzeczy oczami Jezusa”. 
 
W ciągu dwóch lat formacji 2019-2020 uczestnicy Szkoły z 
całego świata spotkają się sześciokrotnie: cztery z tych spotkań 
(dwunastodniowe sesje) odbędą się w Rzymie, natomiast dwie 
serie* ośmiodniowych rekolekcji lectio divina przeżyją w Cen-
trum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. 
 

 
 
Program International School of Salvatorian Formators został 

przygotowany na bazie doświadczeń Szkoły Wychowawców 
Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, której 
osiem edycji (2001-2002, 2004-2005, 2007-2009, 2009-2011, 
2011-2013, 2013-2015, 2015-2017, 2017-2019) odbyło się w 
CFD w Krakowie. 
 
Kwestie programowe i organizacyjne pod patronatem zarządu 
generalnego koordynują: ks. Krzysztof Gasperowicz SDS, 
sekretarz generalny ds. formacji w zgromadzeniu salwatoria-
nów oraz ks. Krzysztof Wons SDS i ks. Rafał Ziajka SDS z 
Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. W stałą formację 
zaangażowani są także współpracujący z CFD: ks. Bogusław 
Szpakowski SAC i Jacek Federowicz. 
 
* Pierwsza seria rekolekcji lectio divina dla Międzynarodowej 
Szkoły Formatorów Salwatoriańskich odbędzie się w dniach 9-
17 października 2019 r. Zaproponowana im zostanie droga 
modlitwy Słowem ze św. Piotrem w oparciu o Ewangelie, a 
wprowadzenia do modlitwy będą dawane w językach angiel-
skim i hiszpańskim. Z tych rekolekcji mogą skorzystać również 
inne osoby znające te języki.                         Za: www.cfd.sds.pl  

 

http://www.deon.pl/
https://www.cfd.sds.pl/?d=more,755,155
https://www.cfd.sds.pl/?d=more,835,155
https://www.cfd.sds.pl/?d=more,835,155
https://www.cfd.sds.pl/?d=more,1189,155
https://www.cfd.sds.pl/?d=more,745,154
https://www.cfd.sds.pl/?d=more,2941,151
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/04/Fr.-Francis-Jordan-School-for-Formators-1.png
https://www.cfd.sds.pl/?d=spis,,151
https://www.cfd.sds.pl/?d=spis,,151
http://www.cfd.sds.pl/
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JIM CAVIEZEL CYTUJE 
ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA 
Znany aktor zacytował słowa polskiego 
świętego Maksymiliana Kolbego o naj-
większym grzechu XX wieku i dodał, że 
to także największy grzech naszego 
wieku. 
  
Chodzi o słowa, które Jim Caviezel, 
aktor znany z roli Jezusa w "Pasji" wy-
powiedział podczas spotkania SLS18 

(spotkanie liderów „nowej ewangelizacji” 
w USA i Kanadzie) na temat swojej roli 
w filmie "Paweł, Apostoł Chrystusa". 
  
"Wielki święty z Auschwitz, święty Mak-
symilian Kolbe, powiedział że obojętność 
jest największym grzechem dwudzieste-
go wieku. Och, moi bracia i siostry, to 
także największy grzech dwudziestego 
pierwszego wieku!". 
  
Dodał jeszcze: "Musimy pozbyć się tej 
obojętności. Tego niszczącego nas 
tolerowania zła". 
  

I uzupełnił: "Tylko nasza wiara i mądrość 
Jezusa Chrystusa mogą nas ocalić, ale 
potrzebujemy do tego wojowników, 
gotowych do zaryzykowania swojej 
reputacji, swoich imion, nawet życia, by 
stawać za prawdą". 
  
Dał także receptę na dawanie świadec-
twa w świecie: 
  
"Oddziel się od tego zepsutego pokole-
nia. Bądź święty, nie zostałeś stworzony 
po to, by się dostosowywać, urodziłeś 
się, by się wyróżniać".   Za: www.deon.pl 

 
 
 
 
 

 
 

Zapowiedzi wydarzeń 
 
 

 

 
 
 

 

 
   

JAK MÓWIĆ O GRZECHU? 
Kolokwium kaznodziejskie u dominikanów 

 

13 maja Dominikanski Ośrodek Kazno-
dziejski w Łodzi organizuje dla kapłanów 
kolokwium kaznodziejskie z elementami 
warsztatów nt. Jak mówić o grzechu? 

Zaproszeni goście: ks. dr Wojciech Wę-
grzyniak - rekolekcjonista, adiunkt w 
Katedrze Egzegezy Starego Testamentu 
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 

ks. dr hab. Marcin Kowalski - adiunkt 
przy katedrze Teologii Biblijnej i Profory-
styki w Instytucie Nauk Biblijnych, Wy-
dział Teologii, Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II. 

Kolokwium rozpocznie się o 10.30 i 
potrwa do 18.00. W trakcie przewidziana 
jest przerwa obiadowa, jednak organiza-
torzy nie zapewniają obiadu w klaszto-
rze.  

Koszt uczestnictwa: 100 zł - przedpłata 
wniesiona po zapisach: 50 zł 
Przedpłatę należy wpłacić na konto 
naszego klasztoru /z dopiskiem: kolo-
kwium kaznodziejskie - przedpłata/ 
Numer konta znajduje się na stronie: 
https://lodz.dominikanie.pl/kontakt1/ 

Zapisy możliwe jedynie przez formularz: 
https://goo.gl/forms/r1gXPq4NsKOO6kn
D3  

AKCJA MOZAMBIK 

 
14-15 marca w Mozambik, Zimbabwe i 
Malawi uderzył tropikalny cyklon Idai. 
Porywy wiatru osiągały blisko 180 km/h. 
Najwięcej ofiar pociągnęła za sobą jed-
nak powódź, którą wywołały ulewne 
deszcze. Skala zniszczeń jest ogromna, 
szczególnie w Mozambiku, gdzie zginęło 
ponad 500 ludzi, a rany odniosło ponad 
1500 kolejnych. Bezpośrednio dotknię-
tych żywiołem zostało 1,8 mln ludzi. 
 

 
 
Drastycznie wzrasta niebezpieczeństwo 
wybuchu poważnej epidemii cholery, 
której pierwsze ogniska zostały już za-
notowane. Uszkodzonych lub zniszczo-
nych jest prawie 100 tys. budynków, 
prawie 670 tys. hektarów upraw nie 
nadaje się do niczego.  
 
Portowe miasto Beira w Mozambiku, 
czwarte pod względem wielkości miasto 
kraju, jest prawie w 90% zniszczone. 
Werbiści prowadzą tam Parafię św. 
Franciszka Ksawerego. Na szczęście są 
bezpieczni, choć część budynków para-

fialnych została uszkodzona. Siostry 
Służebnice Ducha Świętego pracują 
między innymi w rejonie Tambara. Pra-
cująca tam s. Rozalia J. Paliczka SSpS 
pisze, że w wyniku otwarcia zapory na 
rzece Zambezi woda zalała wszystko 
wokół. Woda zabrała ze sobą kukury-
dzę, orzeszki ziemne, sezam, fasolkę, a 
co zostało zaczyna kiełkować. Zbiory 
tutaj są w kwietniu i maju, więc mamy 
głód w oczach – pisze s. Rozalia. – W 
rzece są krokodyle, które rozeszły się po 
polach, więc trzeba uważać. 
 
Odpowiadając na najbardziej bieżące 
potrzeby werbistów i sióstr SSpS, a 
szczególnie ludzi, wśród których żyją, 
zachęcamy do włączenia się w akcję 
zbiórki środków finansowych. Każda, 
nawet najmniejsza ofiara, może okazać 
się na wagę złota. 
 
Akcja organizowana jest przez Referat 
Misyjny z Pieniężna, na konto którego 
można przekazywać ofiary. Prosimy w 
tytule przelewu wpisać „Akcja Mozam-
bik”. Akcję można także wesprzeć prze-
kazując ofiarę na konto dowolnego Re-
feratu Misyjnego czy Domu Misyjnego 
werbistów w Polsce, z którym Państwo 
utrzymują stały kontakt. 
 
Zachęcamy do śledzenia naszej strony 
internetowej www.werbisci.pl oraz na-
szych profili w mediach społecznościo-
wych, gdzie postaramy się informować 
na bieżąco o sytuacji na miejscu i prze-
kazanej pomocy.      Za: www.werbisci.pl  

 

https://wydawnictwowam.pl/prod.cuda-swietego-maksymiliana-marii-kolbego-czesc-2.15700.htm?sku=81037&utm_source=deon&utm_medium=link_artykul
https://lodz.dominikanie.pl/kontakt1/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2Fr1gXPq4NsKOO6knD3&h=AT3syf687CBvsTq6y8uzPnztQCXNkxSEnVt1hTJRqdwT5bSOYxNBYnpKYeCS4laeMNCEHrM0qDylbZGzN-W6nwtm8oFperVa2nJUKxV4vL2Z_fHyBRkjrDNiyMG-ok8p77E9In0SpdTLedhu09FjODxhLSnTzMMXEu0iaArcmOtedPQsggKbd1IomeZEkgCfFb6sdmz4bEyYe2zsqwjqQqVd1QnC3KZTV5USLqpv3NQ0T8EO4HI0U6HvKlZ4VxRi54zmeKyDytl9Yy6jx4mSr2iR1kHZ3Luo2JNwODdtxztK-VxRhXAeyhUvF-izNVWukXDg5W3hScnA3T-oZpOHkiHvJEDbox6GjzPnaMur_9zmLJrN_EBSq3t5bQOz-UZvRb2Fb-dmHHqtFseG8SkEe36QK0E9UM_fKAJ-M-q1hB_TS7nsLKm4a4a_ePk-Cx9q9r21eKOsQOgMgQEsRRzdPECRbtBcQlkvEKx8gdGaL-ePU8wCwlQvS9zfG4YFE8z2s8uYSW-RkVGhQRXdwodXaMN1j1Pi74M8oU5tOGKoA3GVzsWEXg2wWv0DuQgE9CzO9Tte7BP_mnlXWcFQdP3gBMAHbA_Xsmqz8Pqo7MVBEcfL-CMK6g8-oKH37HwfvJVXCDOYtBjCUMYNONuPPnEiONVd
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2Fr1gXPq4NsKOO6knD3&h=AT3syf687CBvsTq6y8uzPnztQCXNkxSEnVt1hTJRqdwT5bSOYxNBYnpKYeCS4laeMNCEHrM0qDylbZGzN-W6nwtm8oFperVa2nJUKxV4vL2Z_fHyBRkjrDNiyMG-ok8p77E9In0SpdTLedhu09FjODxhLSnTzMMXEu0iaArcmOtedPQsggKbd1IomeZEkgCfFb6sdmz4bEyYe2zsqwjqQqVd1QnC3KZTV5USLqpv3NQ0T8EO4HI0U6HvKlZ4VxRi54zmeKyDytl9Yy6jx4mSr2iR1kHZ3Luo2JNwODdtxztK-VxRhXAeyhUvF-izNVWukXDg5W3hScnA3T-oZpOHkiHvJEDbox6GjzPnaMur_9zmLJrN_EBSq3t5bQOz-UZvRb2Fb-dmHHqtFseG8SkEe36QK0E9UM_fKAJ-M-q1hB_TS7nsLKm4a4a_ePk-Cx9q9r21eKOsQOgMgQEsRRzdPECRbtBcQlkvEKx8gdGaL-ePU8wCwlQvS9zfG4YFE8z2s8uYSW-RkVGhQRXdwodXaMN1j1Pi74M8oU5tOGKoA3GVzsWEXg2wWv0DuQgE9CzO9Tte7BP_mnlXWcFQdP3gBMAHbA_Xsmqz8Pqo7MVBEcfL-CMK6g8-oKH37HwfvJVXCDOYtBjCUMYNONuPPnEiONVd
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/04/Akcja-MOZAMBIK.jpg
http://www.werbisci.pl/
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EKONOMIA W SŁUŻBIE CHARYZMATU I MISJI 
Polskie tłumaczenie ostatniego dokumentu zakonnej Kongregacji 

 
Przed ponad rokiem Kongregacja ds. 
Instytutów Życia Konsekrowanego i 
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wy-
dała obszerny dokument poświęcony  
ekonomicznym aspektom życia konse-
krowanego. Dokument nosi tytuł: “Eco-
nomia a servizio del carisma e della 
missione” i w momencie jego prezentacji 
6 marca 2018 r. ukazał się drukiem 
jedynie w języku włoskim, hiszpańskim, 
angielskim i francuskim. Aktualnie nie 
ma elektronicznej wersji tego dokumentu 
w żadnym jezyku. 
 
W trakcie prezentacji tego dokumentu, 
która odbyła się na rzymskim uniwersy-
tecie „Antonianum” przedstawiciel Kon-
gregacji o.  Sebastiano Paciolla powie-
dział:  To trudny czas i konieczne jest 
mówienie o ekonomii. Papież Franciszek 
wzywa osoby konsekrowane do zajęcia 
się tą kwestią, mając na uwadze dwa 
ważne kryteria: profesjonalizm i wartości 
ewangeliczne. Musisz być osobą kom-
petentną, aby właściwie zarządzać go-
spodarką instytutu. Jeśli to konieczne, 
dobrze jest skorzystać z zewnętrznych 
konsultantów świeckich, ale muszą oni 
poznać świat osób konsekrowanych, 
aby móc towarzyszyć nam zgodnie z 
naszymi wartościami. Zarządzanie dob-
rami nie może być pustą delegacją do 
ekonoma generalnego lub dla jakiejś 
małej grupy: musi to być odpowiedzial-
ność całego instytutu, aby zapewnić 
przejrzystość i trwałość tego zarządu. 
 
Polskie tłumaczenie dokumentu pt.  
„Ekonomia w służbie charyzmatu i misji” 

zostało przygotowanie przez francisz-
kanskie Wydawnictwo Niepokalanów. 
Poniżej prezentujemy list intencyjny 
dyrektora Wydawnictwa o. Andrzeja 
Iwanickiego, zachęcający do nabycia i 
lektury tego ważnego dla wszystkich 
osób konsekrowanych dokumentu: 
 
Drodzy Bracia i Siostry w życiu zakon-
nym, z wielką radością pragnę przed-
stawić każdemu z Was nowy Dokument 
Kongregacji d/s Życia Zakonnego i Insty-
tutów Świeckich odnośnie zarządzania i 
posługiwania się dobrami materialnymi 
„Ekonomia w służbie charyzmatu i misji.” 
Dokument jest dostępny nakładem Wy-
dawnictwa Ojców Franciszkanów Niepo-
kalanów 2019 (wydawnitwo.niepoka-

lanów.pl). Zostaliśmy wszyscy zapro-
szeni do dzielenia się i służenia poprzez 
charyzmaty i dobra materialne innym. 
Tej posługi uczymy się nieustannie, aby 
nasze serca formować według Serca 
Bożego, by były one hojne i otwarte na 
potrzeby drugich. 
 

 
 
W jednej ze środowych katechez papie-
ża Franciszka (7.11.2018) padły zna-
czące słowa odnośnie do własności dóbr 
w świetle mądrości chrześcijańskiej, 
które można przywołać jako motto ni-
niejszego dokumentu: „W nauce spo-
łecznej Kościoła mówimy o powszech-
nym przeznaczeniu dóbr. Wszelkie bo-
gactwo, aby było dobre, musi posiadać 
wymiar społeczny. (…) Posiadanie ja-
kiegoś dobra czyni jego posiadacza 
zarządcą Opatrzności. Nikt nie jest ab-
solutnym panem dóbr, jest jedynie rząd-
cą dóbr. Posiadanie jest odpowiedzial-
nością, jaką mamy, a wszelkie dobro 
wykradzione z logiki Bożej Opatrzności 
jest zdradzone w swym najgłębszym 
znaczeniu. (…) kochaj twoimi dobrami, 
wykorzystaj swoje środki, by kochać, tak 
jak potrafi sz. Wówczas twoje życie staje 
się dobre, a posiadanie staje się praw-
dziwym darem. Ponieważ życie to nie 
czas na posiadanie, ale na miłość”. 
 
Bóg w swojej Opatrzności powierza nam 
dobra, abyśmy odpowiedzialnie, roz-
tropnie i przejrzyście zarządzali nimi na 
każdym poziomie zgodnie z kryteriami 
ubóstwa, solidarności i miłości. Znaj-
dziecie tutaj normatywny obraz zarzą-

dzania dobrami materialnymi wg norm 
KPK jak również obszerne uzasadnienie 
duchowe prowadzące nas do głębi zro-
zumienia ubóstwa ewangelicznego oraz 
do „wiarygodności ewangelicznej osób 
konsekrowanych, która jest związana ze 
sposobem, w jaki zarządza się dobrami” 
(por. s. 24). 
 
Moi Drodzy, zachęcam Was do zapo-
znania się z tym Dokumentem wskazu-
jącym kierunki rozwoju i nabywania 
umiejętności zarządzania dobrami mate-
rialnymi. Tej pozycji nie powinno za-
braknąć w żadnym klasztorze ani domu 
zakonnym. Z franciszkańskim pozdro-
wieniem pokój i dobro 

O. Andrzej Iwanicki,  
dyrektor wydawnictwa Niepokalanów 

 
Również przewodniczący KWPZM o. 
Janusz Sok CSsR skierowal zachętę do 
wszystkich zakonników:  
 
Z wdzięcznością przyjąłem wiadomość o 
przygotowaniu do druku w Wydawnic-
twie Niepokalanów polskiego tłumacze-
nia dokumentu Kongregacji ds. Instytu-
tów Życia Konsekrowanego i Stowarzy-
szeń Życia Apostolskiego „Ekonomia w 
służbie charyzmatu i misji”.  Inicjatywa 
Wydawnictwa Niepokalanów pozwala 
polskim zakonnicom i zakonnikom zapo-
znać się z najważniejszym w ostatnich 
latach dokumentem dotyczącym eko-
nomicznej sfery życia konsekrowanego. 
Normy i zasady w nim zawarte powinny 
być podstawą do właściwego zorgani-
zowania spraw ekonomicznych w na-
szych wspólnotachDziękując Wydawnic-
twu za podjęty trud, równocześnie za-
chęcam wszystkie wspólnoty zakonne w 
Polsce do zaopatrzenia się w niepokala-
nowskim wydawnictwie w niezbędną 
ilość egzemplarzy „Ekonomii w służbie 
charyzmatu i misji”. Potwierdzam opinię 
dyrektora Wydawnictwa, że ta książecz-
ka powinna się znaleźć w każdej naszej 
Wspólnocie            O. Janusz Sok CSsR 

Przewodniczący KWPZM 
 

Dokument można zamawiać drogą in-
ternetową: 

www.wydawnictwo.niepokalanów.pl 
kontakt@niepokalanow.pl 

 

 
 

http://www.wydawnictwo.niepokalanów.pl/
mailto:kontakt@niepokalanow.pl
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Odeszli do Pana 
 

 
 
 

ŚP. O. STANISŁAW PALIŃSKI OMI (1930 – 2019) 
 

 

 

 

W Lublincu 6 kwietnia 2019 roku odbył 
się pogrzeb o. Stanisława Palińskiego 
OMI, który w ostatnim czasie przebywał 
w domu zakonnym w Lublińcu. Po Mszy 
świętej w oblackim kościele ciało zostało 
złożone w oblackiem kwaterze na cmen-
tarzu lublinieckim. Uroczystościom po-
grzebowym przewodniczył delegat o. 
Prowincjała, radny prowincjalny, o. Ma-
rian Puchała OMI. 
 
O. Stanisław Paliński OMI zmarł Urodził 
się 7 kwietnia 1930 roku w Suwałkach. 
Czas rozeznawania powołania odbył w 
Wyższym Seminarium Duchownym w 
Łomży oraz Pelplinie – gdzie przyjął 
święcenia diakonatu. Następnie podjął 
studia magisterskie na Akademii Teolo-
gii Katolickiej w Warszawie z zakresu 
psychologii. Zdecydował się wstąpić do 
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej. Nowicjat kanoniczny 
odbył w naszym klasztorze w Markowi-
cach, a pierwsze śluby zakonne złożył w 

lutym 1974 roku w Obrze. Po złożeniu 
profesji wieczystej w Katowicach – 17 
lutego 1977 roku, w kościele parafialnym 
w Obrze przyjął święcenia prezbiteratu z 
rąk biskupa pomocniczego archidiecezji 
poznańskiej, Mariana Przykuckiego, w 
dniu 19 czerwca tego samego roku. 
 

 
 
Pracował duszpastersko w: Katowicach, 
Poznaniu, Zahutyniu, Grotnikach k. 

Łodzi, Kijowie (Ukraina), Lublinie i Kod-
niu (z zamieszkaniem w Lublinie). 
Ostatnie lata życia spędził w klasztorze 
w Lublińcu ze względu na pogarszający 
się stan zdrowia. 
 
Przez lata był zaangażowany w duszpa-
sterstwo ruchu harcerskiego (mówiono o 
nim w środowisku poznańskiego dusz-
pasterstwa harcerskiego, które w cza-
sach komunistycznych było środowi-
skiem wolności, “Pasiduch” – na zdjęciu 
z Broniewskim-Orszą, wg niektórych 
relacji to jemu zawdzięcza się fioletowy 
sznur kapelański przy harcerskim mun-
durze, warto też nadmienić, że działal-
ność duszpasterstwa wśród harcerzy 
była solą w oku ówczesnych władz) oraz 
pełnił funkcję dyrektora sekretariatu 
powołań w prowincji. 

 Za: www.ilawa.oblaci.pl  

   

ŚP. BR. PAUL McAULEY  FSC (1948 – 2019) 
 

 

 
 

W Peru znaleziono zwęglone ciało bry-
tyjskiego misjonarza br. Paula McAuleya 
ze Zgromadzenia Braci Szkół Chrześci-
jańskich. Był on aktywnie zaangażowany 
w ochronę puszczy amazońskiej i obro-
nę praw Indian. Przyczyny morderstwa 
bada policja. 
 
Misjonarz miał 71 lat i od 24 lat pracował 
w Peru, z czego od 2000 r. w Amazonii, 
w mieście Iquitos leżącym na pograni-
czu z Brazylią. Jego ciało znaleziono w 
domu, w którym mieszkał wraz z grupą 
młodzieży indiańskiej. Brat McAuley od 
lat występował przeciwko rabunkowej 
wycince lasów Amazonii, oraz grabieniu 

znajdujących się tam złóż ropy naftowej i 
gazu.  
 

 
Za to zaangażowanie dziewięć lat temu 
władze peruwiańskie chciały go wydalić 
z kraju. Rozpętano przeciwko niemu 
medialną nagonkę nazywając „białym 

terrorystą” i „aktywistą Tarzanem”. Mi-
sjonarz wniósł jednak sprawę do sądu i 
ją wygrał, dzięki czemu mógł pozostać w 
Peru. Aktywnie angażował się też w 
edukację młodzieży indiańskiej m.in. w 
prowadzonej przez zgromadzenie szko-
le. 
 
Peruwiański episkopat zaapelował do 
władz, aby jak najszybciej wyjaśniono 
motywy morderstwa i ukarano winnych. 
Biskupi przypomnieli zarazem, że brat 
Paul McAuley nie jest pierwszym misjo-
narzem, który przelał swą krew w Ama-
zonii.                Za: www.vaticannews.va 

 
 

ŚP. O. TOUSSAINT ZOUMALDÉ OFMCap (1973 – 2019) 
Zamordowany w  Czadzie 

 
Rankiem 20 marca obudziła nas drama-
tyczna wiadomość: brat Toussaint został 
zamordowany podczas powrotu do 
swojego klasztoru w Baibokoum w Cza-
dzie. Był wysokiego wzrostu, Toussaint, 
wysoki jak palmy rozległego lasu jego 
kraju, Republiki Środkowoafrykańskiej. 
Tak więc na wieść o jego śmierci wyda-

wało się, że czuje się w sercu łoskot i 
hałas połamanych gałęzi wielkiego 
drzewa, które upada bez celu. 
 
Był młody, br. Toussaint Zoumaldé, 2 
listopada ukończył 47 lat, do Zakonu 
Kapucynów wstąpił w 1994 r., był kapła-
nem od 2002 r. W po ukończeniu stu-

diów wyższych, kontynuował naukę na 
Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim 
w Rzymie studiując dogmatykę, przez 
lata sprawował posługę profesora w 
Seminarium Saint Laurent z Bouar, 
przez którą to uczelnię przewinęli się 
wszyscy bracia dopiero co powstałej 
Kustodii Generalnej Czadu i RCA. Był 

http://www.ilawa.oblaci.pl/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/04/Brytyjski-misjonarz-zamordowany-w-Amazonii.jpeg
http://www.vaticannews.va/
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także prefektem studiów (2008 – 2016). 
Od 2011 do 2016 roku jego posługa 
nauczania rozszerzyła się na jego afry-
kański świat. Z Radia Siriri (pokój), jego 
ciepły głos nawoływał, formował, pro-
mował godność swego ludu, łącząc się z 
Ewangelią. Był również poetą i kompo-
nował pieśni. W 2017 r. pojechał do 
Czadu, do Baibokoum, gdzie powierzo-
no mu opiekę nad Muzeum etni Mboum, 
założonego przez zmarłego brata Attilio 
Ladogana, oraz duszpasterstwo mło-
dzieży. Takie były jego afrykańskie ko-
rzenie, które miały niedługo być poła-
mane jako chleb, wraz z Ewangelią i 
sakramentami zbawienia. 

 
Był w drodze z Baibokoum do Bouar, 
aby uczestniczyć w spotkaniu formacyj-
nym dla duchowieństwa diecezji w pięk-
ne święto św. Józefa, 19 marca w 2019 
roku. 
 
Całe to piękno, naturalna elegancja br. 
Toussaint, wzbogacona subtelnością 
Ewangelii i namaszczeniem kapłańskim, 
nie była znana tchórzliwej ręce, która 
dźgnęła go w nocy 19/20 marca tego 
roku. W powrotnej drodze autobusem do 

Czadu musiał zatrzymać się w Ngao-
undéré (Kamerun). Znajdując mieszka-
nie w lokalnej prokurze, powiedział stró-
żowi, żeby pilnował bramy, gdyż wycho-
dzi na chwilę na zewnątrz, aby poszukać 
czegoś do jedzenia. Nigdy nie wrócił.  
 

 
 
Znaleźli go martwego na ziemi, z dużymi 
ranami ciętymi od noża na szyi, a także 
na ramionach, z pewnością podniesio-
nymi w instynktownym akcie obrony. 
Parę metrów od ciała, znaleziono rzuco-
ny na ziemię portfel bez pieniędzy, 
ukradziono mu również telefon komór-
kowy. 
 
Kustosz Generalny, br. Jean Miguina, 
wraz z braćmi zabrali ciało z miejsca 

zbrodni i przetransportowali z powrotem 
do Bouar, gdzie w miejscowej katedrze 
została wystawiona trumna z jego cia-
łem. Liturgii pogrzebowej przewodniczył 
biskup Mirosław Gucwa. Pośród zebra-
nych na uroczystościach pogrzebowych 
naszego współbrata Toussaint, był 
obecny lud wierny Republiki Środko-
woafrykańskiej, zakonnicy z różnych 
zgromadzeń, Ubogie Siostry św. Klary, 
wikariusz generalny diecezji Goré 
(Czad), reprezentujący biskupa kapu-
cyńskiego Rosario Ramolo. 
 
Nasz współbrat spoczął na cmentarzu 
misjonarzy w Yolè, przy niższym semi-
narium Serafickim. Gdy nieco ochłonie-
my po tym wydarzeniu, chcemy zacząć 
opowiadać młodym aspirantom do życia 
kapucynów historię brata Toussaint, 
profesora, który komponował pieśni i 
mówił o Jezusie w radiu. Niech dzieci 
śpiewają jego pieśni i wymadlają obec-
ność aniołów pokoju na zdradliwych 
ulicach tego regionu Afryki. Niech Pan 
przebaczy owej bezbożnej ręce, która 
zabiła naszego współbrata. br. Antonio 
Belpiede OFMCap Za: www.ofmcap.org 
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