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WIELKANOCNE ŻYCZENIA 
 

O. BP. JACEK KICIŃSKI CMF 

Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego 
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP 

 
Umiłowani w Chrystusie Panu Drodzy Ojcowie i Bracia w po-
wołaniu zakonnym, 
 
w pierwszym Liście św. Pawła Apostoła do Koryntian czytamy: 
A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nau-
czanie, próżna jest także nasza wiara (1Kor 15,14). Gdyby 
Chrystus nie zmartwychwstał, nie byłoby życia konsekrowane-
go. Jego zmartwychwstanie i obecność pośród nas daje nam 
perspektywę życia wiecznego, do której nieustannie zdążamy. 
Doświadczenie Jego przemieniającej miłości sprawiło, że św. 
Paweł Apostoł głosi Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwych-
wstałego. To doświadczenie spotkania ze Zmartwychwstałym 
przyczynia się do zmiany jego życia, które odtąd staje się 
życiem dla Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. 
 
Powołaniem każdej osoby konsekrowanej jest odpowiadać 
wierną miłością serca na łaskę powołania. Ta wierna miłość 
sprawia, że nikt z nas nie jest w stanie zatrzymać jej tylko dla 
siebie. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: 
jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, 
umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do 
Pana (Rz 14,7-8).  
 
Apostołowie po zmartwychwstaniu Chrystusa w mocy Bożego 
Ducha głosili Ewangelię całemu światu. Takie jest i nasze 
posłanie – głosić Chrystusa w porę i nie w porę. I choć nie 
zawsze będziemy doświadczać owoców naszej posługi gło-
szenia i Jezus wydawać się będzie daleki, to właśnie On za-
pewnia nas, że będzie z nami aż do skończenia świata. A po 
swoim zmartwychwstaniu mówi do nas: pokój wam.  
 
Umiłowani w Chrystusie Panu – przyjmijcie najserdeczniejsze 
życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech 
Chrystus Zmartwychwstały napełnia Wasze serca odwagą 
głoszenia Jego miłości. Dzisiejszy świat potrzebuje ludzi świę-
tych! Życzę Wam świętości pośród spraw codziennych. Bądź-
cie zwiastunami Poranka Wielkanocnego! Niech Maryja Matka 
Zmartwychwstałego otacza Was swoją miłością i towarzyszy 
Wam w przechodzeniu od wiernego trwania pod krzyżem do 
pustego grobu. Niech Chrystus zmartwychwstaje w Waszych 
sercach w czasie każdej Eucharystii i przypomina: Odwagi! Ja 
jestem, nie bójcie się! (Mt 14,27). 
 
Wszystkim Wam – drodzy Ojcowie i Bracia – pragnę wyrazić 
moją szczerą wdzięczność za dar Waszej posługi miłości w 
Kościele i świecie, do którego jesteście posłani. Z serca Wam 
dziękuję za obecność i za wszelkie dobro. 
 

Z pasterskim błogosławieństwem  
+ Jacek Kiciński CMF 

Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego  
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP 

 
 
 

O. JANUSZ SOK CSSR 
Przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych  

Zakonów Męskich w Polsce 
 

Wierzymy 
w żywego Boga, który nie przestaje kochać i zbawiać. 

Wyznajemy, 
że Kościół jest nam drogi jak Matka. 

Trwamy w wierze, 
dzięki doświadczeniu miłości, przebaczenia i mocy 

sakramentów świętych. 
Na co dzień wspierani 

przez wspólnotę osób, którzy– podobnie jak my –  
czują się wypatrzeni, uratowani i prowadzeni przez 

Boga. 
Nie możemy o tym milczeć  

bo jest to sens naszego życia, 
bo to zaproszenie dla tych, którzy ciągle szukają.  

Bóg jest 
prawdziwy, 
niezwykle ludzki w swoim Słowie, 
piękny w niebie i na ziemi, 
pełen miłości w cudach, w cierpieniu, 
na Krzyżu i w grobie. 

Bóg żyje, 
 we wspólnocie dzisiejszego Kościoła, 
 w mojej wspólnocie, 
 oby zawsze we mnie. 
Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! 
 

O. Janusz Sok,Przewodniczący KWPZM 
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  Wiadomości z kraju 
 
 

 

OBRADOWAŁY WYŻSZE PRZEŁOŻONE ŻEŃSKICH ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH 
 

Zjawisko pentekostalizacji w Kościele, kwestie związane z 
pracą egzorcystów, nadzieje i wyzwania życia konsekrowane-
go na dziś oraz bieżące sprawy, którymi żyje Kościół w Polsce 
– takie m.in. tematy pojawiły się na zebraniu plenarnym wyż-
szych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych w Pol-
sce, które zakończyło się dziś w Warszawie. Trzydniowe spo-
tkanie odbywało się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu 
Polski. 
 
Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się Mszą św. pod przewod-
nictwem abp. Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego 
w Polsce. Obradom przewodniczyła matka Maksymilla Pliszka, 
służebniczka BDNP, przewodnicząca Konferencji. 
 
Pierwszego dnia obrad, 9 kwietnia, siostry spotkały się z bp. 
Arturem Mizińskim, sekretarzem generalnym Konferencji Epi-
skopatu Polski, który przedstawił aktualne sprawy Kościoła w 
Polsce. Drugiego dnia siostry wysłuchały bp. Andrzeja Czai, 
przewodniczącego Komisji Nauki Wiary KEP, który mówił o 
zjawisku pentekostalizacji w Kościele i pewnych problemach 
wynikających z bardzo dużego zróżnicowania grup i propozycji 
oraz o sprawach związanych z egzorcyzmami. Konferencjom 
bp. Czai towarzyszyła ożywiona dyskusja. 
 
W ramach tzw. informacji bieżących przedstawiono plany for-
macyjne 10 istniejących przy Konferencji komisji. Natomiast 
sekretarka generalna s. Jolanta Olech przedstawiła wyniki 
przeprowadzonej w ostatnim czasie wśród zgromadzeń zakon-
nych żeńskich kwerendy odnoszącej się do wprowadzenia 
norm i procedur ochrony nieletnich, jako wypełnienia polecenia 
wydanego przez Ojca Świętego w odniesieniu do ochrony 
nieletnich w instytucjach kościelnych. 
 
Z kwerendy wynika, że większość zgromadzeń zakonnych 
żeńskich opracowała i wprowadziła w życie takie normy, także 
w odniesieniu do prowadzonych przez nie dzieł. Przeszkoliła 
osoby odpowiedzialne za ochronę nieletnich, jak również per-
sonel świecki pracujący w dziełach. W kwerendzie siostry zgło-

siły jeden przypadek molestowania (sprawcą był pracownik 
świecki). W jednym przypadku zostało zgłoszone nieprawdziwe 
oskarżenie wobec siostry pracującej w domu opieki. Sąd sio-
strę uniewinnił. 
 
– Problem wykorzystywania seksualnego nieletnich w Kościele 
wywołał w nas wszystkich ogromny ból, smutek i pragnienie, 
by położyć temu kres. Wspólnym przekonaniem nas, jako 
sióstr zakonnych, jest z całą pewnością to, że przede wszyst-
kim muszą zostać dostrzeżone ofiary. Muszą też otrzymać 
pomoc. Ta trudna sytuacja jest wezwaniem do modlitwy za nas 
wszystkich, za cały Kościół, który musi iść prawdziwą drogą 
oczyszczenia i zadośćuczynienia. – Jestem pełna ufności – 
podkreśla s. Olech. 
 

 
 
W ostatnim dniu obrad Mszy św. w Sanktuarium św. Faustyny 
przewodniczył bp Artur Miziński a homilię wygłosił bp Jacek 
Kiciński, przewodniczący Komisji KEP ds. Życia Konsekrowa-
nego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Po Eucharystii sio-
stry wysłuchały referatu bp. Kicińskiego o nadziejach i wyzwa-
niach życia konsekrowanego dziś oraz wystąpienia ks. Piotra 
Kroczka, Kościelnego Inspektora Danych Osobowych na temat 
ochrony danych osobowych w zgromadzeniach zakonnych. 

  Za: www.zakony-zenskie.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BP CZAJA: NIE MA CZEGOŚ 
TAKIEGO JAK „MSZA Z 

MODLITWĄ  O UZDROWIENIE” 
 
Nie ma czegoś takiego jak Msza św. z 
modlitwą o uzdrowienie – stwierdził w 
rozmowie z KAI bp Andrzej Czaja. 
Przewodniczący Komisji Nauki Wiary 
KEP był gościem obrad wyższych prze-
łożonych żeńskich zgromadzeń zakon-
nych, która obraduje w Warszawie. 
Biskup opolski mówił m.in. o pozytyw-
nych i negatywnych wpływach tzw. pen-
tekostalizacji na życie Kościoła w Pol-
sce. Hierarcha zapowiedział wydanie 

dokumentu poświęconego kryteriom 
eklezjalności wspólnot w Kościele. 
 
Już w ub. roku bp Czaja wyjaśniał w 
jednym z wywiadów, że pentekostali-
zmem nazywa się ruch religijny, który 
zrodził się na początku XX wieku w 
Stanach Zjednoczonych, w nurcie 
ewangelikalnego protestantyzmu. Ruch 
ten przyznaje centralne miejsce wyda-
rzeniu Pięćdziesiątnicy, tajemnicy wyla-
nia Ducha Świętego na apostołów 
zgromadzonych w Jerozolimie. Stąd 
nazwa: „ruch zielonoświątkowy” – tłu-
maczył biskup opolski. 
 
Dziś o zjawisku pentekostalizacji bp 
Czaja mówił w Warszawie podczas 
Konferencji Wyższych Przełożonych 
Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. W 

rozmowie z KAI wyjaśniał, że zjawisko to 
w świecie teologii zachodniej oznacza 
bardziej dzieło odnowy życia duchowego 
w Kościele na bazie nowego doświad-
czenia obecności i działania Ducha 
Świętego. 
 
Biskup opolski zaznaczył, że penteko-
stalizacja może mieć także dobry wpływ 
na Kościół katolicki. Wspomniał tu o 
mocnym akcentowaniu osobistej relacji z 
Jezusem, otwarcia na działanie Ducha 
Świętego czy nacisk na teologię słowa 
Bożego. 
 
Natomiast obawy co do wpływów ru-
chów pentekostalnych wynikają z obec-
nego tam przesadnego akcentowania 
doświadczenia religijnego konkretnego 
lidera prowadzącego grupę. Jest to 

http://www.zakony-zenskie.pl/
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niekiedy źródłem przedmiotowego po-
traktowania słowa Bożego. „Czasami 
używa się słowa Bożego dla potwier-
dzenia prawdziwości mojego przeżycia 
religijnego, a z tego przeżycia robi się 
normę postępowania własnego lub całej 
wspólnoty” – wyjaśniał biskup. 
 
Zdaniem bp. Czai, kładąc akcent na 
doświadczenie osobiste, ruchy penteko-
stalne lekceważą tradycję i refleksję 
teologiczną na rzecz tego, co się prze-
żywa, a więc emocji. To z kolei powodu-
je wyłączenie zdrowego rozsądku i re-
fleksji nad przeżywaniem swojej wiary. 
„W konsekwencji mamy takie różne 
zjawiska jak tarzanie się po podłodze 
czy inne dziwne zachowania” – wskazu-
je biskup, przywołując zjawisko określa-
ne jako „Toronto Blessing” [„Błogosła-
wieństwo z Toronto” – nabożeństwa, 
które pojawiło się na początku 1994 r. w 
jednym ze zborów zielonoświątkowych 
w Kanadzie. W trakcie modlitwy uczest-
nicy tracili przytomność, padali na zie-
mię, wpadali w euforyczne stany itp. – 
przyp. KAI]. Bp Czaja zapowiedział, że 
kierowana przezeń Komisja wyda notę 
na ten temat. 
 
Próbując wyjaśnić popularność ruchów 
pentekostalnych bp Czaja ocenił, że 
zachęcają one ofertą szczęścia, przeba-
czenia, zdrowia. Z tego właśnie wynika, 
jego zdaniem, popularność modlitw o 
uzdrowienie, uwolnienie itd. „To, co mnie 

niepokoi, to próby wplatania w liturgię 
Mszy św. – której kształt  Ko-
ściół dokładnie określa – jakichś dodat-
kowych modlitw czy rytuałów. Tak, jakby 
sama Msza św. nie wystarczała – zwra-
ca uwagę bp Czaja. – W ten sposób 
deprecjonuje się wartość sakramentów, 
a jednocześnie podważa skuteczność 
ich działania, a wprowadza się jakieś 
„sakramentalia” czy różne inne ryty – 
dodaje, wspominając także zakazaną 
przez episkopat tzw. „spowiedź furtko-
wą”. 

 
 
Pytany o ocenę tzw. Mszy św. z modli-
twą o uzdrowienie z punktu widzenia 
nauki wiary bp Czaja stwierdził, że prak-
tyki różnych tego rodzaju nabożeństw a 
nawet Mszy są niepokojące. Przypo-
mniał, że w 2000 r. Kongregacja Nauki 
Wiary wydała instrukcję na temat modli-

twy o uzdrowienie pt. “Ardens felicitatis 
desiderium”, która te sprawy porządkuje. 
„Nie ma czegoś takiego jak Msza św. z 
modlitwą o uzdrowienie. Każda Msza 
jest bowiem więcej niż uzdrowieniem – 
jest zbawcza, jest zbawieniem. Elemen-
tem zbawienia jest uzdrowienie – oczy-
wiście wszystko według woli Bożej” – 
tłumaczy bp Czaja. Precyzuje następnie, 
że dopuszczalne są nabożeństwa – 
które także mają określona strukturę – 
czy modlitwa o uzdrowienie po Mszy św. 
„Natomiast psychomanipulacją jest 
ogłaszanie podczas Mszy czy nabo-
żeństw o uzdrowienie, że oto w tej chwili 
Pan Bóg uzdrawia tego czy innego, 
konkretnego uczestnika takiej modlitwy” 
– podkreślił biskup opolski dodając, że 
„ogłasza się uzdrowienia, a nikt tego nie 
weryfikuje”. 
 
Zdaniem hierarchy u podstaw, czy w tle 
tego typu działań, widać niebezpieczną 
tendencję do „robienia” chrześcijaństwa i 
sprowadzania go na poziom terapii, albo 
zaspokajania podstawowych ludzkich 
pragnień i potrzeb: zdrowia, szczęścia, 
przebaczenia. 
 
Bp Czaja zapowiedział, że Komisja 
Nauki Wiary, we współpracy z Zespołem 
ds. Nowej Ewangelizacji, opracuje do-
kument poświęcony kryteriom eklezjal-
ności wspólnot w Kościele.          Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

JASNA GÓRA: MODLITWA W INTENCJI FRANCUZÓW 
 
„Z wielkim bólem przyjęliśmy informację o tragicznych wyda-
rzeniach w Paryżu i od razu rozpoczęliśmy naszą modlitwę w 
intencji narodu francuskiego, za paryżan, za tych którzy wciąż 
ratują katedrę” – powiedział przeor Jasnej Góry. Przypomniał, 
że od kilku miesięcy w sercu Kościoła we Francji jest kopia 
Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Została umieszczona wraz 
z relikwiami św. Jana Pawła II w kaplicy polskiej, pierwszej 
narodowej kaplicy w Notre-Dame. Według doniesień zarówno 
Ikonę, jak i relikwie Papieża Polaka udało się uratować. 
 
O. Marian Waligóra zauważył, że paryska katedra jest pod 
wezwaniem Matki Bożej i obecność tam Wizerunku Królowej 
Polski to wielki zaszczyt: „To wielka duma dla nas, że w sercu 
Francji jest obecna kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej, tym 
bardziej, że związane to jest ze stuleciem odzyskania niepod-
ległości przez naszą Ojczyznę. Przy całej tej tragedii Bogu 
niech będą dzięki, że te święte znaki Bożej obecności zostały 
ocalone. Mamy nadzieję, że w odnowionej katedrze będą dalej 
miejscem do duchowej reflekscji”. 

 
 
W czasie Apelu Jasnogórskiego abp Wacław Depo, metropoli-
ta częstochowski, zawierzył Matce Bożej Europę. „Prośmy 
Matkę Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, aby 
ogień miłości panował wśród ludzi a oddalał nienawiść i wszel-
ką przemoc”.                      Za: www.jasnagora.com  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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GENERAŁ BRACI MNIEJSZYCH NA ROZPOCZĘCIU OBCHODÓW WIELKIEGO TYGODNIA W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 
 

 
 
Uroczysta Eucharystia z poświęceniem 
palm oraz pierwsze sceny Misterium 
Męki Pańskiej rozpoczęły w Sanktua-

rium Pasyjno – Maryjnym w Kalwarii 
Zebrzydowskiej obchody Wielkiego 
Tygodnia. W Polskiej Jerozolimie mają 
one szczególną formę i gromadzą tysią-
ce pątników. 
 
Przed południem uroczystościom prze-
wodniczył o. Michael Perry OFM, Gene-
rał Zakonu Braci Mniejszych, który przy-
był z Rzymu na zaproszenie kustosza 
sanktuarium. Przy kaplicy św. Rafała 
odbyło się poświęcenie gałązek palmo-
wych, a następnie procesja do bazyliki. 
Na początku Mszy świętej Ojca Genera-
ła oraz wszystkich pielgrzymów, którzy 
przybyli do Kalwarii powitał o. Konrad 
Cholewa OFM, kustosz. 
 
Podczas Mszy świętej homilię wygłosił 
Ojciec Generał. W pierwszych słowach 
zwrócił uwagę wiernych na to, że przy-
byli do sanktuarium, by dołączyć do 
Jezusa w Jego ostatniej podróży.  
– Jezus często był sam. Był odrzucony 
przez przywódców religijnych i politycz-
nych, odrzucony nawet przez tych, któ-
rzy słuchali i czuli się pociągnięci Jego 
przesłaniem i „cudownymi czynami”, 
których dokonywał pośród nich. 

Dalej odniósł się do sytuacji w życiu 
ludzi, które mogą przynosić zniechęce-
nie i przygnębienie, a nawet zrezygno-
wanie. 
 
– „Hosanna”, które usłyszeliśmy w 
Ewangelii św. Łukasza, na rozpoczęcie 

naszego dzisiejszego święta, jest echem 
pewnego rodzaju wiary, która nieustan-
nie szuka potwierdzenia. Kiedy przycho-
dzą kłopoty, kiedy pojawiają się wątpli-
wości, kiedy tracimy kochaną osobę lub 
gdy nasze małżeństwo lub inne ważne 
części naszego życia rozpadają się, 
kiedy jesteśmy świadkami skandali w 
Kościele, kiedy natychmiast nie otrzymu-
jemy od Boga tego, co uważamy za 
potrzebne – wszystkie te chwile mogą 
nas skłonić do rezygnacji z Boga, porzu-
cenia Kościoła, ciała Chrystusa, a nawet 
porzucenia siebie samego, do poddania 
się! 

 
Według Generała, te trudne, samotne 
momenty pokazują miłość Boga i w nich 
objawia się znaczenie życia Jezusa, 
Jego cierpienia, śmierci na krzyżu i Jego 
zmartwychwstania. Pokazują jak wielką 
cenę jest gotów zapłacić Bóg dla zba-
wienia człowieka. 
 
– Dzisiaj i przez cały ten tydzień łączymy 
się z Jezusem w procesji ku Kalwarii, 
dokładnie nazwie tego świętego miejsca, 
w którym jesteśmy zgromadzeni. Mam 
nadzieję, że każdy z nas przyszedł z 
otwartymi rękami i otwartymi sercami.  
Kaznodzieja przypomniał słowa papieża 
Franciszka z listu apostolskiego o świę-
tości życia, że jesteśmy wezwani do 
wyrażenia głębi naszej wiary i zaufania 
do Boga poprzez małe i wielkie akty 
miłości, akceptacji, miłosierdzia, przeba-
czenia i solidarności ze wszystkimi. 
Zachęcał, by stanąć pod krzyżem Jezu-
sa obok Maryi i tak jak Ona, przyjąć 

interwencję Boga, który pokazuje nam w 
ten sposób całkowicie nowy rodzaj po-
strzegania obecności i swojego działania 
w świecie. 
 
– W miejsce sądu i potępienia Maryja i 
my wszyscy jesteśmy zaproszeni do 
przyjęcia Boga gościnnego, miłosierne-
go, przebaczającego. Boga ostateczne-
go pokoju – mówił. 
 
Na zakończenie prosił, by Wielki Ty-
dzień był nie tylko czasem głębszego 
zrozumienia, co znaczy być uczniem 
Jezusa, ale też okazją ukazania wielkiej 
miłości Boga do człowieka.  
 
– Przez to życie, śmierć i zmartwych-
wstanie Jezus przypomina nam, że tylko 
miłość może generować życie; tylko 
przebaczenie może generować nadzie-
ję; tylko cierpienie może wytworzyć 
zdolność do empatii i solidarności, która 
nie zna granic. To jest nasza historia, to 
jest nasza pieśń, historia tego, kim ma-
my się stać w Chrystusie Jezusie – 
zakończył Generał. 
 
  Popołudniu odegrano sceny kalwaryj-
skiego Misterium Męki Pańskiej: Wjazd 
Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimyo-
raz Wypędzenie przekupniów ze świąty-
ni. 
 
Podczas Misterium kazanie do piel-
grzymów wygłosił kustosz sanktuarium. 
Mówił, że obok witających Jezusa w 
Jerozolimie są ci, którzy czyhają na 
Jego życie.  



9-22 kwietnia 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                       15-16/2019 (528-29)  

 6 

– Z drugiej strony są już ci, którym pra-
wo miłości jakie głosił Pan Jezus nie 
odpowiada, bo godzi w ich pozycję spo-
łeczną, w ich interesy. Kipią do Niego i 
Jego wyznawców agresją, bo śmiało i 
odważnie wykazuje ich błędy, bo dla 
wielu staje się autorytetem i wiarygod-
nym przewodnikiem. 
 
Dalej mówił o przewrotności, do jakiej 
zdolni są ludzie w tłumie: 
– Gdy Jezus się opłacał tłum Go pra-
gnął, bo leczył, uzdrawiał, karmił. Jak 
zmienny potrafi być człowiek w tłumie! 
Bo tłum rządzi się jednym prawem: 
„robię tak, bo wszyscy tak robią”. Ale 
przecież tłum tworzą ludzie. Konkretne 
osoby, powołane do mądrości i refleksji, 

do odpowiedzialności i miłości, do praw-
dy i dobra. Dlatego w Kościele mówi się 
nie o tłumie, ale o wspólnocie. Tłum, 
choć przez wielu oczekiwany nic nie 
wnosi, jeśli nie tworzy odpowiedzialnej 
wspólnoty.  

 
Kustosz zachęcał wszystkich do zaan-
gażowania się we wspólnotę wiary i 
przywołał słowa papieża Franciszka z 
encykliki Gaudete et exultate mówiącej o 
tym, że najlepszą przeciwwagą dla sze-
rzącego się zła jest rozwój dobra i 
wzrost miłości. 
 
– Kim ja jestem w tym tłumie? Czy je-
stem uczniem Jezusa wpatrzonym w 
Mistrza, który idzie za mnie na krzyż? 

Czy mam w sobie odwagę, miłość, 
prawdę i odpowiedzialność? – Pytał 

ojciec Konrad. 
 
Na koniec zwracał uwagę, by nie pozo-
stawać ciekawym widzem, ale zawsze 
opowiadać się po stronie Pana. 
 
W sanktuarium od Wielkiego Poniedział-
ku do Wielkiej Środy będą sprawowane 
Msze św. z kazaniem odpustowym o 
godz. 6.00 oraz Gorzkie Żale z kaza-
niem pasyjnym o 18.00. Ze spowiedzi 
będzie można skorzystać w godzinach 
otwarcia bazyliki – od 6.00 do 20.00. 
Kolejne sceny Misterium odbędą się w 
Wielką Środę o godz. 20.00. 

             Za: www.kalwaria.eu   
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SUKCES AKCJI „MISJONARZ NA POST” 

 
W tegorocznej edycji „Misjonarza na Post” udział wzięło prawie 
20 tysięcy osób. To o 5 tysięcy więcej niż rok temu.Misjonarze 
z całego świata przesyłają podziękowania za cały modlitewny 
szturm, jakiego dokonali uczestnicy akcji. 
 
W okresie wielkiego Postu za każdego z misjonarzy modliło się 
co najmniej 9 osób. 
 
„O wsparciu dla misji mówi się najczęściej w kontekście mate-
rialnym, bo przecież do wybudowania kościołów, kaplic czy 
szpitali potrzebne są środki. Pamiętamy jednak, że nie mniej 
ważna jest modlitwa. Ona bardzo pomaga tym, którzy pracują 
często w skrajnie wymagających warunkach w różnych regio-
nach świata” – wyjaśnił o. Marcin Wrzos OMI, pomysłodawca 
inicjatywy i redaktor naczelny „Misyjnych Dróg”. 
 
Zofia Kędziora, koordynator akcji, wyraziła radość z rozrastają-
cego się z roku na rok wydarzenia. 
 
„Tegoroczna edycja projektu znów przewyższyła wszelkie 
nasze oczekiwania. Jeszcze przed rozpoczęciem Wielkiego 
Postu do akcji dołączył pierwszy tysiąc modlących się osób. 

Cała inicjatywa była dobrym pretekstem do tego, żeby w ogóle 
zainteresować się tematem misji i misjonarzy, tego jaką wyko-
nują pracę i co na misjach się dzieje” – podkreśliła. 
 

 
 
Honorowy patronat nad akcją objęli ks. abp Stanisław Gądecki, 
Przewodniczący KEP, metropolita poznański, oraz ks. bp Jerzy 
Mazur SVD, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. 
Misji.                                                       Za: www.radiomaryja.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

75-LECIE KAPŁAŃSTWA 
O. JERZEGO TOMZIŃSKIEGO OSPPE 
 
Niezwykły jubileusz, 75-lecie kapłań-
stwa, przeżywa dziś o. Jerzy Tomziński, 
najstarszy paulin w Zakonie, były dwu-
krotny generał Zakonu Paulinów i trzy-
krotny przeor Jasnej Góry.  
 
Jubileuszowej Mszy św. celebrowanej o 
godz. 7.00 przed Cudownym Obrazem 
Matki Bożej przewodniczył o. Arnold 
Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów.  
„To niezwykły jubileusz, niezwykła łaska, 
która stała się udziałem naszego Jubila-
ta. Otaczamy Go naszą modlitwą, naszą 
życzliwością i naszą wdzięcznością za 
ten niezwykły czas kapłańskiej posługi” – 

powiedział rozpoczynając Eucharystię o. 
Chrapkowski.  
 

 
 
„Dziś także pragniemy modlić się w 
intencji papieża seniora Benedykta w 

92-gie Jego urodziny, jak również ogar-
niamy nasz modlitwą to, czego byliśmy 
świadkami wczoraj, spalenie katedry 
Notre-Dame w Paryżu, miejscu, w któ-
rym również znajduje się kopia cudownej 
Jasnogórskiej Ikony” – dodał generał 
Zakonu.  
 
„Nie często mamy możliwość dziękować 
Bogu za dar 75-lecia kapłaństwa zakon-
nych współbraci – zauważył w homilii o. 
Chrapkowski  – Jest to łaska, tak dla 
Ciebie, drogi Ojcze, jak i dla nas, dlatego 
w tej wspólnocie dziękujemy dziś Naj-
wyższemu i Wiecznemu Kapłanowi 
Jezusowi Chrystusowi za Twoje kapłań-
ski i paulińskie powołanie”.  

 
 „Wszystkie powołanie w Starym Testa-
mencie mają za przedmiot posłannictwo 
– kontynuował generał – Jeśli Bóg po-

http://www.kalwaria.eu/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/04/Misjonarz-na-post.png
http://www.radiomaryja.pl/
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wołuje, to w tym celu, aby człowieka 
obdarzyć jakimś posłannictwem. Powo-
łanie jest niejako apelem, jaki Bóg kieru-
je do człowieka, którego wybrał, i które-
go przeznacza do jakiś specjalnych 
zadań. Zatem u źródła powołania jest 
Boże wybranie. Celem tego powołania 
jest natomiast wypełnienie woli Bożej. 
Powołanie nie jest wymysłem człowieka, 
ale odwiecznym planem Bożego zamy-
słu. Odpowiedź na to zaproszenie 
wprowadza w tajemnicę Bożego zba-
wienia, jednocześnie staje się wyrazem 
uszanowania woli Boga”.  
„Drogi ojcze jubilacie, te długie lata two-
jej kapłańskiej posługi pokazują nam, że 
każdy, który został przez Boga powołany 

i obdarowany sakramentem kapłaństwa 
po pierwsze powinien nieustannie dzię-
kować Bogu za łaskę powołania, i nie 
ufając we własne siły i ludzkie przemy-
ślenia, powinien trwać w tajemnicy Wie-
czernika, powracać nieustannie w duchu 
do Wieczernika, do tajemnicy euchary-
stycznego i kapłańskiego narodzenia.  
Bez tego zjednoczenia z Bogiem, bez 
wierności Chrystusowi i Kościołowi, bez 
zawierzenia Maryi Królowej kapłanów, 
tak łatwo wyprzeć się wiary i zdradzić 
Jezusa” – zaznaczył o. Arnold Chrap-
kowski.  
 
Na zakończenie Eucharystii o. Jerzy 
Tomziński podziękował serdecznie o. 

Arnoldowi Chrapkowskiego za przewod-
niczenie Mszy św. i wygłoszone Słowo 
Boże. Podziękował także przeorowi o. 
Marianowi Waligórze, i pozostałym oj-
com i braciom paulinom oraz wiernym za 
uczestnictwo we Mszy św. i modlitwę w 
Jego intencji. Wspominając dzień świę-
ceń kapłański o. Tomziński powiedział: 
„75 lat temu po święceniach kapłańskich 
ks. bp Kubina w zakrystii powiedział mi: 
życzę, aby ojciec zawsze odprawiał 
prymicje. I ja powtarzałem słowa: życzę, 
by nam nigdy Msza św. nie spowsze-
dniała”.  O. Jerzy Tomziński 24 listopada 
2018 r. świętował 100 lat życia.  

Za: www.jasnagora.com  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

DIECEZJALNY DZIEŃ MŁODYCH U FRANCISZKANÓW W JAŚLE 
 
Blisko 500 młodych ludzi wraz ze swoimi duszpasterzami 
zgromadziło się w Niedzielę Palmową 14 kwietnia 2019 r. w 
sanktuarium pw. św. Antoniego w Jaśle, by w ducho-
wej łączności z papieżem Franciszkiem i młodzieżą całego 
świata, wspólnie się modlić i radować obecnością Pana Boga.  
 
Diecezjalny Dzień Młodych w Jaśle rozpoczęto wspólną modli-
twą. Młodzież z uwagą wysłuchała wyjątkowego świadectwa 
młodego człowieka, uczestnika Światowych Dni Młodzieży w 
Panamie, który podzielił się własnymi wspomnieniami 
i przeżyciami ze spotkań z Ojcem Świętym. 
 
Zgromadzona młodzież wysłuchała również krótkiej prelekcji 
ks. Tomasza Rusyna, dyrektora Domu Diecezjalnego „Tabor” w 
Rzeszowie. Ksiądz Rusyn zaprezentował młodym najnowszy 
dokument papieża Franciszka – Christus vivit, do młodych i 
całego Ludu Bożego. Jak podkreślił „posynodalna adhortacja 
apostolska to nie tylko pisemny dokument, ale szczególny apel 
Ojca Świętego do ludzi młodych, aby zawierzyli swoje życie 
Chrystusowi”. W dalszej części prelekcji, ks. Rusyn zapoznał 
młodzież z osobą św. José Sánchez del Río. 15-letni meksyka-
nin padł ofiarą tortur w czasie „wojny Cristeros” w Meksyku. 
Nawet w ostatnich chwilach swojego życia chłopiec ten nie 

wyparł się wiary w Boga. W listopadzie 2005 r. został beatyfi-
kowany przez papieża Benedykta XVI, a kanonizowany w paź-
dzierniku 2016 r. przez papieża Franciszka. W tym roku patro-
nował ŚDM w Panamie.  
 

 
 
Centralnym punktem spotkania była uroczysta Msza Święta, 
której przewodniczył biskup Edward Białogłowski. Natalia Ja-
nowiec                                                  Za: www.franciszkanie.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

TŁUMY  WIERNYCH 
NA MISTERIUM W LICHENIU 
 

Po raz pierwszy w Sanktuarium Matki 
Bożej Licheńskiej zostało zorganizowa-
ne Misterium Męki Pańskiej. Wydarzenie 
zgromadziło kilkaset osób, które obejrza-
ły inscenizację ostatnich kilku godzin 
ziemskiego życia Jezusa Chrystusa 
(12.04). 
 
W role postaci biblijnych wcielili się za-
równo licheńscy parafianie, jak i osoby 
zaprzyjaźnione z licheńskim sanktua-
rium. Jak wyjaśnił ks. Adam Stankiewicz 
MIC, wicekustosz, pomysł zorganizowa-
nia Misterium zrodził się z potrzeby i 
pragnienia uczestnictwa w tego typu 
wydarzeniu. 

Prace nad  Misterium oraz próby rozpo-
częły się już w styczniu. Jednak najbar-
dziej wytężony okres przygotowań trwał 
od marca. W przedsięwzięcie zaanga-
żowanych było kilkadziesiąt osób. 
 

 
 
Miejscem godzinnego przedstawienia 
był plac przed licheńską bazyliką, gdzie 
aktorzy oraz wierni podążali drogą krzy-

żową oraz schody prowadzące do świą-
tyni, na których usytuowany był pałac 
Poncjusza Piłata, golgota oraz miejsce 
zmartwychwstania. 
 
Misterium poprzedziła Msza św. spra-
wowana w licheńskiej bazylice o godz. 
19.00. Zdaniem ks. Stankiewicza, który 
był odpowiedzialny za organizację, pora 
rozpoczęcia Misterium nie była przypad-
kowa – „chcieliśmy, aby całość rozpo-
częła się po zmroku, gdyż ważnym ele-
mentem całego naszego plenerowego 
przedsięwzięcia była gra świateł i 
dźwięk. Poprze organizację Misterium 
pragnęliśmy wprowadzić wiernych w 
tajemnicę męki, śmierci i zmartwych-
wstania Jezusa Chrystusa” -zakończył 
marianin.                      Za: www.lichen.pl  

http://www.jasnagora.com/
https://www.franciszkanie.pl/uploaded/cache/gallery_photo/uploaded/FSiBundleContentBlockBundleEntityBlockImageBlock/filePath/14301/DSC04673.JPG
http://www.franciszkanie.pl/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/04/Misterium-Męki-Pańskiej-w-Licheniu.jpg
http://www.lichen.pl/
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Refleksja tygodnia 
 
 

 

KOŚCIÓŁ A SKANDAL WYKORZYSTYWANIA SEKSUALNEGO 
Polskie tłumaczenie artykułu Benedykta XVI opublikowanego 11 kwietnia 2019 r. na łamach niemieckiego pisma „Klerusblatt” 

 
Publikujemy pełne tłumaczenie z oryginału niemieckiego 
tekstu Benedykta XVI „Kościół a skandal wykorzystywania 
seksualnego”: 

 
Od 21 do 24 lutego 2019 roku, na zaproszenie papieża Fran-
ciszka, przewodniczący wszystkich konferencji biskupów świa-
ta zgromadzili się w Watykanie, aby dyskutować o kryzysie 
wiary i Kościoła, który odczuwalny jest na całym świecie po 
wstrząsających doniesieniach o nadużyciach ze strony du-
chownych wobec nieletnich. Skala i waga informacji o tych 
wydarzeniach głęboko wstrząsnęły kapłanami i świeckimi, a dla 
wielu zakwestionowały samą wiarę Kościoła. Dlatego potrzeb-
ny był mocny sygnał i poszukiwanie nowego wyjścia, by na 
nowo uczynić Kościół prawdziwie wiarygodnym jako światło 
pośród narodów i pomocną siłę przeciwko siłom zniszczenia. 
 
Ponieważ sam piastowałem odpowiedzialną funkcję pasterza 
w Kościele w momencie publicznego wybuchu kryzysu i jego 
narastania, musiałem postawić sobie pytanie – nawet jeśli jako 
emeryt nie ponoszę już bezpośredniej odpowiedzialności – w 
jaki sposób, spoglądając wstecz, mogę przyczynić się do no-
wego początku. Zatem od ogłoszenia spotkania przewodniczą-
cych konferencji bispupów aż do jego odbycia się, przygotowa-
łem notatki, dzięki którym mogę wnieść kilka uwag, aby dopo-
móc w tej trudnej godzinie. Po kontaktach z sekretarzem Stanu 
kardynałem Parolinem i samym Ojcem Świętym, wydaje mi się 
słuszne opublikowanie w ten sposób powstałego tekstu w 
„Klerusblatt”. 
 
Moja praca składa się z trzech części. W pierwszym punkcie 
próbuję pokrótce przedstawić ogólny kontekst społeczny kwe-
stii, bez którego nie da się zrozumieć problemu. Staram się 
pokazać, że w latach 60-ych nastąpił potworny proces, który na 
taką skalę nigdy nie miał miejsca w historii. Można powiedzieć, 
że w przeciągu 20 lat, od 1960 do 1980 roku, dotychczas obo-
wiązujące standardy w kwestiach seksualności całkowicie się 
załamały i pojawił się brak norm, któremu w międzyczasie 
starano się zaradzić. 
 
W drugim punkcie staram się wskazać następstwa tej sytuacji 
na formację kapłańską i życie księży. 
 
Wreszcie, w trzeciej części, chciałbym rozwinąć pewne per-
spektywy prawidłowej odpowiedzi Kościoła. 
 

I. Ogólny kontekst społeczny 

 
1. Sprawa zaczyna się od wprowadzania dzieci i młodzieży w 
naturę seksualności zgodnie z zaleceniami i poparciem pań-
stwa. W Niemczech, z inicjatywy minister zdrowia, pani Stro-
bel, został nakręcony film, w którym w celach edukacyjnych 
zostało zaprezentowane wszystko to, co wcześniej nie mogło 
być pokazywane publicznie, w tym stosunki seksualne. To, co 
początkowo było przeznaczone wyłącznie do edukacji mło-
dzieży, zostało następnie przyjęte, jakby w oczywisty sposób, 
jako ogólna możliwość. 
Podobne skutki osiągnęła „Sexkoffer” (walizka seksu) wydana 
przez rząd Austrii. Filmy erotyczne i pornograficzne stały się 
rzeczywistością do tego stopnia, że były pokazywane w kinach 

dworcowych. Do tej pory pamiętam, jak pewnego dnia w Raty-
zbonie, przechodząc obok dużego kina, zobaczyłem tłum ludzi, 
którzy stali tam i czekali; coś, co wcześniej doświadczaliśmy 
tylko w czasie wojny, kiedy spodziewano się jakiegoś szcze-
gólnego przydziału. Pozostało mi również w pamięci, jak w 
Wielki Piątek 1970 roku przyjechałem do miasta i zobaczyłem, 
że wszystkie słupy ogłoszeniowe oklejone były dużego formatu 
plakatami prezentującymi dwie kompletnie nagie osoby w ści-
słym objęciu. 
 
Jedną ze swobód, które rewolucja z 1968 roku chciała wywal-
czyć, była całkowita wolność seksualna, która nie dopuszczała 
już żadnych norm. Skłonność do stosowania przemocy, która 
charakteryzowała te lata, jest ściśle związana z załamaniem 
duchowym. Istotnie, w samolotach nie były dozwolone filmy 
erotyczne, gdyż w małej społeczności pasażerów wybuchała 
agresja. Ponieważ ekscesy w dziedzinie ubioru wywoływały 
również agresję, dyrektorzy szkół starali się wprowadzić mun-
durki szkolne, które miały sprzyjać atmosferze nauki. 
 
Do fizjonomii rewolucji ‘68 roku przynależy również to, że pe-
dofilia została zdiagnozowana jako dozwolona i właściwa. 
Przynajmniej dla młodych ludzi w Kościele, ale nie tylko dla 
nich, był to bardzo trudny czas pod wieloma względami. Zaw-
sze zastanawiałem się, w jaki sposób w tej sytuacji młodzi 
ludzie mogą zbliżyć się do kapłaństwa i podjąć je ze wszystki-
mi jego konsekwencjami. Powszechne załamanie się powołań 
do kapłaństwa w tamtych latach i nadmierna liczba zwolnień ze 
stanu duchownego były konsekwencją wszystkich tych wyda-
rzeń. 
 
2. Niezależnie od tego rozwoju nastąpił jednocześnie upadek 
katolickiej teologii moralnej, który uczynił Kościół bezbronnym 
wobec procesów społecznych. Postaram się pokrótce opisać 
przebieg tego procesu. Aż do Soboru Watykańskiego II katolic-
ka teologia moralna opierała się w dużej mierze na prawie 
naturalnym, podczas gdy Pismo Święte było przytaczane jedy-
nie jako tło lub uzasadnienie. W zmaganiach Soboru o nowe 
rozumienie Objawienia, opcja prawa naturalnego została w 
dużej mierze odrzucona, a domagano się teologii moralnej 
opartej całkowicie na Biblii. Wciąż pamiętam, jak wydział jezu-
icki we Frankfurcie przygotował utalentowanego młodego ka-
płana (Schüller) do opracowania moralności opartej całkowicie 
na Piśmie Świętym. Piękna rozprawa ojca Schüllera pokazuje 
pierwszy krok w kierunku budowania moralności opartej na 
Piśmie Świętym. Ojciec Schüller został następnie wysłany na 
dalsze studia do Ameryki i wrócił ze świadomością, że nie 
można przedstawić moralności w sposób systematyczny wy-
chodząc jedynie od Biblii. Następnie próbował bardziej prag-
matycznej teologii moralnej, nie będąc jednak w stanie udzielić 
odpowiedzi na kryzys moralności. 
 
Wreszcie przeważyła w dużej mierze teza, że moralność może 
być określona wyłącznie przez cele ludzkiego działania. Choć 
stare powiedzenie „cel uświęca środki” nie zostało potwierdzo-
ne w tej prymitywnej formie, to jednak jego sposób myślenia 
stał się decydujący. Tak więc nie mogło być niczego absolutnie 
dobrego, ani tak samo zawsze złego, ale tylko względne oce-
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ny. Nie było już dobra, ale tylko to, co w danej chwili i w zależ-
ności od okoliczności względnie lepsze. 
 
Kryzys w uzasadnieniu i przedstawieniu moralności katolickiej 
osiągnął dramatyczne formy pod koniec lat 80-ych i 90-ych XX 
wieku. 5 stycznia 1989 roku ukazała się „Deklaracja Kolońska”, 
podpisana przez 15 katolickich profesorów teologii, która sku-
piała się na różnych punktach kryzysowych między naucza-
niem biskupim a zadaniem teologii. Reakcje na ten tekst, które 
początkowo nie wykraczały poza zwykły poziom protestów, 
szybko przerodziły się w oburzenie przeciwko Magisterium 
Kościoła i osiągnęły w sposób widoczny i słyszalny potencjał 
protestu, który podniósł się na całym świecie przeciwko ocze-
kiwanym tekstom doktrynalnym Jana Pawła II (por. D. Mieth, 
Kölner Erklärung, LThK, VI3, 196). 
 
Papież Jan Paweł II, który bardzo dobrze znał sytuację teologii 
moralnej i śledził ją z uwagą, zlecił wtedy pracę nad encykliką, 
która miała na powrót uporządkować te sprawy. Ukazała się 
ona 6 sierpnia 1993 roku pod tytułem „Veritatis splendor” i 
wywołała gwałtowny sprzeciw ze strony teologów moralnych. 
Wcześniej to właśnie „Katechizm Kościoła Katolickiego” przed-
stawiał przekonująco, w sposób systematyczny, moralność 
głoszoną przez Kościół. 
 
Nie mogę zapomnieć, jak jeden z ówczesnych czołowych nie-
mieckich teologów moralnych, Franz Böckle, wróciwszy do 
swojej szwajcarskiej ojczyzny po przejściu na emeryturę, po-
wiedział – w odniesieniu do ewentualnych decyzji Encykliki 
„Veritatis splendor” – że jeśli encyklika miałaby zadecydować, 
iż istnieją  działania, które są zawsze i we wszelkich okoliczno-
ściach złe, będzie podnosił przeciwko niej głos ze wszystkich 
dostępnych mu sił. Miłosierny Bóg oszczędził mu wykonania 
tego postanowienia; Böckle zmarł 8 lipca 1991 roku. Encyklika 
została opublikowana 6 sierpnia 1993 roku i rzeczywiście za-
wierała decyzję, że istnieją działania, które nigdy nie będą 
dobre. Papież był w pełni świadomy wagi tej decyzji w ówcze-
snej chwili i właśnie do tej części swojego dokumentu zasię-
gnął ponownie konsultacji pierwszorzędnych specjalistów, 
którzy nie uczestniczyli w redagowaniu encykliki. Nie mógł i nie 
wolno mu było pozostawić wątpliwości co do tego, że moral-
ność związana z wyważeniem dóbr musi respektować osta-
teczną granicę. Są dobra, którymi nigdy nie można handlować. 
Są wartości, których nigdy nie wolno poświęcić w imię jeszcze 
wyższej wartości i które stoją również ponad zachowaniem 
życia fizycznego. Jest męczeństwo. Bóg znaczy więcej niż 
przetrwanie fizyczne. Życie, które zostałoby kupione za cenę 
zaparcia się Boga, życie oparte na ostatecznym kłamstwie, jest 
nie-życiem. Męczeństwo jest podstawową kategorią chrześci-
jańskiej egzystencji. To, że w teorii prezentowanej przez 
Böckle’a i wielu innych zasadniczo nie jest ono już moralnie 
konieczne, pokazuje, że stawką jest tutaj istota samego chrze-
ścijaństwa. 
 
W międzyczasie w teologii moralnej pilna stała się jednak ko-
lejna kwestia: powszechnie zapanowała teza, że Magisterium 
Kościoła przysługuje ostateczna kompetencja („nieomylność”) 
jedynie w sprawach wiary, podczas gdy kwestie moralności nie 
mogą być przedmiotem nieomylnych decyzji Magisterium Ko-
ścioła. W tezie tej jest z pewnością coś słusznego, co zasługu-
je na dalsze omówienie. Istnieje jednak morale minimum, które 
jest nierozerwalnie związane z podstawową decyzją wiary i 
którego należy bronić, jeśli wiara nie ma być sprowadzana do 
teorii, ale uznana w jej odniesieniu do konkretnego życia. 
Wszystko to ukazuje jasno, jak autorytet Kościoła w kwestiach 
moralności został zasadniczo poddany w wątpliwość. Ten kto 
odmawia Kościołowi ostatecznej kompetencji doktrynalnej w tej 

dziedzinie, zmusza go do milczenia właśnie tam, gdzie chodzi 
o granicę między prawdą a kłamstwem. 
 
Niezależnie od tej kwestii, w szerokich kręgach teologii moral-
nej została rozwinięta teza, jakoby Kościół nie miał i nie mógł 
mieć żadnej własnej moralności. Zwraca się przy tym uwagę, 
jakoby wszystkie tezy moralne miały również paralele w innych 
religiach, a zatem chrześcijańskie proprium nie może istnieć. 
Jednak na kwestię proprium moralności biblijnej nie można 
odpowiedzieć tym, że dla każdego zdania można znaleźć para-
lelę w innych religiach. Chodzi raczej o całość moralności bi-
blijnej, która jako taka jest nowa i różna względem poszczegól-
nych części. Nauczanie moralne Pisma Świętego ma swoją 
osobliwość w zakotwiczeniu w obrazie Bożym, w wierze w 
jedynego Boga, który ukazał się w Jezusie Chrystusie i który 
żył jako człowiek. Dekalog jest zastosowaniem biblijnej wiary w 
Boga w ludzkim życiu. Obraz Boga i moralność należą do 
siebie, tworząc w ten sposób szczególną nowość chrześcijań-
skiego stosunku do świata i życia ludzkiego. Nawiasem mó-
wiąc, chrześcijaństwo od początku było opisywane słowem 
hodós. Wiara jest drogą, sposobem życia. W pierwotnym Ko-
ściele katechumenat został ustanowiony w odpowiedzi na 
coraz bardziej zdemoralizowaną kulturę jako przestrzeń życio-
wa, w której praktykowano specyficzny i nowy sposób życia 
chrześcijańskiego, a jednocześnie chroniono go przed ogólnym 
sposobem życia. Myślę, że nawet dzisiaj konieczne są takie 
wspólnoty katechumenalne, aby życie chrześcijańskie mogło 
się w ogóle utrzymać w swej specyfice. 

 
II. Pierwsze reakcje kościelne 

 
1. Długo przygotowywany i trwający proces rozpadu chrześci-
jańskiej koncepcji moralności – jak próbowałem pokazać – 
doświadczył w latach 60-ych radykalności, jakiej nigdy wcze-
śniej nie było. Ten rozpad moralnego autorytetu nauczyciel-
skiego Kościoła siłą rzeczy musiał mieć wpływ na jego różne 
przestrzenie życiowe. W kontekście spotkania przewodniczą-
cych konferencji biskupów z całego świata z papieżem Fran-
ciszkiem, kwestia życia kapłańskiego jest szczególnie interesu-
jąca, podobnie jak kwestia seminariów. Problem przygotowania 
do posługi kapłańskiej w seminariach wiąże się w rzeczywisto-
ści z szerokim załamaniem się dotychczasowej formy tego 
przygotowania. 
 
W różnych seminariach powstały kluby homoseksualne, które 
działały mniej lub bardziej otwarcie i znacząco zmieniły klimat 
w seminariach. W seminarium w południowych Niemczech 
mieszkali razem kandydaci do kapłaństwa i kandydaci do 
świeckiej posługi referenta duszpasterstw. W czasie wspólnych 
posiłków seminarzyści przebywali razem z żonatymi referen-
tami duszpasterstw, którym niekiedy towarzyszyła żona i 
dziecko, a czasami ich dziewczyny. Klimat w seminarium nie 
mógł pomóc w przygotowaniu do posługi kapłańskiej. Stolica 
Apostolska wiedziała o takich problemach, nie będąc o nich 
informowana szczegółowo. Pierwszym krokiem było zorgani-
zowanie wizytacji apostolskiej w seminariach w Stanach Zjed-
noczonych. 
 
Ponieważ po Soborze Watykańskim II zmieniły się również 
kryteria wyboru i mianowania biskupów, stosunek biskupów do 
ich seminariów również był różny. Jako kryterium mianowania 
nowych biskupów była teraz przede wszystkim ich „koncyliar-
ność”, którą oczywiście można było rozumieć na różne sposo-
by. W rzeczywistości w wielu częściach Kościoła usposobienie 
soborowe rozumiano jako postawę krytyczną lub negatywną 
wobec obowiązującej do tej pory tradycji, którą teraz należało 
zastąpić nowym, radykalnie otwartym stosunkiem do świata. 
Pewien biskup, który wcześniej był rektorem seminarium, zor-
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ganizował dla seminarzystów pokaz filmów pornograficznych, 
rzekomo z zamiarem uodpornienia ich na zachowania 
sprzeczne z wiarą. Byli – nie tylko w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki – pojedynczy biskupi, którzy całkowicie odrzucili kato-
licką tradycję i dążyli do rozwinięcia w swoich diecezjach pew-
nego rodzaju nowej, nowoczesnej „katolickości”. Być może 
warto zauważyć, że w niemałej liczbie seminariów studenci 
przyłapani na czytaniu moich książek uważani byli za niezdat-
nych do kapłaństwa. Moje książki były ukrywane jako zła litera-
tura i czytane po kryjomu. 
 
Wizytacja, którs potem nastąpiła, nie przyniosła żadnych no-
wych spostrzeżeń, gdyż najwidoczniej różne siły połączyły się, 
by ukryć prawdziwą sytuację. Zarządzono drugą wizytację, 
która przyniosła znacznie więcej informacji, ale pozostała na 
ogół bez konsekwencji. Niemniej jednak od lat 70. XX wieku 
sytuacja w seminariach ogólnie poprawiła się. A jednak nastą-
piło tylko sporadyczne umocnienie powołań kapłańskich, po-
nieważ ogólna sytuacja uległa zmianie. 
 
2. O ile pamiętam, kwestia pedofilii stała się paląca dopiero w 
drugiej połowie lat 80-ych. Była już problemem publicznym w 
Stanach Zjednoczonych, więc biskupi w Rzymie szukali pomo-
cy, ponieważ prawo kościelne, tak jak zostało opracowane w 
nowym kodeksie, nie wydawało się wystarczające do podjęcia 
niezbędnych działań. Rzym i rzymscy kanoniści początkowo 
zmagali się z tą sprawą; ich zdaniem, tymczasowe zawiesze-
nie w posłudze kapłańskiej musiało być wystarczające dla 
dokonania oczyszczenia i wyjaśnienia. Biskupi amerykańscy 
nie mogli tego zaakceptować, ponieważ kapłani pozostawali 
tym samym w służbie biskupa, a zatem byli uznani za osoby 
bezpośrednio z nim związane. Zaczęła się powoli kształtować 
odnowa i pogłębienie umyślnie luźno skonstruowanego prawa 
karnego nowego Kodeksu. 
 
Do tego doszedł podstawowy problem w odbiorze prawa kar-
nego. Tylko tak zwany gwarantyzm obowiązywał jako „koncy-
liarny”. Oznacza to, że przede wszystkim należało zagwaran-
tować prawa oskarżonych i to do tego stopnia, że w rzeczywi-
stości wykluczono jakiekolwiek skazanie. Jako przeciwwagę 
dla często niewystarczających możliwości obrony oskarżonych 
teologów, ich prawo do obrony w ujęciu gwarantyzmu zostało 
rozszerzone do tego stopnia, że skazania były praktycznie 
niemożliwe. 
 
Pozwolę sobie w tym momencie na krótką dygresję. Biorąc pod 
uwagę rozmiar pedofilskich wykroczeń, przychodzi ponownie 
na myśl słowo Jezusa, który mówi: „Kto by się stał powodem 
grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby 
lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze” (Mk 
9, 42). To słowo w pierwotnym znaczeniu nie mówi o seksual-
nym uwodzeniu dzieci. Słowo „mali” w języku Jezusa oznacza 
prostych wierzących, których wiara może być zachwiana po-
przez intelektualną pychę tych, którzy uważają się za inteli-
gentnych. Tak więc Jezus chroni tutaj dobro wiary stanowczą 
groźbą kary dla tych, którzy je krzywdzą. Współczesne użycie 
zdania samo w sobie nie jest błędne, ale nie może przesłaniać 
pierwotnego znaczenia. Tym samym staje się jasne, wbrew 
wszelkiemu gwarantyzmowi, że nie tylko prawo oskarżonego 
jest ważne i wymaga gwarancji. Równie ważne są wysokie 
dobra, takie jak wiara. Zrównoważone prawo kanoniczne, które 
odpowiada całemu przesłaniu Jezusa, musi zatem dostarczać 
gwarancji nie tylko oskarżonemu, wobec którego szacunek jest 
dobrem prawnym. Musi także chronić wiarę, która jest również 
ważnym dobrem prawnym. Właściwie skonstruowane prawo 
kanoniczne musi zatem zawierać podwójną gwarancję – praw-
ną ochronę oskarżonego, prawną ochronę zagrożonego dobra. 
Kiedy ktoś przedstawia dzisiaj tę ze swej natury jasną koncep-

cję, w kwestii ochrony wiary jako dobra prawnego na ogół trafia 
w próżnię. Wiara, w ogólnej świadomości prawa, nie wydaje 
się już mieć rangi dobra wymagającego ochrony. Jest to nie-
pokojąca sytuacja, którą pasterze Kościoła powinni przemyśleć 
i poważnie potraktować. 
 

 
 
Do tych krótkich spostrzeżeń o sytuacji formacji kapłańskiej w 
momencie publicznego wybuchu kryzysu chciałbym teraz do-
dać kilka wskazówek odnośnie rozwoju prawa kanonicznego w 
tej kwestii. Za przestępstwa popełnione przez księży odpowia-
da zasadniczo Kongregacja ds. Duchowieństwa. Ale ponieważ 
w tym czasie gwarantyzm zdominował w dużej mierze sytua-
cję, zgodziłem się z papieżem Janem Pawłem II, że właściwe 
było przydzielenie kompetencji w przypadku tych przestępstw 
Kongregacji Nauki Wiary pod tytułem „Delicta maiora contra 
fidem”. Dzięki tym ustaleniom możliwa była najwyższa kara, 
czyli wykluczenie z duchowieństwa, która nie mogła być nało-
żona w ramach innych tytułów prawnych. Nie był to wybieg, 
aby móc nakładać maksymalną karę, ale konsekwencja zna-
czenia wiary dla Kościoła. Istotnie, ważne jest dostrzeżenie, że 
takie złe prowadzenie się duchownych ostatecznie szkodzi 
wierze: tylko tam, gdzie wiara nie określa już działania człowie-
ka, takie wykroczenia są możliwe. Surowość kary zakłada 
jednak wyraźny dowód przestępstwa – obowiązuje tu treść 
gwarantyzmu. Innymi słowy, aby zgodnie z prawem nałożyć 
maksymalną karę, konieczny jest prawdziwy proces karny. 
Jednak zarówno diecezje, jak i Stolica Apostolska zostały tym 
przytłoczone. Sformułowaliśmy zatem minimalną formę postę-
powania karnego i pozostawiliśmy otwartą możliwość, aby 
sama Stolica Apostolska przejmowała proces tam, gdzie die-
cezja lub metropolia nie są w stanie tego zrobić. W każdym 
przypadku proces musiałby być zweryfikowany przez Kongre-
gację Nauki Wiary w celu zagwarantowania praw oskarżonego. 
Ostatecznie, w Feria IV (t.j. w zgromadzeniu członków Kongre-
gacji), utworzyliśmy instancję apelacyjną, aby dać możliwość 
odwołania się od procesu. Ponieważ wszystko to w rzeczywi-
stości wykraczało poza możliwości Kongregacji Nauki Wiary i 
w ten sposób powstawały opóźnienia, którym należało zapo-
biec w związku z naturą sprawy, papież Franciszek przedsię-
wziął dalsze reformy. 
 

III. Perspektywy co do prawidłowej odpowiedzi 

 
1. Co należy zrobić? Czy musimy stworzyć inny kościół, aby 
wszystko było w porządku? Tyle tylko, że taki eksperyment 
został już podjęty i się nie powiódł. Jedynie posłuszeństwo i 
miłość do naszego Pana Jezusa Chrystusa mogą wskazać 
właściwą drogę. Spróbujmy więc najpierw zrozumieć na nowo i 
od wewnątrz, czego Pan chciał i chce wobec nas. 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9gO7zitLhAhWkw8QBHQxNDNEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.wprost.pl/swiat/10207505/rewolucja-seksualna-przyczyna-pedofilii-w-kosciele-slowa-benedykta-xvi-wywolaly-dyskusje.html&psig=AOvVaw2sAyGctJdH3L87WA2n7Rqt&ust=1555417049619145
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Na początku powiedziałbym, że jeśli chcielibyśmy naprawdę 
krótko podsumować treść wiary opartej na Biblii, moglibyśmy 
powiedzieć: Pan rozpoczął historię miłości z nami i chce objąć 
w niej całe stworzenie. Przeciwstawienie się złu, które zagraża 
nam i całemu światu, może ostatecznie polegać tylko na pod-
daniu się tej miłości. Takie jest prawdziwe antidotum na zło. 
Moc zła wynika z naszej odmowy kochania Boga. Odkupiony 
jest ten, kto powierza się miłości Boga. Nasze nieodkupienie 
opiera się na niemożności kochania Boga. Nauka kochania 
Boga jest zatem drogą odkupienia ludzi. 
 
Spróbujmy trochę bardziej rozwinąć tę zasadniczą treść Boże-
go objawienia. Wtedy możemy powiedzieć, że pierwszym pod-
stawowym darem, jaki ofiarowuje nam wiara, jest pewność, że 
Bóg istnieje. Świat bez Boga może być tylko światem bez zna-
czenia. Bo skąd pochodzi wszystko, co jest? W każdym razie 
nie miałoby żadnej podstawy duchowej. Po prostu jest i nie ma 
ani celu ani sensu. Nie ma wtedy żadnych standardów dobra 
czy zła. Wtedy przeważa tylko to, co jest silniejsze od drugie-
go. Władza jest wtedy jedyną zasadą. Prawda się nie liczy, 
praktycznie nie istnieje. Tylko wówczas, gdy rzeczy mają przy-
czynę duchową, gdy są chciane i zamierzone, tylko wówczas, 
gdy istnieje Bóg Stwórca, który jest dobry i chce dobra, również 
ludzkie życie może mieć sens. 
 
To, że istnieje Bóg jako Stwórca i miara wszystkich rzeczy, jest 
przede wszystkim pierwotnym wymogiem. Jednak Bóg, który w 
ogóle nie wyrażałby siebie, nie dałby się poznać, pozostałby 
przypuszczeniem, a więc nie mógłby określać kształtu naszego 
życia. Aby Bóg był prawdziwie Bogiem w świadomym stworze-
niu, musimy oczekiwać, że w jakiś sposób wyrazi On siebie. 
Uczynił to na wiele sposobów, ale przede wszystkim w woła-
niu, które dotarło do Abrahama i dało ludziom orientację w 
poszukiwaniu Boga, wykraczającą poza wszelkie oczekiwania: 
sam Bóg staje się stworzeniem, mówi jako człowiek z nami, 
ludźmi. 
 
Tak więc zdanie „Bóg jest” staje się w końcu naprawdę dobrą 
nowiną, ponieważ jest czymś więcej niż poznaniem, ponieważ 
stwarza miłość i jest miłością. Przywrócenie tego ludzkiej świa-
domości jest pierwszym i podstawowym zadaniem powierzo-
nym nam przez Pana. 
 
Społeczeństwo, w którym Bóg jest nieobecny – społeczeństwo, 
które Go nie zna i traktuje Go jakby nie istniał, jest społeczeń-
stwem, które traci swoją miarę. Kiedy Bóg umiera w społe-
czeństwie, staje się ono wolne – zapewniano nas. W rzeczywi-
stości śmierć Boga w społeczeństwie oznacza także koniec 
wolności, ponieważ umiera cel, który daje ukierunkowanie. I 
ponieważ znika miara, która wskazuje nam kierunek, ucząc 
nas odróżniania dobra od zła. Społeczeństwo Zachodu jest 
społeczeństwem, w którym Bóg jest nieobecny w sferze pu-
blicznej i który nie ma mu nic do powiedzenia. I dlatego jest to 
społeczeństwo, w którym coraz bardziej zatraca się miara 
człowieczeństwa. W poszczególnych punktach staje się nagle 
jasne, że to, co jest złe i co niszczy człowieka, stało się całkiem 
oczywiste. Tak jest w przypadku pedofilii. Jeszcze niedawno 
teoretyzowano o niej jako o czymś całkiem prawidłowym, pod-
czas gdy ona rozprzestrzeniała się coraz bardziej. A teraz 
uświadamiamy sobie z szokiem, że naszym dzieciom i młodym 
ludziom przytrafiają się rzeczy, które grożą ich zniszczeniem. 
To, że mogło się to rozprzestrzenić także w Kościele i pośród 
księży, musi nami szczególnie wstrząsać. 
 
Dlaczego pedofilia mogła osiągnąć takie rozmiary? Ostatecz-
nie powodem jest brak Boga. Także my, chrześcijanie i księża, 
wolimy nie mówić o Bogu, ponieważ taka mowa nie wydaje się 
praktyczna. Po wstrząsie drugiej wojny światowej, my, w 

Niemczech, zaznaczyliśmy w naszej Konstytucji jeszcze bar-
dziej stanowczo odpowiedzialność przed Bogiem będącym 
zasadą przewodnią. Pół wieku później nie było już możliwe 
przyjęcie w konstytucji europejskiej odpowiedzialności przed 
Bogiem jako zasadą przewodnią. Bóg jest postrzegany jako 
partyjna sprawa małej grupy i nie może już stanowić zasady 
przewodniej dla wspólnoty jako całości. W tej decyzji odzwier-
ciedla się sytuacja Zachodu, gdzie Bóg stał się prywatną spra-
wą mniejszości. 
 
Pierwsze zadanie, które musi wypływać z moralnych wstrzą-
sów naszych czasów, polega na tym, byśmy ponownie zaczęli 
żyć Bogiem i skierowani ku Niemu. My sami musimy się prze-
de wszystkim ponownie nauczyć uznawać Boga za fundament 
naszego życia, zamiast pomijać Go jak jakiś nierealny frazes. 
Nigdy nie zapomnę ostrzeżenia, jakie kiedyś napisał do mnie 
wielki teolog Hans Urs von Balthasar na jednej ze swoich pocz-
tówek. „Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego 
nie zakładać, ale wskazywać!”. Istotnie, także w teologii Bóg 
jest często traktowany jako oczywistość, ale konkretnie nikt się 
Nim nie zajmuje. Temat Boga wydaje się tak nierealny, tak 
oddalony od rzeczy, które nas zajmują. A jednak wszystko 
staje się inne, kiedy nie zakłada się z góry Boga, ale Go wska-
zuje. Kiedy nie zostawia się Go jakoś w tle, ale uznaje za cen-
trum naszego myślenia, mówienia i działania. 
 
2. Bóg stał się dla nas człowiekiem. Stworzenie-człowiek jest 
przez Niego tak miłowany, iż zjednoczył się z nim i w ten spo-
sób wkroczył bardzo konkretnie w ludzką historię. Rozmawia z 
nami, żyje z nami, cierpi z nami i wziął na siebie za nas śmierć. 
Mówimy o tym szczegółowo w teologii za pomocą uczonych 
słów i myśli. Ale właśnie w ten sposób powstaje ryzyko, że 
staniemy się panami wiary, zamiast pozwolić się odnowić i 
opanować wierze. 
 
Zastanówmy się nad tym w odniesieniu do centralnego punktu, 
jakim jest sprawowanie Najświętszej Eucharystii. Nasze podej-
ście do Eucharystii może jedynie budzić niepokój. Sobór Waty-
kański II słusznie skupił się na przywróceniu tego sakramentu 
Obecności Ciała i Krwi Chrystusa, Obecności Jego Osoby, 
Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania do centrum życia 
chrześcijańskiego i samej egzystencji Kościoła. Częściowo tak 
się też stało i chcemy być za to Panu całym sercem wdzięczni. 
Nadal dominująca jest jednak inna postawa: To nie głęboki 
szacunek dla obecności śmierci i zmartwychwstania Chrystusa 
przeważa, ale sposób postępowania z Nim, który niszczy wiel-
kość tajemnicy. Malejące uczestnictwo w niedzielnej Euchary-
stii pokazuje, jak mało my, współcześni chrześcijanie, doce-
niamy wielkość daru, który polega na Jego rzeczywistej obec-
ności. Eucharystia zostaje zdeprecjonowana do ceremonialne-
go gestu, kiedy uważa się za oczywistość, że grzeczność wy-
maga, aby udzielić jej na rodzinnych uroczystościach czy przy 
takich okazjach jak śluby i pogrzeby wszystkim tym, którzy 
zostali zaproszeni z powodów rodzinnych. Oczywistość, z jaką 
gdzieniegdzie obecni przyjmują Najświętszy Sakrament w 
komunii pokazuje, że ludzie postrzegają komunię jako gest 
wyłącznie ceremonialny. Zatem, kiedy zastanowimy się nad 
tym co należałoby uczynić, będzie jasne, że nie potrzebujemy 
innego, wymyślonego przez nas Kościoła. Konieczna jest dużo 
bardziej odnowa wiary w realność Jezusa Chrystusa danego 
nam w Najświętszym Sakramencie. 
 
W rozmowach z ofiarami pedofilii bardzo mocno uświadomiłem 
sobie tę konieczność. Młoda kobieta, która usługiwała przy 
ołtarzu jako ministrantka, opowiedziała mi, że kapelan, jej 
zwierzchnik jako ministrantki, zawsze inicjował wykorzystywa-
nie seksualne, jakiego dopuszczał się wobec niej, słowami: „To 
jest ciało moje, które będzie za ciebie wydane”. To oczywiste, 
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że ta kobieta nie może już słuchać słów konsekracji bez strasz-
liwego doświadczania w sobie tego całego cierpienia wykorzy-
stywania. Tak, musimy pilnie błagać Pana o przebaczenie i 
przede wszystkim musimy Go wzywać i prosić Go, aby nauczył 
nas wszystkich na nowo rozumieć wielkość Jego Męki, Jego 
ofiary. I musimy zrobić wszystko, aby chronić dar Najświętszej 
Eucharystii przed nadużyciami. 
 
3. I na końcu mamy Misterium Kościoła. Niezapomniane pozo-
staje zdanie, którym niemal sto lat temu Romano Guardini 
wyraził radosną nadzieję, jaka została wzbudzona w nim i w 
wielu innych: „Rozpoczęło się wydarzenie o nieocenionym 
znaczeniu; Kościół budzi się w duszach”. Chciał przez to po-
wiedzieć, że nie doświadczano już Kościoła i nie postrzegano 
go jak wcześniej jedynie jako aparatu wkraczającego z ze-
wnątrz w nasze życie, jako pewnego rodzaju urzędu, ale że 
zaczął on być postrzegany jako ten, który jest uobecniany w 
ludzkich sercach – jako coś nie tylko zewnętrznego, ale poru-
szającego nas od wewnątrz. Około pół wieku później, rozważa-
jąc ten proces i spoglądając na to, co się wydarzyło, miałem 
pokusę, by zmienić to zdanie: „Kościół umiera w duszach”. 
Istotnie Kościół dzisiaj jest powszechnie postrzegany jako 
pewnego rodzaju aparat polityczny. Mówi się o nim niemal 
wyłącznie w kategoriach politycznych, a tyczy się to nawet 
biskupów, którzy formułują swoje wyobrażenia Kościoła jutra 
niemal wyłącznie w kategoriach politycznych. Kryzys spowo-
dowany wieloma przypadkami nadużyć ze strony duchownych 
skłania nas do postrzegania Kościoła jako czegoś nieudanego, 
co teraz musimy ponownie wziąć w swoje ręce i ukształtować 
na nowo. Ale własnoręcznie skonstruowany przez nas Kościół 
nie może stanowić nadziei. 
 
Sam Jezus porównał Kościół do sieci, w której znajdują się 
dobre i złe ryby, które na końcu muszą być oddzielone jedne 
od drugich przez samego Boga. Jest także przypowieść o 
Kościele jako polu, na którym rośnie dobre ziarno, które posiał 
sam Bóg, ale także chwasty, które zasiał na nim potajemnie 
„nieprzyjaciel”. Istotnie chwasty na Bożym polu, Kościele, są aż 
nadto widoczne, a złe ryby w sieci także pokazują swoją siłę. A 
jednak pole pozostaje Bożym polem, a sieć Bożą siecią. I 
przez wszystkie czasy są nie tylko chwasty i złe ryby, ale także 
Boży siew i dobre ryby. Głoszenie obu tych rzeczy z naciskiem 
nie jest fałszywą apologetyką, ale konieczną służbą Prawdzie. 
 
W tym kontekście konieczne jest odwołanie się do ważnego 
tekstu w Apokalipsie św. Jana. Diabeł określany jest tu jako 
oskarżyciel, który oskarża naszych braci przed Bogiem dniem i 
nocą (Ap 12,10). W ten sposób Apokalipsa św. Jana podejmu-
je myśl, która stanowi ramy narracji Księgi Hioba (Hi 1 i 2, 10; 
42,7-16). Jest tam mowa o tym, że diabeł starał się umniejszyć 
prawość Hioba przed Bogiem jako coś jedynie zewnętrznego. 
Chodzi dokładnie o to co mówi Apokalipsa: Diabeł chce udo-
wodnić, że nie ma prawych ludzi; że wszelka prawość ludzi jest 
tylko pokazana na zewnątrz. Jeśli się jej przyjrzeć z bliska, 
wówczas pozór prawości szybko znika. Opowieść zaczyna się 
od dysputy między Bogiem a diabłem, w której Bóg wskazał na 
Hioba jako prawdziwie prawego człowieka. Teraz zostanie na 
nim sprawdzone, kto ma rację. Zabierz mu to co posiada, a 
zobaczysz, że nic nie pozostanie z jego pobożności – argu-
mentuje diabeł. Bóg pozwala mu na tę próbę, którą Hiob prze-
chodzi pozytywnie. Ale diabeł naciska dalej i mówi: „Skóra za 

skórę. Wszystko, co człowiek posiada, odda za swoje życie. 
Wyciągnij, proszę rękę i dotknij jego kości i ciała. Na pewno Ci 
w twarz będzie złorzeczył” (Hi 2,4-5). Zatem Bóg przyznaje 
diabłu drugą rundę. Może on dotknąć także skóry Hioba. Nie 
wolno mu tylko go zabić. Dla chrześcijan jest jasne, że tym 
Hiobem, który stoi przed Bogiem jako przykład dla całej ludz-
kości, jest Jezus Chrystus. W Apokalipsie św. Jana został nam 
przedstawiony dramat ludzkości w całej swojej rozciągłości. 
Naprzeciwko Boga Stwórcy stoi diabeł, który mówi źle o całej 
ludzkości i całym stworzeniu. Mówi nie tylko do Boga, ale 
przede wszystkim do ludzi: Spójrzcie, co ten Bóg zrobił. Pozor-
nie dobre stworzenie. A w rzeczywistości jest ono pełne nędzy 
i obrzydzenia. To zniesławianie stworzenia jest w rzeczywisto-
ści zniesławianiem Boga. Ma ono dowieść, że sam Bóg nie jest 
dobry i w ten sposób odciągnąć nas od Niego. 
 
Aktualność tego, o czym mówi nam tutaj Apokalipsa, jest 
oczywista. W obecnym oskarżaniu Boga chodzi nade wszystko 
o to, by zdyskredytować Jego Kościół w całości i w ten sposób 
odciągnąć nas od niego. Idea lepszego Kościoła stworzonego 
przez nas samych jest w rzeczywistości propozycją diabła, za 
pomocą której chce nas odciągnąć od Boga żywego, poprzez 
kłamliwą logikę, na którą zbyt łatwo dajemy się nabierać. Nie, 
nawet dzisiaj Kościół nie składa się tylko ze złych ryb i chwa-
stów. Kościół Boży istnieje także dzisiaj i także dzisiaj jest on 
właśnie narzędziem, za pomocą którego Bóg nas zbawia. 
Bardzo ważne jest przeciwstawianie kłamstwom i półprawdom 
diabła pełnej prawdy: Tak, w Kościele jest grzech i zło. Ale 
także dzisiaj jest święty Kościół, który jest niezniszczalny. Tak-
że dzisiaj jest wielu ludzi, którzy pokornie wierzą, cierpią i ko-
chają, w których ukazuje się nam prawdziwy Bóg, kochający 
Bóg. Bóg ma także dzisiaj swoich świadków („martyres”) na 
świecie. Musimy tylko być czujni, by ich zobaczyć i usłyszeć. 
 
Słowo męczennik jest wzięte z prawa procesowego. W proce-
sie przeciwko diabłu Jezus Chrystus jest pierwszym i prawdzi-
wym świadkiem Boga, pierwszym męczennikiem, za którym od 
tamtego czasu poszła niezliczona rzesza. Dzisiejszy Kościół 
jest bardziej niż kiedykolwiek Kościołem męczenników i w ten 
sposób świadkiem Boga żywego. Jeśli z czujnym sercem roz-
glądamy się wokół i słuchamy, możemy dzisiaj wszędzie, 
szczególnie pośród zwykłych ludzi, ale także w wysokich ran-
gach Kościoła, odnaleźć świadków, którzy swoim życiem i 
cierpieniem stają w obronie Boga. Lenistwo serca sprawia, że 
nie chcemy ich dostrzec. Jednym z wielkich i zasadniczych 
zadań naszej ewangelizacji jest – na tyle, na ile możemy – 
ustanowienie przestrzeni życiowych dla wiary, a nade wszystko 
znalezienie ich i rozpoznanie. 
 
Mieszkam w domu, w małej wspólnocie ludzi, którzy odkrywają 
takich świadków Boga żywego w codziennym życiu i radośnie 
wskazują na to również mnie. Widzieć i odnaleźć żywy Kościół 
jest cudownym zadaniem, które wzmacnia nas samych i po-
zwala nam ciągle na nowo weselić się wiarą. 
 
Na zakończenie moich refleksji chciałbym podziękować papie-
żowi Franciszkowi za wszystko, co robi, by pokazywać nam 
stale światło Boga, które także dzisiaj nie zaszło. Dziękuję, 
Ojcze Święty! 

Benedykt XVI   
Za: www.episkopat.pl    
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  Wiadomości ze świata 
 

OCALAŁA KOPIA IKONY JASNOGÓRSKIEJ W NOTRE DAME 
 

W katedrze Notre-Dame w Paryżu, w 
której w poniedziałek wybuchł ogromny 
pożar, znajduje się Kaplica Polska z 
kopią ikony Matki Bożej z Jasnej Góry i 
relikwiami św. Jana Pawła II. Została 
ona uroczyście zainaugurowana w grud-
niu ubiegłego roku. Z nieoficjalnych 
informacji przekazanych nam przez 
służby ratownicze wynika, że ikona nie 
uległa zniszczeniu.  
 
W czasie Apelu Jasnogórskiego w po-
niedziałek, 15 kwietnia paulini i piel-
grzymi z bólem modlili się za ratujących 
katedrę Notre-Dame i z wdzięcznością 
wspominali umieszczenie w niej kopii 
Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasno-
górskiej z 1 grudnia ubiegłego roku. 
Według nieoficjalnych wiadomości, które 
od służb będących po pożarze w kate-
drze, uzyskał polski portal informacyjno-
społecznościowy we Francji, ikona Matki 
Bożej z Jasnej Góry, znajdująca się w 
Kaplicy Polskiej w Notre Dame – ocala-
ła.  Na zakończenie wieczornej modli-
twy abp Wacław Depo, metropolita czę-
stochowski powiedział: „Doświadczamy 
kolejnego bolesnego dramatu religii 
chrześcijańskiej w Europie, katedra 
Notre Dame spłonęła, tak jak już przy-

najmniej kilka kościołów w Europie w 
ostatnim czasie”. „Europa patrzy, czy ta 
cywilizacja przetrwa, czy potrzebna 
będzie interwencja z Nieba” – dodał 
metropolita częstochowski i zachęcił: 
„prośmy Matkę Chrystusa Ukrzyżowa-
nego i Zmartwychwstałego, aby ogień 
miłości panował wśród ludzi, a oddalał 
nienawiść i wszelką przemoc”.  
 

 
 
Polską kaplicę w katedrze Notre Dame 
w Paryżu pw. Najświętszej Matki Bożej 
Częstochowskiej i św. Germana, z kopią 
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z 
Jasnej Góry oraz relikwiami św. Jana 
Pawła II, odsłonięto 1 grudnia 2018 r. W 
uroczystości wzięły udział setki Polaków 
z kraju i mieszkających we Francji.  
 

Mszę św. celebrował abp Stanisław 
Gądecki, przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski. Uczestniczył w niej 
też marszałek Senatu, Stanisław Kar-
czewski. To pierwsza narodowa kaplica 
w paryskiej katedrze. „To wielki dla nas 
honor, że możemy w takim miejscu mieć 
znak, który będzie inspirował nie tylko 
Polaków” – mówił wówczas abp Gądec-
ki.  
 
W odczytanym podczas uroczystości 
liście prezydent Andrzej Duda podkreślił, 
że „losy naszego narodu i dzieje zmagań 
o niepodległość po wielekroć i na trwałe 
splotły się z historią Francji”. „Współtwo-
rząc rodzinę wolnych narodów, zjedno-
czonych w imię najwyższych wartości 
republikańskich i obywatelskich, których 
źródłem jest chrześcijańska miłość bliź-
niego, chcemy nadal pielęgnować łączą-
ce nas więzi i razem budować bezpiecz-
ną, pomyślną przyszłość obu naszych 
narodów. Niech więc to szczególne 
miejsce będzie odtąd symbolem wspól-
nego polsko-francuskiego dziedzictwa 
duchowego, które ma moc inspirować 
nas do pracy dla dobra całej ludzkości” – 
napisał prezydent RP.  

 Za: www.jasnagora.com  
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PAPIEŻ W NIEDZIELĘ PALMOWĄ: 
Z KRZYŻEM NIE MOŻNA  NEGOCJOWAĆ 
 

Nauka wypływająca z męki Jezusa jest wzorem życia i zwycię-
stwa nad złym duchem. Jezus uczy, że z krzyżem nie można 
negocjować, albo się go przyjmuje, albo się go odrzuca – mówił 
Papież Franciszek w czasie liturgii Niedzieli Palmowej sprawo-
wanej na placu św. Piotra. Rozpoczęła ją uroczysta procesja z 
palmami, w której uczestniczyła także młodzież. W Kościołach 
na całym świecie przeżywany jest dziś bowiem na szczeblu 
diecezji Światowy Dzień Młodzieży. 
 
Franciszek przypomniał, że co roku rozpoczęciu Wielkiego 
Tygodnia towarzyszy podwójna tajemnica: owacje wjazdu do 
Jerozolimy i upokorzenie Jezusa. Świąteczne wołanie i okrutna 
zawziętość. Oddaje to procesja z gałązkami oliwnymi na po-
czątku liturgii, a następnie uroczyste odczytanie opisu Męki 
Pańskiej. Papież podkreślił, że Jezus pokazuje nam, jak stawić 
czoła chwilom trudnym i najbardziej podstępnym pokusom, 
zachowując w sercu pokój, który jest ufnym powierzeniem się 
Ojcu i Jego woli zbawienia, życia, miłosierdzia. 
 
“Także dzisiaj, gdy wkracza do Jerozolimy, Jezus pokazuje 
nam drogę. Ponieważ w tym wydarzeniu zły, książę tego świata 
miał kartę przetargową: kartę triumfalizmu, a Pan odpowiedział, 
pozostając wierny swojej drodze, drodze pokory – mówił Fran-

ciszek. – Triumfalizm próbuje przybliżyć cel za pomocą skró-
tów, fałszywych kompromisów. Dąży do wskoczenia na rydwan 
zwycięzcy. Triumfalizm żyje gestami i słowami, które nie prze-
szły jednak przez tygiel krzyża; karmi się konfrontacją z innymi, 
uznając ich zawsze za gorszych, błądzących, nieudaczników… 
Subtelną formą triumfalizmu jest światowość duchowa, która 
jest największym zagrożeniem, najbardziej przewrotną pokusą, 
zagrażającą Kościołowi. Jezus zniszczył triumfalizm swoją 
męką.” 
 
Franciszek zaznaczył, że w czasie wjazdu do Jerozolimy Jezus 
naprawdę dzielił radość z ludźmi, którzy obwołali Go Królem i 
Mesjaszem. „Pokora nie oznacza zaprzeczania rzeczywistości, 
a Jezus jest naprawdę Mesjaszem, Królem” – mówił Papież. 
Wskazał, że Jezus wie, że aby osiągnąć prawdziwy triumf, 
musi uczynić miejsce dla Boga; i jest na to tylko jeden sposób: 
odarcie, ogołocenie się. Milczenie, modlitwa, upokorzenie się. 
„Z krzyżem nie można negocjować, albo się go przyjmuje, albo 
się go odrzuca. A ze swym upokorzeniem Jezus chciał otwo-
rzyć nam drogę wiary i nas na niej poprzedzić” – podkreślił 
Ojciec Święty. 
 
“Za nim pierwszą, która podążała tą drogą była Jego Matka, 
Maryja, pierwsza uczennica. Dziewica i święci musieli cierpieć, 
aby podążać w wierze i woli Bożej W obliczu trudnych i bole-
snych wydarzeń życiowych odpowiedź wiary kosztuje „swoisty 
trud serca”. To noc wiary. Ale jedynie z tej nocy wschodzi świt 
zmartwychwstania – mówił Franciszek. – U stóp krzyża Maryja 
przemyślała na nowo słowa, którymi Anioł zapowiedział jej 

http://www.jasnagora.com/
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Syna: „Będzie On wielki […] Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, 
Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego 
panowaniu nie będzie końca”(Łk 1, 32-33). Maryja na Golgocie 
stoi w obliczu całkowitego zaprzeczenia tej obietnicy: jej Syn 
umiera na krzyżu jak złoczyńca. W ten sposób triumfalizm, 
zniszczony upokorzeniem Jezusa, został również zniszczony w 
sercu Matki; obydwoje umieli milczeć.” 
 

 
 
Ojciec Święty wskazał, że poprzedzeni przez Maryję niezliczeni 
święci i święte szli za Jezusem drogą pokory i posłuszeństwa. 
Nawiązując do diecezjalnych obchodów Światowego Dnia 
Młodzieży przypomniał młodym przykład świętych z sąsiedz-
twa, których zna tylko Bóg. 

 
“Drodzy młodzi, nie wstydźcie się okazywać entuzjazmu dla 
Jezusa, głośno wołać, że On żyje, że jest waszym życiem. Ale 
jednocześnie nie lękajcie się iść za Nim drogą krzyża – mówił 
Franciszek. – A kiedy poczujecie, że prosi was o wyrzeczenie 
się siebie, pozbycie się waszych pewników, o całkowite powie-
rzenie się Ojcu, który jest w niebie, cieszcie się i radujcie! Je-
steście na drodze królestwa Bożego.” 
 
Papież zauważył, że niesamowite wrażenie budzi milczenie 
Jezusa w Jego męce. Przezwycięża też pokusę, by odpowie-
dzieć, by być „medialnym”. W chwilach ciemności i wielkiego 
ucisku trzeba milczeć, mieć odwagę milczenia, pod warunkiem, 
aby było to milczenie łagodne, a nie milczenie urażone. Łagod-
ność milczenia sprawi, że będziemy jawić się jeszcze słabszy-
mi, bardziej upokorzonymi, a wtedy diabeł, nabierając odwagi, 
wyjdzie z ukrycia. Trzeba się jemu oprzeć w milczeniu, «za-
chowując swoje stanowisko», ale z taką samą postawą jak 
Jezus” – mówił Franciszek. Podkreślił, że Jezus wie, iż wojna 
toczy się między Bogiem a księciem tego świata i że nie chodzi 
o to, by przyłożyć rękę do miecza, ale o trwanie w spokoju, 
mocni w wierze. „Jest to godzina Boga. A w godzinie, w której 
Bóg zstępuje do bitwy, musimy pozwolić Mu działać. Nasze 
bezpieczne miejsce będzie pod płaszczem Najświętszej Matki 
Boga” – zauważył Papież w swej homilii w Niedzielę Palmową. 

Za: www.vaticannews.va 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ABP CARBALLO: ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA ZAKONNIKÓW POZA WSPÓLNOTĄ 

 
To wielki dar dla życia zakonnego, gdyż 
ukazuję wagę życia braterskiego we 
wspólnocie i jednocześnie jest wezwa-
niem do odpowiedzialności zarówno dla 
przełożonych, jak i samej zainteresowa-
nej osoby. Tymi słowami sekretarz Kon-
gregacji ds. Instytutów Życia Konsekro-
wanego i Stowarzyszeń Życia Apostol-
skiego określił wchodzące dziś w życie 
motu proprio regulujące postępowanie 
wobec zakonników nielegalnie i nieprze-
rwanie przebywających poza wspólnotą 
ponad 12 miesięcy. 
 
Abp José Rodríguez Carballo przypo-
mniał, że motu proprio Communis vita, w 
podobnych przypadkach przewiduje 
dymisję z zakonu na mocy samego 
prawa. W wywiadzie dla Radia Waty-

kańskiego wyjaśnił, kogo dotyczy wpro-
wadzone prawo. 
 
Troska o życie braterskie istotą regulacji 
statusu zakonników przebywających 
nielegalnie poza wspólnotą 
 
“Sposób, w jaki życie braterskie we 
wspólnocie może być osłabione, jest 
właśnie istotą tego, o czym mówi motu 
proprio. Nie mówimy o pozwoleniu na 
przebywanie poza domem zakonnym, 
które może trwać nawet latami, ani o 
eksklaustracji, lecz o nielegalnej nieo-
becności, a więc o czymś, co jest prze-
ciwne woli przełożonego lub bez jego 
zgody. Z drugiej strony mówimy o przy-
padku, w którym tacy zakonnicy są nieo-
siągalni, nie wiadomo, gdzie przebywają 
i w związku z tym nie można przeprowa-
dzić normalnego procesu dymisji, obo-
wiązujacego w takiej sytuacji. Dlatego 
też, zdając sobie sprawę z nielegalnej 
nieobecności, która przedłuża się ponad 

12 miesiecy i z niemożności kontaktu z 
zainteresowanym, wyższy przełożony 
jest zobowiązany do wykazania się 
odpowiedzialnością, wydając dekret o 
dymisji z zakonu.” 
 
Watykański hierarcha zaznaczył, że 
takich przypadków może nie jest zbyt 
wiele, ale uregulowanie statusu takich 
osób jest bardzo ważne. Zakonnik prze-
bywający nielegalnie poza wspólnotą 
pozostaje bowiem zakonnikiem i popeł-
nione przez niego w tym czasie prze-
stępstwo obciąża jego zakon, a przecież 
od dawna już w nim nie jest. Dodał, że 
dymisja w takim przypadku musi być 
potwierdzona przez Stolicę Apostolską 
lub odpowiedzialnego biskupa z powodu 
potrzeby uregulowania m.in. kwestii 
święceń kapłańskich, które zakonnik 
przyjął wcześniej. 

 Za: www.vaticannews.va 
  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
   

150. LAT STOWARZYSZENIA MARYI WSPOMOŻYCIELKI 
 
Niżej podpisany z pokorą wyznaje Waszej Eminencji, że kiero-
wany jedynie pragnieniem szerzenia chwały Bożej i dobra 
dusz, to ma na myśli, by w Kościele Maryi Wspmożycielki, rok 
temu konsekrowanym przez Waszą Eminencję i oddaną do 
kultu Bożego, został zapoczątkowany pobożny związek wier-
nych pod nazwą Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomoży-
cielki. Jego głównym celem byłoby propagowanie nabożeństwa 
do Najświętszego Sakramentu i Maryi Wspomożycielki Chrze-
ścijan, który to tytuł, jak się wydaje, najbardziej sobie upodoba-
ła czcigodna Królowa Nieba”. 

Tymi słowami Ksiądz Bosko prosił arcybiskupa Turynu 
Alessandro Ottaviani Riccardiego o pozwolenie na założenie 
Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki (ADMA), z zamiarem 
ożywienia wiary ludu chrześcijańskiego. I tak się stało. Arcybi-
skup dekretem, naszącym datę 18 kwietnia, dał początek dru-
giej grupie założonej przez Księdza Bosko. 
 
W celu rozpowszechnienia tego stowarzyszenia Ksiądz Bosko 
napisał w tym samym roku broszurę pt. “Associazione de divoti 
di Maria Ausiliatrice canonicamente eretta nella Chiesa a Lei 
dedicata in Torino”, odpowiadając na prośbę licznych osób, 
które domagały się założenia takiego stowarzyszenia wiernych, 
którzy zjednoczeni tym samym duchem modlitwy i pobożności 
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oddawaliby cześć wielkiej Matce Zbawiciela wzywanej pod 
pięknym tytułem Wspmożycielki Chrześcijan. 

 

 
 
Przynależność do ADMA zobowiązuje do uczestnictwa w misji 
Księdza Bosko, przede wszystkim poprzez szerzenie ludowej 
pobożności maryjnej, jako narzędzia ewangelizacji i promocji 

warstw ludowych i młodzieży potrzebującej. Nie jest bez zna-
czenia, że 150. rocznica założenia stowarzyszenia przypada w 
Wielki Czwartek, podkreślając, że kult eucharystyczny, wraz z 
nabożeństwem do Niepokalanej – Wspmożycielki, stanowi 
kluczowy aspekt duchowości i działalności Stowarzysznia. 150. 
rocznica założenia ADMA w Turynie będzie obchodzona w 
szczególny sposób w Bazylice Maryi Wspomożycielki w Tury-
nie, w czasie adoracji eucharystycznej Wielkiego Czwartku, a 
poza tym – w ponad 800 grupach lokalnych w różnych czę-
ściach świata. 

 
Tymi obchodami 150-lecia potwierdza się życzenie, które wy-
raził sam Ksiądz Bosko w 1869 roku: “Niech Święta Dziewica 
Maryja, która w różny sposób wypraszała błogosławieństwo i 
pomagała tym, którzy wzywali Jej pod tym wspaniałym tytułem 
Wspomożycielki, nadal zsyła obfite skarby niebieskie nie tylko 
osobom, które należą do stowarzyszenia, ale także tym 
wszystkim, którzy będą Ją wzywać w swoich potrzebach du-
chowych czy ziemskich, jako że wszyscy potrzebują czcić Ją 
na ziemi, aby potem pewnego dnia móc czcić Ją i dziękować 
Jej w niebie”.                                               Za: www.infoans.org  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

GENERAŁ JEZUITÓW WSPOMINA 
O. FRANSA VAN DER LUGT 
 
Ojciec Arturo Sosa SJ, przełożony gene-
ralny Towarzystwa Jezusowego, odwie-
dził w pierwszej połowie kwietnia Liban i 
Syrię. Kościół w kraju pogrążonym woj-
ną wspomina swoich męczenników i 
wielbi Boga ożywiony wiarą, która nicze-
go się nie domaga, która rozgrzewa 
zbolałe serca. 

 
 
Dnia 6 kwietnia, w 5. Rocznicę męczeń-
skiej śmierci o. Fransa van der Lugt, 

Generał jezuitów wspominał w Homs 
(Syria) słowa holenderskiego jezuity, 
który pozostał tu z ludźmi, gdy inni ich 
opuścili: Człowiek mnie fascynuje; zaw-
sze chciałem go spotkać w jego najgłęb-
szej istocie i zrozumiałem, że jest to 
możliwe tylko wtedy, gdy ogołocę same-
go siebie, oddając wszystko co mam, i to 
kim jestem, w spotkaniu z drugim. Ten 
całkowity dar z siebie samego nie koń-
czy naszej drogi, bo zawsze jest jeszcze 
coś więcej, coś co jeszcze można dać.  

Za: www.jezuici.pl    

_____________________________________________________________________________________________________________________

NAWRÓCENIE KONIECZNE DLA ROZWIĄZANIA PROBLEMU NADUZYĆ 
 
W ostatnich dniach w Rzymie odbyło się 10. posiedzenie powo-
łanej przez Franciszka w 2014 roku Komisji ds. Ochrony Nie-
letnich. Podczas obrad przypomniano słowa Papieża, który 
podkreślił, że najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązanie pro-
blemu nadużyć prowadzi przez osobiste oraz zbiorowe nawró-
cenie. Komisja realizuje w tej chwili kilka ważnych projektów. 
Pierwszym jest tworzenie cyfrowego panelu doradczego dla 
osób, które zostały ofiarami nadużyć. Ma on doprowadzić do 
uważnego ich słuchania oraz budowania bezpiecznej prze-
strzeni dla młodych. Chodzi o wsparcie już istniejącch lokal-

nych centrów pomocy oraz tych nowo tworzonych w różnych 
krajach, m.in w Brazylii, Zambii oraz na Filipinach. 
 
Kolejną inicjatywą podjętą przez Komisję jest zorganizowanie 
posiedzenia na temat przestępstw seksualnych, w której we-
zmą udział eksperci z całego świata. Ważne znaczenie posiada 
również przeprowadzenie audytu, który ma pomóc Kościołom 
lokalnym w monitorowaniu oceny poziomu wdrażania oraz 
kontroli programów ochrony. Planuje się także przeprowadze-
nie badań w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa w szkołach 
katolickich, począwszy od projektów pilotażowych w RPA, 
Kolumbii, Indiach, na Filipinach i w Tonga.  

Za: www.vaticannews.va 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BYLI GENERAŁOWIE MICHALITÓW 
SPOTKALI SIĘ W WIEDNIU 
 
W dniach 7-9 kwietnia bieżącego roku, w 
Domu Zakonnym Księży Michalitów przy 
Barnabitengasse 14 w Wiedniu, odbyło 
się spotkanie byłych Przełożonych Ge-
neralnych Zgromadzenia Świętego Mi-
chała Archanioła z obecnie urzędującym 
Generałem naszej wspólnoty zakonnej. 

 
 
W spotkaniu udział wzięli: ks. Rektor 
Aleksander Ogrodnik – Przełożony Ge-

neralny w latach 1974-1986, ks. Rektor 
Kazimierz Tomaszewski – Przełożony 
Generalny w latach 1992-2004, ks. Rek-
tor Kazimierz Radzik – Przełożony Ge-
neralny w latach 2004-2016 oraz pełnią-
cy funkcję od 2016 roku – Przełożony 
Generalny ks. Dariusz Wilk. 
 
Spotkanie było okazją do podjęcia prze-
pełnionej wdzięcznością wobec Dobrego 
Boga za dar 100-lecia istnienia naszej 
rodziny zakonnej refleksji nad aktualnym 

http://www.infoans.org/
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4kqXk2dThAhXzwcQBHfHsBn8QjRx6BAgBEAU&url=http://nikolaassintobin.blogspot.com/2014/04/pakkend-getuigenis-over-frans-van-der.html&psig=AOvVaw1_4CeJZTmxNF1VLBLKoIFZ&ust=1555507096555130
http://www.jezuici.pl/
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wymiarem michalickiego charyzmatu.  
Duch Ojca Założyciela, bł. ks. Bronisła-
wa Markiewicza, dawał się wyczuć w 

atmosferze braterstwa michalickich 
pokoleń i trosce o przyszłość Zgroma-
dzenia. O właściwy klimat spotkania dbał 

przełożony wiedeńskiego Domu Zakon-
nego ks. Andrzej Kunkel CSMA. 

       Za: www.michalici.pl   
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

JAK SIOSTRY OD ANIOŁÓW SŁUŻĄ W RWANDZIE 
 
Pierwsze i jedyne działające hospicjum w Rwandzie, najlepsza 
w regionie klinika dentystyczna, do której przyjeżdżają pacjenci 
nawet z Konga i Ugandy, czy ośrodek szkolno-przedszkolny 
dla dzieci – to tylko niektóre z dzieł prowadzonych przez Zgro-
madzenie Sióstr od Aniołów, pracujących w Rwandzie już od 
ponad 35 lat. 
 
Gdy 25 lat temu w kraju doszło do ludobójstwa siostry nie za-
przestały działalności i nie opuściły swych podopiecznych. Od 
niedzieli w Rwandzie trwa 100-dniowa żałoba narodowa w 
związku z obchodami tragicznej rocznicy. 
 

 
 
Siostry niosą pomoc w dwóch ośrodkach – Kabudze znajdują-
cej się nieopodal stolicy Kibali oraz Nyakinamie położonej na 
północy kraju wśród wulkanów i ubogich wiosek. Dzięki ich 
wieloletnim wysiłkom i zaangażowaniu stanowią część spo-
łeczności, która mimo traum przeszłości, przyjęła je i coraz 
częściej łączy się w dziele pomocy potrzebującym, niekoniecz-
nie z własnej rodziny czy otoczenia. Kiedy przyjechały do kraju 
musiały się mierzyć z licznymi wyzwaniami, budować od fun-
damentów miejsca, które dzisiaj służą tysiącom Rwandyjczy-
ków. 
 
Prowadzony przez Siostry od Aniołów Ośrodek Zdrowia w 
Nyakinamie służy jako szpital, porodówka i ośrodek dożywia-
nia. Siostry kładą nacisk na zapobieganie rozprzestrzenianiu 
się epidemii przeprowadzając szczepienia u noworodków i 
ucząc dzieci zasad zachowania higieny. Udzielają też specjali-
stycznych porad, prowadzą warsztaty ze świadomego współ-
życia i przeprowadzają testy na AIDS. Ośrodek dożywania 
służy głównie dzieciom i kobietom dotkniętym chorobą głodo-

wą. Ma m.in. swój ogród warzywny, hodowlę królików, kur oraz 
krów. Przedsięwzięcia te służą nie tylko bezpośredniej pomocy 
w dożywianiu ale również edukacji. 

 
W Nyakinamie znajduje się też ośrodek szkolono-przedszkolny, 
służący nie tylko sierotom i dzieciom z ubogich rodzin ale rów-
nież tym lepiej sytuowanym, których zachęca wysoki poziom 
edukacji. Dzieci uczą się w trzech grupach wiekowych. Starsi 
mają lekcje, które niewiele różnią się od tych, na które uczęsz-
czają dzieci w Polsce. 
 
Dzięki prowadzonej przez siostry pracowni krawiecko – haf-
ciarskiej zatrudnienie znajdują kobiety, które inaczej mogłyby 
mieć z tym problemy. Pracując w pracowni utrzymują swe 
rodziny i mogą się cały czas dokształcać. Zamówienia przy-
chodzą z całego świata, co pozwala również na pracę charyta-
tywną na rzecz najuboższych. Niebawem przy pracowni ma 
również ruszyć wypożyczalnia sukien ślubnych, właściwie nie-
dostępnych w tamtym regionie, a będących marzeniem każdej 
panny młodej. 
 
Siostry od Aniołów prowadzą też w Nyakinamie Biuro Adopcji 
Serca – program, dzięki któremu polskie i niemieckie rodziny 
mogą otoczyć materialnym wsparciem konkretne potrzebujące 
osoby. Pomoc daje szanse na edukację, bezpieczeństwo ży-
wieniowe, czy – w przypadku niepełnosprawnych – opiekę i 
rehabilitację. 
 
W Kabudze siostry stworzyły pierwsze i jedyne działające ho-
spicjum w Rwandzie. To jedno z najpiękniejszych ich dzieł. 
Pochylają się tam codziennie nad przewlekle chorymi w ostat-
nich miesiącach życia, którzy w innych miejscach odchodziliby 
w ogromnym cierpieniu, a w hospicjum zajmuje się nimi prze-
szkolony personel, łagodząc ból z wielką troską i szacunkiem 
dla chorego. 
 
Przy tej samej ulicy znajduje się prowadzona przez siostry 
klinika stomatologiczna, która jest znana jako jedna z najlep-
szych w całym regionie, do tego stopnia, że pacjenci przyjeż-
dżają nawet z Kongo i Ugandy. W Rwandzie na jednego denty-
stę przypada około miliona pacjentów, do tego dochodzi trud-
ność w zaopatrywaniu klinik w środki dezynfekcyjne, co jest 
priorytetową potrzebą, zważywszy na występujące licznie cho-
roby zakaźne jak żółtaczka, AIDS, gruźlica czy grzybice. Spro-
wadza się te środki z Polski, by były dobrej jakości. i Siostry 
gorąco apelują o wsparcie. 
 
Pod koniec marca zespół Caritas Polska, na czele z dyrekto-
rem ks. Marcinem Iżyckim, odwiedził Zgromadzenie Sióstr od 
Aniołów i prowadzone przez nie dzieła.                           Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________
 

KS. WŁADYSŁAW  KILNICKI 
NAJSTARSZY SALEZJANIN 

W dniu 1 czerwca, jeśli Bóg tak zechce, 
ks. Władysław Klinicki, najstarszy sale-
zjanin na świecie, będzie obchodzić 105 
lat życia, a 27 lipca – 85 lat swojej za-
konnej profesji. Zaś 14 lutego ubiegłego 

roku obchodził 76 lat swojego kapłań-
stwa! 
 
Ten najstarszy salezjanin, pomimo zro-
zumiałych “dolegliwości” z racji wieku, a 
także osłabionego wzroku i słuchu, na-
dal ma bardzo trzeźwy umysł i żyje po-
godnie w salezjańskiej wspólnocie “San-
ta Teresinha” w Sao Paulo, w domu dla 
współbraci w podeszłym wieku i cho-
rych. 

 
W tej wspólnocie są tacy, którzy mówią, 
że ma lepsze zdrowie niż wielu innych, 
znacznie młodszych współbraci, i że 
musi brać jedynie pół tabletki, aby 
utrzymać w równowadze ciśnienie… 
 
Spędza dni na modlitwie i spowiadaniu 
swoich współbraci oraz innych wiernych, 
którzy się do niego zwrócą. A poza tym, 
kiedy może rozprowadza dwie ze swoich 

http://www.michalici.pl/
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książek, w których opowiada o perype-
tiach i doświadczeniach, jakie były jego 
udziałem, a które ukazują, że zawsze 
mógł liczyć na pomoc i towarzystwo 
Miłosiernego Serca Jezusa. Dlatego też 
szerzy do Niego nabożeństwo. 
 
Ks. Klinicki urodził się w  Polsce w 1914 
roku. W czasie II wojny światowej dostał 
się do więzienia i przeszedł przez trzy 
niemieckie obozy koncentracyjne, wy-
mykając się cudem śmierci. “W czasie 
bombardowań – wspomina – zginęło 
ponad 12 tysięcy osób, a ja ocalałem, 
zostałem przy życiu dzięki Jezusowi 
Miłosiernemu”. 

 
 
Następnie był wysłany jako misjonarz do 
Ekwadoru, gdzie pozostał do 1968 roku, 
a potem – do Brazylii, aby prowadzić 
duszpasterstwo dla Polaków przebywa-
jących w Sao Paulo. 

Przez wiele lat był “wędrownym” spo-
wiednikiem w domach inspektorii do 
czasu, kiedy w wieku ponad 80 lat miał 
poważny wypadek samochodowy, z 
którego wyszedł cały, również “dzięki 
Miłosiernemu Sercu Jezusa”, co dotąd 
potwierdza. 
 
“Cançao Nova”, 25. grupa Rodziny Sa-
lezjańskiej, która prowadzi apostolat za 
pośrednictwem mediów, poświęciła 
specjalny reportaż temu niezwykłemu 
człowiekowi, chrześcijanowi i salezjani-
nowi.                       Za: www.infoans.org  

  
 
 

 
 
 

 
 

Witryna Tygodnia 
 
 

 
 
 
 

 
 
   

UDZIAŁ REDEMPTORYSTÓW POLSKICH W ODRODZENIU KOŚCIOŁA NA BIAŁORUSI 

 
Rozpad Związku Radzieckiego i odzy-
skanie niepodległości przez republiki, a 
wcześniej jeszcze pierestrojka, dały 
m.in. impuls do odrodzenia się Kościo-
ła katolickiego na Białorusi, prześlado-
wanego przez niemal 70 lat. Wzięli w 
nim udział liczni kapłani, zakonnicy i 
zakonnice oraz świeccy z Polski, ewan-
gelizując wychowane bez Boga dwa 
pokolenia Białorusinów i odbudowując 
zniszczone struktury białoruskiego Ko-
ścioła.  
 
Wielkie zasługi na tym polu położyli 
polscy redemptoryści, jako pierwsi, już 
we wrześniu 1989 roku, zaangażowa-
ni przez bpa Tadeusza Kondrusiewicza, 
administratora apostolskiego Mińska, do 
dzieła nowej ewangelizacji poprzez 
misje i rekolekcje, a od 1990 także 
poprzez duszpasterstwo parafialne. Do 
„szczególnie zaniedbanych ducho-
wo” należały dzieci i młodzież z Białoru-
si, do których wyszli z Dobrą Nowi-
ną młodzi redemptoryści, seminarzyści i 
młody laikat katolicki, zorganizowani w 
Zespół Misyjny „Wschód”. Dziełu tych 
wszystkich ofiarnych misjonarzy i ewan-
gelizatorów w ciągu 25 lat istnienia od-

rodzonego Kościoła białoruskie-
go poświęcona jest niniejsza książka. 
 

 
 
Marian Brudzisz CSsR – ur. w 1930 
roku, gimnazjum na tajnych kompletach, 
w Bieczu i Krakowie; pierwsza profe-

sja zakonna u redemptorystów w 1948, 
święcenia kapłańskie w 1955; studia na 
KUL 1956–1960, doktorat w zakresie 
historii Kościoła w 1968. W latach 1968–
1987 nauczał w seminarium, brał też 
udział w tajnej formacji kleru w Czecho-
słowacji; 1987– 2002 pracował w Rzy-
mie: od 1987 w Archiwum General-
nym Zgromadzenia Redemptorystów, od 
1989 jako dyrektor Biblioteki Akade-
mii Teologii Moralnej, którą zmoderni-
zował i rozbudował. Po powrocie do 
kraju w 2002 kontynuował współpracę z 
Instytutem Historycznym CSsR oraz 
podjął współpracę z Ośrodkiem Badań 
nad Polonią i Duszpasterstwem Polonij-
nym KUL. Przeprowadził też restaurację 
archiwum PMK we Francji i sporzą-
dził jego inwentarz. Dorobek naukowy 
autora liczy ponad 125 pozycji: czte-
ry książki, liczne studia i artykuły w kilku 
językach, głównie o redemptorystach i o 
duszpasterstwie polonijnym. Owocem tej 
pracy była m.in. nagroda naukowa im. 
Ireny i Franciszka Skowyrów (2016).  

Za: www.homodei.pl  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xlb3NZmpFh0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Xlb3NZmpFh0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Xlb3NZmpFh0&feature=youtu.be
http://www.infoans.org/
http://www.homodei.pl/
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Odeszli do Pana 
 

 
 

 

  

ŚP. O. SEBASTIAN Z. RUSZCZYCKI OCD (1928 – 2019) 
 
Zygmunt Ruszczycki urodził się 15 lute-
go 1928 roku w Krakowie, w rodzinie 
Adama i Wiktorii z domu Palonek. Ojciec 
był pracownikiem pocztowym, a matka 
telegrafistką. 26 lutego został ochrzczo-
ny w parafii pw. św. Mikołaja. Po ukoń-
czeniu siódmego roku życia zaczął 
uczęszczać do szkoły powszechnej nr 3. 
Sakrament bierzmowania otrzymał 4 
czerwca 1941 r. W latach 1942-1944 
uczył się w dwuletniej szkole handlowej, 
a po jej ukończeniu rozpoczął naukę w 
humanistycznym liceum ogólnokształcą-
cym im. św. Jacka w Krakowie. Egzamin 
dojrzałości zdał w 1949 r. Od 1942 r. 
jako ministrant służył regularnie do Mszy 
Świętej w krakowskim klasztorze karme-
litów bosych przy ul. Rakowickiej. W 
wolnych chwilach pomagał redaktorom 
periodyków „Głos Karmelu” i „Pod opie-
ką św. Józefa” w pracach administracyj-
nych i redakcyjnych. 
 
Idąc za głosem powołania wstąpił do 
nowicjatu karmelitów bosych w Czernej, 
gdzie 23 października 1949 r. otrzymał 
habit i zakonne imię brat Sebastian od 
Dzieciątka Jezus. W prośbie o przyjęcie 
do zakonu pisał: „Chcę być kapłanem-
zakonnikiem, dlatego że podoba mi się 
ta cicha modlitwa, ukryta praca zakonni-

ków oraz dlatego, że wierzę w skutecz-
ność ofiary i modlitwy ukrytej, kapłań-
stwa poświęconego Bogu”. Pierwszą 
profesję złożył 24 października 1950 r.  
 

 
 
W latach 1950-1951 przebywał w Wa-
dowicach na rocznym profesacie. Studia 
filozoficzne odbył w Krakowie (1951-
1952) i Poznaniu (1952-1953), a teolo-
giczne ponownie w Krakowie (1953-
1957). Profesję uroczystą złożył 24 
października 1953 r. Święcenia kapłań 

skie przyjął 21 grudnia 1957 r. 
 
Po przyjęciu prezbiteratu pozostał w 
klasztorze krakowskim. Był on miejscem 
jego posługi kapłańskiej i zakonnej aż do 
śmierci w 2019 r. Dostrzegając zdolno-
ści humanistyczne i lingwistyczne ojca 
Sebastiana (z biegiem czasu poznał 
dobrze łacinę, francuski, hiszpański i 
niemiecki) przełożeni powierzyli mu w 
kwietniu 1958 r. obowiązki redaktora 
technicznego i merytorycznego w Wy-
dawnictwie, gdzie przez wiele lat adiu-
stował, przygotowywał do druku i prze-
prowadzał korekty wszystkich książek. 
W 1969 r. powierzono mu także funkcję 
prowincjalnego kalendarzysty z zada-
niem opracowywania i redagowania 
karmelitańskiego „Ordo” i „Kalendarza 
liturgicznego” na każdy rok. W latach 
1966-1969 pełnił posługę III radnego 
Prowincji. Był ponadto spowiednikiem 
sióstr, cenzorem i referentem ds. liturgii. 
W ostatnich latach życia wyjeżdżał czę-
sto do różnych ośrodków sanatoryjnych 
dla podratowania zdrowia. Zmarł w 
szpitalu w Nowym Targu 13 kwietnia 
2019 r. w 92 roku życia i 70 roku profesji 
zakonnej.              o. Jerzy Zieliński OCD 

 

ŚP. O. CZESŁAW OSIECKI SVD (1932 – 2019) 
Wieloletni misjonarz w Indonezji

 
 

 
 

O. Czesław Osiecki SVD zmarł 10 
kwietnia 2019 roku w szpitalu na wyspie 
Flores w Indonezji. Miał 87 lat. Przeżył 
68 lat w ślubach zakonnych i 62 lata w 
kapłaństwie. Na misjach przepracował 
54 lata. 
 
Jego pogrzeb odbył się 12 kwietnia w 
założonym przez niego Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Lengkosambi na 
wyspie Flores w Indonezji. Tam też 
został pochowany. 
 
Czesław Osiecki, syn Jana i Pelagii z 
domu Zbierska, urodził się 10 lipca 1932 
roku na Ratajach w Poznaniu. Miał 
ośmiu braci i trzy siostry. Rodzina 
Osieckich była znana na Ratajach, po-
nieważ wszyscy synowie byli ministran-
tami w Parafii św. Rocha i wszyscy, 
poza Czesławem, uprawiali wioślarstwo. 
W 1946 roku Czesław wstąpił do niż-
szego seminarium księży werbistów w 

Bruczkowie, powiat Gostyń Wielkopol-
ski. W 1949 roku został przyjęty do 
nowicjatu w Pieniężnie. 8 września 1951 
roku złożył pierwsze, a 10 lutego 1957 
roku wieczyste śluby zakonne. Święce-
nia kapłańskie otrzymał 7 lipca 1957 
roku w Pieniężnie. 
 
Do Mszy Świętej prymicyjnej w rodzinnej 
parafii służyła mu cała ósemka braci. 
Ponieważ, jak to było wówczas w zwy-
czaju, święcenia otrzymał po trzecim 
roku teologii, po prymicjach wrócił jesz-
cze na rok do Pieniężna, celem uzupeł-
nienia studiów. Po absolutorium ze 
studiów seminaryjnych został przezna-
czony na wyższe studia specjalistycz-
ne z filologii angielskiej. 
 
W 1958 roku pojechał do Domu Misyj-
nego św. Krzyża w Nysie, gdzie w niż-
szym seminarium uczył angielskiego, a 
sam w międzyczasie zdobył maturę 

państwową w Opolu. Przed podjęciem 
wyższych studiów był dwa lata ogrodni-
kiem w domu misyjnym św. Stanisława 
Kostki w Chludowie koło Poznania. Jako 
syn ogrodników chciał podnieść wydaj-
ność z ogrodu chludowskiego, bo był to 
jedyny skrawek ziemi, jaki miał wówczas 
klasztor do swojej dyspozycji. W 1961 
roku zaczął studiować anglistykę na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 
Lublinie. Kiedy jednak władze państwo-
we zlikwidowały anglistykę na KUL-u, 
przeniósł się do Łodzi, by kontynuować 
te studia. 
 
W 1965 roku znalazł się w grupie 20 
werbistów, którzy otrzymali pozwolenie 
(paszporty) na wyjazd na misje do Indo-
nezji. Wyruszył w podróż do Indonezji 
dwa miesiące później od pozostałych, 
dopiero po uzyskaniu dyplomu magi-
sterskiego z anglistyki. Za to jako jedyny 
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dopłynął do Indonezji drogą morską – 
statkiem. 
 
W Indonezji o. Czesław został miano-
wany nauczycielem języka angielskiego, 
ale wnet poprosił o przeniesienia do 
duszpasterstwa. W 1986 roku, na proś-
bę Prowincjała Polskiej Prowincji, prze-
bywał w Polsce, celem prowadzenia 
animacji misyjnej. Ale po roku powrócił 
do diecezji Ende na wyspie Flores. Po-
czątkowo odwiedzał parafie, w których 
misjonował poprzez filmy religijne, małe 
formy drukowane dla ludu, zwłaszcza 
modlitewniki. Stał się apostołem nabo-
żeństwa Miłosierdzia Bożego w duchu 
św. Faustyny Kowalskiej. 
 
W 1997 roku otrzymał zgodę od przeło-
żonych na założenie pustelni, którą 
nazwał Ogrodem Miłosierdzia. Ze swojej 
pustelni promował kult Bożego Miłosier-
dzia. Z czasem objął tą akcją niemal 
wszystkich katolików w Indonezji. Wydał 
broszurę propagującą nabożeństwo do 
Bożego Miłosierdzia w ponad miliono-
wym nakładzie. Zaskarbił tym sobie 
miłość wielu ludzi. 

 

 
 
Miał talent pisarski – w Polsce wydał 
ponad 20 tomów kronik życia misjonar-
skiego. Jest to swoisty dziennik duszy 
pisany z dnia na dzień. Liczne jego listy 

misyjne ukazywały się w prasie katolic-
kiej. 
 
W 2016 roku został odznaczony przez 
Prezydenta RP Orderem Odrodzenia 
Polski – Polonia Restituta. 
 
Wiek i ascetyczne życie spowodowały, 
że w ostatnich latach tracił siły. Nie mógł 
już pisać na swojej maszynie do pisania. 
Zakrzepica w prawej nodze sprawiła, że 
musiał się poddać amputacji części tej 
nogi, co odczuł bardzo boleśnie. Zdążył 
mi jeszcze dosłać kartę świąteczną na 
Wielkanoc 2019 (bez podpisu). 
Z 
marł w Poliklinice Sióstr KFS w Ratedo-
sa-Aeramo, Nagekeo. Pogrzeb odbył się 
12 kwietnia. Spoczął przy założonym 
przez siebie sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Lenkosambi, w Ogrodzie 
Miłosierdzia. Jezus, któremu ufał bez-
granicznie, na pewno przygarnął go do 
swego Miłosiernego Serca. o. Alfons 
Labudda SVD          Za: www.werbisci.pl 
 

 

ŚP. O. STANISŁAW PIKOR SVD (1935 – 2019) 
Wieloletni misjonarz w Indonezji

 
 

 
 

O. Stanisław Pikor SVD zmarł w Sura-
baya na wyspie Jawa w Indonezji 9 
kwietnia 2019 roku. Był prawdziwym 
weteranem misyjnym. W Indonezji prze-
pracował 54 lata. Zmarł w 84. roku ży-
cia, 65. roku ślubów zakonnych i 58. 
roku kapłaństwa.  
 
Jego pogrzeb odbył się 11 kwietnia 2019 
roku we wspólnocie Domu Misyjnego 
Soverdi (Biara Arnoldus) w Surabaya. 
Został pochowany na tamtejszym cmen-
tarzu. 
 
Stanisław Pikor, syn Wojciecha i Karoli-
ny z domu Kościółek, urodził się 29 
września 1935 roku w Malinówce, para-
fia i poczta Radotycze w diecezji lwow-
skiej. W w 1945 roku, w ramach akcji 
przesiedleńczej, cała jego rodzina przy-
jechała na Śląsk Opolski i osiedliła się w 
Lasowicach Małych. 
 
W 1949 roku rozpoczął naukę w niż-
szym seminarium księży werbistów w 
Domu Misyjnym św. Krzyża w Nysie. Po 
kasacie tegoż seminarium przez polskie 
władze ludowe 3 lipca 1952 roku wstąpił 
do nowicjatu w Pieniężnie. Pierwsze 
śluby zakonne złożył w 1954 roku, a 
wieczyste w 1960 roku. 29 stycznia 
1961 roku otrzymał tamże święcenia 
kapłańskie. 
 

Przez kolejny rok odbywał kurs duszpa-
sterski w Bytomiu. Maturę państwową 
uzyskał eksternistycznie w 1963 roku w 
Lublinie. Od nowego roku akademickie-
go podjął studia z teologii fundamental-
nej w Akademii Teologii Katolickiej w 
Warszawie. W 1965 roku przerwał stu-
dia z powodu wyjazdu na misje do Indo-
nezji. 
 

 
 
Działalność o. Pikora w Indonezji opisał 
zmarły w ubiegłym roku o. prof. Józef 

Glinka SVD (1932-2018) w opracowaniu 
pt. „Sto lat werbistów w Indonezji” 
(zob. NURT SVD 2/2014). Po kursie 
języka indonezyjskiego o. Pikor został 
wykładowcą teologii fundamentalnej w 
Wyższym Seminarium Duchownym 
Księży Werbistów w Ledalero na wyspie 
Flores. W soboty, niedziele i święta 
pomagał w duszpasterstwie. 

 
W 1971 roku wziął udział w kursie du-
chowości werbistowskiej (tzw. tercjat) w 
Nemi pod Rzymem, a po nim kontynuo-
wał w Rzymie przerwane w 1965 roku 
studia z teologii fundamentalnej. Powró-
cił do Ledalero w 1975 roku. 
 
Parę miesięcy później arcybiskup po-
prosił go, by przejął urząd prefekta kle-
ryków w seminarium diecezjalnym w 
Ritapiret. Gdy w 1978 roku ekonom 
misyjny w Surabaya został prowincjałem 
nowopowstałej Prowincji Jawa, generał 
zgromadzenia przeniósł o. Pikora do 
prowincji jawajskiej, by objął funkcję 
ekonoma misyjnego.  
 
Do jego obowiązków należało zarządza-
nie dwoma statkami misyjnymi – reali-
zował zamówienia współbraci (zakupy) i 
towary wysyłał na wyspy Flores i Timor. 
Był również przełożonym domu misyjne-
go. Stałych mieszkańców w domu mi-
syjnym nie było wielu, ale zjeżdżali się 

http://www.werbisci.pl/
https://www.nurtsvd.pl/


9-22 kwietnia 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                       15-16/2019 (528-29)  

 20 

do niego współbracia potrzebujący leka-
rza, udający się na wakacje lub powra-
cający z zamorskiej podróży. Poza tym 
co sobotę jeździł do wyższego semina-
rium (STFTK) do Malangu, by tam wy-
kładać teologię fundamentalną. Pomagał 
również w duszpasterstwie. 
 
Na brak pracy nie mógł narzekać. Gdy 
liczba domowników wzrosła, domem 
misyjnym zajął się o. Van Lerssel SVD. 
Po jego śmierci (1987) o. Pikor znowu 
został rektorem tegoż domu. Kiedy w 
2003 roku zrezygnowano z aprowizacji 
sąsiednich wysp statkami, o. Pikor zajął 
się chorymi współbraćmi, którzy przy-

jeżdżali na leczenie do Surabaya. Po-
magał też w katolickim szpitalu w Sura-
baja i nadal udzielał się duszpastersko. 
 
W sierpniu 2016 roku, po 50-ciu latach 
pracy misyjnej w Indonezji, prezydent 
RP Andrzej Duda odznaczył naszych 
misjonarzy – o. Stanisława Pikora, o. 
Józefa Glinkę i o. Tadeusza Grucę – 
Orderem Odrodzenia Polski – Polonia 
Restituta. 
 
O. Pikor miał wyjątkowo miły charakter. 
Każdemu spieszył z pomocą. Zdrowie 
mu zasadniczo dopisywało, więc 
uśmiech nie znikał z jego twarzy. Dopie-

ro przed dwoma laty stanął przed po-
ważną operacją. Miał bardzo niebez-
piecznie powiększoną aortę brzuszną. 
Operacja się udała. Przed miesiącem 
poddał się kolejnej operacji – na kręgo-
słup. Tym razem nie wszystko poszło po 
myśli chorego i lekarzy. Już nie stanął 
na własne nogi. 
 
Polecamy śp. o. Stanisława Pikora miło-
sierdziu Bożemu. Ufamy, że św. Piotr 
uchylił mu bramy niebios, kiedy zobaczył 
wiernego misjonarza z naręczem peł-
nym dobrych uczynków. o. Alfons La-
budda SVD              Za: www.werbisci.pl  

 
 

ŚP. S. ELŻBIETA WIELEBIŃSKA (1928 – 2019) 
Była ksieni klarysek w Starym Sączu 

 
8 kwietnia zmarła Siostra Elżbieta Wie-
lebińska z Klasztoru Sióstr Klarysek. 
Siostra Elżbieta była matką ksieni do 
końca 2018 roku. Przewodniczyła także 
wspólnocie starosądeckich klarysek w 
latach 2000-2006.  
 
Siostra Elżbieta Wielebińska miała 69 lat 
z czego za klasztornymi murami w Sta-
rym Sączu spędziła 41 lat. W ostatnim 
czasie zachorowała. Mówiła o sobie, że 
jest “poznańską pyrą”, bo pochodziła ze 
stolicy Wielkopolski. – Pan Bóg akurat 
tutaj mnie skierował – mówiła nie tak 
dawno, siostra Elżbieta.  

 
 
I dodawała, że nie żałowała wstąpienia 
do klarysek. Kilka razy wychodziła za 

klauzurę, gdy trzeba było iść do lekarza 
czy wziąć udział w jakimś szkoleniu. 
Oczywiście wyszła też na zewnątrz, gdy 
w 1999 r., na starosądeckich błoniach 
papież Jan Paweł II kanonizował Kingę, 
założycielkę zgromadzenia. 
 
– Za klauzurą jesteśmy naprawdę 
szczęśliwe i tworzymy jedną rodzinę – 
zawsze podkreślała siostra Wielebińska. 
Wieczne odpoczywanie…  

Za: www.franciszkanie.gdansk.pl  
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