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Wiadomość Tygodnia 
 
 

   

 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA W ŁAGIEWNIKACH 
 

 
 

O darze pokoju i pojednania, którego potrzebuje współczesny 
świat, o złu obecnym we współczesnym świecie, któremu 
należy się stanowczo przeciwstawiać oraz o tym, że zobowią-
zanie do rozpowszechniania orędzia miłosierdzia jest wciąż 
aktualne – mówili w łagiewnickim Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia krakowscy biskupi z okazji obchodzonego 28 kwietnia 
święta Bożego Miłosierdzia. Według szacunków organizatorów 
w dwudniowych uroczystościach w Łagiewnikach uczestniczy-
ło ok. 100 tys. pielgrzymów z 30 krajów świata. 
 
Tegoroczne święto Bożego Miłosierdzia odbywało się pod 
hasłem „Miłosierdzie źródłem pojednania”. W Łagiewnikach w 
dwudniowych uroczystościach, pomimo deszczowej pogody, 
uczestniczyło ok. 100 tys. wiernych z 30 krajów, m. in. z Ru-
munii, Węgier, Słowacji, Francji, Niemiec, Kenii, Pakistanu, 
Wietnamu, USA, Kolumbii, Filipin i Indonezji. Obchody Nie-

dzieli Miłosierdzia rozpoczęły się w sobotę wieczorem od na-
bożeństwa Drogi Miłosierdzia. 
 
O godzinie 8.00 Mszy św. w łagiewnickim sanktuarium prze-
wodniczył krakowski biskup pomocniczy Damian Muskus 
OFM. W homilii podkreślał, że tegoroczną Niedzielę Miłosier-
dzia Kościół przeżywa w szczególnym dla siebie czasie. 
Stwierdził, że konfrontując się z prawdą o wyrządzonym złu, z 
obnażoną słabością instytucji, przypomina on zamknięty wie-
czernik, w którym wielu miałoby ochotę ukryć się przed świa-
tem. Podkreślił, że zamknięty wieczernik nie jest jednak istotą 
Kościoła. „Nie zostaliśmy powołani do tego, by kryć się przed 
światem, ale by do tego świata iść z przesłaniem miłosierdzia i 
miłości” – zaznaczył. 
 
Biskup stwierdził ponadto, że tylko Jezusowy pokój uzdalnia 
do głoszenia Dobrej Nowiny. „Bywa, że opierając się na ludz-
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kich sposobach wychodzenia z zamknięcia, zaczynamy głosić 
złą nowinę: samych siebie i własne koncepcje. Bywa, że oce-
niamy świat według swoich, a nie Bożych kryteriów i zamiast 
radosnej nowiny niesiemy ludziom słowa odbierające nadzieję” 
– zauważył. Przestrzegał, że tak dzieje się zawsze, gdy czło-
wiek pokłada ufność bardziej w sobie, niż w Jezusie i zapomi-
na, że „On szedł do największych grzeszników, do tych, którzy 
byli Mu przeciwni, a nie tylko do swoich”. – Pielgrzymujemy 
dziś do Łagiewnik ze świadomością, że sami nie poradzimy 
sobie ze wszystkim, co w nas samych i we wspólnocie Kościo-
ła jest słabe. Pozwólmy, by miłość Jezusa nas uleczyła” – 
apelował hierarcha. 
 
Centralnej Mszy św. przy ołtarzu polowym przewodniczył abp 
Marek Jędraszewski. W homilii podkreślał, że należy zacho-
wać sprawiedliwość w ocenie samego Kościoła i nie przenosić 
win i grzechów nielicznych osób duchownych na wszystkich 
kapłanów. – Taka postawa byłaby jawną niesprawiedliwością i 
krzywdą – ocenił metropolita krakowski. Wyjaśniał, że „należy 
jednoznacznie z „nieskazitelną stanowczością” potępiać zło, 
które spowodowały niektóre osoby duchowne. – Równocze-
śnie (…) musimy być gotowi okazywać miłosierdzie wszystkim 
sprawcom zła, którzy się od swego grzechu zdecydowanie 
odwracają, za ten grzech żałują, pokutują i proszą o przeba-
czenie – powiedział. 
 
Hierarcha wskazał także, na zło obecne we współczesnym 
świecie, które przejawia się poprzez: wojny, ludzkie krzywdy, 
przemoc i zamachy terrorystyczne. Jak dodał, lęk i obawy 
budzą również postawy wielu mieszkańców Europy, którzy „na 
własną zgubę świadomie odcinają się od swych chrześcijań-
skich korzeni”. 
 
Abp Jędraszewski wyznał, że jest „niemało powodów do nie-
pokoju, gdy chodzi o to, co dzieje się w Polsce”. Wśród nich 
wymienił: ostentacyjne odrzucanie przez niektóre osoby, a 
nawet całe organizacje, chrześcijańskich wartości i tradycji, 
profanowanie symboli i obrazów religijnych, pogłębiające się 
podziały w społeczeństwie, brak chęci porozumienia się ludzi 
ze sobą, kryzys wartości w polskim szkolnictwie, próby wpro-
wadzania do polskich szkół ideologii gender i wytycznych 
Światowej Organizacji Zdrowia, które „nieuchronnie skutkowa-
łyby deprawacją dzieci już w wieku przedszkolnym i pozba-
wienia ich niewinności i radosnego dzieciństwa, propagowanie 
karty LGBT”. Zdaniem arcybiskupa to wszystko uderza w god-
ność człowieka, ponieważ jest sprzeczne nie tylko z moralno-
ścią chrześcijańską, ale także z każdą racjonalną, zgodną z 
prawem naturalnym antropologią. – Dlatego też pragnąc oka-
zać miłosierdzie dzieciom i młodzieży i uchronić je przed gro-
żącymi im nieszczęściami, musimy wszędzie wyrażać zdecy-
dowany sprzeciw wobec wszelkich tego rodzaju usiłowań – 
apelował kaznodzieja. 
 
Kilkadziesiąt tysięcy wiernych zgromadziło się w łagiewnickim 
sanktuarium w Godzinie Miłosierdzia, której przewodniczył 
kustosz ks. Franciszek Ślusarczyk. Pielgrzymi modlili się m. in. 
o dar pokoju i przebaczenia, którego potrzebuje współczesny 
świat. 
 
O godzinie 16.00 Mszy św. przewodniczył kard. Stanisław 
Dziwisz, emerytowany metropolita krakowski. W homilii zwrócił 
uwagę na to, że św. Jan Paweł II jako wielki apostoł Bożego 
Miłosierdzia i pasterz Kościoła krakowskiego, rozpoznał prze-
nikliwie autentyczność charyzmatu s. Faustyny i uwrażliwił 
Stolicę Apostolską na wołanie, jakie rozległo się z krakowskich 

Łagiewnik. Nawiązując do słów Papieża – Polaka, które wy-
powiedział podczas konsekracji łagiewnickiego sanktuarium, 
zaznaczył że jego diagnoza jest cały czas aktualna. – Nie 
rozwiążemy problemów świata, Europy i naszej ojczyzny, 
jeżeli nie zwrócimy się do serca miłosiernego Boga. Pokusa 
samowystarczalności, rozwiązywania problemów i budowania 
sprawiedliwego świata bez Boga, o własnych siłach, jest jało-
wa, prowadzi na manowce – podkreślił. 
 
Kardynał zwrócił uwagę, że słowa, aby z Łagiewnik wyszła 
iskra miłosierdzia są „zobowiązujące dla nas wszystkich, któ-
rzy jesteśmy związani z tym szczególnym miejscem”. – To 
zobowiązujące słowa dla Kościoła w Polsce. W poczuciu od-
powiedzialności za skarb, jaki nam został przekazany, mamy 
się nim dzielić z innymi narodami – wyznał hierarcha. -
Pielgrzymowanie wiernych z całego świata do tutejsze-
go Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest dla nas wymownym 
znakiem. Mamy rozpowszechniać orędzie o Bogu bogatym w 
miłosierdzie, pochylającym się nad człowiekiem i jego losem. 
Mamy świadczyć o tym przede wszystkim naszym życiem 
wiary, wrażliwością naszych serc na potrzeby innych – pod-
kreślił kard. Dziwisz. 
 
W tym roku pielgrzymi przybywający do sanktuarium w Ła-
giewnikach mogli zobaczyć Drogę Miłosierdzia, która prowadzi 
przez pasaż od Domu Duszpasterskiego do bazyliki. Wykona-
ne w szkle obrazy uzupełnione są tekstami do rozważań. To 
fragmenty zaczerpnięte z Ewangelii, Dzienniczka św. Fausty-
ny, nauczania św. Jana Pawła II o Bożym Miłosierdziu oraz 
teksty rozważań twórcy Drogi Miłosierdzia, ks. prałata Fran-
ciszka Ślusarczyka. 
 
Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą nie-
dzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną 
obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Inspiracją dla ustano-
wienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała 
Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: „Pragnę, 
ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miło-
sierdzia”.Za: KAI 
 

 
 

HOMILIA PROWINCJAŁA SALETYNÓW W ŁAGIEWNIKACH 
 
Podczas uroczystości ku czci Miłosierdzia Bożego 
w krakowskich Łagiewnikach wieczornej Eucharystii w kaplicy 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie znajduje się obraz „Jezu, 
ufam Tobie” oraz relikwie św. Siostry Faustyny, przewodniczył 
ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS. Razem z nim Mszę 
św. odprawiali saletyni ze wspólnot zakonnych w Krakowie 
oraz inni kapłani zakonni i diecezjalni. 
 
W homilii ksiądz prowincjał podkreślił, że w Polsce są dwa 
miejsca, do których Polacy pielgrzymują bardzo licznie: sank-
tuarium Matki Bożej na Jasnej Górze oraz sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach. Wielu pielgrzy-
mów w tych miejscach doświadcza działania Ducha Świętego, 
Ducha pokoju, miłości, pojednania i wyzwolenia. Tego wyjąt-
kowego działania Boga możemy doświadczyć w sakramencie 
pokuty i pojednania.                                     Za: www.saletyni.pl  
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  Wiadomości krajowe 
 
 

 

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W LICHENIU 
 

 
 
Pod hasłem „Przy Maryi w mocy Ducha 
Bożego”, w weekend 27-28 kwietnia, 
odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej 
Licheńskiej jubileuszowa, XX Ogólno-
polska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność”, 
w której udział wzięło kilka tysięcy 
związkowców. 
  
Pielgrzymkę rozpoczęła droga krzyżowa 
odprawiona w sobotni wieczór – 27 
kwietnia o godzinie 19.00 na placu przed 
licheńską bazyliką. Rozważania popro-
wadził ks. Grzegorz Molewski, duchowy 
opiekun konińskiej „Solidarności”, pro-
boszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej w 
Nieszawie. 
  
Głównym punktem spotkania była uro-
czysta, niedzielna msza celebrowana 
przed Cudownym Obrazem Bolesnej 
Królowej Polski.. O godzinie 11.30 do 
bazyliki zostało wprowadzonych proce-
syjnie ponad 100 pocztów sztandaro-
wych z całego kraju. W procesji zostały 
również wniesione relikwie bł. Jerzego 
Popiełuszki przez zastępcę przewodni-
czącego komisji krajowej NSZZ „Soli-
darność”, Bogdana Bisia, obecnego w 
Licheniu wraz z małżonką. 
Celebracji południowej Eucharystii prze-
wodniczył ks. Janusz Kumala MIC, ku-
stosz licheńskiego Sanktuarium. Witając 
zgromadzonych oraz nawiązując do 
opartego na temacie trwającego roku 
liturgicznego, hasła tegorocznej piel-
grzymki: „Przy Maryi w mocy Ducha 

Bożego”, ks. Kumala stwierdził, iż „tylko 
oparci na mocy Ducha Bożego możemy 
zmieniać oblicze naszych serc i Ojczy-
zny.” 
  
Homileta wspominał rok 1980, gdy „Oj-
czyzna otworzyła się na dar Bożego 
Ducha – dar odnowy i miłosierdzia, kiedy 
Bóg pochylił się nad naszą Ojczyzną, 
wsłuchiwał się w krzyk naszych przod-
ków wołający o wolność, pokój, solidar-
ność, bezpieczeństwo. Bóg wysłuchał 
modlitw i cierpienia.” Nazywając naro-
dzenie Solidarności darem miłosiernego, 
zmartwychwstałego Pana, celebrans 
stwierdził, że „trzeba ten dar przyjąć i go 
rozwijać ucząc się od Maryi, Nauczyciel-
ki solidarności, życia solidarnego z Bo-
giem i z ludźmi”. 
  
„Licheńska świątynia jest znakiem jed-
ności solidarnych serc” – powiedział 
kaznodzieja – „serc, które postanowiły 
wybudować wielką świątynię jako dar 
wdzięczności za przyjście Chrystusa na 
świat. Jest ona wyrazem wiary i miłości 
do Boga i Maryi. W tej świątyni pragnie-
my prosić o odnowę naszych serc i 
Ojczyzny na drodze jedności i solidarno-
ści, na drodze życia z Jezusem na co 
dzień. Fundamentem Solidarności nie są 
statuty i ustalenia, ale jedność serca z 
Jezusem Chrystusem.” – kontynuował 
marianin, dodając: „dlatego dobrze, że 
pielgrzymujecie do naszego sanktuarium 

i do innych, prosząc Boga o umocnienie 
na drodze życia z Nim. ” 
  
Przed zakończeniem liturgii, ksiądz 
Kumala życzył zebranym: „Obyśmy 
potrafili żyć solidarnie, wszyscy razem, 
budując piękną Ojczyznę i obyśmy szli 
drogą solidarności każdego dnia”. Po 
Mszy św. uczestnicy udali się wraz z 
pocztami sztandarowymi pod pomniki 
św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki, kapelana „Solidarności” oraz 
obelisk upamiętniający powstanie NSZZ 
„Solidarność” znajdujące się nieopodal 
bazyliki. Przedstawiciele poszczegól-
nych regionów i zakładów pracy, po 
odśpiewaniu hymnu narodowego, złożyli 
pod pomnikiem Popiełuszki kwiaty.  Na-
stępnie ksiądz kustosz wypowiedział 
słowa modlitwy i pobłogosławił zebra-
nych. 
  
Uczestniczka jubileuszowej pielgrzymki, 
pani Teresa Kowalska–Suchecka, prze-
wodnicząca NSZZ „Solidarność” Ziemi 
Łowickiej, była obecna na większości 
dotychczasowych pielgrzymek do Liche-
nia, zazwyczaj w tradycyjnym łowickim 
stroju. „Dziś wyjeżdżamy naładowani 
mocą, tym słowem, które słyszeliśmy, że 
solidarność to jedność, służba dla dru-
giej osoby” – podsumowuje pielgrzymkę, 
dodając: „Przyjeżdżamy tu, aby mieć tę 
siłę do pokonywania trudów życia co-
dziennego, oczyścić swoje serca, umy-
sły.” 
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Jak poinformował jeden z organizatorów, 
pan Roman Rutkowski, zastępca prze-
wodniczącego zarządu regionu NSZZ 

„Solidarność” w Koninie, w pielgrzymce 
wzięli udział przedstawiciele zarządów 
regionów z całej Polski oraz branż za-
wodowych: górnicy, kolejarze, energety-

cy. W czasie południowej Mszy Świętej 
w bazylice modliło się około 5 tysięcy 
osób.        Za: www.lichen.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________

MODLITWA WYNAGRADZAJĄCA NA JASNEJ GÓRZE 

 
Modlitwa wynagradzająca za profanację Jasnogórskiego Wize-
runku Matki Bożej trwa w niedzielę Miłosierdzia Bożego na 
Jasnej Górze.  „Drodzy bracia i siostry, ogromnym bólem na-
pełniła nasze serca profanacja obrazu Matki Bożej Często-
chowskiej w Płocku, która miała miejsce minionej nocy. Ten 
wielki ból przeszywa serce nas posługujących, tu na Jasnej 
Górze, ale myślę, że wszystkich Polaków. Apelujemy, aby 
niezależnie od przekonań i poglądów, szanować uczucia reli-
gijne ludzi wierzących” – prosił przeor Jasnej Góry o. Marian 
Waligóra podczas sobotniego Apelu Jasnogórskiego. W Sank-
tuarium paulini i pielgrzymi podejmują modlitwę wynagradzają-
cą za akt profanacji Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej, który 
miał miejsce w Płocku w nocy z 26 na 27 kwietnia.  
 
„Tę intencję wynagradzającą będziemy szczególnie mocno 
ofiarowywać Bogu podczas uroczyście celebrowanej Koronki 
do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00” – zapowiada rzecznik 
prasowy Jasnej Góry o. Sebastian Matecki. W Niedzielę Miło-
sierdzia Bożego Koronka jest odprawiana na Jasnej Górze 
przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.  W modlitwę ekspia-
cyjną od rana włączają się licznie nawiedzający dziś Jasną 

Górę pielgrzymi indywidualni i w grupach zorganizowanych 
oraz mieszkańcy Częstochowy.  
 

 
 
Do profanacji i szydzenia z Jasnogórskiego Obrazu doszło na 
terenie parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płocku, gdzie bu-
dynki, w tym kosze na śmieci oraz przenośne toalety, zostały 
oklejone sprofanowanym wizerunkiem Matki Bożej Jasnogór-
skiej. Aureole Maryi i Dzieciątka Jezus były stylizowane na 
tęczowe barwy, które są znakiem rozpoznawczym środowisk 
LGBT.                    Za: www.jasnagora.com

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOWY PROWINCJAŁ 
POLSKICH  PIJARÓW 
 
Obradująca w dniach od 23 do 27 kwiet-
nia w pijarskim domu zakonnym w Heb-
dowie k. Krakowa Kapituła Polskiej 
Prowincji Zakonu Pijarów wybrała na 
nowe czterolecie o. Mateusza Pindel-
skiego na Przełożonego Wyższego 
Prowincji. W Kapitule brało  udział 40 
zakonników z całej Prowincji, w tym 
także przedstawiciele należących do niej 
pijarskich wspólnot na Białorusi i w Cze-
chach. Obrady kapitulne zostały poprze-
dzone czasem skupienia w Poniedziałek 
Wielkanocny, który poprowadził ks. 
Krzysztof Dyrek SJ. Zgodnie z pijarskimi 
Regułami Kapituła Prowincjalna odbywa 
się co 4 lata i składa się z trzech części: 
oceny minionego czterolecia, wyboru 
nowych władz Prowincji oraz planowania 
najważniejszych zadań na przyszłość. W 
części obrad kapitulnych biorą udział 
także przedstawiciele świeckich współ-
pracowników pijarskich, młodzieży oraz 
członków Bractwa Szkół Pobożnych. 

 

 
 
Tegoroczna Kapituła obradowała pod 
hasłem „W Twoich rękach”. Z jednej 
strony hasło to podkreśla wymiar zaufa-
nia Bogu i oddania w Jego ręce tego 
wszystkiego, co stanowi pijarską prze-
szłość, teraźniejszość i przyszłość. Z 
drugiej strony hasło to ma przypominać 
wszystkim pijarom w Prowincji, że każdy 
z nich jest wezwany do wspólnego bu-
dowania i realizacji pijarskiego chary-
zmatu, z troską i odpowiedzialnością, bo 

jest to zadanie złożone także w naszych 
rękach. 
 
O. Mateusz Pindelski pochodzi z Krako-
wa, ma 43 lata. Jest absolwentem kra-
kowskiego liceum pijarów. Po maturze 
wstąpił do Zakonu Pijarów składając 
pierwsze śluby zakonne w 1995 r. Na-
stępnie ukończył studia filozoficzno-
teologiczne na Instytucie Teologicznym 
Księży Misjonarzy w Krakowie i na Pa-
pieskim Uniwersytecie Salezjańskim w 
Rzymie, po których w 2002 r. przyjął 
święcenia kapłańskie. Studiował także 
polonistykę na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, uzyskując stopień doktora nauk 
humanistycznych. W latach 2000-2007 
był redaktorem naczelnym wydawanego 
przez pijarów Katolickiego Kwartalnika 
Młodych eSPe, a od roku 2009 do 2015 
pełnił w Zakonie obowiązki Asystenta 
Generalnego dla Włoch i Europy Środ-
kowej oraz Postulatora Generalnego. Po 
powrocie do Polski kontynuował pracę 
wychowawczą jako katecheta, nauczy-
ciel i duszpasterz w pijarskim liceum w 
Krakowie.          Za: www.pijarzy.pl 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
O. ALAN BRZYSKI OFM PONOWNIE PROWINCJAŁEM 
WROCŁAWSKICH  FRANCISZKANÓW 
 
23 kwietnia rozpoczęła się 39. Kapituła Prowincjalna Prowincji 
św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Na początku 
wybrano braci, którzy podczas sesji kapitulnych pełnili rolę 

moderatorów i skrutatorów. W tym czasie przyjęto także plan i 
regulamin spotkania oraz powołano komisje obradujące pod-
czas Kapituły. Następnie wysłuchano sprawozdań o stanie 
prowincji przygotowanych przez wizytatora generalnego, o. 
Dymitra Żeglina OFM oraz ustępującego ministra prowincjalne-
go, o. Alana Brzyskiego OFM. Na zakończenie o. Alan wobec 
zgromadzonych braci złożył swój urząd i poprosił obecnych o 
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modlitwę i wybaczenie wszystkich uchybień w jego dotychcza-
sowej posłudze. 
 
Kolejna sesja rozpoczęła się o godzinie 18:00. Była to sesja 
wyborcza, w trakcie której dokonano wyboru nowego ministra 
prowincjalnego. Już w pierwszym głosowaniu, decyzją braci 
całej prowincji, głosujących w wyborach powszechnych został 
wybrany na kolejna kadencję o. Alan Tomasz Brzyski OFM. 
 

Decyzją braci kapitulnych podjęto 25kwietnia nowym wice-
prowincjałem Prowincji św. Jadwigi został o. Fabian Kaltbach 
OFM. Natomiast grono definitorów tworzą: o. Remigiusz Gruca 
OFM, o. Wit Bołd OFM, o. Witalis Stania OFM, br. Dominik 
Grochla OFM i o. Jarosław Zatoka OFM. Ministrowi Prowincjal-
nemu gratulujemy zaufania jakim darzą go bracia i prosimy 
wszystkich o modlitwę w jego intencji, aby w mocy Ducha Pań-
skiego spełniał swój urząd na chwałę Boga Wszechmogącego 
oraz na pożytek Kościoła świętego, Zakonu franciszkańskiego i 
całej społeczności ludzkiej. Za: www.franciszkanie.com

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MISJONARZE  ŚWIĘTEJ  RODZINY 
WYBRALI PROWINCJAŁA 
 
W dniach 23-26 kwietnia w Bąblinie 
odbyła się Kapituła Prowincjalna Polskiej 
Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny. 60 
uczestników Kapituły, zgromadzonych 
wokół tematu Polska Prowincja MSF - 
dzisiaj i jutro,  dokonało analizy aktualnej 
sytuacji Prowincji, ze szczególnym 
uwzględnieniem spraw duszpasterskich i 
ekonomicznych. Kapituła   określiła 
także kierunki rozwoju w najbliższej 
przyszłości.  

 
Ks. Piotr Jacek Krupa MSF 

 

Wszelkie sprawozdania i głosy prezen-
towały nie tylko dane statystyczne ale 
też ukazywały kontekst w jakim Misjona-

rze Świętej Rodziny żyją i pracują dziś, 
zarówno w kraju i zagranicą.  
 
Uczestnicy Kapituły dokonali też wyboru 
Delegatów na wrześniową Kapitułę 
Generalną oraz Nowego Przełożonego 
Prowincjalnego i jego Asystentów: Ks. dr 
Piotr Jacek Krupa MSF – Prowincjał 
(dotychczasowy  ekonom prowincjalny), 
Ks. Andrzej Tron – I. Asystent, Wice-
prowincjał, Ks. Piotr Lipski – II. Asystent, 
Ks. Piotr Gałązka MSF – III Asystent.  

Ks. Michał Krych MSF 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KAPITUŁA INSPEKTORIALNA 
KRAKOWSKICH SALEZJANÓW 
 
W dniu 23 kwietnia Inspektoria Krakow-
ska rozpoczęła swoją Kapitułę na temat: 
„Jacy salezjanie dla współczesnej mło-
dzieży?”. Uczyniła to w obecności radcy 
regionu Europa Środkowo-Północna ks. 
Tadeusza Rozmusa i innych zaproszo-
nych gości. Obrady potrwają do 27 
kwietnia. Obejmą panele i dyskusje, 
również z udziałem młodzieży, co ma 
pomóc w lepszym nakreśleniu działań 
wychowawczo-duszpasterskich, „których 
podejmujemy się, aby z odwagą kroczyć 
za tymi, których nam Pan powierzył” – 
jak powiedział na rozpoczęcie Kapituły 
ks. Adam Parszywka, przełożony in-
spektorii krakowskiej (PLS). 
Krakowskie obrady – jak informuje ks. 
Andrzej Gołębiowski, odpowiedzialny za 
stronę medialną w czasie jej trwania – 
rozpoczęła uroczysta Msza Święta, 
której przewodniczył ks. Tadeusz Roz-
mus, radca regionu Europa Środkowo-
Północna. W homilii podkreślił, że nasze 
spotkanie jest „zachętą do aktywnej 
analizy sytuacji, a przede wszystkim 
wyznaczenia bardzo konkretnych kro-
ków w realizacji Chrystusowej strategii 
zbawienia”. Do uczestników Kapituły 
słowa pozdrowień przesłali biskupi, w 
diecezjach których posługują salezjanie 
z Inspektorii Krakowskiej. „Pragnę udzie-
lić pasterskiego błogosławieństwa wszy-
stkim uczestnikom Kapituły, życząc 

otwartości serca, gotowości do wycho-
dzenia naprzeciw Bożym natchnieniom 
oraz pogłębionej refleksji biblijnymi fun-
damentami i odczytywaniem charyzmatu 
założyciela” – napisał arcybiskup Marek 
Jędraszewski. Inaugurację Kapituły 
uświetnił ją zespół „Fausystem” z 
Oświęcimia i orkiestra „Augustino” z 
Przemyśla. 
 

 
 
A oto jak wyglądał jeden z kolejnych dni, 
z udziałem młodzieży, również w relacji 
ks. Andrzeja Gołębiowskiego: „Chcemy 
wsłuchać się w głos młodych. Chcemy 
was prosić, abyście pomogli nam rozpo-
znać, jacy mamy być dla was młodych”. 
Takimi słowami ks. Andrzej Król wpro-
wadził w zasadniczą część obrad kapi-
tulnych, w której oprócz delegatów wzięli 
udział zaproszeni goście. Wśród nich 
Janina Błażej, Joanna Urbańczyk, Nata-
lia Kamińska, Jan Lelito, Piotr Mirecki, 
Seweryn Dzierżak, Marcin Vogel i ks. 
Mateusz Koziołek. W panelu wybrzmiało 
przesłanie, aby salezjanie odzyskali 
„bliskość ze światem młodzieży”. Ktoś 

inny dodał: „Nawzajem mamy sobie 
wiele do powiedzenia”. Bardzo często 
padały słowa o dawanym świadectwie i 
potrzebie, w której młodzi chcą się do 
nas zwrócić. Zapytano również gości o 
profil salezjanów, który jest w sferze 
marzeń odbiorców naszego posłannic-
twa. „Więcej cierpliwości i łagodności, 
motywujcie nas do działania, nie bądźcie 
menagerami zarządzającymi z ambony, 
szukamy u was autorytetów” – powie-
dzieli uczestnicy panelu. Uczestnikom 
Kapituły zaproszeni goście nie szczędzili 
również słów krytyki. Zauważyli u nas 
brak panowania nad słowem, prosili o 
„więcej cierpliwości i łagodności”. Ktoś 
zauważył: „Widzimy, że księża się kłócą, 
że się nie lubią. To, co robicie, jest waż-
niejsze od tego, co mówicie”. 
Wskazania na naszą przyszłość nie 
tylko nakreślili nasi goście, ale również 
ks. Jarosław Pizoń, inspektor z Wrocła-
wia, który przewodniczył Eucharystii. 
Odniósł się do apostołów będących w 
drodze. „Jesteśmy w drodze do nieba. 
Jesteśmy w drodze do młodzieży. Je-
steśmy w drodze do samych siebie”. 
Szukając odpowiedzi na pytanie zawarte 
w temacie Kapituły, powiedział: „Sale-
zjanie mądrzy mądrością i obecnością 
samego Boga. Salezjanie na wzór apo-
stołów są gościnni wobec młodzieży, 
współbraci i Rodziny Salezjańskiej. 
Salezjanie dzielący się miłością”. 

Za: www.infoans.org 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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KAPITUŁA CHRYSTUSOWCÓW PRACUJĄCYCH W POLSCE 
 
X Kapituła Prowincjalna części Towarzystwa obejmującej Pol-
skę trwała od 23 do 26 kwietnia. Odbywała się w Domu Głów-
nym w Poznaniu. Rozpoczął ją dzień skupienia ppoprowadzo-
ny przez o. Romana Hernogę OCD, przełożonego karmelitań-
skiego klasztoru w Zwoli. 
 
Powołując się na niedawno opublikowany list Benedykta XVI o 
przyczynach skandali wykorzystywania seksualnego w Koście-
le, jako zasadniczy powód kryzysu w tej materii, jak i wielu 
innych, papież senior wskazał na brak Boga. Stąd, jak podkre-
ślił o. Hernoga, należy ponownie powrócić do ścisłej i głębokiej 
relacji z Bogiem we wszystkich sferach życia, uznając Go za 
fundament życia osobistego i zakonnego; akcentując życie 
wewnętrzne przed możliwością ulegania pokusie aktywizmu. 
Druga część dnia skupienia obejmowała refleksję na temat 
zachowywania ślubów i prowadzenia życia wspólnotowego. 
W środowe popołudnie rozpoczęły się robocze obrady X Kapi-
tuły, których zasadniczą częścią było wysłuchanie sprawozdań 
wikariusza generalnego i ekonoma generalnego, dotyczących 
obecnego stanu życia zakonnego w Polsce i krajach podlega-
jących pod Zarząd Generalny. W tym temacie była podjęta 
refleksja i dyskusja.  
 
Ustanowione wcześniej komisje (ds. życia zakonnego i forma-
cji, duszpasterska i ekonomiczna) przygotowały opracowanie 
materiału, opratego na dostarczonych przez współbraci ankie-

tach. Znajdujące się w nich wnioski posłużyły delegatom do 
zanalizowania obecnej kondycji Zgromadzenia.  
 

 
 
Obrady X Kapituły Prowincjalnej zakończyły się w piątek skie-
rowaniem odezwy do współbraci jak i sformułowaniem uchwał i 
postulatów.X Kapituła Prowincjalna jest pierwszą spośród tych, 
które jeszcze mają się odbyć w różnych zakątkach świata, 
gdzie posługują chrystusowcy. Stanowią one swoiste przygo-
towanie do XII Kapituły Generalnej, która rozpocznie się w 
lipcu.            Za: www.chrystusowcy.pl 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

100 LECIE DOMINIKANEK W MIELŻYNIE 
 
„Jesteśmy wezwani, aby w tym świecie, takim, jakim on jest, 
naznaczonym lękiem i śmiercią, pozbawionym nadziei, sparali-
żowanym tak wieloma dramatami, nieśli pokój i radość Chry-
stusa” – mówił 25 kwietnia w Mielżynie abp Wojciech Po-
lak. Prymas Polski wziął udział w obchodach 100-lecia obecno-
ści i posługi w Mielżynie sióstr dominikanek. Zgromadzenie od 
początku prowadzi tam działalność dobroczynną, opiekując się 
w sposób szczególny młodzieżą niepełnosprawną intelektual-
nie i ruchowo. 
 
W homilii podczas Mszy św. stanowiącej centralny punkt jubi-
leuszowych obchodów abp Wojciech Polak postawił pytanie o 
nasze świadectwo wiary, a konkretnie o radość wiary, której 
brak papież Franciszek nazwał cechą, a nawet wręcz chorobą 
wielu chrześcijan.  
 
„Dlaczego boimy się radości? Co nie pozwala nam prawdziwie 
ucieszyć się bliskością Zmartwychwstałego Pana? – pytał Pry-
mas. – Wolimy się smucić, niż cieszyć może dlatego, że łatwiej 
jest poruszać się w ciemnościach niż w blasku. Łatwiej jest żyć 
w lęku, niż otworzyć się na nowość życia. Często brakuje nam 
radości, bo się po prostu boimy. Czujemy się wciąż przytłocze-
ni tragedią krzyża, naszymi trudnymi doświadczeniami, naszą 
przeszłością. Jesteśmy więc, jak mówił swoim uczniom Jezus, 
zmieszani i różne wątpliwości budzą się w naszych sercach” – 
mówił abp Polak, przypominając, że przecież nie do tego jeste-
śmy powołani. 
„Zmartwychwstały wzywa nas, abyśmy w tym świecie, takim, 
jakim on jest, tak często naznaczonym lękiem i smutkiem, tak 
mocno doświadczonym ludzkim cierpieniem i śmiercią, w świe-
cie owładniętym niepewnością i jakże często wręcz sparaliżo-
wanym tak wieloma tragicznymi wydarzeniami, jak choćby w 
tych ostatnich dniach męczeńską śmiercią tylu chrześcijan na 
Sri Lance, w świecie przenikniętym samotnością i ostatecznie 
pozbawionym nadziei, nieśli Jego pokój i radość” – podkreślił 
Prymas. 

 
Metropolita gnieźnieński nawiązał też do świętowanego jubile-
uszu zaznaczając, że wezwanie to od stulecia wiernie wypeł-
niają w Mielżynie siostry dominikanki, dla których radość i na-
dzieja zmartwychwstania jest motywem miłości i służby dru-
giemu. 
 
„Poczynając od klasztoru i domu dla sierot, poprzez prowadzo-
ną do wybuchu II wojny światowej Szkołę Gospodarstwa Do-
mowego, aż po prowadzony nieprzerwanie od 1956 roku za-
kład dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i 
intelektualną, były i są dla tej witkowskiej ziemi zwiastunami 
nadziei i radości w Panu” – mówił abp Polak. 
 

 
 
Na koniec przypomniał słowa pierwszego Prymasa odrodzonej 
Polski kard. Edmunda Dalbora, który nawołując do troski i miło-
ści o drugich, zwłaszcza o potrzebujących pomocy, zwykł mó-
wić, że „zadaniem naszym jest rany zabliźniać, kolce goryczy 
bliźnim ostrożnie i miłościwie wyciągać, by im ułatwić przyjście 
do równowagi i do powrotu do lepszego sposobu życia i do 
zajęć odważniejszych (…) Dlatego też jako chrześcijanie – 
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dodawał – powinniśmy mieć zawsze współczucie dla naszych 
bliźnich”. 
 
Mielżyn jest jedną z większych placówek zgromadzenia sióstr 
dominikanek w Polsce. W klasztorze znajdującym się przy 
Domu Pomocy Społecznej mieszka i pracuje 18 sióstr. W chwili 

obecnej 13 sióstr bezpośrednio służy osobom niepełnospraw-
nym, pozostałe zaś z klasztoru wspierają ich posługę swoimi 
modlitwami i cierpieniami. Jako wolontariusze w Domu Pomocy 
Społecznej służą także klerycy Prymasowskiego Wyższego 
Seminarium Duchownego w Gnieźnie.Za: www.archidiecezja.pl  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

NOWA PARAFIA 
OBLATÓW W OPOLU 
 
W Niedzielę Miłosierdzia o godzinie 
15.00, na placu przy al. Witosa w Opolu 
– gdzie powstać ma 400. parafia diecezji 
opolskiej – Ordynariusz Opolski – bp 
Andrzej Czaja, Prowincjał Polskiej Pro-
wincji – o. Paweł Zając OMI, proboszcz-
nominat – o. Franciszek Bok OMI, obla-
ci, prezbiterzy diecezjalni oraz wierni – 
zgromadzili się na wspólnej modlitwie 
koronką do Bożego Miłosierdzia. Po niej 
nastąpiło poświęcenie terenu pod mają-
cym powstać kościołem pw. św. Jana 
Pawła II. Opiekę nad nową parafią bi-
skup opolski powierzył Misjonarzom 
Oblatom Maryi Niepokalanej. 
 
Jako, że jako oblaci, swoje posłannictwo 
spełniamy we wspólnocie i przez wspól-
notę, nowy komunitet zakonny będzie 
tworzyło czterech misjonarzy Niepokala-
nej: o. Franciszek Bok OMI – superior, 
ekonom, proboszcz erygowanej parafii 
pw. św. Jana Pawła II w Opolu; o. Paweł 
Gomulak OMI – misjonarz ludowy (reko-
lekcjonista), Misjonarz Miłosierdzia usta-
nowiony przez papieża Franciszka; o. 
Joachim Kusz OMI – misjonarz ludowy 
(rekolekcjonista); o. Florian Wieczorek 
OMI – duszpasterz, przez wiele lat po-
sługiwał w Niemczech. 
 
Dla naszej prowincji, podjęcie się budo-
wania nowej wspólnoty parafialnej, jest 
także wyrazem wdzięczności Opatrzno-
ści Bożej za 100-lecie obecności obla-
tów w Polsce. 
 
Powstanie tutaj nowe tabernakulum, 
które będzie otoczone modlitwą ludzi, 

powstaną nowe konfesjonały, które będą 
miejscami miłosierdzia Bożego, nowa 
ambona, z której będzie głoszone słowo 
Boże. Jesteśmy zachwyceni, jako misjo-
narze, że możemy w tym uczestniczyć – 
powiedział o. Paweł Zając OMI, prowin-
cjał. 
 
W uroczystościach uczestniczyli nowi 
parafianie z dotychczasowych wspólnot 
w Kolonii Gosławickiej i Gosławic. 
 
To bardzo piękna uroczystość – już 
czujemy się tutaj jak w domu – powie-
działa jedna z uczestniczek uroczysto-
ści. 
 

 
 
Wspólnota oblacka tymczasowo za-
mieszka w wynajętym domu, który od-
wiedzili: prowincjał oraz biskup diece-
zjalny. Ordynariusz Opolski pobłogosła-
wił dom oraz poświęcił krzyże dla czte-
rech pierwszych członków oblackiej 
wspólnoty, której prawne ukonstytuowa-
nie zostanie podjęte na najbliższej ra-
dzie prowincjalnej. 
 
Powstanie nowego kościoła jest nie tylko 
przedsięwzięciem budowlanym, ale 
przede wszystkim chodzi o tworzenie 
nowej wspólnoty. Dlatego też zgroma-
dzeni na uroczystości zostali poczęsto-
wani tradycyjnym, śląskim kołoczem. 

Tymczasowo na placu przeznaczonym 
na świątynię, powstanie kaplica, w której 
pierwsza liturgia przewidziana jest na 
niedzielę 19 maja. 
 
Na zadanie, które stoi przede mną, 
patrzę z lękiem i z nadzieją. Z lękiem, bo 
nie wiem, czy dam radę, ale według 
rozeznania, które czyniliśmy, uważam, 
że ta wspólnota parafialna powstaje z 
natchnienia i światła Ducha Świętego – 
powiedział o. Franciszek Bok OMI. 
 
Dla Kościoła opolskiego jest to ważny 
moment – podkreślał biskup Andrzej 
Czaja. 
 
Utworzenie tej parafii podyktowane jest 
tym, by jak najlepiej wyjść naprzeciw i 
zaspokoić dobro duchowe mieszkańców 
rozbudowujących się osiedli Medyk i 
Zawada, a także innych nowych zabu-
dowań. 
 
Projekt budowy według propozycji Bła-
żeja Marchewki zakłada powstanie świą-
tyni na planie krzyża z charakterystycz-
nymi elementami tiary papieskiej, w 
nawiązaniu do patrona parafii – św. Jana 
Pawła II. Plac przed kościołem będzie 
nie tylko miejscem dojścia do świątyni, 
ale ma również dawać okazję budowa-
nia relacji międzyludzkich. Za obiektem 
sakralnym ma powstać klasztor, w któ-
rym docelowo może zamieszkać sześciu 
zakonników. 
 
Budowa kościoła może potrwać od 3 do 
5 lat – zdradza Ordynariusz Polskiej 
Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej, o. Paweł Zając OMI. 

  Za: www.oblaci.pl 

____________________________________________________________________________________________________________________
  
LAUR KONSERWATORSKI 2019 – DLA KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W 
LUBLINIE ZA REMONT BAZYLIKI PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA. 
1 
7 kwietnia 2019 r. w Teatrze Starym w Lublinie została rozstrzygnięta XX edycja Wo-
jewódzkiego Otwartego Konkursu „Laur Konserwatorski”. Konkurs odbył się 
pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków, Wojewody Lubelskiego 
i Marszałka Województwa Lubelskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły 
TVP 3 i Polskie Radio Lublin. 
 
Za wzorcowe przeprowadzenie prac konserwatorskich uhonorowano 4 realizacje kon-
serwatorskie. Jedną z nich jest dominikańska Bazylika w Lublinie. 
 

 
 
W imieniu klasztoru z rąk wojewody 
lubelskiego p. Przemysława Czarnka 
Laur Konserwatorski odebrał o. prze-
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or, Krzysztof Modras OP wraz z o. Grzegorzem Kluzem OP, który był przeorem klasz-
toru w okresie przeprowadzania prac remontowych i konserwatorskich w Bazylice. 
 
W uroczystości uczestniczyli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Miejskiego Konserwatora Zabytków 
oraz prowincjał polskiej prowincji dominikanów o. Paweł Kozacki OP. 
 
Po wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do klasztoru 
dominikanów na poczęstunek. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie Bazyliki. 
Po Bazylice oprowadzali: p. Barbara Stolarz (WUOZ), p. Alicja Wiśniewska (WUOZ ) 
oraz p. Maciej Filip (Kompleksowa Konserwacja Zabytków Maciej, Filip Aneta Filip 
S.C.). Zwiedzającym towarzyszyli o. Krzysztof Modras OP i o. Grzegorz Kluz OP. 
 
Bazylika została wyremontowana w ramach projektu „Klasztor w sercu miasta” – reno-
wacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie” ze środków pochodzących z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Ochrona dziedzictwa kulturo-
wego i rozwój zasobów kultury. Całkowity koszt projektu wyniósł 15,6 mln zł, kwota 
dofinansowania ze środków UE: 12,8 mln zł. 
 
Remont bazyliki realizowany był w okresie IX.2016-VI.2018 i objął: 
• renowację całej Bazyliki (oprócz kaplicy Tyszkiewiczów i prezbiterium, które zostały 
odrestaurowane w poprzednich latach); 
• prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku wraz z konserwacją siedmiu ołtarzy, 
ambon, obrazów i organów w Kaplicy MB Paryskiej; 
• wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego z wykorzystaniem pomp ciepła; 
• udostępnienie Kaplicy MB Paryskiej na kameralną salę koncertową; 
• utworzenie dodatkowego wejścia do Bazyliki z dostępem dla osób niepełnospraw-

nych; 
• przystosowanie Bazyliki do realizacji 
w jej przestrzeni bogatej oferty kultu-
ralnej i edukacyjnej dla dzieci, mło-
dzieży i osób niepełnosprawnych. 
 
Celem konkursu „Laur Konserwator-
ski” było wyłonienie wyróżniających 
się realizacji konserwatorskich cechu-
jących się wysoką jakością, prawi-
dłowością działań przy zabytku, 
szczególną dbałością o kompleksowe 
przywrócenie mu świetności 
i utrwalenie wartości oraz znaczenia; 
promocja dobrych wzorów realizacji 
prac przy zabytku, adaptacji 
i dbałości o jego właściwe utrzymanie 
i zagospodarowanie oraz  uhonoro-
wanie i wyróżnienie wzorowych inwe-
storów-gospodarzy zabytków i  wy-
konawców prac. 
 
Poprzedni Laur Konserwatorski lu-
belski klasztor otrzymał 25 kwietnia 
2013 za renowację Kaplicy Tyszkie-
wiczów.  Za: www.info.dominikanie.pl

 
 
 
 

Refleksja tygodnia 
 
 
 

 

MY KAPŁANI JESTEŚMY NAMASZCZENI, BY NAMASZCZAĆ 
Homilia papieża Franciszka podczas Mszy Św. Krzyżma 

 
Ewangelia św. Łukasza, którą właśnie usłyszeliśmy sprawia, że 
przeżywamy na nowo emocje tamtej chwili, kiedy Pan czyni 
swoim proroctwo Izajasza, odczytując je uroczyście pośród 
swego ludu. Synagoga w Nazarecie była pełna krewnych, są-
siadów, znajomych, przyjaciół … i osób niezbyt przyjaznych. A 
oczy wszystkich były w Nim utkwione. Kościół zawsze skupia 
swe spojrzenie na Jezusie, Namaszczonym, którego Duch 
Święty posyła, by namaścił lud Boży. 
 
Ewangelie często przedstawiają nam ten obraz Pana pośród 
tłumów, otoczonego i ściskanego przez ludzi, którzy przynosili 
Jemu chorych, proszących, by wypędził złe duchy, słuchają-
cych Jego nauki i chodzących z Nim. „Moje owce słuchają 
mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną” (J 10,27). 
 
Pan nigdy nie utracił tego bezpośredniego kontaktu z ludem, 
zawsze zachowywał łaskę bliskości, z ludem jako całością i z 
każdą osobą pośród tych tłumów. Widzimy to w jego życiu 
publicznym i tak było od samego początku: blask Dzieciątka 
kornie przyciągał pasterzy, królów i starych marzycieli, takich 
jak Symeon i Anna. Tak też było na krzyżu: Jego Serce przy-
ciąga wszystkich do siebie (por. J 12, 32): Weroniki, Cyrenej-
czyków, łotrów, setników… 
 
Termin „tłum” nie jest pogardliwy. Być może dla czyjegoś ucha 
tłum może brzmieć jak anonimowa, niezróżnicowana masa… 
Ale w Ewangelii widzimy, że kiedy wchodzi w relację z Panem 
– który staje między nim jak pasterz pośród owczarni – tłumy 
się przemieniają. W ludzkich umysłach budzi się pragnienie 
podążania za Jezusem, rodzi się podziw, kształtuje się roze-
znanie. 
 

Chciałbym wraz z wami zastanowić się nad tymi trzema łaska-
mi, które cechują relacje między Jezusem a tłumami. 
 
Św. Łukasz mówi, że tłumy „szukały Go” (Łk 4, 42) i „szły z 
Nim” (Łk 14, 25), „napierały na Niego”, „otaczały Go” (por. Łk 8, 
42-45) i „zbierały się, aby Go słuchać”(Łk 5, 15). To podążanie 
ludzi wykracza poza jakiekolwiek rachuby, jest podążaniem bez 
stawiania warunków, pełnym uczucia. Kontrastuje z małostko-
wością uczniów, których stosunek do ludu graniczy z okrucień-
stwem, gdy sugerują Panu, aby ich odprawił, żeby poszukali 
sobie czegoś do jedzenia. Tutaj – jak sądzę – rozpoczął się 
klerykalizm: w tym dążeniu do zapewnienia sobie pożywienia i 
wygody, nie dbając o ludzi. Pan miażdżąco skrytykował tę 
pokusę. Odpowiedź Jezusa brzmiała: „Wy dajcie im jeść!” (Mk 
6, 37), „Zajmijcie się ludem!”. 
 
Drugą łaską, jaką otrzymuje tłum idąc za Jezusem jest podziw 
pełen radości. Ludzie byli zadziwieni Jezusem (por. Łk 11,14), 
Jego cudami, ale przede wszystkim Jego Osobą. Ludzie bar-
dzo lubili pozdrawiać Go na ulicy, przyjmować Jego błogosła-
wieństwo i błogosławić Go, jak ta kobieta, która błogosławiła 
Jego matkę w tłumie. A Pan ze swej strony podziwiał wiarę 
ludu, cieszył się nią i nigdy tracił okazji, aby zwrócić na nią 
uwagę. 
 
Trzecia łaska, jaką otrzymują lud, to rozeznanie. „Tłumy dowie-
działy się [gdzie poszedł Jezus] i poszły za Nim” (Łk 9, 11). 
„Tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, 
który ma władzę” (Mt 7, 28-29; por. Łk 5, 26). Chrystus, Słowo 
Boże przychodzące w ciele wzbudza w ludziach ten charyzmat 
rozeznania. Z pewnością nie jest to rozeznanie specjalistów w 
sprawach spornych. Kiedy faryzeusze i uczeni w Prawie dysku-
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towali z Nim, ludzie rozpoznawali władzę Jezusa: moc Jego 
nauczania, zdolnego, by wkroczyć do serc i fakt, że złe duchy 
były mu posłuszne; a który ponadto przez chwilę sprawił, że 
zabrakło słów tym, którzy prowadzili podstępny dialog: ludzie 
się z tego cieszyli. 
 
Dokonajmy pewnego pogłębienia tej ewangelicznej wizji tłumu. 
Łukasz wskazuje cztery wielkie grupy, będące uprzywilejowa-
nymi adresatami namaszczenia Pana: ubogich, jeńców, śle-
pych, uciskanych. Mówi o nich ogólnie, ale potem z radością 
widzimy, że na przestrzeni życia Pana ci namaszczeni otrzy-
mają swoje własne oblicze i imię. Tak jak namaszczenie olejem 
dokonuje się w jednej części ciała, a jego dobroczynne działa-
nie rozszerza się na całe ciało, tak też i Pan, podejmując pro-
roctwo Izajasza, wymienia kilka „tłumów”, do których posyła go 
Duch, postępując zgodnie z dynamiką tego, co możemy na-
zwać „uprzywilejowaniem włączającym”: łaska i charyzmat 
udzielany danej osobie lub grupie w szczególności, jak wszyst-
kie działania Ducha, służy dobru wszystkich. 
 
Ubodzy (ptochoi) to ci, którzy są pochyleni, jak żebracy, schyla-
jący się, by prosić. Ale ubogą jest także wdowa (ptochè), która 
swoim palcami namaszcza dwie monety stanowiące wszystko, 
co miała tego dnia na życie. Namaszczenie tej wdowy, by dać 
jałmużnę pozostaje niezauważone dla oczu wszystkich, z wy-
jątkiem Jezusa, który życzliwie patrzy na jej małość. Dzięki niej 
Pan może w pełni ukończyć swoją misję głoszenia Ewangelii 
ubogim. Paradoksalnie, dobrej nowiny, głoszącej, że są tacy 
ludzie słuchają uczniowie. Ona, kobieta hojna, nie zdawała 
sobie nawet sprawy z faktu, że „pojawiła się w Ewangelii” (czyli, 
że jej czyn zostanie wspomniany w Ewangelii): radosna wieść, 
że jej działania „mają znaczenie” w królestwie Bożym i liczą się 
bardziej niż wszystkie bogactwa świata, przeżywa ona w swoim 
wnętrzu, jak wielu świętych „z sąsiedztwa”. 
 
Niewidomych reprezentuje jedna z najbardziej sympatycznych 
twarzy Ewangelii: Bartymeusz (Łk 18, 41), ślepy żebrak, który 
odzyskał wzrok i od tej chwili miał oczy tylko po to, aby iść 
drogą za Jezusem. Namaszczenie spojrzenia! Nasze spojrze-
nie, któremu oczy Jezusa mogą przywrócić blask, jaki może 
dać tylko bezinteresowna miłość, ten blask, który jest nam 
codziennie kradziony przez obrazy interesowne czy banalne, 
jakimi zalewa nas świat. 
 
By wspomnieć o uciśnionych (tethrausmenous), Łukasz używa 
wyrażenia, które zawiera słowo „trauma”. Wystarcza to, by 
przywołać, być może ulubioną przypowieść Łukasza o Miło-
siernym Samarytaninie namaszczającego olejem i opatrujące-
go rany (traumata: Łk 10,34) człowieka, który został śmiertelnie 
pobity i leżał na skraju drogi. Namaszczenie zranionego ciała 
Chrystusa! W tym namaszczeniu jest lekarstwo na wszystkie 
urazy, które usuwają osoby, rodziny i całe narody na margines, 
jako wykluczone i zbędne, na poboczu dziejów. 
 
Więźniowie to jeńcy wojenni (aichmalotos), którzy byli prowa-
dzeni na grocie włóczni (aichmé). Jezus użyje tego wyrażenia 
odnosząc się do uwięzienia i wygnania z Jerozolimy, swego 
umiłowanego miasta (Łk 21,24). Dziś miasta popadają w nie-
wolę nie tyle na grocie włóczni, ile środkami bardziej subtelny-
mi kolonizacji ideologicznej. Jedynie namaszczenie naszej 
kultury, ukształtowanej przez pracę i sztukę naszych przodków, 
może uwolnić nasze miasta od tych nowych form niewolnictwa. 

Przechodząc do nas, drodzy bracia kapłani, nie wolno nam 
zapominać, że naszymi ewangelicznymi wzorcami jest ten 
„lud”, ten tłum z owymi konkretnymi twarzami, który namasz-
czenie Pana podnosi i ożywia. Są to ci, którzy dopełniają i 
urealniają namaszczenie Ducha w nas, którzy zostaliśmy na-
maszczeni, aby namaszczać. Zostaliśmy wzięci spośród nich i 
bez obaw możemy utożsamiać się z tymi prostymi ludźmi. 
Każdy z nas ma swoją historię. Trochę pamięci wyjdzie nam na 
korzyść. Są obrazem naszej duszy i obrazem Kościoła. Każdy 
uosabia wyjątkowe serce naszego ludu. 
 

 
 
My, kapłani, jesteśmy ubogim i chcielibyśmy mieć serce ubo-
giej wdowy, gdy dajemy jałmużnę i dotykamy ręki żebraka, gdy 
patrzymy w jego oczy. My, kapłani, jesteśmy Bartymeuszem i 
każdego ranka wstajemy, aby się modlić, prosząc: „Panie, 
żebym przejrzał”. My, kapłani jesteśmy w jakimś punkcie na-
szego grzechu rannym pobitym na śmierć przez łotrów. I 
chcemy być jako pierwsi we współczujących rękach Dobrego 
Samarytanina, abyśmy następnie mogli za pomocą naszych 
rąk okazać współczucie innym. 
 
Przyznam wam, że kiedy bierzmuję i udzielam święceń, lubię 
szeroko rozlać krzyżmo na czole i na rękach namaszczonych. 
Dobrze namaszczając doświadczamy, że tam odnawia się 
nasze namaszczenie. Chcę przez to powiedzieć: nie jesteśmy 
szafarzami oleju w butelce. Jesteśmy namaszczeni, by na-
maszczać. Namaszczamy dając siebie, rozdając nasze powo-
łanie i nasze serce. Namaszczając jesteśmy ponownie na-
maszczeni wiarą i miłością naszego ludu. Namaszczamy bru-
dząc nasze ręce, dotykając ran, grzechów, niedostatków ludzi; 
namaszczamy zyskując zapach naszych rąk, gdy dotykamy ich 
wiary, nadziei, wierności, hojności bez zastrzeżeń w ich ofiar-
ności, coś co wielu wykształconych nazywa przesądem. 
 
Ten, kto uczy się namaszczać i błogosławić, leczy się z ma-
łostkowości, wykorzystywania i okrucieństwa. 
 
Módlmy się bracia najmilsi, aby Ojciec stawiając nas wraz z 
Jezusem pośród naszego ludu – to najpiękniejsze miejsce – 
odnowił w naszych sercach Ducha świętości i sprawił, abyśmy 
zjednoczeni wypraszali Jego miłosierdzie dla powierzonego 
nam ludu i dla całego świata. W ten sposób tłumy narodów 
zjednoczone w Chrystusie mogą stać się jedynym wiernym 
ludem Bożym, który osiągnie pełnię w królestwie Bożym (por. 
Modlitwa święceń prezbiterów).             Za: www.radiomaryja.pl  
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  Wiadomości zagraniczne  
 
 
 

 
 

 

PRZEŁOŻONY SALEZJANÓW O MASAKRZE NA SRI LANCE 
 

Po krwawych zamachach, jakie miały 
miejsce w Sri Lance w Wielkanoc, 
przełożony salezjanów w tym kraju 
skierował specjalny komunikat, który 
przytaczamy poniżej. 
 
Drodzy przyjaciele, 
jest mi bardzo smutno z tego powodu, 
że muszę skierować do was te kilka słów 
odnoszących się do strasznych wyda-
rzeń, jakie miały miejsce rano w Wielka-
nocną Niedzielę, 21 kwietnia, w Sri Lan-
ce. Chociaż prawdopobodnie jesteście 
już dobrze poinformowani o tej tragedii, 
jaka się tutaj wydarzyła, chciałbym jed-
nak podzielić się z wami pewnymi wia-
domościami w tym względzie. 
 
Te niszczycielskie wybuchy – sześć o 
godz. 8:45 rano w Wielkanoc, a następ-
nie kolejne dwa kilka godzin później – 
pogrążyły całą Wyspę w żałobie. Wybu-
chy dotyczyły kościoła św. Antoniego w 
Colombo, kościoła św. Sebastiana w 
Negombo, mieście na zachodnim wy-
brzeżu, i jeszcze jednego kościoła w 
mieście Batticaloa; do nich doszło tam 
około godz. 8:45 (miejscowego czasu), 
w czasie gdy ludzie trwali na modlitwie w 
Niedzielę Wielkanocną. Do trzech kolej-
nych wybuchów doszło w hotelach pię-
ciogwiazdkowych –  Shangri-La, Cinna-
mon Grand i Kingsbury. Według raportu 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
przynajmniej 45 dzieci znajduje się 

wśród 359 ofiar zabójczych zamachów w 
Sri Lance. W wybuchu zginęło trzech 
policjantów, a przynajmniej 30 z zabitych 
to cudzoziemcy: Amerykanie, Australij-
czycy, mieszkańcy Bangladeszu, Angli-
cy, Chińczycy, Duńczycy, Holendrzy, 
Hindusi, Japończycy, Portugalczycy, 
Saudyjczycy i Turycy. 
 
W poniedziałek, 22 kwietnia, biuro pre-
zydenta podało, że od północy zaczął 
obowiązywać stan wyjątkowy, dający 
szerokie uprawnienia policji, gdy chodzi 
o przetrzymywanie i przesłuchiwanie 
podejrzanych bez nakazu sądowego. 
Zamachy zakończyły okres spokoju, 
który trwał na tej wyspie Oceanu Indyj-
skiego od zakończenia wojny domowej, 
10 lat temu. 
Zamachowcy wzięli na cel skupiska 
ludzkie, w których znajdowało się dużo 
osób w podeszłym wieku, kobiet i dzieci. 
Oficjalne dane dotyczą jedynie tych, 
którzy są zabici albo ranni. Nie uwzględ-
niają jednak tych, którzy się zagubili czy 
też mogli zostać rozerwani w czasie 
wybuchów, do tego stopnia, że nie moż-
na ich zidentyfikować. 
 
Władze Sri Lanki oświadczyły, że mała 
grupa radykalnych islamistów, National 
Thowheeth Jama’ath (NTJ), była tą, 
która dokonała zamachów, co uczyniła z 
pomocą międzynarodowej grupy bojow-
ników ISIS. Po tych zamachach służby 

bezpieczeństwa Sri Lanki aresztowały 
przynajmniej 59 podejrzanych. Rząd 
rozpoczął akcję pomocy wraz z organi-
zacjami społeczeństwa obywatelskiego. 
W tej masakrze nie ucierpieli bezpo-
średnio salezjanie i domy salezjańskie. 
Jednakże musimy jeszcze rozeznać, czy 
niektórzy z naszych parafian lub byłych 
wychowanków nie znaleźli się wśród 
tych ofiar, zabitych czy rannych. 
 
Chcę wam podziękować za wasze mo-
dlitwy i waszą bliskość. Z powodu tej 
bardzo napiętej sytuacji i ograniczonego 
poruszania się nie jesteśmy obecnie w 
stanie dotrzeć do ofiar, jednakże roze-
znajemy jako salezjanie, wraz z lokal-
nym Kościołem i niektórymi NGO, w jaki 
sposób moglibyśmy pomóc ofiarom tej 
tragedii i ludności Sri Lanki w tym kry-
tycznym momencie. 
Proszę was, byście nadal towarzyszyli 
nam wszymi modlitwami i waszym 
wsparciem, by w końcu powrócił pokój, 
ofiary otrzymały niezbędną opiekę, a 
wszyscy zjednoczyli się w obliczu tego 
tak wielkiego zła. Będę was na bieżąco 
informował o sytuacji i wkrótce podzielę 
się z wami planami dotyczącymi pomocy 
ofiarom i tym, którzy cierpią. 

Dziękuję, wasz 
ks. Joseph Almeida SDB, 

przełożony wizytatori Sri Lanki 
Za: www.infoans.org
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FRANCISZKANIN WŚRÓD CZTERECH 
NOWYCH  MĘCZENNIKÓW  ARGENTYŃSKICH 
 
Kościół w Argentynie ma od Niedzieli Milosierdzia 4 nowych 
błogosławionych. Są to męczennicy, ofiary prześladowań ze 
strony reżimu wojskowego. Zginęli w 1976 r. w argentyńskiej 
diecezji La Rioja. Pomimo pogróżek jawnie występowali w 
obronie ubogich. Wśród czterech męczenników argentyńskich 
jest jeden biskup, dwóch kapłanów i jeden robotnik. 
 
Bp Enrico Angelo Angelelli był synem włoskich migrantów. 
Jako biskup diecezji La Rioja stał po stronie biednych, robotni-
ków i rolników. Lokalne władze nazywały go czerwonym bisku-
pem i komunistą. Otrzymywał liczne pogróżki, nie dał się jed-
nak zastraszyć. Zginął w spreparowanym wypadku samocho-
dowym. 
 
Dwaj księża, którzy wraz nim zostali zaliczeni w poczet błogo-
sławionych to jego bliscy współpracownicy: francuski kapłan 
fidei donum Gabriel Longueville oraz franciszkanin o. Carlos de 
Dios Mrias. Zostali porwani przez nieznanych sprawców i roz-
strzelani na peryferiach miasta. Czwarty nowy błogosławiony to 
Wenceslao Pedernera świecki działacz Akcji Katolickiej, rów-

nież blisko związany z biskupem Riojy. Został zamordowany w 
swym domu na oczach żony i trzech córek. 
 
W imieniu Papieża uroczystościom beatyfikacyjnym w Argenty-
nie przewodniczy kard. Angelo Becciu, prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych. 
 

 
Bł. Carlos de Dios Mrias OFMConv 

 
W homilii powiedział miedzy innymi: “Wszyscy oni kierowali się   
miłością do swego ludu. Prawdziwy pasterz oddaje bowiem 
życie za swą owczarnię – powiedział Radiu Watykańskiemu 
kard. Becciu. – Męczennicy z Riojy dzielili z ludźmi ich radości i 



23-29 maja 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              17/2019 (530)  

______________________________________________________________________________________________ 
 

 11 

cierpienia. I pomimo coraz silniejszych pogróżek, nie myśleli o 
ucieczce. Bp Angelleli mawiał: jednym uchem trzeba słuchać 
Słowa Bożego, a drugim ludu. Miłość do Boga wyrażała się w 
miłości do braci. Byli świadkami krzywdy i arogancji. Podnosili 
więc głos, by protestować przeciw rażącym niesprawiedliwo-

ściom, których doświadczali ubodzy. Walczyli z grzechem, 
który stawał się systemem, strukturą niesprawiedliwości. Oddali 
życie, by bronić swój lud, ale kierując się miłością prawdziwą, 
miłością do Boga, która przekłada się na miłość do braci.” 

Za: www.vaticannews.va
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SPOTKANIE PROWINCJAŁÓW 
DOMINIKAŃSKICH W WIEDNIU 
 
Zjazd Prowincjałów Dominikańskich 
Europy (Inter Europae Ordinis Praedica-
torum) odbył się w Wiedniu w dniach 23-
27 kwietnia. 
 
Pierwszego dnia obrad dominikanie 
rozmawiali między innymi o zbliżającej 
się Kapitule Generalnej w Biên-Hoà 
w Wietnamie, sposobie zarządzania 
Zakonem przez generała oraz roli jego 
socjuszy. Drugi dzień upłynął 
pod znakiem rozmów o powołaniu braci 
współpracowników i powołaniu kleryckim 
Zakonu Kaznodziejskiego. W debacie 
tej oficjalne wystąpienia mieli bracia 
z Polski: prowincjał Paweł Kozacki i brat 
Mariusz Skowroński, którzy mówili 
o sytuacji braci współpracowników. 
Trzeciego dnia, bracia przedstawiali 
zaangażowania misyjne poszczególnych 
prowincji oraz dyskutowali o misji domi-
nikanów powołanych do przepowiadania 
Ewangelii w dzisiejszym świecie. Nato-
miast tematem ostatniego dnia były 
instytucje intelektualne Zakonu pozosta-

jące pod bezpośrednią zarządem gene-
rała Zakonu. Prowincjałowie obradowali 
również w grupach regionalnych. Liturgię 
godzin oraz msze św. Dominikanie 
sprawowali w wiedeńskiej bazylice 
pw. Santa Maria Rotunda. 
 

 
 
W spotkaniu uczestniczyli: generał Za-
konu, Bruno Cadoré, wraz z czterema 
socjuszami, dziewiętnastu prowincjałów 
i czterech wikariuszy prowincjalnych. 
Obrady wspomagało siedmiu tłumaczy, 
gdyż rozmowy toczyły się w trzech ofi-
cjalnych językach Zakonu: angielskim, 
francuskim i hiszpańskim. Wśród 
uczestników spotkania było pięciu Pola-
ków: prowincjał – br. Paweł Kozacki, 
wikariusz Wikariatu Ukrainy – br. Jacek 
Dudka, wikariusz Wikariatu Węgier – 

br. Andrzej Kostecki, członek Komisji 
ds. Braci Współpracowników – br.   
Mariusz Skowroński oraz  br. Łukasz 
Wiśniewski jako tłumacz. 
 
Pobyt w Wiedniu stał się również okazją 
do szybkiego zwiedzenia miasta, wizyty 
w Kunsthistorisches Museum oraz  wy-
słuchania koncertu organowego w Złotej 
Sali Domu Muzyki (znanej z wiedeńskich 
koncertów noworocznych). Ostatniego 
wieczoru gospodarze uraczyli przybyłych 
braci kolacją złożoną z tradycyjnych dań 
kuchni wiedeńskiej. Scenerią wieczoru 
były rozległe podziemia jednej z  kamie-
nic starego miasta. 
 
Sporym zaskoczeniem dla Polaków 
przybyłym na IEOP do Wiednia był mo-
ment, kiedy trafili na nocleg do domu 
gościnnego Niemieckiego Zakonu Krzy-
żackiego – tego samego z  któ-
rym biliśmy się w 1410 roku pod  Grun-
waldem i którego znakiem jest czarny 
krzyż na białym płaszczu. Przyszłorocz-
ne spotkanie dominikańskich prowincja-
łów odbędzie się w Madrycie. 

      Za: www.info.dominikanie.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

TYDZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGOI W HISZPANII 
 
Pod hasłem „Nowe bukłaki dla nowego wina” (A vino nuevo, 
odres nuevos) w Madrycie trwa 48. Krajowy Tydzień dla Insty-
tutów Życia Konsekrowanego. Bierze w nim udział ponad 700 
osób. 
„Żyjemy w czasach reform i właśnie dlatego prosi się nas o 
większą wierność i większą autentyczność”. Reformy dokonują 
się „podczas zmiany epoki. Żyjemy w świecie, który się zmie-
nia. Ta zmiana jest stała i szybka” – powiedział bp Ginés 
García Beltrán na rozpoczęcie obrad. „Dzisiaj nie wystarczy 
powiedzieć: «zawsze tak się robiło», ponieważ choć Ewangelia 
jest ta sama, to mamy służyć człowiekowi danej epoki. Jak to 
zrobić? Wracając do korzeni, do Jezusa Chrystusa, abyśmy 
mogli wypełnić się tym, co najbardziej istotne”. 
 

Papież Franciszek nieustannie wzywa do odnowy instytucji i 
duszpasterstwa, aby w duchu wierności i kreatywnie stawić 
czoła wyzwaniom, które dzisiaj pojawiają przed Kościołem. 
„Życie konsekrowane jest zaangażowane w odnowę kościelną. 
Osoby konsekrowane patrzą ad intra: na życie i organizację 
swoich zgromadzeń, oraz ad extra – na odpowiedź misyjną, 
którą powinny dać w dzisiejszym świecie. Ta refleksja ważna 
jest dla obecnych i przyszłych pokoleń osób konsekrowanych” 
– podkreślają organizatorzy madryckiego spotkania. Poszcze-
gólne wystąpienia dotyczą m.in. takich tematów jak stan życia 
zakonnego, reformy struktur przy zachowaniu wierności Ko-
ściołowi i charyzmatom, formacja podstawowa i ciągła oraz 
życie zakonne w reformie Papieża Franciszka. 
 
Doroczny kongres został zorganizowany przez madrycki Insty-
tut Teologiczny Życia Zakonnego, który należy do klaretynów. 

Za: www.vaticannews.va 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

POŚWIĘCONO KOŚCIÓŁ 
PALLOTYNÓW POD LWOWEM 
 
W kontekście dramatycznego pożaru 
katedry Notre-Dame w Paryżu z nie-
słabnącą nadzieją patrzymy na powsta-
jące nowe kościoły. Na Ukrainie został 
poświęcony nowo wybudowany przez 
pallotynów kościół pod wezwaniem św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki 
misji. 
 
„Tegoroczne święta Wielkanocne parafia 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Brzu-
chowicach koło Lwowa będzie obcho-
dzić w nowym kościele. 
 
Wieczorem 13 kwietnia 2019 r. arcybi-
skup Mieczysław Mokrzycki dokonał 
poświęcenia świątyni. W uroczystości 

uczestniczyło duchowieństwo katolickie 
trzech obrządków – łacińskiego, bizan-
tyjskiego i ormiańskiego oraz Kościoła 
Prawosławnego Ukrainy. Byli obecni 
również przedstawiciele władz lokalnych. 
– Od wielu lat wspólnota Kościoła lwow-
skiego podejmowała starania o budowę 
nowej świątyni w Brzuchowicach – po-
wiedział w homilii lwowski metropolita. 
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– Z różnych stron słyszeliśmy o potrze-
bie budowania kościoła, w którym wierni 
mogliby praktykować swoją wiarę. Te 
pragnienia nie były tylko sentymental-
nym powracaniem do przeszłości, do 
wspomnień, lecz potrzebą serca. Parafia 
w Brzuchowicach ma swóją długą histo-
rię, a obecność Kościoła łacińskiego od 
wieków wpisywała się w kształtowanie 
religijnego oblicza tej ziemi, o czym 
świadczy dawny kościół parafialny, dzi-
siaj użytkowany przez wspólnotę grec-
kokatolicką. Wobec takich faktów nie 
można było być głuchym na prośby i 
oczekiwania wiernych, którym dzisiaj 
jesteśmy wdzięczni za to ich wołanie, bo 
to ono skłoniło nas do erygowania parafii 
i powierzenie jej pod duchową opiekę 
wspólnocie księży pallotynów. 
 
Arcybiskup wyjaśnił, że z powodu braku 
kościoła parafialnego w Brzuchowicach 
tymczasową jego rolę spełniała tam 
kaplica Seminarium Duchownego. Jak 
się szybko okazało, takie rozwiązanie 
było niewystarczające i nie zaspokajało 
duchowych potrzeb wspólnoty. Dlatego 

rozpoczęto poszukiwania miejsca pod 
nowy kościół, które zakończyły się suk-
cesem. 
 

 
 
– Myślę, że wielu z nas, obecnych na 
poświęceniu krzyża i placu pod budowę, 
stawiało sobie pytanie – kiedy powstanie 
tutaj kościół? – mówił dalej arcybiskup 
Mokrzycki. – I oto mamy odpowiedź, a 
jest nią to pierwsze poświęcenie, w 
którym uczestniczymy. Jest ono rado-
ścią dla całej wspólnoty Kościoła, a 
szczególnie dla brzuchowickiej parafii. 
Nowa świątynia wpisuje się w piękną 
panoramę tego miejsca. Stojący na 

wzgórzu kościół i jego wieża przemawia-
ją, że Bóg jest pośród swego ludu i cze-
ka na tych, co są utrudzeni i obciążeni, 
aby ich pocieszyć i podnieść na duchu. 
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki złożył 
podziękowania księżom pallotynom oraz 
wszystkim ofiarodawcom z Ukrainy i 
Polski za wspieranie budowy kościoła w 
Brzuchowicach. 
 
– Wypełniła się moja obietnica – powie-
działa dla Kuriera Galicyjskiego Maria 
Klimkowska. – Kiedyś, jeszcze w 1997 
roku, obiecałam św. Teresie, że jeśli 
będzie to wolą Bożą, będę prosić, ażeby 
była tu parafia pod wezwaniem św. 
Teresy. I tak szybko to poszło, że jest 
już kościół prawie gotowy. Pochodzę z 
Pnikuta koło Mościsk, a już ponad 20 lat 
w Brzuchowicach mieszkam i pracuję. 
Ks. Piotr Worwa SAC powiedział, że 
teraz codziennie w kościele parafialnym 
pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w 
Brzuchowicach pallotyni będą sprawo-
wać Mszę św.  Za: www.waw.pallotyni.pl  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ZAKONNICA W ZARZĄDZIE PAŃSTWA WATYKAŃSKIEGO 
 
Ojciec Święty mianował członkiem Papieskiej Komisji Państwa 
Watykańskiego siostrę Alessandrę Smerilli, córkę Maryi 
Wspomożycielki (CMW), wykładowczynię ekonomii politycznej 
na Papieskim Wydziale Nauk o Wychowaniu “Auxilium”. Poin-
formował o tym w dniu wczorajszym, w środę 17 kwietnia biule-
tyn Stolicy Apostolskiej, potwierdzając decyzję papieża Fran-
ciszka z 5 marca. 
 
“Ta kadencja, podobnie jak to jest w przypadku innych człon-
ków Papieskiej Komisji Państwa Watykańskiego, będzie trwać 
pięć lat” – czytamy w komunikacie “Auxilium”, gdzie siostra 
Smerilli wykłada. Papieska Komisja Państwa Watykańskiego 
jest dykasterią będącą ciałem legislacyjnym Państwa Watykań-
skiego, pełni w imieniu papieża władzę ustawodawczą. Na jej 
czele stoi przewodniczący. 
 
Siostra prof. Alessandra Smerilli urodziła się w Vasto w 1974 
roku, zdobyła dokorat z ekonomii i handlu na Uniwersytecie 
“Roma Tre”. Potem zrobiła specjalizację z ekonomii politycznej 
na Uniwersytecie “La Sapienza” w Rzymie i w “School of Eco-
nomics” przy “East Anglia University” w Norwich. 
 
Poza wykładami na Wydziale “Auxilium” uczy także na innych 
uczelniach, jest członkiem Komitetu naukowego i organizacyj-
nego Społecznego Tygodnia Katolików, organizowanego przez 
Konferencję Episkopatu Włoch, należy także do grona eksper-

tów Krajowej komisji ds. trzeciego sektora, która powstała przy 
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 
 
W październiku ubiegłego roku uczestniczyła, w charakterze 
audytorki, w Synodzie Biskupów nt. “Młodzież, wiara i rozezna-
nie powołania”. W tym samym Synodzie, w czasie którego ludzi 
młodzi domagali się m.in. większej roli kobiet na poziomie 
funkcji sprawowanych wewnątrz Kościoła. 
 

 
 
Obecnie przed siostrą Smerilli stoi nowe zadanie, które wyzna-
czył jej papież; nowa odpowiedzialna funkcja, którą będzie 
wykonywać, korzystając ze zdobytego doświadczenia w zakre-
sie ekonomii.             Za: www.infoans.org

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

FRANCISZKANIE Z BUCHARY 
MAJĄ NOWY KLASZTOR 
 
9 kwietnia 2019 r. w Bucharze (Uzbeki-
stan), podczas wizytacji kanonicznej, 
Ojciec Prowincjał Marian Gołąb w obec-
ności miejscowej wspólnoty braci, doko-

nał poświęcenia nowego budynku jesz-
cze nie erygowanego klasztoru w Bu-
charze. 
 
Po wielu latach trwającej budowy i 
szczerych starań braci pracujących w 
Bucharze, w przeszłości jak i obecnie, 
wreszcie udało się przeprowadzić się do 
nowego domu.  

Jako odpowiedzialny teraz za wspólnotę, 
chciałbym wyrazić swoją wdzięczność i 
jednocześnie podziw braciom misjona-
rzom z Polski, za dokonaną pracę i 
niezatarty ślad wysiłku i poświęcenia dla 
obecności franciszkanów w tym staro-
żytnym mieście: o. Wojciechowi Korda-
sowi, o. Lucjanowi Szymańskiemu, br. 
Jakubowi Jamrozowi, o. Stanisławowi 



23-29 maja 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              17/2019 (530)  

______________________________________________________________________________________________ 
 

 13 

Rochowiakowi, o. Andrzejowi Kulczyc-
kiemu, o. Aleksandrowi Paprzyckiemu i 
br. Stanisławowi Wrzaszczakowi, który 
do dzisiaj przez wiele lat pracuje w Bu-
charze. Bogu niech będą dzięki! 

 

Wspólnota braci w Bucharze dziękuje 
wszystkim, kto o nas pamięta, wspiera 
modlitwą i pomocą materialną. Czekamy 
i zapraszamy nowych misjonarzy chcą-
cych szczerze dawać świadectwo życia 
na „glebie kamienistej”.o. Siergiej Fedo-
rov, gwardian.  Za: www.franciszkanie.pl  

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BRAT ALOIS Z TAIZÉ: TRZEBA BUDOWAĆ 
EUROPĘ SPOTKANIA I DIALOGU 

 
O wzywaniach i oczekiwaniach związanych z przyszłością 
Europy mówi w artykule opublikowanym na łamach katolickiego 
dziennika „La Croix” przeor ekumenicznej wspólnoty z Taizé, 
brat Alois. 
 
Na wstępie brat Alois zauważa, że wiele osób myśląc o kon-
strukcji europejskiej ma poczucie pewnego rozczarowania. 
Cytuje trudności gospodarcze i społeczne, wysokie bezrobocie 
w wielu krajach, duże zagrożenie dla środowiska, kwestiono-
wanie samego projektu europejskiego. Zaznacza jednocześnie, 
że bracia w Taizé są też świadkami innego aspektu rzeczywi-
stości. „Dla wielu młodych, którzy uczestniczą w naszych spo-
tkaniach Europa jest już konkretnym doświadczeniem. Prze-
mieszczanie się ludzi, wymiana osób i podróże, a w niektórych 
krajach wspólna waluta – dla młodych ludzi XXI wieku wszyst-
ko to jest częścią oczywistych korzyści” – stwierdza. 
 
Brat Alois zachęca do docenienia dotychczasowych osiągnięć 
projektu europejskiego i postawienia sobie pytania: co chcemy 
czynić razem? Jakie wartości tkwią u podstaw naszej wspólnej 
tożsamości? 
 
Pierwszą z tych kwestii jest gościnność udzielona i otrzymana. 
Przeor Taizé zauważa, że poszerzenie Unii Europejskiej nie 
sprzyjało dyskusji i wspólnej refleksji nad znaczeniem tego 
wspólnego projektu. Dostrzega obawy niektórych krajów o 
zachowanie swojej tożsamości. Podkreśla, że prawdziwe po-
czucie jedności wzrasta, gdy możliwe jest dzielenie się darami 
różnorodności krajów i regionów. „Nasze doświadczenie jako 
wspólnoty opiera się na tym wzajemnym dzieleniu się, gościn-
ności dawanej i otrzymywanej, nie tylko w Europie, ale także na 
różnych kontynentach. W «Pielgrzymce zaufania przez zie-
mię», którą animujemy od czterech dziesięcioleci, istotną czę-
ścią jest przyjęcie uczestników przez mieszkańców” – przypo-
mina brat Alois. 

Następnie przełożony wspólnoty z Taizé wskazuje 
na doświadczenie zaufania, wyrażające się na przykład w tym, 
gdy rodziny na kilka dni przyjmują w swoich domach niezna-
nych sobie wcześniej młodych. „Unia Europejska musi kształ-
tować swoją tożsamość, ale tożsamość europejska jest rów-
nież budowana poza jej obecnymi granicami. Tak więc, aby 
wziąć udział w naszym ostatnim europejskim spotkaniu w 
Hiszpanii, ponad 2000 młodych ludzi z Ukrainy przemierzyło 
cały kontynent – i bez wątpienia będą też licznie obecni pod 
koniec bieżącego roku w Polsce” – zwraca uwagę zakonnik. 
 

 
 
Trzecim elementem wskazanym przez brata Aloisa 
jest dążenie do przebaczenia. Przypomina, że u początków 
projektu europejskiego było dążenie do pojednania narodów, w 
których świeże były jeszcze urazy spowodowane wojną. 
„Sprawiedliwość i przebaczenie są konieczne zarówno wczoraj 
jak i dziś, aby przezwyciężyć bolesne wydarzenia. Z pewnością 
nadszedł czas, aby zbudować dzisiaj – najpierw w jej obrębie, 
ale także w rodzinie ludzkiej – Europę spotkania i dialogu. 
Dostrzegamy, że zarówno nasza wspólnota jak i cały Kościół 
mają w tej dziedzinie szczególna odpowiedzialność, aby wspie-
rać dzisiaj nowy impuls nadziei” – pisze przeor Taizé. Jedno-
cześnie zachęca do wsłuchania się w głos ludzi młodych 

                                                      Za: www.deon.pl  
 
 
 
 
 

 
 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

 
 

 
 

 

KOŚCIÓŁ WOBEC KRYZYSU EKOLOGICZNEGO 

KONFERENCJA NA UKSW 
 
Zapraszamy w Warszawie 16 maja 2019 
na UKSW na konferencję „Kościół wo-
bec kryzysu ekologicznego. W 30. rocz-
nicę listu pasterskiego Episkopatu Polski 
nt. ochrony środowiska”. Ruch Ekolo-
giczny św. Franciszka z Asyżu jest 
współorganizatorem tegorocznej konfe-
rencji organizowanej przez Instytut Eko-
logii i Bioetyki UKSW przy współpracy 

Światowego Ruchu Katolików na rzecz 
Środowiska GCCM. Z REFA wystąpią 
Emilia Ślimko, Weronika Felcis i o. Sta-
nisław Jaromi. M. in. podejmiemy próbę 
podsumowania naszych działań w ostat-
nim czasie w tym Szkoły liderów ekologii 
integralnej i jej mediacyjny potencjał. Oto 
szczegółowy program.. 

Konferencja jest w cyklu “Ekologia Hu-
manistyczna”. Jej celem jest ukazanie 
zaangażowania Kościoła na rzecz roz-
poznania i przezwyciężenia kryzysu 

środowiskowego. Nawiązuje ona do 30. 
rocznicy ogłoszenia przez Konferencję 
Episkopatu Polski listu pasterskiego nt. 
ochrony przyrody w dniu 2.05.1989. W 
sposób szczególny chodzi więc o pre-
zentację ekologicznych inicjatyw Kościo-
ła katolickiego w Polsce, zarówno ze 
strony oficjalnych przedstawicieli Kościo-
ła, jak i ruchów i organizacji katolickich. 
Ponadto konferencja ma być platformą 
wymiany myśli i doświadczeń z katoli-
kami z innych państw, którzy z zapałem 
odpowiedzieli już na apel papieża Fran-
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ciszka o troskę o Ziemię – nasz wspólny 
dom, wyrażony w encyklice Laudato si’. 
Organizatorzy wyrażają nadzieję, że 
konferencja będzie inspiracją do więk-
szego zaangażowania w ochronę śro-
dowiska naturalnego. 

Patroni honorowi konferencji: Henryk 
Kowalczyk – Minister Środowiska 
Arcybiskup Stanisław Gądecki – Prze-
wodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski 

Komitet organizacyjno-naukowy: Ks. 
prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski 
sdb – przewodniczący; O. dr Stanisław 
Jaromi OFMConv.; Dr Michał Latawiec 
Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko 
sdb; Dr Piotr Abramczyk 

PROGRAM  KONFERENCJI 
 

9.30 – Otwarcie konferencji i przemó-
wienia gości honorowych 

0.00-10.30 ks. prof. Joshtrom Kureetha-
dam, Rola ludzi dobrej woli w kwestii 
ekologicznej w wypowiedziach papieża 
Franciszka 
10.30-10.50 o. dr Stanisław Jaromi, 
Dialogiczny i mediacyjny potencjał eko-
logii integralnej 

10.50-11.10 ks. prof. Ryszard Sadowski, 
Rola argumentacji religijnej w kształto-
waniu proekologicznych postaw chrze-
ścijan w Polsce 

11.10-11.30 Dyskusja 

11.30-12.00 Przerwa kawowa 
12.30-13.00 dr Witold Kania, Ekologicz-
ne inicjatywy Kościoła na Śląsku 
13.00-13.20 – Tomas Insua, Ekologicz-
ne inicjatywy Global Catholic Climate 
Movement 
13.20-13.40 Weronika Felcis, Odpo-
wiedź Kościoła w małym państwie na 
kryzys ekologiczny – czy możliwa jest 
diecezja samowystarczalna energetycz-
nie i neutralna klimatycznie? Szanse i 

wyzwania na przykładzie Diecezji Ry-
skiej 
13.40-13.55 Emilia Ślimko, Szkoła lide-
rów ekologii integralnej i inne inicjatywy 
Ruchu Ekologicznego Franciszka z 
Asyżu 
13.55-14.10 ks. dr Andrzej Lubowicki, 
Młode pokolenie katolików wobec pro-
blemów ekologicznych na przykładzie 
inicjatyw Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży 

 

 
14.10-14.25 Artur Michalski, Pozyskiwa-
nie funduszy z NFOŚiGW przez podmio-
ty religijne na rzecz działań prośrodowi-
skowych  
14.25-15.10 Panel z udziałem wszyst-
kich referentów nt. efektu synergii ekolo-
gicznych działań Kościoła w Polsce  
Przyjęcie "Apelu chrześcijan i ludzi do-
brej woli w Polsce o poszanowanie dzie-
ła stworzenia" 

LOGO PAPIESKIEJ WIZYTY 
W MACEDONII 

 
Logo jednodniowej wizyty papieża Fran-
ciszka w Macedonii Północnej nawiązuje 
do założycielki Zgromadzenia Sióstr 
Misjonarek Miłości, św. Matki Teresy z 
Kalkuty (1910-1997). Zawiera trzy błę-
kitne pasy, jakie ozdabiały jej sari, poin-
formowano w Watykanie. Papież odwie-
dzi Macedonię 7 maja. 
 
W programie wizyty Franciszka 7 maja 
jest także modlitwa w Domu Matki Tere-
sy w Skopje, gdzie urodziła się święta 

oraz spotkanie z ubogimi. Hasłem tej 
podróży są słowa z Ewangelii św. Łuka-
sza: „Nie lękaj się mała trzódko!”. W 
Macedonii Północnej katolicy stanowią 
mniejszość; około dwie trzecie miesz-
kańców to wyznawcy prawosławia. 
Agnes Gonxha Bojaxhiu (takie nazwi-
sko św. Matka Teresa nosiła w świecie) 
urodziła się 26 sierpnia 1910 roku jako 
trzecie dziecko w rodzinie albańskiej w 
wówczas osmańskim Skopje. Została 
ochrzczona następnego dnia. Dzień 
swego chrztu uważała za swoją właści-
wą datę urodzin. 
 
W drodze ze Skopje w dzisiejszej Mace-
donii Północnej przeżyła wiele etapów 
życia, które prowadziły ją przez niemal 
wszystkie kraje świata. Do historii prze-
szła jako „matka ubogich”. Poprzez 
swoje zaangażowanie na rzecz bied-
nych, bezdomnych, chorych i umierają-
cych założycielka zgromadzenia zakon-
nego i laureatka Pokojowej Nagrody 
Nobla stała się niezapomnianą postacią. 
Zmarła 5 września 1997 r. w Kalkucie w 
wieku 87 lat. „Matka Teresa była darem 
dla Kościoła i świata” – powiedział Jan 
Paweł II na wiadomość o jej śmierci. Po 
najkrótszym w historii współczesnej 
procesie beatyfikacyjnym papież z Polski 
ogłosił Matkę Teresę błogosławioną 19 
października 2003 r. A 4 września 2016 
kanonizował ją papież Franciszek. W 
kalendarzu liturgicznym Kościół wspo-
mina świętą Matkę Teresę z Kalkuty 5 
września. 
 
Papież Franciszek odwiedzi Skopje 7 
maja, na zakończenie trzydniowej wizyty 
w krajach bałkańskich. Najpierw w 
dniach 5-6 maja Ojciec Święty odwie-
dzi Bułgarię. W obu krajach spotka się z 
przedstawicielami różnych wyznań i 
religii.                                           Za: KAI  
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Odeszli do Pana 

 
 

 
 

ŚP. O. PIOTR NOWAK OFMCap (1971 – 2019) 
 
 
19 kwietnia 2019 roku w Wielki Piątek w 
wieku 48 lat, 28 roku życia zakonnego i 
22 kapłaństwa odszedł do Pana Br. Piotr 
Nowak, Prezbiter Zakonu Braci Mniej-
szych Kapucynów 
 
Brat Piotr Nowak urodził się 24 marca 
1971 roku w Brzozowie. 30 lipca 1990 
roku wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów i po odbyciu dwumiesięcz-
nego postulatu, 21 września 1990 roku, 
rozpoczął nowicjat. 21 września 1991 
roku złożył na ręce br. Józefa Mizery – 
Ministra Prowincjalnego – pierwszą 
profesję zakonną. 
 
Dalszą formację zakonną oraz przygo-
towanie do przyjęcia sakramentu świę-
ceń kontynuował w Wyższym Semina-
rium Duchownym Kapucynów w Krako-
wie. 19 marca 1996 ówczesny Minister 
Prowincjalny – br. Ryszard Modelski – 
przyjął jego profesję wieczystą, nato-
miast święcenia prezbiteratu otrzymał 18 
maja 1997 roku, przez posługę biskupa 
Józefa Michalika w kościele Kapucynów 
w Krośnie. 
 
Tuż po święceniach został posłany do 
nowej obecności kapucyńskiej w Kiel-
cach, gdzie wraz ze współbraćmi trosz-
czył się o różne sprawy remontowe, 

materialne i duchowe. 1 lipca 1998 roku 
trafił do Stalowej Woli gdzie pełnił obo-
wiązki: wikarego domu i parafii, kateche-
ty, moderatora Oazy, opiekuna Odnowy 
w Duchu Świętym, Kręgu Rodzin, Róż 
Różańcowych, kawiarenki „Przystań” i 
zespołu muzycznego oraz spowiednika 
sióstr zakonnych.  
 

 
 
Po czterech latach został przeniesiony w 
lipcu 2002 roku do Wałcza, gdzie posłu-

giwał jako katecheta, asystent Akcji 
Katolickiej, opiekun kandydatów do 
bierzmowania oraz duszpasterz wspól-
noty neokatechumenalnej. 
 
1 lipca 2006 roku został skierowany do 
Gdańska, natomiast 1 lipca 2009 roku 
powierzono mu odpowiedzialną funkcję 
gwardiana tamtejszej wspólnoty brater-
skiej. Podczas pobytu w Gdańsku był 
asystentem duchowym FZŚ przy koście-
le pw. św. Jakuba Ap. i asystentem 
duchowym Regionu Gdańskiego FZŚ, 
wizytatorem nauki religii w Archidiecezji 
Gdańskiej, kapelanem Strażaków przy 
Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gdańsku. Podczas swojej 
posługi przełożonego ofiarnie oddawał 
się pracom remontowym w kościele św. 
Jakuba, który odrestaurował i nadał mu 
niepowtarzalny urok. 
 
1 lipca 2014 roku został skierowany do 
wspólnoty braterskiej w Wałczu, gdzie 
posługiwał jako duszpasterz. Dla swojej 
kapłańskiej posługi nigdy nie szczędził 
sił i zdrowia, dlatego siostra śmierć 
zastała go w wałeckim szpitalu 19 
kwietnia 2019 roku. Za: www.kapucyni.pl 

 
ŚP. KS. MIECZYSŁAW MADEJ CRL (1933 – 2019) 

 
Z przykrością informujemy, że 16 kwiet-
nia 2019 roku, w Drezdenku, przeżyw-
szy 86 lat, odszedł do wieczności nasz 
Współbrat ks. Mieczysław Madej CRL. 
Prosimy o modlitwę w intencji naszego 
Współbrata. 
 
Ks. Mieczysław Madej CRL urodził się  4 
marca 1933 roku w Groblach na Rze-
szowszczyźnie. Do Zakonu wstąpił w 
sierpniu 1952 roku. 28 sierpnia 1953 
roku złożył czasowe śluby zakonne, a w 
1956 roku śluby wieczyste. Studiował na 
Instytucie Teologicznym Księży Misjona-
rzy w Krakowie. 19 czerwca 1960 roku 
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa 
Jana Lorka. 
 
Miejsca posługi kapłańskiej śp. księdza 
Mieczysława: 
1960-1963 Drezdenko 

1963-1970 Kraków 
1970-1971 Ełk 
 

 
 
1971-1973 Kraków 

1973-1979 Gietrzwałd 
1979-1994 Kraków 
1994-1996 Niegosław 
1996-2008 Kamień 
2008-2019 Drezdenko 
 
W 1977 zasłużył się przy organizacji 
100-lecia objawień Matki Bożej Gietrz-
wałdzkiej. W latach 1982-94 był przeo-
rem klasztoru krakowskiego. Na okres 
pełnienia przez niego tej posługi przypa-
dło 500-lecie śmierci Stanisława Kazi-
mierczyka (1989) oraz jego beatyfikacja 
(1993). 
 
Uroczystości pogrzebowe pod przewod-
nictwem ks. bpa Tadeusza Lityńskiego 
odbyły się 24 kwietnia 2019 roku w 
Drezdenku.             Za: www.kanonicy.pl  

 

 


