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Wiadomość Tygodnia 
 
 

   

 

WAŻNE SPOTKANIA ZAKONNIKÓW W WARSZAWIE 
 

 
142 zebranie plenarne KWPZM 

 

SPOTKANIE DELEGATÓW KWPZM W DIECEZJACH 
 
13 maja 2019 r., w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episko-
patu Polski, odbyło się 13.05.2019 roku cykliczne spotkanie 
delegatów ds. zakonów męskich KWPZM w diecezjach pol-
skich z Konsultą. Uczestniczyło w nim 29 delegatów oraz 
członkowie Konsulty KWPZM, którzy spotkali się na wspólnej 
modlitwie (Eucharystia z Jutrznią i Godzina Południowa) oraz 
wzajemnej wymianie doświadczeń, związanych z animowa-
niem wspólnego zaangażowania męskich zgromadzeń zakon-
nych na poziomie Kościołów partykularnych. 
 
Dopołudniowe spotkanie zawierało m.in. powitanie i wystąpie-
nia o. Janusza Soka CSsR - przewodniczącego KWPZM, 
wykład tematyczny o. Kazimierza Malinowskiego OFMConv - 
sekretarza generalnego KWPZM – nt. "Kościół jako communio 
wg Mutuae Relationes”. Później nastąpiły krótkie wprowadze-
nia do dyskusji, przygotowane m.in. przez: o. Jana Maciejow-
skiego OFMConv – przewodniczącego Komisji ds. Regional-
nych: "Sugestie Konsulty KWPZM dla delegatów KWPZM w 
diecezjach na kadencję 2019-2021"; o. Roberta Wawrzeniec-
kiego OMI – sekretarza wykonawczego KWPZM: "Wnioski 
płynące ze sprawozdań delegatów w kontekście priorytetów na 
lata 2019-2021: co się udaje zrobić a czego nie udaje się zro-
bić?"; o. Piotra Cubera OFMConv – delegata KWPZM i Wika-
riusza Biskupiego ds. IŻKiSŻA w Diecezji Bielsko-Żywieckiej: 
"Jak zorganizować udane spotkania roczne z biskupem diece-
zjalnym w ramach posługi delegatów i zaangażować w nie 
przełożonych męskich wspólnot życia konsekrowanego?"; ks. 
Jarosława Staszewskiego SChr – delegata KWPZM, Dyrektora 
Wydziału Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Szczecińsko-

Kamieńskiej: "Jak pomóc małym męskim wspólnotom zakon-
nym w ich formacji ustawicznej?" oraz o. Błażeja Kurowskiego 
OFM – delegat KWPZM i Wikariusza Biskupiego ds. Życia 
Konsekrowanego w Diecezji Opolskiej: "Jak dopingować i 
mobilizować braci z naszych wspólnot zakonnych do aktywne-
go zaangażowania się we wspólne inicjatywy na poziomie 
diecezjalnym i międzydiecezjalnym?". 
 
Po przerwie kawowej nastąpiła dyskusja, wymiana doświad-
czeń i wyartykułowanie propozycji dla Konsulty KWPZM, by 
przekazać zebrane wnioski wyższym przełożonym zakonów 
męskich w Polsce na ich spotkaniu plenarnym. Sprawozdanie, 
wraz z wyartykułowanymi głównymi zaleceniami dla delegatów 
KWPZM na kadencję 2019-2021, zostanie sekretariacie przy-
gotowane na podstawie w/w dyskusji i przekazane delegatom 
w formie specjalnego przesłania. 
 
Wreszcie po modlitwie i obiedzie delegaci udali się do swoich 
domów, a rozpoczęło się spotkanie Konsulty KWPZM, mające 
na celu omówienie zakończonego spotkania oraz przygotowa-
nie 142 Zebrania Plenarnego Konferencji nt. "Jak współcze-
snemu człowiekowi mówić o Bogu?"  

O. Robert Wawrzeniecki OMI 
 

142 ZEBRANIE PLENARNE KWPZM 
 
Jak współczesnemu człowiekowi mówić o Bogu? - to temat 
dwudniowego zebrania plenarnego Konferencji Wyższych 
Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. 142. spotkanie 
generałów, prowincjałów i opatów rozpoczęło się we wtorek 14 
maja w Warszawie. 
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 O. Robert Wawrzeniecki OMI we wprowadzeniu duchowym 
mówił o bł. Michale Giedroyciu, Kanoniku Regularnym od 
Pokuty. Zdaniem zakonnika Błogosławiony uczy osoby konse-
krowane dobrych zakonnych przyjaźni; potrzeby osobistego 
kontaktu z drugim człowiekiem; bycia szczęśliwym w podjętym 
przez siebie życiowym powołaniu i potrzeby bycia przyjacielem 
Boga, a nie tylko pracowania dla Niego. 
  
Obrady rozpoczęły się omówieniem wybranych zagadnień z 
nowych dokumentów papieskich dotyczących posługi wyż-
szych przełożonych, m.in. o przestępstwach związanych z 
wykorzystaniem seksualnym, ochronie małoletnich czy o bez-
prawnym przebywaniu zakonnika poza klasztorem, domem 
zakonnym. Zebranym przybliżył je karmelita o. prof. Dariusz 
Borek Ocarm.  
  
Redemptorysta o. Marek Kotyński CSsR przed południem 
poprowadził sesję poświęconą przepowiadaniu Słowa Bożego 
we współczesnych uwarunkowaniach kulturowych. 
  
Dominikanin o. prof Jacek Salij OP mówił nt. przepowiadania 
słowa Bożego w czasach religijnego zobojętnieniai zamętu, a 
dziennikarz prasowy i radiowy red. Robert Mazurek o skutecz-
nym komunikowaniu. Poddał analizie współczesne kazno-
dziejstwo. Na zaproszenie Konsulty - zarządu zakonnej konfe-
rencji do Warszawy na spotkanie z wyższymi przełożonymi 

przyjechała lingwista prof. Viara Maldjieva z referatem pt. „Bóg 
w naszej mowie”.  
  
Pierwszy dzień obrad zakończy się wystąpieniem abpa Grze-
gorza Rysia o języku i sposobie przygotowania homi-
lii. Metropolita łódzki będzie też przewodniczył Eucharystii i 
wygłosi okolicznościowe kazanie. 
 
W związku ze znieważaniem obrazu Matki Bożej Jasnogór-
skiej wyżsi przełożeni zakonni zaapelowali o zaprzestanie 
działań, które nie tylko nie służą jedności polskiego społeczeń-
stwa, ale także mocno ranią osoby konsekrowane i wiele osób 
wierzących w Polsce. Jednocześnie poprosili swoich współ-
braci we wszystkich klasztorach w ojczyźnie i poza jej grani-
cami, aby w duchu ekspiacji wynagrodzili zniewagi Najświęt-
szej Maryi Pannie, zwłaszcza w Jej Jasnogórskim Wizerunku, 
czyniąc to zarówno w swojej osobistej modlitwie, jak i w od-
prawianych w tym czasie z wiernymi nabożeństw majowych.  
  
„Prosimy, by w ten sposób modlili się za wstawiennictwem 
Królowej Polski, która swój tron obrała na Jasnej Górze, nie 
tylko o jedność i zaniechanie wzajemnego obrażania się sy-
nów i córek jednego Narodu, ale również o zaprzestanie go-
dzenia w to, co od wieków dla wielu pokoleń Polaków stanowi-
ło najważniejsze i najświętsze wartości” – zakończyli zakonni-
cy swój apel                                                                         JMS  
 

 
 
 
 

  Wiadomości krajowe 
 
 

 

PROFANACJE WIZERUNKÓW MATKI BOŻEJ  
 

 
 
GENERAŁ PAULINÓW PROSI WSPÓŁBRACI 
O MODLITWĘ EKSPIACYJNĄ 
 
Generał Zakonu Paulinów o. Arnold 
Chrapkowski zwrócił się ze specjalnym 

listem do ojców i braci paulinów we 
wszystkich domach zakonnych na świe-
cie, z prośbą o podjęcie modlitwy i ofia-
rywynagradzającej za akty profanacji 
wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej.  

„Czcigodni Współbracia, w ostatnim 
czasie jesteśmy świadkami bolesnych 
dla wiernych, a szczególnie dla nas, 
paulinów, aktów profanacji wizerunku 
Matki Bożej Jasnogórskiej – pisze prze-
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łożony generalny Zakonu Paulinów – 
Święty Jan Paweł II przypomniał nam 
podczas pierwszej pielgrzymki na Jasną 
Górę w 1979 r. o naszej wyjątkowej 
misji, jaką jest troska o Jasnogórską 
Ikonę, mówiąc: ‘Waszym szczególnym 
zaszczytem i waszym szczególnym 
powołaniem jest straż przy tej świętości. 
Jesteście stróżami tego sanktuarium, 
jesteście duszpasterzami w tym sank-
tuarium’”.  
 
„Jako na stróżach Cudownego Obrazu, 
naznaczonego bliznami na twarzy Maryi, 
spoczywa na nas moralny obowiązek 
podjęcia ekspiacji za wyrządzaną Matce 
Bożej ogromną zniewagę – czytamy w 
liście generała Zakonu, skierowanym do 
zakonników paulińskich – W związku z 
tym bardzo proszę o podjęcie modlitwy i 
ofiary wynagradzającej w naszych 
wspólnotach, a także o zachęcanie do 
włączania się w nią wiernych w sanktua-
riach i parafiach, w których posługujemy, 
zarówno w Polsce, jak i w wielu innych 
krajach Europy, w Ameryce, w Australii i 
w Afryce”.  
 
Generał Zakonu o. Arnold Chrapkowski 
prosi, aby „przełożeni poszczególnych 
klasztorów i domów zakonnych ustalili 
formę oraz czas trwania ekspiacji w 

ramach wspólnoty zakonnej, jak i z wier-
nymi”. Przypomina, że na Jasnej Górze 
modlitwy ekspiacyjne rozpoczęły się 8 
maja i potrwają przez 9 dni.  oprac. o. 
Stanisław Tomoń  

Za: www.jasnagora.com  
  
OBLACI Z KODNIA: TĘCZOWE 
BARWY AUREOLI NA OBRAZIE 
MARYI NAWIĄZUJĄ DO APOKALIPSY 
 
 Z przykrością odnotowaliśmy fakt in-
strumentalnego potraktowania cudow-
nego wizerunku Matki Bożej Kodeńskiej 
przez nieliczną grupę katolików, którzy 
sygnowali list otwarty do KEP, datowany 
7 maja br. – czytamy w przesłanym KAI 
oświadczeniu Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej, kustoszy cudownego 
wizerunku Matki Bożej Kodeńskiej. Ob-
laci przypominają, że tęczowe barwy 
aureoli na obrazie Maryi nawiązują do 
Apokalipsy, natomiast nigdy nie miały i 
nie mają odniesień do żadnych grup 
społecznych. 
 
Publikujemy treść oświadczenia: 
Z przykrością odnotowaliśmy fakt in-
strumentalnego potraktowania cudow-
nego wizerunku Matki Bożej Kodeńskiej, 
którego kustoszami od ponad 90 lat 
są Misjonarze Oblaci Maryi Niepokala-

nej, przez nieliczną grupę katolików, 
którzy sygnowali list otwarty do KEP, 
datowany 7 maja br. 
 
Prosimy o uszanowanie wiary i miłości, 
jakimi od kilkuset lat Matka Najświętsza 
jest otaczana w Jej cudownym obrazie 
kodeńskim. Przypominamy zarazem, że 
barwy aureoli na obrazie nawiązują do 
apokaliptycznej „Niewiasty obleczonej w 
słońce” (por. Ap 12,1) i nigdy nie miały i 
nie mają odniesień do jakichkolwiek grup 
społecznych! Nie powinny też służyć do 
usprawiedliwiania czy tłumaczenia pro-
pagandowych akcji, w których aureola 
na wizerunku Matki Bożej Częstochow-
skiej zamazana zostaje kolorowymi 
paskami. 
 
Jako opiekunowie sanktuarium w Kodniu 
wyrażamy nasz ból i protest przeciw 
próbie zdeprecjonowania duchowego 
znaczenia cudownego obrazu Matki 
Bożej Kodeńskiej wobec tysięcy piel-
grzymów przybywających modlić się 
przed Królową Podlasia! 
o. Damian Dybała OMI 
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Ko-
deńskiej 
o. dr Sebastian Wiśniewski OMI 
Superior Klasztoru Oblatów w Kodniu 

_____________________________________________________________________________________________________________________

GENERAŁ JEZUITÓW WIZYTUJE POLSKĘ 
 
Dwa tygodnie dla blisko sześciuset jezuitów, ich współpracow-
ników oraz dzieł prowadzonych przez Towarzystwo Jezusowe. 
Przełożony Generalny jezuitów, o. Arturo Sosa, od poniedział-
ku przebywa w Polsce. Odwiedził Kraków i Gliwice, zwiedził 
Auschwitz. Dziś jest w Nowym Sączu. 
 
Co jest najlepsze w pracy generała? To, co robię teraz: pozna-
wanie ludzi, spotykanie ich w miejscach życia i pracy. W prze-
ciwnym razie czytałbym tylko sprawozdania, a tak widzę i kon-
tekst. To odpowiedź na pytanie młodzieży z krakowskiego 
liceum KOSTKA. Wenezuelczyk, o. Arturo Sosa, przez wiele lat 
był wykładowcą. Troska o młodzież winna szczególnie jezuitom 
leżeć na sercu – podkreślał w Akademii Ignatianum. 
 
„Staramy się, by rozpoznawano nas po ludzkich cechach na-
szych absolwentów, a nie tylko po tym, jak sprawnie sobie 
radzą na rynku pracy. Chcemy kształcić jednostki spójne i 
odpowiedzialne, zarówno za siebie, za innych, jak i za ziemię, 
na której żyjemy” – powiedział o. Generał. 
 
Jezuitów zaangażowanych w media o. Sosa zachęcał do dzia-
łania zgodnie z prawdą, bez manipulacji. Prawdę tak trzeba 
mówić, by wyzwalała, a nie piętnowała – tłumaczył w Centrum 
Medialnym Wydawnictwa WAM. W duchu poznawania prawdy 
sam poprosił o wizytę w obozie koncentracyjnym Auschwitz. 
 

„Cenimy sobie też spotkania i liturgie lokalne, jak wczoraj w 
Sanktuarium Matki Bożej Kochawińskiej w Gliwicach, gdzie 
jezuici mogą się modlić i rozmawiać ze swym Generałem. Na 
świecie jest nas 16 tys., więc często się to nie zdarza” – powie-
dział Radiu Watykańskiemu ks. Jakub Kołacz SJ, prowincjał 
krakowski. 
 

 
 
Dziś, po spotkaniu z dziećmi Jezuickiego Centrum Edukacji i 
zwiedzeniu nowego gmachu Szkoły Podstawowej w Nowym 
Sączu o. Sosa prywatnie modlił się w Sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia i odwiedził prowadzoną tu przez zakon bursę dla 
chłopców. Po południu, w parafii kolejowej Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa, spotka się ze współbraćmi i odprawi Mszę dla 
młodzieży. W przyszłym tygodniu odwiedzi Gdańsk, Gdynię, 
Łódź Warszawę i Lublin.              Za: www.vaticannews.va

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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JASNA GÓRA WŁĄCZA SIĘ 
W  TELEMOST MODLITEWNY 
 
Jasna Góra została włączona w między-
narodową modlitwę z młodymi i w inten-
cji młodych za sprawą inicjatywy „Od św. 
Gabriela do św. Jana Pawła II. Światowe 
Dni Młodzieży w życiu Kościoła i świata”, 
zorganizowanej przez diecezję Teramo-
Atri we Włoszech. W jej ramach przygo-
towany został telemost z pięcioma miej-
scami na czterech kontynentach z roz-
ważaniami tajemnic chwalebnych różań-
ca. 
 
Trwające we Włoszech, pod przewod-
nictwem sekretarza stanu Stolicy Apo-
stolskiej kard. Pietro Parolina, II między-
narodowe spotkanie odbywa się w ra-
mach przygotowań do przyszłorocznych 
obchodów stulecia kanonizacji św. Ga-
briela, kleryka, który zmarł mając zaled-
wie 24 lata i jest nieformalnym patronem 

młodych oraz do stulecia urodzin św. 
Jana Pawła II. Stanowi ono nawiązanie 
do zainicjowanych przez Papieża z 
Polski Światowych Dni Młodzieży. Wy-
bór Jasnej Góry do łączności duchowej 
był oczywisty, a to ze względu na Karola 
Wojtyłę, który był „człowiekiem jasno-
górskiego zawierzenia” i który wybrał 
częstochowskie sanktuarium na miejsce 
modlitwy młodych w 1991r. 
 

 
 
„To dla nas wyróżnienie i zaszczyt” – 
podkreśla o. Waldemar Pastusiak, ku-

stosz Jasnej Góry i dodaje: „Kiedy do-
świadczamy różnego rodzaju ataków na 
Kościół, tego rodzaju telemost, wspólna 
modlitwa między krajami, między konty-
nentami pokazuje, że jesteśmy wspólno-
tą, że chcemy swoją wiarę zamanifesto-
wać, pokazać, ale nie w formie siły, lecz 
w tym, że jesteśmy zjednoczeni z Bo-
giem i ze sobą i ta jedność też wiąże się 
z obecnością Najświętszej Maryi Pan-
ny”. 
 
Telemost specjalną modlitwą za mło-
dych o wierność Bogu i chrześcijańskim 
wartościom połączył: Urugwaj w Amery-
ce, Kenię w Afryce, Indie w Azji i w Eu-
ropie Polskę i Słowację. Na Jasnej Gó-
rze do tych błagań dołączyli polscy stu-
denci, którzy odbywają już swą 83-cią 
pielgrzymkę do tego maryjnego sanktua-
rium rozważając w tym roku temat po-
wołania.          Za: www.vaticannews.va 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

RADECZNICA: DZIĘKCZYNIENIE 
ZA POWRÓT BERNARDYNÓW 
 
W Radecznicy na Lubelszczyźnie w 
sanktuarium św. Antoniego dziękowano 
za powrót ojców Bernardynów ze Lwowa 
100 lat temu. Eucharystii przewodniczył i 
homilię wygłosił ks. abp Mieczysław 
Mokrzycki, metropolita lwowski. 
 
Należy dziękować Bogu i św. Antoniemu 
z Padwy za piękną lekcje historii tych, co 
nie zapomnieli o wierze ojców i miłości 
do Ojczyzny – mówił w homilii metropoli-
ta lwowski. Dziś także – jak dodał – 
bardzo ważne jest to byśmy trzymali się 
mocno Chrystusa i Ewangelii. 
 
– W czasach, kiedy w naszej Ojczyźnie 
dokonuje się walka o Polskę z Bogiem 
lub bez Niego, o Polskę osadzoną na 
fundamencie Ewangelii lub ateizmu. O 
Polskę sprawiedliwą, prawą i uczciwą, 
gdzie Kościoła i wiernych nie będzie się 
porównywać do świni, krzyża do pałki, a 
świętych symboli nie będzie się profa-
nować domalowując tęczowe aureole. 

Miejmy odwagę mówić do wszystkich 
Polaków: trzymajmy się mocno Pana 
Boga i Jego Ewangelii, gdyż to jest dro-
ga pokoju i dobra – mówił ks. abp Mie-
czysław Mokrzycki. 
 

 
 
Po powstaniu styczniowym klasztor w 
Radecznicy został zamknięty. Ojcowie 
Bernardyni zostali wygnani. Pierwszym, 
który powrócił do klasztoru był o. Metody 
Sikora przywitany serdecznie, przez 
ówczesnych mieszkańców z Radecznicy 
i okolicy w kwietniu 1919 roku. Później 
przyszli ze Lwowa kolejni ojcowie i bra-
cia zakonni. 

 
Ojciec Krystian Olszewski – kustosz 
sanktuarium mówił, aby ojcowie nigdy 
nie zapomnieli o Archidiecezji Lwow-
skiej. 
 
– Archidiecezja ta wydala dla naszego 
zakonu wielu wspaniałych ojców i braci, 
którzy 100 lat temu otworzyli piękną 
kartę w tym klasztorze w Radecznicy –
 podkreślił o. Krystian Olszewski. 
 
Ojcowie bernardyni wykonali ogrom 
pracy – mówił prof. Przemysław Czar-
nek, wojewoda lubelski. – Przez te 100 
lat to była przede wszystkim praca 
duszpasterska i to jest najważniejsze, 
ale także był to ośrodek rozwoju kultu-
ralnego, kulturowego oraz patriotyczne-
go – wskazał prof. Przemysław Czarnek. 
 
Podczas uroczystości w Radecznicy 
młodzież przedstawiła spektakl o św. 
Franciszku – założycielu zakonów ojców 
Bernardynów.     Za: www.radiomaryja.pl  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOWA PRZEŁOŻONA 
SIÓSTR  SERAFITEK 
 
W Krakowie, w dniach od 1 – 6 maja 
2019 r., w Zgromadzeniu Córek Matki 
Bożej Bolesnej trwały obrady XX Kapitu-
ły Generalnej. Tematem przewodnim 
Kapituły jest „Duch Święty ożywia i jed-
noczy siostrzaną wspólnotę”. Trzeciego 
maja po otwarciu sesji wyborczej, doko-

nano wyboru nowej Przełożonej Gene-
ralnej, którą na nadchodzące sześć lat 
została M. Justyna Barbara Wydra ma 
53 lata, 28 profesji zakonnej, jest pielę-
gniarką i dotychczas pracowała na klini-
ce w Rzymie. 
 
Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bole-
snej, popularnie zwane Siostrami Sera-
fitkami, zostało założone w 1881 roku w 
Zakroczymiu k/Warszawy przez Bł. 
Małgorzatę Łucję i Bł. O. Honorata 

Koźmińskiego. Jest to Zgromadzenie 
zakonne apostolskie, habitowe, na pra-
wie papieskim, o ślubach publicznych, 
opartym na Regule Braci i Sióstr Trze-
ciego Zakonu Regularnego Św. Fran-
ciszka. Główną Patronką Zgromadzenia 
jest Matka Boża Bolesna, która poprzez 
Tajemnicę swego Serca przebitego 
siedmioma mieczami jest dla Sióstr 
przykładem jednoczenia się z Panem, 
szczególnie w Jego ubóstwie i cierpie-
niu.  
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Maryja, wielkodusznie uczestnicząca w 
pasji Zbawiciela, a równocześnie pełna 
wiary w paschalne zwycięstwo życia, 
staje się dla Zgromadzenia Mistrzynią 
patrzenia w świetle wiary na człowieka, 
zwłaszcza cierpiącego. Od początku, 
duchowość Matki Bożej Bolesnej i du-
chowość franciszkańska, złączone w 
jednym charyzmacie, inspirowały Siostry 
Serafitki do ofiarnej służby na rzecz 
bliźniego i do osobistego uświęcenia. 
Stąd, począwszy od Założycieli, Siostry 
podejmowały posługę wśród osób star-
szych, chorych i ubogich, otaczały tro-
ską dzieci pozbawione opieki i ludzi 
młodych.  
 

 
M. Justyna Barbara Wydra 

 
Obecnie, Seraficka Wspólnota, liczy 549 
Sióstr, kontynuuje otrzymany od Ducha 

Świętego charyzmat i nadal niesie po-
moc najbardziej potrzebującym, tak 
starszym, jak i najmłodszym. Czyni to 
poprzez swoją apostolską działalność w 
Polsce w trzech Prowincjach: Oświęcim-
skiej, Poznańskiej i Rzeszowskiej oraz 
poza granicami kraju: w Teksasie (USA), 
we Francji, we Włoszech, w Szwecji, na 
Białorusi, Ukrainie, a także w Afryce w 
Gabonie i Ameryce Południowej w Boli-
wii. Wielkim darem dla Zgromadzenia 
jest Bł. Małgorzata Łucja Szewczyk, 
Założycielka , beatyfikowana 9 czerwca 
2013 r. w Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Krakowie Łagiewnikach przez 
kard. Angelo Amato oraz Bł. Siostra 
Sancja Szymkowiak, beatyfikowana 18 
sierpnia 2002 r. przez Bł. Jana Pawła II 
podczas Jego ostatniej wizyty w Polsce.       

Za: www.zakony-zenskie.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ZEBRANIE CENTRALNE PALLOTYNEK 
 
– To spotkanie, które co do ważności jest drugie, zaraz po 
kapitule generalnej. Zbiera się tylko dwa razy w ciągu sześcio-
letniej kadencji zarządu generalnego – wyjaśnia s. Izabela 
Świerad SAC, przełożona generalna sióstr pallotynek. Msza 
św. pod przewodnictwem bp. Wiesława Szlachetki zgromadziła 
1 maja w kaplicy gdańskiego domu pallotynek siostry biorące 
udział w obradach zebrania centralnego tej wspólnoty zakon-
nej. Uczestniczą w nim przełożone prowincjalne zakonu ze 
wszystkich zakątków świata. 
 
– Jako oblubienice Chrystusa, przynaglone Jego miłością, 
naśladujecie Go, wiernie mu towarzysząc w ukazywaniu chwa-
ły Ojca, w dziele wyniszczania grzechu, zbawiania dusz i do-
prowadzaniu wszystkich do jedności w Bogu – mówił do sióstr 
bp Szlachetka. – Duch Święty powołuje wybranych ludzi, by 
dzieło zbawienia kontynuować i doprowadzić do pełni. Do tych 
wybranych należą siostry pallotynki. Bogu niech będą dzięki za 
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, za 
wasze dzieła, które podejmujecie, aby nikt nie zginął, lecz aby 
każdy miał życie wieczne – zaznaczył w homilii. 
 
– Na miejsce spotkania wybrałyśmy Polskę. Jestem Polką, 
chciałam więc, żeby wszystkie siostry, które są przełożonymi 
wyższymi naszego zgromadzenia, miały okazję poznać moją 
ojczyznę. Mam ogromną radość, że uczestniczy w nim 18 
sióstr z różnych krajów – mówi s. Świerad SAC. Po przyjeździe 
do Polski siostry swoje kroki skierowały najpierw na Jasną 
Górę. Później odwiedziły Warszawę i Ołtarzew, w którym dzia-
łają klasztor i seminarium duchowne męskiej gałęzi zakonu. – 
To stamtąd w kwietniu 1934 r. siostry wyruszyły do Rajcy, miej-
scowości na terenie obecnej Białorusi, w której powstał pierw-
szy dom prowincjalny zgromadzenia. Cieszę się jednak, że 

możemy być w Gdańsku, w miejscu, gdzie po wojnie odrodziła 
się polska prowincja naszego zgromadzenia. Kościół gdański 
był bardzo życzliwy dla naszych sióstr. Powracając z Rajcy, 
otrzymały tutaj dom. Tu po wojnie była nasza pierwsza baza, tu 
tworzył się zarząd prowincjalny. Stąd także wyszło wiele pol-
skich pallotynek, ponieważ był tu także dom formacyjny – opo-
wiada matka generalna. 
 

 
 
Po Mszy św. bp Szlachetka poświęcił Ogród Biblijny, nowe 
dzieło apostolskie przygotowane przez pracujące w Gdańsku 
siostry. Na jego terenie znajduje się pierwszy powojenny dom 
zgromadzenia, który w ciągu dwóch minionych lat został grun-
townie odnowiony. Zarówno ogród, jak i dom mają od tej pory 
służyć duszpasterstwu młodzieży, a także osób niepełno-
sprawnych. Ks. Rafał Starkowicz, Gość Niedzielny 

 Za: www.gdansk.gosc.pl 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

ROCZNICA OBJAWIEŃ 
NA SIEKIERKACH 
 
Właśnie minęło 76 lat od dnia , gdy po 
raz pierwszy Matka Boża ukazała się na 

drzewie wiśni na Siekierkach 12 letniej 
Władzi Fronczak. 
 
Co zmieniło się na Siekierkach od tego 
czasu?  Jest okazałe pijarskie Sanktua-
rium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży 
, jest regularna komunikacja miejska, 

jest Trasa Siekierkowska, jest nowa 
pijarska szkoła.   
 
Rokrocznie 3 maja w święto NM Panny 
Królowej Polski odbywają się tutaj uro-
czystości odpustowe. Uczestniczą w 
nich liczni pielgrzymi, w tym tercjarze 
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franciszkańscy, a sumie odpustowej 
przewodniczy biskup. 
 
Franciszkańscy tercjarze zaczęli przy-
bywać tutaj wraz z pocztami sztandaro-
wymi przed kilkunastoma laty, aby towa-
rzyszyć swojej wspól-siostrze z III zako-
nu św. Franciszka, Władysławie Papis, 
wizjonerce z Siekierek. 
 
Tego roku uroczystościom odpustowym 
przewodniczył biskup pomocniczy war-
szawski, bp Piotr Jarecki. W koncelebrze 
uczestniczyło wielu księży diecezjalnych 
i zakonnych, opiekunów grup tercjar-
skich.  
 
Brak jest na Siekierkach spotkań z panią 
Władzią, jej ciekawych opowiadań o 
spotkaniach z Matką Bożą i Panem 
Jezusem, o wydarzeniach w czasie 
wojny i o historii tego miejsca. Trzecia 
rocznica śmierci Władysławy Papis 
(1930 – 2016 ) minęła 16 kwietnia br. 
Pamiętamy jej głos i modlitwę,  skupioną 
poważną twarz i miły uśmiech. 
 
Na Siekierkach obok sanktuarium wyro-
sła nowa, kolorowa szkoła, pojawia się 
coraz więcej inicjatyw duszpasterskich. 

Nie zapominajmy jednak , że w tym 
miejscu wszystko rozpoczęło się 3 maja 
1943 r. , kiedy na drzewie wiśni po raz 
pierwszy ukazała się Władzi Matka Bo-
ża. Warto też przypominać często wier-
nym o objawieniach w Warszawie na 
Siekierkach, o orędziach , otrzymanych 
przez Władzię. 
 

 
 
13 października 1943 Matka Boża wzy-
wała do modlitwy: „Dziateczki kochane, 
dążcie do Mnie i Syna Mojego, a okryję 
was swoim płaszczem i nic wam się 
złego nie stanie”. 
 
Szczególnie teraz właśnie trzeba rozpo-
wszechniać kult Matki Bożej i Pana 
Jezusa z warszawskich Siekierek , gdy 
dzieci zagrożone są metodyczną demo-
ralizacją w szkole, którą chce wprowa-

dzić od września w szkołach prezydent 
Warszawy. 
 
Właśnie obecnie, kiedy różne grupy 
profanują wizerunek Matki Bożej, wcho-
dzą do kościołów, żeby tam propagować 
swoje przywiązanie do grzechu wśród 
wiernych,  przypominajmy, że Matka 
Boża i Pan Jezus żądali modlitwy i miło-
ści . 18 czerwca 1943 Pan Jezus prze-
kazał orędzie: „ Oto Serce Moje, które 
tak bardzo umiłowało serca wasze. 
Miłujcie i wy Serce Moje.”. 
 
Kult Matki Bożej i Pana Jezusa na war-
szawskich Siekierkach trwa nieprzerwa-
nie od maja 1943 roku.Wierni oczekują 
na decyzję władzy kościelnej i zatwier 
dzenie objawień Jezusa i Maryi na war-
szawskich Siekierkach. Odwiedzajmy 
Sanktuarium na Siekierkach. Tam ocze-
kuje nas Pan Jezus i Matka Boża. Tak 
wezwał nas Pan Jezus 26 września 
1943: „Krzyż niech ci będzie godłem, 
szkaplerz pancerzem. Wiara, nadzieja i 
miłość – to wszystko dla ciebie. Jak białe 
gołąbki i owieczki przychodzą do mnie, 
tak i wy dziateczki przychodźcie.”                 

Anna Dziemska 

____________________________________________________________________________________________________________________
  
OŚWIADCZENIE PROWINCJI MARIANÓW 
W SPRAWIE. KS. E. MAKULSKIEGO 
 
Poniżej publikujemy tekst oświadcze-
nia Zgromadzenia Księży Marianów w 
związku z upublicznieniem filmu To-
masza Sekielskiego "Tylko nie mów 
nikomu".  

Głębokim bólem napełnia nas cierpie-
nie ofiar przestępstw pedofilii popełnio-
nych przez ludzi Kościoła. Nic nie jest 
w stanie wynagrodzić im tej krzywdy. 
W odniesieniu do oskarżeń formułowa-
nych wobec ks. Eugeniusza Makul-
skiego MIC – zgłoszone przypadki 
zostały przekazane do Stolicy Apostol-

skiej w trybie określonym obowiązują-
cym prawem kościelnym. Ks. Makulski 
podporządkował się postanowieniom 
Stolicy Apostolskiej, zaś decyzją prze-
łożonych zakonnych został odsunięty 
od pełnienia jakiejkolwiek działalności 
duszpasterskiej.   Za:  www.marianie.pl 

 
 
 
 

Refleksja tygodnia 
 
 
 

 

NIE GAŚMY PULSU DUCHA 
Przemówienie papieża Franciszka do duchownych i osób konsekrowanych w Skopie 

 
Drodzy bracia i siostry, 
Dziękuję za okazję, jaką mi stwarzacie, bym mógł się z wami 
spotkać. Przeżywam to wydarzenie ze szczególną wdzięczno-
ścią, mogąc w nim widzieć Kościół, który oddycha w pełni swo-
imi dwoma płucami – obrządkiem łacińskim i obrządkiem bizan-
tyjskim – aby napełnić się zawsze nowym i odnawiającym 
tchnieniem Ducha Świętego. Są to dwa niezbędne, uzupełnia-
jące się płuca, które pomagają nam lepiej cieszyć się pięknem 
Pana (por. Adhort. apost. Evangelii gaudium, 116). Dziękujmy 
za możliwość wspólnego oddychania, pełnymi płucami – jak 
dobry jest Pan dla nas. 
 
Dziękuję za wasze świadectwa, które chciałbym podjąć. Wska-
zywaliście, że jesteście nieliczni, i że grozi wam popadanie w 
swoisty kompleks niższości. Kiedy was słuchałem, przyszedł mi 
na myśl obraz Marii, która biorąc funt czystego olejku nardo-
wego, namaściła stopy Jezusa i osuszyła je swoimi włosami. 

Ewangelista kończy opis tej sceny, mówiąc: „a dom napełnił się 
wonią olejku” (J 12, 3). Ten olejek nardowy był w stanie prze-
niknąć wszystko i pozostawić niepowtarzalny znak. 
 
To obraz ewangeliczny. wielu sytuacjach odczuwamy potrzebę 
dokonania rachunków: zaczynamy patrzeć, ile nas jest … a jest 
nas mało; posiadane środki …. a jest ich niewiele; następnie 
widzimy liczbę domów i dzieł, które trzeba utrzymać … i jest ich 
zbyt wiele … Moglibyśmy dalej wymieniać wiele rzeczywistości, 
w których doświadczamy niepewności zasobów, jakie mamy do 
dyspozycji, by kontynuować powierzony nam nakaz misyjny. 
Gdy tak się dzieje, wydaje się, że bilans jest ujemny. 
 
To prawda, Pan powiedział nam: jeśli chcesz zbudować wieżę, 
to najpierw oblicz koszty: „aby przypadkiem ci wszyscy, którzy 
widzieli, że położył fundament, ale nie zdołał wykończyć budo-
wy, nie zaczęli wyśmiewać się z niego” (Łk 14, 29). Jednakże 
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„dokonanie rachunków” może doprowadzić nas do pokusy, by 
nazbyt patrzeć na siebie, a zamknięci w naszych rzeczywisto-
ściach i naszych niedolach, możemy w końcu skończyć jak 
uczniowie z Emaus, głosząc kerygmę naszymi ustami, podczas 
gdy nasze serce zamyka się w milczeniu naznaczonym subtel-
ną frustracją, która uniemożliwia słuchania Tego, który idzie 
obok nas i jest źródłem radości i wesela. 
 
Bracia i siostry, „dokonanie rachunków” jest zawsze konieczne, 
gdyż może nam pomóc odkryć i przybliżyć się do wielu istnień i 
sytuacji, które też każdego dnia zmagają się z tym, aby zwią-
zać koniec z końcem: rodzin, które nie potrafią iść naprzód, 
osób starszych i samotnych, chorych zmuszonych do leżenia, 
młodych ludzi zasmuconych i bez przyszłości, ubogich, którzy 
przypominają nam, kim jesteśmy: Kościołem żebraków potrze-
bujących Miłosierdzia Pana. Wolno „dokonać rachunków”, tylko 
wtedy, gdy pozwala nam to zmobilizować się, by stać się soli-
darnymi, uważnymi, rozumiejącymi i troskliwymi w podejściu do 
utrudzeń i bied, w które zanurzonych jest tak wielu naszych 
braci potrzebujących, stać się namaszczeniem, które przynio-
słoby im ulgę i uzdrowiło w ich nadziei. 
 

 
 
Wolno dokonać rachunków, jedynie by stanowczo powiedzieć i 
błagać wraz z naszym ludem: „Przyjdź, Panie Jezu!”. Chciał-
bym to powiedzieć wraz z wami, razem: „Przyjdź, Panie Jezu!”. 
Jeszcze raz -…[mówią: „Przyjdź, Panie Jezu!”.] 
 
Nie chciałbym nadużywać jej wizerunku, ale ta ziemia potrafiła 
przekazać światu i Kościołowi, właśnie w Matce Teresie, kon-
kretny znak tego, jak ubóstwo osoby namaszczonej przez Pa-
na, było zdolne do nasycenia wszystkiego, gdy woń błogosła-
wieństw rozniosła się nad utrudzonymi stopami naszego czło-
wieczeństwa. Iluż uspokoiła czułość jej spojrzenia, zostało 
pocieszonych jej serdecznością, podniesionych jej nadzieją i 
pokrzepionych odwagą jej wiary, zdolnej sprawić, że ludzie 
najbardziej zapomniani poczuli, iż Bóg o nich nie zapomniał! Tę 
historię piszą te osoby, które nie boją się poświęcić swojego 
życia dla miłości: za każdym razem, jeśli uczyniliście to naj-
mniejszemu z moich braci, Mnieście to uczynili (por. Mt 25, 40). 
Jak wiele mądrości zawierają słowa św. Teresy Benedykty od 
Krzyża, kiedy stwierdza: „Z pewnością decydujące wydarzenia 
w dziejach świata były zasadniczo spowodowane przez dusze, 
o których książki historyczne nic nie mówią. A to, jakim duszom 
powinniśmy dziękować za decydujące wydarzenia z naszego 
życia osobistego, poznamy dopiero w dniu, w którym wszystko 
ukryte zostanie odkryte” (Verborgenes Leben und Epiphanie: 
GW XI, 145.). 
Z pewnością wiele razy pielęgnujemy nieograniczone fantazje, 
myśląc, że wszystko byłoby lepiej, gdybyśmy byli silni, potężni i 
wpływowi. Ale czyż nie jest tak, że tajemnica naszej siły, wła-
dzy i wpływów, a nawet młodości, polega na czymś innym, a 
nie na fakcie, że można „związać koniec z końcem”? Pytam 
was o to, ponieważ uderzyło mnie świadectwo Davora, kiedy 
dzielił się z nami tym, co naznaczało jego serce. Powiedziałeś 

bardzo jasno: to, co cię ocaliło przed karierowiczostwem to był 
powrót do twojego pierwszego powołania, pierwszego wezwa-
nia i wyruszenie na poszukiwanie zmartwychwstałego Pana, 
tam gdzie można Go było spotkać. Wyruszyłeś, odrzucając 
zabezpieczenia, aby iść po ulicach i placach tego miasta; tam 
poczułeś odnowienie się twojego powołania i twego życia; 
zniżając się do codziennego życia twoich braci, aby dzielić się i 
namaścić wonią Ducha, twoje kapłańskie serce zaczęło znowu 
bić z większą intensywnością. 
 
Podszedłeś, aby namaścić zmęczone stopy Mistrza, utrudzone 
stopy konkretnych osób, tam gdzie były, a Pan na ciebie cze-
kał, aby namaścić ciebie na nowo w twoim powołaniu. To jest 
bardzo ważne. Aby odnowić siebie, wiele razy musimy się 
cofnąć i spotkać się z Panem, przypomnieć, sobie pierwsze 
wezwanie. Autor Listu do Hebrajczyków mówi chrześcijanom: 
„Przypomnijcie sobie dawniejsze dni” (Hbr 10,32). Przypomnij-
cie sobie piękno spotkania z Jezusem, który nas powołał, i z 
tego spotkania ze spojrzeniem Jezusa trzeba czerpać siłę, aby 
iść naprzód. Nigdy nie traćcie pamięci o pierwszym wezwaniu! 
Pamięć pierwszego powołania jest „sakramentalna”. Istotnie 
trudności pracy apostolskiej mogę powiedzieć, że „psują” na-
sze życie i możemy stracić entuzjazm. Można także utracić 
chęć modlitwy, spotkania z Panem. Jeśli tak się stanie, zatrzy-
maj się! Wróć i spotkaj się z Panem pierwszego powołania. Ta 
pamięć cię ocali. 
 
Wiele razy poświęcamy naszą energię i zasoby, nasze spotka-
nia, dyskusje i programowanie, aby zachować sposób widze-
nia, rytmy, perspektywy, które nie tylko nikogo nie zachwycają, 
ale które nie są w stanie przynieść nawet odrobiny tej ewange-
licznej woni, która mogłaby pocieszyć i otworzyć drogi nadziei, i 
pozbawiają nas osobistego spotkania z innymi. Jakże słuszne 
są słowa Matki Teresy: „To, czego nie potrzebuję, obciąża 
mnie”! (A. Comastri, Madre Teresa. Una goccia di acqua pulita, 
39.). Wszyscy zostawmy zbyteczne ciężary, które oddzielają 
nas od misji i uniemożliwiają woni miłosierdzia, by dotarła do 
oblicza naszych braci. Funt olejku nardowego był zdolny prze-
niknąć wszystko i pozostawić niepowtarzalny znak. 
 
Nie pozbawiajmy się tego, co najlepsze w naszej misji, nie 
gaśmy pulsu ducha. 
 
Dziękuję wam, ojcze Goce i Gabriello: byliście w życiu odważ-
ni. A także waszym dzieciom Filipowi, Blagojowi, Luce, Ivano-
wi, za podzielenie się z nami waszymi radościami i troskami, 
posługą i życiem rodzinnym. Jest to także sekret, by iść na-
przód w chwilach trudnych, przez które musieliście przejść. 
Jedność małżeńska, łaska małżeńska pomogły wam iść w ten 
sposób, jako rodzina. 
 
Wasze świadectwo ma „ewangeliczną woń” pierwszych wspól-
not. Przypomnijmy, że „w Nowym Testamencie mowa jest o 
«Kościele zbierającym się w domu» (por. 1 Kor 16, 19; Rz 16, 
5; Kol 4, 15; Flm 2). Przestrzeń życiowa rodziny może być 
przekształcona w Kościół domowy, w miejsce sprawowania 
Eucharystii – ileż razy sprawowałeś Eucharystię w swoim do-
mu… -, obecności Chrystusa siedzącego przy jednym stole. 
Niezapomniana jest scena nakreślona w Apokalipsie: «Oto 
stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otwo-
rzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną» (3, 
20). W ten sposób naszkicowany jest dom, który niesie w swo-
im wnętrzu obecność Boga, wspólną modlitwę i przez to błogo-
sławieństwo Pana” (Posynod. adhort. apost. Amoris laetitia, 
15). W ten sposób dajecie żywe świadectwo tego, jak „wiara 
nie odsuwa nas od świata, ale wszczepia nas weń głębiej” 
(tamże, 181). Nie wychodząc od tego, czym chcielibyśmy być, 
nie jako „doskonali”, nie jako nieskazitelni, ale w ubóstwie na-
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szego życia, naszych rodzin namaszczanych każdego dnia w 
ufności bezwarunkowej miłości, jaką żywi dla nas Bóg. Ufności, 
która prowadzi nas, jak słusznie przypomniałeś, ojcze Goce, do 
rozwijania pewnych wymiarów równie ważnych, jak zapomina-
nych w społeczeństwie znużonym relacjami pospiesznymi i 
powierzchownymi: wymiarów czułości, cierpliwości i współczu-
cia dla innych. Chciałbym tutaj podkreślić znaczenie czułości w 
posłudze kapłańskiej, a także w świadectwie życia zakonnego. 
Istnieje niebezpieczeństwo, że gdy ktoś nie żyje w rodzinie, 
kiedy nie trzeba okazać czułości swoim dzieciom, jak ojciec 
Goce, serce staje się po trosze „starokawalerskie”. Istnieje 
wtedy niebezpieczeństwo, że ślub czystości sióstr, a także 
księży żyjących w celibacie zamieni się w ślub „starokawaler-
stwa”. Ileż zła wyrządzają zakonnica „stara panna” lub ksiądz 
„stary kawaler”! Dlatego trzeba pamiętać o czułości. Dzisiaj z 
radością zobaczyłem zakonnice z taką czułością: kiedy posze-
dłem do Domu Pamięci Matki Teresy i zobaczyłem zakonnice, 
z jak wielką czułością troszczyły się o ubogich. Proszę was: 
okazujcie czułość. Nigdy nie besztajcie. Bądźcie wodą święco-
ną, a nigdy octem! Zawsze podchodźcie z tą łagodnością 
Ewangelii, która potrafi okazać duszom pieszczotę. Podejmując 
słowo, które wypowiedział nasz brat: mówił o pogoni za karierą. 
Kiedy w życie kapłańskie, w życie zakonne wkracza pogoń za 
karierą, serce staje się twarde, kwaśne i zatraca się czułość. 
Karierowicz lub karierowiczka utraciła zdolność do okazania 
czułości. 
 

Zawsze lubię myśleć o każdej rodzinie jako „ikonie Rodziny z 
Nazaretu, z jej codziennym trudem, a nawet koszmarem, kiedy 
musiała znosić niezrozumiałą przemoc Heroda – doświadcze-
nia tragicznie powtarzającego się także i dziś w życiu wielu 
rodzin nieszczęsnych uchodźców i doznających głodu” (tamże, 
30). Są one zdolne, poprzez wiarę nagromadzoną w codzien-
nych zmaganiach, by „przemienić stajnię dla zwierząt w dom 
Jezusa, z ubogimi pieluszkami i z olbrzymią czułością” (Adhort. 
apost. Evangelii gaudium, 286). Potrzebujemy środków mate-
rialnych, są one konieczne, ale nie są najważniejsze. Dlatego 
nie możemy utracić zdolności do okazania czułości, utracić 
czułości szafarza i czułości konsekracji zakonnej. 
 
Dziękuję za ukazanie rodzinnego oblicza Boga z nami, który 
nigdy nie przestaje nas zaskakiwać pośród naczyń! 
 
Drodzy bracia, drogie siostry, jeszcze raz dziękuję za tę ekle-
zjalną możliwość oddychania pełnymi płucami. Prośmy Ducha, 
aby nie przestawał nas odnawiać w misji, mając pewność, że 
On chce wszystko nasycić swoją obecnością. 
 
I w tym miejscu chciałbym też podziękować – będziesz się 
teraz wstydził! – Chciałbym podziękować jednemu z was, księ-
dzu, ojcu rodziny, który zgodził się zostać tłumaczem [oklaski]  
PRZYPISY: 
1. Verborgenes Leben und Epiphanie: GW XI, 145. 
2. A. COMASTRI, Madre Teresa. Una goccia di acqua pulita, 
39.                                                                                    Za: KAI    

 
 
 

 
 

  Wiadomości zagraniczne  
 
 
 

 
 

 

PAPIEŻ O DOŚWIADCZENIU WIZYTY W DOMU MATKI TERESY 
 

Można powiedzieć, że wielka święta 
zadziałała w czasie wizyty papieża 
Franciszka w jej domu. Zobaczcie, cze-
go doświadczył Ojciec święty. Publiku-
jemy fragment wypowiedzi Franciszka z 
konferencji prasowej na pokładzie samo-
lotu ze Skopje do Rzymu. Papież zasko-
czył zgromadzonych dziennikarzy dłuż-
szym komentarzem wypowiedzianym na 
końcu konferencji. Widać, że bardzo 
zależało mu na tym, by wszyscy usły-
szeli, o tym, co stało się w domu rodzin-
nym Matki Teresy, który znajduje się w 
stolicy Macedonii Północnej. 
 
Przeczytajcie, co powiedział Franciszek: 
 
Alessandro Gisotti: Ojcze Święty, 
dziękuję za twoją dyspozycyjność: kon-
ferencja w tym punkcie się kończy, wła-
śnie dlatego, że lot jest krótki, a wkrótce 
będzie podawana kolacja. Dziękuję 
zatem wszystkim za wspaniałą pracę 
wykonaną w tych dniach, z budzeniem 
się w nocy z powodu różnych transfe-
rów. Dziękuję, Ojcze Święty. 
 
Papież Franciszek: Ale chciałbym wam 
jeszcze coś powiedzieć o podróży: o 
tym, co mnie najbardziej pocieszyło, i 
tym, co mnie głęboko poruszyło w tej 
podróży. Dwa doświadczenia „granicz-
ne”. Jedno to doświadczenie z ubogimi 

dzisiaj tutaj, w Macedonii, w Domu Pa-
mięci Matki Teresy. Było wielu ubogich, 
ale trzeba było zobaczyć łagodność tych 
sióstr: traktowały ubogich bez paternali-
zmu, jak gdyby byli dziećmi. Łagodność, 
a także zdolność okazania ubogim czu-
łości. Czułość, wspaniała czułość tych 
sióstr! 
 

 
 
Jesteśmy dziś przyzwyczajeni do obra-
żania się nawzajem: polityk obraża dru-
giego, jeden sąsiad obraża drugiego, 
również w rodzinach ludzie obrażają się 
nawzajem. 
 
Nie ośmielę się powiedzieć, że istnieje 
kultura zniewagi, ale zniewaga jest bro-
nią w zasięgu ręki, również obmawianie 
innych, oszczerstwo, zniesławienie … I 
byłem poruszony, gdy zobaczyłem te 
siostry, które traktowały każdą osobę jak 
Jezusa. Podszedł pewien młodzieniec, 

dzielny, a przełożona mi powiedziała: 
„Jest świetny”, uczyniła miły gest i po-
wiedziała w jego obecności: „Módl się za 
niego, bo za dużo pije!”. Ale z czułością 
matki, a to sprawiło, że poczułem macie-
rzyństwo Kościoła. 
 
To jedna z najpiękniejszych rzeczy, 
odnalezienie macierzyństwa Kościoła. 
Dzisiaj to odczułem tam i dziękuję Ma-
cedończykom, że mają ten skarb w 
mieście Skopje. 
 
A kolejnym doświadczeniem „granicz-
nym” były pierwsze Komunie św. w Buł-
garii. To prawda, wzruszyłem się, bo 
cofnąłem się pamięcią do 8 października 
1944 r., do mojej pierwszej Komunii św., 
kiedy wchodziliśmy śpiewając „O święty 
ołtarzu, strzeżony przez aniołów”, tę 
starą pieśń, którą z pewnością niektórzy 
z was pamiętają. Widziałem te dzieci, 
które otwierają się na życie poprzez 
decyzję sakramentalną. Kościół strzeże 
dzieci, są one ograniczeniem [są małe], 
muszą urosnąć, są obietnicą, a to prze-
żyłem bardzo mocno. 
 
Poczułem, że w tej chwili te 245 dzieci 
były przyszłością Kościoła, były przy-
szłością Bułgarii. 

Za: www.vaticannews.va

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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PAPIEŻ DO ZAKONNIC: MUSIMY ZROZUMIEĆ 
WASZE MIEJSCE W KOŚCIELE 
 
Musimy jeszcze popracować nad rozumieniem roli zakonnicy w 
Kościele – powiedział Papież podczas spotkania z przełożo-
nymi generalnymi żeńskich zgromadzeń zakonnych. Na wstę-
pie zwrócił uwagę na przemiany, jakie dokonały się w ostatnich 
latach. Jeszcze 30 lat temu – mówił – wszystkie byłyście ukryte 
za takimi samymi habitami. Dziś każde zgromadzenie wybiera 
taki ubiór, jak chce. Świecki, tradycyjny czy narodowy. Dziękuję 
wam za tę ryzykowną drogę odnowy – mówił Franciszek.  Pa-
pież podkreślił, że zakonnice nie powinny pracować jako po-
moc domowa dla kapłanów. Nie po to stałaś się zakonnicą, aby 
być służącą księdza – dodał Franciszek. 
 
Kościół jest kobietą: “Musimy iść naprzód w poszukiwaniu 
odpowiedzi na pytanie: jaką pracę powinny wykonywać w Ko-
ściele siostry, kobiety konsekrowane? Nie mylmy tego z peł-
nieniem jedynie jakiejś funkcji, na przykład przewodzeniem 
jakiejś dykasterii, czemu nie. W Buenos Aires moim kancle-
rzem była kobieta. W wielu diecezjach kanclerzami są kobiety. 
Ale ważniejsze jest to, co wykracza poza samą funkcję. Do 
tego jeszcze nie dojrzeliśmy, nie zrozumieliśmy tego. Ja twier-
dzę, że Kościół jest kobiecy, jest kobietą. Ktoś powie: to tylko 
taki obraz. Nie, to rzeczywistość. W Biblii, w Apokalipsie Ko-
ściół nazwany jest oblubienicą Jezusa. Jest kobietą. Ale musi-
my jeszcze rozwinąć tę teologię kobiety.” 
 
Franciszek przedstawił też zakonnicom rezultaty badań prze-
prowadzonych przez powołaną przez niego komisję na te-
mat diakonatu kobiet w historii Kościoła. Papież zaznaczył, że 

badania te będą kontynuowane, aby zrozumieć, co było na 
początku, w objawieniu. Nie można ustanawiać posługi sakra-
mentalnej dla kobiet, jeśli nie chciał tego Pan Jezus. W tym 
momencie wiadomo jedynie, że ustanowienie tak zwanych 
diakonis nie miało charakteru sakramentalnego.  
 

 
 
Papież podjął również temat nadużyć. Stwierdził, że Kościół 
jest zawstydzony tym, co odkrywa od 20 lat. Ale jest to, jak 
zaznaczył, wstyd błogosławiony. Przyznał, że wiele środowisk 
jest niezadowolonych z podjętych do tej pory środków. Gdyby-
śmy powiesili na placu św. Piotra stu winnych księży, to wszy-
scy byliby zadowoleni, ale problem nie zostałby rozwiązany – 
powiedział Franciszek. Podkreślił, że problemy rozwiązuje się 
procesami przemiany, a nie spektakularnymi gestami. 
 
Na zakończenie spotkania Ojciec Święty odpowiedział na kilka 
pytań przełożonych generalnych.         Za: www.vaticannews.va

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PAPIEŻ USPRAWNIA ŚCIGANIE 
PRZYPADKÓW NADUŻYĆ SEKSUALNYCH 

 
Papież ustanowił nowe normy prawne, 
mające zapewnić skuteczne ściganie i 
rozliczanie w Kościele przypadków nad-
użyć seksualnych, popełnionych przez 
duchownych, osoby konsekrowane i 
członków stowarzyszeń życia apostol-
skiego. Zostały one zawarte w Motu 
proprio Vos estis lux mundi i wchodzą w 
życie 1 czerwca. Na samym wstępie 
przed ustanowieniem nowych norm 
Franciszek przypomina chrześcijanom o 
ich podstawowym powołaniu. Mają być 
światłem świata, dlatego Chrystus do-
maga się od nich, by byli przejrzystym 
wzorem cnót, prawości i świętości. Pa-
pież wylicza też szkody spowodowane 
przez przestępstwa związane z wyko-
rzystywaniem seksualnym. Podkreśla, 
że podstawowa odpowiedzialność spo-
czywa w tym zakresie na biskupach. 
Dochodzi jednak do wniosku, że również 
na szczeblu Kościoła powszechnego 
trzeba przyjąć procedury mające na celu 
zapobieganie i zwalczanie tych prze-
stępstw, stanowiących zdradę zaufania 
wiernych. 
Nowe procedury dotyczą przestępstw 
przeciwko szóstemu przykazaniu w 
trzech przypadkach. Po pierwsze zmu-
szanie do czynności seksualnych przy 

zastosowaniu przemocy, groźby lub 
nadużycia władzy. Po drugie dopusz-
czanie się czynności seksualnych z 
osobą małoletnią lub bezradną, czyli o 
ograniczonej możliwości przeciwstawie-
nia się agresji. Trzecia kategoria prze-
stępstw jest związana z pornografią z 
udziałem osób małoletnich bądź bezrad-
nych. Oznacza to, że nowe normy doty-
czą wykroczeń nie tylko względem mało-
letnich, ale również na przykład wzglę-
dem zakonnic czy seminarzystów. 
 

 
 
Osobną kategorią wykroczeń, wyszcze-
gólnioną w Motu proprio, są też działania 
lub zaniechania, mające na celu utrud-
nienie lub uniknięcie dochodzeń cywil-
nych lub kanonicznych, administracyj-
nych lub karnych, przeciwko duchow-
nemu lub zakonników za wyżej wymie-
nione przestępstwa. Ważnym elemen-
tem nowych norm jest obowiązek usta-

nowienia w ciągu roku w każdej diecezji 
stabilnych i łatwo dostępnych systemów 
umożliwiających składanie powiado-
mień. Dokument nakłada też na wszyst-
kich duchownych, osoby konsekrowane i 
członków stowarzyszeń życia apostol-
skiego, obowiązek bezzwłocznego po-
wiadamiania o wspomnianych przestęp-
stwach, w przypadku, że zostali o nich 
poinformowani lub mają uzasadnione 
powody, że mogło do niego dojść. Nie 
dotyczy to oczywiście informacji uzyska-
nych na spowiedzi. Nowe normy wpro-
wadzają też mechanizmy, które chronią 
zarówno osoby składające powiadomie-
nie, jak i ofiary wykorzystania. Stwierdza 
się między innymi, że złożenie zawia-
domienia nie stanowi naruszenia tajem-
nicy urzędowej. 
 
Opublikowane dziś Motu proprio zawiera 
ponadto specjalne przepisy dotyczące 
przestępstw popełnionych przez kardy-
nałów, patriarchów, biskupów, legatów 
papieskich, a także najwyższych przeło-
żonych zakonnych. Dochodzeniem w 
sprawie biskupa ma się zajmować arcy-
biskup metropolita. Gdyby zawiadomie-
nie dotyczyło metropolity to dochodzenie 
w jego sprawie poprowadzi najstarszy 
nominacją biskup sufragan. O wszystkim 
na bieżąco ma być informowana Stolica 
Apostolska. 
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      Pełną teśc dokumentu znajdziecie 
na www.episkopat.pl oraz 

www.zyciezakonne.pl 

O. ŻAK: MOTU PROPRIO WYTYCZA DROGĘ DO POCIĄGANIA 
BISKUPÓW DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZANIEDBANIA 
 
Najważniejszą zmianą, jaką wnosi Motu proprio, jest wytycze-
nie jasnej drogi w sprawie pociągania do odpowiedzialności 
biskupów za zaniedbania w sprawach dotyczących wykorzy-
stywania seksualnego małoletnich – powiedział PAP koordyna-
tor ds. ochrony dzieci i młodzieży KEP o. Adam Żak. 
 
Papież Franciszek ogłosił w czwartek dokument Motu proprio 
zatytułowany „Vos estis lux mundi” (Wy jesteście światłem 
świata), w którym ustanowił nowe normy dotyczące walki z 
pedofilią w Kościele. W dokumencie ogłosił nowe procedury w 
sprawie zgłaszania przypadków molestowania i przemocy 
seksualnej oraz rozliczania biskupów z ich działań. 
 
Zdaniem o. Żaka najważniejszą zmianą, jaką wprowadza do-
kument, jest pociągnięcie do odpowiedzialności biskupów or-
dynariuszy i wyższych przełożonych zakonnych. „To jest moim 
zdaniem najważniejsza nowość tego dokumentu. Co prawda w 
poprzednim Motu proprio Come una madre amorevole z 2016 
roku była mowa o odpowiedzialności przełożonych kościelnych, 
ale opisane tam procedury nie były jasne” – zaznaczył. 
 
Jak wyjaśnił duchowny, nowy dokument jest w tym względzie 
bardzo szczegółowy. „Jest tam m.in. zapis mówiący, że metro-
polita, który prowadzi sprawę, musi co 30 dni zdawać sprawę z 
tego, jaki jest postęp, a dochodzenie powinno się zakończyć do 
90 dni. Ponadto po zgłoszeniu doniesienia o rażącym zanie-
dbaniu biskupa do metropolity ma zostać powiadomiona Stolica 
Apostolska za pośrednictwem nuncjusza. To są bardzo kon-
kretne normy postępowania” – ocenił. 
 
O. Żak poinformował, że nowe normy dotyczą nie tylko przy-
padków wykorzystywania seksualnego małoletnich, ale też 
„bezbronnych dorosłych”. „Chodzi o dorosłe osoby niepełno-
sprawne umysłowo lub fizycznie, ale też takie, którym lęk – na 
przykład przed przełożonym – odbiera czasowo zdolność po-
dejmowania decyzji. Może się to odnosić np. do kleryków czy 
do innych osób, które faktycznie nawet sporadycznie nie są 
zdolne obronić się przed agresją. To pojęcie bezbronnych 
dorosłych jest znacznie szersze niż to, które zostało sformuło-
wane w poprzednich normach z 2001 i 2010 r., bo tam była 
mowa jedynie o niepełnosprawnych umysłowo” – poinformo-
wał. 
 
W opinii o. Żaka, nowe Motu proprio jest recepcją tego, co 
zostało powiedziane na szczycie watykańskim poświęconym 
wykorzystywaniu małoletnich. „To jest najważniejsze – wyty-
czenie jasnej drogi w sprawie pociągania do odpowiedzialności 
za niedopełnienie obowiązków przez biskupów i najwyższych 
przełożonych zakonnych. Co ważne, dotyczy to także tych 
biskupów, którzy już zakończyli swoją posługę i są na emerytu-
rze” – podkreślił. 
 
„Papież nakłada na duchownych diecezjalnych i zakonnych 
ścisły obowiązek niezwłocznego powiadomienia ordynariusza 
miejsca o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wykorzystania 

osoby małoletniej. Ma to przeciwdziałać zmowie milczenia. 
Poleca też ustanowienie w ciągu roku od wejścia w życie no-
wych przepisów, stabilnego systemu zgłaszania przestępstw. 
Te działania mają ułatwić ofiarom dostęp do osób, wyznaczo-
nych do przyjmowania zgłoszeń. W Polsce mamy już sieć de-
legatów, którzy są we wszystkich diecezjach i w większości 
zakonów. Jednak może się okazać, że w stosunku do tego, do 
czego zobowiązuje nas dokument, struktura ta będzie wymaga-
ła ulepszeń” – ocenił o. Żak. Dodał, że dokument wchodzi w 
życie 1 czerwca i będzie obowiązywał w całym Kościele kato-
lickim. 
 
O. Żak poinformował, że Konferencja Episkopatu Polski będzie 
kontynuowała prace nad badaniami statystycznymi dotyczący-
mi wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby 
duchowne, które zostały zaprezentowane 14 marca 2019 r. 
„Nie wyobrażam sobie, by mogło być inaczej. Jeśli się powie-
działo A, to trzeba powiedzieć B. To były dopiero wstępne 
ustalenia na temat skali zjawiska. Teraz trzeba je uaktualniać i 
pogłębiać, to znaczy wyciągać z tego kolejne wnioski. To jest 
absolutnie potrzebne” – zastrzegł. 
 

 
 
Zdaniem o. Żaka w mentalności ludzi Kościoła – zarówno du-
chownych jak i świeckich – zachodzą zmiany, jednak wciąż są 
one „niewystarczające”. „Chodzi mi o istniejące wciąż tenden-
cje do pomniejszania krzywdy. Musimy mentalnie przyjąć per-
spektywę stawiającą dobro ofiar na pierwszym miejscu. Wtedy 
się uporządkuje cały szereg innych spraw, a procedury będą 
lepiej wdrażane” – zaznaczył. „Te zmiany idą powoli. To nie są 
skoki, tylko proces” – dodał. 
 
Jezuita odniósł się też do nagłaśniania przypadków pedofilii 
wśród duchownych. „Jesteśmy na zdecydowanej drodze walki 
z tymi patologiami i na tej drodze filmy takie jak Kler czy doku-
ment, który na dniach ma zaprezentować pan Sekielski, choć 
są bolesne dla Kościoła, to jednak mają efekt przyspieszający 
zmiany w dobrym kierunku. Mogliśmy się uczyć na błędach 
innych, a nie czekać aż zostaną nam pokazane nasze własne 
błędy” – ocenił.                                                  Za: www.deon.pl  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

INSPEKTORZY SALEZJAŃSCY Z 
EUROPY NA SPOTKANIU W SŁOWENII 
 
W dniu 8 maja salezjański Ośrodek im. 
Księdza Bosko w Mariborze po raz drugi 

gościł Przełożonego Generalnego ks. 
Ángela Fernándeza Artime, uczestni-
czącego w tych dniach w Spotkaniu 
inspektorów regionu Europa Środkowo-

Północna, które odbywa się w Veržej (7-
10 maja). 
 
Przełożonego Generalnego powitali: 
przełożony inspektorii słoweńskiej ks. 
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Marko Košnik, inspektorzy z regionu 
Europa Środkowo-Północna, przedsta-
wiciele poszczególnych grup Rodziny 
Salezjańskiej i licznie zgromadzona 
młodzież. Po słowach powitania ze stro-
ny ks. Tadeusza Rozmusa, radcy regio-
nu Europa Środkowo-Północna, i odpo-
wiedzialnych za grupy Rodziny Sale-
zjańskiej, rozpoczął się program kultu-
ralny. 
 
Chór uczniów z salezjańskiego liceum w 
Želimlje dał koncert pieśni, a uczniowie 
ze szkoły muzycznej w Rakovniku wy-
konali kilka utworów muzycznych. Na-
stępnie miała miejsce projekcja nowego 
filmu dokumentalnego o słudze Bożym 
ks. Andreju Majcenie, zrealizowanego 
przez “IME Comunicazioni” i ANS. Po-

tem zostali przedstawieni młodzi z grupy 
“Fuskabo” – tworzący cyrk społeczny, 
którzy zademonstrowali różne sztuczki i 
zabawne występy. 
 

 
 
Ks. Ángel Fernández Artime zakończył 
spotkanie krótkim, ale wymownym 

przemówieniem, w którym podziękował 
za przyjęcie i zachęcił młodzież i Rodzi-
nę Salezjańska do dalszego naśladowa-
nia Księdza Bosko w jego charyzma-
tycznym stylu. Dzieci i młodzież z 
Ośrodka Księdza Bosko w Mariborze 
podziękowali  pieśnią “Radość niech 
będzie twoją drogą” i podarowali Przeło-
żonemu Generalnemu laskę pasterską 
oraz bukiety konwalii i marionetki Księ-
dza Bosko wszystkim inspektorom. 
 
To krótkie, ale bardzo bogate spotkanie 
było naprawdę bardzo ważnym potwier-
dzeniem dalszej realizacji charyzmatu 
Księdza Bosko na Słowenii we wszyst-
kich jego formach.   Za: www.infoans.org 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KAPITUŁY PROWINCJALNE U CHRYSTUSOWCÓW 
 
7 października 2018 r. przełożony generalny ks. Ryszard Gło-
wacki SChr podpisał pismo zwołujące XIII Kapitułę Generalną, 
która rozpocznie się 2 lipca 2019 roku. 
 
Kapitułę generalną poprzedzają kapituły prowincjalne. Inspira-
cją zarówno dla kapituły generalnej, jak i prowincjalnych są 
słowa Założyciela kard. Augusta Hlonda, skierowane do chry-
stusowców pod koniec rekolekcji kapłańskich odbywających się 
24 sierpnia 1945 roku: Powróćmy (więc) do tej ofiary totalnej 
(…) Wszystko dla Boga! Wszystko dla dusz!  
 

KAPITUŁA PROWINCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH I KANADZIE 
 
Kapituła odbyła się 3-6 maja w domu prowincjalnym w Lom-
bard. Delegatami z urzędu byli: ks. P. Bandurski, ks. A. Totzke i 
ks. Z. Ostrowski, natomiast z wyboru: ks. M. Frankowski, ks. B. 
Molenda, ks. J. Walkiewicz. Przełożonego generalnego repre-
zentował na tej kapitule ks. A. Staszczak. 
„W otwartości na Ducha Bożego – jak podkreślał ks. prowincjał 
– obrady kapituły są czasem potrzebnym do zrozumienia, jaki-
mi drogami Pan Bóg nas prowadził, co chce dziś powiedzieć i 
do czego zaprasza wspólnotę prowincji”. Pozostałe kapituły 
oprócz Kapituły Prowincjalnej Prowincji pw. św. Józefa odbyły 
się 6-8 maja. 
 

KAPITUŁA PROWINCJI W AMERYCE POŁUDNIOWEJ 
 
Obrady kapituły rozpoczęły się od sesji sprawozdawczej. Oj-
cowie kapitulni zapoznali się ze sprawozdaniami przełożonego 
prowincji ks. Kazimierza Długosza SChr na temat stanu perso-
nalnego, życia zakonnego i wspólnotowego, apostolatu prowa-
dzonego przez naszych księży w Ameryce Południowej. Nato-
miast ekonom prowincji ks. Kazimierz Przegendza SChr przed-
stawił sprawozdanie z zarządzania dobrami materialnymi. 
 
Specjalnym gościem Kapituły był pan Ryzio Wachowicz – pre-
zes największej polonijnej organizacji w Brazylii. Podczas swo-
jego wystąpienia przedstawił sytuację Polonii w Brazylii oraz 
działalność reprezentowanej przez siebie organizacji, nakreśla-
jąc pole do kontynuowania współpracy z naszym zgromadze-
niem. 
 
W kolejnej części delegaci dyskutowali nad pogłębieniem na-
szego życia zakonnego oraz zajęli się zagadnieniami związa-
nymi z bieżącymi wyzwaniami w sferze prowadzonego aposto-

latu. W obradach Kapituły oprócz delegatów z urzędu (ks. K. 
Długosz, ks. Antonio Polanczyk, ks. K. Przegendza) wzięło 
udział 3 delegatów wybranych przez wszystkich współbraci 
należących do tej prowincji (ks. J. Flig, ks. A. Wojteczek, ks. A. 
Zembruski) oraz ks. A. Spegiorin pierwszy zastępca delegatów 
powołany jako ekspert bez prawa głosu. Delegatem przełożo-
nego generalnego na tej Kapitule był ks. Bogusław Burgat 
SChr. 
 

KAPITUŁA PROWINCJI W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII 
 
Kapituła zabrała się w domu prowincjalnym w Canberze. Zosta-
ły omówione podczas niej sprawy bieżące prowincji w kontek-
ście zaproponowanego tematu obrad przez przełożonego ge-
neralnego. W pracach kapituły wzięli udział delegaci: z urzędu 
(ks. T. Przybylak, ks. K. Żyłczyński, ks. P. Karasiuk) oraz z 
wyboru (ks. A. Botur, ks. G. Gaweł, ks. S. Wrona). Przedstawi-
cielem przełożonego generalnego był ks. Z. Kutnik. 
 

KAPITUŁA PROWINCJI W WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII 
 
Kapituła obradowała w domu prowincjalnym w Manchesterze. 
Delegatami z urzędu byli: ks. K. Olejnik, ks. M. Piaskowski i ks. 
W. Rożdżeński. Wybranymi przez współbraci z prowincji byli: 
ks. R. Kossakowski, ks. C. Kraczkowski i ks. M. Urbanowski. 
Radny generalny ks. A. Sołopa reprezentował w czasie obrad       
przełożonego generalnego. 
 
Jak zauważył ks. Prowincjał – w tożsamość chrystusowca jest 
wpisana wiara, która warunkuje jego misję. Papież Franciszek 
uczy nas, że zostaliśmy powołani i wezwani przez Boga do 
bycia z Jezusem… To nie kreatywność duszpasterska, nie 
spotkania czy planowanie, zapewniają owocność – choć bar-
dzo pomagają – ale to co zapewnia owoc jest wierność Jezu-
sowi, który mówi nam stanowczo „trwajcie we Mnie, a ja w was 
trwać będę” (J 15,4). 
 
Stąd, jak stwierdzili delegaci, ważne wydaje się przypomnienie 
o potrzebie stałej troski chrystusowca – prezbitera o wiarę! 
Relacja z Chrystusem może ulec osłabieniu, przechodzić kry-
zys oraz być zagrożona zaniedbaniem lub utratą. Bez żywej 
relacji z Tym, który nas powołał i prowadzi, jako chrystusowcy 
zaczynamy tracić tożsamość, przestajemy sięwyróżniać pośród 
innych wspólnot eklezjalnych i nie jesteśmy w stanie realizować 
naszej misji w Kościele w taki sposób, w jaki chce – abyśmy to 
czynili – sam Bóg. 
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KAPITUŁA PROWINCJI WE FRANCJI, HISZPANII I PORTUGALII 
 
W obradach kapituły, która miała miejsce w domu prowincjal-
nym w Aulnay sous Bois, delegatami z urzędu byli: ks. J. Cią-
gło, ks. Cz. Piela i ks. A. Ptaszkowski., zaś uczestnikami obrad 
z wyboru: ks. J. Wąchała, ks. Z. Wcisło, ks. R. Wrocławski. 
Delegatem przełożonego generalnego na kapitułę był radny 
generalny ks. Z. Regucki. 
 
Kapituła zajęła się aktualnymi sprawami i problemami prowincji. 
Szczególną uwagę poświecono głównemu tematowi kapituły, 

którym były słowa Prymasa Założyciela, zaproponowanemu do 
refleksji przez ks. Generała. Wśród innych ważnych wątków 
pojawiła się kwestia reorganizacji ośrodków duszpasterskich w 
kontekście zmniejszającej się liczby wiernych w tych wspólno-
tach, jak również aktualności misji zgromadzenia, szczególnie 
w północnej i środkowej Francji, Hiszpanii i Portugalii. Owocem 
obrad były uchwały i postulaty dotyczące życia tej prowincji, 
które zostały przesłane do zatwierdzenia przełożonemu gene-
ralnemu i radzie generalnej           Za: www.chrystusowcy.pl

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

O. GRZEGORZ RUSZAJ DYREKTOREM 
BIURA KOMUNIKACJI REDEMPTORYSTÓW 
 
Polski redemptorysta, o. Grzegorz Ru-
szaj, został mianowany dyrektorem 
Biura Komunikacji przy Zarządzie Gene-
ralnym Zgromadzenia w Rzymie. Ser-
decznie gratulujemy i życzymy sukce-
sów! Dziękujemy również za wieloletnią 
pracę przy stronie redemptor.pl i na polu 
komunikacji w naszej prowincji. 
 

Biuro Komunikacji Zgromadzenia Re-
demptorystów istnieje w obecnej formie 
od 2013 r. i zajmuje się szeroko pojętym 
wspieraniem misji Zgromadzenia – tj. 
głoszenia Ewangelii – przez współcze-
sne media, animacją tego typu działal-
ności wśród Współbraci i Świeckich 
Współpracowników oraz informowaniem 
o życiu i działalności redemptorystów. 
Od września 2019 r. urząd dyrektora 
Biura obejmie o. Grzegorz Ruszaj, do-

tychczasowy sekretarz Prowincji War-
szawskiej Redemptorystów. 
 
O. Grzegorz Ruszaj urodził się w 1972 
r., w 1994 r. złożył profesję zakonną w 
Zgromadzeniu Redemptorystów, a w r. 
2000 przyjął święcenia kapłańskie. Stu-
diował edukację medialną na wydziale 
teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana 
Pawła II w Lublinie. 

Za: www.redemptor.pl   
 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
OJCIEC  ROBERT NA DETEKTYWISTYCZNYM  SZLAKU: 
OBLACI I SANKTUARIUM NOTRE DAME DE LAUS 
 
Wielu zapewne zapyta o sanktuarium i postawi pytanie: co to 
za miejsce? Znajduje się ono niedaleko bardziej znanego dziś 
sanktuarium w La Salette. Zjawienie Maryi, która objawiła się 
Benoîte Rencurel, a także objawienie św. Maurycego i mi-
styczne wizje Chrystusa Ukrzyżowanego – miały tam miejsce w 
XVII wieku i trwały 54. lata (1664-1718). Sławny francuski my-
śliciel, Jan Guitton (1901-1999), znający sanktuarium, tak napi-
sał o widzącej i przekazanym w Laus przesłaniu, że jest: „jedną 
z najbardziej ukrytych najmocniejszych sił w historii Europy”. 
Sama widząca wiele wycierpiała od skażonych jansenizmem 
księży. Ostatecznie objawienie to zostało uznane za nadprzy-
rodzone w 2018 roku, a w rok później ogłoszono dekret o hero-
iczności cnót widzącej. 
 
Notre Dame de Laus to pierwsze sanktuarium maryjne w histo-
rii, wtedy jeszcze Misjonarzy Prowansji, objęte praktycznie w 
2,5 roku po powstaniu zgromadzenia. Stało się to na prośbę 
miejscowego biskupa, którym był Franciszek Melchior Karol 
Bienvenu de Miollis (1753-1838), zarządzający diecezjami 
Digne i Gap. Św. Eugeniusz określał go mianem „świętego 
biskupa”. Miollis powierzył sanktuarium zgromadzeniu, jak 
wskazywano w umowie, na 29 lat. Prosił też oblatów, aby w 
obu jego diecezjach głosili misje parafialne dla odnowienia 
wiary w porewolucyjnej Francji. 
 
Przyjęcie przez zgromadzenia tego szczególnego miejsca 
odbyło się zatem jeszcze za życia Założyciela i przy aktywnym 
udziale o. Franciszka Tempiera OMI. Oblaci duszpasterzowali 
w nim jednak jedynie przez 23 lata, od 1818/1819 do 
1841/1842 roku, co dało zresztą początek dla posługi oblatów 
Mari Niepokalanej w sanktuariach maryjnych, których za życia 
Założyciela było już we Francji dziewięć. 
 
Wspólnota przeważnie liczyła trzech oblatów, a miejsce to dało 
zgromadzeniu impuls do wyjścia poza diecezję Marsylii, ale 
wymagało zgody wszystkich członków należących do powsta-
jącego dopiero zgromadzenia. W związku z zaproszeniem, 

skierowanym do zgromadzenia przez biskupa, wszyscy odpo-
wiedzieli pozytywnie, a owoce tej pierwszej odważnej decyzji 
młodego zgromadzenia widać w naszej historii do dziś. Warto 
też wspomnieć, że w latach 1818/1819-1841/1842 oblaci z 
Laus wygłosili 130 misji w diecezji Gap i Digne. 
 
Często w tym sanktuarium, kiedy było pod oblacką opieką, 
przebywali nowicjusze i klerycy oblaccy, gdyż był tu także dom 
formacyjny, zwłaszcza postulatu i nowicjatu. Tu zrodziła się 
m.in., trwająca dość długo w zgromadzeniu, tradycja odmawia-
nia każdego dnia po komplecie wezwania: „Cała piękna jesteś, 
o Maryjo” ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny. Intensywna praca oblatów w tym miejscu sprawiła, że w 
ciągu 13 lat od chwili ich przybycia (1818-1831) sanktuarium to 
stało się prężnym ośrodkiem życia duchowego i odnowy pore-
wolucyjnej Francji. 
 
Wśród znanych oblatów, którzy pełnili funkcję rektora sanktua-
rium, superiora tego domu i mistrza nowicjatu (1829-1834), był 
m.in. późniejszy arcybiskup Paryża i kardynał – o. Józef Hipolit 
Guibert OMI (1802-1886), znany przede wszystkim z budowy 
górującej nad miastem na wzgórzu Montmarte bazyliki Sacré 
Coeur, konsekrowania kościoła w Lourdes w 1877 roku oraz 
konsekracji kościoła i koronacji w 1879 roku Matki Bożej z La 
Salette – na ostatnie wydarzenie  został wyznaczony przez 
papieża Leona XIII jako jego osobisty legat. 
 
Szczególnym rysem maryjnego duszpasterstwa oblackiego w 
Notre Dame de Laus była posługa miłosierdzia i nawrócenia 
wobec ludzi tam przybywających, zgodnie z posłannictwem 
zgromadzenia. Zresztą z tego powodu zrodził się konflikt z 
ówczesnym biskupem Gap, zakończony wyrzuceniem oblatów 
z tego sanktuarium, bo oblaci szli za wskazaniami św. Alfonsa 
Marii Ligouriego, a nie jansenistycznego, bezdusznego rygory-
zmu religijnego, jaki panował w ówczesnej Francji, z czym m.in. 
miał ogromny problem św. Eugeniusz w początkach swojej 
kapłańskiej posługi, gdy np. duszpasterzował wśród więźniów, 
których spowiadał, rozgrzeszał i niósł im pociechę duchową. 
 
Jak zaznaczał sam biskup Franciszek Antoni Arbaud (1768-
1836) – jansenista (prąd ten głosił m.in. rzadkie przyjmowanie 
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Eucharystii, bo człowiek nie jest jej godny oraz nakazywał na-
kładanie ciężkich pokut grzesznikom przystępującym do spo-
wiedzi), rygorysta i gallikanin (prąd ten postulował m.in. unieza-
leżnienie Kościoła we Francji od władzy papieża, stworzenia 
wręcz Kościoła narodowego i był popierany przez jansenistów), 
powodem pozbycia się oblatów z tego miejsca była jego zda-
niem zbytnia pobłażliwość dla grzeszników w konfesjonale. 
Potwierdzili też to później jego następcy na stolicy biskupiej: 
biskup Mikołaj Augustyn de la Croix d’Azolette (1779-1861) i 
Ludwik Rossat (1789-1866) – podzielający takie same poglądy 
jansenistyczne i gallikańskie. 
 

 
 
A przecież w tej posłudze sanktuaryjnej, jak i głoszonych mi-
sjach parafialnych, była to najzwyczajniej oblacka troska o 
grzeszników, którzy podejmowali drogę nawrócenia i pokuty. 
Troska o ubogich, którym trzeba było podać rękę, by wrócili do 

wspólnoty Kościoła, a nie ich z tej wspólnoty wypychać. Widać 
wyraźnie, jak podejście św. Eugeniusza – bezwzględnie wier-
nego papieżowi – oraz miłosierne podejście do grzeszników, 
nie w smak było wielu jemu współczesnym, także i niektórym 
biskupom we Francji. 
 
Biskup Rossat na początku swojego urzędowania, nie zważa-
jąc na wcześniejsze umowy oraz protesty oblatów i św. Euge-
niusza, w 1841 roku mianował nowego kapłana do sanktuarium 
jako kustosza a oblatom odebrał jurysdykcję posługi sakramen-
talnej, zwłaszcza spowiedzi, w swojej diecezji. W tej sytuacji 
św. Eugeniusz, dla dobra Kościoła i by nie powodować zgor-
szenia wiernych, nie dochodził praw zgromadzenia w tej mate-
rii, pomimo zerwanej bezpodstawnie przez biskupa umowy. 
Wtedy jednak otwierało się pole misyjnej działalności zgroma-
dzenia, więc sprawa ta nie była tak istotna, bo pozwalała prze-
sunąć personel oblacki do podjęcia posługi w Kanadzie (1841). 
Trzeba też wspomnieć, że bp Arbaud, wraz z bp. Miollis, byli 
przeciwni powstaniu Misjonarzy Prowansji i napisali sprzeciw 
wobec nowej reguły oraz zatwierdzeniu zgromadzenia Misjona-
rzy Oblatów Maryi Niepokalanej przez papieża, jako niezgod-
nego z prawami biskupów i prawami cywilnymi państwa. Co 
więcej podważali nieustannie ważność zatwierdzenia papie-
skiego dla zgromadzenia z 1826 roku. Dla sprawiedliwości 
trzeba jednak zaznaczyć, że ten drugi, czyli biskup Miollis, 
stawał jednak w obronie oblatów, kiedy byli usuwani z sanktua-
rium w Notre Dame de Laus, najpierw w 1838, a później w 
1841 roku. 
 
Warto pamiętać o tym szczególnym miejscu dla historii Misjo-
narzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Tutaj bowiem rozpoczęła 
się oblacka posługa w sanktuariach maryjnych. Warto o tym 
wspomnieć, zwłaszcza gdy przeżywamy maryjny miesiąc maj. 
o. R.Wawrzeniecki                                          Za: www.oblaci.pl   

 
 
 
 
 

 
 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

 
 

 
 

 

ZAPROSZENIE  
NA ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA 

 
Czcigodna Matko,  
Czcigodny Ojcze Prowincjale,  
w niedzielę, 2 czerwca po raz dwunasty 
będziemy obchodzić Święto Dziękczy-
nienia, na które już dziś najserdeczniej 
pragnę zaprosić przedstawicieli wszyst-
kich wspólnot zakonnych.  
 
W tym roku obchodzimy 40. rocznicę 
pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do 
Ojczyzny. Ta pielgrzymka z pamiętnym 
wezwaniem do Ducha Świętego zapo-
czątkowała proces przemian, które do-
prowadziły do odzyskania przez Polskę 
wolności i suwerenności. Hasło tego-
rocznego Święta Dziękczynienia brzmi: 
Dziękujemy za wielkich Pasterzy – Jana 
Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Pod-
kreśla ono rolę polskiego Kościoła w 
pielęgnowaniu dążeń narodu do odzy-
skania wolności.  
 
Obchody tegorocznego Święta Dzięk-
czynienia rozpoczną się o godzinie 8.00 
pielgrzymką z relikwiami błogosławionej 

siostry Franciszki Siedliskiej, która wyru-
szy z placu Marszałka Józefa Piłsud-
skiego do Świątyni Opatrzności Bożej. 

 
Zachęcam do udziału w pielgrzymce na 
całej trasie (ok. 12 km) lub włączenia się 
do szyku pielgrzymkowego o godzinie 
10.30 na ostatnim odcinku – od parafii 
św. Antoniego Marii Zaccarii (skrzyżo-
wanie ul. Jana Sobieskiego z ul.  Nałę-
czowską) do Świątyni Opatrzności Bożej 
(ok. 2 km). Na ostatnim odcinku piel-
grzymki w procesji będą niesione 
wszystkie relikwie świętych i  błogosła-
wionych, które znajdują się w Świątyni 
Opatrzności Bożej. O godzinie 12.00 w 
Świątyni Opatrzności Bożej rozpocznie 

się dziękczynna Msza św. z udziałem 
przedstawicieli Episkopatu Polski, za-
proszonych gości i pielgrzymów. Konce-
lebrze będzie przewodniczył i wygłosi 
homilię kardynał Stanisław Dziwisz, 
wieloletni sekretarz Świętego Jana Paw-
ła II. 
 
Z przyczyn organizacyjnych będę zobo-
wiązany za potwierdzenie udziału grup 
zakonnych do dnia 25 maja 2019 r. na 
adres e-mailowy: 
m.berlowska@centrumopatrznosci.pl lub 
telefonicznie pod numerem 666 036 635. 
Z Chrystusowym pozdrowieniem 
 

Ks. Tadeusz Aleksandrowicz 
Kustosz powstającego Sanktuarium 

Opatrzności Bożej 

 
DOKUMENT O POLSKICH MISJONARZACH 
NA FESTIWALU FILMOWYM W KRAKOWIE 
 
Dokument „Polscy misjonarze” (The 
Polish Missionaries) zostanie wyświetlo-
ny podczas 59. Krakowskiego Festiwalu 
Filmowego, który odbędzie się w dniach 
26 maja – 2 czerwca. Będzie to polska 
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premiera filmu wyreżyserowanego przez 
Simona Targeta z Australii. 
 
Dokument wyświetlony zostanie 30 maja 
o godz. 20.30 kinie Agrafka oraz 1 
czerwca o godz. 14.30 w Kinie pod Ba-
ranami (Sala Niebieska). 
 
75-minutowy dokument ukazuje co-
dzienne zmagania polskich misjonarzy i 
misjonarek w Papui Nowej Gwinei: 
duszpasterstwo w odległych wioskach, 
pracę w klinikach i ośrodkach zdrowia, 
zaangażowanie przy budowie szpitali 
czy szkół. Opowiada także historię o. 
Piotra Waśko SVD, postrzelonego przez 
bandytów w Sepiku w 2015 roku. Pozna-
jemy także historię dziewczyny oskarżo-
nej o czary, która została uratowana 
przed torturami i śmiercią przez lokalne-
go kapłana i polską zakonnicę. 
 

W filmie występują ojcowie: Michał To-
maszewski SVD, Jan Czuba SVD, Józef 
Maciołek SVD, Kazimierz Niezgoda 
SVD, Ryszard Wajda SVD, Krzysztof 
Niezgoda MSF oraz siostry zakonne ze 
Zgromadzenia Służebnic Ducha Święte-
go: Izabela Głowacka SSpS, Dawida 
Strojek SSpS i Dorota Piechota SSpS. 
W niektórych epizodach pojawiają się 
także: br. Wiktor Kanarski SVD, br. dr 
Jerzy Kuźma SVD, o. Walenty Gryk 
SVD, bp Dariusz Kałuża MSF, o. Robert 
Ablewicz MSF i o. Damian Szumski 
MSF. 
 
Podczas tegorocznego Krakowskiego 
Festiwalu Filmowego dokument zapre-
zentowany zostanie w cyklu pozakon-
kursowym „Opowieści ze świata”. Film 
wcześniej był prezentowany m.in. na 30. 
Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce. 
 

Krakowski Festiwal Filmowy jest jedną z 
najstarszych imprez na świecie poświę-
conych filmom dokumentalnym, animo-
wanym oraz krótkim fabułom. Jego trzon 
stanowią cztery równorzędne konkursy: 
dokumentalny, krótkometrażowy, polski 
oraz muzycznych dokumentów DocFilm-
Music. Podczas 8 festiwalowych dni 
widzowie mają okazję obejrzeć około 
250 filmów z Polski i z całego świata. 
Prezentowane są one w sekcjach kon-
kursowych oraz w pokazach specjal-
nych. Festiwalowi towarzyszą wystawy, 
koncerty, pokazy plenerowe oraz spo-
tkania z twórcami. Festiwal co roku od-
wiedza ok. 900 polskich i międzynaro-
dowych gości: reżyserów, producentów, 
programatorów festiwali oraz liczna 
krakowska publiczność.  

 
 
 
 
 

 
 

Witryna Tygodnia 
 

 
 

 
 

 

FRANCISZEK Z ASYŻU. PODRÓŻ I MARZENIE 
 

Ukazała się nowa opowieść biograficzna 
o św. Franciszku z Asyżu. 
 
Ojciec Murray Bodo OFM przedstawia 
nam Franciszka jako człowieka, który 
całe swoje życie od nawrócenia podpo-
rządkował pewnemu marzeniu. To jego 
marzenie do dziś pociąga tysiące ludzi, 
którzy decydują się wyruszyć w ducho-
wą podróż z Franciszkiem jako prze-
wodnikiem. Dzięki tej książce odkryjesz, 
na czym ono polegało i jak za nim podą-
żać, mimo że świat cały czas Ci wma-
wia, iż to niemożliwe. Każdy, kto chce 
zrozumieć fenomen świętego z Asyżu, 
powinien sięgnąć po tę książkę. 
 
Książka ta napełniona jest blaskiem 
zachwytu nad Franciszkowym świadec-
twem miłości do Chrystusa oraz zapa-
chami tych wszystkich, którzy w tym 
świadectwie odkryli piękno własnych 
marzeń. Mówi, że zawsze jest za wcze-
śnie, aby rezygnować z marzeń zrodzo-
nych w nas przez Boga. Czytając o 
barwnych wydarzeniach z życia Bieda-
czyny z Asyżu, trzymaj się marzenia, 
które dobry Bóg włożył w Twoje serce, a 
zobaczysz, jak ono przeniesie Cię poza 
kolczaste druty rzeczywistości, by pisać 

własną legendę o życiu i prawdziwej 
miłości do Boga i ludzi. Idź! Nie lękaj się! 
Warto być franciszkańskim marzycielem! 
o. Bogdan Kocańda OFMConv 
 

 
 

Kiedy czytałem tę książkę, pojawił się 
we mnie taki obraz, że trzymam w ręce 
album rodzinny z fotografiami Francisz-
ka Bernardone, od jego urodzenia do 
ostatniego momentu jego życia. Oczywi-
ście w czasach Franciszka nie znano 
fotografii, ale każde opowiadanie tej 
książki to jakby zatrzymany w kadrze 
moment jego życia. Poznajemy niezwy-
kłą osobę, która spotkała Miłość, przyję-
ła Ją i całą sobą zaczęła nią żyć. Autor 
w piękny sposób pokazuje ewangeliczny 
radykalizm Biedaczyny z Asyżu, zaślu-
bionego z Panią Biedą. Gorąco polecam 
lekturę tej książki! o. Rafał Kogut OFM 
 
Murray Bodo OFM jest członkiem Aka-
demii Franciszkańskiej, zdobywcą wielu 
nagród za książki o duchowości fran-
ciszkańskiej. Jego pasją jest pisarstwo 
oraz przewodzenie pielgrzymkom do 
Asyżu. 
 
Książka FRANCISZEK Z ASYŻU. Po-
dróż i marzenie do kupienia na stro-
nie boskieksiazki.pl 

Za: www.franciszkanie.gdansk.pl  
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Odeszli do Pana 

 
 

 
 

ŚP. O. JERZY GÓRAL SP (1953 – 2019) 
 
 
12 maja zmarł w Jeleniej Górze o. Jerzy 
Góral od Matki Bożej Szkół Pobożnych. 
Miał 66 lat, a 40 z nich przeżył jako pijar. 
Pracował jako katecheta i duszpasterz w 
pijarskich parafiach na terenie Polski i 
Białorusi. Polecajmy Zmarłego Miłosier-
dziu Bożemu! 
 
Jerzy Góral od MB Szkół Pobożnych, 
urodził się 22 maja 1953 r. w Strzelinie. 
Po maturze odpowiedział na głos powo-
łania do kapłaństwa, wstępując do Wyż-
szego Seminarium Duchownego we 
Wrocławiu. W roku 1978 rozpoczął no-
wicjat pijarski w Krakowie i 13 września 
1979 roku złożył pierwsze śluby zakon-
ne. Po trzech latach złożył śluby uroczy-
ste, a 23 kwietnia 1983 roku przyjął 
święcenia kapłańskie.  

 

 
 
Pracował w pijarskich parafiach w Kra-
kowie-Rakowicach, w Cieplicach (trzy-

krotnie) i w Bolszewie oraz w Domu 
Łowickim jako wikariusz parafialny, 
katecheta, opiekun grup oazowych i 
spowiednik sióstr. We wspólnotach.      
pijarskich pełnił funkcję przełożonego, 
wicerektora i ekonoma.  W latach 1995-
1999 pracował w pijarskiej parafii w 
Lidzie na Białorusi, gdzie był również 
przełożonym wspólnoty.   
 
3 kwietnia doznał wylewu i został prze-
wieziony do szpitala w Jeleniej Górze. 
Tam otrzymał sakrament namaszczenia 
chorych i pozostał aż do śmierci. Chry-
stus Dobry Pasterz wezwał go do siebie 
w niedzielę 12 maja.   Za: www.pijarzy.pl  

 
ŚP. O. TYMOTEUSZ S. FRĄCZEK OCD (1932 – 2019) 

 
W piątek, 10 maja 2019 roku, w 87 roku 
życia, w 67 roku życia zakonnego i w 60 
roku kapłaństwa (16 maja obchodziłby 
Jubileusz 60-lecia kapłaństwa) odszedł 
do wieczności o. Tymoteusz od Zwia-
stowania Pańskiego (Stanisław Frą-
czek), zakonnik i kapłan Warszawskiej 
Prowincji Karmelitów Bosych. Autor 
książek „Święty Rafał Kalinowski Patron 
Sybiraków” oraz „Jestem własnością 
innych – Święty Rafał Kalinowski”. 
 
Urodzony w Jeżowej Woli koło Radomia 
13 sierpnia 1932. W piętnastym roku 
życia wstąpił do Niższego Seminarium 
Karmelitów Bosych w Wadowicach 
(01.09.1949). 
 
15 lipca 1951 rozpoczął Nowicjat w 
Czernej, który ukończył złożeniem 
pierwszej profesji zakonnej (16 lipca 
1952). 17 lipca 1952 powrócił do klasz-
toru w Wadowicach, gdzie odbywał tzw. 
profesat (kontynuowanie nauki w Niż-
szym Seminarium – liceum ogólno-
kształcące). 
 
Od 01 sierpnia 1953 do 01 sierpnia 1955 
przebywał w Poznaniu, gdzie odbywał 
studia filozoficzne w Wyższym Semina-
rium Karmelitów Bosych. Dnia 02 sierp-

nia 1955 został przeniesiony do Krako-
wa, gdzie rozpoczął studia teologiczne w 
tamtejszym Wyższym Seminarium Kar-
melitów Bosych. Profesję wieczystą 
złożył 15 sierpnia 1957. W roku 1958 
przyjął święcenia diakonatu, a 15 maja 
1959 został wyświęcony na kapłana. 
 

 
 
Po święceniach kapłańskich przebywał i 
pracował kolejno w klasztorach: 1959 – 
1960: Kraków; 1960 – 1963: Poznań (w 
roku 1962 matura państwowa); 1963 – 
1964: Kraków (katechizacja przy klasz-

torze); 1964 – 1969: Łódź (katechizacja 
przy klasztorze); 1969 – 1972: Warsza-
wa (katechizacja przy klasztorze); 1972 
– 1977: Wrocław (katechizacja przy 
parafii); 1977 – 1980: Kluszkowce (kate-
chizacja przy parafii); 1980 – 1984: 
Kraków (katechizacja przy klasztorze); 
1984 – 1987: Kluszkowce (wikariusz 
parafialny, katechizacja); 1987 – 1990: 
Łódź (katechizacja przy parafii); 1990 – 
1997: Wadowice (I radny klasztoru); W 
maju 1997 roku przeszedł z Prowincji 
Krakowskiej do Prowincji Warszawskiej; 
1997 – 2002: Wrocław (I radny klaszto-
ru, wikariusz parafialny, ekonom, asy-
stent OCDS); Od 30 czerwca 2002 aż 
do śmierci był konwentualnym w klaszto-
rze Karmelitów Bosych w Łodzi. 
 
Uroczystości pogrzebowe śp. O. Tymo-
teusza odbędą się w środę, 15 maja 
2019 w kościele Karmelitów Bosych w 
Łodzi pod przewodnictwem J. E. Ks. 
Biskupa Ireneusza Pękalskiego. 
 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Pa-
nie. A światłość wiekuista niechaj mu 
świeci. o. Grzegorz A. Malec, sekretarz 
prowincjalny 

 
 
 
 



07-13 maja 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              19/2019 (532)  

______________________________________________________________________________________________ 
 

 16 

ŚP. S. PAULINA T. CHROST (1955 – 2019) 
 

Teresa Chrost, w Zgromadzeniu Córek 
Maryi Niepokalanej s. Paulina od Matki 
Bożej z Lourdes. Urodziła się w 1955 
roku we wsi Cecylówka k/Brzózy opodal 
rozciągającej się Puszczy Kozienickiej, 
w rodzinie o żywej i głębokiej formacji 
religijno – patriotycznej. Mając 14 lat, 
wstąpiła na drogę powołania zakonnego. 
We wspólnocie sióstr niepokalanek 
kontynuowała edukację szkolną i ukoń-
czyła studia na wydziale psychologii 
Akademii Teologii Katolickiej w Warsza-
wie. 
 
Przez szereg lat pełniła w Zgromadzeniu 
zadania formatorki postulatu i junioratu, 
wielokrotnie przełożonej wspólnoty oraz 
troszczyła się o nowe powołania, anga-
żując się w pracę duszpasterską na 
rzecz dzieci i młodzieży. Wykształce-
niem psychologicznym służyła zarówno 
najmłodszymi w przedszkolach prowa-
dzonym przez Zgromadzenie w Grójcu i 
Radomiu,  wychowankom w Domu 
Dziecka, jak i ludziom w podeszłym 
wieku i chorym w radomskim NZOL-u. 

 

 
 
Niezwykle żywo zaangażowana w pracę 
apostolską podjęła wieloletni trud pracy 
misyjnej. Na Białorusi oprócz pracy 
apostolskiej nadzorowała budowę do-
mów w Lidzie i w Świrze, angażując w to 
przedsięwzięcie swój zmysł organizacyj-

ny i niezwykłe poświęcenie. Następnie 
przez trzy lata pobytu w Afryce na pla-
cówce misyjnej Zgromadzenia w Cza-
dzie służyła najuboższym mieszkańcom 
tego czarnego lądu. 
 
Siostra Paulina obdarowana była szcze-
gólnym talentem artystycznym w kierun-
ku plastycznym i muzycznym. W wielu 
kościołach parafialnych i kaplicach wy-
konywała okolicznościowe dekoracje, a 
zwłaszcza jej dziełem był wystrój ołtarzy 
na uroczystość Bożego Ciała, szopek na 
Boże Narodzenie, ciemnic i grobów 
Pańskich na Wielkanoc. 
 
Jednocząc się w ciężkiej chorobie z 
cierpieniami Chrystusa, odeszła do 
domu Ojca w uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski, tj. 3 maja 
2019 r. mając 64 lata, siostra Paulina – 
Prawdziwa Córka Maryi, Misjonarka, 
Boża Artystka.  

Za: www.zakony-zenskie.pl   

 

 


