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POLKA PRZEWODNICZĄCĄ UNII PRZEŁOŻONYCH GENERALNYCH ZGROMADZEŃ ŻEŃSKICH 
 

 
 
 

Siostra Jolanta Kafka, przełożona generalna Zgromadzenia 
Sióstr Maryi Niepokalanej – Misjonarek Klaretynek została w 
dniu w 14 maja wybrana na przewodniczącą Międzynarodowej 
Unii Przełożonych Generalnych, UISG. Międzynarodowa Unia 
Przełożonych Generalnych z siedzibą w Rzymie skupia łącznie 
1900 przełożonych generalnych zgromadzeń i instytutów żeń-
skich z ponad 100 krajów, które łącznie reprezentują ponad 
450 tysięcy sióstr zakonnych na świecie. Więcej na temat 
samej Unii, jej funkcjonowania, jak i rozlicznych inicjatyw moż-
na znaleźć na stronie internetowej www.uisg.org 
 
W Rzymie, dniach od 6 do 10 maja, miało miejsce XXI Zgro-
madzenie Plenarne UISG. Przebiegało ono pod ha-
słem: Siewcy profetycznej nadziei. W spotkaniu uczestniczyło 
850 przełożonych generalnych z 80 krajów świata, z wszyst-
kich kontynentów. Spotkanie tłumaczone było na 13 oficjal-
nych języków. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych środków 
komunikacji, wiele sióstr w różnych zakątkach świata mogło 
uczestniczyć online w wybranych fragmentach spotkania. W 
poszczególnych dniach zebranym siostrom towarzyszyło łącz-
nie 40 gości specjalnych. Tematyka spotkania skupiała się 
wokół czterech głównych (ale nie jedynych) zagadnień: przy-

szłość życia zakonnego jako znaku profetycznej nadziei, inter-
kulturacja, troska o świat stworzony (w nawiązaniu do Laudato 
Si) i dialog międzyreligijny. W ostatnim dniu spotkania w Bazy-
lice Świętego Piotra miała miejsce Msza Święta pod przewod-
nictwem Prefekta Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego, 
Kardynała Aviz. Po Mszy Świętej w Auli Pawła VI odbyła się 
audiencja z Ojcem Świętym Franciszkiem. 
 
Ojciec Święty w dialogu z nami zachęcał nas, byśmy w pełni 
realizowały nasze powołanie do duchowego macierzyństwa. 
Byśmy pomagały Kościołowi odkrywać “kobiecą twarz” Oblu-
bienicy Chrystusa. Byśmy nie bały się rozeznawać znaków 
czasu, iść za fantazją Ducha Świętego w wiernym i twórczym 
zarazem realizowaniu naszych charyzmatów. Byśmy z właści-
wą sobie wrażliwością serca niosły nadzieję na wszystkie 
peryferia świata. Na koniec Franciszek udzielił nam błogosła-
wieństwa, obejmując nim nasze zgromadzenia, każdą z na-
szych sióstr i wszystkich, do których jesteśmy posłane. Idźcie i 
bądźcie dla Kościoła i świata profetycznym znakiem nadziei!  
 
Siostra Jolanta Kafka ma 60 lat i jest przełożoną generalną 
Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej – Misjonarek Klare-
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tynek. Międzynarodowa Unia Przełożonych Generalnych po-
wstała w 1966 r. Przez ten czas kierowało nią 15 sióstr zakon-

nych z jedenastu różnych narodowości. Nigdy jednak dotąd 
Polka nie pełniła tej odpowiedzialnej funkcji. 

S. Jana Zawieja, CSFN 
 
 

 
 
 
 

  Wiadomości krajowe 
 
 

 

KOMUNIKAT ZE 142 ZEBRANIA PLENARNEGO KWPZM 
 

 
 
Jak współczesnemu człowiekowi 
mówić o Bogu? – to temat dwudnio-
wego zebrania plenarnego Konferen-
cji Wyższych Przełożonych Zakonów 
Męskich w Polsce. 142. spotkanie 
generałów, prowincjałów i opatów 
rozpoczęło się we wtorek 14 maja w 
Warszawie. 
 
O. Robert Wawrzeniecki OMI we wpro-
wadzeniu duchowym mówił o bł. Michale 
Giedroyciu, Kanoniku Regularnym od 
Pokuty, niedawno wyniesionym na ołta-
rze. Zdaniem zakonnika Błogosławiony 
uczy osoby konsekrowane dobrych 
zakonnych przyjaźni; potrzeby osobiste-
go kontaktu z drugim człowiekiem; bycia 
szczęśliwym w podjętym przez siebie 
życiowym powołaniu i potrzeby bycia 
przyjacielem Boga, a nie tylko pracowa-
nia dla Niego. 
 
Obrady rozpoczęły się omówieniem 
wybranych zagadnień z nowych doku-
mentów papieskich dotyczących posługi 
wyższych przełożonych, m.in. o prze-
stępstwach związanych z wykorzysta-
niem seksualnym, ochronie małoletnich 
czy o bezprawnym przebywaniu zakon-
nika poza klasztorem, domem zakon-
nym. Zebranym przybliżył je karmelita o. 
prof. Dariusz Borek OCarm. 
 

W trakcie całego spotkania podejmowa-
no także problemy żywo dotykające 
ludzkich sumień i serc oraz interesujące 
całe społeczeństwo. Przełożeni wyrazili 
po raz kolejny swoje współczucie i du-
chową solidarność ze wszystkimi ofia-
rami wykorzystania seksualnego i prze-
mocy w naszym społeczeństwie. Stwier-
dzili, iż dramatu i cierpienia osób, które 
doświadczyły krzywdy i zranienia ze 
strony duchownych Kościoła katolickiego 
nie wolno bagatelizować ani im zaprze-
czać. Zawiedzione zostało bowiem zau-
fanie i podeptane człowieczeństwo naj-
mniejszych. 
 
Przełożeni podkreślili równocześnie, że 
od wielu już lat czynią starania, by we 
wspólnotach i dziełach im podległych 
istniały jasne zasady reagowania na 
nadużycia wobec osób małoletnich, 
zgodnie z nauczaniem Kościoła i ewolu-
cją prawa państwowego. Ten wspólny 
wysiłek, by odpowiednio chronić dzieci i 
młodzież przed krzywdą służy temu, by 
należycie rozliczyć przestępców i towa-
rzyszyć cierpiącym z powodu nadużyć, a 
nie tylko współczuć skrzywdzonym. 
 
W związku z aktami znieważana obrazu 
Matki Bożej Jasnogórskiej przełożeni 
zakonni zaapelowali o zaprzestanie 
działań, które nie tylko nie służą jedności 
polskiego społeczeństwa, ale także 

mocno ranią osoby konsekrowane i 
wiele osób wierzących w Polsce. 
 
Jednocześnie poprosili swoich współ-
braci we wszystkich klasztorach w oj-
czyźnie i poza jej granicami, aby w du-
chu ekspiacji wynagrodzili zniewagi 
Najświętszej Maryi Pannie, zwłaszcza w 
Jej Jasnogórskim Wizerunku, podejmu-
jąc uczynki pokutne, przez osobistą 
modlitwę, jak i w odprawianych w tym 
czasie z wiernymi nabożeństw majo-
wych. 
 
Dlatego wezwali do modlitwy za wsta-
wiennictwem Królowej Polski, która swój 
tron obrała na Jasnej Górze, nie tylko o 
jedność i zaniechanie wzajemnego ob-
rażania się synów i córek jednego naro-
du, ale również o zaprzestanie godzenia 
w to, co od wieków dla wielu pokoleń 
Polaków stanowiło najważniejsze i naj-
świętsze wartości. 
 
Redemptorysta o. Marek Kotyński CSsR 
przed południem poprowadził sesję 
poświęconą przepowiadaniu słowa Bo-
żego we współczesnych uwarunkowa-
niach kulturowych. 
 
Dominikanin o. prof Jacek Salij OP mó-
wił na temat przepowiadania słowa Bo-
żego w czasach religijnego zobojętnienia 
i zamętu, a dziennikarz prasowy i radio-
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wy red. Robert Mazurek poddał analizie 
współczesne kaznodziejstwo w aspekcie 
skutecznego komunikowania. 
 
Dominikanin przekonywał, że ważne jest 
pokazywanie, że Chrystus bez Kościoła, 
czy przeciwstawiany Kościołowi jest 
Chrystusem nieprawdziwym. „Należy 
pokazywać znaczenie Kościoła w naszej 
wierze, w drodze do Boga, do nieba” – 
podkreślał. 
Zdaniem zakonnika, dechrystianizacja 
dzieci dziś jest bardzo często prowadzo-
na przez same rodziny chrześcijańskie, 
które często dystansują się od Kościoła, 
krytykują go, odrzucają, wchodzą w rolę 
zewnętrznych sędziów. „Brakuje podej-
ścia do Kościoła jak do matki” – zauwa-
żył. 
 
Wymienił najczęstsze drogi dystanso-
wania się od Kościoła: zaniechanie 
stałego uczestnictwa w niedzielnej mszy 
św. i ustawianie się w roli osądzających 
Bożą naukę i Boże przykazania. 
 
„Więcej trzeba uwagi zwracać na to, że 
to nie Chrystus przegrywa, gdy ludzie od 
Niego odchodzą, ale oni sami. W na-
szych czasach dobrze by było przypo-
minać, różne sytuacje opisane w Piśmie 
św., jak i te, które działy się w historii i 
na naszych oczach. Zawsze ludzie 
przegrywają, gdy odchodzą od Chrystu-
sa. Nigdy On” – dodał. 
 
O. Salij uważa, że kryzys wynika z tego, 
że żyjemy w społeczeństwie konsump-
cyjnym i stąd Kościół jesteśmy gotowi 
traktować jako jedną z instytucji usługo-
wych. 
 
Red. Robert Mazurek na początku swo-
jego wystąpienia przywołał z lat swojej 
młodości, z czasów oazowych jezuitę o. 
Czesława Chabielskiego, który choć 
przemawiał wbrew wszystkim regułom 
retoryki, to jednak przez niego był chęt-
nie słuchany, bo „on nie tylko wierzył w 
Pana Boga, ale Nim żył. Był autentycz-
ny, wierzył w to, co mówił, przeżywał to, 
co mówił, mówił sobą” – dowodził dzien-
nikarz. „Do młodych ludzi trzeba mówić 
przede wszystkim autentycznie, a nie 
atrakcyjnie” – przekonywał. 
 
przed kościelnym żargonem i nadęciem. 
„Starać się mówić jak do matki, aby 
ludzie cię zrozumieli. Przed matką nie 
możemy udawać, więc wtedy jesteśmy 
autentyczni” – podkreślał. 
 
Redaktor zachęcał, aby przygotowywać 
się do kazań i aby były one szczere, 
naturalne, jasne, komunikatywne, kla-
rowne; aby wykorzystywać charyzmaty 
swoich zakonów i zgromadzeń, cytować 
swoich świętych, opowiadać o swoich 

tradycjach, mówić o tym, czym żyją 
ludzie. 
 
Na zaproszenie Konsulty – zarządu 
zakonnej konferencji do Warszawy na 
spotkanie z wyższymi przełożonymi 
przyjechała lingwistka, prof. Viara Mald-
jieva z referatem pt. „Bóg w naszej mo-
wie”. Opowiadała się za pięknym języ-
kiem w przepowiadaniu, bo – jej zda-
niem – język potoczny nie jest w stanie 
opisać całej rzeczywistości. 
 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski mówił o tym, czym homilia ma 
być, a czym nie. „Homilia nie może być 
rozrywkowym spektaklem, nie jest arty-
styczną działalnością kaznodziei, ale ma 
na celu nawrócenie i kaznodziei, i Ludu 
Bożego. Musi odpowiadać na pytania, 
które ludzie sobie stawiają” – podkreślał 
ks. abp Stanisław Gądecki. 
 
Metropolita poznański apelował, aby 
Chrystus stał w centrum kazania; aby 
przepowiadający żył Słowem Bożym 
zanim je przekaże innym; aby kontem-
plował Lud Boży, rozmawiał z ludźmi; 
aby był matką swoich słuchaczy; aby 
przemawiał sercem; aby miał pewność, 
że Bóg go kocha; aby homilie przynosiły 
nadzieję, pokrzepiały; aby prowadziły do 
komunii z Chrystusem. Zdaniem arcybi-
skupa, stopień świętości kaznodziei nie 
jest obojętny wobec głoszenia homilii. 
 
Na koniec przewodniczący KEP przy-
pomniał obowiązującą od starożytności 
do dziś złotą zasadę: „Mów zwięźle. W 
niewielu słowach zamknij wiele treści”. 
 
Ostatni referat pierwszego dnia obrad 
wygłosił abp Grzegorz Ryś. Metropolita 
łódzki zachęcał do tego, aby zadać 
sobie pytanie, czy kocha się ludzi, do 
których się mówi, i czy taktuje się ich jak 
swoje dorosłe dzieci, bo świadomość, że 
się jest w roli matki, ojca pozwala na 
koncentrację na osobie, która w rodzinie 
jest najsłabsza. 
 
Namawiał do tego, żeby próbować od-
powiadać na pytania, które są w lu-
dziach, aby ci, co słuchają homilii mieli 
doświadczenie wysłuchania ich. Przeko-
nywał, że „Słowo Boga jest tym, czego 
ludzie chcą słuchać”. Prosił jednocze-
śnie, aby pamiętać o zasadzie stosowa-
nej przez papieża Franciszka w jego 
działalności kaznodziejskiej: „Jedna 
myśl, jeden obraz, jedna emocja”. 
 
W drugim dniu obraz zakonnej konfe-
rencji z wyższymi przełożonymi spotkał 
się o. bp Jacek Kiciński CMF, przewod-
niczący Komisji Episkopatu ds. Instytu-
tów Życia Konsekrowanego i Stowarzy-
szeń Życia Apostolskiego. 

 
Przekonywał zakonników, że we współ-
czesnej rzeczywistości należy ogromną 
wagę przywiązywać do dążenia do jed-
ności, do rozeznawania, tracenia czasu 
dla ludzi i świadectwa życia. 
 
„Dziś najbardziej brakuje jedności. Po-
działy są niebezpieczne. Ojciec, matka 
najbardziej cierpią nie wtedy, kiedy dzie-
ci odwracają się od nich, ale gdy dzieci 
się nienawidzą. Trzeba budować jed-
ność” – dowodził. „Musi być jedność w 
modlitwie, w rozeznaniu i w podejmowa-
niu decyzji” – dodał. 
 
Apelował, aby dowartościowywać roze-
znawanie. „Zatrzymajcie się. Rozezna-
wajcie. Marzą mi się kapituły generalne i 
prowincjalne rozeznania. Posłuchać na 
adoracji, co chce od was Bóg. Nie żałuj-
cie na to czasu” – powiedział. 
 
Ważną kwestią – zdaniem przewodni-
czącego Komisji – jest duszpasterstwo 
obecności. „Projektem apostolskim Je-
zusa, modelem ewangelizacyjnym jest 
zapytanie człowieka, czym żyje (…). 
Należy zastanowić się nad naszą obec-
nością wśród ludzi. Wejść w ludzkie 
życie, poznać ich problemy. Dajemy 
odpowiedź na pytania, które ich nie 
interesują, których nie zadają. Po wysłu-
chaniu musi być wyjaśnienie, które jest 
świadectwem mojego spotkania z Chry-
stusem. Uczyć się tracić czas dla ludzi. 
Często nie oczekują rozwiązań, ale 
chcą, aby z nimi pobyć, mieć czas dla 
nich. Na drodze tracenia czasu, ludzie 
zaczynają rozumieć. Po wyjaśnieniu 
potrzeba zostać. Być z nimi” – argumen-
tował. 
 
„Nie wystarczy zapalić ogień, ale trzeba 
go podtrzymywać, doglądać” – dodał. 
 
Specjalnym gościem Konferencji był ks. 
Piotr Burek CSMA z Watykanu, z Kon-
gregacji Instytutów Życia Konsekrowa-
nego i Stowarzyszeń Życia Apostolskie-
go. Mówił o roli Kongregacji i jej struktu-
rze. 
 
Dwudniowe zebranie plenarne zakoń-
czyło się mszą św. pod przewodnictwem 
abpa Salvatore Pennacchio. Nuncjusz 
Apostolski w Polsce w imieniu papieża 
Franciszka wyraził wdzięczność polskim 
zakonnikom za ich pracę.  „W imieniu 
papieża Franciszka dziękuję wam za 
wasza pracę na Bożej niwie. Papież 
Franciszek jest wdzięczny każdej osobie 
konsekrowanej, także w Polsce, za to, 
co robi i ci daje innym swoim życiem” – 
dziękował. 
 
Przedstawiciel Ojca Świętego w Polsce 
uwrażliwiał generałów, prowincjałów, 
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opatów, aby byli „nie tyle sprawnymi 
administratorami zasobów ludzkich, co 
raczej przewodnikami swoich współbraci 
na wspólnej drodze do Boga, drodze z 
Jezusem”. 
 

„Każdy idzie swoją drogą i zadaniem 
przełożonych jest tak to wspólne dąże-
nie do Boga ukieunkować, aby wykorzy-
stać wszystkie ludzkie i duchowe talenty 
swoich współbraci, wykorzystując do 
tego ich uzdolnienia, pragnienia, a nawet 
marzenia. Dużo łatwiej jest prowadzić 

dzieło ewangelizacji według charyzma-
tów poszczególnych zakonów, zgroma-
dzeń i stowarzyszeń życia apostolskie-
go, jeśli wśród was będą ludzie spełnie-
ni, radośni, żyjący w zgodzie z własnym 
wnętrzem” – dodał arcybiskup. Jms                           

Sekretariat KWPZM 
_____________________________________________________________________________________________________________________

GENERAŁ JEZUITÓW ZAKOŃCZYŁ 
DWUTYGODNIOWĄ WIZYTĘ W POLSCE 
 
Mocnym akcentem, jakim była profesja zakonna trzech jezui-
tów oraz spotkanie z Regionem Rosyjskim zakończyła się (18 
maja) wizyta w Polsce przełożonego generalnego Towarzystwa 
Jezusowego. Ostatniego dnia pobytu w naszym kraju o. Arturo 
Sosa zwiedził Muzeum Powstania Warszawskiego, a następnie 
pojechał do Falenicy, gdzie w siedzibie Europejskiego Centrum 
Komunikacji i Kultury czekali na niego współbracia zakonni 
oraz liczna grupa gości z kraju i zagranicy. 
 
W kaplicy ośrodka w Falenicy o. generał odprawił Mszę, pod-
czas której ostatnie śluby zakonne złożyli ojcowie Piotr Kropisz 
(PMA), Stephan Lipke (RUS) oraz Tadeusz Drozdowicz (RUS). 
W homilii o. Sosa podkreślił, że umiłowanie Jezusa, więź z Nim 
jest warunkiem sine qua non naszej misji jako zakonu. Narzę-
dziem tej więzi mają być Ćwiczenia Duchowe, a celem – wpi-
sanie się w powszechną misję Kościoła w różnych zakątkach 
świata. Przykładem tej misji jest właśnie praca na rozległych i 
różnorodnych przestrzeniach dawnego ZSRR, zamieszkiwa-
nych przez ludzi, którzy niejednokrotnie stoją z daleka od ja-
kiejkolwiek wiary religijnej. O. generał życzył nowym profesom, 
„by ogień, który Towarzystwo niesie w świecie od niemal pię-
ciuset lat, płonął również w ich sercach i by tym ogniem zapala-
li oni płomienie w sercach tych, do których są posłani”. 

 
 
Ostatnim punktem programu wizyty było spotkanie z licznie 
przybyłymi do Falenicy przedstawicielami Regionu Rosyjskiego 
TJ. Jezuici pracują aktualnie na Białorusi, w Rosji i Kirgistanie. 
Prowadzą m.in. katolicki Instytut św. Tomasza w Moskwie oraz 
parafię i szkołę w Tomsku na Syberii.  
 
Szczegółowe relacje z kolejnych etapów wizyty  o. Arturo Sosy 
w Polsce znajdą Czytelnicy na stronie: www.jezuici.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SESJA NAUKOWA Z OKAZJI 100.  LECIA NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ 
 
W poniedziałek, 20.05.2019 roku, w 
audytorium Starej Biblioteki Uniwersyte-
tu Warszawskiego przy Krakowskim 
Przedmieściu, odbyła się sesja naukowa 
organizowana przez Nuncjusza Apostol-
skiego w Polsce abp. Salvatore Pennac-
chio. Jej tematem była 100 rocznica 
przywrócenia relacji dyplomatycznych 
między Stolicą Apostolską a Polską. 
 
Pośród uczestników znaleźli się także 
zakonnicy, m.in. przewodniczący 
KWPZM w Polsce o. Janusz Sok CSsR i 
wiceprzewodniczący o. Wiesław Dawi-
dowski OSA, prowincjałowie: ks. Zezon 
Hanas SAC z Warszawy i o. Paweł 
Zając OMI z Poznania, a także sekretarz 
wykonawczy KWPZM o. Robert 
Wawrzeniecki OMI. Można było zoba-
czyć na sali także innych zakonników, 
siostry zakonne i świeckich. 
 
Moderatorem sesji został prof. Wojciech 
Tygielski z Uniwersytetu Warszawskie-

go. W pierwszej części powitał gości 
prof. Marcin Pałys, rektor UW oraz od-
czytany został list Marszałka Sejmu RP 
Marka Kuchcińskiego, a Nuncjusz Apo-
stolski abp Salvatore Pennacchio powi-
tał wszystkich zgromadzonych, jako 
organizator wydarzenia. 
 

 
 
Później głos zabrał Wiceminister Spraw 
Zagranicznych, Sekretarz Stanu ds. 
Europejskich, Konrad Szymański. Na-
stępnie można było wysłuchać wystą-
pienia Sekretarza ds. Relacji z Pań-
stwami Stolicy Apostolskiej abp. Paula 

Gallaghera, który mówił nt. „Misja Arcy-
biskupa Achille Rattiego i dyplomacja 
papieska”. 
 
Po tej głównej prezentacji zabrali głos 3. 
historycy: prof. Marek Konrat z Instytutu 
Historii PAN i UKSW w Warszawie „Pa-
pieże Leon XIII i Pius X a sprawa pol-
ska”, ks. prof. Stanisław Wilk SDB z KUL 
w Lublinie „Misja Nuncjusza Rattiego w 
Polsce” oraz bp prof. Jan Kopiec z Uni-
wersytetu Opolskiego z Gliwic „Kościół i 
społeczeństwo polskie wobec wyzwań 
odzyskanej niepodległości (1919-1936)”. 
Na zakończenie abp Salvatore Pennac-
chio podziękował zebranym oraz wła-
dzom UW za możliwość organizacji tego 
wydarzenia i udział, zarówno znamieni-
tych gości, prelegentów, członków kor-
pusu dyplomatycznego, jak i słuchaczy 
duchownych i świeckich.                ORW 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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HOMILETYCZNE ZMAGANIA KLERYKÓW 
 
Obrzańskie seminarium Misjonarzy 
Oblatów stało się w piątek 10 maja are-
ną zmagań młodych kaznodziejów. Tego 
dnia odbył się historyczny, bo pierwszy, 
Ogólnopolski Konkurs Homiletyczny dla 
Kleryków. Celem konkursu było dosko-
nalenie warsztatu homiletycznego oraz 
budowanie międzyseminaryjnej wspól-
noty. W pionierskim przedsięwzięciu 
wzięło udział ośmiu uczestników. Re-
prezentowali oni: diecezję opolską, 
zgromadzenie Ducha Świętego, re-

demptorystów, salezjanów oraz WSD 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 
 

 
 
Jury w składzie: pani mgr Barbara Ba-
jon, o. dr Marcin Wrzos OMI, ks. dr 

Michał Klementowicz, o. dr Paweł Jasina 
TCh oceniło wystąpienia zawodników w 
dwóch etapach. Pierwszy z nich polegał 
na wygłoszeniu wcześniej przygotowa-
nej homilii do tekstów dowolnej niedzieli 
zwykłej. Po południu uczestnicy musieli 
w ciągu piętnastu minut przygotować 
wystąpienie kaznodziejskie na jeden z 
dwu zadanych tematów. 
 
Jury wyłoniło następujących laureatów: 
Adam Cieślak SDB, Jędrzej Baranowski 
OMI, Aleksander Ćwik CSsR.    Za: KAI 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KARD. KRAJEWSKI NA ZAKOŃCZENIU 
SZKOŁY  WYCHOWAWCÓW  SDS 
 
W piątek 17 maja 2019 r., w Centrum Formacji Duchowej Sal-
watorianów w Krakowie zakończyły się zajęcia dwuletniej Szko-
ły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i 
Zakonnych 2017-2019. Kard. Konrad Krajewski, jałmużnik 
papieski, przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię. 
 
W piątek, 17 maja 2019 r., zakończyła się ósma edycja dwulet-
niej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diece-
zjalnych i Zakonnych 2017-2019. Eucharystii przewodniczył i 
homilię wygłosił kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski. W 
zakończeniu Szkoły, odbywającej się w domu CFD w Krako-
wie, wziął również udział ks. Józef Figiel SDS, przełożony Pol-
skiej Prowincji Salwatorianów. 
 
Kard. Konrad Krajewski, przed wręczeniem uczestnikom oko-
licznościowych dyplomów i zaświadczeń potwierdzających 
udział w zajęciach, uwrażliwił ich, by pieczęć jałmużnika papie-
skiego, która na nich widnieje z racji jego udziału w zakończe-
niu Szkoły, przypominała im zawsze o więzi z Biskupem Rzy-
mu: „Bez związku z papieżem nie możemy być głosicielami 
Ewangelii”. Zachęcił absolwentów Szkoły, by raz jeszcze prze-
czytali adhortację papieską „Evangelii gaudium”. Sam także 
obiecał to uczynić. 
 
W sobie charakterystyczny sposób zachęcił duchowych do 
codziennej godzinnej adoracji Eucharystii, by „opalali się przed 
Najświętszym Sakramentem”. Odwołał się do doświadczenia 
papieża Franciszka i swojego. Przypomniał doświadczenie św. 
Teresy z Kalkuty, która uwrażliwiała siostry, że nie wolno im iść 
do ubogich, jeśli wcześniej nie adorowały Eucharystii, bo nie są 
jedynie pracownikami socjalnymi, ale mają nieść Jezusa. „Mó-
wię wam, że dzięki temu żyję” – wyznał. 
 
Poruszającym było pytanie, które kard. Konrad postawił, 
wspominając odprawioną przez siebie tego poranka Drogę 
Krzyżową, a zwłaszcza jej ósmą stację. Rozważając słowa 
Jezusa: „Nie płaczcie nade Mną, ale nad sobą i nad waszymi 
dziećmi”, wyznał: „Nie mogę sobie przypomnieć, kiedy ostatni 
raz płakałem nad sobą!”. 
 
W homilii kard. Konrad Krajewski zwrócił uwagę, że jak Jezus 
jest twarzą Ojca, tak każdy z chrześcijan ma być twarzą Jezu-

sa. „Kościół ma być twarzą Jezusa”. Przypomniał o wymogu 
transparentności życia, by móc powiedzieć: „Popatrz na mnie! 
Popatrz na moje życie: czym jeżdżę, jak chodzę, czym się 
zajmuję, o co zabiegam… Popatrz na mnie!”. Trzeba być 
transparentnym, mówił, by móc jak Jezus powiedzieć: „Popatrz 
na mnie, a będziesz widzieć Boga!”. Zachęcał do uległości 
Duchowi Świętemu, by, jak w uczniach Jezusa, mogło nastąpić 
przejście od bylejakości do radykalizmu i pozwolenia, by Bóg 
działał cuda przez nas. 
 

 
 
Zajęcia w Szkole ukończyło 31 duchownych diecezjalnych oraz 
46 zakonników nie tylko z Polski, ale również pracujących w 
bądź pochodzących z krajów ościennych jak: Białoruś, Chor-
wacja, Słowacja, i Ukraina. Wśród nich było również kilku księ-
ży diecezjalnych i zakonnych obrządku greckokatolickiego. 
 
W przeddzień zakończenia Szkoły, 16 maja 2019 r., homilię 
wygłosił ks. Krzysztof Wons SDS. Dyrektor CFD w Krakowie 
podziękował uczestnikom „za dwa lata wspólnego słuchania 
Słowa i za dwa lata wpatrywania się w Niego na adoracji”, i za 
dzielenie swoją wiarą. Podzielił się doświadczeniem swojej 
przyjaźni z Szymonem Piotrem, którego formacji uczestniczący 
w Szkole, mogli się przyglądać przez dwa lata i w świetle jego 
doświadczenia patrzeć na swoje życie i posługę. „Ta szczegól-
na przyjaźń z Piotrem w moim życiu trwa od 20 lat, kiedy za-
cząłem z nim drogę lectio divina. Stał mi się bliski w Ewange-
liach, a potem w Dziejach Apostolskich” – mówił salwatorianin. 
„Na żadnej stronicy tych Ksiąg nigdy nie widziałem go w aureo-
li. I bliski jest mi właśnie taki Piotr: ten Piotr jeszcze bez aureo-
li”.                                                                   Za: www.cfs.sds.pl 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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KAPITUŁA POZNAŃSKICH 
BRACI MNIEJSZYCH 
 
We wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, 
13 maja, w Wejherowie rozpoczęła się 
IX Kapituła Prowincjalna Zakonu Braci 
Mniejszych Prowincji św. Franciszka z 
Asyżu pod hasłem: [bracia] powinni 
przede wszystkim starać się posiąść 
Ducha Pańskiego wraz z Jego uświęca-
jącym działaniem.  
 
Na początku uroczystej Mszy św. inau-
gurującej kapitułę, której przewodniczył 
ks. bp Zbigniew Zieliński, Minister Pro-
wincjalny o. Bernard Marciniak powitał 
przybyłych gości: Księdza Biskupa, 
Pana Prezydenta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebranda, Panią Starostę Powiatu 
Wejherowskiego Gabrielę Lisius i przed-

stawicieli Trzeciego Zakonu św. Fran-
ciszka.  
 

 
 
Ojciec Prowincjał przypominając zda-
rzenia z kapituły w Prowansji zawarte w  
pierwszym życiorysie św. Franciszka z 
Asyżu autorstwa Brata Tomasza z Cela-
no zachęcił braci, by prosili Boga “o 
czyste serca, zdolne do nieuprzedzone-
go myślenia i autentycznego odczuwa-

nia, o czyste oczy do patrzenia i czyste 
uszy do słuchania słów zrodzonych z 
prawdy.” 
 
W Kapitule Prowincjalnej ‘2019 w Wej-
herowie bierze udział 36 Braci, repezen-
tantów 26 klasztorów z pięciu krajów 
Europy.  
16.maja o godzinie 18.00 oficjalnie ogło-
szono wyniki głosowania nad składem 
nowego definitorium (zarządu prowincji). 
 
Definitorami zostali:o. Dobiesław Niera-
dzik; o. Borys Soiński; o. Eliot Marecki; 
o. Klaudiusz Michalski; o. Hieronim 
Stypa. Następnie każdy z definitorów 
złożył przysięgę.  

Za: www.franciszkanie.net 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

S. DULCISSIMA – KANDYDATKA NA OŁTARZE 
 
Abp Wiktor Skworc uroczyście zakończył etap diecezjalny 
procesu beatyfikacyjnego pochodzącej ze Świętochłowic s. 
Dulcissimy. 
 
Abp Skworc przypomniał podczas Eucharystii w kościele św. 
św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu życiorys Heleny 
Joanny Hoffmann, która pochodziła z parafii pw. św. Józefa w 
Świętochłowicach – Zgodzie. – Ze swojego typowego, śląskie-
go rodzinnego domu wyniosła głęboką wiarę oraz szczególną 
wrażliwość na pracę i cierpienie ludzi – mówił. Zwrócił uwagę, 
że już od najmłodszych lat angażowała się w różne posługi 
przy parafii, szczególnie pomagając siostrom ze Zgromadzenia 
Sióstr Maryi Niepokalanej. Metropolita katowicki zauważył, że z 
pewnością do wyboru jej drogi życiowej pomogła formacja w 
Sodalicji Mariańskiej.  
 
Jako kandydatka, do klasztoru wstąpiła jesienią 1927, a w 1929 
w Nysie przyjęła habit i przybrała imię Maria Dulcissima. Jesz-
cze w trakcie formacji poważnie zachorowała. Stwierdzono u 
niej guza mózgu. – Jak później zanotowała: „Dnia 21 marca 
1931 r. prosiłam Zbawiciela, by wypełnił swoją wolę i swe za-
miary względem mnie, nawet jeśli miałaby to być choroba i 
cierpienie” – mówił abp Skworc. 
 
– Nie przyjmowała ona cierpienia jako nieszczęśliwego ciągu 
„przypadków”, ale świadomie starała się je zrozumieć i nadać 
mu głębszy sens. W przyjęciu cierpienia odczytywała swoją 
misję – powiedział. – Co więcej była pewna, że to sam Jezus 
prosi ją przez to o dobrowolne przyjęcie pokuty za innych ludzi i 
ona chorobę i cierpienia z pokorą, bez żalu przyjmowała. Jakby 
cierpień fizycznych było mało, dochodziły do nich duchowe 
udręki i nękania – dodał. 
 
Śluby wieczyste złożyła w 1935 r. Wówczas była już bardzo 
schorowana. – Mimo nasilającej się choroby, ciągle odwiedzała 
domy chorych, budząc u mieszkańców podziw swym ofiarnym 
życiem – powiedział abp Skworc. 
 
Metropolita katowicki cytując fragment adhortacji apostolskiej 
papieża Franciszka „Gaudete et exsultate” dotyczący świętości 
podkreślił, że s. Dulcissima „rozpoznawała Chrystusa w ubo-
gich i cierpiących nie szukając ich gdzieś daleko. Pocieszała 
mieszkańców Brzezia”. 

 

 
 
Siostra Dulcissima zmarła w 1936 w wieku 26 lat. – Niemal od 
momentu swej śmierci była otaczana pamięcią przez wszyst-
kich, którzy ją znali. Świadkowie mówią o licznych uzdrowie-
niach za jej wstawiennictwem. Nawet grób, w którym spoczy-
wały jej doczesne szczątki, stał się miejscem spontanicznego 
kultu. A od czasu do czasu trzeba było do niego dosypywać 
ziemi, gdyż ludzie brali ją z wiarą do swych domów, traktując 
jak wyjątkową relikwię. We wrześniu 1939 r. matki szyły spe-
cjalne woreczki na tę ziemię i dawały ją swym synom wezwa-
nym na wojnę, aby wrócili – mówił abp Skworc. 
 
Arcybiskup zauważył, że „w kolejach życia s.M. Dulcissimy, jak 
i w jej zachowanych zapiskach współczesny chrześcijanin 
może odnaleźć wzór i zachętę do wierniejszego podążania za 
Chrystusem na tym miejscu, jakie wyznaczyła mu Opatrz-
ność”.  
 
Proces beatyfikacyjny s. Dulcissimy rozpoczął się w 1999 r. 18 
maja 2019, w rocznicę śmierci Kandydatki na ołtarze metropoli-
ta katowicki zamknął etap diecezjalny jej procesu beatyfikacyj-
nego. Oznacza to, że cała dokumentacja zebrana w czasie 
trwania procesu zostanie przekazana do Stolicy Apostolskiej, 
gdzie w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych nastąpi wymaga-
ne rozeznanie, aby można było przedstawić całemu Kościołowi 
drogę do świętości s. Dulcissimy.  

Za: www.archidiecezjakatowicka.pl  
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ŚWIĘTO PROWINCJI 
BERNARDYNÓW 
 
Dni 17 i 18 maja były dla braci naszej 
Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP 
Zakonu Braci Mniejszych czasem spo-
tkania, refleksji nad sednem życia 
wspólnotowego oraz sposobnością do 
wspólnej modlitwy. Tym wydarzeniem 
było tzw. Święto Prowincji, które zgro-
madziło w Kalwarii Zebrzydowskiej po-
nad 80 braci. 
 
Cel wprowadzonego przed rokiem Świę-
ta Prowincji wyjaśnia o. Anicet Grusz-
czyński, Moderator Formacji Ciągłej: 
 
Takie spotkanie to nic innego jak pogłę-
bianie więzi, która czyni nas braćmi 
mniejszymi. Jest to niesamowite, że w 
trakcie tego Święta możemy się spotkać 
jako całość, jako rodzina – począwszy 
od braci kleryków, aż po braci, którzy 
„posiwieli w służbie Pańskiej”. Do two-
rzenia takiej jedności we wspólnocie 
wzywał nas św. Franciszek z Asyżu, 
nasz Zakonodawca – byśmy byli braćmi, 
by relacje, jakie między nami są, były 
relacjami rodzinnymi. 
Spotkanie rozpoczęło się w piątek od 
poświęcenia Infirmerii w budynku Wyż-
szego Seminarium Duchownego. Zada-
niem tej części budynku będzie świad-
czenie bardziej wyspecjalizowanej opieki 
nad chorymi braćmi naszej Prowincji. 
Poświęcenia obiektu i podpisa-
nia Statutów Infirmerii dokonał Minister 
Prowincjalny, o. Teofil Czarniak. 
 
Niewątpliwym elementem formacyjnym 
Święta były dwa wykłady połączone z 
dyskusją. Ich tematem przewodnim było 
hasło: Słuchając papieża Franciszka. W 
piątkowe popołudnie werbista, ks. dr 
hab. Andrzej Pietrzak, profesor Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, prze-
stawił temat: Papież Franciszek – korze-
nie, kontekst, teologia. Natomiast w 
sobotni poranek ks. dr hab. Robert 
Woźniak, profesor Uniwersytetu Papie-
skiego św. Jana Pawła II, wprowadził 
słuchaczy w teologiczną wizję papieża 
Franciszka. 

Zakończeniem Święta była Eucharystia 
w kalwaryjskiej bazylice, połączona z 
celebracją jubileuszy życia kapłańskiego 
20 naszych braci. Mszy św. przewodni-
czył jeden z najstarszych jubilatów, były 
Prowincjał, o. Franciszek Rydzak. Są to 
następujący jubilaci: 
 
60-lecie kapłaństwa: o. Doroteusz Lipiń-
ski, o. Mikołaj Rudyk, o. Franciszek 
Rydzak i o. Wiesław Murawiec; 
 

 
 
50-lecie kapłaństwa: o. Tymoteusz Du-
da, o. Melchior Cichy, o. Feliks Mar-
chewka i o. Metody Kornacki; 
 
25-lecie kapłaństwa: o. Radosław Gulba, 
o. Flawian Bularz, o. Miłosz Zwardoń, o. 
Innocenty Rusecki, o. Bogusz Matuła, o. 
Kolumban Syty, o. Krystyn Mroczka, o. 
Longin Koloczek, o. Apoloniusz Stępak, 
o. Sylwester Skirliński, o. Izydor Wróbel, 
o. Reginald Małecki i o. Radomił Wójci-
kowski. 
 
Homilię w trakcie Mszy św. wygłosił nasz 
pastoralista, o. dr Leonard Hryniewski. 
W słowach refleksji stwierdził: 
 
W trakcie tegorocznego spotkania podą-
żamy za Piotrem naszych czasów, pa-
pieżem Franciszkiem. Taki pomysł na 
przeżywanie Święta Prowincji wydaje się 
być zgodny z naszym franciszkańskim 
charyzmatem. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. 
Nie ma innej alternatywy. Tam, gdzie 
Piotr, tam jest Kościół. Tam, gdzie jest 
papież, tam jest Kościół. Dlatego jest to 
niezwykle cenne, że chcemy poznawać 
naukę papieża, chcemy się w nią wsłu-
chiwać i żyć według jej wskazań. 
 
Kaznodzieja zwrócił się też do jubilatów: 
Po 60-ciu latach posługi kapłańskiej 
można być zmęczonym. Po 50-ciu la-

tach z całą pewnością można odczuwać 
trudy tej posługi. Po 25-ciu latach na 
pewno można złapać pierwszą zadysz-
kę. I bardzo ważne jest, aby nabyć umie-
jętności odpoczywania. Zmęczenie po-
sługą kapłańską stało się motywem 
jednej z homilii papieża Franciszka. 
Pozwólcie, że uczynię swoimi słowa 
papieża: „Zmęczenie kapłanów! Wiecie, 
jak często o tym myślę — o zmęczeniu 
was wszystkich? Dużo o tym myślę i 
często się modlę, zwłaszcza kiedy sam 
jestem zmęczony. Modlę się za was, 
którzy pracujecie pośród powierzonego 
wam wiernego ludu Bożego, a wielu z 
was w miejscach opuszczonych i nie-
bezpiecznych. A nasze zmęczenie, 
drodzy kapłani, jest jak kadzidło, które 
cicho wznosi się do nieba. Nasze zmę-
czenie trafia wprost do serca Ojca.” 
 
Po homilii jubilaci odnowili przyrzeczenia 
złożone w dniu święceń i otrzymali pa-
miątkowe krzyże. 
 
W słowach podziękowań o. prof. Feliks 
Marchewka, obchodzący swój złoty 
jubileusz kapłaństwa, powiedział:O ile 
pierwsze 25-lecie życia człowieka jest 
uczeniem się wchodzenia i rozwiązywa-
nia różnych problemów ludzkiego byto-
wania na ziemi, o tyle ostatnie 25-lecie 
życia jest uczeniem się niejako wycho-
dzenia z tego ziemskiego bytowania. 
Okazuje się, że starość jest wielce wy-
magającą szkołą życia, tym trudniejszą, 
że stale ubywa nam sił i energii. Coraz 
więcej trzeba będzie korzystać z pomocy 
innych. 
 
Na koniec zebranym braciom podzięko-
wał Prowincjał, o. Teofil Czarniak: Świę-
to Prowincji – te dwa doroczne spotkania 
w maju i w październiku – mają podkre-
ślić to, co nas łączy. Łączy nas nie tylko 
habit, który nosimy, czy nazwa, ale łączy 
nas braterstwo. Z wielkim wzruszeniem 
patrzę dzisiaj na Was wszystkich, którzy 
przybyliście prawie z wszystkich na-
szych klasztorów. Okazujecie swoją 
obecnością szacunek i miłość do tych 
naszych braci, który 25, 50 i 60 lat prze-
żyli w kapłaństwie.o. Alojzy Garbarz              

Biuro Prasowe Prowincji 
  

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

LIST DO OSÓB KONSEKROWANYCH 
PRZEWODNICZA ̨CEGO   RADY DS. RODZINY KEP  
 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Umiłowane w Chry-
stusie siostry i bracia! Zwracam się z prośbą do wszystkich 
zgromadzeń zakonnych żeńskich i męskich oraz do instytutów 
życia konsekrowanego, o podjęcie stałej modlitwy w intencji 
ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.  

 
Obserwujemy dramatyczny wzrost liczby dokonywanych aborcji 
oraz eutanazji. Wzrasta również liczba podejmowanych prób 
samobójczych, także wśród młodzieży. Według WHO 
(Światowej Organizacji Zdrowia) w 2018 r. w wyniku aborcji 
straciło życie 41,9 mln dzieci. Inne źródła podają, że w 2018 
roku aborcja była główną przyczyną śmierci na świecie (Źródło: 
www. worldometers.info).  
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W wielu krajach świata proceder aborcji coraz częściej jest 
sankcjonowany prawnie, np. w stanie Nowy York, w przypadku 
podejrzeń o poważną chorobę płodu, prawo pozwala na doko-
nanie aborcji nawet do momentu narodzin. Skutki dokonanej 
aborcji, w postaci syndromu poaborcyjnego, mają wpływ nie 
tylko na życie matek i ojców, ale także na personel medyczny, 
który uczestniczył w jej przeprowadzeniu.  
W wyniku podejmowanych działań przeciwko życiu (aborcja, 
eutanazja i samobójstwo) zwiększa się ryzyko zaburzeń psy-
chicznych, takich jak zespół stresu pourazowego, depresja, 
zaburzenia lękowe czy uzależnienia. Ofiarą aborcji pada nie 
tylko dziecko, ale również matka, ojciec oraz wile innych osób. 
Również dzieci, urodzone w rodzinach dotkniętych aborcją, 
mogą nosić znamiona syndromu osoby ocalonej, co może 
przejawiać się w latach późniejszych brakiem poczucia bezpie-
czeństwa, stanami depresyjnymi, trudnościami z nawiązywa-
niem więzi.  
 

Podejmując ten problem, mam wrażenie, że stajemy jak Dawid 
wobec Goliata, dlatego potrzeba zaufania Bogu i żarliwej modli-
twy! Bardzo proszę, aby zgromadzenia zakonne oraz instytuty 
życia konsekrowanego podjęły stałą krucjatę modlitewną w 
intencji ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. 
Otoczmy modlitwą kobiety, które z różnych powodów boją się 
przyjąć na świat swoje dzieci! Módlmy się również za ojców, by 
byli odpowiedzialni i bronili życia!  
 
Zachęcam, by otoczyć stałą modlitwą i troską duszpasterską 
wszystkie osoby, które noszą bolesne skutki działań przeciwko 
życiu. Pamiętajmy, że łaska Boża może uleczyć głębokie rany 
grzechu.  

Z pamięcią w modlitwie i błogosławieństwem  
Bp Wiesław Śmigiel  

Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP  
Toruń, 20 maja 2019  r.

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOWY DOM DOMINIKANÓW 
NA JAMNEJ 
 
Z radością informujemy, że powstał 
nowy dom Polskiej Prowincji na Jamnej 
w diecezji Tarnowskiej, na terenie Parafii 
Bukowiec. 
 
Akt erygowania domu zakonnego 
pod wezwaniem Matki Bożej Niezawod-
nej Nadziei wydany w Rzymie 

przez generała Zakonu w dniu 7 maja 
2019 r. został odczytany przez  
br. Wojciecha Gołaskiego OP w  niedzie-
lę, 19 maja po mszy św. o godz. 11.00 
w kościele na Jamnej. Tym samym roz-
począł swoje istnienie 29. klasztor Pol-
skiej Prowincji Dominikanów. Wierni 
zebrani na mszy św. przyjęli ten fakt 
brawami. 
 
Po południu w gronie dominikańskim 
(prowincjał br. Paweł Kozacki oraz  

br. Andrzej Chlewicki i br. Wojciech 
Gołaski) zostały odczytane  asygnaty 
do nowopowstałego domu dla braci 
mieszkających dotąd na Jamnej. Wika-
riuszem prowincjała do czasu mianowa-
nia przełożonego został br. Andrzej. 
Informacje o minowaniu i instalacji prze-
łożonego domu zostaną ogłoszone 
na początku czerwca. 

Za: www.info.dominikanie.pl  

 
 
 
 

Refleksja tygodnia 
 
 
 

 

KOŚCIÓŁ POWINIEN BYĆ PRZESTRZENIĄ DIALOGU KULTUR 
Wywiad z O. Andrzeja Majewskiego SJ z generałem Jezuitów o. Arturo Sosa Abascal SJ 

 
Wielokulturowość Kościoła jest naprawdę nowym sposobem 
ukazywania Bożego Oblicza w ciągu historii – mówi o. Arturo 
Sosa Abascal SJ. Generał jezuitów podkreśla wagę reform w 
kierunku synodalności i ożywienia kolegialności, jakie podejmu-
je dziś papież Franciszek. Odnosi się też do problematyki sek-
sualnego wykorzystywania małoletnich, wskazując na potrzebę 
postawienia ofiar w centrum uwagi Kościoła. 
 
Andrzej Majewski SJ: W blisko 500-letniej historii zakonu jest 
ojciec pierwszym generałem jezuitów pochodzącym z Ameryki 
Południowej. Podobnie papież Franciszek „został znaleziony” 
przez kardynałów „na końcu świata”. Jak ojciec widzi ten zbieg 
wydarzeń. Czy w Kościele nastał czas Ameryki? 
 
Arturo Sosa Abascal SJ: Myślę, że to rzeczywiście zbieg 
okoliczności, ale też Kościół w Ameryce Łacińskiej od wielu lat 
jest bardzo żywy. Sięga to jeszcze czasów kolonialnych. Muszę 
dodać, że dla Ameryki Łacińskiej momentem prawdziwego 
odrodzenia i rozbudzenia wielkiego entuzjazmu wiary był Sobór 
Watykański II. To po nim zaczęły powstawać wspólnoty pod-
stawowe, zaczęto zastanawiać się nad odnową sposobów 
głoszenia Ewangelii, nastąpiło zbliżenie do Biblii, odnajdywano 
źródła życia w Eucharystii, w zaangażowaniu społecznym, w 
solidarności itd. A zatem Kościół latynoski naprawdę poszedł 
po linii nauczania ostatniego Soboru. Także Towarzystwo Je-
zusowe było bardzo zaangażowane w odnowę posoborową – 
w tym ojciec Bergoglio, dzisiejszy papież. On był starszym ode 

mnie jezuitą. Ja wstąpiłem do Towarzystwa, kiedy Sobór do-
biegał końca. 
 
Myślę, że Kościół na całym świecie docenia tę drogę, jaką 
przeszedł przez ostatnie 50 lat Kościół Latynoski, bowiem Ko-
ściół ten przeszedł długą drogę inkulturacji, refleksji teologicz-
nej, pracy z ubogimi. To wszystko spowodowało, że stał się 
ważnym punktem odniesienia dla innych. 
 
AM: Wydaje się, że Kościoły lokalne na całym świecie stają 
się jakby coraz mniej europejskie. Do czego prowadzi ten 
proces deeuropeizacji Kościoła? 
 
– Rezultatem jest Kościół bardziej katolicki, naprawdę po-
wszechny. Myślę, że jest to Kościół, w którym coraz to bardziej 
odbija się Oblicze Boga, oblicze wielokulturowe. Bóg uczynił 
nas współtwórcami stworzenia, a podstawowym dziełem twór-
czości ludzi jest kultura – różne kultury. A zatem wielokulturo-
wość Kościoła jest naprawdę nowym sposobem ukazywania 
Bożego Oblicza w ciągu historii. 
 
Sądzę, że także i w ten sposób Kościół może wnieść ogromny 
wkład w procesie wielokulturowej globalizacji, a więc takiej, 
która szanuje to bogactwo, jakim jest kulturowe zróżnicowanie. 
Pozostaje jeszcze inne wielkie wyzwanie, wyzwanie dialogu 
kultur, ponieważ samo współistnienie kultur w łonie jednego 
organizmu Kościoła to za mało. Potrzeba więc, by ta wielość i 
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różnorodność nas przemieniała, abyśmy – w świetle Ewangelii 
– mogli wzajemnie się wzbogacać tym, co posiadamy i udo-
stępniać nasze wartości innym. Moim zdaniem, największym 
wyzwanie dla przyszłości Kościoła jest bycie przestrzenią dia-
logu kultur. 
 
AM: A zatem obowiązuje nadal znana maksyma: „Roma 
locuta, causa finita” (Rzym przemówił, sprawa zakończo-
na”)? 
 
– Myślę, że nie, w tym sensie, że papież Franciszek, idąc dro-
gą Soboru Watykańskiego II, podejmuje ogromny wysiłek, aby 
ożywić Kościół „synodalny”, kolegialny. Bardzo poważnie po-
traktował on tę sprawę, o której zresztą wiele mówią dokumen-
ty soborowe. Papież przedstawiany jest jako „animator”, „koor-
dynator” tego, co dzieje się w Kościołach na całym świecie. A 
więc nie postrzega on siebie jako „ostatnie słowo”, ale daje się 
wypowiedzieć Kościołowi. Myślę, że tak było niedawno, pod-
czas synodu poświęconego młodym, gdzie zadziałały takie 
właśnie bodźce. 
  
Wkrótce rozpocznie się synod poświęcony Amazonii, ale tak-
że synod poświęcony rodzinie szedł w podobnym kierunku, 
pokazując rodzinę w różnych sytuacjach i miejscach. Franci-
szek zmienił także sposób odbywania wizyt „Ad limina”, skła-
danych przez biskupów. Obecnie jest to czas poświęcony słu-
chaniu i doświadczeniu wspólnoty. A odpowiadając na poważ-
ny problem nadużyć seksualnych zwołał do Rzymu przewodni-
czących wszystkich Episkopatów. 
 
A zatem Rzym wykonuje „posługę Piotrową” utwierdzania braci 
w wierze, stając się „czynnikiem jedności”, ale nie jedności 
pojmowanej na sposób wojskowy czy „ujednolicania”. Jest to 
jedność we wspólnym poszukiwaniu i rozeznawaniu tego, ja-
kiego świadectwa pragnie Duch Święty od nas dziś, w tym 
momencie dziejów. 
 
AM: Kościół w Ameryce Łacińskiej był i jest mocno zaan-
gażowany w sprawy społeczno-polityczne. My w Europie 
przywykliśmy do tego, że Kościół nie powinien angażować 
się w politykę. Jak sobie z tym poradzić? 
 
– Myślę, że nie tylko Kościół w Ameryce Łacińskiej jest poważ-
nie zaangażowany w sprawy społeczne czy społeczno-
politycznej, ale także Kościół w Afryce czy w Azji. Obecna 
sytuacja Kościoła w Europie jest wynikiem bardzo złożonej 
tradycji. Na przestrzeni wieków Kościół w krajach Europy był 
zbyt mocno wciągnięty w procesy polityczne, co skutkowało 
wieloma poważnymi problemami. 
 
Pochodząc spoza Europy mam wrażenie, że Kościół na tym 
kontynencie ponownie stawia sobie pytanie: w jaki sposób 
mógłby on odnaleźć się w obecnej sytuacji, ale też przyczynić 
się do rozwoju Europy, do jej jedności, która jest jednym z 
wielkich, powojennych darów. Sądzę, że na obecnym etapie 
Europa powinna postarać się o zjednoczenie o wiele głębsze. 
Znów – patrząc trochę z zewnątrz – Europa uczyniła ogromne 
postępy na drodze ku jedności, która dziś wydaje się być za-
grożona. Myślę, ze Kościół europejski, motywowany również 
przez papieża, zadaje sobie to właśnie pytanie: w jaki sposób 
możemy zaangażować się w tę sprawę? 
 
Jest jeszcze jeden temat, który – moim zdaniem – w jakiejś 
mierze wstrząsa Kościołem w Europie. Chodzi o przyjmowanie 
imigrantów. Stanowią oni duże wyzwanie dla kontynentu. Po-
jawiają się różne reakcje. Zadaniem Kościoła jest dawanie 
chrześcijańskiego świadectwa przez przyjmowanie imigrantów. 
Sądzę, że Kościół w Europie zaczyna traktować ten problem 

bardzo poważnie. Także nasz zakon jest wezwany, by podej-
mować działania na tym polu. Mamy tu wiele do zrobienia, 
powinniśmy szukać w tej sytuacji wspólnego dobra. 
 
Ale bodźcem do poszukiwania wspólnego dobra są też pro-
blemy ekologiczne, degradacja środowiska. To wszystko są 
wielkie wyzwania, które domagają się od nas podejmowania o 
wiele większego wysiłku. 
 
AM: Pochodzi ojciec z Wenezueli. Także tu, w Polsce, dzię-
ki przekazom medialnym, śledzimy przejmujące obrazy 
jakie docierają do nas z ojca ojczyzny. Jakie widzi ojciec 
szanse na wyjście z tego dramatu? 
 
– Największą część Kościoła w Wenezueli stanowią proste, 
ubogie wspólnoty, a więc te które zostały najbardziej dotknięte 
kryzysem społecznym i migracyjnym. Wenezuela tradycyjnie 
była krajem, który przyjmował zewsząd migrantów: z Ameryki 
Łacińskiej ale też z innych krajów – również z Europy, a szcze-
gólnie uchodźców reprezentujących wszystkie warstwy spo-
łeczne. Szkolnictwo katolickie odgrywa istotna rolę w społe-
czeństwie Wenezueli, obejmując wszystkie grupy społeczne. 
A zatem kryzys, jaki dziś przeżywa Wenezuela, dotknął Ko-
ściół, rozumiany jako Lud Boży. Wszyscy: ludzie świeccy, za-
konnicy i zakonnice, księża i biskupi starają się być blisko ludzi 
dotkniętymi dziś problemami, ponieważ przeżywają je w swoich 
wspólnotach. Wszyscy są przekonani o potrzebie nalezienia 
jakiejś nowej drogi. 
 
Większość ludzi w Kościele jest przekonana co do konieczno-
ści zmiany rządu, to znaczy jest świadoma, że obecny kryzys – 
który można nazwać wręcz „humanitarnym” ze względu na 
brak podstawowych usług, lekarstw, pożywienia, wody, elek-
tryczności – jest konsekwencją prowadzonej polityki. Nie jest 
możliwa zmiana tej sytuacji bez zmiany rządu. 
 
Odnoszę wrażenie, że konferencja episkopatu przy wielkim 
wsparciu zakonników i zakonnic oraz całej wspólnoty, jasno 
dała temu wyraz mówiąc: musimy znaleźć rozwiązanie kryzysu 
i dlatego musimy znaleźć sposób na zmianę rządów. Tak, by 
można było utworzyć rząd jedności narodowej, który będzie w 
stanie opracować nową strategię, stawiającą czoło sytuacji i 
rozpisać nowe wybory. 
 
W Kościele – jak zawsze – ścierają się różne opinie, ale wszy-
scy są za pokojowymi zmianami. To oczywiście wymaga cza-
su. Nie da się wszystkiego zmienić z dnia na dzień. A nawet 
jeśli byłoby to możliwe, to w tym momencie jest to walka o 
władzę. Rząd nawet nie chce myśleć o możliwości zmian i 
ucieka się do środków przemocy, którymi dysponuje. Ale – 
paradoksalnie – są to środki słabe. Na chwilę obecną sytuacja 
pozostaje trudna i nieprzewidywalna. 
 
AM: Czy ojciec odwiedził już Wenezuelę po swoim wyborze 
na generała jezuitów? 
 
– Odwiedziłem Wenezuelę jako syn mojej mamy (śmiech). Tak, 
byłem w Wenezueli już 3 razy. Jako generał odwiedziłem rów-
nież przy okazji tamtejszych jezuitów i wielu naszych współpra-
cowników w misji, ale przede wszystkim jechałem tam, by zo-
baczyć mamę. 
 
AM: Przed tygodniem w Polsce miał swoją premierę film 
dokumentalny zawierający świadectwa ofiar księży, którzy 
dopuścili się pedofilii. Wielu uważa, że Kościół stracił swo-
ją wiarygodność przez ujawnione skandale pedofilskie. Jak 
my, jezuici, powinniśmy reagować, żeby ta reakcja była 
zgodna z Ewangelią? 



14-21 maja 201          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              20/2019 (533)  

______________________________________________________________________________________________ 
 

 10 

 
– Jako jezuici jesteśmy wezwani, by iść za wskazaniami Ojca 
Świętego. Papież dokonał ważnej zmiany strategii, stawiając w 
centrum uwagi ofiary tych nadużyć. Zażądał od całego Kościoła 
poważnego ich wysłuchania, udzielenia pomocy, uwierzenia w 
ich świadectwa, zagwarantowania sprawiedliwego osądu – w 
sensie kanonicznym, ale też cywilnym. Nie traktowania takich 
przypadków jakby nic się nie stało, postarania się o naprawie-
nie wyrządzonych krzywd w takim stopniu, w jakim tylko to jest 
możliwe i przy użyciu wszelkich środków, jakimi jesteśmy w 
stanie zadysponować, w dialogu z ofiarami. 
 

 
 
Sądzę, że wszystko to, co odnosi się do Miłosiernego Boga, 
ma tutaj zastosowanie, ponieważ potrzebne jest miłosierne 
serce, aby wreszcie naprawić tę sytuację dzięki przebaczeniu. 
Tak właśnie jezuici chcą postępować: nie zostawiać tych rze-
czy na boku i nie bronić za wszelką cenę swojego prestiżu. 
Problemy, niestety, istnieją i musimy – zgodnie z żądaniem 
papieża wyrażonym w liście z sierpnia ubiegłego roku – cier-
pieć z tymi, którzy cierpią – także ze sprawcami takich czynów, 
którzy są naszymi braćmi. 
 
Ale powinniśmy zrobić wszystko to, co do nas należy: domagać 
się sprawiedliwości dla ofiar i mieć pootwierane wszystkie ka-
nały, aby móc usłyszeć wszelkie oskarżenia, jakie do nas do-
cierają, osądzić te czyny i starać się je naprawić. Z doświad-
czeń ostatnich lat wynika, że gdy docierało do nas jakieś 
oskarżenie, zawsze było w nim coś na rzeczy – sprawa bar-
dziej czy mniej poważna, ale coś było. 
 
Poza tym, obok takiego właśnie reagowania my, jako jezuici, 
powinniśmy zaprowadzać systematyczną prewencję, aby za-
pobiec tego typu sytuacjom w prowadzonych przez nas dzie-
łach i w naszym środowisku. 
 
Kongregacja Generalna w 2016 roku zażądała od całego To-
warzystwa szczególnej troski o zmianę kultury zachowań, która 
może rodzić takie nadużycia. Niestety, nie jest to tylko problem 
Kościoła. Rozpoczęliśmy naszą prace od powołania niewielkiej 
komisji, która ma za zadanie przyjrzeć się, w jaki sposób stawić 
czoło tej sprawie, która jest tak złożona. Pracuje ona pod kie-
runkiem Sekretariatu ds. Sprawiedliwości, gdyż mamy tu do 
czynienia z problemem struktur społecznych. Mam nadzieję, że 
w ciągu ok. 3 lat będziemy dysponować konkretną wiedzą, w 
jaki sposób możemy przyczynić się do głębszych przeobrażeń 
mentalności w tej materii. 
AM: A jak powinniśmy postępować ze sprawcami? Jak 
zakon powinien reagować na tych współbraci, którzy wy-
rządzili wielkie krzywdy? 
 

– Idziemy za przykładem naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
który powiedział, że nie przyszedł szukać tych, którzy się do-
brze mają, ale leczyć chorych. Ci, którzy dopuścili się takich 
nagannych czynów, są naszymi braćmi, pozostają nimi jako 
jezuici. A ci, którzy, na skutek różnych okoliczności musieli 
opuścić zakon, nie przestają być ludźmi. Z punktu widzenia 
ludzkiego, chrześcijańskiego, ale i miłosierdzia – o nich też 
winniśmy się troszczyć. 
 
AM: Rozpoczął się proces beatyfikacyjny naszego chary-
zmatycznego ojca Pedro Arrupe, którego postać – jak się 
wydaje – budziła pewne zastrzeżenia w Rzymie… Czy nie 
sądzi ojciec, że były generał mógłby być dobrym patronem 
ludzi udających się na wszelkiego rodzaju „peryferie czy 
granice”? 
 
– Oczywiście, postać o. Pedro Arrupe jest bardzo pociągająca, 
najpierw ze względu na jego osobistą historię i początek powo-
łania, już po rozpoczętych studiach medycznych. Pamiętajmy, 
że po wznowieniu działania naszego zakonu po kasacie, jezuici 
podjęli wielki wysiłek misyjny, wysyłając w dużej liczbie misjo-
narzy z Europy i Ameryki Północnej do Ameryki Łacińskiej, Azji, 
Afryki. To ich zasługą jest dzisiejszy stan zakonu w tych czę-
ściach świata. Z tej grupy misjonarzy odnowionego Towarzy-
stwa wywodził się o. Arrupe. Jego sposób życia i działania 
wynikał z zażyłości z Bogiem w duchu św. Ignacego, odnajdu-
jącego Boga we wszystkim i ponad wszystkim. Trzeba też 
dodać, że o. Arrupe odznaczał się wielką wrażliwością. Kiedy 
nikt jeszcze nie mówił o uchodźcach i ich cierpieniach on już 
dostrzegał te „znaki czasu”. Jemu zawdzięczamy, że dzisiaj 
jezuici zajmują się uchodźcami na wielką skalę. Zgadzam się, 
że o. Arrupe mógłby być patronem ludzi pracujących na grani-
cach, ale równie dobrze mógłby stać się patronem rozeznawa-
nia, i na pewno wierności Kościołowi, może też być patronem 
pomagającym przy odczytywaniu znaków czasu. 
 
AM: Czas na podsumowanie wizyty w Polsce… 
 
– To jest moja pierwsza wizyta w Polsce. Byłem przez dwa 
tygodnie. Odwiedziłem wiele miast, spotkałem tu żywy Kościół i 
społeczeństwo z wielką pasją budujące przyszłość. Z serca 
błogosławię temu procesowi i życzę, byśmy byli świadkami 
Pana, co zresztą jest zgodne z polską tradycją. 
 
*** 
 

Arturo Sosa Abascal urodził się 12 listopada 1948 r. w Caracas 
w Wenezueli. Otrzymał licencjat z filozofii na Katolickim Uni-
wersytecie Andrés Bello w 1972 r., a później w 1990 r. uzyskał 
tytuł doktora nauk politycznych na Uniwersytecie Centralnym 
Wenezueli. Mówi po hiszpańsku, włosku, angielsku i rozumie 
język francuski. 
 
W latach 1996-2004 o. Sosa pełnił funkcję Prowincjała jezuitów 
w Wenezueli. Wcześniej był koordynatorem apostolatu spo-
łecznego i w tym samym czasie Dyrektorem Socjalnego Cen-
trum Gumilla, centrum badań i działań społecznych jezuitów w 
Wenezueli. 
 
O. Arturo Sosa poświęcił swoje życie badaniom i nauczaniu. 
Zajmował różne stanowiska w środowisku uniwersyteckim. Był 
profesorem i członkiem Rady Katolickiej Fundacji Andrés Bello 
i rektorem Katolickiego Uniwersytetu w Táchira. Prowadził 
badania i nauczał w dziedzinie nauk politycznych w wielu 
ośrodkach i instytucjach, takich jak Katedra Współczesnej 
Teorii Polityki i Departament Zmian Społecznych w Wenezueli 
na Wydziale Nauk Społecznych. 
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W 2004 r., będąc już profesorem Departamentu Wenezuelskiej 
Myśli Politycznej Katolickiego Uniwersytetu w Táchira, został 
zaproszony jako wizytujący profesor przez Centrum Studiów 
Latynoamerykańskich na Uniwersytecie Georgetown w Sta-
nach Zjednoczonych. Podczas 35. Kongregacji Generalnej w 
2008 r. o. generał Adolfo Nicolás SJ mianował o. Arturo Sosa 
SJ konsultorem generalnym, z siedzibą w Wenezueli. W 2014 
r. o. Sosa dołączył do wspólnoty Kurii Generalnej, gdzie powie-
rzona mu została funkcja delegata ds. Międzyprowincjalnych 

Domów Rzymskich Towarzystwa Jezusowego, w skład których 
wchodzą: Papieski Uniwersytet Gregoriański, Papieski Instytut 
Biblijny, Papieski Instytut Wschodni, Obserwatorium Watykań-
skie, Civiltà Cattolica, a także międzynarodowe kolegia jezuic-
kie w Rzymie. 
 
W październiku 2016 r. został wybrany przełożonym general-
nym Towarzystwa Jezusowego. Swoją pierwszą wizytę w Pol-
sce rozpoczął 6 maja 2019 r.                                           Za: KAI    

 
 

 
 

  Wiadomości zagraniczne  
 
 
 

 
 

 

PAPIEŻ DO SMA: NIECH MIŁOŚĆ JEZUSA BĘDZIE GŁÓWNYM MOTYWEM EWANGELIZACJI 
 

Pierwszą motywacją do ewangelizacji 
jest miłość Jezusa oraz doświadczenie 
bycia zbawionym przez Niego, które 
skłania, by kochać jeszcze bardziej – 
przypomniał Papież członkom Stowarzy-
szenia Misji Afrykańskich, których przyjął 
na audiencji z okazji trwających w Rzy-
mie obrad zgromadzenia generalnego. 
 
Franciszek zwrócił uwagę, że członko-
wie Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, 
zarówno gałąź męska, jak i żeńska oraz 
osoby świeckie z nim związane, tworzą 
jedną, wielką rodzinę. „Ten rodzinny 
wymiar bez wątpienia jest bogactwem – 
zaznaczył Papież – i dobrze czynicie, 
gdy dbacie o niego i rozwijacie go”. 
 
“W rzeczywistości ewangelizacja jest 
zawsze podejmowana we wspólnocie, 
która przez dzieła i gesty wkracza w 

codzienne życie innych, skraca dystans, 
uniża się aż do upokorzenia, jeśli to jest 
konieczne, i przyjmuje ludzkie życie, 
dotykając w ludzie cierpiącego ciała 
Chrystusa – podkreślił Ojciec Święty.  
 

 
Zachęcam was do wytrwania w waszym 
zaangażowaniu, w ścisłej współpracy z 
członkami innych religii i stowarzyszeń, 
w służbie dzieciom i osobom najsłab-
szym, ofiarom wojen, chorób, handlu 
ludźmi. Wybór bowiem ostatnich, tych, 

których społeczeństwo odrzuca jest 
znakiem ukazującym konkretną obec-
ność i troskę miłosiernego Pana. W ten 
sposób, wspierani Duchem Świętym, 
będziecie mogli być sługami kultury 
dialogu i spotkania, która bierze w opie-
kę małych i biednych, aby mieć udział w 
nadchodzącym prawdziwie ludzkim 
braterstwie.” 
 
Papież wezwał także członków Stowa-
rzyszenia Misji Afrykańskich do odważ-
nego otwierania nowych dróg ukazują-
cych Boga, który zawsze jest nowością, 
nieustannie pobudzającą nas do wyru-
szania na nowo oraz do zmiany miejsca, 
aby wyjść poza to, co znane, na peryfe-
rie i do granic. Za: www.vaticannews.va

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

FRANCISZKANIE NA KAPITULE GENERALNEJ 
 
W sobotę 18 maja 2019 roku w klasztorze „Sacro Convento” w 
Asyżu rozpoczęła się 202. Kapituła generalna zwyczajna Za-
konu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów). 
 
Zgodnie z wolą założyciela, św. Franciszka z Asyżu, bracia co 
kilka lat (obecnie co sześć) zbierają się w okolicach święta 
Pięćdziesiątnicy, aby dziękowć Bogu za przebytą drogę i 
otrzymane dary, prosić Ducha Świętego o rozeznanie woli 
Bożej na przyszłość oraz dokonać wyboru władzy generalnej 
Zakonu. 
 

 
 

Podobnie w tym roku, w dniach od 18 maja do 17 czerwca 
spotykają się przełożeni wszystkich jurysdykcji zakonnych 
(prowincji i kustodii – około 100 delegatów), aby zaplanować 
drogę Zakonu w wierności misji głoszenia Ewangelii wszystkim 
narodom. 
 
Po dniu modlitwy i skupienia rozpoczęły się obrady plenarne, w 
ramach których wysłuchane zostaną sprawozdania podsumo-
wujące ostatnie sześciolecie. Ustępujący Minister generalny fr. 
Marco TASCA przedstawi syntezę tego, co w tym okresie do-
konał Zakon i wskaże wyzwania, które stoją przed franciszka-
nami w najbliższej przyszłości. 
 
Centralnym momentem Kapituły będzie wybór nowego Ministra 
generalnego. Nastąpi to w sobotę 25 maja. Kadencja ministra 
trwa sześć lat. Zostaną też wybrani jego najbliżsi współpra-
cownicy, którzy będą go wspomagać w jego posłudze na rzecz 
Zakonu. 
 
Dnia 28 maja uczestnicy Kapituły zmienią miejsce obrad – 
przeniosą się do Collevalenza (niedaleko Asyżu), gdzie w Cen-
trum rekolekcyjnym Miłości Miłosiernej będą pracować nad 
wytyczeniem programu na najbliższe sześć lat, w oparciu o 
propozycje, jakie z całego świata nadesłali ich współbracia. 
Zatwierdzą też trzy ważne dokumenty zakonne: Statuty gene-
ralne, Discepolato francescano, Ratio Studiorum. 
Kapituła zakończy się 17 czerwca audiencją u papieża Fran-
ciszka w Rzymie. Będzie to okazja do odnowienia posłuszeń-
stwa Zakonu wobec Matki-Kościoła, jak tego zawsze pragnął 
św. Franciszek dla siebie i dla braci. 
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Obecnie Zakon liczy 3995 braci: 84 nowicjuszy, 480 braci o 
ślubach prostych, 554 – o ślubach uroczystych, 76 diakonów 
(w tym 9 stałych), 2777 kapłanów, 24 biskupów. 
Bracia są obecni w 68 krajach, żyją i pracują w 608 wspólno-

tach rozmieszczonych w 28 prowincjach, 20 kustodiach, 22 
delegaturach i 7 misjach. Wydarzenia związane z kapitułą 
można śledzić na portalu: www.capgenofmconv.org 

Za: www.ofmconv.net
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

POLAK W ZARZĄDZIE 
STOWARZYSZENIA 
MISJI AFRYKAŃSKICH 
 
Dnia 30 kwietnia 2019 rozpoczęło się w 
Rzymie XXI Zgromadzenie Generalne 
Stowarzyszenia Misji Afrykańskich 
(SMA). Zebrani na nim delegaci repre-
zentują różne jednostki administracyjne 
SMA z całego świata. Trwać ono będzie 
do 24 maja. Zgromadzenia Generalne 
SMA odbywają się co 6 lat. Ostatnie 
Zgromadzenie odbyło się w 2013 r. 
 
Prowincję Polską reprezentują: ks. An-
drzej Grych SMA, przełożony Prowincji 
Polskiej oraz delegat, ks. Łukasz Kobie-
lus SMA, pracujący obecnie na misjach 
w Togo i pełniący funkcję wice-
przełożonego regionalnego w tym kraju. 
W Zgromadzeniu Generalnym bierze 
udział również pani Bożena Latocha, 
misjonarka świecka SMA, która jest 
delegatem misjonarzy świeckich SMA. 

Zgromadzeni delegaci zajmują się będą 
wieloma sprawami, które dotyczą SMA i 
wszystkich jego członków. Jednym z 
pierwszych czynności Zgromadzenia 
Generalnego jest wybranie Przełożone-
go Generalnego oraz jego Rady, która 
kierować będzie SMA przez następne 6 
lat. 
 

 
Ks. Krzysztof Pachut SMA 

 
11 maja w czasie obrad Zgromadzenia 
Generalnego, delegaci wybrali nowego 

Przełożonego Generalnego Stowarzy-
szenia Misji Afrykańskich. Został nim, ks. 
Antonio Porcellato, który do tej pory 
pełnił funkcję wice-przełożonego gene-
ralnego.  
 
16 maja ks. Krzysztof Pachut SMA, 
został wybrany przez delegatów Zgro-
madzenia Generalnego na Radcę Gene-
ralnego. Dołączy on to ks. Antoniego 
Porcellato SMA (Włochy), który jest 
Przełożonym Generalnym, ks. François 
de Paul Houngue SMA (Benin), który 
pełnić będzie funkcję Wice-
Przełożonego Generalnego i ks. Rozario 
Francis SMA (Indie), który pełnić będzie 
funkcję Radcy Generalnego. Ks. Krzysz-
tof pochodzi ze Słopnic koło Limanowej, 
w diecezji tarnowskiej. 
 
Ks. Krzysztof przyjął święcenia kapłań-
skie 12 lipca 2008 roku i pracował przez 
kilka lat w Republice Środkowo-
Afrykańskiej. W latach 2013-2016 pełnił 
funkcję wiceprzełożonego Prowincji 
Polskiej SMA, a potem pracował w ani-
macji misyjnej i powołaniowej w Polsce. 
      Za: www.capitulum2018.ofmcap.org

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PAPIEŻ PRZYJĄŁ BRACI SZKOLNYCH 
 
Z odnowionym entuzjazmem wypełniajcie swoją misję wśród 
młodych, pełnijcie ją z reformatorską odwagą podobnie jak 
wasz założyciel św. Jan de La Salle, który głosił wszystkim 
Ewangelię nadziei i miłości. Wezwanie to Papież skierował do 
członków Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich (Braci 
Szkolnych), których przyjął na audiencji z okazji 300-lecia 
śmierci założyciela. Przywołując postać św. Jana de La Salle 
Franciszek nazwał go genialnym i twórczym innowatorem na 
polu edukacji, twórcą nowej wizji szkoły z nową koncepcją 
nauczania i rolą nauczyciela. 
 
Nauczanie to nie tylko zawód, to misja: “Był przekonany, że 
szkoła to poważna instytucja, do której potrzeba osób odpo-
wiednio przygotowanych. Miał przed oczyma wszystkie niedo-
ciągnięcia strukturalne i funkcjonalne niestabilnej instytucji, 
która potrzebowała porządku i odpowiednich ram. Był przeko-
nany, że nauczanie to nie jest tylko zawód, ale misja – podkre-
ślił Ojciec Święty. – Otoczył się odpowiednimi osobami do 
nauczania w szkołach powszechnych, o chrześcijańskiej inspi-
racji, z odpowiednimi uzdolnieniami do kształcenia. Poświęcił 
całą energię na ich formację i sam stał się dla nich przykładem 

i wzorem, który powinni byli wcielać w służbę kościelną i spo-
łeczną oraz w promowanie tego, co sam nazywał «godnością 
nauczyciela.” 
 
Papież wskazał także na zaangażowanie św. Jana de La Salle 
w resocjalizację poprzez edukację i pracę. Tym samym wniósł 
w życie młodych więźniów nowego ducha, zastępując nim 
więzienne cele i przymus. Duchowych synów św. Jana zachę-
cił, aby byli protagonistami kultury zmartwychwstania. 
 
Bądźcie protagonistami „kultury zmartwychwstania”: “Zachę-
cam was do pogłębiania i naśladowania jego pasji na rzecz 
ostatnich i odrzuconych. Nawiązując do jego apostolskiego 
świadectwa, bądźcie protagonistami «kultury zmartwychwsta-
nia», szczególnie w tych miejscach, gdzie przeważa kultura 
śmierci. Nie ustawajcie w szukaniu tych, którzy przebywają we 
współczesnych «grobach» zniszczenia, degradacji, trudności i 
biedy, aby zanieść im nadzieję nowego życia – zachęcał Pa-
pież. – Pęd do misji nauczania, który uczynił waszego założy-
ciela mistrzem i świadkiem dla jego współczesnych, a także 
jego nauczanie, mogą jeszcze dziś inspirować wasze projekty i 
wasze zaangażowanie.”                       Za: www.vaticannews.va 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

40-LECIE POSŁUGI 
REDEMPTORYSTÓW W BOLIWII  
 
W dniach 6-10 maja w Tupizie w Boliwii 
odbyło się zebranie członków całej Pro-

wincji Boliwijskiej redemptorystów. Cen-
tralnym punktem spotkania było podzię-
kowanie Bogu za 40 lat obecności i 
pracy misyjnej w tym kraju redemptory-
stów z Polski.  W jubileuszowych obcho-
dach uczestniczyli o. Zbigniew Kotliński 
CSsR i o. Stefan Karpeta CSsR, którzy 

należeli do grona trzech redemptorystów 
przybyłych w 1979 r. do Boliwii. 
 
Spotkanie rozpoczęło się rekolekcjami, 
które prowadził ks. bp Stanisław Dowla-
szewicz OFMConv, biskup pomocniczy 
Archidiecezji Santa Cruz. Rekolekcje 



14-21 maja 201          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              20/2019 (533)  

______________________________________________________________________________________________ 
 

 13 

poświęcone były duszpasterstwu mło-
dzieży i powołań w świetle ostatniego 
synodu biskupów. Podczas Mszy sw. 
dziękczynnej delegaci z Prowincji War-
szawskiej na ręce prowincjała o. Borisa 
C. Arteagi CSsR przekazali współbra-
ciom w Boliwii kielich mszalny, jako znak 
jedności przed Bogiem i współpracy obu 
prowincji. Otrzymali w zamian obraz 
przedstawiający scenę z ewangelizacji 
Boliwii. 
 
Dla przybyłych z Polski gości wzruszają-
ce było spotkanie z mieszkańcami Tupi-
zy, pierwszej placówki polskich redemp-
torystów na boliwijskiej ziemi. Mieszkań-
cy tego miasteczka z radością i roz-
rzewnieniem wspominali pierwsze lata 
pobytu “polaquitos”. 
 
Praca misyjna polskich redemptorystów 
w Tupizie rozpoczęła się przed 40 laty. 
Przyjechali oni do Boliwii na początku 
1979 r., aby pomóc redemptorystom z 

Alzacji, którzy wtedy w większości byli 
już w podeszłym wieku. Dotychczasowe 
wsparcie ze strony redemptorystów 
francuskich nie mogło być kontynuowa-
ne. Brakowało także powołań rodzimych 
z Boliwii. 
 

 
 
Obecność redemptorystów w Boliwii 
datuje się od r. 1910 r. Przybyli wówczas 
z Alzacji we Francji i swoją wytrwałą 
pracą zapisali piękne karty w historii 
Kościoła i społeczeństwa w Boliwii. 
Włączenie się w dzieło ewangelizacji 

przez redemptorystów z Polski przyczy-
niło się do rozwoju zgromadzenia re-
demptorystów w tym kraju. Znakiem 
Bożego błogosławieństwa były nowe 
powołania, co pozwoliło w późniejszym 
czasie na utworzenie samodzielnej pro-
wincji zakonnej w Boliwii. 
 
Obecnie Prowincja Boliwijska składa się 
ze współbraci 4 narodowości. Tworzą ją 
Boliwijczycy (najliczniejsza grupa), 
Szwajcarzy, Francuz (95-latek) i Polacy 
(aktualnie 7 współbraci). Nadzieją na 
dalszy rozwój prowincji są nowe powo-
łania do zgromadzenia. Na etapie for-
macji początkowej jest prawie 20 mło-
dzieńców. Jeden z nich podczas uroczy-
stości jubileuszowych w Tupizie otrzymał 
święcenia diakonatu. Dlatego też wraz 
ze współbraćmi z Boliwii z radością i 
nadzieja spoglądamy w przyszłość.mo. 
Stefan Karpeta CSsR, Tupiza 

Za: www.redemptor.pl 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ASYŻ NA NOWO ODCZYTANY 
 
Ogołocenie Franciszka pozwala nam spojrzeć na ekonomię 
przez pryzmat braterstwa i solidarności – uważa abp Domenico 
Sorrentino ordynariusz Asyżu. W tych dniach odbywa się tam 
spotkanie pod hasłem „Nic własnego”. Zorganizowano je z 
okazji trzeciej rocznicy ustanowienia sanktuarium Ogołocenia 
św. Franciszka. 
 
Przed tygodniem Papież Franciszek zwołał w Asyżu na przy-
szły rok spotkanie młodych ekonomistów i przedsiębiorców, 
wyrażając pragnienie, aby to miasto obok stolicy pokoju, stało 
się również stolicą nowej ekonomii. Obecne spotkanie kładzie 
właśnie akcent na różnice między ekonomią kupca Bernardone 
– nastawioną na zysk, a ekonomią Biedaczyny, opartą na soli-
darności. 

Mówi abp Domenico Sorrentino: “Istnieje ekonomia Franciszka, 
sposób w jaki można żyć. Powtarzamy to często, że Franciszek 
ze swoim gestem ogołocenia się, nie czyni tego przeciwko 
ekonomii. Jest to raczej akt ekonomii alternatywnej, który uczy 
solidarności, darmowości, hojności i braterstwa – powiedział 
Radiu Watykańskiemu abp Sorrentino. – W naszym sanktua-
rium w sposób szczególny staramy się rozwinąć tę refleksję. 
Jutro stawiamy nowy krok, według tematu dnia: «Od własnego 
domu do wspólnego domu». To prowadzi nas do istoty proble-
mu, czyli postawy, z jaką przeżywamy naszą relację z innymi 
ludźmi i rzeczami. Od relacji egocentrycznej, skupionej na 
sobie, co daje bogactwo i skutkuje skupieniem na czystym 
zysku, do postawy otwarcia na braterstwo, relacje i hojność, co 
daje korzystaniu z bogactwa nowy impuls, prowadząc do eko-
nomii solidarnej, nikogo nie zostawiając wykluczonym i sprze-
ciwiając się kulturze odrzucenia.” Za: www.vaticannews.va

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

GENERAŁ SALEZJANÓW PISZE O ZAMORDOWANIU WSPÓŁBRATA W BURKINA FASO 
 
Najdrożsi bracia i siostry z Rodziny Sa-
lezjańskiej na świecie! 
 
Piszę do was, aby podzielić się z wami 
smutną wiadomością i ponownie zachę-
cić was do złożenia waszego życia i 
waszej misji w ręcę Jedynego Boga, w 
którym pełnego znaczenia nabiera każ-
de wydarzenie: Boga Miłości i Jego 
Syna Jezusa Chrystusa, zmartwych-
wstałego Pana. 
 
W drodze do Brazzaville (Republika 
Konga), gdzie udawałem się z wizytą do 
tej nowej wizytatorii, inspektor Afryki 
Zachodniej Francuskojęzycznej (AFO) 
poinformował mnie, że kilka minut wcze-
śniej współbrat misjonarz ks. Fernando 
Hernández został okrutnie zamordowa-
ny, a ks. Germain Plakoo-Mlapa mocno 

zraniony i znajduje się w szpitalu. Ks. 
Germain Plakoo-Mlapa towarzyszył jakiś 
czas temu ks. Césare Antonio Fernán-
dezowi, zamordowanemu trzy miesiące 
temu. 
 

 
 
Powodem tej tragedii jest zemsta. Istot-
nie, wydaje się, że dawny kucharz 
wspólnoty, który został zwolniony jakiś 

rok temu, wszedł w czasie obiadu z 
maczetą i dokonał swojej zemsty. 
 
W okresie trzech miesięcy dwaj współ-
pracia misjonarze z tej samej inspektorii 
stracili swoje życie. Módlmy się gorąco o 
powrót do zdrowia ks. Germaina, a także 
uleczenie ran, jakich doznała jego du-
sza, ponieważ musiało być dla niego 
bardzo trudne do zniesienia to wszystko, 
co przeżył w ostatnim czasie. 
 
Drodzy bracia i siostry z naszej Rodziny 
Salezjańskiej, dzielę z wami wszystkimi 
ból, jaki dotknął rodziny tych współbraci, 
prosząc was o modlitwę w tym drama-
tycznej sytuacji. Nadal przeżywamy 
okres Wielkanocy i w tym okresie mogę 
jedynie przylgnąć i zakotwiczyć się w 
wierze w Pana, milczeć i modlić się, aby 
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przemienił w życie i dobro afrykańskiego 
narodu i wszystkich ludów krew tych 
męczenników, przelaną  niewinnie w tak 
okrutny sposób. 
 
Nasi współbracia, ks. César Antonio i ks. 
Fernando, bardzo kochali naród afry-
kański, młodych Afrykanów i ich rodziny, 
szukając zawsze ich dobra w imię Pa-
na.  
Dzisiaj w naszej modlitwie wstawiajmy 
się za nimi, prosząc usilnie o zdrowie dla 

ks. Germaina i przebaczenie tym, którzy 
ich zaatakowali, jak to sam Pan uczynił. 
 
Niech nasza Matka Wspomożycielka 
weźmie nas za rękę i poprowadzi do 
Boga Ojca. Ona nam towarzyszy i trosz-
czy się o nas wszystkich, synów i córki, 
na tej ziemi.  W ten sposób chcę wyrazić 
nasze kondolencje i zapewnić o naszej 
bliskości ks. José Elegbede i współbraci 
z inspektorii AFO, bardzo doświadczonej 
tymi tragicznymi wydarzeniami. 

 
Ksiądz Bosko w niebie nas nie opuści, 
drodzy współbracia. 

Serdecznie pozdrawiam w Panu i w 
Księdzu Bosko 

Ks. Ángel Fernández Artime sdb 
Przełożony Generalny 

Brazzaville, 17 maja 2019  
Za: www.infoans.org  

 
  

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
WŁAMANIE DO KLASZTORU W BETLEJEM 
 
Zgromadzenie Katolickich Ordynariuszy Ziemi Świętej potępiło 
włamanie do maronickiego klasztoru św. Charbela na przed-
mieściach Betlejem. „Apelujemy do władz palestyńskich, a 
zwłaszcza do ich służb bezpieczeństwa, o jak najszybsze uję-
cie sprawców i postawienie ich przed wymiarem sprawiedliwo-
ści”, oświadczyli biskupi. 
 
Jednocześnie zaapelowali do władz o podjęcie środków, które 
w przyszłości będą chroniły klasztor przed podobnymi incyden-

tami. Był to już szósty napad na klasztor w ciągu ostatnich lat – 
w 2015 r. podłożono pod budynkiem ogień. 
 
Podczas włamania w nocy 10 maja rozerwano ogrodzenie 
wokół klasztoru oraz skradziono liczne przedmioty, w tym bar-
dzo drogi system kamer monitoringu. Arabskojęzyczne infor-
macje o włamaniu przekazane przez chrześcijański portal Abo-
una potwierdził w rozmowie z niemiecką agencją katolicką KNA 
doradca medialny biskupów, Wadie Abunassar. Według tych 
informacji policja palestyńska rozpoczęła dochodzenie.        KAI  

 
 
 
 
 

 
 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

 
 

 
 

 

BONIFRATRZY OTWORZĄ 
DOM OPIEKI MEDYCZNEJ 

W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH 
 
Taką informację ujawnił starosta Roman 
Fester, który spotkał się w tej sprawie z 
przedstawicielami Bonifraterskiego Cen-
trum Zdrowia Sp. z o.o. (BCZ). 
 
W spotkaniu uczestniczył także brat 
Szymon OH, Przeor Konwentu Bonifra-
trów pw. św. Józefa Robotnika w Ząb-
kowicach Śląskich. Dom będzie funkcjo-
nował od 2020 roku i będzie to pierwsza 
tego typu placówka w powiecie ząbko-
wickim. 
 
Pod koniec kwietnia Bonifraterskie Cen-
trum Zdrowia Sp. z o.o. podpisało umo-
wę o dofinansowanie projektu: Utworze-
nie dziennego domu opieki medycznej 
(DDOM) w Ząbkowicach Śląskich w 
ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. 
 
Bonifraterskie Centrum Zdrowia stale 
rozwija swoją działalność na terenie 
powiatu ząbkowickiego – w połowie 
2017 roku opieką zostali objęci pacjenci 
hospicjum domowego, rok później za-
kres usług został rozszerzony o rehabili-
tację domową, a na przełomie 2018 i 
2019 roku uruchomiony został Dzienny 

Oddział Rehabilitacji w Stoszowicach, 
który docelowo, od lipca tego roku, ma 
zostać przeniesiony do budynków Braci 
Bonifratrów w Ząbkowicach Śląskich.  
 

 
 
Co ważne, z usług Bonifraterskiego 
Centrum Zdrowia można korzystać w 
ramach NFZ, a szczególny pakiet reha-
bilitacyjny przygotowany jest dla pacjen-
tów ze znacznym stopniem niepełno-
sprawności. DDOM dedykowany oso-
bom niesamodzielnym, w niedługim 
czasie po ich pobycie w szpitalu, będzie 
stanowił dopełnienie tworzonego modelu 
opieki BCZ. 
 
Dzienny Dom Opieki Medycznej to pla-
cówka opieki zdrowotnej skierowana do 
osób potrzebujących wsparcia czy też 
dodatkowej opieki w powrocie do zdro-
wia po przebytej chorobie. Z usług 
DDOM będą mogli skorzystać miesz-
kańcy powiatu ząbkowickiego, w szcze-
gólności osoby powyżej 65 roku życia, 
których stan zdrowia nie pozwala na 
pozostawanie wyłącznie pod opieką 
rodziny i lekarza rodzinnego, a jedno-
cześnie nie wymagają całodobowego 

nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego. 
DDOM to propozycja dla pacjentów, 
którzy po leczeniu szpitalnym nadal 
potrzebują fachowej opieki, a nie mogą 
na nią liczyć w domu. 
 
Korzystanie ze świadczeń Dziennego 
Domu Opieki Medycznej będzie bezpłat-
ne. Pacjenci oprócz opieki pielęgnacyj-
nej i lekarskiej, w tym geriatrycznej, 
będą mieli zapewnioną m.in. rehabilita-
cję, zajęcia logopedyczne, wsparcie 
psychologiczne i dietetyczne oraz tera-
pię zajęciową. W ramach pobytu pacjen-
tom zostanie zapewnione bezpłatne 
wyżywienie, a w razie potrzeby transport 
do i z DDOM. 
 
Placówka zlokalizowana będzie w re-
montowanych budynkach Konwentu 
Bonifratrów pw. św. Józefa Robotnika w 
Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 9. 
DDOM będzie funkcjonował przez cały 
rok, we wszystkie dni robocze, co naj-
mniej 8 godzin dziennie, w czasie dosto-
sowanym do potrzeb pacjentów i ich 
rodzin. Otwarcie zaplanowano na począ-
tek stycznia 2020 r. 
 
Rekrutacja pacjentów rozpocznie się w 
październiku bieżącego roku, natomiast 
rekrutacja pracowników we wrześniu. O 
wszystkich wydarzeniach, organizator 
DDOM – Bonifraterskie Centrum Zdro-
wia Sp. z o.o. – będzie informował na 
bieżąco.                Za: www.bonifratrzy.pl  
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Odeszli do Pana 

 
 

 
 

ŚP. S. GABRIELA SPORIAK CSMA (1911 – 2019) 
Najstarsza Michalitka na świecie 

 
Zmarła najstarsza michalitka – s. Ga-
briela Sporniak. 
 
15 maja 2019 r. w wieku 108 lat i w 88 
roku profesji zakonnej odeszła po na-
grodę wieczną do Domu Ojca s. Gabrie-
la Helena Sporniak. Urodziła się 17 
czerwca 1911 r., w miejscowości Rów-
ne, położonej w pobliżu Miejsca Piasto-
wego. S. Gabriela ze Zgromadzeniem 
związana była od 5 roku życia, kiedy po 
stracie rodziców została oddana pod 
opiekę sióstr michalitek w Miejscu Pia-
stowym. Do grona wychowanek przyjęła 
ją ówczesna przełożona wspólnoty s. 
Anna Kaworek, obecnie Czcigodna 
Służebnica Boża. 2 lutego 1928 r. w 
wieku 17 lat Helena wstąpiła do postula-
tu i otrzymała imię zakonne Gabriela. W 
sierpniu tego roku w gronie pierwszych 
michalitek przeżywała ogromną radość z 
kościelnego zatwierdzenia Zgromadze-
nia. W 1931 r., w patronalne święto 
Zgromadzenia – 29 września, oddała się 
całkowicie Bogu i Zgromadzeniu po-
przez śluby zakonne. 
 
Ukształtowany od dziecka w sercu s. 
Gabrieli fundament michalickiej ducho-
wości, którą streszczają dwie zasady 
„Któż jak Bóg” oraz „Powściągliwość i 
praca”, był podstawą dla jej osobistego 
życia i stanowił duchowe dziedzictwo, 
które przekazywała kolejnym pokole-
niom sióstr i wychowankom, pełniąc 
przez 40 lat funkcję przełożonej różnych 
wspólnot, a w latach 1959-65 będąc 
także członkiem Zarządu Zgromadzenia 
i odpowiadając za jego działalność i 
rozwój. 
 
Siostra Gabriela przeżyła u boku Współ-
założycielki, Matki Anny Kaworek 20 lat, 
była z nią bardzo związana, modliła się 
o dar jej beatyfikacji i bardzo chciała 
doczekać tej chwili. Bóg w swej Opatrz-
ności powołał ją do siebie w roku ogło-
szenia przez Stolicę Apostolską Dekretu 
o Heroiczności cnót Matki Anny 
(15.01.2019), kilka dni po centralnych 
uroczystościach dziękczynnych za tą 
decyzję Kościoła. W to dziękczynienie, 
które miało miejsce 4 maja włączała się 
jeszcze duchowo, ofiarowując swoje 
cierpienia na skutek złamania nogi. 
 
Siostra Gabriela dla kolejnych pokoleń 
michalitek była pomostem pomiędzy 

czasem powstawania Zgromadzenia, a 
chwilą obecną. Powierzanie się Opatrz-
ności Bożej we wszystkich momentach 
życia, potrójna praca: duchowa, umy-
słowa i fizyczna oraz powściągliwość, 
czyli poprzestawanie na tym co koniecz-
ne, dzielenie się z innymi posiadanym 
dobrem oraz wypracowywanie dobra 
wspólnego, to wartości, których uczyła 
się od sł. B. Matki Anny, a przez nią od 
bł. Ojca Założyciela, Bronisława Mar-
kiewicza.  
 

 
 
Te wartości stanowiły jej tożsamość, 
jako michalitki, gdy zakładała pierwsze 
przedszkole w Skaryszewie, czy Dom 
Dziecka w Radomiu w czasie wojny. 
Stanowiły tą tożsamość, gdy większość 
swego życia poświęcała ukrytej pracy, 
haftując sztandary dla różnych instytucji, 
szaty liturgiczne na potrzeby kościołów 
w Polsce czy na misjach. Stanowiły tą 
tożsamość przez ostatnie lata, gdy już 
nie mogła pracować, ale trwając do 
końca wiele godzin na modlitwie, pole-
cała Bogu sprawy Zgromadzenia, Ko-
ścioła, Ojczyzny i świata, gdy swym 
wstawiennictwem ogarniała dzieci i 
wychowawców. 
 
O tym jak ponadczasowe i aktualne są 
wartości wychowawcze, z którymi utoż-
samiała się śp. s. Gabriela, świadczy 
fakt, że przedstawiciele Przedszkola w 
Skaryszewie szukając materiałów archi-
walnych o pierwszej ochronce, z racji 
75-lecia powstania tej formy opieki nad 

dziećmi w ich miejscowości, po nieocze-
kiwanym spotkaniu z jej wówczas 102-
letnią Założycielką, postanowili obrać ją 
Patronką Przedszkola, uzasadniając 
swój wybór między innymi słowami: 
„Bardzo istotna jest dla niej modlitwa 
oraz sumienne wykonywanie pracy, w 
której dała się poznać jako osoba zaan-
gażowana, pełna miłości, oddana dzie-
ciom i drugiemu człowiekowi. Szlachet-
na postać siostry Gabrieli Sporniak i jej 
postawa życiowa staje się inspiracją do 
wielu działań w wychowaniu i kształce-
niu dzieci”. 
 
Taką chcemy zachować śp. s. Gabrielę 
w naszej pamięci. Dziekujemy Bogu za 
dar jej długiego i pięknego życia, pełne-
go pogody ducha i optymizmu, pomimo 
przeżywanych trudności. Miłosiernego 
Ojca w niebie prosimy o radość wieczną 
dla niej.             s. Maksymiliana Ciepała 
 

POGRZEB SIOSTRY GABRIELI 
 
– Ta kobieta była gigantem wiary i wul-
kanem radości do grobowej deski – 
mówił o śp. s. Gabrieli Sporniak w homi-
lii pogrzebowej ks. Ryszard Andrzejew-
ski, rektor WSD michalitów w Krakowie. 
Uroczystości odbyły się w sobotę 18 
maja w Miejscu Piastowym. Mszy św. 
przewodniczył metropolita przemyski 
abp Adam Szal. S. Gabriela Sporniak 
była najstarszą michalitką na świecie – 
za miesiąc obchodziłaby 108. urodziny. 
 
Na początku Eucharystii abp Szal  zwró-
cił uwagę, że s. Gabriela odeszła do 
wieczności w Tygodniu Modlitw o Powo-
łania, stąd „prosimy Pana Boga, by 
wzbudził powołania także dla następ-
czyń s. Gabrieli oraz dla naszych semi-
nariów”. 
 
– Wyrosłaś na giganta wiary. Wiem, co 
mówię. Każdy z nas znał siostrę Gabrie-
lę. Urosłaś w potężne drzewo i pośród 
gałęzi można by wymieniać wiele owo-
ców. Dziś stajesz się filarem zgroma-
dzenia, Kościoła, stajesz się naszą 
podporą. My, którzy nie dorastamy ci 
duchem, ofiarą, o wieku nie mówiąc, 
obiecujemy ci dochować twojego testa-
mentu – mówił ks. Ryszard Andrzejew-
ski w homilii. 
 
Kaznodzieja dał do zrozumienia, że 
chodzi o duchowy testament. Zaznaczył, 
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że zawiera on wiele punktów, ale dwa 
główne to: wiara i radość. – Ta kobieta 
była gigantem wiary i była wulkanem 
radości do grobowej deski, wulkanem 
pogody ducha – podkreślił. 
 
Ks. Andrzejewski przytoczył jej słowa, 
które powiedziała w wywiadzie z okazji 
100. urodzin dla zakonnego czasopisma 
„Zwiastun”: „Nie wyobrażam sobie życia 
bez wiary. Jak to żyć bez wiary? To w 
ogóle nie jest życie. Bez Pana Boga, 
bez Kościoła nie ma życia”.  

 
Matka Julia Szteliga, przełożona gene-
ralna Zgromadzenia Sióstr św. Michała 
Archanioła mówiła, że s. Gabriela swoje 
powołanie realizowała w piękny sposób. 
Przypomniała, że swoją formację odby-
wała ona bezpośrednio u założycielki 
zgromadzenia Czcigodnej Sługi Bożej 
m. Anny Kaworek, która „uczyła patrzeć 
na życie oczami wiary, uczyła pracować, 
modlić się i cierpieć”. – S. Gabriela żyjąc 
w bliskości matki Anny nasiąknęła ideą 
michalickiego ducha: ukochaniem pracy, 

radością życia, modlitwą, poprzestawa-
niem tego, co konieczne. Siostra mawia-
ła, że jeżeli czegoś nam brakuje, to tak 
powinno być, powinniśmy odczuwać 
braki – wspominała m. Julia Szteliga. – 
Dziękujemy ci kochana siostro Gabrielo 
za twoją wiarę, za twoją pasję życia dla 
Boga, która wyrażała się w darowaniu 
siebie przez pracę, nieraz nie licząc ani 
czasu, ani zmęczenia, ani godzin – 
dodała.                                               KAI 

 
ŚP. KS. EUGENIUSZ GOTKOWSKI MS (1927 – 2019) 

 
Wierząc w życie wieczne, z żalem in-
formujemy, że w czwartek 16 maja od-
szedł do Pana ks. Eugeniusz Gotkowski 
MS. Nasz współbrat miał 92 lata, z któ-
rych 67 przeżył w zgromadzeniu. 
 
Ks. Eugeniusz urodził się 14 kwietnia 
1927 roku w Rudnej Wielkiej koło Rze-
szowa. Mając 24 lata, wstąpił do nowi-
cjatu w Dębowcu. 8 września 1952 roku 
złożył tam pierwsze śluby zakonne, zaś 
profesję wieczystą 8 września 1955 r. w 
Krakowie. Studia filozoficzno-
teologiczne odbył w latach 1952–58 
w Studium Generale OO. Dominikanów 
w Krakowie. Święcenia prezbiteratu 
otrzymał 16 czerwca 1957 roku z rąk 
ordynariusza krakowskiego abpa Euge-
niusza Baziaka. 
 
W grudniu 1957 roku został skierowany 
do nowo otwartej placówki w Olsztynie 
przy ul. Morskiej. W czasie swojego 
pobytu w stolicy Warmii był wikariuszem 
w parafii konkatedralnej. W latach 1961–
63 pełnił obowiązki wikariusza w 

Trzciance. Przez kolejny rok był wikariu-
szem w Prabutach, a następnie, także 
przez rok, ponownie wikariuszem w 
Olsztynie. W 1965 roku został mianowa-
ny socjuszem mistrza nowicjatu, zaś w 
1967 roku mistrzem nowicjatu w Dę-
bowcu. W latach 1969–77 był wikariu-
szem w Rzeszowie. Następnie na trzy 
lata powrócił do Trzcianki, gdzie był 
superiorem wspólnoty i proboszczem 
parafii. W 1980 roku został mianowany 
wikariuszem i katechetą w Warszawie. 
  

 
 
W latach 1986–89 był spowiednikiem w 
saletyńskim Wyższym Seminarium Du-

chownym w Krakowie przy ul. Koszaliń-
skiej. Przez kolejne dwa lata pomagał w 
duszpasterstwie przy kościele św. Nor-
berta w Krakowie. W roku 1991 został 
skierowany do pomocy w duszpaster-
stwie w parafii pw. Matki Bożej Saletyń-
skiej w Rzeszowie, gdzie posługiwał 
przez siedem lat.  
 
Od roku 1998 aż do śmierci przebywał 
we wspólnocie seminaryjnej przy ul. 
Koszalińskiej 12. W 2017 roku obchodził 
podwójny jubileusz: 65-lecia życia za-
konnego i 60-lecia kapłaństwa. Zmarł w 
szpitalu w Krakowie 16 maja 2019 roku. 
 
Pogrzeb śp. ks. Eugeniusza Gotkow-
skiego odbył się w poniedziałek 20 maja 
w Krakowie.  Pamiętajmy w modlitwie o 
śp. ks. Eugeniuszu. Wieczny odpoczy-
nek racz mu dać, Panie, a światłość 
wiekuista niechaj mu świeci. Niech od-
poczywa w pokoju wiecznym. Amen.      

Za: www.saletyni.pl  

 
 

ŚP. O. ZENON PIĘTA OFMConv (1942 – 2019) 
Wieloletni redaktor „Hierarchia Catholica” w Watykanie 

 
Śp. Ojciec Zenon Pięta, profes wieczy-
sty i kapłan Prowincji Matki Bożej Nie-
pokalanej w Polsce Zakonu Braci Mniej-
szych Konwentualnych, jubilat w Zako-
nie i kapłaństwie, zmarł dnia 14 maja 
2019 r. w Rzymie, w wieku 76 lat, prze-
żywszy 60 lat w Zakonie i 51 lat w ka-
płaństwie. 
 
Śp. o. Zenon urodził się 2 października 
1942 roku w Teresinie, w powiecie so-
chaczewskim. Pochodził z rodziny Sta-
nisława i Bronisławy zd. Czaplarska. 
Miał jeszcze młodsze rodzeństwo: 1 
brata i 2 siostry.  
 
Uczył się w Szkole Podstawowej w 
Paprotni. Następnie kontynuował ją w 
Gimnazjum Ogólnokształcącym w Bło-

niu. Od młodości wzrastało w nim pra-
gnienie bycia kapłanem i ostatecznie też 
„chęć poświęcenia życia swego Bogu w 
Zakonie”. Dlatego po ukończeniu pierw-
szych dwóch klas szkoły średniej popro-
sił o przyjęcie do Niższego Seminarium 
w naszym Zakonie. Jego prośba została 
pozytywnie rozpatrzona i od września 
1958 roku mógł rozpocząć zajęcia w 
NSD w Niepokalanowie.  
 
Widząc jednak, że ukończył już 9 klasę 
– jak to było w zwyczaju – składa tego 
samego roku podanie o przyjęcie do 
nowicjatu kleryków w Gnieźnie. Oficjalne 
rozpocznie go 15 października 1958 
roku. Tam otrzyma imię Zenobiusz i pod 
opieką Mistrza, o. Władysława Ryguły, 
będzie przygotowywał się do złożenia 

pierwszych ślubów zakonnych, które 
złoży 16 października 1959 roku. Po 
latach próby, 8 grudnia 1965 roku, w 
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP, w Krakowie złoży profesję wieczy-
stą. W roku 1966 otrzymał zgodę na 
powrót do używania imienia chrzestne-
go. 
 
Po kanonicznym roku nowicjatu, o. Ze-
non dokończył pozostałe klasy szkoły 
średniej w Niższym Seminarium Du-
chownym w Niepokalanowie. Oficjalnie 
egzamin maturalny będzie jednak mógł 
złożyć przed komisją państwową dopie-
ro na ostatnim roku teologii w Krakowie. 
Będąc na formacji postnowicjackiej, 
uchodził za poważnego i spokojnego, 
zdolnego i pracowitego, głęboko myślą-
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cego i chętnie pomagającego współbra-
ciom w nauce, wyróżniając się przez 
udzielanie korepetycji z łaciny (może 
dlatego wychowawcy już wtedy widzieli 
w nim przyszłego profesora). 
 
W latach 1961-1964 rozpoczyna forma-
cję do kapłaństwa i studia filozoficzne w 
Łodzi Łagiewnikach, a następnie, od 
1963 do 1967, kontynuuje studia teolo-
giczne w Seminarium Ojców Francisz-
kanów w Krakowie. Sakrament święceń 
w stopniu prezbiteratu przyjął w Krako-
wie w dniu 24 czerwca 1967 roku z rąk 
ks. bp. Juliana Groblickiego.  
 
Po rocznym tirocinium (specjalne stu-
dium pedagogiczno-duszpasterskie) w 
Krakowie, od września 1968 roku rozpo-
czyna pracę duszpasterską jako wika-
riusz parafii i katecheta w Gdyni. Jednak 
widząc w nim zdolności naukowe, już po 
roku, przełożeni wysyłają go na studia w 
zakresie Historii Kościoła na Katolicki 
Uniwersytet Lubelski. Zakończy pierw-
szy etap studiów licencjatem kościelnym 
w 1972 roku. W tym samym roku został 
przeniesiony do Warszawy, gdzie miał 
się zająć archiwum (zaczynając porząd-
kować jego zasoby) i jednocześnie 
przygotować pracę doktorską, którą 
obronił 25 maja 1975 r. Obie prace były 
poświęcone historii Zakonu Klarysek w 
Polsce. W między czasie został wysłany 
przez o. Prowincjała do Niemieckiej 
Republiki Federalnej w celach nauko-
wych (rok 1973), gdzie przebywał w 
klasztorze w Kolonii dla poznania języka 
i zbierania materiałów. 
 
Od 1 lipca 1977 udał się pod obediencję 
o. Generała do Kustodii generalnej w 
Asyżu, aby zająć się badaniami nad 
historią i źródłami naszego Zakonu w 
nowo planowanym Ośrodku Dokumen-
tacji Franciszkańskiej w Sacro Conven-
to. Jednak i tu potrzeba poznania języ-
ków, jak i nagląca potrzeba ojców z 

Polski do pracy w polonijnej parafii w 
Elmhurst (NY – USA), miały stanąć w 
poprzek tych planów i skierować kroki 
ojca Zenona za ocean. Ostatecznie 
otrzymuje obediencję, ale do Kustodii 
kanadyjskiej, gdzie miał się stawić 1 
sierpnia 1978 r.  Tym razem trudności z 
otrzymaniem wizy amerykańskiej za-
trzymają go we Włoszech, gdzie o. Ge-
nerał proponuje mu pracę przy wydawa-
niu Bullarium Franciscanum i Hierarchia 
Catholica.  

 
Decyzją o. Generała został z dniem 27 
października 1979 roku przeniesiony do 
klasztoru św. Antoniego (zwanego „Vi-
gna”) w Rzymie. Jego głównym zaję-
ciem stanie się od samego początku 
praca w Archiwum i Bibliotece Watykań-
skiej nad kolejnym IX tomem Hierarchia 
Catholica (który zostanie ukończony w 
2002 roku). W między czasie powraca 
propozycja wyjazdu do Stanów Zjedno-
czonych, do pracy w Godzinie Różań-
cowej, ale i ona ginie w podjętym przez 
Zakon zobowiązaniu przyjęcia „daru” i 
trudu nad badaniem historii Kościoła, 
któremu o. Zenon przez lata służył ze 
sprawnością „bibliotecznej myszy” - jak 
pisał o nim watykański dziennik 
l’Osservatore Romano z dnia 

13.11.2002 r. – i któremu oddawał się „z 
niezłomnością ducha, dalekowzroczno-
ścią, franciszkańską odwagą i młodzień-
czym zapałem”.  
 
O. Zenon rozpoczął też pracę nad kolej-
nym X tomem, który gorąco pragnął 
ukończyć: „Chcę pracować, dopóki będę 
mógł…” – pisał w liście do Prowincjała z 
14 lipca 2017 r.  Niestety nie sfinalizował 
tego wielkiego historycznego dzieła. Na 
przeszkodzie w jego uwieńczeniu stanę-
ła choroba, która też przyczyniła się 
bezpośrednio do jego śmierci. 
 
O. Zenon od początku drogi powołania 
świadomy „ciężarów i obowiązków pły-
nących ze ślubów zakonnych”, jednak 
„ufny w pomoc łaski Bożej” i „z silnym 
postanowieniem oddania swego życia 
na pracę w szeregach kapłańskich”, 
wytrwał wiernie w Zakonie i kapłaństwie 
aż do dnia odejścia do Pana. Dla wielu 
pokoleń (zwłaszcza studentów przeby-
wających w rzymskim klasztorze „Vi-
gna”) był przykładem gorliwości i praco-
witości (i to nie tylko na polu naukowo-
historycznym, ale także tym codzien-
nym, ochoczo troszcząc się o wygląd 
wielkiego klasztornego ogrodu). Pozo-
stanie też w pamięci jego braterskie i 
radosne usposobienie. 
 
Żegnając śp. ojca Zenona, przede 
wszystkim wyrażamy naszą wdzięcz-
ność Panu Bogu za dar powołania go do 
naszego Zakonu. Natomiast jemu sa-
memu składamy podziękowanie za jego 
zakonną, kapłańską i naukową służbę, 
która pozostawała otwarta na potrzeby 
Kościoła, Zakonu i Prowincji.  
 
Niech nasz miłosierny Pan, na którego 
wezwanie odpowiedział, przyjmie zmar-
łego o. Zenona przed swój tron i obdarzy 
go życiem wiecznym. O. Jan Oszewski, 
archiwista Prowincji 
 

 
 

ŚP. KS. WALERIAN PAPIERNIK SDS (1940 – 2019) 
Dnia 11 maja 2019 roku zmarł we Wro-
cławiu ks. Marian Papiernik SDS. Za-
kończył swoją ziemską pielgrzymkę w 
79 roku życia, w 55 roku życia zakonne-
go oraz w 52 roku kapłaństwa. Uroczy-
stości pogrzebowe odbędą się 16 maja 
2019 roku o godz. 13. w rodzinnej parafii 
pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, 
gdzie spocznie w rodzinnym grobowcu. 
 
Ks. Marian Papiernik przyszedł na świat 
2 stycznia 1940 roku w Słotowej koło 
Pilzna. Wychowywał się, wraz z czwor-
giem rodzeństwa, w rodzinie Jana i 
Eleonory zd. Kuczek. Rodzice zajmowali 

się gospodarstwem rolnym. Sakrament 
chrztu świętego otrzymał dnia 6 stycznia 
1940 roku w rodzinnej parafii. Tamże, 
dnia 30 maja 1953 roku przyjął sakra-
ment bierzmowania. Religijna atmosfera 
domu rodzinnego nie pozostała bez 
wpływu na młodego Mariana, który od 
pierwszej klasy szkoły podstawowej był 
ministrantem w rodzinnej parafii.  
 
Po ukończeniu szkoły podstawowej w 
Słotowej kontynuował edukację w liceum 
ogólnokształcącym w Pilźnie. W tym 
okresie odkrył w sobie powołanie do 
kapłaństwa. Dlatego po egzaminie doj-

rzałości, który zdał w Pilźnie w 1958 
roku, postanowił wstąpić do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Tarnowie. 
W związku z dużą liczbą kandydatów do 
seminarium został skierowany do WSD 
w Gdańsku-Oliwie. Tam studiował filozo-
fię i teologię w latach 1958-63. W tym 
czasie poważnie myślał o wyjeździe do 
pracy duszpasterskiej w Brazylii, o czym 
świadczy korespondencja z tego okresu. 
Podczas studiów na piątym roku opuścił 
Biskupie Seminarium Duchowne w 
Gdańsku-Oliwie i dnia 15 sierpnia 1963 
roku złożył podanie z prośbą o przyjęcie 
do Zgromadzenia Salwatorianów. Dnia 



14-21 maja 201          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              20/2019 (533)  

______________________________________________________________________________________________ 
 

 18 

28 września 1963 roku rozpoczął nowi-
cjat w Bagnie i przyjął imię zakonne 
Feliks. W opinii magistra nowicjatu no-
wicjusz Feliks był człowiekiem pogod-
nym, pobożnym i lubianym przez współ-
braci. Już w okresie nowicjatu zauważo-
no u niego duże zainteresowanie ka-
znodziejstwem oraz predyspozycje i 
talent do apostolatu misji i rekolekcji 
parafialnych. Pierwszą profesję zakonną 
złożył 29 września 1964 roku i konty-
nuował studium filozoficzno-teologiczne 
w Wyższym Seminarium Duchownym 
Salwatorianów w Bagnie. W 1966 roku, 
w czasie reform po Soborze Watykań-
skim II, powrócił do swojego imienia 
chrzestnego. Od września 1966 roku do 
września 1967 roku przebywał w domu 
zakonnym w Krakowie przy ul. Łobzow-
skiej 22, gdzie w ramach tzw. Tirocinium 
ukończył studium pastoralne u oo. Fran-
ciszkanów. Opinie wychowawców z tego 
okresu potwierdzają duże zainteresowa-
nie misjami parafialnymi ks. Mariana.  
 
Na mocy dyspensy (Nr. Prot. 2730/66) z 
dnia 4 maja 1966 roku, kl. Marian został 
dopuszczony do profesji wieczystej po 3 
latach formacji w Bagnie. Dnia 29 wrze-
śnia 1967 roku związał się na zawsze z 
salwatorianami poprzez śluby wieczyste. 
Sakrament prezbiteratu otrzymał, przez 
posługę bpa Andrzeja Wronki, dnia 27 
października 1967 roku we Wrocławiu. 
Pierwszą placówką duszpasterską neo-
prezbitera ze Słotowej był dom zakonny 
w Trzebini, gdzie został skierowany w 
listopadzie 1967 roku. W latach 1967-69 
pełnił obowiązki wikariusza w tamtejszej 
parafii. Już wtedy dał się poznać jako 
utalentowany kaznodzieja, uczestnicząc 
aktywnie w nabożeństwach fatimskich, 
które od 13 maja 1950 roku prowadzą 
salwatorianie w Trzebini. Po dwóch 
latach został skierowany do Dobroszyc, 
gdzie w latach 1969-72 pełnił obowiązki 
wikariusza w parafii pw. św. Jadwigi 
Śląskiej. W latach 1970-72 pełnił rów-
nież funkcję wicesuperiora miejscowej 
wspólnoty. Na mocy dekretu przełożo-
nych z dnia 30 maja 1972 roku, ks. 
Marian został przeniesiony do domu 
zakonnego w Trzebnicy. W latach 1972-
78 był wikariuszem w miejscowej parafii 
oraz sprawował urząd wicesuperiora i 
ekonoma miejscowej wspólnoty. W 1978 
roku przełożeni, widząc talent kazno-
dziejski ks. Mariana oraz predyspozycje 
do prowadzenia rekolekcji parafialnych, 

skierowali go do Krzyża Wielkopolskie-
go. Tam, w latach 1978-1981, sprawo-
wał urząd wicesuperiora miejscowej 
wspólnoty oraz podejmował prace w 
apostolacie misji i rekolekcji parafial-
nych. Kolejnym miejscem pobytu i po-
sługi duszpasterskiej ks. Mariana był 
dom zakonny w Nałęczowie, gdzie w 
latach 1981-1987 pełnił funkcję superio-
ra i ekonoma wspólnoty, cały czas 
udzielając się aktywnie w referacie misji 
i rekolekcji parafialnych.  
 

 
 
W 1987 roku został przeniesiony do 
Trzebini, gdzie przez trzy lata włączał 
się aktywnie w duszpasterstwo oraz 
kontynuował posługę misjonarza i reko-
lekcjonisty parafialnego. W 1990 roku, 
na mocy decyzji przełożonych, ks. Ma-
rian Papiernik został mianowany pro-
boszczem parafii pw. NSPJ w Trzebini 
oraz konsultorem miejscowej wspólnoty. 
Oprócz zaangażowania w posługę 
duszpasterską w parafii, ks. Marian dbał 
o rozwój kultu Madonny z Fatimy. Na 
mocy dekretu z dnia 12 czerwca 1990 
roku, został mianowany moderatorem 
nabożeństw fatimskich w Trzebini. Wy-
razem zaufania duchowieństwa diece-
zjalnego była nominacja na notariusza 
dekanatu Trzebinia, którą to funkcję ks. 
Marian pełnił do sierpnia 1994 roku. 
 
Po czterech latach, na mocy dekretu z 
dnia 1 sierpnia 1994 roku, ks. Marian 
Papiernik został przeniesiony do domu 
zakonnego w Mikuszowicach Śląskich 
oraz ponownie włączony w grupę misjo-
narzy i rekolekcjonistów parafialnych. W 
latach 1998-1999 pełnił urząd wicesupe-

riora miejscowej wspólnoty. Na mocy 
dekretu z dnia 2 czerwca 1998 roku, 
przełożeni mianowali ks. Mariana pro-
boszczem parafii pw. NMP Królowej 
Świata oraz powierzono mu kontynuację 
budowy nowej świątyni w tej parafii. 
Duża aktywność w diecezji bielsko-
żywieckiej oraz dobra opinia jaką zdobył 
w czasie głoszenia licznych misji i reko-
lekcji parafialnych, zaowocowała nomi-
nacją ks. Mariana Papiernika w 1999 
roku na urząd wicedziekana dekanatu 
Bielsko-Biała 11. W tymże samym roku, 
na mocy dekretu z dnia 29 maja, przeło-
żeni mianowali ks. Mariana Papiernika 
superiorem i ekonomem miejscowej 
wspólnoty. Oprócz zaangażowania w 
posługę duszpasterską oraz głoszenie 
rekolekcji był to okres wzmożonej pracy 
nad wykończeniem budowy miejscowej 
świątyni, cmentarza parafialnego oraz 
zaplecza duszpasterskiego wokół ko-
ścioła. W 2003 roku ks. Marian został 
zwolniony z urzędu superiora i ponownie 
powołany na urząd ekonoma miejscowej 
wspólnoty. 
 
W 2004 roku, w związku z poważną 
chorobą, ks. Marian Papiernik został 
zwolniony z urzędu proboszcza w Miku-
szowicach Śląskich i przeniesiony do 
domu zakonnego we Wrocławiu. W 
związku ze stale pogarszającym się 
stanem zdrowia i ograniczeniami z tym 
związanymi, na miarę swoich możliwości 
udzielał się jako rekolekcjonista. W 
pamięci współbraci oraz wielu ludzi, 
którym służył jako kaznodzieja i rekolek-
cjonista, pozostanie jako pogodny, rado-
sny i gościnny człowiek. W naszej pa-
mięci pozostaną jego pasja i talent ka-
znodziejski, którymi dzielił się z ludźmi 
podczas niezliczonych serii misji i reko-
lekcji parafialnych, gdzie w sposób nie-
banalny głosił Słowo Boże i szerzył kult 
Matki Bożej. 
 
Ks. Marian Papiernik zmarł dnia 11 maja 
2019 roku we Wrocławiu. Zakończył 
swoją ziemską pielgrzymkę w 79 roku 
życia, w 55 roku życia zakonnego oraz 
w 52 roku kapłaństwa. Uroczystości 
pogrzebowe odbędą się 16 maja 2019 
roku w rodzinnej parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela w Pilźnie, gdzie spocznie w 
rodzinnym grobowcu.Ks. Ireneusz Kieł-
basa SDS                        Za: www.sds.pl  

 
ŚP. O. JÓZEF WITOLD JAMIOŁ OCist (1959 – 2019) 

 
Z nadzieją zmartwychwstania pragniemy poinformować, że dnia 7 maja 2019 w 60. roku życia, 29. roku profesji zakonnej i 25 roku 
kapłaństwa opatrzony świętymi sakramentami odszedł do wieczności nasz współbrat o. Józef Witold Jamioł OCist z Opactwa w 
Szczyrzycu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobote 11 maja.                                                    Za: www.szczyrzyc.cystersi.pl  

 


