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Wiadomość Tygodnia 

JASNOGÓRSKA  EKSPIACJA    
 

Msza św. ekspiacyjna za zniewagi Chrystusa i Maryi w znaku 
jasnogórskiej Ikony została odprawiona na Jasnej Górze w so-
botę, 25 maja, w przeddzień Dnia Matki. Modlitwie na jasnogór-
skim Szczycie towarzyszyły słowa: „Mój Kościół, moja Matka”.  
 
Na modlitwę zaprosił wiernych abp Wacław Depo, metropolita 
częstochowski, przewodniczący Komisji Maryjnej Episkopatu 
Polski podkreślając, że „w czasie, który obfituje w nasilające się 
ataki na wspólnotę wiary Kościoła, znaki sakramentalne i sym-
bole, na więź z żywymi osobami-naszego Pana i Zbawiciela i 
Jego Matkę” trzeba mobilizacji i świadectwa. W arch. często-
chowskiej od niedzieli, 19 maja trwa nowenna przebłagalna za 
profanację Maryi w znaku jasnogórskiej Ikony. W każdej parafii 
zanoszony jest akt wynagradzający Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi.  
 
Eucharystia na Szczycie jasnogórskim o godz. 13.00, sprawo-
wana była w intencjach przebłagalnych za ostatnie profanacje i 
prowokacje wobec Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej. W 
zorganizowanej grupie we Mszy św. wzięli udział członkowie 
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, którzy uczest-
niczą w dorocznej, ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę.  
 
Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita często-
chowski, a koncelebrowali m.in.: biskup pomocniczy Andrzej 
Przybylski i przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra. Oprócz 
członków „Civitas Christiana”, przybyły osoby życia konsekro-
wanego, członkowie Duszpasterstwa Służby Zdrowia odprawia-
jący swoje doroczne rekolekcje, dziennikarze mediów katolic-
kich i pielgrzymi.  
 
Przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra mówił na początku Mszy 
św.: „W przededniu Dnia Matki wypowiadamy nasze przebłaga-
nie za profanacje Matki, Królowej Polski, która w zranionym ob-
liczu i w swym zatroskaniu spogląda na nas, jest blisko każdego 
z nas, obecna w niemal w każdym polskim domu, w kraju i po-
śród Polaków żyjących na obczyźnie. W tych dniach, kiedy cała 
archidiecezja i Polska trwa na modlitwie ekspiacyjnej za znie-
wagi wobec Chrystusa i Jego Matki w tym jasnogórskim wize-
runku, my dziś wołamy z bólem serca o opamiętanie, o nawró-
cenie dla wszystkich, którzy nie szanują naszych świętości i na-
szej historii. Chcemy odważnie wypowiedzieć za Prymasem Ty-
siąclecia nasze ‘non possumus’ wobec tego, co poniża, co wy-
szydza, co wprost obraża tak drogie dla nas wartości”.  
 
„W przeddzień Święta Matki, odczuwając tutaj macierzyńską 
obecność Maryi w Jej obrazie jasnogórskim, przychodzimy do 
Niej, by wypowiedzieć wszystko, czym żyjemy – naszą radość i 
nadzieję, ale zarazem ból i trwogę o kształt naszego życia i lęk 
przed przyszłością” – mówił w homilii abp Wacław Depo.  
 

„Ufamy, że przez wstawiennictwo Maryi nasze dzisiejsze piel-
grzymowanie, mające charakter ekspiacyjny i zawierzenia Bogu 
wbrew tym bolesnym faktom, spełni swoją właściwą rolę, gdy 
rozbudzi w nas prawdziwą tęsknotę za Bogiem, mocne pragnie-
nie nawrócenia z naszych grzechów i osobistej odnowy życia w 
klimacie żarliwej modlitwy i solidarności z najbardziej potrzebu-
jącymi” – podkreślił metropolita częstochowski.  
 

 
 
Jak podkreślił kaznodzieja, „Europa znów stała się terenem mi-
syjnym”. Ks. arcybiskup przywołał wezwanie papieża św. Jana 
Pawła II wypowiedziane w czerwcu 1979 roku w Warszawie: 
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”, a 
także papieskie słowa skierowane podczas podróży do Francji 
na początku pontyfikatu w 1980 roku, kiedy Jan Paweł II „posta-
wił pytanie, miał odwagę postawić to pytanie Francji i Europie – 
‘Co uczyniłaś z łaską chrztu, czy jesteś wierna Bogu, pierwo-
rodna córko Kościoła?’  
 
„To pytanie o wierność łasce Chrztu świętego, odrzucenie złego 
ducha, powracają i dziś, nie tylko w świecie, Europie, we Francji 
podpalanych kościołów, ale i w Polsce – o rozdział Kościoła od 
państwa, jakby nie zauważono autonomii tych dwóch porząd-
ków – mówił abp Depo – Woła się o usuwanie pomników św. 
Jana Pawła II z przestrzeni publicznej oskarżając Go o tuszo-
wanie zła poszczególnych duchownych, i narzucanie nam od-
powiedzialności zbiorowej całego Kościoła za czyny poszcze-
gólnych przestępców. Nie dajmy się wciągnąć w pułapkę, bo 
kultura chrześcijańska nie zna odpowiedzialności zbiorowej”.  
 
„A my tak jakbyśmy byli uśpieni. Czym? Pozorną wolnością, 
która wybiera poza Bogiem i wbrew Bogu” – mówił metropolita 
częstochowski.  
 
„Skoro już nas nie dziwi, że zostaliśmy uśpieni w reakcjach, gdy 
w środkach społecznego przekazu kpi się z chrześcijańskiego 
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sposobu życia, a każdy ma swoją prawdę i swoje sumienie, to 
chrześcijaństwo jest już uważane za relikt przeszłości. Kiedyś 
uważano, że wystarczy być przyzwoitym człowiekiem, a to 
oznaczało, godzącym się na kompromis, na słabość, na prze-
ciętność i na grzech. Dzisiaj trzeba powiedzieć – w naszym 
świecie, w Polsce, to już nie wystarczy!” – wołał ks. arcybiskup.  
 
„Maryjo, pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo 
poprzez kłamstwo zakorzenia się w sercach Polaków – mówił 
abp Depo – Niech te działania w prasie, radio, telewizji, w szko-
łach i uniwersytetach, jak również w teatrach, kabaretach i na-
szych ulicach, nie zamykają nam dróg ku prawdziwej polskiej 
solidarności, a zarazem dróg ku przyszłości, budowanej na ła-
sce Twojego Syna i z pomocą Bożego Ducha. Niech w Twoim 
sercu, Maryjo odsłoni się dla nas wszystkich światło nowej na-
dziei. Prosimy Cię, niech w Ojczyźnie Jana Pawła II, i Sługi Bo-
żego kard. Stefana Wyszyńskiego, nigdy nie zagaśnie słowo 
nadziei na życie, pokładanej w Bogu”.  
 
Na zakończenie abp Wacław Depo odczytał Akt wynagrodzenia 
Niepokalanemu Sercu Maryi, wypowiadany w ostatnich dniach 
we wszystkich kościołach arch. częstochowskiej:  
 
Niepokalane Serce Maryi, arcydzieło Wszechmocy Bożej, 
chwalebny przybytku Trójcy Przenajświętszej, wielkim naszym 
szczęściem jest, że możemy Cię uczcić i wielbić. Tak nas bar-
dzo ukochałaś, a po Bogu zawdzięczamy Ci wszystko. Jezus 
dany nam jest przez Ciebie, dla nas też i dla naszego zbawienia 
połączyłaś swoje cierpienia z Jego cierpieniami, bo „jak morze 
była wielka Twoja boleść”. A jednak są nieszczęsne dusze, 
które zamiast miłować Cię bez granic, owładnięte przez sza-
tana, ośmielają się ohydnymi bluźnierstwami obrzucać Twoje 
Imię i najszczytniejsze Twoje przywileje. Codziennie miliony 
chrześcijan grzechami swymi odnawiają mękę Chrystusową i 

ranią Twe Serce. My sami, niestety, częstokroć przez nasze 
upadki znajdowaliśmy się w ich szeregach. Przebacz nam, o 
Królowo i Matko Miłosierdzia, wszystkie nasze niewierności 
względem Ciebie. Mocniej niż dotąd przyrzekamy, przy pomocy 
łaski Bożej, iż będziemy Cię czcić, kochać i naśladować. W du-
chu wynagrodzenia odnawiamy nasze całkowite oddanie się 
Tobie, ofiarując Ci wszystko, co mamy i czym jesteśmy, a od-
daniu temu okażemy się wiernymi, żyjąc w zależności od Ciebie 
i działając dla Twej chwały i królestwa Twego Syna.  
 
Za wszystkie bluźnierstwa zwrócone przeciwko Tobie słowem 
lub pismem czy obrazem  
Wierni – Wynagradzamy Twemu Sercu, Maryjo.  
Za profanowanie Twych świętych wizerunków  
Wierni – Wynagradzamy Twemu Sercu, Maryjo.  
Za zniewagi i niewdzięczności, jakimi raniliśmy Twe Serce Ma-
cierzyńskie  
Wierni – Wynagradzamy Twemu Sercu, Maryjo.  
Za nieznajomość i zawinioną obojętność względem Ciebie, w 
jakiej żyje tak wielu naszych braci chrześcijan  
Wierni: Wynagradzamy Twemu Sercu, Maryjo.  
 
Pragniemy godnie wynagrodzić Ci te wszystkie zniewagi, jed-
nocząc się ze wspólnotą i chórami Aniołów, Świętych Pańskich 
i wybranych dusz, które Cię wielbią w niebie i na ziemi. Racz 
przyjąć hołd naszej synowskiej miłości, okaż się nam Matką i 
spraw, abyśmy byli godni należeć do grona Twych sług i Twoich 
dzieci. Amen.  
 
Metropolita częstochowski przed błogosławieństwem podzięko-
wał wszystkim za obecność i wspólną modlitwę, „za tę przysło-
wiową godzinę solidarnej modlitwy dla przeproszenia naszej 
Matki i Królowej”                                     Za: www.jasnagora.com 

 
 
 
 

  Wiadomości krajowe  
 
 

 

300-LECIE LORETO U KRAKOWSKICH KAPUCYNÓW 
 

W niedzielę 26 maja 2019 roku, święto-
waliśmy  300 rocznicę poświęcenia kra-
kowskiego Domku Loretańskiego, domu 
Dziewicy z Nazaretu i domu Świętej Ro-
dziny.  O godz. 19.00 uroczystą Mszę 
święta połączoną z aktem zawierzenia 
Maryi, sprawował br. Robert Cielicki 
OFMCap. Eucharystię poprzedziło nabo-
żeństwo majowe, podczas którego 
mieszkańcy Krakowa ofiarowali obraz 
wotywny Matki Bożej Loretańskiej. 
 
Gdy już całkowicie ukończono budowę i 
upiększenie kaplicy Loretańskiej, o. 
gwardyan Franciszek z Warszawy, z po-
rządku gwardyanów klasztoru siódmy, a 
jako Polak pierwszy, kosztem J.[aśnie] 
W.[ielmożnego] Pana Albrechta Dembiń-
skiego [fundatora klasztoru], przygotował 
wszystko do uroczystości poświęcenia 
Domku Matki Bożej, której dopełnił Naj-
przewielebniejszy ks. Piotr Tarło, biskup 
kijowski, w piątą niedzielę po Wielkiej-
nocy roku 1719 dnia 5 maja. Tak ku po-
żytkowi duchowemu i uszczęśliwieniu 

mieszkańców Krakowa, jako też okolicz-
nych pobożnych dusz, na polskiej ziemi z 
rzędu stanął trzeci Domek Matki Bożej na 
wzór Domku Loretańskiego, jak najpo-
dobniej zbudowany i pobożności wier-
nych oddany. 
 
Od tego wydarzenia, opisanego w Kro-
nice klasztoru Braci Mniejszych Kapucy-
nów w Krakowie, mija w tym roku 300 lat. 
Wiele się wydarzyło w ciągu tych trzech 
wieków. Poznajmy tego niezwykłego 
świadka historii, patriotyzmu i duchowo-
ści, jakim jest Domek Loretański w Kra-
kowie. 
 
Budowla nawiązuje do sanktuarium 
Świętej Rodziny w Loreto we Włoszech, 
którego mury wg tradycji pochodzą z 
domu rodzinnego Jezusa, Maryi i Józefa 
w Nazarecie. Z obawy przed zburzeniem 
go przez muzułmanów, pod koniec XIII w. 
krzyżowcy przetransportowali go w czę-
ściach do Italii, gdzie szybko rozwinął się 
jego kult. Początkowo dotyczył on ścian 
Świętego Domku, a z biegiem czasu 

skoncentrował się wokół cudownej figury 
Matki Bożej. Do dzisiaj Święty Domek w 
Loreto jest uważany za jedno z central-
nych miejsc kultu maryjnego na świecie. 
 
Krakowski Domek Loretański – wyjaśnia 
br. Bogumił Kusiak, archiwista kapucy-
nów w Krakowie – miał spełniać rolę ro-
dowej kaplicy fundatora kapucyńskiego 
klasztoru i kościoła, Wojciecha (Al-
brechta) Dembińskiego. Został zbudo-
wany ściśle według wymiarów sanktua-
rium loretańskiego, co było warunkiem 
uzyskania wszelkich przywilejów i odpu-
stów. Dokładne plany Domku, na podsta-
wie materiałów przysłanych z Loreto, 
opracował znany polski architekt epoki 
baroku Kacper Bażanka. On też nadzo-
rował budowę. Na wiosnę 1712 rozpo-
częto pierwsze prace i po trzech latach 
budowla był już przykryta dachem. Prace 
wykończeniowe jednak przedłużyły się 
do wiosny 1719, kiedy to Domek został 
uroczyście poświęcony i oddany do kultu. 
Jego wnętrze nawiązuje do oryginału z 
Loreto: składa się z dwóch pomieszczeń 

http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/37906.mp3
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„pokoiku” i „kuchenki”, a oświetlone jest 
jednym oknem z ozdobną metalową 
kratą. We wnęce ołtarzowej znajduje się 
figura Matki Bożej Loretańskiej – aktu-
alna została przysłana w 1967 przez ka-
pucynów obsługujących Święty Domek w 
Loreto. Na ołtarzu usytuowanym pomię-
dzy „pokoikiem” a „kuchenką” stała do tej 
pory szafka kabinetowa króla Jana III So-
bieskiego, ofiarowana kapucynom przez 
jego syna Jakuba w 1733 i służąca jako 
tabernakulum. Obecnie znajduje się w 
Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilano-
wie i w przyszłym roku ma wrócić na 
swoje dotychczasowe miejsce. Warto 
wspomnieć jeszcze o polichromii, która 
zdobi wewnętrzne ściany Domku, wyko-
nanej w okresie międzywojennym XX w. 
przez prof. Jana Bukowskiego. Przedsta-
wia ona dwie sceny nawiązujące do ta-
jemnicy Nazaretu: Zwiastowanie NMP i 
życie ukryte Jezusa w swoim rodzinnym 
mieście. 
 
Historia krakowskiego Loreto jest ściśle 
związana z tradycją patriotyczną na-
szego kraju. Br. Jerzy Pająk, duszpasterz 
środowisk patriotycznych w Krakowie, z 
dumą przypomina, że w dniu 24 marca 
1794 w Domku Loretańskim miała miej-
sce uroczystość, która konwentowi kapu-
cynów nadała największy rozgłos. Wo-
dzowie Insurekcji, gen. Tadeusz Ko-
ściuszko i gen. Józef Wodzicki wraz ze 
swym sztabem, udali się tego dnia wcze-
snym rankiem do Loretu stojącego w po-
bliżu pałacu Wodzickiego, gdzie uczest-
niczyli we Mszy św., a po jej zakończeniu 
z wyciągniętymi pałaszami złożyli przy-
sięgę poświęcenia życia za wiarę i Ojczy-
znę. Kronika klasztorna podaje, że ów-
czesny gwardian klasztoru, o. Tadeusz 
Krawczyński, udzielił wszystkim błogo-
sławieństwa i przemówił: „Tak jak nie-
gdyś jeden z kapucynów, Przewielebny 
Ojciec Marek z Aviano słynnemu królowi 
Polski imieniem Sobieski błogosławił, tak 
i ja wam błogosławię”. Następnie podał 
im do ucałowania krzyż, pokropił ich 
wodą święconą, po czym br. Antoni od-
prowadził zebranych do furty ogrodowej 
pałacu Wodzickich, skąd wszyscy udali 
się na Rynek krakowski, by ogłosić po-
czątek Insurekcji. Wydarzenie to upa-
miętniają dwie tablice: jedna na ze-
wnętrznych murach Domku Loretań-
skiego, a druga w jego wnętrzu, u stóp oł-
tarza, a więc w miejscu, gdzie składano 
przysięgę. Do tradycji patriotycznych na-
wiązują także korytarze otaczające sam 
Domek, czyli krużganki loretańskie. Na-
zywane są często campo santo patrio-
tycznego Krakowa, zdobią je bowiem 
liczne epitafia upamiętniające czyn legio-
nowy oraz tych, którzy zostali zamordo-
wani i zamęczeni w łagrach, na zesłaniu 
i w więzieniach w czasie II wojny świato-
wej.  

Pod niektórymi ciągle pojawiają się 
świeże kwiaty – symbol szacunku, 
wdzięczności i pamięci rodaków. Więk-
szość z tych tablic zostało umieszczo-
nych na krużgankach pod koniec ubie-
głego stulecia za czasów posługi gwar-
diańskiej br. Józefa Mońki i zaprojekto-
wanych przez p. Piotra Boronia, jednego 
z członków Towarzystwa Opieki nad 
Domkiem Loretańskim. Trzeba też do-
dać, że Matka Boża Loretańska jest Pa-
tronką lotników. Toteż co roku, już od 40 
lat, przyjeżdżają tu piloci i lotnicy z całej 
Polski i zza granicy, na swoje patronalne 
święto, które przypada 10 grudnia. Uro-
czystości te organizuje kapelan lotników, 
br. Dominik Orczykowski. 
 
Domek Loretański niesie ze sobą także 
głębokie przesłanie duchowe. Przede 
wszystkim jest to dom, a więc miejsce 

schronienia, odpocznienia, w którym two-
rzą się więzi, w którym człowiek uczy się 
i doświadcza miłości. Każdy może zatem 
w tym miejscu znaleźć swój dom, nawią-

zując i rozwijając osobistą relację z Jezu-
sem, Maryją i Józefem, wchodząc w krąg 
miłości, która panowała w łonie Świętej 
Rodziny. Papież Franciszek podczas te-
gorocznej pielgrzymki do sanktuarium w 
Loreto wskazał na trzy kategorie ludzi, 
dla których jest ono szczególnym do-
mem: młodzi, rodziny i chorzy. „Święty 
Domek jest domem młodzieży, ponieważ 
tutaj Dziewica Maryja, młoda dziewczyna 
pełna łaski, nadal przemawia do nowych 
pokoleń, towarzysząc każdemu w poszu-
kiwaniu swego powołania”. Jest to zatem 
uprzywilejowane miejsce, w którym lu-
dzie młodzi mogą poszukiwać swego po-
wołania w szkole Maryi – kobiety, która 
słucha Słowa, uważnie rozeznaje plan 
Boga i podejmuje odważną decyzję. Dla-
tego właśnie w loretańskim sanktuarium 

papież zdecydował się podpisać adhorta-
cję apostolską, będącą owocem ubiegło-
rocznego synodu poświęconego ludziom 
młodym. Nosi ona tytuł „Christus vivit – 
Chrystus żyje”. Krakowski Loret ma w 
tym względzie w swojej historii epizod 
godny odnotowania. 25 sierpnia 1887 
znany już wówczas i ceniony malarz, 
Adam Chmielowski, w tym właśnie miej-
scu rozpoznaje swoje życiowe powołanie 
i przywdziewa habit tercjarski św. Fran-
ciszka, przyjmując imię Albert. Rok póź-
niej wraz ze złożeniem przez niego ślu-
bów tercjarskich na ręce kard. Albina Du-
najewskiego bierze początek Zgroma-
dzenie Braci III Zakonu św. Franciszka 
Posługujących Ubogim, zwane popular-
nie Albertynami. Sam założyciel po blisko 
trzydziestoletniej ofiarnej posłudze ubo-
gim umiera w opinii świętości i 12 listo-
pada 1989 zostaje kanonizowany. Do-
mek Loretański to także dom rodziny. „W 
nazaretańskim domu – mówił dalej pa-
pież Franciszek – Maryja przeżywała 
wiele relacji rodzinnych jako córka, na-
rzeczona, oblubienica i matka. Z tego 
względu każda rodzina w jej różnych ele-
mentach znajduje tutaj gościnę i inspira-
cję, aby przeżywać swoją tożsamość”. 
Loreto to w końcu dom chorych. Wobec 
kultury odrzucenia, dominującej w dzi-
siejszym świecie, papież wskazał na Do-
mek Loretański, jako na symbol każdego 
domu, w którym chory znajduje przyjęcie, 
zrozumienie, miłość i troskę. 
 
Krakowski Loret ze swoją trzystuletnią hi-
storią, tradycją patriotyczną i ścisłym du-
chowym związkiem z sanktuarium Świę-
tej Rodziny we włoskim Loreto jest zatem 
miejscem, które ma wiele do powiedze-
nia nam współczesnym, często rozpro-
szonym i pochłoniętym codziennymi 
sprawami, a nierzadko zanurzonym w kli-
macie duchowej obojętności i przeciętno-
ści.                          Za: www.kapucyni.pl 

http://www.kapucyni.pl/
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 ROZPOCZĘCIE OBCHODÓW 100-LECIA    

 OBECNOŚCI  OBLATÓW W POLSCE   
A  
 
W 1919 roku pierwsi oblaci polscy głosili kazania podczas ob-
chodów kalwaryjskich. Przygotowując się do rocznicy 100-lecia 
istnienia struktur Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej, w dorocznej Pielgrzymce Mężczyzn do Piekar-
skiego Sanktuarium uczestniczyła administracja prowincji na 
czele z o. Pawłem Zającem OMI – prowincjałem, przełożeni ob-
lackich domów zakonnych, klerycy i nowicjusze. 
 
W tegorocznej pielgrzymce mężczyzn do Matki Bożej Piekar-
skiej uczestniczą Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej na czele 
ze swoim prowincjałem (ks. Pawłem Zającem). Są z nami dla-
tego, że równe 100 lat temu pierwsi polscy oblaci też byli w Pie-
karach. W okresie przygotowań do plebiscytu głosili pielgrzy-
mom i w okolicznych parafiach kazania religijno-patriotyczne i 
rekolekcje w języku polskim; podtrzymywali ducha polskości.  
 
Dzisiejszą pielgrzymkę uważają za wprowadzenie do jubileuszu 
100-lecia posługi w naszej ojczyźnie! Drodzy Bracia, życzmy 
Wam następnych stu lat posługi – mówił Metropolita Katowicki – 

abp Wiktor Skworc. Podczas Eucharystii, jako dar ołtarza zło-
żono w ofierze ornaty maryjne, aby służyły Sanktuarium Matki 
Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Ślą-
skich. Jest to dar oblatów, rozpoczynających świętowanie jubi-
leuszu 100-lecia obecności w Polsce. Podczas popołudniowej 
modlitwy mężczyzn wystąpił zespół klerycki “Gitary Niepokala-
nej”.  
 

 
 
W pielgrzymce do Piekar Śląskich uczestniczyło w tym roku ok. 
80 tysięcy pątników.                                        Za: www.oblaci.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

POLSCY ORIONIŚCI 
WIZYTOWANI  PRZEZ GENERAŁA 

 
Zgromadzenie Księży Orionistów w Pol-
sce przeżywa w maju ważne wydarzenie 
formacyjne i braterskie. Od 6 maja 
do końca miesiąca trwa  Kanoniczna Wi-
zytacja Generalna.  
 
Do Polski przyjechał Przełożony Gene-
ralny ks. Tarcisio Vieira FDP wraz z całą 
Radą Generalną. Przybyli ks. Oreste Fer-
rari FDP, ks. Fulvio Ferrari FDP, ks. Fer-
nando Fornerod FDP, ks. Pierre Koussai 
FDP, ks. Laureano De La Red Merino 
FDP. Przeprowadzają wizytację w każ-
dej wspólnocie i dziele w Polsce i na Bia-
łorusi. 

 

 
 
16 maja przeżywaliśmy uroczystość św. 
Alojzego Orione. Msza Święta była spra-
wowana przez Radę Generalną w Parafii 
św. Alojzego Orione w Warszawie. Prze-
wodniczył ks. dr Krzysztof Miś FDP, na-
tomiast homilię wygłosił ks. Tarcisio 
Vieira FDP.  Swoją homilię w nawiązaniu 
do słów św. Pawła ks. Generał zakończył 

słowami: „Tylko pamięć historyczna jest 
słowem wystarczającym aby pogłębić 
naszą odwagę, poznając naszą historię, 
historię miłości ks. Orione do Polski, jego 
przesłanie. Tylko w ten sposób będziemy 
mieli odwagę być księdzem Orionie 
w Polsce. W tym dniu Rada Generalna 
miała również swoje posiedzenie zasta-
nawiając się różnymi aspektami dotyczą-
cymi obecności orionistów w Polsce. 
 
W następnym dniu obyło się spotkanie 
Rady Generalnej z Radą Prowincjalną 
mające na celu wypracowanie wspól-
nych wniosków i decyzji dotyczące przy-
szłości Polskiej Prowincji. Poruszono ta-
kie tematy jak: projekt globalny, formacja, 
struktury komunii i misji, życie duchowe, 
administracja.             Za: www.orione.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO „GDY 

MYŚLĘ MISJE” W PIENIĘŻNIE 
 
18 maja 2019 roku w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pie-
niężnie odbył się finał VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego „Gdy myślę misje...” W tym roku konkurs przebiegał 
pod hasłem „Świat radości i pokoju.” 
 
Na tegoroczną edycję konkursu nadesłano 1398 prac plastycz-
nych w 4 kategoriach wiekowych. Uczestnicy pochodzili z ponad 
100 miejscowości w całym kraju. Na rozpoczęcie uroczystości 
finałowej o. Wiesław Dudar SVD, Dyrektor Muzeum Misyjno-Et-
nograficznego w Pieniężnie oraz główny organizator konkursu, 
przywitał uczestników programu zachęcając do wspólnej modli-
twy i zabawy. 
 
Mszy Św. przewodniczył ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy 
Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła 

św. Piotra Apostoła. W homilii zachęcał, aby za przykładem mi-
sjonarzy głosić Ewangelię w swoim środowisku oraz aby być 
świadkiem zmartwychwstałego Pana, który daje prawdziwą ra-
dość i pokój. Uczestnicy modlili się za dzieci całego świata oraz 
za Mamy z okazji zbliżającego się ich święta. Prosili też o dar 
nowych świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.  
 
Oprawą muzyczną liturgii zajął się tradycyjnie zespół „Świą-
teczna Kapela” z Dobrego Miasta, a uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 21 w Elblągu byli odpowiedzialni za służbę liturgiczną 
i dary ofiarne. 
Po Mszy Św. miała miejsce prezentacja multimedialna przygo-
towana przez ks. Macieja Będzińskiego zatytułowana ”Z misjo-
narzami na 5 kontynentach”. Przybliżyła ona zgromadzonym 
pracę misjonarzy w wielu państwach świata na wszystkich kon-
tynentach. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się wielu in-
teresujących szczegółów dotyczących codziennego życia 
mieszkańców krajów misyjnych jak również zapoznać się z bo-
gactwem kultur poszczególnych ludów. Program uświetnił krótki 
koncert „Świątecznej Kapeli” podczas którego wszyscy mogli 
dołączyć się do śpiewu. 

http://www.orione.pl/
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Następnie młodzi uczestnicy spotkania, wcześniej już podzielni 
na grupy kontynentalne, wzięli udział w zajęciach warsztato-
wych. W ich skład wchodziły warsztaty plastyczne przygoto-
wane przez organizatorów programu, warsztaty taneczne, które 

przeprowadziła Marta Herkt, nauka gry na bębnach pod kierun-
kiem Joanny i Łukasza Kućków oraz spotkanie z misjonarzem - 
o. Ericem Hounake SVD pochodzącym z Togo. 
O godz. 15.00 nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu i nagro-
dzono laureatów. Uczyniła to s. Hanna Lellek SSpS, współorga-
nizatorka konkursu. Posiadacze dodatkowego „szczęśliwego 
losu” cieszyli się misyjnymi upominkami. DJ Damian Protasie-
wicz z Olsztyna zadbał o oprawę muzyczną tej części programu, 
co spotkało się z żywą reakcją dzieci i młodzieży, jak również 
opiekunów i rodziców. Każdy dał się porwać tym niezwykłym ryt-
mom. Przez cały czas spotkania w kościele seminaryjnym 
można było obejrzeć wystawę złożoną z prac plastycznych te-
gorocznych laureatów. 
 
Na zakończenie spotkania wypuszczone zostały gołębie, które 
miały symbolizować pozdrowienia do dzieci całego świata i 
przesłanie pokoju. 
 
Wszystkim gorąco dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu i 
przygotowaniu tego spotkania, a młodym uczestnikom oraz ich 
rodzicom i opiekunom za przybycie i udział w programie. Pozo-
staje nam powiedzieć radosne „Do zobaczenia za rok”. 

Za: www.werbisci.pl  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KAPITUŁA CIESZYŃSKICH 
ELŻBIETANEK 

 
W dniach 15-19 maja br. w Cieszynie od-
była się kapituła generalna Zgromadze-
nia Sióstr św. Elżbiety Węgierskiej Trze-
ciego Zakonu Regularnego św. Fran-
ciszka, popularnie zwanego Elżbietan-
kami Cieszyńskimi. 
 
Na mocy specjalnej delegacji ordynariu-
sza Bielsko-Żywieckiego ks. bp. Romana 
Pindla, kapitule przewodniczył oraz prze-
prowadził wcześniejszą wizytację gene-
ralną oficjał Sądu Biskupiego w Bielsku-
Białej o. Ezdrasz Biesok OFM. 

 

 
 
Kapituła, między innymi, wybrała nową 
przełożoną generalną, którą została, po-
chodząca z Chorzowa, 38-letnia s. Al-
berta Jasek, dotychczasowa dyrek-
torka  Domu Pomocy Społecznej „Beta-
nia” w Cieszynie. Radnymi zostały: s. 

Paula Florczyk (wikaria), s. Wiktoria Ka-
sperek, s. Benedykta Drobek i s. Noemi 
Haratyk. 
Elżbietanki Cieszyńskie biorą początek 
od matki Apollonii Radermecher z Akwi-
zgranu, która inspirowana duchowością 
św. Elżbiety Węgierskiej, założyła tamże 
w 1626 r.pierwszy klasztor mający na 
celu opiekę nad chorymi. Do Cieszyna 
siostry przybyły w 1753 r.gdzie nieprze-
rwanie służą chorym w swoim szpitalu 
i innych domach pomocy chorym i po-
trzebującym. 

Za: www.prowincja.panewniki.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

100-LECIE NAJSTARSZEGO ZMARTWYCHWSTAŃCA 

 
Ksiądz Józef Obuchowski CR z sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego w Gdańsku-Strzyży był w swoim długim życiu żołnierzem 
AK, organistą, więźniem NKWD i generałem zgromadzenia. 
 
W swoje 100. urodziny najstarszy zmartwychwstaniec na świe-
cie, od 65 lat kapłan, wspominał najważniejsze momenty swego 
życia. Ojciec Józef urodził się 17 kwietnia 1919 r. w Nowej Ru-
dzie na Wileńszczyźnie. Tam też spędził dzieciństwo i młodość. 
– Skończyłem szkołę powszechną, ale ponieważ dużo chorowa-
łem w wieku 11 i 12 lat, miałem dwa lata przerwy w nauce. W 
1938 r. pojechałem do Wilna, aby uzupełnić wykształcenie, roz-
począć jakieś studia. Tam, będąc członkiem Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży, nawiązałem kontakt z Archidiecezjal-
nym Instytutem, gdzie do wojny uzupełniałem naukę. Po jej wy-
buchu wróciłem do domu rodzinnego – wspomina jubilat. 
 
Uczta u ojca 

 
Józef Obuchowski wstąpił do Armii Krajowej i całą wojnę walczył 
na Wileńszczyźnie, przyjmując pseudonim „Wrzos”. Rok po za-
jęciu Kresów przez Sowietów, w kwietniu 1946 r., został aresz-
towany przez NKWD i przewieziony do więzienia w Grodnie. – 

Zaczęły się przesłuchania, które standardowo trwały od piątku 
do wtorku, bez przerwy. Nie wolno mi było przez te dni zasnąć. 
Jak zasypiałem, przesłuchujący od razu krzyczał i groził, ale nie 
uderzył. W czasie badań słyszałem przerażające jęki torturowa-
nych. Zastanawiałem się, dlaczego jeszcze mnie nie torturują. 
 
Wkrótce wszystko się wyjaśniło. Naczelnik więzienia wezwał 
mnie do siebie i powiedział po rosyjsku: „Byłem u twojego ojca i 
on przyjął mnie jak człowiek. Wszystko wiem i uwolnię cię”. Jak 
się okazało, naczelnik z całym sztabem żołnierzy przybył do 
domu moich rodziców. Ojciec powyciągał pochowane w różnych 
miejscach zapasy jedzenia i wódki, zaprosił wszystkich na 
ucztę. Jedli i pili przez trzy dni, jedenastu chłopów – wspomina 
ks. Józef. 

 
Biurko z obrazkiem 

 
Po powrocie do domu z więzienia przyszły zakonnik zgłosił się 
na wyjazd repatriacyjny do Warszawy. – Byłem ostrożny i na 
wszelki wypadek podróż spędziłem w wagonie bydlęcym, z kro-
wami. Dzięki temu miałem świeże mleko przez całą drogę. Po 
przyjeździe do zrujnowanej stolicy szedłem miastem na oślep, 
aż dotarłem do kaplicy na górnym Mokotowie przy ul. Rakowiec-

http://www.werbisci.pl/
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kiej. W środku zobaczyłem szklaną trumnę z relikwiami św. An-
drzeja Boboli.Święty Andrzej był mi szczególnie bliski, do niego 
często modliłem się w więzieniu NKWD. Jego tak strasznie mę 
czono przed śmiercią… Po modlitwie poszedłem na dolny Mo-
kotów, gdzie zobaczyłem częściowo zniszczony kościół. W kan-
celarii zastałem księdza, przywitałem się po łacinie. Proboszcz 
przyniósł mi miskę z wodą do umycia, nakarmił i zapytał, czy 
gram na organach. Odpowiedziałem, że tak. Poszliśmy na chór. 
Zagrałem, zaśpiewałem i… zostałem organistą. Otrzymałem po-
kój na parterze, w nim łóżko, krzesło i biurko. Na blacie biurka 
leżał obrazek. Był na nim św. Andrzej Bobola – wspomina ka-
płan. 
 
W służbie Chrystusa 

 
– Decyzję o wstąpieniu do zakonu podjąłem, gdy rozpoczęły się 
prześladowania duchownych. Widząc powojenne spustoszenie 
moralne, zapragnąłem pracować nad odnową społeczeństwa, 
zostając duchownym. O zmartwychwstańcach słyszałem na wy-
kładach z literatury polskiej. Szczególnie zainteresowała mnie 
postać Bohdana Jańskiego, świeckiego po różnych przeżyciach, 
który za namową Adama Mickiewicza postanowił założyć nowe 
zgromadzenie jako ratunek dla Polski – wspomina ks. Józef. 15 
sierpnia 1950 r. J. Obuchowski złożył pierwsze śluby zakonne, 
a następnie rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie. 
 
W 1954 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował w Warszawie, 
następnie – do 1960 r. – w Poznaniu. Potem został probosz-
czem w Drawsku Pomorskim, gdzie opiekował się wiernymi w 
aż 16 kościołach filialnych.  
 
– W 1969 r. na kapitule generalnej w Rzymie zostałem wybrany 
przełożonym generalnym Zgromadzenia Zmartwychwstania 

Pańskiego na 6-letnią kadencję. Potem pracowałem jeszcze w 
kraju, a w latach 1977–1991 sprawowałem funkcję rektora Pol-
skiej Misji Katolickiej w Ziemi Świętej, rezydując w Jerozolimie. 
Ojczyznę Jezusa poznałem dobrze, przeszedłem ją wzdłuż i 
wszerz, oprowadzając pielgrzymki – dodaje o. Józef. 
 

 
 
Po powrocie z Izraela, od stycznia 1991 r., o. Józef jest rezyden-
tem w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku-Strzyży. 
Mszę św. odprawia codziennie w kaplicy domu zakonnego albo 
w swoim pokoju. Współbraci prosi regularnie o dostarczanie ka-
tolickiej prasy i książek. Zapowiedział, że ten numer „Gościa” też 
przeczyta. Korzystałem ze wspomnień o. Józefa Obuchow-
skiego spisanych przez Grażynę Trybułowską, opiekunkę księ-
dza.                                             Za: www.zmartwychwstancy.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

NADZWYCZAJNE ŚLUBY 
WIECZYSTE I ŚWIĘCENIA 
 

W piątek 24 maja na łóżku szpitalnym od-
działu onkologicznego w Szpitalu Woj-
skowym w Warszawie bardzo ciężko 
chory Michał, kleryk Zgromadzenia 
Księży Orionistów z rąk Księdza Biskupa 
Marka Solarczyka przyjął święcenia dia-
konatu i prezbiteratu. 
 
Ks. Biskup podkreślił, że Boże Słowo 
przypomniało, że największym znakiem 
miłości Boga jest dar życia, który możemy 
różnie realizować. W pierwszym czytaniu 
widzieliśmy posługę Pawła i Barnaby, 
którzy zanieśli orędzie Boga do innych. 
„Ty – zwrócił się do kl. Michała – dzisiaj 
też niesiesz to orędzie przez te środki 
dla braci w  Zgromadzeniu i nie tylko. 
Przez ten sakrament będziesz tak wyjąt-
kowo włączony w tajemnicę Chrystusa 
Kapłana”. 
 

Następnie przez prosty i zwyczajny gest 
nałożenia rąk i modlitwę konsekracyjną 
Ks. Biskup udzielił Michałowi najpierw sa-
kramentu diakonatu a następnie sakra-
mentu kapłaństwa. 
 
Przełożony Prowincjalny ks. Krzysztof 
Miś FDP podziękował w imieniu całej Ro-
dziny Zakonnej za dar, na który tak bar-
dzo czekał Ks. Michał. 
 

 
 
Na zakończenie KSIĄDZ MICHAŁ ŁOS 
FDP przez nałożenie swoich namasz-
czonych rąk udzielił błogosławieństwa 
Bp. Markowi, współbraciom obecnym 
na Mszy Świętej, oraz swoim bliskim.   

Był to moment szczególnie wzruszający, 
który pokazał, że cud kapłaństwa stał się 
rzeczywistością w życiu Michała. 
 
Ks. Tarcisio Vieira FDP Przełożony Ge-
neralny prosił wszystkich członków, przy-
jaciół i dobrodziejów aby w trakcie świę-
ceń całe Zgromadzenie Księży Orioni-
stów w Polsce i na świecie łączyło się du-
chowo i modliło się za  Księdza Michała 
FDP. 
 
Przypominamy, że po udzielonych 22 
maja przez Ojca Świętego Papieża Fran-
ciszka „koniecznych dyspens” Ks. Michał 
Łos przyjął wczoraj śluby wieczyste a dzi-
siaj mógł przyjąć sakrament diakonatu 
i kapłaństwa. 
 
Dziękujemy wszystkim, którzy towarzy-
szyli ks. Michałowi w tej pięknej, skrom-
nej ale jakże głębokiej i wzruszającej  
uroczystości. 
 
Kapłaństwo jest darem i cudem. Pa-
miętajmy o tym. 

Za: www.warszawa.gosc.pl 
 

  

http://www.zmartwychwstancy.pl/
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Refleksja tygodnia 
 
 

 

BŁ. MICHAŁ GIEDROYĆ, KANONIK REGULARNY OD POKUTY 
Medytacja o. Roberta Wawrzenieckiegio OMI na 142 zebraniu plenarnym KWPZM  

 

 
 
 

7 listopada 2018 roku papież Franciszek upoważnił Kongregację 
Spraw Kanonizacyjnych do opublikowania dekretu o heroiczno-
ści cnót i potwierdzenia kultu od niepamiętnych czasów (tzw. be-
atyfikacja równoważna) Sługi Bożego Michała Giedroycia (1425-
1485). Za niecały miesiąc, 8 czerwca 2019 roku, w Krakowie, 
będą miały miejsce uroczystości dziękczynne za kanonizację bł. 
Michała Giedroycia. 
 
Spoglądając na życie konsekrowane w Polsce można stwier-
dzić, że zapewne fakt ten w środowisku zakonnym przeszedł 
niemalże niezauważony, gdyż pewnie w wielu sercach pojawiło 
się pytanie: co taki zamierzchły błogosławiony, żyjący tak 
dawno, w nieistniejącym już zgromadzeniu, może powiedzieć 
osobom konsekrowanym dziś, ludziom żyjącym w zupełnie in-
nych czasach i warunkach. 
 
Nie zagłębiając się w dokładne fakty życiorysu, który można od-
naleźć w różnych miejscach, ale spoglądając na to, co można z 
jego życia i świętości wyciągnąć dla życia konsekrowanego dziś, 
spróbujmy tego poranka spojrzeć na bł. Michała Giedroycia. 
Czego zatem uczy nas ten zakonnik z krakowskiego kościoła 
św. Marka, do którego przybył jako jeden z pierwszych owoców 
chrystianizacji Litwy? 
 
1. Potrzebne są w naszych klasztorach „dobre przyjaźnie” 

 
Okres życia bł. Michała, to czas, kiedy Kraków przeżywa tzw. 
„szczęśliwy wiek” (XV wiek), a ten „szczęśliwy wiek” budowała 
grupa jakże różnorodnych przyjaciół, których spokojnie możemy 
nazwać „ludźmi Boga”. Były to m.in. osoby pokroju Jana Kan-
tego, Szymona z Lipnicy, Stanisława Kazimierczyka czy Łady-
sława z Gielniowa, Świętosława Milczącego i Izajasza Bonera, 
którzy zostali uznani za świętych i błogosławionych lub zmarli w 
„opinii świętości”. Wszyscy oni byli przyjaciółmi bł. Michała i to 
oni wszyscy razem, bez względu na dzielące ich różnice: od uni-
wersyteckiego profesora po brata zakrystianina, nadawali ton 
przeżywaniu wiary w Krakowie w tym czasie, czyniąc to zarówno 
w aspekcie osobistym jak i wspólnototwórczym. 
 
Dziś, kiedy w naszych klasztorach wielu współbraci ucieka bez-
pośrednio czy wirtualnie poza klasztorne mury: w internet czy 
środki społecznego przekazu, brylując nie zawsze rozsądnie w 
mediach społecznościowych i przed kamerami; popadają w ak-
tywizm duszpasterski na zewnątrz, by coś się działo (akcja goni 

akcję) czy wreszcie idą w poza klasztorne przyjaźnie, co dobrze 
wiemy z doświadczeń naszych klasztorów i wspólnot często nie 
za dobrze się niestety kończy dla tych naszych współbraci, dla-
tego tym bardziej potrzeba tych wewnątrz klasztornych przy-
jaźni. 
 
Zatem ten rys życia bł. Michała staje się dla osób konsekrowa-
nych aktualny, zwłaszcza kiedy pośród zakonników pojawia się 
niezdrowy gen rywalizacji, owocujący m.in. zazdrością, wzajem-
nymi animozjami, ciągłym zabieganiem o znaczenie wśród ludzi, 
do których docieramy, dyskredytowaniem współbraci i naświe-
tlaniem ich wad, aby tacy „wspaniali” w oczach innych nie byli 
czy wreszcie otwartych, medialnych, często niestety naznaczo-
nych „złym słowem” i zwyczajnie niesmacznych po ludzku poty-
czek. 
 
Bł. Michał pokazuje nam dziś, że dobre przyjaźnie, pośród osób 
konsekrowanych, stają się skuteczną drogą do Boga zarówno w 
rozwoju osobistym, jak i wspólnotowym, a dodatkowo – jak 
gdyby „przy okazji” – owocują dobrą i jednoczącą wszystkich po-
sługą dla potrzebujących braci i sióstr. Pokazuje nam również 
dziś, że ewangelizujemy skutecznie nie w pojedynkę, ale we 
wspólnocie. 
 
2. Potrzebny osobisty kontakt z człowiekiem 

 
Dziś widać coraz wyraźniej, choć może w Polsce jeszcze nie za 
bardzo przyjmujemy to do wiadomości, że masowe duszpaster-
stwo odchodzi do lamusa, bo nie da się skutecznie dotrzeć do 
masy ludzkiej, gdzie człowiek pozostaje anonimowy, nie zauwa-
żony, nie otoczony troską. Dziś widać bardzo wyraźnie, że po-
trzeba indywidualnego podejścia, bycia z człowiekiem „twarzą w 
twarz”, by móc rzeczywiście do niego dotrzeć i nawiązać z nim 
osobową relację, aby w ten sposób przyprowadzić go do Boga i 
tego Boga mu pokazać. 
 
Bł. Michał mimo swoich codziennych obowiązków: troski o świą-
tynię, w której był zakrystianinem i głębokiego życia modlitwy, 
nie uciekał od ludzi, ale miał z nimi żywy, osobisty kontakt i im 
skutecznie pomagał. Ludzie, którzy do niego masowo się gar-
nęli, wyczuwali, że on ma im coś do przekazania, że mu na lu-
dziach zależy, że nie są „owcami”, które się strzyże (jak np. za-
konnicy menagerowie czy biznesmeni) lub można wobec nich 
celebrować swoją osobę (jak np. zakonnicy medialni celebryci), 



21-27 maja 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              21/2019 (534)

 8 

by mieć z nich korzyść, ale są „owcami” spotykającymi się z rze-
czywistą troską i zainteresowaniem ze strony sługi Boga. 
 
Bł. Michał, sam cierpiący i spotykający się często z odrzuce-
niem, ze względu na swoją niepełnosprawność (jedną nogę miał 
krótszą), w tym słuchaniu zwierzających się mu ludzi był cier-

pliwy, pełen dobra, miłosiernego spojrzenia Boga i wyzbywający 
się pochopnych ludzkich ocen ludzi i sytuacji. Dlatego otacza-
jący go ludzie nie tylko chcieli przebywać w jego obecności, ale 
także przynosili do niego wszystkie swoje sprawy, prosząc o mo-
dlitwę i słowo, które da rzeczywistą pociechę, a nie będzie jedy-
nie pustym słowem, które nic nie znaczy. 
 
3. Potrzeba bycia „szczęśliwym” w podjętym osobiście wy-
borze 

 
Dzisiejszy świat, w którym żyjemy i którego prądy wdzierają się 
do naszych zakonnych klauzur, za spełnionego człowieka 
uważa tego, który coś znaczy w środowisku: ma ważną funkcję, 
wyrobił sobie odpowiednią pozycję, posiada dostęp do konta i 
pieniądze oraz potrafi ich używać, jednym słowem do czegoś 
doszedł w życiu, także i w tym życiu zakonnym, konsekrowa-
nym. 
 
Z drugiej strony ten otaczający nas świat pokazuje coraz wyraź-
niej, że jest to chwilowe powodzenie, bo taka „gwiazda” medial-
nego, zakonnego celebryty błyszczy jak „supernowa”, ale za 
chwile „traci blask”, gaśnie: gdy zrobi czy powie coś, co nie spo-
doba się innym a zwłaszcza „medialnemu tłumowi” i wtedy prze-
staje być „gwiazdą”, a taki zakonnik pozostaje sfrustrowany, 
zniszczony, zgaszony, jednym słowem – używając słów papieża 
Franciszka – skwaśniały jak ocet, który zatruwa nie tylko własne 
serce, ale i wykrzywia innym gębę. 
 

 
 

Bł. Michał, pomimo studiów odbytych w Akademii Krakowskiej, 
w latach 1461-1465, gdzie uzyskał tytuł bakalarza, co wraz z po-
zycją społeczną (urodzeniem) uprawniało go do bycia kapłanem, 
wstępując do Zakonu świętego Augustyna Kanoników Regular-
nych od Pokuty Błogosławionych Męczenników Najświętszej 
Maryi Panny de Metro (tzw. Marki bo przy kościele św. Marka w 
Krakowie), świadomie zrezygnował z kapłaństwa, pozostając 
bratem zakonnym. I ten osobisty wybór uczynił go szczęśliwym, 
pomimo tego, że po ludzku nie zrobił kariery w zakonie, ale on 
chciał czegoś innego, co dawało mu szczęście: robił małe rzeczy 
w wielki sposób. 
 
To własne szczęście powodowało, że bł. Michał doskonale wie-
dział i pokazywał całym swoim życiem, kto jemu samemu niesie 
to co najważniejsze i kto jedynie może dać nadzieję człowiekowi, 
zwłaszcza pogrążonemu w beznadziejności. Dlatego własno-
ręcznie wykonywał puszki do zanoszenia Jezusa Chrystusa w 
Najświętszym Sakramencie, z których korzystali kapłani. Wie-
dział bowiem, że osobie cierpiącej, zarówno na duszy, jak i na 
ciele, najbardziej potrzebna jest bliskość Chrystusa. 
 
4. Potrzeba być przyjacielem Boga, nie tylko dla Niego pra-
cować 

 
Generał mojej rodzinny zakonnej Misjonarzy Oblatów Maryi Nie-
pokalanej, o. Louis Lougen OMI, mówił nam o pewnym swoim 
doświadczeniu, kiedy jego własny ojciec pozwolił mu zrozumieć 
pewne rzeczy i z dystansem spojrzeć na to co robi i kim jest jako 
zakonnik. Gdy był misjonarzem w Bazylii, pochłoniętym całkowi-
cie i bez reszty obowiązkami w ogromnej parafii, gdzie był pro-
boszczem, na nic niemalże nie mając czasu, jego ojciec przysłał 
mu wycinek z gazety – taką komiksową historię. Na rysunku była 
widoczna w kościele mała dziewczynka ze swoją mamą, która 
pokazywała ręką w kierunku ołtarza, na odprawiającego Eucha-
rystię księdza i zadawała swojej mamie proste pytanie: „Czy to 
jest przyjaciel Boga czy on tylko dla Niego pracuje?”. 
 
Ci, którzy spotykali bł. Michała, rozpoznawali w nim prawdzi-
wego „przyjaciela Boga”, a nie tylko tego kto dla Niego pracuje. 
To jednak było możliwe, bo bł. Michał Giedroyć był „plastycz-
nym” w ręku Boga i swoich zakonnych przełożonych. Sam bo-
wiem najpierw pokornie trwał w Bożej obecności, a mapą jego 
modlitwy były dwa miejsca, do dziś widoczne w kościele św. 
Marka w Krakowie: Chrystus Ukrzyżowany, gdzie miał m.in. 
usłyszeć słowa „Bądź cierpliwy aż do śmierci, a dam Ci koronę 
życia” i wizerunek Madonny, zwanej do dziś Giedroyciową. 
 
Dlatego liczni ludzie prosili go o modlitwę wstawienniczą, która 
była skuteczna, bo On sam był blisko Boga, był Jego przyjacie-
lem. Postawa bł. Michała pokazuje, jak w praktyczny sposób słu-
żyć Bogu obecnemu w kościele i w drugim człowieku, bo oba te 
aspekty w byciu „przyjacielem Boga” były dla niego ważne i 
istotne. Dlatego, kiedy kończyło się jego życie, które przeżył 
szczęśliwie po Bożemu i po ludzku, mówił swoim współbraciom: 
„Chowajcie prawdziwą miłość, abyście w Bogu, który miłością 
jest, mieszkali”. 
 
Modlitwa: 

 
Prośmy bł. Michała Giedroycia, słowami modlitw – prośby o jego 
wstawiennictwo u Boga: 
 
„Boże Ojcze Wszechmogący, Ty przez błogosławionego Mi-
chała Giedroycia uczysz nas pokornego trwania w Twojej obec-
ności i spełniania rzeczy małych w wielki sposób. Za jego wsta-
wiennictwem spraw, abyśmy zjednoczeni z Chrystusem w Eu-
charystii, jak Maryja pod krzyżem, służyli naszym siostrom i bra-
ciom z cierpliwą miłością. 
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Błogosławiony Michale, Sługo Pokorny, tyś całym swoim życiem 
świadczył żarliwie za Chrystusem-Słowem dającym życie 
wieczne. Racz wstawić się za nami u Boga, byśmy wprowadza-
jąc w nasze życie ducha ascezy i pokuty doskonalili przez to 

cnotę pokory, której sam byłeś wzorem, a która jest podstawą 
pełnienia woli Bożej w naszym życiu i w życiu naszych wspól-
not”. Amen.                                    O. Robert Wawrzeniecki OMI 

 
 
 

 
 
 
 

 Wiadomości zagraniczne  
 

 
 

 

MODLITWA  PAPIEŻA  FRANCISZKA ZA BRUTALNIE ZAMORDOWANĄ  ZAKONNICĘ 
 

Papież Franciszek zachęcił do modlitwy 
za hiszpańską misjonarkę, barbarzyńsko 
zamordowaną w poniedziałek w Repu-
blice Środkowoafrykańskiej. Została ona 
ścięta, a jej ciało oprawcy następnie 
straszliwie okaleczyli. 
 
Siostra Inés Nieves Sancho miała 77 lat i 
należała do Zgromadzenia Córek Je-
zusa. W Afryce spędziła praktycznie całe 
życie, ucząc dziewcząt kroju i szycia. 
Przełożeni wielokrotnie proponowali jej 
powrót do Europy, ale zawsze odpowia-
dała, że pozostanie do końca ze swymi 
uczennicami, ponieważ jej potrzebują. 
Wciąż niezidentyfikowani oprawcy wtar-
gnęli do jej pokoju w nocy i zaciągnęli do 

sali, w której uczyła kroju i szycia. Nie 
wiadomo z jakich powodów zamordowali 
ją w tak makabryczny sposób i dlaczego 
okaleczyli jej ciało. Przypuszcza się, że 
powodem może być to, że misjonarka 
zwalczała proceder handlu ludźmi, który 
ukierunkowany jest w tym kraju na na-
rządy do przeszczepów. Do zabójstwa 
doszło w miejscowości Nola, w diecezji 
Berbérati. 
 
Ojciec Święty przypomniał na audiencji 
środowej, że misjonarka oddała swe ży-
cie dla Jezusa, służąc ubogim. 
 
“Chciałbym wraz z wami wspomnieć dzi-
siaj 77-letnią siostrę Inés Nieves Sancho, 

od wielu dekad wychowawczynię ubogich 
dziewcząt, barbarzyńsko zamordowaną 
w Republice Środkowoafrykańskiej w 
miejscu, gdzie uczyła dziewcząt szycia. 
To kolejna kobieta, która ofiarowała swe 
życie dla Jezusa, służąc ubogim.” 
 
Mimo podpisania w styczniu br. porozu-
mienia pokojowego w Republice Środko-
woafrykańskiej wciąż panuje po-
wszechny brak bezpieczeństwa. W ubie-
głym roku w tym kraju zamordowano 3 
katolickich kapłanów. 

Za: www.vaticannews.va   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOWY GENERAŁ FRANCISZKANÓW 
 

W sobotę 25 maja 2019 roku Kapituła generalna zwyczajna Za-
konu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), obra-
dująca w Świętym Konwencie (Sacro Convento) w Asyżu, wy-
brała nowego ministra generalnego. Został nim o. Carlos Alberto 
Trovarelli. 
 
Fr. Carlos Alberto Trovarelli należy do Prowincji zakonnej „Rio-
platense” św. Antoniego z Padwy w Argentynie i Urugwaju. Uro-
dził się 21 czerwca 1962 roku w Cinco Saltos, Río Negro (Ar-
gentyna), jego rodzicami są Sante Amelio i Juana María Briz. 
 

 
 
Sakrament chrztu św. otrzymał w czerwcu 1962 roku w parafii 
pw. św. Jana Bosko w Cinco Saltos, a sakrament bierzmowania 
– 4 listopada 1972 roku w tej samej parafii, z rąk bpa Miguel 
Ángel Alemán. 
 
Formację zakonną rozpoczął 26 lutego 1984 roku, wstępując do 
postulatu w mieście Moreno. Profesję zakonną czasową złożył 

15 lutego 1986 roku na zakończenie nowicjatu w Fray Bentos 
(Urugwaj); profesję wieczystą – 4 października 1990 roku w 
Saldán, Córdoba (Argentyna), a 25 marca 1995 roku, w swoim 
rodzinnym mieście Cinco Saltos, został wyświęcony na kapłana. 
 
Ukończył trzy lata inżynierii przemysłowej na wydziale chemii, 
na Uniwersytecie Comahue Neuquén – Argentyna (1981-1983) 
Studiował filozofię i teologię w Centrum Studiów Filozofii i Teo-
logii (CEFyT) Villa Claret w Kordobie (Argentyna) (1986-1990), 
na wydziale teologicznym w San Miguel, Buenos Aires (Argen-
tyna) oraz w seminarium diecezjalnym w Morón (Hurlingham, 
Buenos Aires, Argentyna) 1991. 
 
Licencjat z teologii ze specjalnością liturgia pastoralna uzyskał 
w Instytucie Liturgii Pastoralnej (Padwa, Włochy), będącym filią 
Papieskiego Ateneum św. Anzelma w Rzymie (Rzym, Włochy) 
(1992-1994). 
 
Sprawowane funkcje 

1991 – Moreno, La Reja Grande (Argentyna): formator 
1992-1994 – Padwa (Włochy): studia licencjackie z liturgii pa-
storalnej. 
1995 – Saldan, Córdoba (Argentyna): formator. 
1996-1997 – Buenos Aires (Argentyna), klasztor Nuestra 
Señora de Las Gracias: definitor i sekretarz prowincjalny 
(1996-1999) 
1998 – Montevideo (Urugwaj), mistrz nowicjatu. 
2000-2003 – Montevideo (Urugwaj), definitor prowincjalny. 
2004-2007 – San Carlos (Urugwaj), definitor prowincjalny. 
2007-2015 – Przewodniczący federacji FALC 
2008-2011 – Buenos Aires (Argentyna), minister prowincjalny (I 
kadencja). 
2011-2015 – Buenos Aires (Argentyna), minister prowincjalny 
(II kadencja). 
2015-2019 – Definitor generalny i asystent generalny federacji 
FALC.                                                        Za: www.ofmconv.net 

 

http://www.vaticannews.va/
http://www.ofmconv.net/
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DWÓCH  POLAKÓW  NAJBLIŻSZYMI  WSPÓŁPRACOWNIKAMI  GENERAŁA  FRANCISZKANÓW 
 

Podczas 202. Kapituły generalnej zwy-
czajnej Zakonu Braci Mniejszych Kon-
wentualnych (Franciszkanów) w dniu 27 
maja 2019 r. na Wikariusza Generalnego 
został wybrany o. Jan Maciejowski do-
tychczasowy prowincjał Gdańskiej Pro-
wincji Franciszkanów.  
 
Tego samego dnia na sekretarza gene-
ralnego Zakonu został wybrany o. To-
masz Szymczak,  doktor nauk biblijnych  
wykładowca rzymskiego uniwersytetu 
Urbanianium, członek Warszawskiej Pro-
wincji Franciszkanów. 
 
Są to obok ministra generalnego dwa naj-
wyższe urzędy w Zakonie franciszkań-
skim. 
 
Warto dodać, że asystentem regionu Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej został o. 
Tomáš Lesňák, dotychczasowy kustosz 
Kustodii Słowackiej, która jest częścią 
Krakowskiej Prowincji Franciszkanów. 
 

 
O. Jan Maciejowski 

Ojciec Jan Maciejowski urodził się w dniu 
25 stycznia 1970 r. w Żywcu. Do Zakonu 
Braci Mniejszych Konwentualnych wstą-
pił w 1989 r. Profesję wieczystą złożył w 
dniu 4 października 1994 roku w Prowin-
cji św. Maksymiliana M. Kolbego. Świę-
cenia kapłańskie przyjął 25 maja 1996 r. 
Po ukończeniu studiów w Wyższym Se-
minarium Duchownym OO. Franciszka-
nów w Łodzi-Łagiew-nikach i obronie 
pracy magisterskiej na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim w Lublinie uzyskał 
w 1996 roku tytuł magistra teologii. 
 
Po święceniach pracował jako katecheta 
w Gdyni, a po roku został socjuszem no-
wicjatu franciszkańskiego w Gnieźnie. W 
październiku 1998 r. podjął studia z du-
chowości franciszkańskiej na Fakultecie 
Teologicznym św. Bonawentury w Rzy-
mie, wieńcząc je zdobyciem licencjatu z 
duchowości chrystocentrycznej francisz-
kańskiej, a następnie stopnia doktora. Na 
V Kapitule Prowincjalnej Zwyczajnej w 
roku 2000 został wybrany magistrem no-
wicjatu. Funkcję magistra nowicjatu w 
Gnieźnie pełnił przez cztery lata. Na VI 
Kapitule Prowincjalnej Zwyczajnej w roku 
2004 został wybrany gwardianem klasz-
toru w Gdyni. Urząd ten pełnił przez dwie 
kadencje. Od lipca 2004 r. był również 
proboszczem parafii pw. św. Antoniego z 
Padwy w Gdyni. W roku 2007 przez arcy-
biskupa gdańskiego został mianowany 
kapelanem drużyny piłkarskiej ekstra-
klasy Arka Gdynia, którą pełnił do 2012 
roku. Na VII Kapitule Zwyczajnej w roku 

2008 został wybrany asystentem prowin-
cjalnym oraz ponownie gwardianem 
klasztoru i proboszczem parafii w Gdyni. 
W roku 2012 został wybrany Ministrem 
Prowincjalnym Prowincji św. Maksymi-
liana Marii Kolbego na pierwszą kaden-
cję, a następnie w 2016 r. na drugą ka-
dencję. 
 
W latach 2014-2017 był przewodniczą-
cym Konferencji Prowincjałów Francisz-
kańskich w Polsce. Od roku 2015 jest 
członkiem Konsulty Wyższych Przełożo-
nych Zakonów Męskich w Polsce. W roku 
2016 został przewodniczącym Federacji 
Europy Środkowo Wschodniej Zakonu 
Braci Mniejszych Konwentualnych.    

Za: www.gdansk.franciszkanie.pl  
 

 
O. Tomasz Szymczak 

 
Życiorys nowego sekretarza generalnego 
Zakonu Franciszkanów o. Tomasza 
Szymczaka, zamieścimy w następnym 
numerze Biuletynu. 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ZAKOŃCZENIE JUBILEUSZU  200-LECIA ŚWIĘCEŃ 
KAPŁAŃSKICH  ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO 
 

W sobotę 18 maja 2019 r. w Rzymie, miało miejsce zakończenie 
Jubileuszowego Roku 200-lecia święceń kapłańskich Wincen-
tego Pallottiego. Mszy św. w kościele SS. Salvatore in Onda 
przewodniczył Przełożony Generalny Stowarzyszenia Apostol-
stwa Katolickiego, ks. Jakub Nampudakam. Po niej miała miej-
sce rodzinna agapa, w której wzięło udział ok. 100 osób. Przy-
pomnę, iż jubileuszowe świętowanie rozpoczęło się 15 maja 
2018 r. W tym dniu Rodzina Pallotyńska zgromadziła się w Ba-
zylice św. Jana na Lateranie, gdzie Mszy św. przewodniczył abp 
Angelo De Donatis, wikariusz Jego Świątobliwości dla diecezji 
rzymskiej. 
 
Nazajutrz, 16 maja, członkowie Rodziny Pallotyńskiej spotkali 
się w kościele SS. Salvatore in Onda. Eucharystii przewodniczył 
Przełożony Generalny SAC, ks. Jacob Nampudakam. W czwar-
tek 17 maja 2018 r. w tym samym kościele miało miejsce drugie 
z kolei spotkanie z cyklu „Kapłaństwo Pallottiego w służbie Ko-
ścioła” zorganizowane przez Instytut św. Wincentego Pallottiego 
w Rzymie. Konferencję wygłosił ks. Artur Stępień SAC, dyrektor 
Instytutu Pallottiego w Polsce. Mówił o „formacji pallotyńskiej 

opartej na kapłaństwie Pallottiego”. Wreszcie, aby uczcić Ma-
ryję, Królową Apostołów, główną Patronkę Zjednoczenia Apo-
stolstwa Katolickiego, w rzymskiej parafii pod jej wezwaniem 
prowadzonej przez Pallotynów włoskich przy Via Giuseppe Fer-
rari, 19 maja miało miejsce modlitewne czuwanie. Mszy św. 
przewodniczył tym razem wikariusz generalny ks. Józef Lasak 
SAC. W koncelebrze uczestniczyło między innymi trzynastu pal-
lotyńskich neoprezbiterów z różnych zakątków świata, przyby-
łych do Rzymu na jubileusz. Z tej też okazji Sekretariat Gene-
ralny ds. formacji zorganizował dla nich specjalne spotkanie, w 
dniach od 15 do 19 maja 2018 r. Ks. Józef Lasak, sekretarz ge-
neralny ds. formacji oraz ks. Stanisław Stawicki, duszpasterz 
przy kościele SS. Salvatore in Onda, poprowadzili ich śladami 
Pallottiego w Rzymie i poza Rzymem jak Frascati, gdzie Ojciec 
Założyciel nazajutrz po święceniach kapłańskich odprawił Mszę 
Świętą prymicyjną oraz Camaldoli, czyli kamedulskiego Eremu, 
w którym w roku 1839 Pallotti opisze wizję swego Dzieła. Warto 
też dodać, iż w celu przygotowania się do Jubileuszu, podczas 
Adwentu 2017 r. oraz Wielkiego Postu 2018 roku, na tzw. „śro-
dowych mszach świętych” w SS. Salvatore in Onda, ks. Stani-
sław Stawicki SAC poprowadził dwa cykle homilii wprowadzają-
cych do jubileuszu, które zatytułował „Wspinaczki jubileuszowe. 
W drodze do jubileuszu 200-lecia święceń kapłańskich św. Win-
centego Pallottiego”.                                    Za: www.waw.pallotyni.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.gdansk.franciszkanie.pl/
http://www.waw.pallotyni.pl/
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KOMBONIANIN PRZEWODNICZĄCYM 

PAPIESKIEJ RADY DS. 
DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO 
 
Między religiami powinno w przyszłości 
bardziej chodzić o prawdziwe współżycie 
niż tylko o tolerancję. Podkreślił to na por-
talu internetowym „Vatican News” nowy 
przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dia-
logu Międzyreligijnego, bp Miguel Ángel 
Ayuso Guixot. Hiszpański kombonianin 
uważa, że „życie w tolerancji to nie życie 
obok siebie, ale świadome życie z sobą”. 
Jego zdaniem drugim wyzwaniem dla 
dialogu międzyreligijnego jest obrona ży-
cia przed terroryzmem, zwłaszcza w 
miejscach, gdzie wierni po prostu pragną 
czcić Boga, a zamiast tego są w sposób 
okrutny mordowani”. Ojciec Święty mia-
nował dotychczasowego sekretarza Pa-
pieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligij-
nego, hiszpańskiego kombonianina, bp 

Miguela Ángel Ayuso Guixot, MCCJ no-
wym jej przewodniczącym.“Ponadto reli-
gie będą musiały współpracować jeszcze 
ściślej, aby wprowadzać pokój na całym 
świecie”, powiedział Ayuso.  
 

 
 
Zwrócił uwagę, że jest to główną intencją 
wspólnej deklaracji o „ludzkim braters-

twie” ogłoszonej w Abu Zabi na początku 
lutego br. przez papieża Franciszka i 
wielkiego imama islamskiego Uniwersy-
tetu Al-Azhar w Kairze Ahmeda al-
Tayyeba. Należy spowodować, aby treść 
tego oświadczenia była bardziej znana i 
realizowana w praktyce. 
 
Nowy przewodniczący Papieskiej Rady 
ds. Dialogu Międzyreligijnego przypo-
mniał też wypowiedź swego poprzednika, 
kard. Jean-Louisa Taurana.  
 
Zmarły w lipcu 2018 r. wieloletni prze-
wodniczący Rady określił w ten sposób 
szerzącą się ignorancję wielu wiernych 
dotyczącą wartości i treści ich własnej re-
ligii. Bp Ayuso Guixot powiedział, że 
także z tego powodu Światowa Rada Ko-
ściołów i Watykan przyjęli w ubiegłym ty-
godniu w Genewie wspólne oświadcze-
nie na temat religijnego wychowania do 
pokoju.                                          Za: KAI

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

POLSKIE SZARYTKI POMAGAJĄ NA UKRAINIE 
 
Podczas trwającej już pięć lat wojny na wschodzie Ukrainy Ko-
ściół katolicki nie ustaje w szukaniu nowych form pomocy dla 
osób dotkniętych działaniami zbrojnymi. Jedną z inicjatyw są 
przyjazdy polskich sióstr szarytek, które poprzez swą pracę i 
obecność towarzyszą mieszkańcom strefy przyfrontowej, w ob-
wodzie donieckim. 
 
Siostry Kamila Kołodziej i Ewa Salach z prowincji chełmińsko-
poznańskiej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego 
à Paulo trafiły do położonej w strefie przyfrontowej miejscowości 
Pionierskie. Pracują w ośrodku dla dzieci prowadzonym przez 
Chrześcijańską Służbę Pomocy oraz odwiedzają okoliczne miej-
scowości służąc mieszkańcom duchowym wsparciem. „Kiedy 
wjechaliśmy w strefę ograniczoną największe wrażenie robili żoł-
nierze na punktach kontrolnych oraz przeraźliwa pustka – mówi 
s. Kamila. – Wokół nas nie było nikogo, tylko zaminowane pola. 
Drugi moment jaki zapamiętałam, to kiedy modliliśmy się razem 
z siostrą na różańcu, a przez dwadzieścia, trzydzieści minut sły-
chać było nieustanne strzały”. 
 
S. Ewa zwraca uwagę na dzieci, żyjące w przyfrontowych miej-
scowościach: „Widzę, jak te dzieci są zestresowane. Mają braki 

tak duchowe, jak i materialne. Na dziś moja misja tutaj jest taka, 
aby po prostu być z tymi dziećmi i dać im z siebie wszystko”. 
 

 
 
Pomoc duchowa i materialna jaką niesie Kościół nie ogranicza 
się jedynie do katolików. Było to widoczne zwłaszcza podczas 
zakończonej niedawno akcji humanitarnej „Papież dla Ukrainy”. 
Obejmowała ona swoim zasięgiem mieszkańców Donbasu, do-
tkniętych dramatem wojny, bez względu na wyznawaną przez 
nich religię.                                            Za: www.vaticannews.va

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PIERWSZY PAULIN Z NIGERII OTRZYMAŁ 
ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE NA UKRAINIE 
 
18 maja w paulińskim kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w 
Kamieńcu Podolskim na Ukrainiemiało miejsce niecodzienne, a 
można nawet powiedzieć – historyczne wydarzenie. Bp Rado-
sław Zmitrowicz w obecności paulinów – o. definitora Mariusza 
Tabulskiego, ojców z Polski i Ukrainy oraz innych licznie zebra-
nych kapłanów, udzielił święceń prezbiteratu br. dk. Michaelowi 
Uyammadu Okice, pierwszemu paulinowi z Nigerii.  
 

Brzmi zupełnie nieprawdopodobnie… Nigeria, Ukraina, Zakon 
Paulinów, Kamieniec Podolski… Jak to się stało? Jedynie Bóg 
może czynić takie rzeczy!  
 
O. Michael Uyammadu Okika urodził się w Ikem Nando w Nigerii. 
W 1985 roku przyjechał do ówczesnego ZSRR. Studiował eko-
nomię na Uniwersytecie w Doniecku. Po upadku Związku Ra-
dzieckiego pozostał na Ukrainie, w Charkowie. Przez wiele lat 
angażował się w Szkołę Życia Chrześcijańskiego i ewangeliza-
cji.  
 

http://www.vaticannews.va/
http://www.vaticannews.va/
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W 2010 roku poprosił Zakon Paulinów o przyjęcie, a rok później 
rozpoczął nowicjat, a po ukończonym nowicjacie przygotowanie 
do kapłaństwa – studia teologiczne, które podjął w Instytucie św. 
Tomasza z Akwinu w Kijowie, a które ukończył w 2019 roku.  
 
Należy podkreślić, że droga powołania o. Michaela naprawdę 
ukazuje dzieje Opatrzności Bożej, która dla wypełnienia swej 
zbawczej woli może powołać Nigeryjczyka do Zakonu Paulinów 
przez Ukrainę. o. Roman Łaba OSPPE, delegat Generała Za-
konu Paulinów na Ukrainę        Za: www.jasnagora.com 

ó 
 
 
 

 

 

Zapowiedzi wydarzeń 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ZAPROSZENIE NA LEDNICĘ 
 
Już 1 czerwca 2019 roku na Polach Led-
nickich, u źródeł chrzcielnych Polski, od-
będzie się XXIII Spotkanie Młodych 
LEDNICA 2000 pod hasłem „Wiesz, że 
Cię kocham”. 
 
Zgromadzeni w dniu 1 czerwca 2019 
roku na XXIII Spotkaniu Młodych 
LEDNICA 2000, będziemy przeżywali 
i rozważali słowa tegorocznego hasła –
„Wiesz, że Cię kocham”. Słowa te, za-
czerpnięte z Ewangelii według świętego 
Jana (J 21,15), towarzyszą nam od wielu 
lat. Prowadzą nas w modlitwie na Polach 
Lednickich, wyśpiewywanej tysiącami 
głosów: „Panie mój, wiesz, że Cię ko-
cham. Ty wszystko wiesz, miłuję Cię!”. 
Tym razem jednak chcemy, by każdy 
pielgrzym Lednicy usłyszał te słowa jako 
wyznanie miłości wyśpiewane 
przez  Boga do każdego z nas: „Wiesz, 
że Cię kocham”. Wiedzeni intuicją Ojca 
Jana W. Góry OP, pierwszego duszpa-
sterza Lednicy, czerpać będziemy 
z  przemówienia św. Jana Pawła II, wy-
głoszonego do młodych w Krakowie 
w 1987 roku. Ojciec Święty wskazał wów-
czas na  Eucharystię jako na  sakrament 
dający nam „siłę przebicia”, czyli moc po-
trzebną do zmagania się z codzienno-
ścią, ze  wszystkim, co jest wyzwaniem 
dla młodego życia. Papież powiedział 
również, że „człowiek jest mocny wtedy, 
kiedy wie, że jest kochany”. Przesłanie 
św. Jana Pawła II sprawiło, że chcemy, 
by tegoroczna Lednica była zachwytem 
nad skarbami, które ofiarowuje nam Ko-
ściół –nad spowiedzią i Eucharystią. Są 
to dwa sakramenty, w  których  Chrystus 
do każdego z nas mówi: „Kocham Cię!”. 
Poprzez wiarę doświadczamy w nich nie-
mal namacalnie Jego miłości i wiedząc, 
że jesteśmy przez Boga umiłowani, 
mamy siły, by iść dalej w życie.  
 

XXIII Spotkanie Młodych LEDNICA 2000 
będzie więc naszym wspólnym zachwy-
tem nad dwoma z pozoru zwykłymi sa-
kramentami. Mamy nadzieję, że razem 
uda nam się usłyszeć i doświadczyć, jak 
Jezus mówi w nich do każdego z nas: 
„Wiesz, że Cię kocham”. 
 

 
 

PROGRAM SPOTKANIA: 

8.00 Otwarcie Pól Lednickich 
Spowiedź 
12.00 Anioł Pański 
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 
17.00 Rozpoczęcie XXIII Spotkania Mło-
dych LEDNICA 2000 
 

Część I: Opowiem Ci o Spowiedzi. 

 
W pierwszej części Spotkania odkryjemy 
na nowo spowiedź jako sakrament, 
w którym Jezus mówi do nas „Wiesz, 
że Cię kocham”. Przywołując ewangelię 
o powołaniu Mateusza, pokażemy mło-
dym ludziom, że spowiedź nie jest przy-
krym obowiązkiem, ale osobistym spo-
tkaniem z miłością Chrystusa,dzięki któ-
remu człowiek odzyskuje poczucie sensu 
w życiu. W tej części wspólnie pobłogo-
sławimy wszystkich kapłanów, by w co-
dziennej spowiedzi potrafili patrzeć 
na nas z taką samą miłością, z jaką pa-
trzy nas Jezus. 
 

Część II: Opowiem Ci o Eucharystii. 

 
Eucharystia to uczta grzeszników, któ-
rzy wierzą, że im przebaczono.” Takimi 
słowami określa ją o. Wojciech Prus 
OP,podkreślając, że spowiedź jest 
tylko początkiem naszej wspólnej drogi 
z Jezusem. Dalej opowiadać będziemy 
o tym, że Eucharystia stanowi jej konty-
nuację. Jest sakramentem, w którym Je-
zus mówi do nas „Wiesz, że Cię kocham” 
i daje nam pokarm umacniający nas 
na dalszą drogę. Przez wyjątkową proce-
sję objaśniającą znaczenie symboli towa-
rzyszących nam podczas Mszy Świętej, 
przygotujemy się do wspólnej Euchary-
stii, którą przeżywać będziemy zaraz 
po zakończeniu tej części. 
20.00 Eucharystia 
Godzina św. Jana Pawła II 
Część III: Opowiem Ci o Miłości. 

Przez całe Spotkanie będziemy opowia-
dać o dwóch sakramentach, w któ-
rych Chrystus mówi do każdego z nas: 
„Kocham Cię!”. W trzeciej części dzięki 
słowom Pieśni nad pieśniami doświad-
czamy niemal namacalnie Jego miłości. 
Dzięki świadomości tego, że jesteśmy 
przez Boga umiłowani, uświadomimy so-
bie, że mamy siłę by iść dalej w życie po-
mimo trudnych warunków. 
23.15 Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu 
23.45 Wybór Chrystusa 
24.00 Przejście przez Bramę III Tysiącle-
cia 
Serdecznie zapraszamy! 
Duszpasterze Lednicy: Wojciech Prus 
OP i Mateusz Kosior OP  

Za: www.info.dominikanie.pl  
 

FESTIWAL ŻYCIA W KOKOTKU 
8-14 LIPCA 2019 r. 

 

To największe plenerowe wydarzenie 
chrześcijańskie w regionie! O co chodzi? 
O radość, entuzjazm, poznanie sensu ży-
cia, odkrycie Boga (może po raz ko-
lejny?), o relacje, spotkanie, muzykę, 

http://www.jasnagora.com/
http://www.info.dominikanie.pl/
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warsztaty, ewangelizację… o to wszystko 
i jeszcze więcej! 
 
Pierwszy Festiwal Życia w Kokotku odbył 
się w lipcu 2018 roku i zgromadził ponad 
700 uczestników z całej Polski. Jesteśmy 
w trakcie przygotowania drugiego, który 
odbędzie się w terminie od 8-14 lipca 
2019 w Kokotku, leśnej części Lublińca, 
na Śląsku, przy Stawie Posmyk. 
 

Obok zaplanowanego rytmu dnia - Mszy 
świętych, warsztatów, modlitw, konferen-
cji - w planie wydarzenia na 2019 rok zna-
lazło wiele atrakcyjnych punktów, min. 
koncerty Kuby Badacha i Arki Noego; 
spektakl teatralny i musical o proroku 
Eliaszu "Jak Ogień".  
 
Wśród zaproszonych konferansjerów 
znajdują się min. Sylwia Jaśkowiec, czy 
Monika i Marcin Gomółkowie. 

Zaplecze wydarzenia zapewnia Oblackie 
Centrum Młodzieży NINIWA. 
 
Festriwal Życia skierowany jest głównie 
do osób w wieku 16-35 lat. Wystarczy, 
chcieć spotkać się z ludźmi, którzy cieszą 
się życiem. 
 
Można wziąć udział w Festiwalu samemu 
lub wraz z większą grupą. 

 
 
 

 

 

Witryna tygodnia 
 
 

 
 

 
 

MUSZĘ BYĆ ŚWIĘTYM JAK NAJWIĘKSZYM! NOWA KSIĄŻKA O OJCU KOLBE 
 
Nakładem wydawnictwa Bratni Zew 22 
maja ukazała się nowa książka o. Je-
rzego Szyrana OFMConv Muszę być 
świętym jak największym. Model do-
skonałości według „Regulaminu ży-
cia” św. Maksymiliana Marii Kolbego. 
To kolejna pozycja franciszkańskiego wy-
dawnictwa, wpisująca się w jubileusz 
125-lecia urodzin św. Maksymiliana Marii 
Kolbe. 
 
Ojciec Maksymilian od samego początku 
chciał być świętym. Do sprawy pod-
szedł  programowo i z pasją. Jako młody 
kapłan podczas rekolekcji w lutym 1920 
roku ułożył dla siebie Regulamin ży-
cia (Regulamentum vitae). Być świętym 
jak największym jest praktyczną i twórczą 
lekturą zasad życia duchowego ojca Kol-
bego. Choć tekst powstał sto lat temu, nic 
nie stracił ze swej mądrości. Odczyta-
nie Regulaminu w perspektywie współ-
czesnej myśli teologicznej i duchowości 
XXI wieku pozwala odkryć jego aktual-
ność i głębię. Prawdę i skuteczność pro-
ponowanych zasad życia, w którego cen-
trum stoi Bóg i Niepokalana, potwierdza 
niezmiennie heroiczna świętość Męczen-
nika Miłości. Książka ta ucieszy nie tylko 
jego czcicieli i członków Rycerstwa Nie-

pokalanej, ale każdego, kto w dzisiej-
szych warunkach również chce być świę-
tym. 
 

 
O autorze: 

 
Jerzy Szyran OFMConv – ur. w 1968 w 
Pabianicach – franciszkanin, doktor teo-
logii. Jest wykładowcą teologii moralnej, 
cenzorem kościelnym książek i treści re-
ligijnych, redaktorem naczelnym rocznika 
teologicznego „Lignum Vitae”, członkiem 
Stowarzyszenia Teologów Moralistów w 
Polsce. Jest autorem wielu publikacji na-
ukowych i popularyzatorskich z zakresu 
teologii moralnej. Prowadzi stronę inter-
netową szyran.franciszkanie.pl. Laureat 
nagrody Pro Redemptione. 
 
Jerzy Szyran OFMConv 
Muszę być świętym jak największym. 
Model doskonałości według Regulaminu 
życia św. Maksymiliana Marii Kolbego 
 
176 str. 
Format 129×208 mm  
oprawa miękka 
ISBN 978-83-7485-341-5 
Cena det. 20 zł 

Wydawnictwo Bratni Zew 
www.bratnizew.pl  

  

 

 

  

http://www.bratnizew.pl/
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Odeszli do Pana 
 

 

 

ŚP. O. WŁADYSŁAW KASZYCKI SJ (1929-2019) 
 
W poniedziałek 20 maja zmarł w Warsza-
wie ojciec Władysław Kaszycki SJ. Pro-
boszcz Parafii pw. św. Ignacego Loyoli w 
Jastrzębiej Górze w latach 1985-2005. 
Budowniczy tamtejszego kościoła i Kole-
gium Jezuitów w Gdyni. W 2011 roku od-
znaczony przez Prezydenta RP Złotym 
Krzyżem Zasługi za zasługi w działalno-
ści na rzecz społeczności lokalnej i za 
osiągnięcia w pracy duszpasterskiej. Po-
sługiwał także w Łodzi, Gdańsku, Toruniu 
i Kaliszu. Zostanie pochowany w Jastrzę-
biej Górze. 
 
Msza św. pogrzebowa zostanie odpra-
wiona w Kościele Parafialnym w Jastrzę-
biej Górze przy ul. Piastowskiej 14 w pią-
tek 24 maja 2019 r. o godz. 12.00. Uro-
czystości pogrzebowe odbędą się na 
cmentarzu w Tupadłach ok. godz. 13.30. 
 
O. Władysław Kaszycki SJ urodził się 24 

stycznia 1929 roku w Bydgoszczy jako 
syn Tadeusza i Eugenii z domu Bazun. 
Dnia 17 sierpnia 1950 r. wstąpił do Towa-
rzystwa Jezusowego i odbył nowicjat w 
Kaliszu. Pierwsze śluby złożył 18 sierpnia 
1952 r. w Starej Wsi, na ręce o. Józefa 
Piecucha SJ i przez kolejne dwa lata kon-
tynuował szkołę średnią i tzw. huma-
niora. Następnie studiował filozofię w 
Krakowie (1954-57), a potem teologię w 
Warszawie (1957-1961). Dnia 22 sierp-
nia 1960 roku przyjął święcenia prezbite-
ratu w Warszawie przez posługę bpa 
Zygmunta Choromańskiego. 
 
Po zakończeniu studiów teologicznych 
został skierowany do Łodzi, gdzie do 
1965 roku, pełniąc funkcję wikariusza w 

parafii, dał się poznać jako spowiednik, 
nauczyciel religii i prefekt ministrantów, a 
także jako duszpasterz kierowców Miasta 
Łodzi. W latach 1965-1966 odbył Trzecią 
Probację w Czechowicach-Dziedzicach i 
potem pracował dwa lata w Gdańsku 
(1966-1968), a następnie w Toruniu 
(1968-1971). 
 

 
 
W 1971 roku został przełożonym domu 
zakonnego w Łodzi i Rektorem kościoła 
przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 22. W 
1974 roku został skierowany do Torunia, 
gdzie do 1980 roku, pełnił funkcję przeło-
żonego domu i Rektora kościoła. Swoje 
ostatnie śluby złożył 5 listopada 1978 
roku w Bydgoszczy na ręce o. Włady-
sława Janczaka SJ. 
 

W latach 1980-1982 był ministrem we 
wspólnocie zakonnej w Kaliszu, a w roku 
1982 został przełożonym wspólnoty za-
konnej w Jastrzębiej Górze. Był budowni-
czym tamtejszego kościoła i domu Trze-
ciej Probacji, a także rozpoczynał bu-
dowę Kolegium Jezuitów w Gdyni. W 
1985 roku został proboszczem parafii 
pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli w 
Jastrzębiej Górze i pełnił tę funkcje przez 
kolejne 20 lat. Był oddany swojej posłu-
dze i kochany przez parafian. W roku 
2011 został odznaczony przez Prezy-
denta RP Złotym Krzyżem Zasługi za 
działalność na rzecz społeczności lokal-
nej i za osiągnięcia w pracy duszpaster-
skiej. 
 
Jego wieloletniej posłudze w jezuickich 
wspólnotach, towarzyszyły szczególne 
zdolności praktyczne i życzliwość wobec 
wszystkich. W 2013 r. ze względu na po-
gorszający się stan zdrowia, został skie-
rowany do Kolegium w Warszawie, gdzie 
w miarę możliwości pomagał przy parafii 
oraz modlił się za Kościół i Towarzystwo 
Jezusowe. 
 
Zmarł w Warszawie 20 maja 2019 r. Od-
szedł do Pana w 91 roku życia, w 69 roku 
powołania zakonnego i w 59 roku kapłań-
stwa. 
 
Przed śmiercią zdążył go jeszcze odwie-
dzić Generał jezuitów, o. Arturo Sosa SJ. 
Poniżej zdjęcie z 16 maja 2019. 

Za: www.jezuici.pl  

 

ŚP. O. KRZYSZTOF A. SMOŁA OFM (19751-2019) 
 

W poniedziałek rano 20 maja 2019 r., w 
Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, od-
szedł do Pana nasz Współbrat – śp. o. 
Krzysztof Smoła OFM. Przeżył 44 lata, 
jako kapłan 18 lat, w Zakonie 25 lat. 
 
Śp. o. Krzysztof Andrzej Smoła OFM, syn 
Zdzisława i Franciszki zd. Trojanowicz, 
urodził się 21 lipca 1975 r. w Szymbarku. 
Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił 14 
sierpnia 1994 r. w Zakliczynie. Pierwszą 
profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1995 
r. w Zakliczynie, profesję uroczystą 4 
października 1999 r. w Krakowie.  

 

W latach 1995 – 2001 studiował filozofię 
i teologię w naszym Wyższym Semina-
rium Duchownym w Krakowie – Bronowi-
cach, święcenia kapłańskie przyjął z rąk 
arcybiskupa Wiktora Skworca w dniu 19 
maja 2001 r. w Krakowie. Pełnił posługę 
duszpasterską jako wikariusz domu i pa-
rafii, ekonom domu oraz gwardian w 
klasztorach we Włoszech: w San Remo, 
La Spezia i Pietra Ligure. Od grudnia 
2012 r. należał do Wspólnoty w San 
Remo, której był gwardianem. 
 
W piątek 24 maja w naszym kościele pw. 
św. Anny w Bieczu o godz. 17.00 odbę-
dzie się wprowadzenie ciała Zmarłego do 

http://www.jezuici.pl/
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kościoła, o godz. 18.00 Msza św. ża-
łobna. 
 
W sobotę 25 maja w kościele parafialnym 
pw. św. Michała Archanioła w Ropie (koło 

Gorlic) o godz. 9.00 odbędzie się wpro-
wadzenie ciała Zmarłego do kościoła, o 
godz. 11.00 Msza św. pogrzebowa, po 
Mszy św. złożenie ciała Zmarłego na 
cmentarzu parafialnym. 

Polecajmy Panu Bogu w naszych modli-
twach śp. o. Krzysztofa Smołę OFM. 

Za: www.ofm.krakow.pl 

 

 
ŚP. S. LAURENCJA STANISŁAWA ADAMIEC FRM (1920-2019) 

Pośmiertnie odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
 

18 maja 2019 r. w 100. roku życia i w 81. 
roku życia zakonnego odeszła po na-
grodę wieczną do Domu Ojca s. Lauren-
cja – Stanisława Adamiec ze Zgromadze-
nia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. 
 
Stanisława Adamiec (imię zakonne – 
Laurencja), od 1938 r. członkini Zgroma-
dzenia zakonnego Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi, wybitna długoletnia wy-
chowawczyni dzieci i młodzieży, w latach 
II wojny światowej opiekunka dzieci ży-
dowskich, podczas Powstania Warszaw-
skiego wspomagała zaplecze gospodar-
cze i sanitarne powstańców zgrupowania 
im. „Chrobry”, więźniarka obozu koncen-
tracyjnego w Ravensbrück, po wojnie (od 
roku 1947) wychowawczyni Domu 
Dziecka w Płudach i wieloletnia jego dy-
rektorka do 1993 r., a także przełożona 
domu zakonnego w Płudach (1980-
1989), wychowawczyni, organistka, pie-
lęgniarka. 
 
Stanisława Adamiec urodziła się 
2.04.1920 r. w miejscowości Brzeźnica, 
pow. Kozienice, woj. kieleckie, w rodzinie 
rolnika Szczepana i Anny Krekorów 
(miała pięcioro rodzeństwa w tym brata 
księdza). W miejscowości rodzinnej 
ukończyła 7-klasową Szkołę Po-
wszechną w 1934 r. 
 
Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi wstąpiła 8.09.1938 r., w 
Warszawie, ul. Żelazna 97 i tu rozpoczęła 
formację zakonną w postulacie, następ-
nie w nowicjacie – 25.07.1939, pierwsze 
śluby złożyła 26.07.1940 r., a wieczyste 
dopiero po obozie i powrocie do kraju – w 
1947 r. W nowicjacie otrzymała imię Lau-
rencja. 
 
Pomimo trwania wojny i niemieckich re-
presji okupacyjnych ukończyła w ramach 
tajnego nauczania roczny kurs Semina-
rium wychowawczyń przedszkoli (1941) i 
roczny kurs katechetyczny, które zorga-
nizowała m. Matylda Getter w Warsza-
wie, w siedzibie Prowincji przy ul. Hożej 
53. 
 
Po zdobyciu kwalifikacji pedagogicznych 
pracowała przez całą okupację w Domu 
dla dzieci w Warszawie przy ul. Żelaznej 

97, jako wychowawczyni, otaczając ser-
deczną troską osierocone dzieci, zwłasz-
cza dzieci żydowskie, które znalazły się 
pod opieką Sióstr, w domu przylegają-
cym z dwóch stron do Getta żydow-
skiego. 
 
Podczas Powstania Warszawskiego, od 
1 sierpnia 1944 r., opiekując się dziećmi, 
wspomagała jednocześnie zaplecze go-
spodarcze i sanitarne X (“Ostoja”) i XI 
(“Sosna) zgrupowania im. “Chrobry” oraz 
od 4-6 sierpnia plutonu ppor. Pantery z 
“Wigier”. 
 

 
 
Niemcy zbombardowali i spalili dom 
Sióstr w Warszawie przy ul. Żelaznej 97, 
a wszystkie jego mieszkanki (44 Siostry) 
aresztowali 9 sierpnia wraz z 30 dziećmi, 
i przez obóz przejściowy w Pruszkowie 
(10-11 sierpnia) wywieźli Siostry 11 
sierpnia 1944 r.do obozu w Bergen-Bel-
sen, a 24 sierpnia do obozu koncentra-
cyjnego dla kobiet w Ravensbrück. 
 
Dzieci zaaresztowane wraz z Siostrami 
na Żelaznej, udało się Siostrom Rodziny 
Maryi z Brwinowa i z Kostowca zabrać z 
obozu; te, które się zagubiły w masie 
ludzkiej zostały wywiezione do Oświęci-
mia lub Ravensbrück. 
 

Siostra Stanisława Laurencja Adamiec 
otrzymała w obozie numer  60143; praco-
wała ciężko jak wszystkie więźniarki, 
odarta ze stroju zakonnego doznała 
także brutalnego traktowania przez nie-
miecką ausierkę, która w okrutny sposób 
popychała ją, targała za włosy i głową 
biła o mur. Po wielokrotnym powtarzaniu 
tych scen, kiedy siostra nie reagowała 
tym samym, ausierka rozpłakała się i już 
więcej nie traktowała Siostry w ten spo-
sób. 
 
Siostra Laurencja zachęcała inne więź-
niarki do spotkań modlitewnych organizo-
wanych w niedziele przez Siostry Ro-
dziny Maryi i Siostry Matki Bożej Miłosier-
dzia. Była to ich „Msza święta”, gdyż Sio-
stry z brewiarza znalezionego na śmiet-
niku odczytywały kolejno modlitwy 
mszalne, a nawet śpiewały; w tych spo-
tkaniach brało udział dużo więźniarek, a 
odbywały się one na bloku 20, w którym 
Siostry miały swoje miejsce. 
 
Po uwolnieniu z obozu 21 lutego 1945 r. 
Siostry Rodziny Maryi zostały skiero-
wane jako więźniarki do biskupa Józefa 
Kolb w Bambergu do prac w instytucjach 
charytatywnych dobroczynnych, gdzie go 
końca wojny miały być traktowane jako 
więźniarki, tak opiewał dokument zwol-
nienia ich z obozu. 
 
Po wyzwoleniu Siostra Laurencja została 
skierowana do pracy w szpitalu UNRRA 
w Bayreuth i tam po kursie pielęgniarskim 
pielęgnowała chorych; w grupie 16 Sióstr 
Rodziny Maryi pod kierunkiem przełożo-
nej m. Teresy Stępa z Warszawy, ul. Że-
lazna, która dzielnie opiekowała się Sio-
strami i dzięki znajomości języka nie-
mieckiego otaczała wszystkie grupy roz-
proszonych Sióstr, które pracowały w 
różnych miejscach Niemiec, zwłaszcza 
wśród Polaków. 
 
Wróciła do Polski, do Warszawy, w ostat-
niej grupie Sióstr – 9 grudnia 1946 r. Zo-
stała zatrudniona w Domu Dziecka w Płu-
dach i tam pracowała na różnych stano-
wiskach jako wychowawczyni dzieci, dy-
rektorka, przełożona. 
 
Siostra Laurencja osoba niezwykle do-
bra, ofiarna, opiekuńcza zaskarbiła sobie 

http://www.ofm.krakow.pl/
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serca i wdzięczność swych wychowanek. 
Zawsze była ceniona i szanowana przez 
wspólnotę zakonną Sióstr jak też przez 
władze zwierzchnie Domu Dziecka i sze-
roki krąg społeczny. 
 
Cechował ją duch pokory, prostoty, pra-
cowitości i franciszkańskiej radości – 
charakterystyczne rysy duchowości 
Zgromadzenia przekazane przez Założy-
ciela – św. Zygmunta Szczęsnego Feliń-
skiego. 
 
Siostra miała wielkie nabożeństwo do 
Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. 
 
Pomimo przybywających lat i słabnących 
sił (kilka ostatnich lat nie chodziła, ale do 
końca świadoma), była zainteresowania 
sprawami Zgromadzenia, Kościoła i Oj-
czyzny, które powierzała Panu Bogu w 
modlitwie różańcowej; otwarta dla odwie-
dzających ją, rozmodlona, czekająca z 
ufnością na wejście do Domu Ojca. 
 
W sobotę, 18 maja 2019 roku, w 75. rocz-
nicę bitwy pod Monte Cassino, w 99. 
rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, po 
przyjęciu Najświętszego Sakramentu ra-
dosnym głosem wypowiedziała „dziś wie-
czór” i jeszcze kilka razy „chodź”. Siostry 
trwały na modlitwie przy S. Laurencji, a 
ona jakby chwytała za ręce Oblubieńca, 
mówiącego do niej: „Powstań, przyja-
ciółko ma … i pójdź!” (Pnp 2,10). 
 

POGRZEB  SIOSTRY  LAURENCJI 

 
Uroczystości pogrzebowe S. Laurencji 
odbyły się w czwartek – 23 maja – w ko-
ściele  parafialnym Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w Warszawie – Płu-
dach. Koncelebrze przewodniczył ks. bp 
Marek Solarczyk, biskup pomocniczy die-
cezji warszawsko-praskiej. 
 
Wziął w nich udział minister Adam Kwiat-
kowski, który w imieniu Prezydenta RP 
przekazał – nadany pośmiertnie za boha-
terską postawę i niezwykłą odwagę wy-
kazaną w ratowaniu życia Żydom pod-
czas II wojny światowej, za wybitne za-
sługi w obronie godności, człowieczeń-
stwa i praw ludzkich – Krzyż Komandor-
ski Orderu Odrodzenia Polski. 
 

Pan Minister odczytał list Pierwszej 
Damy – Agaty Kornhauser-Dudy: 

 
 … Żegnamy dzisiaj osobę, która swoje 
siły duchowe i cielesne poświęciła służ-
bie Bogu, Kościołowi i bliźnim. Miałam 
zaszczyt i przyjemność spotkać Siostrę 
Laurencję jeszcze całkiem niedawno, 
goszcząc z okazji Święta Niepodległości 
w przedszkolu Zgromadzenia na war-
szawskich Płudach. Przekonałam się 
wówczas naocznie, jak wspaniałe owoce 
przynosi praca wychowawcza i forma-
cyjna sióstr, przekazujących podopiecz-
nym tradycyjne zasady chrześcijańskie i 
patriotyczne. Panująca tam serdeczna 

atmosfera to bez wątpienia w znacznej 
mierze zasługa Siostry Laurencji, która 
przez wiele lat była przełożoną domu za-
konnego i kierowała domem dziecka. Na 
zawsze zachowam w pamięci Jej szcze-
gólny charyzmat, który w tych ostatnich – 
jak się okazało – miesiącach życia uwi-
daczniał się w życzliwym uśmiechu i nie-
licznych, ale tak wiele znaczących sło-
wach. Mimo niezwykle trudnych przeżyć, 
jakich doświadczyła w młodości, podczas 
okupacji niemieckiej – ratując od Zagłady 
dzieci żydowskie i będąc więźniarką ob-
ozu Ravensbrück – aż do samego końca 
zachowała pogodę, spokój i głęboką, we-
wnętrzną radość, które udzielały się Jej 
otoczeniu. Głęboko wierzę, że Siostra 
Laurencja cieszy się teraz największą na-
grodą, jaka czekała na Nią …. 
 
S. Laurencję żegnały licznie zgroma-
dzone Siostry Franciszkanki Rodziny Ma-
ryi z Przełożoną Generalną M. Janiną 
Kierstan, wychowanki oraz osoby zaprzy-
jaźnione z Domem Dziecka w Warszawie 
– Płudach. 
 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj Jej 
świeci! Niech odpoczywa w pokoju 
wiecznym. Amen. S. Antonietta Frącek 
RM i s. Alina Rojek RM 

Za:  www.zakony-zenskie.pl   

 
 

ŚP. KS. HENRYK BAŃCEROWSKI CRL (1931-2019) 
 

12 maja 2019 r. w krakowskim Hospicjum 
Św. Łazarza przeszedł do wieczności 
Henryk Bańcerowski, kapłan Polskiej 
Prowincji Zmartwychwstańców. 
 
Pochodził z teraźniejszej Diecezji Ra-
domskiej (dawnej sandomierskiej). Był 
synem Władysława i Katarzyny Miller. 
Urodził się 10 VIII 1931 w Gardzienicach-
Kolonii. Ochrzczony został 13 tegoż mie-
siąca i roku w Ciepielowie w kościele 
Podwyższenia Krzyża Świętego. Tamże 
otrzymywał następne sakramenty, bierz-
mowanie już w 1940. Uczył się w Ciepie-
lowie, w Radomiu i w Pionkach. Przybył 
do krakowskiego nowicjatu 23 IX 1948 r. 
Śluby czasowe złożył 2 II 1950, wieczy-
ste 2 II 1954. Studiował na Uniwersytecie 
Jagiellońskim i w Metropolitalnym Semi-
narium Duchownym w Krakowie. Jego 
prośbę o opóźnienie święceń kapłań-
skich o miesiąc z powodu egzaminów 
władze naszej wspólnoty uznały za prze-
stępstwo i ukarały go odłożeniem ich na 
kilka lat. Jako subdiakon (otrzymał 3 II 
1957) uczył już w krakowskiej szkole 

podstawowej przy ul. Szlak (1957/58) i w 
Drawsku Pomorskim do 1960. Święcenia 
kapłańskie przyjął 14 V 1960 z rąk bi-
skupa Karola Wojtyły w Krakowie. 
 

 
 

Był wikariuszem i katechetą w pod-po-
znańskich Smochowicach do 1962, przy 

ul. Dąbrówki w Poznaniu do 1964, na 
Woli Duchackiej do 1966; administrato-
rem zaś w Świerczynie (koszalińskie) do 
1969. Dnia 1 VIII 1969 został probosz-
czem i przełożonym w Krakowie przy ul. 
Szkolnej. W latach 1971/76 pomagał Pa-
rafii Św. Kazimierza w Warszawie; w 
Sanktuarium Sulisławskim 1977. Rok był 
kapelanem w Kętach, 1978/89 kapela-
nem szpitala w Gdańsku-Wrzeszczu.  
 
W 1989 ponownie skierowano go do 
Smochowic. 1 X 1992 uzyskał roczny 
urlop, a 15 VII 1994 eksklaustrację do 
Diecezji Radomskiej, a 21 XII 2011 wrócił 
do zmartwychwstańców i zamieszkał na 
Krakowskim Zakrzówku, gdzie często 
chorował, miał poważną operację, po któ-
rej musiał stale leżeć.  
 
We wspólnocie i obok niej przeżył lat 78, 
kapłanem był 58. Był człowiekiem obo-
wiązkowym i solidnym, ale do szczęścia-
rzy nie należał.   

Ks. Bolesław Micewski CR 

http://www.pila.salezjanie.pl/


21-27 maja 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              21/2019 (534)

 17 

FORUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYZAKONNEJ 

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE SEKRETARZY, EKONOMÓW I ZAKRYSTIANÓW 
CZEKAMY NA CIEBIE – STOISKO EKSPERCKIE: D-1 

 
Jubileuszowe XX Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów 
SACROEXPO już w czerwcu od 10-12.06.2019 roku w Kielcach. Tradycyjnie pełna będzie inspirujących spotkań i arty-
stycznych niespodzianek, z całym bogactwem form i treści. 
Na stoiskach pojawi się szeroki asortyment: dewocjonalia, organy, witraże, kielichy, stuły, ornaty, ikony i figury. Jedyna 
w swoim rodzaju okazja do zapoznania się z trendami w sztuce sakralnej i konserwatorskiej, oraz nowymi technikami 
w budownictwie kościołów i obiektów sakralnych. 
Podczas jubileuszowej edycji targów nie zabraknie, oprócz konferencji i spotkań, szeregu atrakcji wraz z galą wręczenie 
Medalu Papieskiej Rady ds. Kultury Per Artem ad Deum. Wydarzenie, pierwszy raz w historii, będzie transmitowane 
przez polski oddział Telewizji EWTN. 
 
Jako Forum Współpracy Międzyzakonnej i Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich na targach jesteśmy 
już 9 rok. Na początku były to jedynie spotkania i konferencje dla ekonomów, a od 4 lat spotykają się także i sekretarze 
naszych Jurysdykcji. W tym roku dodatkowo odbędzie się szkolenie liturgiczne dla zakrystianów, kościelnych i osób 
zainteresowanych właściwym podejściem do kwestii liturgicznych. 
Spotkania te z jednej strony są okazją zobaczenia wszystkiego na halach wystawowych, rozmów z producentami i 
dostawcami sakralnego asortymentu, ale przede wszystkim czas wspólnych spotkań, szkoleń, wymiany doświadczeń 
w naszej posłudze sekretarzy i ekonomów zgromadzeń. Także i w tym roku zapraszamy wszystkich: sekretarzy, ekono-
mów, zakrystianów, kościelnych – dla nich przewidziane są specjalne spotkania, szkolenia i konferencje – ale także 
każdego proboszcza, wikarego, duszpasterza, aby odwiedził nasze zakonne stoisko D-1 na hali wystawowej. 
 
Tam będzie można spotkać się, porozmawiać, poszukać rozwiązań, złożyć reklamacje u przedstawicieli firm i instytucji, 
z którymi w ramach Forum i Konferencji współpracujemy – z bardzo dobrym skutkiem. Będą tam m.in. przedstawiciele 
następujących podmiotów: 
- KAWA-ZAKONNA.PL – będzie można wypić dobrą kawę w miłym towarzystwie i porozmawiać nie tylko o kawie (eks-

presy, herbata, …); 
- PZUW ŚW. ANTONI – ubezpieczenia majątkowe (i nie tylko) podmiotów kościelnych; 
- UNION INVESTMENT – inwestycje finansowe dla podmiotów zakonnych; 
- ORLEN – współpraca w ramach programów FLOTA i BIZNESTANK oraz inne rozwiązania dedykowane naszej grupie 

zakonnej; 
- BANK BNP PARIBAS – wszelkie usługi bankowe, kredyty, terminale płatnicze (ELAVON), wynajem pojazdów (ARVAL) 

potrzebne w parafii, domu zakonnym; 
- INNPACT – wszystko o cenach prądu, gazu, bezpieczeństwie przesyłania danych; 
- B-ACT – firma konsultingowa, doradzająca skutecznie przy realizacji inwestycji sakralnych i zakonnych; 
- LENA LIGHTING – oświetlenie oszczędne i „dobrane” indywidualnie do naszych świątyń, domów zakonnych, instytu-

cji; 
- ORANGE – telefonia mobilna i internet. 

 

 


