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NOWENNA SIÓSTR ZAKONNYCH ZA KAPŁANÓW 
 

Wszystkie zgromadzenia zakonne żeńskie będą modliły się w 
intencji kapłanów przez 9 tygodni, począwszy od 30 maja. 
Każdego dnia o godz. 20.30 siostry będą spotykały się na 
modlitwie różańcowej, do której zapraszają wszystkich, kapła-
nów i osoby świeckie – poinformowała Siostra Maksymilla 
Pliszka, Przewodnicząca Konsulty Wyższych Przełożonych 
Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych 
 
Publikujemy pełną treść komunikatu: 
 
Wszystkie zgromadzenia zakonne żeńskie czynne i klauzuro-
we każdego dnia otaczają kapłanów siostrzaną modlitwą. 
Mając na uwadze powierzoną im przez Boga misję, realizowa-
ną aktualnie w obliczu trudnych i bolesnych wydarzeń w Ko-
ściele w Polsce, podejmujemy 9-tygodniową nowennę. Co-
dziennie od 30 maja do 1 sierpnia 2019 r. będziemy spotykać 
się w naszych wspólnotach na modlitwie różańcowej o godz. 
20.30, by rozważać tajemnice światła. Ofiarujemy je w nastę-
pujących intencjach: 
– o pomoc Jezusa Miłosiernego i duchowe umocnienie wobec 
wyzwań, przed którymi stają obecnie kapłani, 
– o świętość życia kapłanów i osób konsekrowanych, 
– w intencji wynagradzającej za grzechy i niewierności osób 
poświęconych Bogu. 
Trwając w duchowej więzi i zatroskaniu o Kościół Święty za-
praszamy kapłanów i osoby świeckie do włączenia się w tę 
nowennę. 
Dziękując za wszelkie posługi podejmowane w naszych sio-
strzanych wspólnotach, za duchową pomoc i modlitwę ser-
decznie pozdrawiam w imieniu wszystkich sióstr. 

Siostra M. Maksymilla Pliszka 
Przewodnicząca Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich 

Zgromadzeń Zakonnych 
 
 

Podziękowanie Sekretarza Generalnego dla m. Maksymilli 
Pliszki za 9-tygodniową Nowennę w intencji kapłanów 

 
Z wielką radością przyjąłem wiadomość o wspaniałomyślnej 
inicjatywie podjęcia przez żeńskie zgromadzenia zakonne 
czynne i klauzurowe 9-tygodniowej Nowenny w celu otoczenia 
kapłanów siostrzanym wsparciem w postaci codziennej, 
wspólnej modlitwy różańcowej – napisał bp Artur G. Miziński, 
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, w podzię-
kowaniach dla m. Maksymilli Pliszki, Przewodniczącej Konfe-
rencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakon-
nych w Polsce. 

 
 
Publikujemy pełny tekst podziękowań: 
 
Czcigodna Matko Przewodnicząca, 
z wielką radością przyjąłem wiadomość o wspaniałomyślnej 
inicjatywie podjęcia przez żeńskie zgromadzenia zakonne 
czynne i klauzurowe 9-tygodniowej Nowenny (od 30 maja do 1 
sierpnia 2019 r.), w celu otoczenia kapłanów siostrzanym 
wsparciem w postaci codziennej, wspólnej modlitwy różańco-
wej. 
Na ręce Wielebnej Matki składam wyrazy wdzięczności. Ich 
adresatkami niech staną się także wszystkie Siostry, które 
rozważając w modlitewnym skupieniu Tajemnice Światła, 
wypraszać będą kapłanom pomoc Jezusa Miłosiernego i du-
chowe umocnienie wobec trudnych wyzwań, przed którymi 
obecnie stają. Szczególnie dziękuję za trud modlitwy w intencji 
świętości życia kapłanów i osób konsekrowanych oraz wyna-
grodzenia za grzechy i niewierno-ści osób poświęconych Bo-
gu. 
Pełen uznania dla wielkoduszności Sióstr, pragnę z całym 
przekonaniem odnieść do Was słowa św. Jana Pawła II z Listu 
do kobiet: „Społeczeństwo najwięcej zawdzięcza «geniuszowi 
kobiety» właśnie w tym wymiarze, który bardzo często urze-
czywistnia się bez rozgłosu…” Drogie Siostry przez Wasz 
szczodry dar duchowego wsparcia kapłanów, w piękny sposób 
ukazujecie realizację swojego powołania do stawania się dru-
gą Maryją, zdolną by karmić siebie oraz innych mocą wiary, 
nadziei oraz miłości. 
Czcigodnej Matce i Wszystkim Siostrom z serca błogosławię. 
Proszę Boga, aby dodawał Wam sił do rozwoju charyzmatów, 
które otrzymałyście od Ducha Świętego dla dobra wspólnoty 
Kościoła. Z serdecznym pozdrowieniem w Chrystusie Panu, 

Bp Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny 

Konferencji Episkopatu Polski  
Za: www.episkopat.pl  
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  Wiadomości krajowe 
 
 

 

60 TYS. MŁODYCH LUDZI UCZESTNICZYŁO W TEGOROCZNEJ LEDNICY 
 

 
 
Ponad 60 tys. młodych z całej Polski i 
zagranicy wzięło udział w Mszy św. 
odprawionej wieczorem na Polach Led-
nickich pod przewodnictwem abp. Stani-
sława Gądeckiego. „Miłość Chrystusa 
stoi u początków i dyktuje wszystkie inne 
rodzaje miłości, i nad nimi czuwa” – 
mówił do młodych przewodniczący KEP. 
 
Eucharystię wspólnie z metropolitą po-
znańskim celebrował towarzyszący 
młodym od początku spotkania Prymas 
Polski abp Wojciech Polak oraz liczni 
kapłani przybyli z nimi na Pola Lednic-
kie. Przed rozpoczęciem Eucharystii 
duchowni przeszli w procesji Drogą III 
Tysiąclecia ubrani w białe stuły, które w 
tym roku otrzymali od organizatorów 
lednickiego spotkania. 
 
Wcześniej ku Bramie Rybie podążyła 
procesja ukazująca bogactwo Euchary-
stii, podczas której fragment nieszporów 
przed Wniebowstąpieniem zaśpiewali 
klerycy z seminarium greckokatolickiego. 
Tym gestem – jak tłumaczyli ledniccy 
duszpasterze o. Wojciech Prus OP i o. 
Mateusz Kosior OP – wspólnota lednic-
ka pragnęła uszanować braci z Ukrainy, 
tak licznie obecnych w Polsce i zaprosić 
ich na kolejne spotkania pod Bramą 
Rybą. 

Homilię podczas Mszy św. wygłosili 
wspólnie dominikanie o. Piotr Frey i o. 
Rafał Szymko, znani z dominikańskiej 
serii „Chlebak”. Z ręką na sercu, tak, by 
poczuć bijące serce, tłumaczyli młodym, 
że nie muszą patrzeć w górę, by zoba-
czyć Jezusa, wystarczy, że wejrzą wła-
śnie tam, w swoje serce, bo On w nim 
jest i tam chce działać. 
 
„To bijące serce to jest twoje życie – 
mówili. – Ono bije nie dlatego, że o to 
poprosiłeś. Twoje pragnienia, twoje 
myśli, twoje sumienie działają i żyją dla 
ciebie nie dlatego, że ty tego chcesz, ale 
często wręcz twoje życie jakby walczyło 
o ciebie bardziej niż ty walczysz o nie. 
Tym twoim wewnętrznym życiem jest 
Chrystus i on walczy o Ciebie czasami 
wbrew tobie” – tłumaczyli młodym. 
 
Zachęcali ich też, by wobec licznych 
głosów, które powtarzają im, że nie 
warto, że nie dadzą rady, że lepiej się 
poddać i sobie odpuścić tym bardziej 
wspierali się na Chrystusie i pozwolili Mu 
się podtrzymywać. On bowiem jest tą 
siłą, która pozwala stać i nie upaść. On 
działa nie tylko w sercu, ale i przez in-
nych ludzi. 
 
„Chrystus walczy o ciebie przez tego 
człowieka, który stoi obok, może nawet 

przez cały świat. On wszystko chce 
wykorzystać, żeby cię utrzymać przy 
życiu” – mówili młodym zapewniając, że 
Jezus jest z człowiekiem nawet wtedy, 
kiedy staje się najgorsze, kiedy człowiek 
na jakimś poziomie umiera. Bo wtedy dla 
człowieka bije serce Chrystusa. 
 
„Wtedy nawet jeśli przegrasz, jeśli na 
jakimś poziomie umrzesz, możesz zmar-
twychwstać, możesz jeszcze wygrać 
sercem i życiem Chrystusa” – mówili 
młodym o. Piotr i o. Rafał. 
 
W modlitwie powszechnej uczestnicy 
Lednicy modlili się m.in. za Kościół, 
Ojczyznę, biskupów, kapłanów, mło-
dzież, a także za ofiary skrzywdzone 
przez duchownych. 
 
Na Lednicy według szacunków organiza-
torów modli się w tym roku ponad 60 tys. 
młodych pielgrzymów. Po Mszy św. 
nastąpi Godzina Jana Pawła II. Młodzi 
wysłuchają też pozdrowień papieża 
Franciszka oraz świadectw. O 23.15 
rozpocznie się Adoracja Najświętszego 
Sakramentu, zakończona wyborem 
Chrystusa i o północy, symbolicznym 
przejściem przez Bramę Rybę. 

Za: www.m.niedziela.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________
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KAPITUŁA FRANCISZKANÓW Z PANEWNIK 
 
W poniedziałek 3 czerwca 2019 r.w domu macierzystym naszej 
prowincji w Katowicach-Panewnikach rozpoczęły się obrady 
kolejnej Kapituły prowincjalnej, która tym razem odbywa się 
pod hasłem „Wspólnota braterska otwarta na Ducha Pańskie-
go”. 
 
W Kapitule uczestniczą bracia deputowani, tworzący naszą 
zakonną prowincję, którzy uczestniczą w niej z urzędu oraz ci, 

którzy zostali wybrani poprzez tajne głosowanie braci całej 
prowincji.  
 
Do zadań kapituły prowincjalnej należy m.in.: uchwalanie 
i dokonywanie zmian w Statutach Partykularnych, uchwalanie 
Statutów Specjalnych; uchwalanie projektu życia prowincji na 
kolejne trzechlecie, rozpatrywanie wniosków od kapituł domo-
wych i poszczególnych braci (SP, Art. 67). Kapituła prowincjal-
na zakończy się w czwartek 6 czerwca br. 

Za: www.prowincja.panewniki.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

W KOPCU KAPITUŁA 
BRACI SZKOLNYCH 
 
We wspomnienie św. Justyna męczen-
nika, 1 czerwca 2019 roku w Kopcu 
k/Częstochowy rozpoczęła się XVIII 
Kapituła Prowincji Braci Szkolnych w 
Polsce. 

 
 
Na mszy inaugurującej Kapitułę której 
przewodniczył ksiądz Wojciech Gaura, 

obecni byli brat Radny generalny Aidan 
Kilty oraz wybrani bracia delegaci. Na 
pierwszej sesji ukonstytuowały się Ko-
misje Apostolatu, Administracyjno-
Finansowa, Formacyjna oraz do zmian 
w Statucie Prowincji. W tym dniu też 
dokonano podliczenia głosów na  wybór 
nowego Wizytatora Polskiej Prowincji. W 
Kapitule Prowincjalnej  bierze udział 21 
braci reprezentantów 10 wspólnot z 
Polski oraz dwaj bracia  ze Słowacji. 

Za: www.braciaszkolni.com 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PIELGRZYMKA OSÓB KONSEKROWANYCH 
NA GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY 
 
W sobotę 01 września odbyła się w międzynarodowym sank-
tuarium św. Anny w Górze św, Anny doroczna pielgrzymka 
osób konsekrowanych dwóch diecezji: gliwickiej i opolskiej. 
Organizatorem tegorocznej pielgrzymki była diecezja gliwicka.  
 
O godz. 9.30 odbyła się w Sali św. Maksymiliana Kolbego w 
Domu Pielgrzyma konferencja, którą wygłosił O. Jacek Zdrza-
łek CSsR. Po konferencji w bazylice św. Anny biskup gliwicki 
odprawił Mszę św, i wygłosił kazanie, Radością wszystkich było 
to, że liczba osób konsekrowanych robiła wrażenie.  
 
Po Mszy św. w Domu Pielgrzyma był posiłek dla obecnych oraz 
okazja do wspólnego spotkania. Ostatnim punktem programu 
było nabożeństwo do NSPJ na kalwarii.  
 
Pragnę podziękować wszystkim organizatorom pielgrzymki z 
diecezji gliwickiej, a braciom z Domu Pielgrzyma za przyjęcie.  

 

 
 
W gronie osób konsekrowanych pożegnaliśmy S. Referentką 
Krzysztofę Baran, elżbietankę, która przez ostatnie lata w die-
cezji gliwickiej  dzielnie spełniała swoja misję. Dziękując Jej za 
współpracę życzmy  mocy Ducha Św. na nowej placówce za-
konnej.                                O. Błażej Kurowski OFM

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PREMIER U BŁ. HONORATA 
 
Mateusz Morawiecki wziął udział w fe-
stynie rodzinnym zorganizowanym w 
ogrodach klasztornych Braci Mniejszych 
Kapucynów w Nowym Mieście nad Pili-
cą. Znajduje się tam sanktuarium błogo-
sławionego Honorata Koźmińskiego, 
który w nowomiejskim klasztorze spędził 
ostatnie lata życia. 
 
“Cieszę się, że mogę małą cegiełkę 
dokładać do naprawy naszej Rzeczypo-
spolitej. Tak naprawdę, to wasza wiara 
w możliwość zmiany stanu rzeczy, w 
sprawiedliwość, w solidarność, to co 
niesie nas od kilkudziesięciu lat, sprawi-
ła, że nowa rzeczywistość jest możliwa” 

– powiedział premier do mieszkańców 
Nowego Miasta. 
 

 
 
Premier obejrzał przedstawienie ukazu-
jące życie bł. Honorata, które przygoto-
wały dzieci z miejscowej szkoły. Podkre-
ślił, że wizyta w sanktuarium jest dla 

niego “spotkaniem z pięknymi warto-
ściami, które są mi szczególnie bliskie”. 
 
“Bł. Honorat miał przed sobą wielką 
karierę u jednego z naszych zaborców 
ówczesnych. Mógł spokojnie wybrać 
taka drogę, musiał tylko porzucić dwie 
wielkie wartości: patriotyzm i wiarę” – 
mówił o Honoracie Koźmińskim premier. 
Zaznaczył, że późniejszy błogosławiony 
nawrócił się jednak i “poszedł drogą 
pomocy ludziom, drogą patriotyzmu, 
drogą odbudowy polskości w realiach, 
jakie wtedy miały miejsce”. 
 
Premier przypomniał, że po powstaniu 
styczniowym ojciec Honorat, zakładając 
bezhabitowe zgromadzenia, przyczynił 
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się do odbudowy patriotyzmu i do prze-
trwania polskości w wielu sercach. 
 
“Jesteśmy winni mu i wszystkim jego 
współbraciom ogromną wdzięczność. Za 
wszystko, co robią żeby chronić Polskę” 
– powiedział premier. 
 
Według Morawieckiego także droga 
matki Koźmińskiego, która ciężko pra-
cowała, starała się dobrze wychować 
swojego syna, była trudna. “Te jej trudy 
są pewnym przykładem trudów wszyst-

kich matek w latach zaborów i później, w 
czasach wojen komunizmu i do dnia 
dzisiejszego” – zaznaczył premier. 
 
“Niedawno był Dzień Matki podziękujmy 
naszym wszystkim mamom, za to, że 
przechowały wiarę i przechowały Pol-
skę” – powiedział Morawicki. Premier 
dziękował też tym wszystkim, którzy 
“starają się wychować nasze dzieci i 
młodzież na dobrych, uczciwych Pola-
ków, którzy kochają Polskę”. 
 

Na festynie w Nowym Mieście tej byli też 
obecni, m.in. marszałek Senatu Stani-
sław Karczewski, szef biura politycznego 
premiera Marek Suski, wiceminister 
obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. 
Honorat Koźmiński (1829 -1916) to 
polski kapucyn, teolog, prezbiter, zało-
życiel wielu zgromadzeń zakonnych, 
działacz konspiracyjny w okresie po-
wstania styczniowego. Został beatyfiko-
wany 16 października 1988 r. przez 
Jana Pawła II.         Za: www.kapucyni.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BONIFRATRZY Z EUROPY ŚRODKOWEJ I 
WSCHODNIEJ SPOTKALI SIĘ WE WROCŁAWIU 
 
W dniach 27-28 maja 2019 odbyło się we Wrocławiu trzecie w 
kadencji 2018-2022 posiedzenie Międzyprowincjalnej Komisja 
Europy Centralnej i Wschodniej, do której oprócz prowincji 
bawarskiej i austriackiej należy również prowincja polska. 
 
W związku ze zmianami w zarządzie generalnym po ostatniej 
Kapitule Generalnej zmienił się skład Komisji. Jej nowym pre-
zydentem został br. Joaquim Erra i Mas – 1. radny generalny 
odpowiedzialny za region Europy, a dotychczasowy prezydent 
Komisji – br. Rudolf Knopp – aktualnie ekonom generalny Za-
konu, został jej stałym członkiem. Poza tym w skład Komisji 
wchodzą urzędujący prowincjałowie wymienionych prowin-
cji. Przewodniczącym Komisji jest prowincjał bawarski br. Be-
nedykt Hau. 
 
Dzięki przekazanym, już zwyczajowo podczas posiedzenia 
relacjom i sprawozdaniom z poszczególnych prowincji nowy 
prezydent mógł zapoznać się z bieżącymi wydarzeniami oraz 
wyzwaniami, które dotyczą i pojawiają się w tym regionie Za-
konu Bonifratrów. Z kolei prowincjałowie z relacji br. Joaquima  
mogli usłyszeć o szczególnych wydarzeniach w całym zakonie 
a przede wszystkim o głównych działaniach, którymi chce się 
zająć nowy zarząd generalny w kadencji 2019-2025. 
 
Dla regionu Europy aktualną sprawą, która przyciąga wiele 
uwagi jest na pewno nowicjat europejski. Jego powstawanie 
i związane z nim plany były szeroko omawiane również na tym 
posiedzeniu.Członkowie Komisji w ramach spotkania mieli 
możliwość zapoznać się z działalnością bonifraterską we Wro-
cławiu, odwiedzając między innymi hospicjum oraz konwent 

braci. Wspólnie mogli przeprowadzić wizję lokalną trwających 
w kompleksie klasztorno-szpitalnym prac remontowo-
budowalnych pod przyszłą działalność hospicyjno-opiekuńczą 
Zakonu w centrum miasta. 

 
 
Dzięki zakwaterowaniu i miejscu obrad w cieniu wrocławskiej 
katedry u sióstr Elżbietanek na Ostrowie Tumskim prowincja-
łowie mogli również skorzystać z mszy św. w katedrze oraz 
wraz z przewodnikiem poznać historię tego miejsca. 
 
Gospodarzem kolejnego posiedzenie Komisji będzie Prowincja 
Bawarska. Posiedzenie odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 
2019 w kurii prowincjalnej w Monachium.Za: www.bonifratrzy.pl

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

65. LECIE  KAPŁAŃSTWA 
O. ANTONIEGO LESZA OMI 
 
Ojciec Antoni Lesz OMI świętuje 65. 
rocznicę przyjęcia święceń prezbiteratu. 
Z tej okazji, w sercu prowincji – Alma 
Mater w Obrze – wśród współbraci i 
zaproszonych gości – jubilat składał 
Eucharystyczną Ofiarę w rocznicę swo-
ich święceń. Życzenia w imieniu polskiej 
prowincji złożył ordynariusz – o. Paweł 
Zając OMI.  

 
 
Warto zaznaczyć, że pomimo swojego 
wieku – jubilat ma 92 lata – wciąż posłu-

guje duszpastersko we Frankfurcie 
(Niemcy). 
 
Kazanie wygłosił o. Władysław Walasz-
czyk OMI – superior Delegatury Francja-
Beneluks. Na zakończenie liturgii życze-
nia jubilatowi złożyli również najmłodsi 
współbracia, którzy mogli być zbudowani 
świadectwem życia i posługi o. Antonie-
go Lesza OMI.     Za: www.oblaci.pl 
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Refleksja tygodnia 
 
 
 

 

PRZEPOWIADANIE SŁOWA BOŻEGO W CZASACH RELIGIJNEGO ZOBOJĘTNIENIA 
Wystąpienie o. prof. Jacka Salija OP podczas 142 Zebrania Plenarnego KWPZM 

 
Nigdy dość przypominania, że w Nowym Testamencie zwrot 
„głosić słowo Boże” jest równoważny zwrotom „głosić Ewange-
lię” (por. np. Rz 1,9.15), „głosić Chrystusa” (por. np. 1 Kor 
1,23). Wiara chrześcijańska jest bowiem czymś więcej niż 
religijnym światopoglądem i czymś więcej niż wyznawaniem 
określonych wartości moralnych; jest zdolnością do osobowych 
relacji z Chrystusem. Z całą jasnością podkreślił to Benedykt 
XVI na samym wstępie encykliki Deus caritas est (co powtórzył 
w adhortacji Verbum Domini, 11): „U początku bycia chrześci-
janinem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale 
natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje 
życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunko-
wanie”. 
 
Takie rozumienie wiary rzutuje na to, jak rozumiemy pojęcie 
religijnego zobojętnienia. Otóż zobojętnienie religijne jest to 
zjawisko charakterystyczne dla społeczeństw chrześcijańskich, 
wyrażające się przede wszystkim kryzysem modlitwy oraz 
zanikaniem praktyk religijnych, a co za tym idzie – dystanso-
waniem się wobec Kościoła oraz innych form przynależności 
religijnej. 
 
Spójrzmy, jak szczyt religijnego zobojętnienia opisał po piel-
grzymce Benedykta XVI do Francji Emmanuel Todd w tekście 
pt. Papież nikogo nie  obchodzi (Europa. Magazyn Idei „Dzien-
nika”, 20-21.09.2008 s.3): „W kraju takim jak Francja większość 
rodzin jest zadowolona ze swego życia. Życie seksualne jed-
nostek, bardziej urozmaicone, daje w rezultacie całkiem zado-
walający współczynnik płodności – dwoje dzieci na jedną ko-
bietę. Liczba zabójstw nie  rośnie. Instynkt życiowy przetrwał, a 
życie w obecnych czasach – choć pozbawione sensu – może 
być interesujące. Do czasu przynajmniej, gdy – w obliczu braku 
ubezpieczenia metafizycznego – zostanie nam system ubez-
pieczeń społecznych, który pozwoli korzystać w sposób roz-
sądny z naszego życia pozbawionego sensu”. 
 
Chantal Delsol, wybitna francuska intelektualistka, alarmuje, że 
gruntowna laicyzacja jest zjawiskiem społecznie niezmiernie 
groźnym (Znak 2004 nr 5 s.128): „Spotykam obecnie mnóstwo 
dzieci, które nazywam <pozbawionymi marki>. Są jak ubrania, 
od których odpruto metki. Dorośli nie wierzą już w nic, więc nie 
mają im co przekazać. Stali się prawdziwymi cynikami. Zosta-
wiają po sobie dzieci, które nie przynależą do żadnego świata, 
nie wiedzą, dokąd idą, błąkają się z jednego miejsca na drugie, 
nie mają pojęcia, po co żyją. To bardzo niebezpieczne. Takie 
dzieci demolują rzeczy i zniekształcają język, po to żeby poka-
zać realność tragiczności ludzkiego życia, któremu dorośli nie 
mają odwagi nadać sensu. Dlatego niektóre szkoły nie mogą 
już normalnie funkcjonować, dlatego są dzieci, które w odpo-
wiedzi na wszystko wyciągają nóż”. 
 
Kościół – Dar bezpośredniego dostępu do Pana Jezusa 
 
Nie da się poważnie obserwować i opisywać zjawisko religijne-
go zobojętnienia, nie zauważając Koscioła. Kościołem obdarzył 
nas sam Pan Jezus. „Na tej Skale zbuduję Kościół mój – po-
wiedział pod Cezareą Filipową – a bramy piekielne go nie 
przemogą” (Mt 16,18). Sam fakt, że wybrał sobie dwunastu 
apostołów, aby to oni dali początek Jego Kościołowi – na wzór 
dwunastu synów Jakuba, którzy byli praojcami ludu Starego 

Przymierza – świadczy o tym, że było Jego wolą założenie 
Kościoła, ludu Nowego Przymierza. 
 
Co więcej, Pan Jezus swój Kościół kocha, i to kocha aż tak 
realnie, że oddał życie za swój Kościół: „Chrystus umiłował 
Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczy-
ściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby oso-
biście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający 
skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był 
święty i nieskalany” (Ef 5,25-27). Zauważmy, że Zbawiciel 
kocha swój Kościół nie dlatego, że jest on piękny – kocha, 
ażeby uczynić go pięknym. 
 
I jeszcze więcej: Pan Jezus ze swoim Kościołem tajemniczo się 
utożsamia. Z Nowego Testamentu wielokrotnie dowiadujemy 
się, że Kościół jest Jego Ciałem. Kiedy zaś pod Damaszkiem 
wyszedł naprzeciw prześladowcy chrześcijan, Szawłowi z Tar-
su, nie pyta go: „Szawle, Szawle, dlaczego prześladujesz mo-
ich wyznawców?”, ale zapytał go: „Szawle, Szawle, dlaczego 
Mnie prześladujesz?” (Dz 9,4). 
 
Spójrzmy wreszcie na stosunkowo tajemnicze słowa Jezusa: 
„Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, 
Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do 
was” (J 16,7). To jest naprawdę intrygujące: Dlaczego fizyczne 
odejście Pana Jezusa było warunkiem przyjścia Ducha Święte-
go? 
 
Odpowiedź na to pytanie leży w tej prawdzie, że Syn Boży, 
równy przedwiecznemu Ojcu Bóg prawdziwy, jest zarazem 
prawdziwym Człowiekiem. Otóż nie da się być prawdziwym 
człowiekiem inaczej, niż zanurzywszy się w różnorodną ludzką 
partykularność. To dlatego Pan Jezus urodził się z konkretnej 
matki, żył w konkretnym czasie, w określonej religii i kulturze, 
przebywał i przemieszczał się w konkretnych miejscowościach.  
Nie sposób nie zdawać sobie sprawy z tego, że podczas swo-
jego doczesnego przebywania z nami spotkał się On bezpo-
średnio – nawet jeżeli to były tłumy – tylko ze znikomą częścią 
ludzi jednego tylko pokolenia. A przecież ludzkość, której prze-
kazał słowa zbawienia i za którą umarł na krzyżu, to są wszy-
scy ludzie, pochodzący z wielu następujących po sobie poko-
leń!  
 
Największym geniuszom ludzkości nie udało się przekroczyć 
swojej ludzkiej partykularności. Podoba nam się to czy nie, 
chcemy czy nie chcemy, Platon, Budda, Konfucjusz, Einstein 
czy Jan Paweł II staje się dla kolejnych pokoleń kimś coraz 
bardziej oddalonym w czasie, kimś kto żył coraz dawniej temu. 
Inaczej jest z Jezusem Chrystusem. On i spośród ludzi tylko 
On, jest nie tylko prawdziwym człowiekiem, ale również prze-
kraczającym wszelką partykularność Bogiem prawdziwym. 
 
Po swoim odejściu do Ojca Jezus przysłał swojemu Kościołowi 
Ducha Świętego, ażeby – również jako Człowiek – w nowy 
sposób „być z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia 
świata” (Mt 28,20). To dzięki Duchowi Świętemu trwa w Koście-
le autentyczna prawda Boża. On bowiem, Duch Święty, 
„wszystkiego nas uczy i przypomina nam wszystko”, co powie-
dział nam Zbawiciel (por. J 14,26).  
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Dzięki obecności w Kościele Ducha Świętego wszyscy bez 
wyjątku wierni – niezależnie od tego, w jakim miejscu ziemi i w 
jakim czasie Opatrzność nas umieściła – mamy nieporównanie 
bardziej bezpośredni dostęp do Pana Jezusa, niż ten, którym 
za Jego historycznego życia cieszyli się apostołowie. Kiedy 
Pan Jezus przebywał z ludźmi, można Go było widzieć, słu-
chać Jego nauk, oglądać Jego cuda, można Go było nawet 
dotknąć, o coś zapytać... ale to była zawsze sytuacja, że Jezus 
był „tu”, a ja, ty, on, ona, byliśmy „tam”. 
 
Po dopełnieniu ofiary za nas, Jezus zmartwychwstał, odszedł 
do Ojca oraz zesłał (i odtąd wciąż posyła) na swój Kościół 
Ducha Świętego. Teraz, dzięki Duchowi Świętemu kształtują-
cemu nas w Kościół, nasza jedność z Jezusem i możliwości 
spotkania z Nim są niewyobrażalnie głębsze niż te, jakie mieli 
nawet sami apostołowie, kiedy żyli z Nim na co dzień i mieli 
możliwość bezpośredniego przebywania z Nim. W Kościele 
bowiem Jezus – teraz cytuję soborową Konstytucję o Liturgii, 7 
– „jest obecny swoją mocą w sakramentach, tak że gdy ktoś 
chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim słowie, bo 
gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, On sam przemawia. 
Jest obecny, gdy Kościół się modli i śpiewa psalmy, gdyż On 
sam obiecał: Gdzie są dwaj lub trzej zebrani w imię moje, tam 
jestem pośród nich (Mt 18,20)”. 
 
W Kościele mamy dostęp do Jezusa aż tak niewyobrażalnie 
bezpośredni, że co najmniej w każdą niedzielę jesteśmy zapra-
szani do realnego zanurzania się w tej miłości, w jakiej Jezus 
przeszedł przez swoją mękę i śmierć, i realnie możemy zjedno-
czyć się z Nim w komunii świętej. W Kościele otrzymujemy dar 
aż tak bezpośredniego zjednoczenia z Jezusem, że już teraz – 
co prawda zaczątkowo, ale coraz więcej – jesteśmy w Nim, a 
On w nas (por. 1 J 4,13-16). Właśnie po to Chrystus Pan obda-
rzył nas Kościołem, ażeby wszyscy ludzie, którzy uwierzyli w 
Niego – ludzie wszystkich krajów, kultur i wszystkich pokoleń – 
mogli mieć bezpośredni przystęp do Niego, do Jego nauki, 
Jego łaski, Jego przebaczenia i do Niego samego. 
 
Zakłócenia w religijnym otwarciu się na Boży dar Kościoła 
wydają się głęboką przyczyną wielu dzisiejszych odejść i odda-
leń. Jednak ani antykościelne nastawienie niektórych środo-
wisk opiniotwórczych, ani brak gorliwości, kiepskie wykształce-
nie lub gorszące postępowanie jakichś konkretnych księży i 
zakonników, ani nawet zbrodnie pedofilii, nie mogłyby zrazić do 
Kościoła ludzi dobrze w nim zakorzenionych. Żeby katolik mógł 
się wyobcować z Kościoła, musi nie do końca zdawać sobie 
sprawę z tego, czym naprawdę jest Kościół w naszej drodze do 
Boga. Krótko mówiąc, kryzys przynależności do Kościoła wyda-
je się wcześniejszy niż te konkretne fakty, które powodują 
świadome oddalanie się od Kościoła. 
 
Spróbujmy przypatrzeć się czterem takim zakłóceniom.  
 
Chrystus – tak; Kościół - nie 
 
Od czasów Jana Jakuba Rousseau błąka się w świadomości 
europejskiej uraz antyinstytucjonalny. Rousseau odrzucał 
prawdę o grzechu pierworodnym, wierzył, że z natury jesteśmy 
bezgrzeszni. Skąd zatem tyle zła, skoro rodzimy się dobrzy i 
bezgrzeszni? Na to pytanie Rousseau odpowiadał po prostu: 
Źródłem zła jest stworzona w ciągu pokoleń kultura, a najwięcej 
się go skumulowało w naszych instytucjach. Odtąd instytucja 
wielu Europejczykom zaczęła się kojarzyć negatywnie z bez-
władem, z dławieniem spontaniczności, z represyjnością, z 
ustawianiem wszystkich pod jeden sznurek i nieliczeniem się z 
ludzką indywidualnością i wolnością. 
 

Na gruncie wiary uraz antyinstytucjonalny wyraża się w posta-
wie: „Chrystus – tak, Kościół – nie; Chrystusa podziwiam i 
kocham, Kościół odrzucam, bo jest on mi zawadą w kształto-
waniu mojej własnej religijności i mojego własnego stosunku do 
Chrystusa”. Rezultatem tej postawy jest radykalnie negatywna 
ocena Kościoła, jak gdyby Kościół przez cały okres swych 
dziejów nie zajmował się niczym innym, jak tylko zaciemnia-
niem autentycznej nauki Chrystusa oraz dawaniem zgorszenia 
i antyświadectwa we wszystkich dziedzinach, gdzie to tylko 
było możliwe.  
 
Spróbujmy omawianą tu postawę przełożyć na sytuacje świec-
kie. Kto zajmuje stanowisko: „Chrystus – tak, Kościół – nie”, 
podobny jest do człowieka, który by mówił: „Kształcenie dzieci 
– tak, szkoła - nie; należy dołożyć wszelkich sił do tego, żeby 
wykształcić nasze dzieci jak najlepiej, ale szkoły są nam do 
tego niepotrzebne, a właściwie to nawet stanowią one prze-
szkodę utrudniającą kształcenie”. Kto mówi: „Chrystus – tak, 
Kościół – nie”, przypomina Polaka, który by twierdził: „Polskość 
– tak, państwo polskie – nie; miłością ojczyzny jest wypełnione 
całe moje serce, ale nie mówcie mi nic o państwie polskim, bo 
ono, tak jak każda instytucja, potrafi tylko to, co wzniosłe, ścią-
gać do błota”. 
 
Uraz antyinstytucjonalny świadczy o dużym zaburzeniu zmysłu 
rzeczywistości. Różne niedoskonałości związane z funkcjono-
waniem instytucji (w ogóle nieuchronne, a w konkretnych prze-
jawach – otwarte często na naprawę i reformę) brane są za 
dowód, jakoby samo istnienie instytucji było pozbawione sensu 
lub nawet było niszczycielskie dla wartości, którym dana insty-
tucja chce służyć. 
 
Absurdalność tej postawy spróbujmy zobaczyć na jeszcze 
innym przykładzie. Wyobraźmy sobie człowieka (może nawet 
samego siebie), który ma coś bardzo ważnego do zrobienia: 
wychować swoje dzieci, napisać mądrą książkę, założyć 
schronisko dla bezdomnych itp. I wyobraźmy sobie, że ten 
człowiek jest poważnie chory. Otóż to nie jest tak, że ciało jest 
mu przeszkodą w urzeczywistnianiu tego ważnego zadania; 
przeszkodą jest choroba, z której człowiek ów stara się wyle-
czyć, a świadomość, że mam ważne zadania do wypełnienia, 
będzie sprzyjać mojemu wyzdrowieniu. 
 
Zastosujmy ten przykład do naszego tematu: Jeśli moją reakcją 
na jakieś niedoskonałości Kościoła jest postawa „Chrystus tak, 
Kościół – nie”, to podobny jestem do „filozofa”, który sądzi, że 
najlepszym sposobem usuwania choroby jest doprowadzenie 
chorego do śmierci. I rzeczywiście, śmierć pacjenta gruntownie 
usuwa jego chorobę. Ale on już ani nie wychowa swoich dzieci, 
ani nie napisze mądrej książki, ani nie założy schroniska dla 
bezdomnych. 
 
Czymś szczególnie zdumiewającym jest to, że negatywny 
stosunek do samej instytucjonalności Kościoła pojawia się 
nawet u Polaków. Na przestrzeni ostatnich dwustu lat wrogowie 
naszego narodu włożyli tak wiele wysiłku w niszczenie i ograni-
czanie instytucjonalnej strony naszej wiary – poprzez likwido-
wanie klasztorów i szkół teologicznych, zamykanie kościołów i 
gazet religijnych, wysyłanie na Sybir i do obozów koncentracyj-
nych duchowieństwa, aż po niszczenie figur przydrożnych i 
zdejmowanie krzyży ze ścian szkół i szpitali. Mogłoby się wy-
dawać, że dawana nam przez naszych nieprzyjaciół lekcja na 
temat ważności instytucjonalnego również zakorzenienia się 
wiary w naszym życiu zostanie przez nas na długo zapamięta-
na. Okazuje się jednak, że często wcale tak nie jest. 
 
Postawa: „Chrystus – tak, Kościół – nie” jest przede wszystkim 
naigrawaniem się z samego Chrystusa. Bo przecież to Chry-
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stus założył Kościół. Ta On ustanowił chrzest jako bramę, 
przez którą wchodzi się do Kościoła również w wymiarze wi-
dzialnym, oraz Eucharystię, aby realnie jednoczyła i karmiła ten 
lud w jego drodze do życia wiecznego. Co więcej, Kościół 
otrzymał od Chrystusa uczestnictwo w Jego własnym autoryte-
cie (por. Łk 10,18; Mt 16,19; 18,17n). Obdarzył zaś Chrystus 
swój Kościół tym wszystkim dlatego, że go „umiłował (...) i 
wydał za niego samego siebie” (Ef 5,25). 
 
Jak widzimy, z której by strony nie spojrzeć na postawę: „Chry-
stus tak, Kościół – nie”, ujawnia się jej nieautentyczność. Nie-
autentyczne jest też przeświadczenie zwolenników tej postawy, 
jakoby człowiek wierzący w Chrystusa, uniezależniając się od 
autorytetu Kościoła, osiągał większą dojrzałość duchową. W 
rzeczywistości człowiek wystawia się wówczas na pastwę roz-
maitych autorytetów anonimowych, zazwyczaj wzajemnie mię-
dzy sobą sprzecznych, które nie tylko odcinają go od Euchary-
stii i od Ewangelii, ale nawet od tych wartości naturalnych, na 
których budowali sens swojego życia mądrzy poganie.  
Kiedy więc ktoś powiada: „Chrystus tak, Kościół – nie”, to albo 
nie wie, co mówi, albo wie, co mówi. W obu przypadkach jest to 
włączanie się w procesy dechrystianizacji, w pierwszym przy-
padku bezwiedne, w drugim – świadome.  
 
Selektywny stosunek do prawd wiary 
 
Przypatrzmy się innemu wirusowi, który potrafi dechrystianizo-
wać nawet katolików bardzo przywiązanych do Kościoła i regu-
larnie korzystających z jego posługi, a który w korzystnym dla 
siebie momencie powoduje ich dystansowanie się wobec Ko-
ścioła. Wirusem tym jest selektywny stosunek do prawd wiary i 
nauki moralnej Kościoła. 
 
Niejeden katolik jest wręcz dumny z tego, że wprowadza swoją 
prywatną korektę do poszczególnych prawd nauczanych przez 
Kościół. I tak, jedni nie do końca przyjmują prawdę o Trójcy 
Świętej albo stanowczo odrzucają obietnicę zmartwychwstania 
ciał, uważając, że nąjzupełniej wystarczy wierzyć w nieśmier-
telność samej tylko duszy. Inni widzą w Komunii świętej dar 
mocy i miłości Bożej, ale nie mogą uwierzyć, żeby naprawdę i 
dosłownie była ona Ciałem Pańskim. Jeszcze inni uznają 
wprawdzie przykazanie „Nie zabijaj”. ale wydaje im się, że sam 
zdrowy rozsądek domaga się tego, żeby w niektórych przypad-
kach wolno było przerwać życie poczętemu dziecku lub czło-
wiekowi beznadziejnie choremu; albo przyjmują naukę Chry-
stusa o nierozerwalności małżeństwa, ale, jak to zgrabnie na-
zywają, „rozsądnie i bez przesadnej konsekwencji”. 
 
Nieraz odczuwamy dumę z powodu takiej postawy, bo widzimy 
w niej potwierdzenie naszej rozumności, wolności, oryginalno-
ści i zmysłu krytycznego. Są to dzisiaj wartości wysoko cenione 
i wielu z nas chciałoby je sobie przypisać, nawet jeśli nam do 
nich daleko. Kto chce (przynajmniej we własnych oczach) 
uchodzić za człowieka krytycznego i oryginalnego, nie chce 
wiedzieć o tym, że cechy te wymagają nie tylko odpowiedniej 
predyspozycji, ale i wytrwałej pracy – będzie próbował pójść na 
łatwiznę i znajdzie sobie drogę na skróty. Otóż trudno udawać 
człowieka oryginalnego i sensownie krytycznego na terenie 
nauki czy sztuki, bo nawet do udawania potrzebna tam jest 
odrobina kompetencji. Za to dziedzina wiary i moralności stała 
się w naszych czasach polem, na którym w zasadzie każda 
niekompetencja może przyjąć pozę oryginalności i krytycznego 
myślenia.  
 
Co niewłaściwego jest w selektywnym stosunku do prawd i 
nakazów wiary? Najpierw może spróbujmy uświadomić sobie, z 
jaką jasnością Nowy Testament przestrzega nas przed taką 
postawą. „Ktokolwiek zniósłby jedno z przykazań, choćby naj-

mniejszych – czytamy w Ewangelii – i uczyłby tak ludzi, ten 
będzie najmniejszy w królestwie niebieskim” (Mt 5,19). „Choćby 
ktoś przestrzegał całego Prawa – mówi w tym samym duchu 
Apostoł Jakub – a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi 
winę za wszystkie” (2,10). Nawet jeśli komuś się wydaje, że 
wierzy w Chrystusa – przestrzega Apostoł Jan – ale próbuje 
osłabić realizm tajemnicy Wcielenia, człowiek taki niech wie, że 
staje się w ten sposób wręcz wrogiem Chrystusa: „Wielu poja-
wiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus 
Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i 
Antychrystem” (2 J 7). Z podobną stanowczością Apostoł Pa-
weł ocenia niejakiego Hymenajosa i Filetosa, którzy próbowali 
osłabić realizm obietnicy zmartwychwstania: oni „odpadli od 
prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło. i wywra-
cają wiarę niektórych” (2 Tm 2,18).  
 
Dlaczego słowo Boże jest tutaj aż tak surowe? Odpowiedź 
wydaje się prosta: Kto przyjmuje tylko niektóre prawdy i nakazy 
wiary, wówczas również te, które przyjmuje, przyjmuje dlatego, 
że mu się podobają albo z jakichś innych ludzkich względów, a 
nie dlatego, że tak nas poucza sam Bóg. Odrzucając część 
nauki Kościoła lub po swojemu ją zmieniając, dajemy wyraz 
naszej niewierze w to, że Kościół jest darem Bożym dla ludzi i 
że sam Duch Święty czuwa nad autentycznością jego nauki. To 
właśnie dlatego, nie przyjmując jednej prawdy wiary, tym sa-
mym również w pozostałe nie wierzymy prawdziwie, lecz co 
najwyżej przyjmujemy je na sposób czysto ludzki.  
 
Postawa selektywna wobec przesłania religijnego jest czymś 
zwyczajnym w religiach opierających się na mitologii. Mity są 
bowiem raczej narzędziem wspomagającym człowieka w jego 
poszukiwaniach ostatecznych aniżeli wyrazem znalezionej 
prawdy. Toteż wybieranie w materiale mitycznym treści aktual-
nie interesujących poszukującego oraz swobodne ich modyfi-
kowanie jest czymś w pełni uprawnionym i nie budzi niczyjego 
zdziwienia, świadczy wręcz o żywotności danej mitologii. 
 
Postawa katolika, który przebiera wśród prawd objawionych 
przez Boga i głoszonych przez Kościół, nie ma więc nic wspól-
nego z krytycznym myśleniem. Jest zwyczajną próbą odnowy 
myślenia mitologicznego, próbą zdegradowania wiary chrześci-
jańskiej do poziomu jeszcze jednej mitologii. Postawa ta odbie-
ra chrześcijaństwu jego tożsamość, katolik traktuje tu bowiem 
swoją wiarę jako rezerwuar mitów, z których każdy może sobie 
skonstruować swój własny prywatny światopogląd. A przecież 
to nie mit, tylko naprawdę „Bóg tak umiłował świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dal” (J 3,16). I to nie mit, tylko napraw-
dę przez krzyż Jezusa Chrystusa wszyscy zostaliśmy odkupie-
ni. I naprawdę – a nie tylko w marzeniach mitologicznych – 
otrzymaliśmy obietnicę zmartwychwstania. Wiara polega na 
realnym otwieraniu się na dary zbawcze, których Bóg rzeczy-
wiście udziela człowiekowi.  
 
Katolik przywiązany do Kościoła i chętnie zaspokajający w nim 
swoje duchowe potrzeby, ale nie zamierzający wierzyć w pełnej 
jedności z Kościołem, sprawia wrażenie człowieka wierzącego, 
mimo iż nim nie jest. Na szczęście, nieraz pod tą skorupą wiary 
zakiełkuje wiara prawdziwa i wówczas człowiek pozornie wie-
rzący zaczyna się stawać człowiekiem prawdziwie wierzącym. 
Ale jeśli pod wpływem jakichś okoliczności skorupa się rozpad-
nie i okaże się, że tego człowieka bardzo niewiele łączy z Ko-
ściołem, nie należy się temu dziwić. Może tylko warto wówczas 
przypomnieć sobie słowa Pana Jezusa, że „nie ma nic tajem-
nego, co by ujawnione być nie miało, i nic nie jest tak ukryte, co 
by nie miało wyjść na jaw” (Mk 4,22).  
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Wiara mało praktykowana wydaje się postawą przejściową 
 
W sposób bardziej jeszcze widoczny sytuuje się na zewnątrz 
Kościoła katolik, którego określamy „wierzący, niepraktykujący” 
(zazwyczaj jest to ktoś nie tyle nie praktykujący, lecz raczej 
mało praktykujący). Nieraz jest to człowiek pełen uczuciowego 
przywiązania do Kościoła, znajdujący w Kościele swoje ducho-
we korzenie i miejsce swej duchowej identyfikacji. Ale nawet 
wówczas, kiedy tym słabiutkim związkom z Kościołem brak 
wzmocnienia uczuciowego, należy je cenić, gdyż w odpowied-
nim momencie mogą one ułatwić pełne wejście do Kościoła i 
otwarcie na znajdujące się w nim Boże dary. 
 
Zatem w wierze mało praktykowanej można zauważyć aspekt 
pozytywny i aspekt negatywny. To, że ktoś trwa w wierze i 
dzięki niej czuje się jakoś związany z Kościołem, zawsze jest 
czymś pozytywnym, nawet jeśli jest to wiara wątła. Czymś 
negatywnym jest wątłość tej wiary. Podobnie jak czymś nega-
tywnym jest choroba, ale to, że człowiek chory żyje, jest prze-
cież czymś pozytywnym. 
 
Ta negatywna strona duchowej sytuacji mało praktykujących 
katolików sprawia nie tylko to, że ich związek z Kościołem jest 
raczej luźny, ale również to, że nawet z powodów całkiem 
przypadkowych może się rozluźnić jeszcze bardziej. Wydaje 
się, że statystycznie postrzegalne fale niechęci wobec Kościoła 
w społeczeństwie katolickim możliwe są tylko wówczas, kiedy 
stosunkowo wysoki procent tego społeczeństwa stanowią kato-
licy mało praktykujący. W każdym razie, w społeczeństwie o 
wysokim poziomie gorliwości religijnej, a również w społeczeń-
stwie w zasadzie religijnie obojętnym, pojawianie się takich fal 
wydaje się mniej prawdopodobne. 
 
Jest tak zapewne dlatego, że zarówno głębokie zaangażowa-
nie w wiarę, jak zupełny jego brak, są to postawy stosunkowo 
stabilne. Natomiast wiara mało praktykowana wydaje się po-
stawą z natury swojej przejściową, zmierzającą bądź do całko-
witego odejścia od wiary, bądź do jej odnowy. I właśnie tutaj 
leży przyczyna tego, że do wyzwolenia niechęci wobec Kościo-
ła u ludzi znajdujących się w takiej właśnie sytuacji religijnej 
wystarczą nieraz fakty obiektywnie błahe. Podobnie jak do 
przechylenia się ciężaru balansującego na krawędzi wystarczy 
trącić go palcem. Rzeczywistą siłą napędową tego dystanso-
wania się wobec Kościoła wydają się zaawansowane już pro-
cesy osłabienia w wierze, w samym Kościele zbyt mało zauwa-
żane. 
 
W tym miejscu nasuwa się smętna refleksja. Gdybyśmy w 
Kościele głębiej rozumieli nieuchronną przejściowość zjawiska 
wiary mało praktykowanej i wkładali więcej przemyślanego i 
przemodlonego wysiłku w odnowę i umacnianie wiary wszędzie 
tam, gdzie znalazła się ona w kryzysie, wiele odejść miałoby 
przebieg dokładnie odwrotny: nie byłyby odejściami, tylko po-
wrotami do wiary żywej i zaangażowanej.  
 
Konsumencki stosunek do Kościoła 
 
Jest czymś niemożliwym i nie do pomyślenia, żeby rodzinę 
porzucił taki współmałżonek, który należy do niej całkowicie i 
aktywnie ją współtworzy. Żeby od rodziny odejść, trzeba już 
przedtem być w niej kimś trochę od zewnątrz. Podobnie jest z 
naszą przynależnością do Kościoła. Wszystkie omawiane tu 
zakłócenia w naszym otwieraniu się na Boży dar Kościoła po-
legają na tym, że ustawiamy się wobec Kościoła jako ktoś 
trochę od zewnątrz. 
 
Otóż okazuje się, że nawet duża gorliwość religijna nie zawsze 
chroni od tego błędu. Można nawet regularnie uczestniczyć w 

codziennej mszy św., a zarazem postrzegać Kościół jako insty-
tucję wprawdzie ogromnie ważną i niezastąpioną, ale wobec 
siebie jednak zewnętrzną: jeżeli Kościół traktuje się jako insty-
tucję usługową, przeznaczoną do zaspokajania potrzeb religij-
nych, wobec której samemu ma się stosunek konsumencki.  
Konsumencki stosunek do Kościoła jest postawą wśród współ-
czesnych katolików raczej rozpowszechnioną. Dzieje się tak 
dlatego, że współczesne społeczeństwo osiągnęło bezprece-
densowy poziom złożoności, co między innymi wyraża się 
gęstą siecią różnorakich instytucji usługowych. Pokusa patrze-
nia na Kościół jako na jedną z instytucji usługowych, nastawia-
jącą się mianowicie na zaspokajanie potrzeb duchowych, stała 
się w tej sytuacji czymś nieuniknionym. Niestety, szeroko tej 
pokusie ulegamy i rzeczywiście często tak właśnie swój Kościół 
traktujemy. 
 
Rozpowszechnia się więc stosunek do Kościoła na sposób 
klienta korzystającego z usług. Klient jest zawsze wobec insty-
tucji, z usług której korzysta, kimś z zewnątrz, nawet jeśli usługi 
całkowicie go zadowalają i korzysta z nich stale. Klient jednak 
praktycznie nigdy nie czuje się naprawdę odpowiedzialny za 
instytucję, w której jest obsługiwany. Postawą właściwą dla 
klienta jest raczej stała gotowość do osądzania, chwalenia lub 
krytykowania poziomu usług. Jeśli poziom usług go nie zado-
wala, klient po prostu przestaje z nich korzystać. Porzuci on 
„swoją” instytucję usługową nawet wówczas, kiedy nie ma 
przeciwko niej żadnych zarzutów, na przykład jeśli instytucja 
konkurencyjna potrafi go obsłużyć lepiej. 
 
Biedny jest Kościół, kiedy wielu nawet jego gorliwych członków 
nastawia się wyłącznie na korzystanie z jego usług i nie po-
czuwa się do obowiązku dzielenia się swoją wiarą z innymi ani 
do aktywnego uczestnictwa w różnych jego konkretnych pro-
blemach. Kiepska przyszłość czeka taki Kościół, w którym całą 
odpowiedzialność za jego życie i rozwój musi dźwigać ducho-
wieństwo i nawet główną troskę o przekazanie wiary swoim 
dzieciom rodzice zrzucają na księży. Nawet idealni i najbardziej 
poświęcający się księża nie uchroniliby takiego Kościoła od 
depopulacji, a przecież nie ma na tej ziemi ludzi idealnych. 
 
W Kościele podzielonym na obsługę i klientów osłabieniu i 
wypaczeniu uległa zasada wzajemnej komunii, która dla Ko-
ścioła stanowi warunek normalnego życia. Odejścia całkowite i 
częściowe od takiego Kościoła, odejścia może nawet na dużą 
skalę, wydają się czymś nieuniknionym. Chyba że uda nam się 
przezwyciężyć nasz głównie konsumencki stosunek do Kościo-
ła i uda nam się przełamać nasz przeważnie bierny stosunek 
do wiary. 
 
Żeby to się stało, musimy odnaleźć w Kościele tajemnicę wza-
jemnej komunii. Musimy wreszcie zrozumieć, że Bóg tak po-
myślał nam Kościół, że nie tylko on jest potrzebny nam, ale 
również my jemu, że jesteśmy też, jako obdarzeni tą samą 
wiarą, potrzebni sobie wzajemnie. 
 
To właśnie dlatego, że podzieliliśmy się w Kościele na obsługę 
i klientów, tak często czujemy się w naszych parafiach obco i 
anonimowo. Główna tego przyczyna tkwi, niestety, w nas sa-
mych. Bo jeśli ktoś przychodzi do Kościoła głównie po to, żeby 
zaspokoić swoje potrzeby religijne, trudno się dziwić temu, że 
czuje się w nim tak, jak się ludzie zazwyczaj czują w instytu-
cjach usługowych. Żeby poczuć się w Kościele domownikiem, 
trzeba znajdować się w autentycznych relacjach wiary przy-
najmniej z kilkorgiem współwyznawców. Trzeba też „być zaw-
sze gotowym do obrony wobec każdego, kto domaga się od 
was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1 P 3,15). I 
trzeba sprawy Kościoła – zarówno powszechnego, jak parafial-
nego – przyjmować jako nasze wspólne sprawy. 
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Znak rozpoznawczy gorliwych katolików – świętowanie niedzieli 
Odchodzenie od praktyk religijnych, tak dziś powszechne, jest 
wracaniem do religijności pogańskiej. Dziś może mało zdajemy 
sobie sprawę z tego, jakim fenomenem była instytucja cotygo-
dniowego święta. Ludzie czegoś takiego by nie wymyślili, coty-
godniowe święto to wielki dar Boży. Bóg musiał nas wręcz 
przekonywać, że zależy Mu na tym, żebyśmy się do Niego 
zbliżali, żebyśmy chcieli się z Nim przyjaźnić – dlatego obdarzył 
swój lud szabatem, dlatego żądał codziennej modlitwy. Bo 
poganin, owszem, swoich bogów uznawał, ale rozumiał też, że 
bogowie są wielcy i potężni, a on mały i słaby. Dlatego starał 
się bogom nie narzucać. Świętować kilka razy w roku, szukać u 
bogów pomocy w sytuacjach trudnych – owszem, ale do głowy 
by mu nie przyszło, żeby z bogiem, bogami się przyjaźnić. 
Warto zdawać sobie sprawę z tego, że dzisiejsze dystansowa-
nie się od praktyk religijnych to nie tylko częściowe odchodze-
nie od Kościoła, to również chęć bycia chrześcijaninem na 
sposób pogański.  
 
Ale tutaj uwaga! Nie możemy popełniać błędu analogicznego, 
jaki kiedyś popełnili janseniści. Janseniści tak mocno nawoły-
wali do religijnej gorliwości i podkreślali powinność wypełniania 
praktyk religijnych, że narzucili Francuzom tezę, iż jeśli ktoś 
rzadko chodzi na Mszę św., to w gruncie rzeczy nie jest katoli-
kiem. Otóż osobiście bardzo mnie przekonuje teza francuskie-
go politologa Alaina Besançona, że janseniści bardzo przyczy-
nili się do dechrystianizacji Francji. Wmówili wielu ludziom, 
którzy byli katolikami, (prawda, że mało gorliwymi), że są nie-
wierzący. Zamiast starać się przytrzymać tych ludzi w Kościele 
i zapraszać ich do tego, żeby głębiej do niego wchodzili, oni ich 
odpędzali.  
 
O chęci wyrzucania z Kościoła tych, którzy nie do końca się w 
nim mieszczą, przekonująco pisał John Richard Neuhaus, 
konwertyta, który przedtem przez wiele lat był pastorem lute-
rańskim: „Mam przyjaciół katolików, którzy uważają, że Kościół 
powinien się pozbyć wszelkich dysydentów, podkopujących 
wiarę. Rozumiem ten gniew, ale myślę, że moi przyjaciele-
konserwatyści nie mają racji, gdy twierdzą, że nie powinno się 
mówić, iż w Stanach mamy 60 milionów katolików, jak wynika z 
danych oficjalnych. Powinno się podawać liczbę, powiedzmy, 6 
milionów – prawdziwych katolików. Odpowiadam na to: moi 
drodzy, nie po to zostałem katolikiem, żeby być protestantem. 
Bo to jest protestanckie podejście do rzeczywistości, w którym 
wyklucza się tych, którzy nie dorastają do założonych kryte-
riów”. 
 
Kościół katolicki to jest matka, która chce swoją miłością objąć 
wszystkich, także tych, którzy sami się do Kościoła nie pchają, 
a nawet się od niego dystansują.  
 
Zgorszenie z powodu zła w Kościele 
 
A przecież nie brak dziś sił wrogich Kościołowi, które chciałyby 
jak najwięcej katolików do ich Kościoła zniechęcić. Zwłaszcza 
mass media stały się miejscem nieustannego bluzgania na 
Kościół. Niekiedy odnosi się wrażenie, że ludzie odpowiedzialni 
za światowe media uważaliby za stracony taki dzień, w którym 
nie krytykuje się Kościoła za takie lub inne zło. Kościół jest 
przedstawiany tak, jakby i obecnie i w swoich dziejach niczym 
innym się nie zajmował, tylko czynieniem zła. Słowem – insty-
tucja przestępcza. 
 
Pokażę może kilka „wytrychów”, jakich używam podczas roz-
mów na temat zła w Kościele. Wytrych pierwszy zawdzięczam 
nauczycielce, która doświadczała wielkiego dyskomfortu wsku-
tek tego, że w jej pokoju nauczycielskim nieustannie wygady-
wało się na Kościół. W pewnym momencie zorientowałam się – 

wyznała podczas spotkania w duszpasterstwie nauczycieli – 
kto przewodniczy tej nagonce. Że mianowicie jest to kolega, 
który żyje już z czwartą kobietą, oraz koleżanka, o której ja 
sama wiem, że dokonała dwóch aborcji. Bardzo często stawia-
nie zarzutów – czasem skądinąd słusznych – wynika z potrze-
by samousprawiedliwienia. To dlatego zło w Kościele – rze-
czywiste lub oszczerczo Kościołowi przypisane – grzesznikom 
nie zamierzającym się nawracać sprawia satysfakcję.  
 
Drugim moim wytrychem jest chińskie przysłowie, że jedno 
upadające drzewo robi więcej huku w lesie niż to, że cały las 
rośnie. I to jest prawda. Zło robi dużo hałasu, ale to dlatego, że 
zła być nie powinno. Natomiast temu, że jest dobro, nikt się nie 
dziwi. W Kościele jest mnóstwo dobra, a jednak nie trzeba się 
dziwić, że zło, które jest w nim zjawiskiem raczej wyjątkowym, 
jest o wiele bardziej zauważane i zazwyczaj budzi wielkie zgor-
szenie. Bo gdzie jak gdzie, ale w Kościele wielkie zło naprawdę 
nie powinno się zdarzać.  
 
Trzeci wytrych zawdzięczam pewnemu rabinowi, który napisał 
mniej więcej tak: Grzechy naszego narodu żydowskiego są 
liczniejsze może niż piasek morski, ale nie z ich powodu nasz 
naród jest nienawidzony; jest on nienawidzony z powodu swo-
ich zalet. Myślę, że analogicznie można powiedzieć o Kościele. 
Owszem, w Kościele jest dużo zła. Ale nie z tego powodu Ko-
ściół jest tak nieustannie piętnowany. Kościół jest nielubiany i 
krytykowany, a niekiedy nawet nienawidzony z powodu swojej 
wierności Ewangelii. Z tego powodu, że wyraźnie naucza, iż 
przykazanie „nie zabijaj” znaczy „nie zabijaj”, a zasada „co Bóg 
złączył, człowiek niech nie rozłącza” – że dzisiaj obowiązuje tak 
samo jak dawniej.  
 
Co dobre – to my, co złe – to Kościół! 
 
Nie brak katolików, których przed pełnym zaangażowaniem się 
w wiarę powstrzymuje przypisywanie Kościołowi niemal całego 
zła, jakie wydarzyło się w historii. Niemiecki psycholog, Man-
fred Lütz, twierdzi, że mamy tu do czynienia z typowym zjawi-
skiem przeniesienia. Tutaj polega ono na tym, że winy, które 
obciążają całe społeczeństwo, są zrzucane na Kościół, który 
był jego częścią. Zdaniem tego psychologa, od ponad dwóch 
stuleci funkcjonuje w świadomości Europejczyków ogromnie 
niesprawiedliwy dla Kościoła konsensus co do oceniania histo-
rycznej przeszłości: Osiągnięciami szczycą się narody, zło 
przypisywane jest Kościołowi, i to przede wszystkim Kościołowi 
katolickiemu.  
Manfred Lütz jest Niemcem, dlatego pokazuje, jak ten mecha-
nizm działa u Niemców. Otóż w świadomości przeciętnego 
Niemca, dwaj dominikanie, wielki średniowieczny przyrodo-
znawca, Albert Wielki, oraz głęboki i oryginalny mistyk, Mistrz 
Eckhart, to byli Niemcy, którymi naród niemiecki słusznie się 
chlubi, natomiast dwaj inni niemieccy dominikanie, Institoris i 
Sprenger, najbardziej znani teoretycy polowań na czarownice, 
to byli ludzie Kościoła,  no bo przecież za palenie czarownic 
odpowiedzialny jest Kościół.  
 
   „Brało w tym udział całe społeczeństwo, do którego należeli 
też ludzie Kościoła. Bulla o wiedźmach papieża Innocentego 
VIII, której zamiarem było przynajmniej uregulowanie polowań 
na czarownice, naturalnie w naszych czasach nie do zaakcep-
towania, została wymuszona przez Niemców – dwóch domini-
kanów i dotyczyła właśnie ich działalności. Zarówno niemieccy 
katolicy Heinrich Institoris i Jakob Sprenger, jak i niemieccy 
ewangelicy Luter i Melanchton zgodni byli w kwestii polowań na 
czarownice. W czasie reformacji w ogóle doszło do eksportu 
niemieckiego palenia czarownic na północ Europy. Jasno nale-
ży stwierdzić: straszne prześladowania czarownic nie były 
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akcją powszechnego Kościoła katolickiego, ale raczej częścią 
naszej niemieckiej historycznej winy.  
 
Ból tej winy został jednak uśmierzony przez to, że została ona 
przeniesiona na Kościół katolicki. Palący czarownice niemieccy 
dominikanie Institoris i Sprenger pozostali przedstawicielami 
Kościoła katolickiego, jednak niemiecki dominikanin i mistyk 
Mistrz Eckhart uważany jest za przedstawiciela narodu nie-
mieckiego. Jakże to proste. Psychoanaliza nazywa ten feno-
men rozszczepieniem dobra i zła, i jest to symptom neurotycz-
ny. Pozytywne wydarzenia niemieckiej historii wrzucone zosta-
ją do historii narodu niemieckiego, natomiast negatywne – do 
ogródka Kościoła katolickiego” (Manfred Lütz, Obezwładniony ol-
brzym. Psycho-analiza Kościoła katolickiego, Wydawnictwo STO, Bielsko-
Biała 2003 s.25-27). 
 
Tę odmienność w rozliczaniu win Kościoła i własnego narodu 
pokazuje Lütz na konkretnym przykładzie. Kiedy pisał swoją 
książkę, właśnie zapowiedziano wizytę prezydenta Niemiec do 
Pragi: „Niemiecki prezydent będzie wspominał niemiecką winę 
ostatnich siedemdziesięciu lat. Nikt nie oczekuje, że będzie on 
mówił o strasznych rzeczach, jakich dopuścili się w Pradze 
niemieccy landknechci podczas wojny trzydziestoletniej. Papież 
jednak oczywiście musi się usprawiedliwiać za przypadek Gali-
leusza, który miał miejsce w tym samym czasie”. 

Nieżyczliwe Kościołowi środowiska opiniotwórcze puściły po-
nadto w obieg szereg gruntownie nieprawdziwych zarzutów z 
cyklu pt. „Kościół zawsze był przeciwnikiem nauki i utrudniał jej 
postęp”, "Kościół już wielokrotnie się mylił". Katolik, zamiast się 
na wszelki wypadek w obliczu takich zarzutów dystansować od 
Kościoła, powinien by raczej starać się poznawać prawdę hi-
storyczną i demaskować ich niesprawiedliwość.(Wspominam o 
tym, bo pragnę serdecznie polecić książkę: Wyrok na Galileusza i inne 24 
mity o nauce i religii, red. Ronald L. Numbers, Centrum Myśli Jana Pawła II, 
Warszawa 2010). 
.  
 
Poniekąd podsumowanie 
 
Na zakończenie przypomnijmy znaną scenę znad jeziora Ge-
nezaret, kiedy to obietnica Eucharystii zraziła do Pana Jezusa 
większość ludzi, dotąd Nim zachwyconych: „Odtąd wielu 
uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc 
Jezus do Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział 
Mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa 
życia wiecznego” (J 6,66-68). 
 
Z Panem Jezusem naprawdę warto pozostać zawsze, nawet 
jeżeli większość od Niego odchodzi. Tylko On ma moc dopro-
wadzić nas do życia wiecznego!                      O. Jacek Salij OP    

 
 
 

 
 

  Wiadomości zagraniczne  
 
 
 

 
 

 

PAPIEŻ W RUMUNII O „NOWYCH REŻIMACH” WALCZĄCYCH Z RELIGIĄ 
 

 
 
 

Papież przypomniał ogromne cierpienie 
mieszkańców Rumunii w czasie represji 
komunistycznych oraz męstwo z jakim 
stawiali czoło prześladowaniom. Ojciec 
Święty mówił o tym w Blażu podczas 
Boskiej Liturgii, w czasie której dokonał 
beatyfikacja siedmiu męczenników, 

biskupów Kościoła greckokatolickiego. 
Było to najważniejsze wydarzenie trze-
ciego dnia papieskiej pielgrzymki do 
tego kraju. 
 
W homilii Franciszek podkreślił, że bło-
gosławieni biskupi w obliczu gwałtowne-

go ucisku reżimu okazali wzorową wiarę 
i miłość dla swojego ludu. “Z wielką 
odwagą i męstwem wewnętrznym zgo-
dzili się na ciężkie uwięzienie i wszelkie-
go rodzaju znęcanie się, by nie zaprzeć 
się przynależności do swego umiłowa-
nego Kościoła. Ci pasterze, męczennicy 
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wiary, przywrócili i pozostawili narodowi 
rumuńskiemu cenne dziedzictwo, które 
możemy podsumować w dwóch sło-
wach: wolność i miłosierdzie – mówił 
Franciszek. - Nowi błogosławieni cierpie-
li i poświęcali swoje życie, przeciwsta-
wiając się niewolniczemu systemowi 
ideologicznemu, stosującemu przymus 
odnośnie do podstawowych praw osoby 
ludzkiej. W tym smutnym okresie życie 
wspólnoty katolickiej było poddane su-
rowej próbie przez reżim dyktatorski i 
ateistyczny: wszyscy biskupi i wielu 
wiernych Kościoła greckokatolickiego i 
Kościoła katolickiego obrządku łaciń-
skiego byli prześladowani i więzieni.” 
 
Franciszek zauważył, że ważnym aspek-
tem duchowego dziedzictwa błogosła-
wionych biskupów jest miłosierdzie. 
Przypomniał, że nieustępliwości w wy-
znawaniu wierności Chrystusowi towa-
rzyszyła w nich gotowość na męczeń-
stwo bez słów nienawiści wobec prze-
śladowców, wobec których okazywali 
wielką łagodność. Papież przywołał 
słowa, które bp Juliusz Hossu wypowie-

dział w czasie swego uwięzienia: „Bóg 
posłał nas w te ciemności cierpienia, aby 
dać przebaczenie i modlić się o nawró-
cenie wszystkich”. Wskazał, że są one 
symbolem i syntezą postawy, z jaką ci 
błogosławieni podczas próby wspierali 
swój lud w dalszym wyznawaniu swojej 
wiary bez poddawania się i bez odwetu. 
„Ta postawa miłosierdzia wobec opraw-
ców jest proroczym przesłaniem, ponie-
waż ukazuje się dzisiaj jako zaproszenie 
dla wszystkich, by przezwyciężyć urazę 
miłością i przebaczeniem, przeżywając 
wiarę chrześcijańską konsekwentnie i 
odważnie” – mówił Franciszek prze-
strzegając przed uleganiem „nowym 
reżimom”. 
 
“Także i dzisiaj pojawiają się nowe ideo-
logie, które w subtelny sposób starają 
się nam narzucić i wykorzenić nasz lud z 
najbogatszych tradycji kulturowych i 
religijnych. Są to kolonizacje ideologicz-
ne, które lekceważą wartość osoby, 
życia, małżeństwa i rodziny i wyrządzają 
szkodzę propozycjami alienującymi, 
równie ateistycznymi jak w przeszłości, 

zwłaszcza naszej młodzieży i dzieciom 
pozostawiając ich bez korzeni, z których 
mogliby wyrastać – mówił Ojciec Święty. 
– A wówczas wszystko staje się nieistot-
ne, jeśli nie służy własnym doraźnym 
interesom, i skłania osoby do wykorzy-
stywania innych i traktowania ich jako 
zwykłych przedmiotów. Są to głosy, 
które siejąc strach i podziały, starają się 
usunąć i zakopać najcenniejsze dzie-
dzictwo, jakie zrodziły te ziemie.” 
 
Papież zaapelował do uczestników litur-
gii, aby nieśli światło Ewangelii swoim 
współczesnym i walczyli, podobnie jak ci 
błogosławieni, z pojawiającymi się „no-
wymi reżimami”. „Obyście byli świadka-
mi wolności i miłosierdzia, aby brater-
stwo i dialog przeważały nad podziałami, 
powiększając braterstwo krwi, które ma 
swoje źródło w okresie cierpienia, kiedy 
chrześcijanie podzieleni na przestrzeni 
dziejów, odkryli, że są sobie bliżsi i soli-
darni” – mówił Franciszek zawierzając tę 
drogę macierzyńskiej ochronie Matki 
Bożej.       Za: www.vaticannews.va

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
OŚWIADCZENIE XXI ZEBRANIA PLENARNEGO UISG 

 
W dniach od 6 do 10 maja 2019 odbyło się  w Rzymie, w hotelu 
Ergife XXI Zebranie Plenarne UISG (Międzynarodowej Unii 
Przełożonych Generalnych). Ponad 850 Przełożonych Gene-
ralnych z 80 krajów rozważało temat Siewczynie prorockiej 
nadziei. Wysłuchano pięć zasadniczych konferencji, przedsta-
wionych przez cztery zakonnice i jedną osobę świecką, w któ-
rych starano się pogłębić różne problemy: przyszłość życia 
zakonnego, troska o stworzenie (wychodząc od Laudato si), 
życie w wielokulturowym świecie i wezwanie do zaangażowa-
nia się w międzyreligijnym dialogu. Dwukrotnie w czasie sesji 
rozmawiano przy  okrągłym stole, co pozwoliło uczestniczkom 
wysłuchać poruszających świadectw o tym, jak nadzieja kwitnie 
nawet w bardzo trudnych kontekstach. W czasie momentów 
poświęconych refleksji przy zajmowanych przez uczestniczki 
stołach przełożone generalne miały okazję do rozmowy o wy-
zwaniach w ich zgromadzeniach. Przełożone Generalne miały 
też potem możliwość uczestniczenia w szeregu seminariów, 
które odbywały się w dniach poprzedzających oraz po zakoń-
czeniu Zebrania Plenarnego i dotyczyły różnych zagadnień: 
prawa kanonicznego, ochrony nieletnich, komunikacji i nowych 
podejść w trosce o nieletnich. W tych seminariach wzięło udział 
około 500 przełożonych generalnych. 
 
Uczestniczki Zebrania były zadowolone z klimatu zaufania i 
współpracy w czasie tego tygodnia. Otrzymały treści bardzo 
stymulujące i odpowiadające wyzwaniom naszych czasów w 
różnych krajach; wymiana doświadczeń przy stołach ubogaciła 
je jako liderki zgromadzeń. Cenne były momenty kontemplacji i 
ciszy, pozwalające na interioryzację tego, co się usłyszało i 
czego się doświadczyło. 
 
W czasie Zebrania Komitet Wykonawczy poinformował uczest-
niczki o odbiorze dwóch deklaracji opublikowanych przez UISG 
na temat nadużyć wszelkiego rodzaju,  w tym – nadużyć wobec 
zakonnic. Pierwsza z tych deklaracji została opublikowana w 
listopadzie 2018 r. przez USIG; podczas gdy deklaracja z lute-
go 2019 r. została opublikowana razem z Unią Przełożonych 

Wyższych (USG – zgromadzenia męskie). W czasie Zebrania 
okazało się, że Przełożone Generalne są świadome różnych 
form nadużyć, które mogą się zdarzać.  Zostały ona zachęcone 
do rozmów z członkami swych zgromadzeń. Podkreślano także 
konieczność formacji, aby siostry nauczyły się reagować na 
nadużycia wszelkiego rodzaju. 

 
 
Carmen Sammut, ustępująca Przewodnicząca mówiła o ko-
nieczności nowych sposobów podejścia do nadużyć wobec 
nieletnich i osób dorosłych specjalnej troski w zgromadzeniach 
zakonnych i w Kościele. Zaproponowała cztery konkretne ini-
cjatywy, które UISG ma nadzieję wprowadzić w życie w najbliż-
szych miesiącach: 
- Utworzyć komisję, która zajęłaby się pogłębieniem różnych 
wymiarów troski o osoby. 
- Utworzyć warsztaty i spotkania formacyjne dla członkiń UISG 
na temat ochrony osób i tworzenia bezpiecznych środowisk. 
- Pomóc członkom Zgromadzeń w opracowaniu i wprowadze-
niu w życie protokołów i procedur oraz sposobów postępowa-
nia dla ochrony nieletnich i osób szczególnej troski we współ-
pracy z Papieską Komisją do spraw Ochrony Nieletnich. 
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- Rozważyć, razem z Konferencjami Zakonnymi, możliwość 
tworzenia „grup wysłuchania” w różnych częściach świata, 
kierowanych przez osoby przygotowane, mogące towarzyszyć 
osobom, które doświadczyły nadużyć w Kościele, w procesie 
otwarcia się i uzdrowienia. 
 
Uczestniczki doceniły obecność J. Em. Kardynała Joao Braz de 
Aviz, Prefekta Dykasterium ds. Życia Konsekrowanego i możli-
wość przedstawienia pytań dotyczących różnych aspektów 
życia zakonnego. Pytania odnosiły się do różnych spraw: od 
informacji dotyczących nowego dokumentu Mutuae Relatio-
nes, poprzez znaczenie bezpośredniego dialogu między sio-
strami a Dykasterium, wyzwania związane z reorganizacją 
zgromadzeń i szczególne potrzeby zgromadzeń diecezjalnych. 
Jedno z pytań dotyczyło diakonatu kobiet. Siostra Carmen 
Sammut, która moderowała sesję, odczytała odpowiedź, jakiej 
udzielił poprzedniego dnia Papież Franciszek na podobne 
pytanie zadane na konferencji prasowej w czasie lotu powrot-
nego z Macedonii. 
 
Ostatniego dnia Zebrania Plenarnego uczestniczki pracowały w 
Konstelacjach, aby zaplanować przyszłość. Każda z Konstela-
cji (jest ich 36) miała przemyśleć konkretne działania na rzecz 
wprowadzenia w życie kampanii „Siać nadzieję na naszej pla-
necie”. Proszono też o wskazanie drugiego problemu prioryte-
towego wśród spraw omawianych przez UISG i jego ukonkret-
nienie we własnych częściach geograficznych: dialog między-
religijny, walka z handlem ludźmi, aspekt interkulturalny, 
ochrona nieletnich i osób specjalnej troski itp. 
 
10 maja 850 Przełożonych Generalnych miało spotkanie z 
Papieżem Franciszkiem. Przed audiencją Papież wypromował 
Kampanię Nuns Healing Hearts (www.nunshealinghearts.org), 
mającą na celu świętowanie dziesiątej rocznicy założenia fun-
dacji Talitha Kum, światowej sieci skupiającej życie konsekro-
wane walczące z handlem ludźmi. Papież Franciszek był w 
sposób widoczny wzruszony, oglądając i błogosławiąc fotogra-
fie zrobione przez Lisa Kristine, fotografa światowej sławy. 
Fotografie pokazywały twarze ukrywające się za tą ciężką, 
niewidzialną i niesprawiedliwą rzeczywistością,  pokazując 
jednocześnie nieprawdopodobną wręcz pracę, cierpienia i 
radości zakonnic w niej zaangażowanych. Fotografie pozosta-
ną na wystawie w siedzibie UISG do 10 lipca 2019 r. 
 

Następnie Papież Franciszek wszedł do Auli Pawła VI w towa-
rzystwie siostry Carmen Sammut i siostry Patrici Murray. Za-
prosił obie siostry, aby usiadły u jego boku twarzą do pozosta-
łych sióstr. We wstępie do spotkania s. Carmen podziękowała 
Papieżowi Franciszkowi za Audiencję i za jego troskę o tych, 
którzy cierpią a także za pragnienie, aby zagwarantować dzie-
ciom i osobom słabszych bezpieczne środowiska w Kościele; 
Dodała, że nowe normy opublikowanego wczoraj Motu Proprio 
pokazują powagę z jaką Kościół, dzięki Ojcu Świętemu, stawia 
czoło tym cierpieniom. Siostra Carmen zapewniła Ojca Święte-
go o modlitewnym wsparciu zakonnic z całego świata w jego 
kierowaniu Kościołem w odpowiedzi na wezwanie Chrystusa, 
wzywając wszystkich do skruchy i do świętości. Podziękowała 
za odpowiedź w sprawie diakonatu dla kobiet dodając: nosimy 
w sercu jedno pytanie. Jakich  posług (ministeri) potrzebuje   
Kościół dziś, aby mężczyźni i kobiety mogli dać swój specyficz-
ny wkład? Zakończyła swoje wprowadzenie mówiąc krótko o 
tematach dyskutowanych w czasie Zebrania Plenarnego i dzię-
kując Papieżowi Franciszkowi, za to, że jest dla zakonnic źró-
dłem inspiracji i zachęty do życia Ewangelią w sposób bardziej 
radykalny. 
 
Papież Franciszek odpowiedział na wszystkie punkty poruszo-
ne przez s. Carmen. Potem rozpoczął niespodziewanie roz-
mowę złożoną z pytań i odpowiedzi. Pierwsze pytanie dotyczy-
ło diakonatu dla kobiet. Inna zakonnica prosiła Papieża o po-
słanie biskupów do diecezji w Południowym Sudanie, które jest 
aktualnie bez pasterzy i zaprosiła Papieża w imieniu wielu braci 
i sióstr z Południowego Sudanu, aby złożył wizytę w tym kraju. 
Trzecia siostra pytała o dialog międzywyznaniowy, w który 
angażuje się dużo sióstr; następna zasugerowała, aby Papież 
był obecny na następnym Zebraniu Plenarnym, aby przekonać 
się osobiście o bogactwie i sile żeńskiego życia zakonnego. Na 
zakończenie Audiencji Papież Franciszek powiedział, że weź-
mie do serca zaproszenie do uczestniczenia, przynajmniej w 
części, w następnym Zebraniu Plenarnym UISG. [zapis tej 
rozmowy Papieża z siostrami i treść przemówienia wręczonego 
siostrom, które Ojciec Święty zamierzał wygłosić znajdują się 
na: www.vatican.va w części odnoszącej się do działalności 
Papieża i na stronie uisg.org). 

S. Carmen Sammut msola (Przewodnicząca ustępująca) 
S. Patricia Murray ibvm (Sekretarka wykonawcza) 

Za: www.zakony-zenskie.pl 
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KIRGIZJA: 50 LAT JEZUICKIEJ 
PARAFII W BISZKEKU 

 
Relacja o. Remigiusza Kalskiego SJ z 
Kirgizji, gdzie na polecenie Papieża 
pracuje siedmiu jezuitów, w tym trzech 
Polaków, zajmując się duszpasterstwem 
w rozległych parafiach, działnością Cari-
tas i animacją młodzieży.  
 
W niedzielę, 12 maja w naszej parafii 
pw. Św. Michała Archanioła w Biszkeku 
miała miejsce uroczysta celebracja 50 
rocznicy zarejestrowania wspólnoty 
katolickiej. Kościelne uroczystości z 
udziałem przedstawicieli z Kazachstanu, 
Rosji, Ukrainy i Włoch zakończone były 
odsłonięciem tablicy pamiątkowej ku czci 
śp. prałata Michała Kellera, który w 
trudnych latach dyktatury socjalistycznej 
stał u początków parafii. Po uroczysto-

ściach ks. Prałat Józef Świdnicki dzielił 
się barwnymi wspomnieniami ubogaca-
nymi prezentacją zdjęć przygotowaną 
przez br. Damiana. 
 

 
 
W dniach 13 i 14 maja miało miejsce 
naukowe sympozjum na miejscowym 
Uniwersytecie dotyczące historii chrze-
ścijaństwa w Kirgizji. Wykłady wygłaszali 
historycy z wielu krajów (zaprosiliśmy 

także dwóch profesorów z włoskich 
Uniwersytetów) a także liderzy Rosyj-
skiego Prawosławia i wspólnot prote-
stanckich. Duża część wykładów doty-
czyła martyrologium chrześcijan w cza-
sach stalinowskich i działalności Związ-
ku Bezbożników w latach 20-tych XX 
wieku. Dopełnieniem wystąpień profeso-
rów były żywe dyskusje a także dobrze 
przygotowane wystąpienia młodych 
naukowców-studentów z Rosyjsko-
Kirgiskiego Uniwersytetu. Z sympozjum 
połączona była multimedialna wystawa 
„Biblia od Synaju do Kirgistanu”. 
 
Obchodząc Uroczystość 50-lecia chcieli-
śmy przede wszystkim wyrazić wdzięcz-
ność wielu świadkom wiary w systemie 
pozbawionego sumienia i niewolnictwa 
państwowego.          Za: www.jezuici.pl 
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O. LOMBARDI: ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU 
MAJĄ SŁUŻYĆ WALCE Z NADUŻYCIAMI 
 
Środki masowego przekazu służą walce z nadużyciami, a nie 
obronie przed oskarżeniami – powiedział o. Federico Lombardi 
SJ (na zdjęciu) podczas konferencji z udziałem jezuickich dele-
gatów ds. komunikacji przybyłych do Rzymu z całego świata w 
drugiej połowie maja tego roku (20-24.05.2019). 
 
Ojciec Lombardi, który jako ekspert ds. komunikacji, posługiwał 
trzem papieżom, podkreślił zarówno konieczność budowania 
kultury prewencji i wrażliwości w naszych wspólnotach jak 

również zwalczania obaw przed odnową w Kościele. Zwrócił 
także uwagę na konieczność rozwiązania problemu zbyt łatwe-
go dostępu dzieci do pornografii. 
 
Jeden z uczestników, współpracujący z Centrum Ochrony 
Dziecka przy Uniwersytecie Gregoriańskim, zwrócił uwagę na 
konsekwencje, jakie ma w życiu ofiar doświadczenie przemocy 
seksualnej. Według niego duchowość ignacjańska może być 
skutecznym narzędziem w leczeniu ran. Powiedział między 
innymi, że „jezuici, jako mistrzowie Ćwiczeń Duchowych, po-
winni pomóc w procesie pojednania i powrotu do wiary tym 
ofiarom, które na skutek traumatycznych przeżyć ją utraciły”. 

Za: www.jezuici.pl  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
„POLSKA PRZEZ WIEKI” - FESTIWAL 
W AMERYKAŃSKIEJ CZĘSTOCHOWIE 

 
'Polska przez wieki - Poland through the 
ages' to niezwykły festiwal oraz piknik 
historyczny, który odbywa się już od 
trzech lat w Amerykańskiej Częstocho-
wie. W tym roku wydarzenie to miało 
miejsce w niedzielę 26 maja i przycią-
gnęło wielu miłośników historii do du-
chowej stolicy Polonii.  
 
Oprawę festynu tworzyły historyczne 
grupy rekonstrukcyjne, które przedsta-
wiały ramy czasowe od X do XX wieku. 
Najliczniejsze z nich to: Banner of Jasna 
Gora, Twisted Knot, Kievskii Cuirassiers, 
Banner of Stanisław “Revera” Potocki, 
oraz grupy rekonstrukcyjne II wojny 
światowej.  

 
 
Rekonstruktorzy przybliżali wszystkim 
zainteresowanym historię Polski przez 
pokazy walk, pokazy na koniach oraz 
inscenizacje ciekawych bitw (m. in. 
obrona Częstochowy). Szczególnym 
zainteresowaniem cieszyła się Polska 
Husaria, której zbroje z piórami można 
było przymierzyć.  

 
Poza tym na placu pikniku historycznego 
w Amerykańskiej Częstochowie w ciągu 
dnia można było posłuchać dobrej mu-
zyki, podziwiać starodawne stroje, po-
znać dawne rzemiosło oraz napić się 
polskiego piwa i posmakować polskich 
potraw.  
 
Na zakończenie festynu 'Polska przez 
wieki' odbył się uroczysty bankiet z Kró-
lem i Królową w kafeterii. W przepięknie 
udekorowanej sali można było spróbo-
wać jadła typowego dla tamtych czasów, 
na czele z pieczoną świnią oraz wysłu-
chać opowieści o Polskiej historii. o. 
Tymoteusz Tarnacki  

Za: www.jasnagora.com 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BAZYLIKA GROBU PAŃSKIEGO W REMONCIE 
 
Remont Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie będzie konty-
nuowany. Przedstawiciele głównych Kościołów chrześcijań-
skich odpowiedzialnych za tę świątynię podpisali ważną umo-
wę, która umożliwia gruntowny remont całej bazyliki, a nie jak 
dotychczas, tylko jej głównej części. 
 
Jak podkreśla Kustosz Ziemi Świętej, umowa ta jest ważnym 
sygnałem ekumenicznego zbliżenia. Remont zostanie poprze-
dzony badaniami archeologów. Mówi o. Francesco Patton 
OFM: 

“Badania rozpoczną się już we wrześniu. Aktualnie pracujemy 
nad umowami z instytucjami akademickimi, które się tym zaj-
mą. Są to instytucje włoskie o najwyższych kompetencjach na 
tym polu. Remont będzie finansowany z darów. Mamy już do 
dyspozycji 500 tys. dolarów, które otrzymaliśmy od Stolicy 
Apostolskiej na zakończenie pierwszej fazy remontu. Inni do-
broczyńcy w różnych krajach wyrazili gotowość swego udziału 
w tym przedsięwzięciu. Swój wkład wniosą też przedstawiciele 
Kościoła greckiego i ormiańskiego. Wydatki będą kontrolowane 
przez wszystkie trzy wspólnoty. Przede wszystkim jednak ufa-
my Bożej Opatrzności. Wierzmy, że kiedy pojawią się rachunki, 
będziemy w stanie je zapłacić.”              Za: www.vaticanews.va

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KOMBONIAŃSKA POMOC 
DLA OFIAR CYKLONU IDAI 
 
Witam wszystkich serdecznie. W nocy z 
czwartku na piątek (14/15 marca) przez 
centrum Mozambiku przeszedł cyklon 
IDAI, który miał czwartą kategorię na 
pięć ustalonych i uszeregowanych we-
dług rosnącej siły wiatru. Z początku 
informowano, że wiatr będzie wiał z 
prędkością około 200 km/h, ale jak się 
później okazało wiało z prędkością 240 
km/h. Od ponad dekady nie było tak 
mocnego cyklonu w Mozambiku. Ten 

uderzył w Beira około godziny 22:00 i 
trwał aż pięć godzin. 
 
Cyklon utworzył się w Kanale Mozam-
bickim i uderzył w kontynent w mieście 
Beira w prowincji Sofala. Po drodze 
niszczył praktycznie wszystko. Zrujnował 
część prowincji Zambezia i Manica, i 
doszedł aż do Malawi i Zimbabwe. 
 
Miasto Beira zostało zniszczone w 90%. 
Nawałnica kompletnie zrujnowała domy, 
zerwała dachy na domach, kościołach, 
szkołach, uczelniach, szpital centralny 
stracił blok operacyjny i wiele innych sal. 
Beira nie miała prądu, ponieważ wiatr 
pozrywał linie elektryczne i powywracał 

słupy. Drogi zablokowały słupy elek-
tryczne i drzewa połamane lub wyrwane 
z korzeniami. Od czwartkowego wieczo-
ru do poniedziałku nie było żadnego 
kontaktu telefonicznego, ponieważ sieci 
telefoniczne nie funkcjonowały. 
 
Bardzo dużym problemem jest woda 
pitna, której brakuje, oraz żywność. 
Wiele sklepów i magazynów zostało 
zniszczonych, co spowodowało znaczny 
wzrost cen żywności. Skutkiem przejścia 
cyklonu przez Beirę jest już 141 ofiar 
śmiertelnych, ale mówi się, że ich  liczba 
może wzrosnąć nawet do 1000. 
Miasto było odcięte od reszty Mozambi-
ku, ponieważ droga została przerwana w 



28 maja-3 czerwca  2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              22/2019 (535)  

______________________________________________________________________________________________ 
 

 14 

kilku miejscach lub zalana przez wez-
brane rzeki. Odpowiednie służby zostały 
zmobilizowane, aby usunąć uszkodzenia 
i odblokować drogi, ale padający deszcz 
utrudniał ich prace. 
 
Ogromne zniszczenia są również poza 
miastem Beira czy Dondo. Wiele wiosek 
kompletnie zalało, po prostu zniknęły. 
Sytuację tę pogorszył fakt, że w Zim-
babwe wypuszczono do rzek wodę ze 
zbiorników retencyjnych, które już były 
pełne. W wielu wioskach ludzie oprócz 
domów stracili plony, które wcześniej 
ucierpiały na skutek suszy, a teraz zo-
stały zalane wodą i po prostu zgniją. 
Również wspólnoty w parafiach, w któ-
rych pracuję, zostały zniszczone, miesz-
kańcy stracili wszystko: domy, zasiewy 
oraz zwierzęta. Cyklon przyniósł znisz-
czenie i cierpienie, ale to nie będzie 
koniec, ponieważ później przyjdzie głód. 
 
W czasie, kiedy szalał żywioł, znajdowa-
łem się właśnie w naszej wspólnocie w 
Beira. Nasz dom, jak prawie wszystkie 
inne, też został zniszczony. Ma zerwany 
dach i jest zalany przez deszcz. Na 
szczęście naszej wspólnocie nic się nie 
stało. Nigdy nie przypuszczałem, że 
przeżyję taki kataklizm. Wiedząc, że 
cyklon się zbliża, nie myślałem, ale 
chyba nikt nie myślał, że będą takie 
zniszczenia i cierpienia osób, które stra-
ciły swoich najbliższych i cały dobytek. 
 
Jeden z naszych pracowników powie-
dział, że on, jego żona i dzieci stracili 
dach nad głową, ale dzięki Bogu przeży-
li, natomiast jego szwagier stracił dwójkę 
dzieci pod gruzami ściany własnego 
domu, która na nie runęła. 
 
Do Mozambiku z różnych państw napły-
nęło wiele pomocy, od żywności i le-
karstw po wsparcie pieniężne. Na miej-
sce przybyły organizacje międzynaro-
dowe, które udzielają pomocy poszko-
dowanym. Wiele osób ewakuowano z 
terenów zalanych wodą do specjalnie 
utworzonych obozów, gdzie otrzymali 
wszelką pomoc. Jednak do wielu po-
trzebujących ludzi ta pomoc nie dotarła. 
Nie ewakuowano ich i musieli chronić się 

na drzewach, ponieważ woda dochodzi-
ła nawet do 4 metrów wysokości. Prze-
bywali tam nawet 4 dni, zanim woda 
opadła na tyle, by mogli zejść i przemie-
ścić się w miejsca, gdzie jej nie było. 
Według oficjalnych danych liczba ofiar 
śmiertelnych wynosi około 900, ale z 
pewnością jest ich więcej. 
 

 
 
Pomoc w większości skoncentrowana 
została w mieście. Do wiosek dochodzi 
znacznie mniejsze wsparcie. 
 
My, kombonianie, zdecydowaliśmy się 
wesprzeć osoby najbardziej potrzebują-
ce w naszych parafiach. Mamy dwie 
parafie, które dotknął cyklon IDAI. Jedna 
z nich leży na peryferiach miasta Beira, 
a druga to kilkanaście wiosek, z których 
parę znajduje się w pobliżu rzek i które 
bardzo ucierpiały. Udzielamy pomocy 
żywnościowej około 300 rodzinom w obu 
parafiach. A jest to: 25 kg mąki kukury-
dzianej lub ryżu, 7 kg grochu, litr oleju 
oraz kilogram soli. Chcemy takiej pomo-
cy udzielić 4 razy, ale będzie to zależało 
od naszych możliwości. Ludziom z wio-
sek chcemy też ofiarować motyki i tasa-
ki, aby mogli oczyścić pola i przygoto-
wać je do zasiewów. Tę pomoc otrzyma 
także 300 rodzin. 
 
Przygotowujemy również pomoc dla 
dzieci, które chodzą do szkoły. Będą to 
plecaki, zeszyty, długopisy i ołówki. A to 
wszystko możemy uczynić dzięki Wa-
szemu zaangażowaniu i solidarności, za 
którą bardzo dziękuję wszystkim ludziom 
dobrej woli. Niestety, ta pomoc potrzebu-
jącym jest bardzo powolna, trzeba bo-
wiem dostosować się do różnych wymo-
gów, aby zmniejszyć ryzyko kradzieży 

żywności, która istnieje i której kilka 
przypadków już zostało ujawnione. Tu 
też są tacy ludzie, którzy chcą się wzbo-
gacić na cierpieniu innych. Kradną żyw-
ność dla siebie, ale także, by ją później 
sprzedać. Jak było można przypusz-
czać, wybuchła tu epidemia cholery. 
Utworzono trzy ośrodki, gdzie „lekarze 
bez granic” przyjmowali osoby z obja-
wami tej choroby. 
 
Miasto Beira pomału zaczyna funkcjo-
nować, drogi już są przejezdne, chociaż 
pozostało jeszcze bardzo dużo prac, aby 
wysprzątać całe miasto. Energię elek-
tryczną przywrócono w części miasta i 
nadal trwają prace naprawcze. Prądu 
brakuje w kilku gminach i mimo trwają-
cych prac nie wiadomo jeszcze, kiedy 
będzie. Na drodze łączącej Beira z resz-
tą Mozambiku porobiono objazdy w 
miejscach, gdzie nawierzchnia została 
uszkodzona lub przerwana i ruch jest 
wahadłowy, co bardzo utrudnia jazdę. 
Bywa, że trzeba czekać w korkach na-
wet do godziny lub więcej. 
 
Niestety, cyklon Idai i to co po sobie 
pozostawił w centrum Mozambiku, to nie 
koniec problemów. W ostatnich dniach 
kraj nawiedził kolejny cyklon tym razem 
na północy, w prowincji Capo Delgado. 
Ten nazywa się Kenneth i też miał 
czwartą kategorię. Jest on pierwszym, 
który nawiedził północną część Mozam-
biku, odkąd prowadzone są rejestry. 
Według statystyk, które jeszcze nie są 
pełne, jest pięć ofiar śmiertelnych i bar-
dzo dużo zniszczeń, w tym 3,5 tys. 
uszkodzonych lub całkowicie zniszczo-
nych domów. 
 
Kochani, serdecznie proszę Was 
wszystkich o modlitwę w intencji po-
szkodowanych Mozambijczyków, ale 
również o każdą inną pomoc. Z całego 
serca dziękuję tym wszystkim, którzy już 
nas wsparli. Dzięki Waszej pomocy 
możemy pospieszyć z pomocą tym, 
którzy najbardziej ucierpieli. o. Andrzej 
Filip                   Za: www.kombonianie.pl 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CIĄGLE LUBIĘ BUSZ! 
 
Gdy jako młody człowiek o. Kazimierz Niezgoda SVD wyjeż-
dżał z Polski do pracy misyjnej w Papui Nowej Gwinei chciał 
tam pracować przez całe życie. Dziś, po 51 latach, nic się nie 
zmieniło – stale chce pracować w Kraju Rajskiego Ptaka. 
 
– Byłem przekonany o słuszności mojego wyboru – mówi. –
 Już wtedy wiedziałem, że zostanę.I 
 

Dzieciństwo o. Kazimierza przypadło na okres II wojny świato-
wej i hitlerowskiego reżimu. Urodził się w 1933 roku w Stu-
dzionce na Śląsku. Z tej części Polski pochodzi wielu werbi-
stów, więc Kazimierz miał skąd czerpać inspirację. Do Zgro-
madzenia Słowa Bożego wstąpił w 1946 roku, najpierw do 
Niższego Seminarium Duchownego, a w 1952 roku do nowicja-
tu. Po kilkuletniej formacji święcenia kapłańskie przyjął w 
styczniu 1960 roku. 
 
Chciał od razu wyjechać na misje, ale nie było to możliwe, gdyż 
komunistyczne władze nie zezwalały misjonarzom na opusz-
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czanie kraju. Dlatego przez kilka pierwszych lat kapłaństwa 
pracował w Polsce. 
 
– Cztery czy pięć razy składałem wnioski o pozwolenie na 
wyjazd na misje – wspomina. – Wreszcie zezwolenie otrzyma-
łem i w 1967 roku wyjechałem na Papuę Nową Gwineę. 
 
Pierwsze 6 miesięcy o. Kazimierz spędził w Sydney, gdzie 
uczył się języka angielskiego. Następnie wyjechał na Papuę 
Nową Gwineę, gdzie od razu otrzymał przeznaczenie do pracy 
misyjnej w górach. Rozpoczął pracę w Kandep na zachodzie 
kraju, miejscu którego mieszkańcy dopiero niedawno spotkali 
pierwszych Europejczyków. – Wszystko było nowe – mówi. –
 Tamtejsi mieszkańcy byli pierwszą generacją, która spotkała 
się z misjonarzami. 
 
O. Kazimierz musiał zatem zaczynać dosłownie od początku. 
W ciągu kilku lat, wraz z miejscową ludnością w głównej misji 
zbudowali szkołę i kościół. Do misji należało około 20 stacji 
bocznych. – Teren był trudny. Większość moich wyjazdów 
odbywałem na motocyklu – wspomina po latach. – W wielu 
miejscach nie było mostów i niejednokrotnie trzeba było prze-
nosić motocykl przez rzekę na plecach. 
 
Dodatkowym problemem tej części wyspy, któremu musiał 
stawić czoło misjonarz, były częste wojny plemienne. – Na 
szczęście były chyba tylko ze dwa przypadki, kiedy naprawdę 
się bałem – opowiada o. Kazimierz. – Po prostu nagle zorien-
towałem się, co dzieje się wokół. Ale wszystko dobrze się 
skończyło. 
 
Oprócz posługi sakramentalnej i pastoralnej, o. Kazimierz zaj-
mował się także podstawową opieką medyczną i rolnictwem. 
– Medycyna była bardzo szanowana przez Nowogwinejczyków. 
Zresztą w ogóle fascynowało ich wszystko, co kojarzyło im się 
z Europą – wyjaśnia. – Zanim tam się pojawiliśmy przygotowali 
posiłki jedynie z tego, co wyrosło na polach. Dopiero my poka-
zaliśmy im hodowlę krów i drobiu. 
 
Wraz ze zmianą trybu życia postępowała również formacja 
religijna. Stale wzrastała liczba chrześcijan. – Mieliśmy ogrom-
ną liczbę katechumenów. Gdy wyjeżdżałem z Kandep było tam 
już 2000 chrześcijan – mówi o. Kazimierz, który przez pewien 
czas był także przełożonym werbistowskiego dystryktu misyj-
nego. – Miałem naprawdę dobre relacje z tamtejszą ludnością. 
 
Po krótkim pobycie poza Papuą Nową Gwineą, w 1975 roku o. 
Kazimierz wrócił na wyspę, która dopiero co odzyskała niepod-
ległość [do 1973 roku Papua Nowa Gwinea stanowiła teryto-
rium zamorskie Australii – przyp. red.]. Biskup zapytał go, gdzie 
chciałby pracować i o. Kazimierz wybrał Maramuni, górzystą 
miejscowość na środkowym zachodzie kraju, około2-3 dni drogi 
od siedziby biskupa. Na pytanie dlaczego tam, misjonarz 
uśmiecha się. 
 
– Po prostu lubię busz – mówi z rozbrajającą szczerością. 
 
Na samym początku swojej pracy w Maramuni o. Kazimierz 
dokańcza budowę pasa startowego dla niewielkich samolotów, 
rozpoczętą przez jego poprzednika. To w ogromnym stopniu 

ułatwiło kontakt z trudno dostępnym rejonem kraju. Aż do koń-
ca lat 80-tych obsługuje cztery parafie w regionie. W tym sa-
mym czasie zostaje też wybrany do radcą prowincjalnym Pro-
wincji Nowogwinejskiej SVD.  
 

 
O. Kazimierz Niezgoda SVD 

 
– W 1990 roku wybuchła ogromna wojna plemienna. Została 
spalona nasza stacja misyjna w Pompabus – opowiada o. 
Niezgoda. – Byłem świadkiem wszystkiego. Spalili mój dom i 
wszystkie zabudowania. Ale nie czułem urazy, złości czy nie-
nawiści. Jednak na moje miejsce przeznaczono innego misjo-
narza, a mnie wysłano na odpoczynek do Kompiam-Piperis [ok. 
50 km na południowy-wschód od Maramuni – przyp. red.] 
 
Kiedy zachorował kapłan posługujący w nieodległym Par, o. 
Kazimierz przejął jego parafię. Na kolejną kadencję został też 
mianowany przełożonym dystryktu misyjnego. To właśnie wte-
dy spotkał się z o. Henrykiem Adlerem SVD, obecnym prowin-
cjałem Prowincji Australijskiej SVD. 
 
– Tak, pamiętam, że w niedziele jeździłem do Porgera i poma-
gałem Henrykowi – wspomina. 
 
W Porgera o. Niezgoda pracował w latach 2005-2015. To była 
jego ostatnia placówka misyjna. W 2015 roku przeszedł wresz-
cie na zasłużoną emeryturę. 
 
Obecnie o. Kazimierz Niezgoda SVD mieszka w Par. W miarę 
swoich sił pomaga duszpastersko w werbistowskiej parafii. Jest 
też kapelanem tamtejszej wspólnoty sióstr klarysek z Filipin. Na 
pytanie, co lubił najbardziej w czasie swojej 51-letniej pracy 
misyjnej w Papui Nowej Gwinei uśmiecha się i odpowiada: 
 
– Chodzić po buszu! Ciągle lubię busz! Tyle, że teraz już nie 
chodzę, ale raczej kuśtykam! 
Po chwili jednak nieco poważniej dodaje: 
– Także lubiłem ludzi! Lubiłem przebywać z nimi, dlatego po-
stanowiłem zostać tutaj! To był dobry czas! 
— 
[Tekst na podstawie artykułu „I liked the people: Fr Kazimierz 
reflects on 51 years of PNG mission”  ze strony 
www.divineword.com.au]                             Za: www.werbisci.pl  
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Odeszli do Pana 

 
 

 
 

ŚP. KS. JÓZEF KAMIŃSKI SChr (1931 – 2019) 
 
 
Z nadzieją Zmartwychwstania w Chry-
stusie informujemy, że dnia 3 czerwca 
2019 r. w domu zakonnym w Puszczy-
kowie odszedł do wieczności śp. ks. 
Józef Kamiński, chrystusowiec. 
 
Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Józefa 
odbędą się 5 czerwca (środa) w Pusz-
czykowie. Msza Święta rozpocznie się o 
godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. 
MB Wniebowziętej (ul. Kościelna 1; kod: 
62-040). Bezpośrednio po Eucharystii 
ostatnie pożegnanie na cmentarzu para-
fialnym w Puszczykowie. 
 
Ks. Józef Kamiński SChr, ur. 18 sierpnia 
1931 r. w Puźnikach. Do Towarzystwa 
Chrystusowego wstąpił 23 sierpnia 1949 
r. Nowicjat kanoniczny rozpoczął 7 
września 1949 r. Pierwszą profesję 
zakonną złożył 8 września 1950 r. w 
Ziębicach, zaś dozgonną 8 września 

1953 r. w Poznaniu. Święcenia kapłań-
skie otrzymał 6 kwietnia 1957 r. w Po-
znaniu z rąk ks. bpa Franciszka Je-
dwabskiego.  
 

 
 
Po przyjęciu święceń kapłańskich pra-
cował jako wikariusz w Parafiach: pw. 
św. Józefa w Stargardzie (1957-1958), 
pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie 
(1958-1963), pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Gryficach (1963-1966). 
Był administratorem Parafii pw. Prze-
mienienia Pańskiego w Płotach (1966-
1970). Następnie proboszczem w Para-
fiach: pw. św. Katarzyny Aleksandryj-
skiej w Goleniowie (1971-1978), pw. św. 
Ottona w Pyrzycach (1978-1987), pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Szczecinie (1987-1996), pw. św. Ap. 
Piotra i Pawła w Szczecinie (1996-
2005). W latach 2005-2012, jako rezy-
dent, wspierał duszpasterstwo w Parafii 
pw. Chrystusa Króla Wszechświata w 
Stargardzie. Od  31 lipca 2012 r. rezy-
dował w domu zakonnym w Puszczyko-
wie. 
 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Pa-
nie!                  Za: www.chrystusowcy.pl  

 

 
ŚP. O. DARIUSZ SOSNOWSKI OFMCap (1945 – 2019) 

 
W poniedziałek, 3 czerwca 2019 roku w 
naszym klasztorze w Olsztynie w wieku 
74 lat, w zakonie 41 lat, w kapłaństwie 
37 odszedł do Pana Śp. br. Dariusz 
Sosnowski. 
 
Pochodził z Zakroczymia, urodził się 7 
kwietnia 1945 r. Do Zakonu wstąpił po 
ukończeniu studiów na ATK (dziś 
UKSW) w Warszawie, gdzie uzyskał 
tytuł magistra filozofii chrześcijańskiej w 
zakresie psychologii. Profesję wieczystą 
złożył w 1981 r., a rok później przyjął 
święcenia kapłańskie. Współpracował w 
Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości z jego 
założycielem – o. Benignusem Sosnow-
skim.  
 
Pełnił również funkcję proboszcza, 
gwardiana i wikarego w różnych placów-
kach Prowincji. Był cenionym rekolek-
cjonistą i misjonarzem ludowym, z pasją 
głoszącym misje w parafiach w całej 
Polsce. Na podstawie własnych do-

świadczeń zredagował “Poradnik misyj-
ny”.  
 

 
 
Pisał w nim: “Czy prowadzenie misji 
parafialnych w naszych czasach ma 
jeszcze sens? Jako tzw. misjonarz lu-
dowy noszę w sobie to pytanie i odpo-
wiadam: Tak! Prowadzenie misji para-
fialnych wciąż ma sens. Choć trudno mi 
o tym przekonywać innych, ale za każ-
dym razem po przeprowadzonych mi-
sjach na nowo odkrywam ich wielką 
wartość – najpierw dla samego siebie, a 
następnie dla innych. Obserwuję, jak w 

ciągu ośmiu dni Bóg z pomocą człowie-
ka czyni cuda.” 
 
Ostatnie lata życia spędził w Olsztynie, 
gdzie był asystentem FZŚ, referentem 
misji i rekolekcji, duszpasterzem rolni-
ków i ludzi pracy. 
 
Msza św. pogrzebowa zostanie odpra-
wiona w środę, 5 czerwca 2019 o godz. 
12:00 w kościele Matki Bożej Ostrob-
ramskiej w Olsztynie. Złożenie ciała do 
grobu na cmentarzu przy ul. Poprzecz-
nej. 
 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Pa-
nie, a światłość wiekuista niechaj mu 
świeci.Niech odpoczywa w pokoju  
wiecznym. Amen. Sekretariat Informacji 
– Prowincja Warszawska  

Za: www.kapucyni.pl  

 
ŚP. O. JERZY MAGIERA SVD (1932 – 2019) 

 
 
29 maja 2019 roku w Domu Misyjnym 
pod wezwaniem św. Wendelina w mie-
ście Sankt Wendel w Niemczech zmarł 
nasz współbrat – werbista, o. Jerzy 
Józef Magiera, w 87 roku życia, w 70 

roku życia zakonnego, w 62 roku ka-
płaństwa.   
 
Jerzy Józef Magiera urodził się 30 
kwietnia 1932 roku w Piekarach Śląskich 

jako jedyne dziecko Hermana i Marty z 
domu Nowak Magierów. Ochrzczony 
został 3 maja 1932 roku w bazylice 
piekarskiej. Dzieciństwo spędził w By-
tomiu na terenie parafii św. Jacka. Od 
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lata 1945 roku uczęszczał do 1 Pań-
stwowego Gimnazjum im. Jana Smole-
nia w Bytomiu. We wrześniu 1948 roku 
wstąpił jako uczeń do niższego semina-
rium misyjnego Księży Werbistów w 
Domu Misyjnym św. Krzyża w Nysie. Po 
tak zwanej małej maturze, 8 września 
1949 roku, rozpoczął nowicjat w Pie-
niężnie. W 1952 roku była wewnętrzna 
matura. Po studiach seminaryjnych 7 
lipca 1957 roku otrzymał w gronie 21 
kolegów święcenia kapłańskie. Ponie-
waż święcenia kapłańskie były wówczas 
po trzecim roku teologii, po prymicjach 
wszyscy neoprezbiterzy wrócili jeszcze 
na jeden rok do seminarium, by jako 
patres scholastici kończyć teologię.  
W latach 1959-1960 o. Jerzy pracował w 
niższym seminarium w Domu Misyjnym 
Serca Jezusowego w Bruczkowie koło 
Borku Wielkopolskiego. Był tam nauczy-
cielem biologii, śpiewu i wychowania 
fizycznego oraz dyrygentem chóru. W 
latach 1960-1965 pracował jako wika-
riusz w Krzywinie Gryfińskim, w Lamko-
wie w Olsztyńskiem i Braniewie. W lecie 
1965 roku został skierowany do grupy 
misjonarzy ludowych i zadanie to wyko-
nywał aż do 1982 roku.  
 
Ponieważ o. Jerzy znał od dzieciństwa 
język niemiecki, na prośbę Konferencji 
Episkopatu Polski o. Prowincjał skiero-
wał go pracy polonijnej na Łużycach w 
byłej Niemieckiej Republice Demokra-

tycznej w miejscowościach Weisswaser i 
Hoyerswerda.  
 

 
 
W 1984 roku wyjechał ze swą mamą 
(ojciec już nie żył) na stałe do Niemiec 
Zachodnich. Przyjęto go tam z otwartymi 
ramionami, gdyż Niemcy zaczynały 
odczuwać braki wśród duchowieństwa. 
Został włączony do werbistowskiej Pro-
wincji Północnoniemieckiej. Od zaraz 
mianowany rektorem parafii w Eintorf-
Menden. 13 grudnia 1986 roku zmarła 
jego matka. Ponieważ o. Jerzy należał 
do Domu Misyjnego św. Augustyna z 
prywatnym cmentarzem zakonnym, 

matka jego spoczęła właśnie na tym 
cmentarzu.  
 
Na życzenie o. prowincjała został prze-
niesiony do Schüttorf w diecezji Osna-
brück. Tam pracował od roku 1988 do 
1996 r. Do 75 roku życia (2007) duszpa-
sterzował jeszcze w diecezjach Köln i 
Dresden-Meissen. Z kolei jeszcze prze 8 
lat przyjmował różne prace zlecone.  
 
W wieku 83 lat wycofał się z życia czyn-
nego. Przeniósł się na oddział wetera-
nów i wysłużonych współbraci w Domu 
Misyjnym św. Wendelina. Tu przeżył 
ostanie lata. Czuł się bardzo dobrze. Był 
duszą towarzystwa. Miał też swoje nie-
szkodliwe hobby – kibicował swoim 
ulubionym drużynom piłkarskim. Swoją 
pobożnością budował wspólnotę. Nie 
brakowało go w żadnej koncelebrze czy 
na wspólnotowym nabożeństwie.  
 
W ostatnich tygodniach stopniował słabł. 
Nawet przemieszczanie się na wózku 
inwalidzkim zajmowało mu coraz więcej 
czasu. W końcu uległ ostremu atakowi 
serca i po kilku dniach zasnął w Panu w 
szpitalu miejskim 29 maja 2019 r. póź-
nym wieczorem. Pogrzeb jego odbędzie 
4 czerwca. Spocznie na cmentarzu 
klasztornym w St. Wendel. 

Alfons Labudda SVD 
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FORUM WSPÓŁPRACY 
MIĘDZYZAKONNEJ 

 
 
 

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

Zgodnie z zapowiedzią zamieszczona tydzień temu w 21 numerze „Biuletynu Tygodniowego CiZ” przekazujemy dziś informacje o 
dniach i godzinach pracowników firm, z którymi współpracujemy na mocy porozumień jako Forum Współpracy Międzyzakonnej i 
Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. 
Jeśli jako proboszcz - gospodarz parafii, superior – przełożony wspólnoty, kustosz sanktuarium, katecheta, kapelan, kapłan, brat 
zakonny masz pomysł by było taniej, lepiej i prościej w codziennych potrzebach życia zakonnego, masz problem bo „coś nie działa 
dobrze” – zapraszamy do rozmowy, konsultacji, szukania rozwiązań: 

 
Każdego dnia (10 – 12 czerwca) od poniedziałku do środy 

w godzinach od 9.00 do 17.00 na stoisku D-1 będą do Waszej dyspozycji pracownicy: 
 

- WWW.KAWA-ZAKONNA.PL 
- PZUW – ŚW. ANTONI 
- ORLEN 

- BANK BNP PARIBAS 
- INNPACT 
- B-ACT 

- LENA LIGHTING 

 
W poniedziałek (13.00 –  17.00) i cały wtorek (9.00 – 17.00) 
na stoisku D-1 odpowiedzą na każde pytanie pracownicy: 

- UNION INVESTMENT 

We wtorek i środę – od godz. 9.00 do 17.00 na stoisku D-1 
będą obecni pracownicy: 
- ARVAL 
- ELAVON 

 
Środa, 12 czerwca 2019 

WARSZTATY DLA ZAKRYSTIANÓW / KOŚCIELNYCH 
(BRACI, SIÓSTR I OSÓB ŚWIECKICH) 

Warsztaty prowadzi ks. dr Stanisław Miszczak SCJ (ur. 1953) – przewodniczący sekcji liturgiczno-muzycznej ŚDM; czło-
nek Komisji Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej; przygotowywał i opracowywał część liturgiczną ostatnich pielgrzy-
mek papieskich do Polski. 
 

PROGRAM: 
10.00 Spotkanie I: Świętość miejsca, posługa kościelnego 
 Komu bije dzwon: o właściwej trosce o dzwony… 
11.30 Przerwa kawowa 
12.00 Spotkanie II: Posługi liturgiczne, ceremoniarz podczas uroczystości, materia Eucharystii, itp. 
 Materia eucharystyczna: chleb i wino… 
13.30 Obiad 
 

Dla uczestników spotkanie kościelnych jest bez opłat 
ZGŁOSZENIA MAKSYMALNIE DO 06.06.2019 
 
Kontakt: 
Ks. Piotr Ciepłak MS, ekonom KWPZM: 
• e-mail: ekonom.konsulty@op.pl 
• tel.: 502 022 724 
O. Robert Wawrzeniecki OMI, sekretarz wykonawczy KWPZM: 
• e-mail: kontakt@wawrzeniecki.pl lub konwpm@onet.pl 
• tel. 605 924 679 

   
 

 


