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Wiadomość Tygodnia 
 
 

   

 

SACROEXPO W KIELCACH GOŚCI KONSEKROWANYCH 
 

 

Spokanie Konsult zakonnych w Polsce 
 

 

SPOTKANIE KONSTULT PRZEŁOŻONYCH WYŻSZYCH 
 
10 czerwca 2019 r., podczas Targów SacroExpo w Kielcach 
odbyło się wspólne spotkanie Konsult żeńskiej i męskiej Kon-
ferencji przełożonych wyższych z udziałem przewodniczącej 
Konferencji klasztorów kontemplacyjnych m. Weroniki Sowu-
lewskiej.  Spotkanie prowiadził o. Janusz Sok, przewodniczący 
KWPZM. W pierwszym punkcie obrad s. Jolanta Olech, sekre-
tarka gen. KWPŻZZ przedstawiła wspólny projekt obu Konfe-
rencji, dotyczący formacji osób konsekrowanych do dojrzałego 
przeżywania własnej seksualności.   
 
W trakcie dyskusji pojawiło się wiele tematów i problemów, 
które są często zupełnie nierozpoznane w dotychczasowej 
praktyce Kościoła. Konieczne jest poważne zajęcie się tą te-
matyką. Postanowiono w pierwszym rzędzie zaprosić wycho-
wawców zakonnych i kierowników duchowych na spotkania, 
które pomogą lepiej rozeznać tę problematykę.   
 
Dyskutowano także nad Vademecum współpracy osób odpo-
wiedzialnych za życie konsekrowane w diecezjach. Dokument 
ten będzie zapewne przyjęty przez Komisję ds. Instytutów 
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 
jako dokument własny tej Komisji.   

Siostry i bracia wymienili także doświadczenia i informacje do-
tyczące życia i działalności poszczególnych Konferencji.    okm 
 

SPOTKANIE SEKRETARZY I EKONOMÓW ZAKONNYCH 
 
W poniedziałek popołudniu, także na terenie Targów Sacro-
Expo, rozpoczęło się doroczne spotkanie sekretarzy i ekono-
mów męskich instytutów życia konsekrowanego w Polsce. 
Pierwszy dzień spotkania był przeznaczony dla sekretarzy i 
poświęcony głównie przedstawieniu dwóch ważnych doku-
mentów prawnych papieża Franciszka, motu proprio „Commu-
nis vita” oraz „Vos estis lux mundi”. 
 
Spotkanie rozpoczęła modlitwa animowana przez przewodni-
czącego KWPZM o. Janusza Soka CSsR, który następnie 
przywitał wszystkich zebranych. Następnie przewodnictwo 
obrad przejał o. Robert Wawrzeniecki, nowy sekretarz wyko-
nawczy KWPZM. Jakopiewwszt zabrał głos Ks. prof. UKSW 
Marek Stokłosa S.C.,który w szczegółowy sposób  omówił-
kwestę wydalania zakonników z powodu bezprawnej nieobec-
ności we wspólnocie zakonnej. Uczynił to w oparciu o zmiany 
przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego wprowadzone przez 
papieża Franciszka w motu proprio „Communis vita”. Zmiany 
w prawie kościelnym stały się asumptem do wyjaśnienia 
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wszystkich zasad dotyczących wydalania zakonników z powo-
du bezpfrawnego przebywania zakonnika poza wspólnotą 
zakonną. 
 
Po wystąpieniu Ks. Marka był czas na zadawanie pytań, które 
pozwoliły na uściślenie procedur związanych z tymi trudnymi 
procedurai prawnymi. Spotkanie z ks. Profesorem trwało po-
nad półtorej godziny i po nim przyszedł czas na przerwę oraz 
posilenie się kawa lub herbatą 
 
Po przerwie przyszedł czas na omówienie wybranych zagad-
nień z nowych dokumentów papieskich dotyczących prze-
stępstw związanych z wykorzystaniem seksualnym i ochronie 
małoletnich i osób z nimi zrównanych. Zebranym przybliżył 
tematykę karmelita o. prof. UKSW Dariusz Borek OCarm. 
Również po tym wystąpieniu był czas na pytania i dyskusję.  
   
Drugi dzień rozpoczął się od Eucharystii odprawianej w koście-
le Józefitów, znajdującym się w bezposredniej bliskości Tar-
gów Kielce. Natomiast wystąpienia na auli zainaugurował o. 

Grzegorz Filipiuk OFMCap, który szczegółowo przedstawił 
zasady udostępniania dokumentów w kancelariach i archiwach 
zakonnych w świetle prawa kościelnego i państwowego. Pani 
Beata Pytel mówiłao przepisach dotyczących organizawania 
wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, zaś br. Dawid 
Bujas OFMConv przeprowadził szkolenie dotyczące elektro-
nicznej bazy danych adresów zakonnych. 
 
Spotkanie będzie kontynuowane do środy 12. czerwca. Eko-
nomom zostanie przedstawiony dokument Stolicy Apostolskiej 
„Ekonomia w służbie charyzmatu” w kontekcie ich posługi we 
własnych wspólnotach zakonnych. Odbedą się też spotkania z 
firmami, które na stałe współpracują z Forum Współpracy 
Miedzyzakonnej. Będą też omówione zmiany prawne w zakre-
sie podatków oraz ubezpieczenia zakonników. 
 
We środe odbędzie się także pierwsze spotkanie dla zakry-
stianów i kościelnych, czyli naszych braci zakonnych, który te 
posługi sprawują. okm   

 
 
 
 

  Wiadomości krajowe 
 
 

 

DZIĘKCZYNIENIE ZA BEATYFIKACJĘ BŁ. MICHAŁA GIEDROYCIA 
 

 

 
 
- Obecna uroczystość dziękczynna, 
gromadzi wspólnie biskupów z Polski i z 
Litwy, dwa narody powiązane z naszym 
Błogosławionym, które z całego serca 
pozdrawiam, i z radością przyłączam się 
do waszej pieśni chwały i wdzięczności 
Panu Bogu za dar Błogosławionego 
Michała. - mówił w Bazylice Mariackiej 
Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyj-
nych kardynał Angelo Becciu podczas 
Mszy św. dziękczynnej, z udziałem Epi-

skopatu Polski i Litwy, za dar beatyfikacji 
bł. Michała Giedroycia. 
 
Przybyłych na uroczystość duchownych i 
wiernych przywitał metropolita krakowski 
Marek Jędraszewski. Zacytował począ-
tek hymnu Wincentego z Kielczy „Gaude 
Mater Polonia”, podkreślając, że w dniu 
dzisiejszym należy dodać do niego sło-
wa: „Gaude Mater Lithuania”, wyrażając 
tym samym radość dwóch krajów – 
Polski i Litwy, które dały Kościołowi 

Błogosławionego Michała. Arcybiskup 
przypomniał, że w wieku około 40 lat 
wstąpił on na Litwie do zakonu Kanoni-
ków Regularnych od Pokuty, w Polsce 
popularnie zwanych Markami, a niewiele 
później przybył do Krakowa, gdzie w 
klasztorze tego zakonu, u św. Marka, 
spędził około 25 lat. 
 
– Prowadził proste życie codziennej 
modlitwy, pracy, pokuty i miłości bliźnie-
go. Słynął z tego, że małe rzeczy czynił 
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w wielki sposób. W Krakowie znalazł 
bliskich sobie duchowo ludzi, którzy byli 
dla siebie prawdziwymi przyjaciółmi: św. 
Szymon z Lipnicy, św. Jan Kanty, św. 
Stanisław Kazimierczyk, Sługa Boży 
Izajasz Boner i Sługa Boży Świętosław 
Milczący. Dzięki nim wiek XV stał się 
prawdziwie szczęśliwym wiekiem Kra-
kowa – „Felix saeculum Cracoviae”. 
 
Metropolita zwrócił uwagę, że wyniesie-
nie Błogosławionego Michała do chwały 
ołtarzy potwierdza prawdę o Krakowie 
jako mieście świętych. Zaznaczył, że w 
znaczący sposób do jego beatyfikacji 
przyczynił się ówczesny rektor krakow-
skiego kościoła św. Marka, późniejszy 
biskup sandomierski, ks. profesor Wa-
cław Świerzawski. W 1985 roku w Ko-
ściele Mariackim została odprawiona, 
pod przewodnictwem kardynała Fran-
ciszka Macharskiego, uroczysta Msza 
św. w intencji rychłej beatyfikacji Błogo-
sławionego Michała. 
 
– Tenże Pasterz Kościoła Krakowskiego 
celebrował też w kościele św. Marka 
Mszę św. w dniu 24 kwietnia 1998 roku z 
okazji uroczystego zamknięcia procesu 
informacyjnego na szczeblu diecezjal-
nym. Dnia 27 lipca 2001 roku Stolica 
Apostolska wydała dekret, tak zwane 
„Nihil obstat”, wyrażający zgodę na 
ponowne rozpoczęcie procesu beatyfi-
kacji Michała Giedroycia. Z ramienia 
Archidiecezji Krakowskiej prace związa-
ne z tym procesem wspierał jako jego 
postulator ks. infułat Michał Jagosz, 
kanonik kapituły Bazyliki Santa Maria 
Maggiore, za co mu serdecznie wszyscy 
dziękujemy. 
 
W homilii, kardynał Becciu przypomniał, 
że Ojciec Święty Franciszek 7 listopada 
2018 roku zaaprobował dekret o hero-
iczności cnót i potwierdził istnienie nie-
przerwanego kultu, którym cieszył się 
Błogosławiony Michał Giedroyć. Przywo-
łał słowa św. Jana Apostoła: „Bóg jest 
miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bo-
gu, a Bóg trwa w nim”, stanowiące du-
chowy testament Błogosławionego: 
 
– Wzorowo odpowiedział on na wiarę w 
Boga, który jest Miłością, ponieważ 
właśnie w miłości Boga odnajdywał 
światło życia i pokój serca. 
 
Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyj-
nych, nawiązując od Ewangelii, w której 
Chrystus dziękuje Ojcu za to, że pochylił 
się nad „prostaczkami”, objawiając im 
tajemnicę swojej miłości, zauważył, że 
Błogosławiony Michał zachęca chrześci-
jan, aby włączyli się w poczet malucz-
kich, którzy przyjęli tę miłość i nią żyli. 
 

– Błogosławiony Michał należy do tej 
licznej grupy uczniów Chrystusa, która 
jak złota nić przeplata się przez całą 
historię Kościoła. 
 
Kardynał Becciu zwrócił uwagę, że Bło-
gosławiony Michał zdecydował się pozo-
stać bratem zakonnym, choć z racji 
swojego pochodzenia i wykształcenia 
mógł przyjąć święcenia kapłańskie. 
Wszystkie talenty wykorzystywał na 
służbę Bogu i drugiemu człowiekowi. 
 
– Nie zabiegał o rzeczy uważane za 
wielkie w oczach świata, ale kierował 
swoją uwagę na to, co jest najważniej-
sze, czyli na miłość Boga i na przyjaźń z 
drugim człowiekiem. 
 

 
Bł. Michał Giedroyc 

 
Błogosławiony Michał uczy współczesny 
świat, że prawdziwa wielkość człowieka 
pochodzi nie z tego, ile się czyni, ale jak 
się czyni, a jego świadectwo życia, cha-
rakteryzujące się akceptacją ograniczeń 
fizycznych oraz złączeniem własnego 
cierpienia z Jezusem Ukrzyżowanym, 
staje się dobrą nowiną dla tych wszyst-
kich, którzy, podobnie jak on, często 
zostają odsunięci na margines społe-
czeństwa z powodu ich słabości fizycz-
nej, ze względu na podeszły wiek lub na 
inne ułomności. 
 
Hierarcha wyraził wdzięczność Kościo-
łowi na Litwie, z którego wywodził się i w 
którym wzrastał Błogosławiony. Przypo-
mniał, że urodził się on około 1420 roku, 

kilkadziesiąt lat po chrzcie swojej ojczy-
zny. Dodał, że dzisiejsza uroczystość 
przypada w liturgiczne wspomnienie św. 
Jadwigi, królowej Polski i wielkiej księż-
nej litewskiej, kanonizowanej 22 lata 
temu w Krakowie przez Jana Pawła II. 
 
– Był przepięknym kwiatem, jednym z 
pierwszych, młodego Kościoła litewskie-
go, stając się następnie cennym darem 
dla ziemi polskiej. Niedawne potwier-
dzenie kultu, którym cieszył się on od 
niepamiętnych czasów, staje się zachętą 
dla Kościoła, tutaj w Polsce, i dla Kościo-
ła na Litwie, aby kontynuować wspólne 
pielgrzymowanie (…) Tajemnicza fanta-
zja Opatrzności Bożej, poprzez Błogo-
sławionego Michała Giedroycia i św. 
Jadwigę, zaprasza dzisiaj Polaków i 
Litwinów, mocnych wiarą w Tego, który 
jest Drogą, Prawdą i Życiem, do odno-
wienia, pogłębienia oraz umocnienia ich 
historycznych więzów. 
 
Kończąc homilię, kardynał Becciu wska-
zał na wciąż aktualny przykład świętości 
Błogosławionego Michała. 
 
– Miłość Boga, której Błogosławiony 
Michał Giedroyć był świadkiem i aposto-
łem dla Litwy i Polski, niech stanie się 
owocnym darem autentycznej świętości 
dla całego Kościoła i dla całego świata. 
 
Na zakończenie uroczystości arcybiskup 
Marek Jędraszewski przekazał relikwie 
Błogosławionego Michała dla Kościoła 
litewskiego na ręce przewodniczącego 
Episkopatu Litwy ks. arcybiskupa Ginta-
rasa Grušasa, arcybiskupa metropolity 
wileńskiego, by trafiły do miejsca kultu 
Bł. Michała w Wilnie w klasztorze ojców 
franciszkanów oraz ks. biskupa Jonasa 
Ivanauskasa, biskupa koszedarskiego. 
 
Przed błogosławieństwem zabrał głos 
ks. biskup Jonas Ivanauskas, biskup 
koszedarski, ordynariusz diecezji, w 
której znajduje się miejsce urodzenia bł. 
Michała. 
 
– Z wielką radością przyjęliśmy fakt, że 
papież Franciszek upoważnił Kongrega-
cję Spraw Kanonizacyjnych do ogłosze-
nia dokumentu uznającego heroiczność 
cnót i powszechność kultu Błogosławio-
nego Michała Giedroycia. W imieniu 
biskupów i wszystkich wiernych katoli-
ków Litwy z serca pozdrawiam Archidie-
cezję Krakowską i cały Kościół Katolicki 
w Polsce. Dziękuję metropolicie krakow-
skiemu za zaproszenie do uczestnictwa 
we Mszy św. dziękczynnej w tej wspa-
niałej Bazylice Mariackiej. W szczególny 
sposób wyrażam wdzięczność za prze-
kazanie Litwie relikwii Błogosławionego 
Michała. Brat Michał, dając przykład 
świętego życia, stał się bliski każdemu 
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chrześcijaninowi. Ale w szczególny 
sposób jest bliski i drogi Wam – wiernym 
Krakowa i całej Polski. Jak za życia w 
ciele, tak i po śmierci, spoczywając przy 
głównym ołtarzu, przypomina, że naj-
ważniejsze jest trwać w obecności Chry-
stusa. Błogosławiony Michał jest bardzo 
bliski także Litwie, gdzie jako pionier 
wiary jest czytelnym znakiem i owocem 
dzieła ewangelizacji, dokonanego mię-
dzy innymi przez osobę św. królowej 
Jadwigi, króla Władysława Jagiełły i 
Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda. 
To właśnie Chrystus sprawił, że nasze 
narody stały się sobie wyjątkowo bliskie 
w duchu słów z biografii Błogosławione-
go Michała, gdzie czytamy: „Ziarno rzu-
cone w ziemię litewską, zakwitło w Kra-
kowie i ukazuje, że Chrystusowy pokój 
rozszerza się przez ludzkie serca bez 
względu na pochodzenie, narodowość, 
kulturę i historię.” Tak budowane Króle-
stwo Boże spełnia testament Chrystusa: 
„aby byli jedno”. Myślę, że budowanie 
jedności serc, ponad wszelkimi podzia-

łami, na fundamencie Chrystusowego 
pokoju, jest zadaniem, jakie z głębi dzie-
jów wyznacza nam Błogosławiony Mi-
chał Giedroyć. 
 
Biskup Jonas Ivanauskas podziękował 
polskiej i litewskiej telewizji za transmi-
towanie wydarzeń, podarował metropoli-
cie krakowskiemu wizerunek Najświęt-
szej Maryi Panny z Dzieciątkiem i zapro-
sił wszystkich wiernych na litewskie 
uroczystości dziękczynne, które odbędą 
się 22 czerwca w miejscu urodzenia 
Błogosławionego Michała w Widzinisz-
kach. 
 
Błogosławiony Michał Giedroyć jest 
patronem zakrystianów, chorych, wspól-
not życia konsekrowanego, Instytutu 
Liturgicznego UPJPII. Żył w XV wieku. 
Jako dojrzały mężczyzna, podjął decyzję 
o wstąpieniu do Zakonu Kanoników 
Regularnych. Mimo zdobytego wykształ-
cenia, Michał pozostał bratem zakonnym 
i nigdy nie przyjął święceń kapłańskich. 

Prosił kapitułę Zakonu o pozostanie w 
Krakowie i wypełnianie funkcji zakrystia-
na w kościele św. Marka. Opiekował się 
świątynią, sprzątał ją, dbał o piękno 
ołtarzy, otaczał troską Najświętszy Sa-
krament i służył do Mszy św. jako mini-
strant. Mieszkał w bardzo małym po-
mieszczeniu obok wejścia do kościoła. 
Szczególną czcią otaczał Jezusa Ukrzy-
żowanego, który według tradycji zakon-
nej przemówił do niego z Krzyża. Słowa 
Chrystusa brzmiały: „Bądź cierpliwy aż 
do śmierci, a dam ci koronę życia”. Bło-
gosławiony wypraszał u Boga liczne 
cuda: leczył, wskrzeszał zmarłych, pro-
rokował, zatrzymał ogień pożaru modli-
twą, ale przede wszystkim uczył ludzi, 
jak przeżywać prostą codzienność i jak 
być szczęśliwym bez względu na oko-
liczności.  7 listopada 2018 r. Ojciec 
Święty Franciszek zatwierdził trwający 
od wieków kult Michała Giedroycia i tym 
samym potwierdził, że jest on błogosła-
wionym Kościoła Katolickiego.  

Za: www.diecezja.pl  
_____________________________________________________________________________________________________________________

100 LECIE POWROTU FILIPINÓW DO GOSTYNIA 
 
Sto lat temu filipini wskrzesili swą działalność na Świętej Górze 
w Gostyniu. A byli to ks. Józef Witek, ks. Mateusz Muchowicz 
oraz br. Stanisław Rygielski. I tę ważną dla nas chwilę uczcili-
śmy w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego wraz z abp Wacła-
wem Depo i rzeszą wiernych dziękowaliśmy za wznowienie 
działalność Kongregacji Oratorium na Świętej Górze.  
 
W 1876 roku rząd pruski dokonał kasaty i wtedy filipini udali się 
na wygnanie. Najpierw osiedlili się w Krakowie, a później zna-
leźli stałą siedzibę w Tarnowie. Po 43 latach Duch Święty obu-
dził serce przełożonego ks. Józefa Witka, aby z Tarnowa tutaj, 
na wielkopolską ziemię mógł się udać i wskrzesić działalność 
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri.  
 
Z wiarą spoglądamy na to wydarzenie, pełni wdzięczności za 
odwagę tych, którzy przybyli, aby poświęcić się działalności na 
„nieznanej ziemi”. 

 
 
Z tej okazji wydana została książka ks. dr Henryka Brzozow-
skiego COr „Kasata i Powrót 1876-1919”, wystawa poświęcona 
temu wydarzeniu oraz pamiątkowa tablica wmurowana w ścia-
nę klasztoru, którą poświęcił Metropolita Częstochowski. 
Wszystkim dziękujemy za liczną obecność.  

Ks. Michał Kulig COr  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

100-LECIE POLSKICH 
WERBISTÓW W LICHENIU 
 
5 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej 
Licheńskiej odbyła się pielgrzymka 
dziękczynna polskich werbistów i przyja-
ciół dzieła misyjnego. Zorganizowana 
została z okazji 100. rocznicy przybycia 
werbistów do Polski oraz 20. rocznicy 
beatyfikacji werbistow-męczenników II 
wojny światowej. W pielgrzymce wzięło 
udział około 300 osób, wśród nich około 
stu współbraci werbistów: kapłanów, 
braci, kleryków i nowicjuszy. Razem z 
nimi w dziękczynieniu uczestniczy-
ły siostry zakonne i delegacje świeckich 
z werbistowskich domów i parafiii na 
terenie Polski. 

Spotkanie w Licheniu rozpoczęło się, 
zgodnie z programem, powitaniem w sali 
Całunu Turyńskiego, którego dokonał o 
godzinie 10.00 o. Sylwester Grabowski 
SVD, prowincjał. Wyraził wielką radość z 
obecności o. Paulusa Budi Kledena 
SVD, generała werbistów. Powitał rów-
nież serdecznie wszystkich przybyłych 
gości. Prowincjał wyczytał wszystkie 
delegacje przybyłe z werbistow-
skich domów misyjnych, parafii, klaszto-
rów sióstr i innych zaprzyjaźnionych 
grup. Wśród nich znalazły się parafie 
szczególnie związane z miejscem uro-
dzin naszych Męczenników Werbistów: 
pw. Jakuba Większego z Cerekwicy pod 
Poznaniem, pw. Ducha Świętego w 
Winowie, pw. św. Marii Magdaleny w 
Chorzowie, pw. Trójcy Przenajświętszej 

w Katowicach. Wszystkich pielgrzymów 
było około 300 osób.  
 
Wywołany spontanicznie, głos zabrał 
również o. generał. W krótkich słowach 
wyraził wdzięczność za zaproszenie do 
tej szczególnej celebracji i dziękowania 
za 100 lat obecności werbistów na zie-
miach polskich. Przyznał, że polscy 
werbiści mają ogromny wkład w tworze-
nie licznych misji na całym świecie. 
Wspomniał, że ogromna liczba powołań 
z naszego kraju wspierała i do dziś 
zapewnia kontynuację misyjnych dzia-
łań, pracy duszpasterskiej, formacyjnej i 
związanej z różnymi apostolatami. 
 
Na początku spotkania zebrani mieli 
okazję zapoznać się z historią działalno-
ści werbistów na ziemiach polskich. W 
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zgrabny i przystępny sposób przedstawił 
ją w referacie o. Janusz Brzozowski 
SVD. Liczne prezentowane fotografie 
pomogły wyobrazić sobie te już odległe 
chwile. 
 
Przed Eucharystią mieliśmy okazję 
przeżyć Adorację Najświętszego Sa-
kramentu, która odbyła się w kaplicy pw. 
Trójcy Świętej. Była to chwila cichej 
osobistej modlitwy i błagania w inten-
cjach całego zgromadzenia. Podczas 
niej o. prowincjał i o. Henryk Kałuża 
SVD wypraszali szczególne łaski za 
wstawiennictwem naszych Błogosławio-
nych Męczenników: Alojzego Ligudy, 
Stanisława Kubisty, Ludwika Mzyka i 
Grzegorza Frąckowiaka. To już 20. 
rocznica ogłoszenia ich błogosławionymi 
Kościoła. Przez Maryję zawierzyli wszel-
kie sprawy naszej Polskiej Prowincji i 
całego Zgromadzenia Słowa Bożego. 
 
Dziękczynnej Mszy Świętej, sprawowa-
nej w Bazylice, przewodniczył J. E. Ks. 
Bp Jacek Jezierski, Ordynariusz Elblą-
ski. W uroczystej Mszy uczestniczyli też 
inni pielgrzymi. Wśród nich wiele grup 
dzieci pierwszokomunijnych. Z zacieka-
wieniem uczestniczyli w uroczystości 
misjonarzy. 
 
Podczas homilii bp Jacek przypomniał 
historię werbistów i nasz wkład w misyj-
ną działalność Kościoła. Wskazał na 
wielki dynamizm, jakim charakteryzowa-
ło się nasze zgromadzenie. Wspomniał 

o fakcie, że w drugiej połowie XX wieku 
małe warmińskie miasto Pieniężno, 
wydało ponad 600 kapłanów. Kościół 
posłał ich do 56 krajów na wszystkich 
kontynentach. Wskazał, że to werbiści w 
Polsce, przyczynili się do wzrostu świa-
domości misyjnej świeckich i duchow-
nych. Nauczanie soborowe, streszczone 
w zdaniu „Cały Kościół jest misyjny”, 
werbiści kontynuowali przez ponad pół 
wieku. Wskazywali, że cały Kościół jest 
misyjny, ma przekazywać Dobrą Nowinę 
tym, którzy jej nie znają – mówił bp 
Jezierski.  
 

 
 
Pod koniec homilii wskazał, że werbiści, 
gdziekolwiek posługują, dbają również o 
godne życie ludzi. Zakładają szkoły, 
wspierają przychodnie lekarskie, dbają o 
zepchniętych na margines. Są otwarci 
na różne kultury i potrafią integrować 
wokół Ewangelii. Wezwanie misyjne. 
Ono też nas dotyczy. Wierni pragnieniu 
Jezusa i posłani przez Niego, winniśmy 
na miarę naszych możliwości, w tym 

dziele uczestniczyć i je wydatnie wspo-
magać – wezwał bp Jacek Jezierski. 
 
W drugiej części licheńskiej pielgrzymki 
werbistów i całej Rodziny Arnoldowej, 
uczestniczyliśmy w Koronce do Bożego 
Miłosierdzia. Bezpośrednio po niej, o. 
Henryk Kałuża SVD, w konferencji pt. 
„Będziecie moimi świadkami”, zaprezen-
tował sylwetki naszych Błogosławionych 
Męczenników. Przywołał początki i dal-
sze kroki procesu beatyfikacyjnego 
czterech werbistów. Wspomniał o obec-
nie trwających procesach męczenników 
werbistów w różnych krajach (Niemcy, 
Polska, Indie, Filipiny, Papua Nowa 
Gwinea i Indonezja). Jedna wielka pro-
cesja świętych i błogosławionych, Sług 
Bożych, mówi nam, że są na świecie 
wartości, za które trzeba być gotowym 
poświęcić nawet życie – puentował 
wypowiedź o. Henryk. 
 
Dziękczynną pielgrzymkę u stóp Matki 
Boskiej Licheńskiej zakończyliśmy pro-
gramem słowno-muzycznym „Nie bój się 
świętości” w wykonaniu aktorów: Ewy 
Ziętek, Tadeusza Chudeckiego i Jerze-
go Filara. Przywołane postaci świętych 
we wspaniały sposób przemówiły w 
refleksji o naszym życiu, najważniej-
szych wartościach i poświęceniu, które 
wyróżnia powołanie chrześcijańskie.  
Krzysztof Kołodyński SVD 

  Za: www.webrisci.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
OBCHODY ROCZNICY PIERWSZEJ WIZYTY 
JANA PAWŁA II W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 
 
7 czerwca 1979 r. do sanktuarium przybył pierwszy raz jako 
papież Ojciec Święty Jan Paweł II. 40 lat po tej pamiętnej wizy-
cie kalwaryjscy pielgrzymi, mieszkańcy miasta, kapłani diece-
zjalni oraz bernardyni dziękowali Bogu za życie i pontyfikat 
Papieża Polaka i Jego apostolską podróż do Ojczyzny. Uro-
czystej Mszy świętej przewodniczył o. Konrad Cholewa, ku-
stosz sanktuarium, który przywitał zebranych przedstawicieli 
władz samorządowych, przewodników kalwaryjskich oraz piel-
grzymów. 
 
– Czterdzieści lat temu, 7 czerwca, na kalwaryjskiej ziemi sta-
nął Namiestnik Chrystusa, papież Jan Paweł II. Jakże nie dzię-
kować Panu Boga za to, że ta święta ziemia kalwaryjska, sank-
tuarium Matki Bożej i dróżki, miały tak wielki wpływ na życie i 
świętość Karola Wojtyły. Dziś mówimy także, że jest to kalwaria 
papieska, przede wszystkim dlatego, że kształtowała serce 
przyszłego papieża, że tu, wzrastała Jego wiara, i tu umacniała 
się Jego miłość do Boga i drugiego człowieka. Prosił nas tutaj o 
modlitwę, więc niech ta modlitwa popłynie do nieba, jako jedno 
wielkie dziękczynienie za św. Jana Pawła II – mówił kustosz. 
 
Homilię wygłosił o. Micheasz Okoński, wikariusz klasztoru. 
Nawiązał do słów z dzisiejszej Ewangelii: Czy miłujesz mnie 
więcej? Stwierdził, że Jezus pyta o miłość, bo tylko ten kto 
kocha może paść owce zgromadzone przez Miłość. Tylko ten, 

kto odpowiada na miłość Chrystusa, może przewodniczyć 
owczarni, której musi dać świadectwo miłości. – Przed laty, to 
samo pytanie skierował Jezus do Karola Wojtyły: „Czy kochasz 
Mnie?” Bez wahania musiał odpowiedzieć pozytywnie, bo 
przecież pielgrzymując po kalwaryjskich dróżkach i rozważając 
Mękę Pańską sam widział jak Bóg pierwszy umiłował człowie-
ka. Wychowany tu, na Kalwarii, zapatrzony w Kalwaryjską 
Panią do końca umiłował Chrystusa i Jego Matkę a także 
wszystkie owce z jezusowej owczarni, co widać było szczegól-
nie wtedy, gdy gromadził wokół Dobrego Pasterza tłumy wier-
nych spragnionych Bożego słowa, spragnionych Bożej miłości i 
przebaczenia – mówił kaznodzieja. 
 

 
 
Na zakończenie uroczystości kustosz podziękował obecnym za 
modlitwę i zaprosił do udziału w głównym dziękczynieniu, któ-
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remu przewodniczyć będzie Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, a 
odbędzie się 23 czerwca. 
 
Po Eucharystii miał miejsce koncert projektu „Fortepiany Wol-
ności”, który towarzyszy obchodom 40. rocznicy I pielgrzymki 

Jana Pawła II do Ojczyzny. Przed publicznością wystąpił Alek-
sander Dębicz i wykonał utwory związane z religią, polską 
historią i dziedzictwem narodowym oraz nawiązujące do papie-
skich pielgrzymek.                         o. Tarsycjusz Bukowski OFM

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
FRANCISZKANIE  Z  PANEWNIK 
WYBRALI  ZARZĄD  PROWINCJI 
 
5 czerwca, a więc trzeciego dnia () od-
bywającej się od 3 czerwca Kapituły 
prowincjalnej, podczas przepołudniowej 
sesji dokonano wyboru ministra prowin-
cjalnego, którym na kolejne trzylecie 
został wybrany o. Antonin Brząkalik 
OFM. O. Antonin sprawuje urząd mini-
stra prowincjalnego od maja 2013 r. 
  
Dokonano także wyboru nowego wika-
riusza prowincji. Został nim o. August 
Smyczek OFM. 
  
Podczas przedpołudniowej sesji Kapituły 
wybrano również zarząd prowincji czyli 

definitorium. Na kolejne trzy lata zostali 
wybrani:  
o. Ezdrasz Biesok OFM 
o. Wit Chlondowski OFM 
o. Olgierd Paszkiewicz OFM 
o. Dymitr Żeglin OFM 
o. Sergiusz Bałdyga OFM 
 

 
 

Wieczorem, podczas uroczystych nie-
szporów w bazylice panewnickiej, wśród 
obecnych braci kapitulnych oraz braci 
miejscowego konwentu i seminarium, 
minister prowincjalny wraz ze swoim 
definitorium złożyli wyznanie wiary 
i otrzymali błogosłwieństwo 
i zatwierdzenie urzędu przez przewodni-
czącego liturgii i kapituły wizytatora 
generalnego o. Czesława Gnieckiego 
OFM. 
 
Po nieszporach i wyznaniu wiary przez 
ministra prowincjalnego i nowego zarzą-
du prowincji, bracia obecni na uroczy-
stości złożyli homagium na ręce ministra 
prowincjalnego. 

Za: www.prowincja.panewniki.pl    
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SYMPOZJUM O WAMBIERZYCACH 
 
31 maja 2019 zakończył się Rok Łaski związany z 800-leciem 
kultu maryjnego w Wambierzycach. Z tej okazji franciszkanie, 
kustosze wambierzyckiego sanktuarium Matki Bożej Królowej 
Rodzin, zorganizowali konferencję naukową poświęconą roz-
wojowi życia religijnego w Wambierzycach i całej Ziemi Kłod-
kiej. 
 
Wśród prelegentów znaleźli się ks. bp Jan Kopiec, ordynariusz 
gliwicki, ks. Andrzej Demitrow z Opola, p. Arkadiusz Wojtyła z 
Wrocławia, p. Mariusz Drożdżal z Nysy, p. Andrzej Behan z 
Nowej Rudy, p. Stanisław A. Bogaczewicz (IPN Wrocław), p. 
Tomasz Gałwiaczek (IPN Wrocław) i p. Franciszek Mróz z 
Krakowa. Nad całością czuwali ojcowie Jozafat Gohly OFM i 
Krystian Pieczka OFM, którzy także wygłosili swoje referaty. 
 
Istotnym momentem sympozjum była prezentacja pierwszego 
polskiego wydania książki pt.: Wambierzyce. Historia miejsca 
pielgrzymkowego od jego początku aż do lat 20. XX 
w autorstwa ks. Emmanuela Zimmera, przedwojennego pro-
boszcza miejscowej parafii. 
 
Spotkanie zakończyła Eucharystia, której przewodniczył ks. bp 
Adam Bałabuch, sufragan świdnicki, natomiast słowo Boże 

wygłosił ks. bp Jan Kopiec. Na jej zakończenie obecny wśród 
zaproszonych gości o. Alan Brzyski OFM, a także ks. bp Adam 
Bałabuch podziękowali panu Janowi Bednarczykowi, burmi-
strzowi gminy Radków, za zaangażowanie w rozwój miejsco-
wego sanktuarium Królowej Rodzin. 
 

 
 
Konferencja była gratką dla miłośników historii Kościoła, pasjo-
natów Ziemi Kłodzkiej, a także przyjaciół wambierzyckiego 
sanktuarium i stała się przyczynkiem do kontynuowania badań 
naukowych nad dziejami tej niewielkiej, ale jakże ważnej miej-
scowości na mapie Polski.      Za: www.franciszkanie.com

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
SPOTKANIE  PRZEŁOŻONYCH  MĘSKICH 
WSPÓLNOT ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
W DIECEZJI KIELECKIEJ 
 
W czwartek, 30 maja 2019 r. o godz. 
10.00 w gmachu Kurii Diecezjalnej w 
Kielcach rozpoczęło się spotkanie kilku-
nastu przełożonych męskich wspólnot 
zakonnych z terenu diecezji kieleckiej z 
Biskupem Kieleckim Janem Piotrow-
skim. 
 

 

Spotkanie takie zostało zorganizowane 
po raz pierwszy przez ks. prałata Toma-
sza Rusieckiego, wikariusza biskupiego 
ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i 
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w 
diecezji. Spotkanie rozpoczęło się przy-
witaniem uczestników i wspólną modli-
twę Liturgią Godzin (Modlitwą w ciągu 
dnia).  
 
Następnie Słowo do przełożonych za-
konnych skierował bp Jan Piotrowski 
zaznaczając o koniecznej współpracy i 
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jedności hierarchii i charyzmatu, biskupa 
i zakonników, we wspólnym budowaniu 
Kościoła lokalnego. Po słowie Pasterza 
diecezji została wygłoszona konferencja 
pt. Sentire cum Ecclesia – ks. Tomasza 
Rusieckiego. Zwrócił w niej uwagę na 
eklezjalny wymiar życia konsekrowane-
go, ponieważ jest ono darem Boga w 
Kościele i dla Kościoła. 
 

Czas przerwy na kawę był okazją do 
wymiany myśli i braterskich rozmów na 
różne tematy. Po przerwie był przezna-
czony czas na pytania, refleksje, dopo-
wiedzenia odnośnie obecności i posługi 
zakonów w naszej diecezji. Na koniec 
głos zabrał o. Robert Krawiec OFMCap, 
delegat Konferencji Wyższych Przełożo-
nych Zakonów Męskich w diecezji kie-
leckiej, który poruszył kwestie związane 
z zadaniami delegata względem mę-

skich wspólnot życia konsekrowanego. 
Spotkanie zakończyła nasza wspólna 
modlitwa Regina coeli i obiad w refekta-
rzu Wyższego Seminarium Duchownego 
w Kielcach.W Diecezji Kieleckiej istnieje 
10 wspólnot zakonów i zgromadzeń 
męskich oraz 6 wspólnot Stowarzyszeń 
Życia Apostolskiego. Przebywa w nich 
79 ojców, kapłanów i 23 braci. Br. Ro-
bert Krawiec OFMCap.        

Za: www.diecezja.kielce.pl       
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KS. MICHAŁ ŁOS FDP UDZIELIŁ PREZYDENTOWI 
PRYMICYJNEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 
 
Ks. Michał Łos FDP dzisiaj świętuje swoje urodziny. Życzenia 
Ks. Michałowi złożył osobiście Pan Prezydent Andrzej Duda, 
który dziś spotkał się z nim w szpitalu. Na zakończenie spotka-
nia Ks. Michał udzielił Panu Prezydentowi prymicyjnego błogo-
sławieństwa. Życzymy Czcigodnemu Jubilatowi wielu łask 
Bożych, opieki Matki Bożej i wstawiennictwa św. Alojzego 
Orione. 
 
Przypomnijmy, w piątek 24 maja na łóżku szpitalnym oddziału 
onkologicznego w Szpitalu Wojskowym w Warszawie bardzo 
ciężko chory Michał, kleryk Zgromadzenia Księży Orionistów z 
rąk Księdza Biskupa Marka Solarczyka przyjął święcenia dia-
konatu i prezbiteratu. Dzień wcześniej, po udzielonych 22 maja 
przez Ojca Świętego Franciszka „koniecznych dyspens” Ks. 
Michał Łos przyjął śluby wieczyste.              Za: www.orione.pl    

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________
  
OŚWIADCZENIE  W SPRAWIE ARTYKUŁU 
NA TEMAT ŚWIĘTEGO KRZYŻA 
 
Oświadczenie Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej ze Świętego Krzy-
ża na artykuł zamieszczony przez p. 
Roberta Jurszo na porta-
lu oko.press(dostęp 5.06.2019): 
 
Kompleks klasztorny na Świętym Krzy-
żu jest pamiątką wielowiekowego dzie-
dzictwa kultury chrześcijańskiej, która 
ponad 1000 lat temu stała się funda-
mentem polskiej państwowości i po 
dziś dzień współtworzy polską tożsa-
mość. Kasata opactwa benedyktyń-
skiego, która dokonała się 200 lat 
temu, była możliwa tylko dzięki zniewo-
leniu Polski przez państwa zaborcze. 
Dokonała się w majestacie prawa, tak 
samo, jak „w majestacie prawa” doko-
nały się 3 rozbiory. Efektem kasaty 
była postępująca degradacja obiektu 
klasztornego, której kulminacją było 
wysadzenie wieży kościoła w czasie I 
wojny światowej oraz uczynienie z 
klasztoru miejsca tortur i zbrodni w 
czasie II wojny światowej. Klasztor na 
Świętym Krzyżu przez dziesiątki lat 
niszczał i stopniowo miał podzielić los 
całego polskiego dziedzictwa kulturo-
wego, skazywanego przez najeźdźców 
na zagładę. Po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości, do klasztoru pró-

bowali powrócić ojcowie benedyktyni, 
lecz próba ta nie powiodła się. Od 
1936 r. zrujnowanym kościołem i czę-
ścią klasztoru zaczęli opiekować się 
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. 
Cierpliwą i troskliwą pracą starali się o 
przywrócenie klasztorowi pierwotnego 
piękna. Członkowie pierwszej wspólno-
ty po wybuchu II wojny światowej byli w 
klasztorze poddawani torturom, na-
stępnie w różnych miejscach (m.in. w 
obozie koncentracyjnym w Auschwitz) 
zostali zamordowani przez hitlerow-
ców. Po 1945 r. kolejni oblaci każdego 
roku, pomimo bardzo trudnych warun-
ków bytowych,  troszczyli się o piel-
grzymów i turystów przybywających na 
Święty Krzyż. Podtrzymywali więc 
tradycję, która np. w przededniu Po-
wstania Styczniowego sprowadziła na 
Święty Krzyż kilkadziesiąt tysięcy pąt-
ników – marzących o wolnej Polsce i 
szukających tam moralnego wsparcia. 
 
Zabiegi Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej o przywrócenie integral-
ności obiektom klasztornym nie są i nie 
były tajemnicą. Dokonują się z posza-
nowaniem polskiego prawa i w dialogu 
z władzami różnych szczebli. Nie wyni-
kają z chęci osobistego zysku, lecz ze 
świadomości tego, czym klasztor na 
Świętym Krzyżu był przez całe wieki, i 
czym nadal powinien być dla Polski i 
wszystkich Polaków. Zabiegi te wspie-

ra moralnie wiele osób zatroskanych o 
historyczne, religijne i kulturowe dzie-
dzictwo Polski i całego regionu święto-
krzyskiego. Sama nazwa – Święty 
Krzyż, Góry Świętokrzyskie, wojewódz-
two świętokrzyskie – pochodzi od Reli-
kwii Drzewa Krzyża Świętego, prze-
chowywanych od średniowiecza w 
klasztorze. 
 
W związku z powyższym wyrażamy 
smutek i żal z powodu wprowadzają-
cych w błąd insynuacji, zawartych w 
artykule zamieszczonym przez p. Ro-
berta Jurszo na stronie oko.press (do-
stęp 5.06.2019). Przede wszystkim 
złośliwą insynuacją jest już sam tytuł, 
„Rząd zmniejszy Świętokrzyski Park 
Narodowy na korzyść Kościoła. Sko-
rzystają zakonnicy, straci przyroda”. 
Utrwala on poniżający stereotyp „za-
konników”, którzy „chcą skorzystać”. 
Tymczasem jeśli ktokolwiek dzięki 
staraniom oblatów skorzysta, to przede 
wszystkim polska kultura, obejmująca 
także ludzi niezwiązanych z Kościołem 
katolickim, jak też wspólnota katolików, 
która od kilkuset lat uznaje w Świętym 
Krzyżu swoje pierwsze narodowe 
sanktuarium. Polska kultura zyska, 
ponieważ przywrócona zostanie pier-
wotna integralność klasztoru, tak jak 
przywrócono pierwotny kształt wielu 
zabytkom, niszczonym i rozkradanym 
przez zaborców i okupantów. Klasztor 
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nie przestanie funkcjonować w otocze-
niu Parku Narodowego i jodłowej pusz-
czy, a więc z poszanowaniem przy-
świecającej nam wszystkim troski 
ekologicznej. Kolejną insynuacją jest 
próba udowadniania potencjalnej 
szkodliwości klasztoru dla przyrody z 
uwagi na ruch pielgrzymkowy. Czy ktoś 
próbuje ograniczyć ruch turystyczny w 
Tatrach albo w samych Górach Świę-
tokrzyskich? 
 
Polemizować można by z wieloma 
tezami wspomnianego artykułu, jak też 
ze sposobem podawania informacji. 
Autor m.in. wybiórczo przedstawia 
fakty dotyczące kasaty, pomijając 
negatywny wpływ władz świeckich 
Królestwa Polskiego, całkowicie zależ-
nych od carskiej Rosji, na praktyczną 

realizację ogólnych dyrektyw kościel-
nych. Wybiórczo traktuje także historię 
Świętego Krzyża, pomijając te jej 
aspekty, które podkreślają znaczenie 
świętokrzyskiego klasztoru dla polskie-
go narodu. Można by o tym pisać wie-
le. Nic nie zmieni faktu, że sytuacja 
zaistniała w 1819 r. była znakiem upo-
korzenia polskiej kultury i państwowo-
ści oraz katolickiej tradycji. Stwierdze-
nie, że zakonnicy nie mają „żadnych 
praw” do podejmowania starań o od-
wrócenie części skutków kasaty, każe 
się zastanowić nad potencjalną analo-
gią tak dobitnie wyrażonej opinii: być 
może jako naród nie powinniśmy się 
byli starać o odzyskanie niepodległo-
ści, ponieważ władza pruska czy car-
ska miała pełne prawa do swych tery-
toriów…? 

Ponowna integracja wszystkich obiek-
tów klasztornych, dokonywana w dia-
logu z władzami Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego i z licznymi środo-
wiskami nauki i kultury oraz z pełnym 
poszanowaniem prawa, o którą rze-
czywiście Misjonarze Oblaci Maryi 
Niepokalanej na Świętym Krzyżu za-
biegają, jest dla wszystkich pielgrzy-
mów i turystów szansą, a nie zagroże-
niem, tak jak nie jest zagrożeniem dla 
przyrody. Żeby to dostrzec, wystarczy 
odrobina dobrej woli i znajomość co-
dziennych realiów Świętego Krzyża. 
Oblaci żyją tam i pracują dzień po dniu, 
służąc ludziom, od prawie 100 lat. 
 
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej 
z klasztoru na Świętym Krzyżu 

Za:  www.oblaci.pl 
 

 
 
 

Refleksja tygodnia 
 
 
 

 

„OCHRZCZENI I POSŁANI: KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA W MISJI NA ŚWIECIE” 
Papieskie orędzie w związku z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym 

 
Drodzy bracia i siostry, 
 
Poprosiłem cały Kościół o przeżywanie w październiku 2019 r., 
nadzwyczajnego okresu aktywności misyjnej, aby uczcić setną 
rocznicę ogłoszenia Listu Apostolskiego Maximum illud Papie-
ża Benedykta XV (30 listopada 1919 r.). Prorocza daleko-
wzroczność jego propozycji apostolskiej potwierdziła, jak waż-
ne jest dzisiaj odnowienie pracy misyjnej Kościoła, ewangelicz-
ne przekwalifikowanie jego misji głoszenia Ewangelii i zanie-
sienie światu zbawienia Jezusa Chrystusa, który umarł i zmar-
twychwstał. 
 
Tytuł tego orędzia jest taki sam jak temat obchodzonego w 
październiku Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego: „Ochrzcze-
ni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na świecie”. Obchody 
tego miesiąca pomogą nam przede wszystkim w ponownym 
odkryciu misyjnego znaczenia naszego przylgnięcia wiary do 
Jezusa Chrystusa, wiary darmo otrzymanej jako dar w sakra-
mencie Chrztu św. Nasza synowska przynależność do Boga 
nigdy nie jest aktem indywidualnym, ale zawsze kościelnym: z 
komunii z Bogiem Ojcem i Synem i Duchem Świętym rodzi się 
nowe życie razem z wieloma innymi braćmi i siostrami. A to 
Boże życie nie jest produktem na sprzedaż – nie uprawiamy 
prozelityzmu – lecz bogactwem, które trzeba dawać, przeka-
zywać, głosić: takie jest znaczenie misji. Darmo otrzymaliśmy 
ten dar i darmo się nim dzielimy (por. Mt 10,8), nie wykluczając 
nikogo. Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni dzięki 
poznaniu prawdy i doświadczeniu Jego miłosierdzia, dzięki 
Kościołowi, który jest powszechnym sakramentem zbawienia 
(por. 1 Tm 2, 4; 3, 15; Sobór Watykański II, Konst. dogm. Lu-
men gentium, 48). 
 
Kościół wypełnia swą misję w świecie: wiara w Jezusa Chry-
stusa daje nam właściwą miarę wszystkich rzeczy, sprawiając, 
że postrzegamy świat oczyma i sercem Boga. Nadzieja otwiera 
nas na odwieczną perspektywę życia Bożego, w którym na-
prawdę uczestniczymy; miłość, której przedsmak mamy w 
sakramentach i miłości braterskiej, pobudza nas do pójścia aż 
na krańce ziemi (por. Mi 5,3; Mt 28,19; Dz 1,8; Rz 10,18). Ko-
ściół wychodzący aż na najodleglejsze krańce wymaga stałego 

i nieustannego nawrócenia misyjnego. Iluż świętych, ile kobiet i 
mężczyzn wiary daje nam świadectwo, ukazuje nam jako moż-
liwą i wykonalną ową nieograniczoną otwartość, to miłosierne 
wyjście jako przynaglający impuls miłości i właściwą jej logikę 
daru, ofiary i bezinteresowności (por. 2 Kor 5, 14) -21)! Trzeba, 
aby ten, kto głosi Boga, był mężem Bożym (por. List ap. Maxi-
mum illud). 
 
Jest to nakaz, który dotyczy nas bardzo bezpośrednio: zawsze 
jestem misją; zawsze jesteś misją; każda ochrzczona i każdy 
ochrzczony jest misją. Ten kto, miłuje wyrusza w drogę, jest 
pobudzony, by wyjść ze swoich ograniczeń, jest pociągnięty i 
pociąga, daje siebie drugiemu i nawiązuje relacje rodzące 
życie. Nikt nie jest bezużyteczny i nieistotny dla Bożej miłości. 
Każdy z nas jest misją w świecie, ponieważ jest owocem Bożej 
miłości. Nawet gdyby mój ojciec i moja matka zdradzili miłość 
kłamstwami, nienawiścią i niewiernością, Bóg nigdy nie wycofu-
je się z daru życia, od zawsze przeznaczając każde ze swoich 
dzieci do swego życia Boskiego i wiecznego (por. Ef 1, 3-6). 
 
To życie jest nam przekazane w Chrzcie św., który daje nam 
wiarę w Jezusa Chrystusa, zwycięzcę grzechu i śmierci, odra-
dza nas na obraz i podobieństwo Boga i włącza nas w ciało 
Chrystusa, którym jest Kościół. W tym sensie chrzest jest na-
prawdę konieczny do zbawienia, ponieważ zapewnia, że w 
domu Ojca jesteśmy synami i córkami, zawsze i wszędzie, a 
nigdy sierotami, obcymi czy niewolnikami. To, co u chrześcija-
nina jest rzeczywistością sakramentalną – której spełnieniem 
jest Eucharystia – jest zawsze powołaniem i przeznaczeniem 
każdego mężczyzny i każdej kobiety w oczekiwaniu na nawró-
cenie i zbawienie. Chrzest jest bowiem wypełnioną obietnicą 
Boskiego daru, który czyni człowieka synem w Synu. Jesteśmy 
dziećmi naszych rodziców naturalnych, ale w chrzcie otrzymu-
jemy pierwotne ojcostwo i prawdziwe macierzyństwo: nie może 
mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę” (por. św. 
Cyprian, De catholicae unitate Ecclesiae: PL 4, 503 A). 
 
Tak więc w ojcostwie Boga i macierzyństwie Kościoła zakorze-
niona jest nasza misja, ponieważ w chrzcie zawarte jest posła-
nie wyrażone przez Jezusa w nakazie paschalnym: jak Mnie 
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posłał Ojciec, tak i ja was posyłam pełnych Ducha Świętego dla 
pojednania świata (por. J 20,19-23; Mt 28,16-20). To posłanie 
należy do obowiązków chrześcijanina, aby nikomu nie zabrakło 
głoszenia jego powołania do stawania się przybranym dziec-
kiem, pewności jego godności osobistej i przyrodzonej wartości 
każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej jego 
śmierci. Rozprzestrzeniająca się sekularyzacja, w której doko-
nuje się pozytywne i kulturowe odrzucenie Bożego ojcostwa w 
naszej historii, uniemożliwia jakiekolwiek autentyczne po-
wszechne braterstwo, wyrażające się we wzajemnym szacunku 
dla życia każdego człowieka. Bez Boga Jezusa Chrystusa 
wszelka różnica sprowadza się do piekielnego zagrożenia, 
uniemożliwiając jakąkolwiek braterską akceptację i owocną 
jedność rodzaju ludzkiego. 
 

 
 
Powszechne przeznaczenie do zbawienia oferowane przez 
Boga w Jezusie Chrystusie skłoniło Benedykta XV, by wyma-
gać przezwyciężenia wszelkiego zamknięcia nacjonalistyczne-
go i etnocentrycznego, wszelkiego przemieszania głoszenia 
Ewangelii z potęgami kolonialnymi, z ich interesami gospodar-
czymi i wojskowymi. W swoim liście apostolskim Maximum illud 
papież przypomniał, że Boska powszechność misji Kościoła 
wymaga porzucenia wyłącznej przynależności do swej ojczy-
zny i grupy etnicznej. Otwarcie kultury i wspólnoty na zbawczą 
nowość Jezusa Chrystusa wymaga przezwyciężenia wszelkich 
nieuzasadnionych introwersji etnicznych i kościelnych. Także i 
dzisiaj Kościół nadal potrzebuje mężczyzn i kobiet, którzy na 
mocy swego chrztu szczodrze odpowiedzą na wezwanie do 
opuszczenia swoich domów, rodzin, ojczyzny, języka, swego 
Kościoła lokalnego. Są posłani do pogan, do świata jeszcze nie 
przekształconego przez sakramenty Jezusa Chrystusa i Jego 
świętego Kościoła. Głosząc Słowo Boże, dając świadectwo 
Ewangelii i celebrując życie Ducha Świętego, wzywają do na-
wrócenia, chrzczą i ofiarowują chrześcijańskie zbawienie w 
poszanowaniu osobistej wolności każdego, w dialogu z kultu-
rami i religiami ludów, do których są posłani. Missio ad gentes, 
zawsze dla Kościoła niezbędna, przyczynia się zatem w spo-
sób fundamentalny do stałego procesu nawrócenia wszystkich 
chrześcijan. Wiara w Paschę Jezusa, kościelne posłanie 
chrzcielne, wyjście geograficzne i kulturowe ze swoich ograni-
czeń oraz ze swego domu, potrzeba zbawienia od grzechu i 
wyzwolenie ze zła osobistego i społecznego domagają się 
misji, aż po najdalsze krańce Ziemi. 
 
Opatrznościowa zbieżność z obchodami Synodu Specjalnego o 
Kościołach w Amazonii każe mi podkreślić, że misja powierzo-
na nam przez Jezusa wraz darem Jego Ducha jest wciąż aktu-
alna i konieczna także dla tych ziem i ich mieszkańców. Odno-
wiona Pięćdziesiątnica otwiera na oścież drzwi Kościoła, aby 
żadna kultura nie była zamknięta sama w sobie, a żaden lud 
nie był odizolowany, lecz otwarty na powszechną komunię 
wiary. Niech nikt nie będzie zamknięty w swoim własnym „ja”, 

w autoreferencyjności swej przynależności etnicznej i religijnej. 
Pacha Jezusa przełamuje wąskie granice światów, religii i 
kultur, wzywając je do wzrastania w szacunku dla godności 
mężczyzny i kobiety, do coraz pełniejszego nawrócenia na 
Prawdę Zmartwychwstałego Pana, który daje wszystkim praw-
dziwe życie. 
 
Przypominam sobie w tym względzie słowa papieża Benedykta 
XVI wypowiedziane na początku naszego spotkania biskupów 
latynoamerykańskich w Aparecidzie w Brazylii w 2007 r., słowa, 
które pragnę tu przywołać i uczynić własnymi: „Co oznaczało 
dla ludów Ameryki Łacińskiej i Karaibów przyjęcie wiary chrze-
ścijańskiej? Oznaczało poznać i przyjąć Chrystusa, Boga nie-
znanego, którego ich przodkowie nieświadomie szukali w 
swych bogatych tradycjach religijnych. Chrystus był Zbawicie-
lem – przedmiotem ich niewysłowionego pragnienia. Oznaczało 
to również przyjęcie w wodach chrztu życia Bożego, dzięki 
czemu stali się przybranymi dziećmi Boga; przyjęcie Ducha 
Świętego, który przybył, by natchnąć ich kultury, oczyszczając 
je i rozwijając liczne zalążki i nasiona, które Słowo wcielone w 
nich zaszczepiło, prowadząc je tym samym na drogi Ewangelii. 
[…] Słowo Boże, stawszy się ciałem w Jezusie Chrystusie, 
stało się zarazem historią i kulturą. Utopia, jaką byłoby wskrze-
szenie religii przedkolumbijskich przez odizolowanie ich od 
Chrystusa i od Kościoła powszechnego, nie byłaby postępem, 
lecz regresem. W rzeczywistości byłoby to cofnięcie się do 
pewnego momentu dziejów, który należy już do przeszłości” 
(Przemówienie podczas sesji inauguracyjnej, 13 maja 2007, w: 
„L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, n. 9(296)/2007, s. 36). 
 
Maryi, naszej Matce powierzamy misję Kościoła. Zjednoczona 
ze swoim Synem, od momentu wcielenia Dziewica wyruszyła, 
dała się całkowicie wciągnąć w misję Jezusa, misję, która u 
stóp krzyża stała się także Jej misją: by współpracować jako 
Matka Kościoła w zrodzeniu w Duchu i w wierze nowych Bo-
żych synów i córek. 
 
Chciałbym zakończyć krótkim słowem na temat Papieskich 
Dzieł Misyjnych, zaproponowanych jako narzędzie misyjne już 
w Maximum illud. Papieskie Dzieła Misyjne wyrażają swą służ-
bę na rzecz powszechności kościelnej jako globalna sieć, która 
wspiera papieża w jego zaangażowaniu misyjnym poprzez 
modlitwę, która jest duszą misji i miłością chrześcijan rozpro-
szonych po całym świecie. Ich ofiara pomaga papieżowi w 
ewangelizacji Kościołów partykularnych (Dzieło Rozkrzewiania 
Wiary), w formacji miejscowego duchowieństwa (Dzieło św. 
Piotra Apostoła), w wychowaniu świadomości misyjnej dzieci 
całego świata (Dzieło Misyjne Dzieci) oraz w misyjnej formacji 
wiary chrześcijan (Papieska Unia Misyjna). Ponawiając moje 
wsparcie dla tych dzieł, życzę, aby Nadzwyczajny Miesiąc 
Misyjny w październiku 2019 r. przyczynił się do odnowienia ich 
służby misyjnej na rzecz mojej posługi. 
 
Misjonarzom i misjonarkom oraz wszystkim tym, którzy w jaki-
kolwiek sposób uczestniczą, na mocy swego chrztu, w misji 
Kościoła, z serca posyłam moje błogosławieństwo. 
 
Watykan, 9 czerwca 2019 r., Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego.                  Franciszek                                             

Za: www.vaticannews.va 
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DUCH ŚW. NIE USUWA PROBLEMÓW,  ALE WPROWADZA HARMONIĘ 
 

Duch Święty nie czyni spraw łatwiejszy-
mi, nie usuwa z drogi problemów i prze-
ciwników, ale wprowadza w nasze życie 
harmonię i pokój, które czynią nas wol-
nymi. Papież Franciszek mówił o tym 
podczas Eucharystii sprawowanej w 
uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
na placu przed bazyliką watykańską. 
 
W liturgii uczestniczyli m.in. przedstawi-
ciele Katolickiej Odnowy Charyzmatycz-
nej z całego świata, gdyż dziś zainaugu-
rowane zostało istnienie instytucji Cha-
ris, która zgodnie z pragnieniem Fran-
ciszka zastąpi dwa różne wcześniej 
działające międzynarodowe organizmy 
koordynacyjne. Wszystko po to, by dą-
żyć do większej jedności w ruchu chary-
zmatycznym, który łączy na świecie 120 
mln katolików. 
 
Nawiązując do sytuacji uczniów, którzy 
pełni byli lęków i obaw zamknęli się za 
drzwiami Wieczernika, a ich historia 
wydawała się skończona Franciszek 
podkreślił, że zostali przemienieni przez 
młodość Ducha. Papież zauważył, że 
„ich historia mówi nam, że nie wystarczy 
nawet zobaczyć Zmartwychwstałego, 
jeśli nie przyjmiemy Go w sercu. Na nic 
się zda wiedza, że Zmartwychwstały 
żyje, jeśli nie żyje się jako zmartwych-
wstali. I to Duch sprawia, że Jezus żyje i 
odżywa w nas, wskrzeszając nas we-
wnętrznie” – mówił Ojciec Święty pod-
kreślając, że punktem zwrotnym jest 
pokój Jezusa, jest harmonia Ducha. 
 
“Dzisiaj, w pośpiechu, jaki narzuca nam 
nasz czas, wydaje się, że harmonia jest 
usunięta na margines: ryzykujemy, że 
pociągani z tysiąca stron wybuchniemy, 
opanowani ciągłą nerwowością, która 

sprawia, że źle reagujemy na wszystko. 
Poszukujemy szybkiego rozwiązania, 
jedna pigułka za drugą, by iść naprzód, 
jedna emocja za drugą, by poczuć, że 
żyjemy. Ale przede wszystkim potrzebu-
jemy Ducha: to On wprowadza w sza-
leństwo ład. On jest pokojem w niepoko-
ju, ufnością w zniechęceniu, radością w 
smutku, młodością w starości, odwagą w 
próbie. To On, pośród burzliwych nurtów 
życia, umocowuje kotwicę nadziei – 
mówił Franciszek. –Bez Ducha Jezus 
pozostaje postacią przeszłości, z Du-
chem jest osobą żywą dzisiaj; bez Du-
cha Pismo Święte jest martwą literą, z 
Duchem jest Słowem życia. Chrześci-
jaństwo bez Ducha jest moralizmem bez 
radości; z Duchem jest życiem.” 
 

 
 
Papież przypomniał, że Duch Święty 
wnosi harmonię nie tylko w nasze wnę-
trze, ale także na zewnątrz, między 
ludźmi. Czyni nas Kościołem, składa 
różne części w jeden harmonijny gmach. 
Wychodząc od różnorodności, buduje 
jedność. „Tak czyni począwszy od dzieła 
stworzenia, ponieważ jest specjalistą w 
przekształcaniu chaosu w kosmos, we 
wprowadzaniu harmonii” – mówił Franci-
szek. 
 
“Dziś na świecie dysharmonie stały się 
prawdziwymi podziałami: są tacy, którzy 

mają za dużo i tacy, którzy nie mają nic, 
są tacy, którzy starają się żyć sto lat i ci, 
którzy nie mogą się narodzić. W erze 
komputerów jesteśmy na dystans: bar-
dziej «społecznościowi», ale mniej spo-
łeczni. Potrzebujemy Ducha jedności, 
który odrodzi nas jako Kościół, jako lud 
Boży i jako ludzkość braterską – mówił 
Ojciec Święty. –Zawsze istnieje pokusa, 
by budować «gniazda»: gromadzić się 
wokół własnej grupy, swoich preferencji, 
podobni z podobnymi, uczuleni na 
wszelkie skażenia. Od gniazda do sekty 
jest blisko również w Kościele: ileż razy 
określamy swoją tożsamość przeciwko 
komuś lub przeciwko czemuś! Natomiast 
Duch Święty łączy odległych, jednoczy 
dalekich, sprowadza zagubionych. Łączy 
różne odcienie w jednej harmonii, po-
nieważ widzi przede wszystkim dobro, 
bardziej patrzy na człowieka niż na jego 
błędy, bardziej na ludzi niż na ich działa-
nia. Duch kształtuje Kościół i świat jako 
miejsca synów i braci. ” 
 
Papież podkreślił, że nie można dobrze 
żyć oddając złem za zło, zmieniając się 
z ofiar w oprawców. „Natomiast ci, którzy 
żyją według Ducha, wnoszą pokój tam, 
gdzie panuje niezgoda, zgodę tam, 
gdzie istnieje konflikt. Ludzie duchowi 
zło odwzajemniają dobrem, na arogan-
cję reagują łagodnością, na złośliwość 
dobrocią, na zgiełk milczeniem, na plotki 
modlitwą, na defetyzmem uśmiechem” – 
zaznaczył Franciszek. Przypomniał, że 
„bez Ducha Kościół jest jakąś organiza-
cją, misja – propagandą, komunia – 
wysiłkiem. Duch jest pierwszą i ostatnią 
potrzebą Kościoła”. 

Za: www.vaticannews.va

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MISJA POLSKICH  FRANCISZKANÓW 
W KENII OGŁOSZONA PROWINCJĄ 
 
Obradująca w Collevalenza we Włoszech Kapituła generalna 
franciszkanów (OFMConv) ustanowiła w sobotę 8 czerwca 
nową prowincję Zakonu w Kenii.  Początek misji francszkań-
skiej w Kenii dali polscy misjonarze w 1983 r. Pierwsza wspól-
nota powstała w Ruiri jako wotum wdzięczności za kanonizację 
św. Maksymiliana Kolbe. Dzięki licznym powołaniom misja 
rozrosła się bardzo szybko i Kapituła uznała, iż jest już gotowa 
do przekształcenia w niezależną prowincję Zakonu. Oto relacja 
z przebiegu dyskusji dotyczącej ustanowienia prowincji kenij-
skiej, która znajduje się na oficjalnej stronie Zakonu:  
 
Obrady w auli rozpoczęły się od omówienia wniosku dziewiąte-
go: kapituła generalna decyduje, że kustodia prowincjalna św. 

Franciszka z Asyżu w Kenii, należąca do prowincji św. Maksy-
miliana Marii Kolbego w Polsce (Gdańsk), zostaje erygowana 
jako prowincja. 
 

 
Franciszkanie z Kenii 

 
Fr. Kazimierz Szulc, kustosz kenijski, w krótkim sprawozdaniu 
ukazał stan jurysdykcji: jest tam około 40 profesów solemnych i 
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6 klasztorów, panuje wielkie ożywienie w działalności duszpa-
sterskiej i w trosce o ubogich, tak samo jest też na płaszczyź-
nie powołaniowej. 
 
Fr. Jan Maciejowski, nowo wybrany wikariusz generalny, jako 
były minister prowincjalny prowincji matki poparł prośbę o ery-
gowanie prowincji. Fr. Anthony Bezo Kutiero, nowo wybrany 
asystent AFCOF (African Federation of Conventual Fran-
ciscans), zalecił zatwierdzenie wniosku, podobnie jak to na-

stępnie uczynił fr. Tadeusz Świątkowski w imieniu poprzednie-
go definitorium generalnego. 
 
Wystąpienia w auli były pełne entuzjazmu dla drogi przebytej 
przez naszych współbraci w Afryce. Winniśmy dziękować Bogu 
za to, czego dokonano, i za to, co jeszcze będzie można zrobić 
w przyszłości. Głosowanie odbyło się przez aklamację i decyzję 
podjęto jednomyślnie.                               Za: www.ofmconv.org

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOWY KLASZTOR DOMINIKANÓW  

NA UKRAINIE 
 
Dzień 1 czerwca 2019 na stałe wpisze 
się w historię dominikanów żyjących w 
mieście Chmielnicki (do 1954 roku Pło-
skirów) na Ukrainie. Tego dnia bracia: 
Jakub Gonciarz OP i Włodzimierz So-
wiński OP, mieszkający dotychczas w 
wynajmowanym mieszkaniu w bloku, 
mogli się przeprowadzić do swego klasz-
toru. 
 
Pierwsi dwaj dominikanie przybyli 
do Chmielnickiego stosunkowo niedaw-
no, bo w grudniu 2016 roku. Miejscowy 
biskup, Leon Dubrawski zaprosił Braci 
Kaznodziejów, by przy prowadzonej 
przez diecezjalnych kapłanów parafii 
p.w. Chrystusa Króla Wszechświata 
poprowadzili duszpasterstwo dla inteli-

gencji (nauczyciele i pracownicy służby 
zdrowia) oraz dla młodzieży.  
 

 
 
Przez minione dwa i pół roku, dominika-
nie oprócz powierzonych sobie wprost 
obowiązków, głosili również rekolekcje, 
konferencje, prowadzili dni skupienia dla 
osób duchownych i konsekrowanych. 
Od niedawna, o. Jakub Gonciarz pełni 

obowiązki koordynatora do spraw 
ochrony niepełnoletnich na Ukrainie. 
 
Nowy dominikański klasztor powstaje 
w domu kupionym ze środków Polskiej 
Prowincji. Od ponad roku w budynku 
trwały prace remontowe i  wykończenio-
we finansowane przez Wikariat Ukrainy. 
Gdy została podłączona woda, światło 
i gaz, bracia postanowili wprowadzić się 
do swego domu, choć wciąż jeszcze 
trwają tam prace remontowe. 
 
Nowy obiekt przewidziany jest dla czte-
rech stałych mieszkańców. Około jednej 
trzeciej jego powierzchni będzie prze-
znaczone na potrzeby duszpasterskie 
(kaplica, sala spotkań, rozmównica, 
kuchenka, toaleta). Znalazło się też 
miejsce na wewnętrzną kapliczkę dla 
braci, bibliotekę, kuchnię z refektarzem, 
salę spotkań wspólnoty i pokój gościnny.  

Więcej na: www.info.dominikanie.pl  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BRAT ALOIS O PRZYPADKACH WYKORZYSTANIA 
SEKSUALNEGO OSÓB NIELETNICH W TAIZÉ 
 
Jeżeli dzisiaj zabieram głos, to dlatego, że dowiedziałem się o 
napawających mnie wielkim smutkiem przypadkach obciążają-
cych braci, i chociaż są one dawne, we wspólnocie doszliśmy 
do przekonania, że powinniśmy o nich powiedzieć – pisze brat 
Alois, przeor wspólnoty z Taizé.  Publikujemy w całości list 
„Brat Alois zabiera głos | Aby stanąć w prawdzie” 
 
W czasie, w którym zarówno społeczeństwo jak i Kościół dążą 
do wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z nadużyciami i 
wykorzystywaniem seksualnym, zwłaszcza osób nieletnich i 
bezbronnych, wraz z moimi braćmi uznaliśmy za konieczne, 
aby również zabrać głos w tej sprawie. W Taizé od dziesięcio-
leci gościmy, tydzień po tygodniu, tysiące młodych, a także 
starszych ludzi z Europy i z całego świata. 
 
Świadomi naszej odpowiedzialności i tego jakim zaufaniem 
obdarzają nas młodzi, ich rodziny i ich opiekunowie, zawsze 
staraliśmy się o zagwarantowanie im jak najlepszych warunków 
pobytu, z poszanowaniem przekonań każdego. Wkładamy 
wysiłek, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę integralności 
wszystkich. Mimo tego, między uczestnikami spotkań, zarówno 
pomiędzy młodymi ludźmi, jak i między młodymi a dorosłymi, 
naruszenia integralności osobistej mogły mieć miejsce. Kiedy 
jesteśmy o tym informowani, staramy się wysłuchać ofiary, a 
także zgłaszamy te zdarzenia właściwym organom ścigania i 
władzom kościelnym. 
 
Jednym z środków prewencji, które wprowadziliśmy, jest istnie-
jąca od 2010 r. strona internetowa poświęcona ochronie osób, 

z adresem e-mail, który ułatwia zgłoszenie ewentualnych nad-
użyć. W samym Taizé, jeden z braci oraz osoby spoza wspól-
noty są odpowiedzialne za wysłuchanie każdego, kto znalazłby 
się w posiadaniu wiedzy dotyczącej jakiejkolwiek formy napa-
stowania o charakterze seksualnym lub innej formy przemocy, 
zwłaszcza w stosunku do osób nieletnich. Informowani są o 
tym wszyscy uczestnicy zaraz po przyjeździe. 
 

 
 
Jeżeli dzisiaj zabieram głos, to dlatego, że dowiedziałem się o 
napawającyh mnie wielkim smutkiem przypadkach obciążają-
cych braci, i chociaż są one dawne, we wspólnocie doszliśmy 
do przekonania, że powinniśmy o nich powiedzieć. Chodzi o 
pięć przypadków wykorzystania o charakterze seksualnym 
nieletnich. Zdarzenia te miały miejsce w okresie od lat pięć-
dziesiątych do lat osiemdziesiątych i dotyczą trzech różnych 
braci, z których dwóch zmarło ponad piętnaście lat temu. 
 
Kiedy zostałem poinformowany o tych oskarżeniach, moim 
pierwszym krokiem było wysłuchanie, wraz z innymi braćmi, 
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ofiar, z całkowitym szacunkiem dla ich słów, wsłuchanie się w 
ich cierpienie i jak najlepsze towarzyszenie im. 
 
W ostatnich latach w społeczeństwie i w Kościele zrozumienie 
powagi każdego naruszenia integralności osoby ludzkiej na 
szczęście się pogłębiło. Znajduje to odzwierciedlenie w ewolu-
cji francuskiego prawa, które wymaga zgłaszania wszystkich 
takich przypadków, niezależnie od tego, kiedy czyny te zostały 
popełnione. 
 
Aby coraz pełniej stawać w prawdzie, po uprzedniej rozmowie 
z ofiarami, poinformowałem właśnie prokuraturę o tych pięciu 
sytuacjach. 
 
Zdajemy sobie sprawę, że agresje popełnione przez braci w 
przeszłości stanowią również część historii naszej wspólnoty. 

Zawiadomienie prokuratury jest dla nas kolejnym etapem dzia-
łania zmierzajacego do stawania w prawdzie. Rozpoczęło się 
ono od wysłuchania ofiar, ale także i dzisiaj nasze myśli kieru-
jemy w pierwszej kolejności w ich stronę. Słysząc to, co przeży-
li i wycierpieli, odczuwamy wstyd i głęboki ból. Jest możliwe, że 
zachęci to inne ewentualne ofiary do ujawnienia się: jesteśmy 
gotowi je wysłuchać i będziemy im towarzyszyć w działaniach, 
które chciałyby podjąć. 
 
Jesteśmy przekonani, że jedynie poprzez ujawnienie tych czy-
nów, przyczynimy się, z pomocą osób spoza wspólnoty, do 
skutecznej ochrony wszystkich, którzy przyjeżdżając do Taizé, 
okazują nam zaufanie. Jeśli dziś zabieram głos w tej sprawie, 
to dlatego, że jesteśmy to winni ofiarom, ich bliskim, a także 
tym wszystkim, którzy szukają w Taizé przestrzeni zaufania, 
bezpieczeństwa i prawdy.                                 Za: www.deon.pl  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NA ISLANDII WYSTAWA 
POŚWIĘCONA   POLSKIM   KARMELITANKOM 
 
W Islandii otwarto wystawę poświęconą 
polskim siostrom karmelitankom. W 
wydarzeniu wziął udział prezydent Islan-
dii. 
 
Każda z nich miała swoje plany na przy-
szłość – zniknęły wraz z przyjściem 
powołania. – Czułam się tak ogromnie 
szczęśliwa z tego spotkania. Okazało 
się, że świat zmienił się razem ze mną, 
ponieważ patrzyłam na wszystko innymi 
oczami i już nie mogłam żyć tak samo 
jak poprzednio – wskazała siostra Mi-
riam, karmelitanka bosa. 
 
Siostra Miriam grała na gitarze, ćwiczyła 
taekwondo oraz jeździectwo. Teraz jej 
codzienne życie wygląda zupełnie ina-
czej. – Zarówno ogród, jak i dom, wy-
maga bardzo wielu prac, więc można 
powiedzieć, że wypracowałyśmy różne 
specjalizacje. Jest siostra, która zajmuje 
się hydrauliką, również ja zajmuję się 
elektryką w klasztorze. W starym domu 
zawsze jest coś, co trzeba zrobić –
 dodała. 
 

Siostry zakonne spędzają także czas na 
kontemplacji, wspólnej modlitwie i Eu-
charystii. Często wraz z tutejszymi 
mieszkańcami. – Tutaj nigdy nie było 
masowego duszpasterstwa. Tutaj jest po 
prostu każdy człowiek, który chce się 
czegoś dowiedzieć o Jezusie, o modli-
twie, jest jedynym, tak jak u Boga jest 
jedyny – powiedziała siostra Maria 
Agnieszka. 
 

 
 
W Hapnafjyder, mieście, w którym żyją 
polskie karmelitanki, prezydent Islandii 
otworzył wystawę poświęconą ich dzia-
łalności. – Pan prezydent właśnie mówił 
o tym, że miasto i Islandia jest bardzo 
wdzięczna siostrom za to, że tu są, ale 
również że zajmują jakieś stanowisko w 
mediach społecznościowych i ubogacają 

kulturę tego państwa – wskazał amba-
sador RP w Islandii Gerard Pokruszyń-
ski. 
 
Pierwotnie klasztor założyły w 1939 roku 
siostry z Holandii. Z powodu braku po-
wołań, w 1983 przybyły tu zakonnice z 
Polski. – Zapadła decyzja, że siostry z 
Elbląga przyjadą tutaj założyć ten klasz-
tor. Ale że były ogromne problemy z 
paszportami, to właściwie graniczyło z 
cudem, że siostry otrzymały te paszpor-
ty. I ostatecznie w następnym roku, 19 
marca, w zamieci śnieżnej, w nocy sio-
stry wylądowały tutaj na Islandii – pod-
kreśliła siostra Wioletta. 
 
Dwie z nich są tutaj od początku – 35 lat. 
Swoje początki wspominają z sentymen-
tem. – Zostałyśmy bardzo serdecznie 
przyjęte przez Islandczyków, którzy 
bardzo cieszyli się, że w tym klasztorze 
na nowo jest życie, na nowo biją dzwo-
ny, na nowo jest modlitwa – dodała 
siotra Maria Agnieszka. 
 
Obecnie w zakonie karmelitanek bosych 
w Hapnafjyder przebywa dwanaście 
sióstr.                  Za: www.radiomaryja.pl  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

O. MARIAN GOŁĄB OFMConv PRZEWODNICZĄCYM FEMO 
 
Podczas kapituły generalnej franciszkanów 5 czerwca 2019 r. 
w Collevalenza prowincjał krakowskiej prowincji franciszkanów 
o. Marian Gołąb został wybrany na przewodniczącego Federa-
cji Europy Środkowo-Wschodniej (FEMO). Jego zastępcą zo-
stał prowincjał warszawski o. Wiesław Pyzio, zaś sekretarzem 
FEMO – o. Jan Maria Szewek z Krakowa. 
 
Zgodnie z nowymi Konstytucjami Zakonu Braci Mniejszych 
Konwentualnych (Franciszkanów), przyjętymi w zeszłym roku 
podczas Kapituły generalnej nadzwyczajnej, federacje dla 
pogłębienia wzajemnych więzi pomiędzy braćmi mają popierać 
współpracę w dziedzinie formacji początkowej i ustawicznej, 
udzielać sobie wzajemnie wsparcia ekonomicznego, koordy-
nować działalność apostolską i podejmować przedsięwzięcia 
oraz dyspozycyjność braci do udania się do innych prowincji 
lub kustodii – czytamy w numerze 31 Konstytucji. 

O. Marian Gołąb i O. Wiesław Pyzio 
 
W wypełnieniu wyznaczonych celów FEMO podejmuje nastę-
pujące formy działalności: stwarza niezbędne możliwości wy-
miany doświadczeń i tworzenia warunków dla udzielania wza-
jemnej pomocy; dokonuje analizy i poszukuje najlepszych roz-
wiązań bieżących problemów jurysdykcji; poszukuje najlep-
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szych metod w celu zapewnienia właściwej formacji braci na 
wszystkich jej etapach; uwzględniając sześcioletni plan Zako-
nu, ustala plan działania na sześciolecie, uzgadnia formy i 
sposoby skutecznej pracy apostolskiej i misyjnej oraz aktuali-
zowania charyzmatu franciszkańskiego; dba o pełną współpra-
cę z zarządem generalnym Zakonu, innymi konferencjami i 
federacjami Zakonu, ordynariuszami Kościołów lokalnych i 
konferencjami wyższych przełożonych zakonnych; podejmuje 
współpracę z konferencjami innych zakonów i wspólnot fran-

ciszkańskich, celem współdziałania w tym, co dotyczy wspól-
nych spraw i inicjatyw; organizuje, przynajmniej jeden raz na 
cztery lata, spotkanie wszystkich asystentów poszczególnych 
jurysdykcji, odpowiedzialnych za takie dzieła jak formacja po-
wołań; Młodzież Franciszkańska, Rycerstwo Niepokalanej; 
Franciszkański Zakon Świeckich; działalność na rzecz spra-
wiedliwości, pokoju i ochrony środowiska i inne. 

Za: www.franciszkanie.pl    
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

POLSCY OBLACI APELUJĄ 
O RATUNEK DLA KOŚCIOŁA 
ZALICZANEGO DO 7 CUDÓW UKRAINY 
 
O ratunek dla kościoła św. Mikołaja w 
Kijowie, zaliczanego do 7 cudów Ukrai-
ny, apelują Misjonarze Oblaci Maryi 
Niepokalanej z Delegatury Polskiej Pro-
wincji na Ukrainie. Świątynia ta jest 
użyczana zakonnikom do prowadzenia 
kultu, duszpasterstwa i celebracji litur-
gicznej. W działania mające na celu 
zwrot świątyni Kościołowi katolickiemu 
zaangażował się również bp Witalij 
Kryński SDB, ordynariusz diecezji kijow-
sko–żytomierskiej. 
 
Jak informuje superior oblatów delegatu-
ry o. Paweł Wyszkowski OMI w przeka-
zanych KAI materiałach, obecnie budy-
nek świątyni znajduje się w posiadaniu 
ukraińskiego Ministerstwa Kultury. Jed-
nak ministerialni urzędnicy są obojętni w 
stosunku do tego historycznego obiektu. 
Na jego utrzymanie państwo przeznacza 
skąpe fundusze, o czym świadczy zresz-
tą wygląd zewnętrzny, a także we-
wnętrzny stan świątyni. „W projekcie 
budżetu państwa na 2019 r., na renowa-
cję kościoła św. Mikołaja, przewidziano 
mniej niż 80 tys. hrywien, podczas gdy 
kapitalny remont i restauracja świątyni 
wymagają wielomilionowych nakładów. 
Jest więc oczywiste, że państwo nie ma 
możliwości albo chęci zachowania tego 
wyjątkowego budynku dla przyszłych 
pokoleń” – czytamy. 
 
Parafia, własnymi środkami, naprawiła 
część dolnej oraz część górnej świątyni, 
ale budynek wymaga całkowitej rekon-
strukcji. Aktualnie już po raz kolejny 
kapłani i parafianie są zaniepokojeni, że 
kościół rozpada się na ich oczach. Nie-
dawno, bo 24 maja ogromny kawałek 
betonu odpadł od frontonu świątyni. 
Mniejsze spadają regularnie. Superior 

zwraca uwagę, że od ponad 27 lat, czyli 
od momentu odzyskania niepodległości, 
wierni proszą państwo o przekazanie 
budynku Kościołowi katolickiemu, aby 
ocalić go przed zagrażającym zniszcze-
niem i odnowić go własnymi siłami, jak 
to miało miejsce w przypadku kijowskie-
go kościoła św. Aleksandra. 
 

 
Kościół św. Mikołaja w Kijowie 

 
25 czerwca 2001 r. kościół św. Mikołaja 
odwiedził papież Jan Paweł II podczas 
swej wizyty apostolskiej na Ukrainie. 
Ówczesny prezydent Ukrainy Leonid 
Kuczma obiecał Ojcu Świętemu, że 
świątynia zostanie zwrócona. Niestety, 
nie dotrzymał swojej obietnicy. Jak in-
formuje superior, Ministerstwo Kultury 
swoją odmowę motywuje tym, że świą-
tynia św. Mikołaja jest salą koncertową 
Narodowego Domu Muzyki Organowej i 
Kameralnej, a państwo nie ma innego, 
odpowiedniego pomieszczenia do pro-
wadzenia koncertów. Kościół katolicki 

zapewnia jednak, że zgodnie z europej-
ską praktyką w świątyni będą odbywać 
się wydarzenia kulturalne. 
 
W całkowitym odzyskaniu świątyni dla 
Kościoła katolickiego wspiera oblatów bp 
Witalij Kryński, ordynariusz diecezji 
kijowsko–żytomierskiej. Oblaci przeka-
zali KAI przetłumaczoną wypowiedź w 
tej sprawie, którą hierarcha umieścił na 
swoim profilu na Facebooku. Ordyna-
riusz zwraca w nim uwagę, że obojęt-
ność zabija i ta zasada dotyczy nie tylko 
ludzi, ale też kijowskiego kościoła św. 
Mikołaja, który został zaliczony do 7 
cudów Ukrainy. „Doskonały neogotyk, 
innowacyjne, jak na początek XX wieku, 
technologie budowy, bohater wielu sesji 
zdjęciowych, jedna z wizytówek naszej 
stolicy… dziś umiera z powodu obojęt-
ności władz” – podkreśla biskup. 
 
Jego zdaniem, nie chodzi o obojętność 
tylko aktualnie rządzącej ekipy, ale prak-
tycznie każdej, która rządziła od 1936 r. 
„Ulubionym zajęciem totalitarnej władzy 
czasów sowieckich było obserwowanie, 
jak świątynie rozpadają się w mgnieniu 
oka, w wyniku podłożenia materiałów 
wybuchowych. Teraz metody nie są tak 
straszne, bo do śmierci świątyni wystar-
czy zwyczajna obojętność rządzących. 
Właśnie dzisiaj z przodu kościoła odpadł 
ogromny fragment betonu. Mniejsze 
spadają regularnie. Nie można już po-
wiedzieć, że niepostrzeżenie, ale świą-
tynia naprawdę się rozpada” – czytamy. 
 
Ordynariusz podkreśla, że wspólnota 
katolicka kijowskiej parafii już od 27 lat 
błaga władze rządowe o zwrócenie 
kościoła jego prawowitym właścicielom. 
Parafia za każdym razem wykazywała 
lojalność i zrozumienie, gdy słyszała 
odmowę powodowaną brakiem dostęp-
ności innego pomieszczenia dla sali 
organowej.                        Więcej na: KAI 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MISJONARZ Z BURKINA FASO: 
BARDZO POTRZEBUJEMY MODLITWY 
 
W Burkina Faso niemal codziennie dochodzi do zamachów. 
Wydaje się, że islamskim dżihadystom bardzo zależy na de-

stabilizacji sytuacji w tym dotąd w miarę bezpiecznym kraju. 
Służy temu m.in. ostatnie zintensyfikowanie ataków na wspól-
noty religijne, zarówno muzułmanów, jak i chrześcijan. 
 
Wskazuje na to, pracujący w tym afrykańskim kraju ojciec Pa-
weł Hulecki ze zgromadzenia Misjonarzy Afryki. Podkreśla on, 
że od trzech lat sytuacja stopniowo się pogarsza. „Islamskie 
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bojówki z zewnątrz, głównie z Mali, Togo, Ghany i Nigru coraz 
częściej przeprowadzają u nas krwawe ataki i próbują nastawić 
ludzi przeciwko sobie. Burkińczycy nie dają sobą łatwo manipu-
lować, ale pokojowe współistnienie jest zagrożone” – mówi 
Radiu Watykańskiemu ojciec Hulecki. 
 
„Niemal codziennie zdarzają się ataki na punkty kontrolne poli-
cji oraz wojska na północy kraju, która uznawana jest dzisiaj za 
strefę «czerwoną», czyli najbardziej niebezpieczną. Taktyczną 
nowinką ostatnich tygodni są dla nas ataki na wspólnoty religij-
ne. Odetchnęliśmy z ulgą w ubiegłą niedzielę, bo nie było ko-
lejnego zamachu na kościół i modlących się ludzi. Oczywiście 
nie ma mowy o żadnym konflikcie religijnym, absolutnie nie. 
Wszystkie wspólnoty opłakują swoich zmarłych – muzułmanie, 
protestanci, katolicy – mówi papieskiej rozgłośni ojciec Hulecki. 
– Wydaje mi się, że jednym z celów, które stawiają sobie te 
ugrupowania jest próba destabilizacji pokojowego współistnie-
nia ludności Burkina Faso. Jest to kraj o bardzo zróżnicowa-
nym kolorycie etnicznym, żyje tu ponad 60 różnych grup et-
nicznych. I naprawdę Burkina Faso było takim sukcesem poko-
jowego współistnienia, nawet nazwa kraju tłumaczona na polski 
to oddaje – «kraj prawych ludzi». Obecne ataki na wspólnoty 
religijne są próbą zniszczenia tej więzi, którą udało się przez 
lata wypracować. Ludzie są ostrożni i starają się nie wpadać w 
pułapki stygmatyzacji pewnych grup. Staramy się również o to, 
aby w naszych działaniach, rozmowach, analizach pewnych 
sytuacji uwrażliwiać na kwestię dobrego współżycia poszcze-

gólnych grup. Bardzo prosimy wszystkich o modlitwę za to co 
się dzieje w naszym kraju i całym regionie Afryki Zachodniej. 
Bardzo tej modlitwy potrzebujemy.” 
 

 
 
Po atakach jakie w minionych tygodniach miały miejsce na 
katolickie kościoły i modlących się ludzi na północy Burkina 
Faso znacznie zaostrzono środki bezpieczeństwa. Księża i 
zakonnicy nie noszą do odwołania stroju duchownego, liturgie 
są znacznie skrócone, nie podaje się też z wyprzedzeniem 
informacji o planowanych spotkaniach modlitewnych 

 Za: www.vaticannews.va   

 
 
 
 
 

 
 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

 
 

 
 
 

ZAPROSZENIE NA STUDIA 
MARIOLOGICZNE W „KOLBIANUM” 

 
Od 1 czerwca do 4 października 2019 r. 
Instytut Maryjno-Kolbiański „Kolbianum” 
w Niepokalanowie prowadzi rekrutację 
na studia mariologiczne. „Kolbianum” od 
początku istnienia włączone jest w struk-
tury Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Studia 
adresowane są do osób duchownych, 
jak i świeckich.  
 
Mówi profesor UKSW, franciszkanin – o. 
Grzegorz Maria Bartosik. Kolejna grupa 
adresatów Instytutu Maryjno-
Kolbiańskiego „Kolbianum” to abslowen-
ci wszystkich innych wyższych, zarówno 
magisterskich, jak i licencjackich stu-
diów. Ci mogą podjąć dwuletnie pody-
plomowe studia mariologiczne. Trzecią 
grupę, która może zgłębiać w Kolbianum 

wiedzę mariologiczną, stanowią absol-
wenci szkół średnich. 
 
O. Grzegorz Maria Bartosik podkreśla, 
że ci, którzy podejmują studia w Instytut 
Maryjno-Kolbiański „Kolbianum”, czynią 
to z potrzeby lepszego poznania Maryi. 
 
Choć Instytut Maryjno-Kolbiański „Kol-
bianum” jest jednostą Uniwerytetu Ste-
fana wyszyńskiego, zajęcia odbywają się 
zawsze w Niepokalanowie. Studentów 
czekają w roku akademickim 2019/2020 
– cztery tygodniowe zjazdy dydaktyczne. 
Piąty zjazd przenaczony jest na sesję 
egzaminacyjną. Szczegółowe informacje 
na temat studiów znajdą Czytelnicy na 
stronie www.kolbianum.franciszkanie.pl 
 
JUBILEUSZ 65-LECIA WYDZIAŁU 
PRAWA KANONICZNEGO UKSW 

 

W bieżącym roku przypada jubileusz 65-
lecia powstania Wydziału Prawa Kano-
nicznego Uniwersytetu Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego. W związku z tym 
serdecznie zapraszamy dnia 15 czerwca 
2019 r. o godz. 9.00 do Kościoła Poka-
medulskiego bł. E. Detkensa (ul. Dewaj-
tis 3) na dziękczynną Mszę św. jubileu-
szową pod przewodnictwem Rektora 
UKSW ks. prof. dr. hab. Stanisława 
Dziekońskiego, a następnie do auli im. 
Jana Pawła II na sesję naukową.  

 W imieniu organizatorów: 
ks. prof. Henryk Stawniak, Dziekan WPK 

ks. prof. Marek Saj 
ks. prof. Marek Stokłosa 

 
Wiekszość pracowników naukowych 
wydziału prawa kanonicznego UKSW 
stanowią zakonnicy i zakonnice. Red. 
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Witryna Tygodnia 
 

 
 

 
 

 

FILM „POLSCY MISJONARZE” - NIEZWYKŁE I NIEOPOWIEDZIANE DOTĄD HISTORIE 
 

Film dokumentalny „Polscy misjonarze”, 
opowiadający historie polskich kapła-
nów, braci i sióstr zakonnych pracują-
cych na Papui Nowej Gwinei, został 
niedawno wyświetlony podczas 59. 
Krakowskiego Festiwalu Filmowego. 
 
Film został zgłoszony również na festi-
wale w Toronto, Melbourne, Kazimierzu 
nad Wisłą (Dwa Brzegi), Warszawie, 
Londynie, Wexford (Irlandia) i na Bali. 
Zostanie również pokazany TVP i ABC 
TV w Australii, a być może także w nie-
których stacjach telewizyjnych w USA, 
Niemczech i Wielkiej Brytanii. 
 
Do realizacji dokumentu skłonił mnie 
fakt, że jest to tak niezwykła i nieopo-
wiedziana dotąd przez nikogo historia – 
mówi Simon Target, reżyser dokumentu. 
Przyznaje, że zaintrygowało go, co gru-
pa polskich mężczyzn i kobiet robi tak 
daleko daleko od domu? Dlaczego Au-
stralijczycy lub Amerykanie nie pomaga-
ją w rozwoju Papui Nowej Gwinei, naj-
biedniejszego państwa Pacyfiku? I 
wreszcie, jak to możliwe, że najważniej-
szą pracę w dziedzinie edukacji i ochro-
ny zdrowia wykonuje nie państwo czy 
międzynarodowe organizacje humani-
tarne, ale grupa niezwykłych i odważ-
nych księży i zakonnic pochodzących z 
drugiej części świata? 
 
Nie jestem Polakiem ani katolikiem, choć 
mam szczęście mieć żonę Polkę – mówi 
reżyser. - Być może Polacy są w jakiś 
sposób obyci z ideą misyjną, ale dla 
mnie takie życie wydaje się niezwykłym 
osobistym poświęceniem. W Papui No-
wej Gwinei szerzy się malaria, częsta 
jest gruźlica, tyfus i AIDS. Misjonarze 
żyją skromnie, często samotnie. Mogą 
mówić o szczęściu, gdy mają dostęp do 
Wi-Fi czy stomatologa. 
 
Simon Target przyznaje, że Papua No-
wa Gwinea nie jest łatwym miejscem do 
robienia filmów. Nie można ot tak, po 
prostu, wynająć samochodu i podróżo-
wać po kraju.  
 
Na szczęście wielką pomocą służyli mi 
misjonarze, którzy pracują tam od wielu 
lat, znają ludzi i lokalne języki. Jednak 
nawet podróżując z takimi lokalnymi 
przewodnikami często byliśmy zatrzy-
mywani. Jeden raz nawet grożono nam 
bronią – mówi Simon i dodaje, że wielką 
pomoc uzyskał też od Amerykanów czy 
Australijczyków pracujących na miej-
scu, choć to właśnie wsparcie misjona-

rzy okazało się kluczowe w realizacji 
całego przedsięwzięcia. 
 
Odwiedzając odległe zakątki wyspy 
reżyser poznał kilka niezwykłych historii, 
które znalazły się w dokumencie. 
 

 
Kadr z filmu „Polscy misjonarze” 

 
Jedną z nich była historia dziewczyny, 
która miała zostać spalona żywcem, 
gdyż oskarżono ją o czary – wyjaśnia 
Simon Target. - Albo historia misjonarza 
postrzelonego w brzuch podczas podró-
ży łodzią, gdy najbliższy szpital oddalony 
był o setki kilometrów [chodzi o ojca 
Piotra Waśko SVD; pisaliśmy o tym 
wydarzeniu TUTAJ – przyp. red.]. Czy 
też historia zakonnicy, która pracuje z 
chorymi na AIDS i szuka domów dla ich 
osieroconych dzieci. 
 
Jak przyznaje reżyser, misjonarze i 
misjonarki biorący udział w filmie byli 
niezwykle pomocni, uprzejmi i cierpliwi 
odpowiadając na dziesiątki pytań i pró-
bując wyjaśniać podstawy doktryny 
katolickiej. 
 
Nie rozumieli jednak do końca, co takie-
go szczególnego jest w ich życiu i pracy, 
co nadaje się do filmu – przyznaje Si-
mon. - Są skromnymi ludźmi powołany-
mi przez Boga i nie czują potrzeby wyja-
śniania innym motywów kierujących ich 
życiem. Myślę, że właśnie dlatego ich 
historie nie są znane. 
 
Zrealizowany w 2018 roku dokument 
„Polscy misjonarze” (reż Simon Target, 
prod. Simon Target, Beata Zatorska) 
ukazuje codzienne zmagania polskich 
misjonarzy i misjonarek w Papui Nowej 
Gwinei: duszpasterstwo w odległych 
wioskach, pracę w klinikach i ośrodkach 
zdrowia, zaangażowanie przy budowie 
szpitali czy szkół. W filmie występują 
ojcowie: Michał Tomaszewski SVD, Jan 
Czuba SVD, Józef Maciołek SVD, Kazi-
mierz Niezgoda SVD, Ryszard Wajda 
SVD, Krzysztof Niezgoda MSF oraz 

siostry zakonne ze Zgromadzenia Słu-
żebnic Ducha Świętego: Izabela Gło-
wacka SSpS, Dawida Strojek SSpS i 
Dorota Piechota SSpS. W niektórych 
epizodach pojawiają się także: br. Wiktor 
Kanarski SVD, br. dr Jerzy Kuźma SVD, 
o. Walenty Gryk SVD, bp Dariusz Kałuża 
MSF, o. Robert Ablewicz MSF i o. Da-
mian Szumski MSF. 
 
Dotychczas dokument wyświetlany był w 
listopadzie 2018 roku podczas 30. Fe-
stiwalu Filmu Polskiego w Chicago 
(zob. http://www.pffamerica.org), gdzie 
uzyskał wyróżnienie specjalne oraz 
podczas Ann Arbor Polish Film Festival 
w miasteczku Ann Arbor niedaleko De-
troit. 
 
Od tego czasu został nieco przemonto-
wany i dodaliśmy do niego muzykę 
skomponowaną przez Cezarego Skubi-
szewskiego. Wszystko na polską pre-
mierę, która odbyła się podczas 59. 
Krakowskiego Festiwalu Filmowego – 
mówi Simon Target. - Ten festiwal był 
dla nas bardzo ważny, gdyż cieszy się 
dużym prestiżem. Cieszę się, że historia 
polskich misjonarzy znalazła się wśród 
najlepszych światowych dokumentów. 
Film został zgłoszony również na festi-
wale w Toronto, Melbourne, Kazimierzu 
nad Wisłą (Dwa Brzegi), Warszawie, 
Londynie, Wexford w Irlandii oraz na 
Bali. 
 
Zobaczymy, czy zostanie zakwalifikowa-
ny – mówi skromnie reżyser. Dodaje 
przy tym, że w organizacji projekcji w 
Melbourne, Sydney i Canberze bardzo 
pomogła Ambasada RP w Australii. W 
projekcji w Canberze uczestniczył Wy-
soki Komisarz Papui Nowej Gwinei oraz 
o. Jan Czuba SVD, pracujący w Port 
Moresby. 
 
Film zostanie również pokazany w TVP 
(wrzesień 2019) i ABC TV w Australii 
(lipiec 2019). Jeśli rozmowy przebiegną 
pomyślnie, pokażą go również niektóre 
stacje telewizyjne w USA, Niemczech i 
Wielkiej Brytanii. 
 
Moim marzeniem jest wstawić film na 
Netflixa, ale to dość trudne, gdyż konku-
rencja jest ogromna – przyznaje Simon 
Target.                          Szymon Gołąbek 

Za: www.werbisci.pl   
  

  

 



04-10 czerwca 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              23/2019 (536)  

______________________________________________________________________________________________ 
 

 16 

 
 

 
Odeszli do Pana 

 
 

 
 

ŚP. O. TOMASZ LACH OFMConv (1925 – 2019) 
 

 
Śp. Ojciec Tomasz Lach, profes wieczy-
sty i kapłan Prowincji Matki Bożej Nie-
pokalanej w Polsce Zakonu Braci Mniej-
szych Konwentualnych, jubilat w Zako-
nie i kapłaństwie, zmarł dnia 4 czerwca 
2019 roku w Niepokalanowie, w wieku 
94 lat, przeżywszy 73 lat w Zakonie i 66 
lat w kapłaństwie. 
 
Śp. o. Tomasz urodził się 9 sierpnia 
1925 roku w Stężycy. Jego rodzicami 
byli Zygmunt i Janina zd. Marczak. Miał 
jeszcze młodsze rodzeństwo: dwóch 
braci i siostrę. Na chrzcie sprawowanym 
w Parafii św. Marcina w Stężycy w dniu 
9 sierpnia 1925 roku, otrzymał imiona 
Roman Władysław. 
 
Jego dzieciństwo upływało dobrej, ro-
dzinnej atmosferze, ale także było na-
znaczone dramatycznymi wydarzeniami. 
W wieku czterech lat zapadł na poważną 
chorobę, z której został cudownie 
uzdrowiony. Po latach o. Tomasz tak 
opisał to wydarzenie: „ Gdy miałem 4 
lata lekarz kolejowy powiedział: «Z 
dziecka nic nie będzie, astma zadusi. 
Wiem, że pani jest matką i to jest wielka 
boleść dla pani, dlatego dam skierowa-
nie do okręgowego lekarz specjalisty od 
chorób płucnych. Może on coś poradzi. 
Ja będę spokojniejszy, a pani wykorzy-
sta wszelkie możliwości. […]». Pojecha-
ła mamusia ze mną do Radomia i usły-
szała podobną diagnozę: «Z dziecka nic 
nie będzie, tego nie da się wyleczyć». 
Wtedy moja matka postanowiła zawieźć 
mnie do Niebieskiej Lekarki i pojechali-
śmy do Matki Bożej na Jasną Górę do 
Częstochowy. Nie zawiodła się. Dziecko 
zostało uzdrowione. Mamusia, z 
wdzięczności, kupiła owalny obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej, z którym wró-
ciliśmy do domu”. 
 
Przed rozpoczęciem II wojny światowej 
o. Tomaszowi udało się zakończyć edu-
kację na poziomie drugiej klasy gimna-
zjum. W czasie okupacji Roman Lach, 
aby uniknąć przymusowej wywózki na 
roboty do Niemiec uczęszczał do szkoły 
zawodowej w Dęblinie. Drogę ze Stęży-
cy do szkoły pokonywał pieszo w towa-
rzystwie swego kolegi Bogusława Pale-
nickiego. W czasie wędrówek podejmo-
wali różne tematy. Pewnego dnia padło 
pytanie: „Czy Pan Bóg istnieje?” O. Lach 
stwierdził, że: „doszliśmy do wniosku, że 
istnieje i odtąd Boguś i ja postanowili-

śmy Panu Bogu służyć”. Z realizacją 
swojego pragnienie o. Tomasz musiał 
czekać do zakończenia wojny i do-
świadczyć kolejnej interwencji Bożej 
Opatrzności. Pewnej niedzieli postanowił 
udać się w okolice Nałęczowa do swoje-
go brata, który pracował przymusowo 
nad Wisłą. W drodze powrotnej na wy-
sokości Puław na statek, którym płynęli 
weszło gestapo i aresztowało wszystkich 
z zamiarem wysłania na prace przymu-
sowe do Niemiec. O. Tomasz przez dwa 
tygodnie był osadzony w areszcie w 
Puławach po czym skierowano go do 
obozu przejściowego w Lublinie. Gdy na 
dworcu kolejowym przygotowywano 
więźniów do transportu zobaczył, że 
mimo tak tragicznej sytuacji nie jest 
pozbawiony wolności i może działać. 
Wydarzenia, które wówczas nastąpiły 
miały następujący przebieg: „Dworzec 
otoczony był betonowym parkanem z 
drutem kolczastym. Dookoła na wieżach 
stała straż uzbrojonych Ukraińców. I 
wtedy pojawiła się u mnie myśl, a zaraz 
potem decyzja.  

 
 
Powiedziałem do kolegi «Tadek, ucie-
kamy. Trzymaj się mnie». Potem nastą-
piła realizacja tej myśli, która już zależa-
ła od Boga. Ta cudowna ucieczka tak 
wyglądała: Najpierw dostrzegłem przej-
ście między barakami prowadzące do 
płotu. Patrzyłem cały czas na Ukraińca, 
który zszedł z wieży i pilnował nas cho-
dząc wzdłuż płotu. Kiedy szedł tyłem do 
nas, przeskoczyłem płot, następnie 
przeskoczyłem kolczaste zasieki i za 
chwilę byłem już wolny na ulicy. Widzia-
łem jak gestapo wprowadzało innych do 
wagonów, a ja ok. godz. 20.00 tego 
samego dnia byłem już w domu”. W 

czasie kolejnych lat okupacji Roman 
Lach uczęszczał na tajne komplety u 
pana profesora Szwarca dzięki czemu 
mógł zdać tzw. małą maturę. 
 
W sierpniu 1945 roku zwrócił się z proś-
bą o przyjęcie do Zakonu franciszkań-
skiego. Już w pierwszym piśmie, które 
skierował do przełożonego Prowincji 
ujawniła się szczególna cecha jego 
charakteru, która naznaczyła całe życie 
zakonne i posługiwanie duszpasterskie 
o. Tomasza – pokora. W podaniu pisał: 
„Mój charakter jest bardzo uległy, to też 
obcując z ludźmi złymi, sam bym uległ i 
stał się grzesznikiem, dla którego niema 
ratunku. Dlatego proszę bardzo Naj-
przewielebniejszego O. Prowincjała o 
przychylne ustosunkowanie się do mojej 
prośby”. Prośba została zaaprobowana i 
dnia 31 sierpnia 1945 roku rozpoczął w 
Niepokalanowie nowicjat pod kierunkiem 
o. Artura Zapaśnika. W opinii Ojca Ma-
gistra został określony jako: „najlepszy 
nowicjusz pod każdym względem, po-
bożny, pracowity, usłużny aż do ofiarno-
ści”. Studia seminaryjne o. Tomasz 
odbył w Gnieźnie i Krakowie. Profesję 
wieczystą złożył dnia 8 kwietnia 1950 
roku w Gnieźnie a sakrament święceń w 
stopniu prezbiteratu przyjął 29 czerwca 
1953 roku w Krakowie z rąk ks. bp. 
Franciszka Jopa. 
 
Po święceniach przebywał przez rok w 
Klasztorze warszawskim. W tym czasie 
podjął studia na Wydziale Teologii Kato-
lickiej Uniwersytetu Warszawskiego. W 
roku 1954 został skierowany do Niepo-
kalanowa, gdzie pracował jako wikariusz 
parafialny. Następnie w latach 1960-62 
był studentem KUL na Wydziale Teolo-
gii. Od września 1962 roku rozpoczął się 
etap posługi duszpasterskiej w życiu o. 
Tomasza. Pracował między innymi w 
klasztorach w: Sławnie, Kołobrzegu, 
Łodzi-Łagiewnikach, Smardzewicach, 
Wyszogrodzie, Niepokalanowie, Skarży-
sku-Kamiennej. Głównym zakresem 
pracy o. Lacha była praca parafialna i 
katechizacja, ale był także gorliwym 
kaznodzieją i misjonarzem. Dla zobra-
zowania tego wystarczy wspomnieć, że 
w roku 1977 przeprowadził 13 serii reko-
lekcji głosząc 190 nauk a rok później 
przeprowadził 23 serie misji i rekolekcji 
wygłaszając łącznie 451 kazań. 
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Innym polem działalności o. Tomasza 
Lacha była posługa formacyjna. W 1975 
był spowiednikiem nowicjusz w Smar-
dzewicach. Zwyczajna Kapituła Prowin-
cjalna w 1980 roku powierzyła o. Toma-
szowi funkcję magistra braci profesów 
sympilcznych w Niepokalanowie. Zaś w 
1988 roku ks. kard. Józef Glemp mia-
nował o. Lacha komisarzem Zgroma-
dzenia Synów Matki Bożej Bolesnej. 
 
Wielkim pragnieniem serca o. Tomasza 
były misje. W roku 1968 wyraża goto-
wość wyjazdu za granicę a następnie 
1972 roku wiedząc, że Zakon szuka 
misjonarzy do pracy w Ruandzie zgłasza 
swoją kandydaturę. Zawsze jednak 
zaznaczając, że „swoje chęci poddaję 
pod osąd i decyzję Najprzewielebniej-
szego Ojca Prowincjała”. Pragnienie 
misyjne zostało zrealizowane dopiero w 
październiku 1991 roku wyjazdem na 
Białorusi. O. Tomasz wówczas był eme-
rytem i miał 66 lat. Na terenie Białorusi 
pracował w sześciu parafiach w: Pier-
szajach, Wołożynie, Zabrzeziu, Hotowie, 
Krasnym i Radoszkowiczach. Jednak 
jego szczególną troską była parafia w 
Wołożynie gdzie wraz z parafianami 
odrestaurował kościół po tym, gdy wła-
dze radzieckie zamieniły go w fabrykę 
oraz parafia w Zabrzeziu gdzie prowa-
dził odbudowę kościoła zburzonego 
przez komunistów w 1960 roku. 
 
Praca na Wschodzie obudziła nową 
młodość w życiu o. Tomasza. Entuzjazm 
z jakim podejmował posługę duszpa-
sterską zarażał parafian i zachęcał do 
zaangażowania w życie kościoła. Spo-

kojny i łagodny charakter Ojca pomagał 
także w zjednaniu przychylności księży 
prawosławnych, przedstawicieli innych 
wyznań i władz państwowych. Również 
kondycja fizyczna o. Lacha była do 
pozazdroszczenia. W roku 1996 mając 
siedemdziesiąt jeden lat pisał do Pro-
wincjała o planach na wakacje: „Giewon-
towi radę dam i Świnicę zaliczę dla 
rozruszania kości”. 
 
Ze względu na podeszły wiek i problemy 
zdrowotne w 2005 roku o. Tomasz po-
wrócił do Polski i zamieszkał w Niepoka-
lanowie. Kolejne lata życia stopniowo 
dobierały mu siły, ale nie zmniejszały 
jego entuzjazmu i gorliwości w realizo-
waniu ideału życia zakonnego. Jak zo-
stało już wspomniane szczególnym 
rysem osobowości o. Lacha była pokora. 
Wyrażała się ona w postawie prawdy 
wobec siebie, uznaniu własnych słabo-
ści i ograniczeń, ale także rozwijaniem 
swoich talentów i gotowością służenia 
nimi. Jednak ta postawa pokory o. To-
masza nie była uległością i wycofaniem. 
Jeżeli zachodziła potrzeba to potrafił 
występować w obronie innych a także 
chronić swoją godność. 
 
Zdumiewa także wielka delikatność z 
jaką o. Tomasz podchodził do rozezna-
wania woli Bożej. Nie obawiał się swoich 
pragnień i natchnień przedstawiać prze-
łożonym wiedząc, że także dla nich 
mogą być pomocą w odczytaniu woli 
Pana. Wiedział, że w tym subtelnym 
dialogu między natchnieniami a decyzją 
przełożonych kształtuję się duch praw-
dziwego posłuszeństwa. Ta postawa 

szczerości i autentycznego poszukiwa-
nia prawdy pozwalała o. Tomaszowi we 
wszystkich decyzjach przełożonych 
widzieć wolę Niepokalanej. 
 
Ostanie miesiące życia potwierdziły, że 
łagodna pokora jest linią przewodnią 
życia o. Lacha. Problemy zdrowotne, 
których doświadczał były czasami zwią-
zana dużymi cierpieniami jednak Bracia, 
którzy się nim opiekowali nigdy nie sły-
szeli słowa skargi, narzekania czy znie-
cierpliwienia z ust o. Tomasza. Z wielkim 
opanowaniem przyjmował wszystkie 
trudy wyrażając w tym swoje kapłańskie 
powołanie. Kilka lat temu zdradził swoim 
bliskim jakie jest jego nastawienie do 
przeżywanego bólu fizycznego: „ofiaro-
wałem swoje cierpienie i choroby w 
intencji moich duchowych dzieci w Pol-
sce i na Białorusi”. 
 
Uroczystości pogrzebowe śp. o. Toma-
sza odbyły się dnia 6 czerwca 2019 roku 
w Niepokalanowie. Rozpoczęły się o 
godz. 10.00 czuwaniem modlitewnym w 
Kaplicy św. Maksymiliana. Następnie 
bracia pod przewodnictwem o. Grzego-
rza M. Szymanika, Gwardiana Niepoka-
lanowa, przeszli procesyjnie z Sanktua-
rium do Bazyliki. Mszy świętej o godz. 
11.00 przewodniczył i homilię wygłosił 
Ks. bp dr hab. Wojciech Osial, Biskup 
Pomocniczym Diecezji Łowickiej. Kon-
dukt żałobny na cmentarz klasztorny 
poprowadził o. Piotr Szczepański, Wika-
riusz Prowincji.   o. Piotr Żurkiewicz 
Sekretarz Prowincji 

 
ŚP. O. NIKLAUS STADELMANN ISCHP (1935 – 2019) 

 
O. Niklaus Stadelmann – Ojciec Szensz-
tacki. Zmarł 6 czerwca 2019 r. 
 
O. Stadelmann urodził się 23 lipca 1935 
roku w Eschholzmatt – Szwajcaria. Do 
kapłaństwa przygotowywał się w Stowa-
rzyszeniu Księży Pallotynów, gdzie 
odbył nowicjat i studia w szwajcarskim 
Fryburgu. 
 
30.03.1963 r. został wyświęcony na 
kapłana. Po odbyciu praktyki duszpa-
sterskiej w Szensztat i Augsburgu pra-
cował jako wikariusz w Gerliswil. Był 
wtedy odpowiedzialnym za misje ludo-
we. W 1968 roku wstąpił do wspólnoty 
Ojców Szensztackich. W latach 1972-
1987 był Krajowym Duszpasterzem 
Ruchu Szensztackiego w Szwajcarii. 
Zaangażowany w zakładanie Apostol-
skiego Związku Rodzin Szensztackich w 
Szwajcarii. Członek Zarządu Prowincji 
Ojców Szensztackich w Szwajcarii oraz 

Zarządu Generalnego Ojców Szensz-
tackich w Szensztat. Z ramienia Zarządu 
Generalnego pełnił funkcję asystenta dla 
Polski. W latach 2000 – 2003 był Pro-
wincjałem Ojców Szensztackich w Pol-
sce.  
 

 

Po ukończeniu kadencji przełożonego 
podjął zadania duszpasterskie w kanto-
nie Wallis. Pracował dla Ruchu Szensz-
tackiego oraz posługiwał na parafiach. 
 
W ostatnich latach swego owocnego 
kapłańskiego życia posługiwał jako 
kapelan domu formacyjnego Ruchu 
Szensztackiego w Brig. 
 
Powołany został do Domu Pana 6 
czerwca 2019 roku w centrum Neu-
Schönstatt w Quarten w którym był tak 
bardzo zaangażowany podczas swojego 
długiego kapłańskiego życia. 
 
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 
11 czerwca 2019 r., godz. 10:30  Mszą 
św., w parafii św. Katarzyny w Horw w 
Szwajcarii. Ciało naszego współbrata 
zostanie złożone do grobu na cmentarzu 
przy kościele parafialnym. 
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Żegnając naszego współbrata wyrażamy 
Bogu wdzięczność za wszelkie dobro i 

błogosławieństwo jakim nas obdarzył 
poprzez dar życia i służby kapłańskiej o. 

Niklausa a jego samego polecamy w 
 modlitwie.                 o. Arkadiusz Sosna 

 
ŚP. KS. JÓZSEF HAVASI SDB (1929 – 2019) 

 
Salezjańska inspektoria węgierska in-
formuje z wielkim bólem o śmierci ks. 
Józsefa Havasiego, byłego inspektora. 
Ten zmarł 5 czerwca po południu w 90. 
roku życia, 72 ślubów zakonnych i 59 
kapłaństwa. “Dziękujmy Bogu za jego 
obecność wśród nas” – napisali współ-
bracia z Budapesztu. 
 
Ks. Havasi urodził się 14  marca 1929 r. 
na przedmieściu Budapesztu, jako jeden 
z sześciorga dzieci. Już od najmłod-
szych lata chciał zostać księdzem i 
poszukiwał swojego powołania wśród 
zagromadzeń zakonnych. Jako skaut 
miał okazję poznać salezjanów, został 
przyjęty do salezjańskiego Instytutu 
“Clarisseum”, gdzie przebywał również 
przyszły błogosławiony Stefan Sandor. 
 
Tam odbył aspirantat w 1943 r., a na-
stępnie został wysłany do Nyergesújfalu, 
by skończyć salezjańskie liceum. W 
1946 r. rozpoczął nowicjat w Mező-
nyárád. Pierwsze śluby złożył 16 sierp-
nia 1947 r., a śluby wieczyste złożył 8 
grudnia 1951 roku w “Clarisseum”; 
uczynił to w ukryciu z powodu panujące-
go wówczas reżimu komunistycznego w 
obecności czterech osób, wśród których 
znajdował się również pan Sandor. 
 
Po zniesieniu zgromadzeń zakonnych 
przez reżim w 1950 roku został przyjęty 
do seminarium diecezjalnego w Vac, 

ukrytego w pałacu biskupim, ale w 1952 
roku musiał opuścić miasto i podjąć 
pracę. W tym czasie jednak uczęszczał 
na państwowy uniwersytet, zdobywając 
doktorat z literatury. W czasie rewolucji 
w 1956 roku udało mu się uciec do 
Włoch, gdzie dokończył studia teolo-
giczne. Został wyświęcony na kapłana w 
dniu 11 lutego 1960 r. w Turynie. 
 

 
 
Nie mogąc wrócić na Węgry, chciał 
wyjechać jako misjonarz na Filipiny. 
Jednak przełożeni wysłali go w miejsce, 
które było możliwie najbliżej jego ojczy-
zny: do Wiednia, w Austrii, gdzie praco-

wał przez 30 lat w szkole i w schronisku 
młodzieżowym. W latach 70. udało mu 
się nawiązać kontakt z salezjanami 
węgierskimi, którym potem udało się 
odwiedzić go w Wiedniu. Później, kiedy 
otrzymał obywatelstwo austriackie, mógł 
odwzajemnić tę wizytę, udając się na 
Węgry; pomagał im, przewożąc książki 
religijne, materiały salezjańskie, czaso-
pisma… 
 
W 1990 roku, po upadku reżimu, ówcze-
sny przełożony generalny, ks. Egidio 
Viganò, mianował go inspektorem wę-
gierskim. Zaczął kierować inspektorią od 
31 stycznia 1991, a potem był jeszcze 
inspektorem przez dwie kadencje, a 
więc w sumie pełnił ten urząd nieprze-
rwanie przez 18 lat, do 8 listopada 2008 
roku, co zdarza się bardzo rzadko. Uda-
ło mu się zjednoczyć współbraci, odbu-
dować budynki i zreorganizować 
wszystko, zapewniając na nowo rozwój 
inspektorii węgierskiej. 
 
W 2013 r. otrzymał Krzyż Kawalerski 
Orderu Zasługi za dzieło odbudowy 
Inspektorii węgierskiej. 
 
“Zawsze mówił, że jest szczęśliwy. Był 
aktywnym członkiem wspólnoty w Buda-
peszcie-Újpest do samgo końca” – mó-
wią o nim jego współbracia.  

Za: www.infoans.org   

 

 


