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Wiadomość Tygodnia 
 

RELACJA Z COROCZNEGO SPOTKANIA MISJONARZY 

 
 

W dniach 10-13 czerwca odbyło się Wakacyjne Spotkanie 
Misjonarzy i Misjonarek. Przybyli oni licznie ze wszystkich 
kontynentów, by podzielić się swoim doświadczeniem pracy 
misyjnej. Około 100 osób, księży, zakonników, sióstr zakon-
nych i świeckich  misjonarzy spędziło czas w domowej atmos-
ferze w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.  
 
Wakacyjne Spotkanie Misjonarzy jest okazją do spotkań z 
przyjaciółmi, rozmów, wymiany doświadczeń, lepszego po-
znania się, wspólnej modlitwy i czerpania siły do dalszej pracy. 
Pierwszego dnia spotkania, podczas Mszy św. porannej, w 
homilii bp Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszaw-
sko-praskiej, podkreślił, że być świadkiem Chrystusa to praw-
dziwy przywilej. – Dzieło, do którego każdy z nas został przez 
Ducha Świętego posłany, jest niezastąpione i najcenniejsze. 
Nie ma bowiem większego posłannictwa, jak być zakorzenio-
nym w Panu i iść na spotkanie z drugim człowiekiem, by dać 
świadectwo prawdzie, a więc pokazać co jest istotą życia i na 
czym warto je budować – powiedział duchowny. 
 
Po Mszy św. uczestnicy spotkania odwiedzili Instytut Papieża 
Jana Pawła II, gdzie wysłuchali wykładu poświęconego postaci 
Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, a następnie wzięli 
udział w wystawie multimedialnej „Śladami Jezusa”, która jest 
interaktywną podróżą do Jerozolimy sprzed 2000 lat. Misjona-
rze odwiedzili również Świątynię Opatrzności Bożej. 
 
Po powrocie do Centrum Formacji Misyjnej misjonarze wysłu-
chali konferencji Pana Wojciecha Zięby o możliwości wsparcia 

dla misyjnych projektów charytatywnych ze strony Ruchu 
MAITRI. Wieczorem wybrali się do kina na film w reżyserii 
Marka Konrada „Miłość i Miłosierdzie”, dokument fabularyzo-
wany o Bożym Miłosierdziu i misji Siostry Faustyny Kowalskiej. 
Drugiego dnia spotkania, podczas mszy św. porannej, bp 
Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski 
ds. Misji, wieloletni misjonarz, w sposób szczególny docenił 
tych, którzy przeżywali w tym roku swoje jubileusze – kapłań-
skie, zakonne czy pracy misyjnej. Ordynariusz diecezji ełckiej 
w homilii podkreślił, że na misjach trzeba głosić całą Ewange-
lię. - Niczego nie wolno ujmować ani dodawać do tego, co 
objawił Bóg – powiedział bp Mazur przyznając, że nie jest to 
łatwe, gdyż współczesny świat nie akceptuje ducha ofiary i 
wymagań ewangelicznych. - Chętnie odwraca się od krzyża, 
pragnie łatwego i szybkiego szczęścia, czego wyrazem jest 
szerząca się kultura mentalności „fast foodu” – szybkiego 
zdobywania tego, czego się pragnie. Brakuje również cierpli-
wości, koniecznej w procesie wzrastania, pokory i długomyśl-
ności. Współczesny człowiek jest niezdolny do długiego ocze-
kiwania. Chcemy dziś siać, ale już jutro zbierać dojrzałe plony! 
– zwrócił uwagę biskup. 
 
Następnie misjonarze wysłuchali m.in. wykładu ks. Marka 
Garncarczyka, prezesa Fundacji Opoka, o tematyce Kościół a 
media w Polsce, od Pana Marcina Przeciszewskiego, prezesa 
KAI-u usłyszeli o aktualnych wyzwaniach Kościoła w Polsce. 
 
Ciekawe było również wystąpienie Pani Jolanty Stachacz i 
Pani Agnieszki Waś na temat Orszaku Trzech Króli na świecie 
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oraz Pani Barbary Uszko-Dudzińskiej, konsultor KEP ds. Misji, 
o ikonie życia misyjnego – doktor Wandzie Błeńskiej. 
 
Misjonarki i misjonarze zapoznali się z zasadami bezpieczeń-
stwa w trakcie ataku terrorystycznego na placówkę misyjną. 
Zostali poinformowani o tym, w jaki sposób komunikować się 
w razie zagrożenia życia. 
 
Uczestników spotkania odwiedził również Michał Woś, minister 
- członek Rady Ministrów który odpowiada za koordynację 
pomocy humanitarnej do krajów trzeciego świata oraz rejonów 
dotkniętych konfliktami zbrojnymi. Misjonarze pytali o możliwo-
ści pomocy rozwojowej ze strony Państwa Polskiego poprzez 
nasze placówki dyplomatyczne w krajach gdzie posługują. 
 
Misjonarze zapoznali się również z pracą Komisji Episkopatu 
Polski ds. Misji. Jej przewodniczący, bp Jerzy Mazur mówił o 
inicjatywach ostatniego roku oraz o przygotowaniach do Nad-

zwyczajnego Miesiąca Misyjnego 2019 r. Dyrektorzy MIVA 
Polska, Dzieła Pomocy „Ad Gentes” oraz Centrum Formacji 
Misyjnej opowiedzieli misjonarzom o możliwościach uzyskania 
pomocy i współpracy z tymi agendami. Wieczór zamknęło 
wspólne grillowanie na świeżym powietrzu przy muzyce ze-
społu muzycznego. 
 
Ostatniego dnia spotkania uroczystej Mszy św. przewodniczył 
ks. kan Jan Fecko, Dyrektor Centrum Formacji Misyjnej, który 
obchodzi w tym roku swój złoty jubileusz kapłaństwa. Tego 
dnia Misjonarze otrzymali również ornaty i różańce, przekaza-
ne przez bp. Jana Piotrowskiego, biskupa kieleckiego. Są one 
darem na misje młodzieży przyjmującej sakrament bierzmo-
wania. To wieloletnia, cenna i bardzo pomocna inicjatywa, 
pozwalająca ubogacić liturgię w ubogich kościołach i kaplicach 
misyjnych. Konferencje ascetyczne głosił w tym roku misjona-
rzom ks. Marek Matusik                Za: www.misje.pl

 
 
 
 

  Wiadomości z kraju 
 

 

 

25. ROCZNICA KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W KRAKOWIE 
 

W krakowskim Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
odbyły się uroczystości związane z 25. rocznicą koronacji ob-
razu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Eucharystii przewodni-
czył i homilię wygłosił o. dr Janusz Sok CSsR, prowincjał War-
szawskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. 
26 czerwca 1994 roku ks. kard. Franciszek Macharski w imie-
niu papieża Jana Pawła II nałożył korony papieskie na ikonę 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy – przypomniał o. Ireneusz 
Byczkiewicz CSsR, kustosz Sanktuarium. 
 
– Dziękując Bogu za to wszystko, co się wydarzyło przez te 
wszystkie lata trwania na modlitwie przed tym cudownym wize-
runkiem, (…) przybywamy dzisiaj, by na nowo zawierzyć swoje 
serca, swoje życia Matce Bożej Nieustającej Pomocy – mówił 
o. Ireneusz Byczkiewicz CSsR. 
 
Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił o. Janusz Sok 
CSsR, prowincjał Warszawskiej Prowincji Zgromadzenia Naj-
świętszego Odkupiciela. Przypomniał, że ponad 150 lat temu 
Papież wręczył w ręce ojców redemptorystów ikonę Matki 
Bożej i powiedział, by uczynili Ją znaną całemu światu. – 
Sprawcie zakonnicy, by ludzie na całym świecie Ją pokochali i 
czcili. Jak to zrobić? Sami wpierw Ją pokochajcie. (…) Maryjo 
prosimy Cię, bądź razem z nami, byśmy umieli dalej rozsławiać 
miłość do Ciebie – akcentował o. Janusz Sok CSsR. 

 
 
List do zgromadzonych na uroczystości skierował metropolita 
krakowski ks. abp Marek Jędraszewski. – Łączę się z wami w 
dziękczynnej modlitwie, aby Jej wstawiennictwo pomagało 
wam stać na straży Bożego porządku w rodzinach i środowi-
skach życia – pisał w liście ks. abp Marek Jędraszewski. 
 
Eucharystia była wielkim dziękczynieniem Panu Bogu za 
obecność Matki Bożej w historii zbawienia, w życiu Kościoła, 
naszej Ojczyzny, każdego człowieka oraz za koronację obrazu. 

 Za: www.radiomaryja.pl    
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KS. TADEUSZ JARECKI INSPEKTOREM 
WARSZAWSKICH SALEZJANÓW 

 
15 czerwca w Ełku w salezjańskim ko-
ściele położonym nad jeziorem ks. Ta-
deusz Jarecki objął urząd inspektora 
warszawskiej inspektorii salezjanów. 
 
Dokonało się to podczas uroczystej 
Eucharystii, w której wzięli udział licznie 
zgromadzona Rodzina Salezjańska, w 
tym radca generalny salezjańskiego 
regionu Europa Północna i Środkowa ks. 

Tadeusz Rozmus, salezjańscy biskupi 
Aleksander Jaszewski z Białorusi i Cle-
ment Mulenga z Zambii, salezjanie, 
salezjanki, salezjanie współpracownicy, 
a także władze samorządowe, między 
innymi marszałek województwa warmiń-
skiego Artur Chojecki oraz prezydent 
Ełku Tomasz Andrukiewicz. Najliczniej-
szą grupę tworzyli parafianie ełccy oraz 
młodzież i dzieci, którzy przejechali na 
inspektorialne rozgrywki Salezjańskiej 
Organizacji Sportowej. 
 

W przemówieniach na zakończenie 
uroczystości dziękowano ustępującemu 
inspektorowi ks. Andrzejowi Wujkowi za 
jego sześcioletnią posługę. Nowemu 
inspektorowi życzono przede wszystkim 
wielu natchnień od Ducha Świętego na 
urzędzie inspektora.  
 
Ks. Tadeusz Jarecki SDB urodził się 
w 1962 r. w Zwoleniu. Do Zgromadzenia 
Salezjańskiego wstąpił w roku 1982, 
a rok później złożył pierwszą profesję 
zakonną w Czerwińsku nad Wisłą. 
 

http://www.radiomaryja.pl/
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Po dwuletnich studiach filozoficznych 
w studentacie w Woźniakowie został 
skierowany na praktykę duszpastersko-
pedagogiczną (tzw. asystencję). Pierw-
szy rok spędził we wspólnocie 
w Głoskowie, a drugi w Terni (Włochy). 
Dalsze studia teologiczne kontynuował 
w latach 1987-1991w międzynarodowym 
studentacie teologicznym w Cremisan 
(Izrael). Święcenia kapłańskie przyjął 
w roku 1991 w Woźniakowie.  
 
Przez kolejny rok pracował w  duszpa-
sterstwie powołaniowym, a w latach 
1992-97 studiował pedagogikę na  Pa-
pieskim Uniwersytecie Salezjańskim 
w Rzymie. Studia zwieńczył doktoratem 
z pedagogiki i powrócił do Polski.   

 

Przez dziewięć lat pracował w  salezjań-
skim studentacie w Łodzi: przez dwa 
lata jako wykładowca, a przez następne 
siedem jako dyrektor wspólnoty teolo-
gicznej, w tym przez trzy lata także jako 
rektor.  
 
W latach 2006/2007 był wikariuszem 
inspektora, w kolejnych latach przeby-
wał: rok w Anglii na nauce języka 
oraz rok w Łodzi. Od 2009 roku był 
proboszczem parafii oraz  dyrektorem 
wspólnoty zakonnej w Ełku.  
 
Ks. Tadeusz w latach 2003-2007 oraz 
2010-2013 pełnił funkcję radcy inspekto-
rialnego do spraw formacji. 

Za: www.warszawa.sdb.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOWE SANKTUARIUM NA DOLNYM ŚLĄSKU 
 
3 czerwca 2019 r., w parafii św. Judy Tadeusza i św. Antonie-
go Padewskiego w Obornikach Śląskich, ogłoszono oficjalnie, 
jedyne na Dolnym Śląsku sanktuarium św. Antoniego Padew-
skiego. 
 
Uroczystość ogłoszenia sanktuarium przeprowadzona została 
podczas odpustu parafialnego poprzedzonego specjalnym 
triduum rekolekcyjnym. Kulminacją obchodów była Msza św. 
pod przewodnictwem bp. Jacka Kicińskiego CMF w obornickim 
kościele, którym opiekują się na co dzień księża salwatorianie. 
Eucharystię poprzedziła piesza pielgrzymka oborniczan przez 
miasto z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mieszkań-
cy idąc uwielbiali Boga śpiewem i dziękowali za patrona – św. 
Antoniego Husiatyńskiego. We wszystkim uczestniczył o. Mi-
chał Bagiński – franciszkanin, proboszcz parafii św. Antoniego 
w Husiatynie. 
 
Podczas Mszy św. odpustowej dekret abp. Józefa Kupnego o 
ustanowieniu sanktuarium odczytał ks. Jacek Froniewski, kanc-
lerz wrocławskiej kurii. Dziękowali za niego najstarsi mieszkań-
cy Obornik Śląskich, przesiedleńcy, którzy przyjechali po II 
wojnie światowej na Dolny Śląsk z Husiatyna i byli chrzczeni 
przed cudownym obrazem na dzisiejszych Kresach Wschod-
nich. 
 
– Musieliśmy rozpocząć od nowa życie rodzinne, edukacyjne i 
zawodowe. Pomimo tych wszystkich utrudnień i tęsknoty za 
rodzinnymi stronami, przyzwyczailiśmy się do życia w nowych 
warunkach. Brakowało nam słynącego łaskami obrazu św. 
Antoniego, do którego zwracali się nasi rodzice i dziadkowie 
we wszystkich ludzkich sprawach. Byliśmy z nim bardzo zżyci. 
Po niecałych 40 latach obraz trafił jednak na ziemię obornicką, 
gdzie tak jak w Husiatynie, słynie łaskami – opowiadał Zbi-
gniew Małkiewicz. 
 
Dziękował przy tym proboszczowi parafii ks. Jackowi Wawrzy-
niakowi SDS za starania, wysiłek i wiarę w ustanowienie sank-
tuarium. 
 
W homilii bp Kiciński podkreślił, że Oborniki Śląskie stały się 
miejscem kultu za sprawą wstawiennictwa św. Antoniego. 
 
– Ta świątynia nabiera szczególnego znaczenia nie tylko dla 
parafii czy miasta, ale dla całej naszej archidiecezji wrocław-
skiej. Dziś wpatrujemy się w łaskami słynący obraz św. Anto-

niego. Postać naszego patrona przypomina, jak cudowny i 
wspaniały jest Bóg, jak troszczy się o swoje dzieci – nauczał 
biskup Jacek. 
 
Jak stwierdził, dzieje obrazu są tak przedziwne jak życie św. 
Antoniego, który urodził się w Lizbonie, a czczony jest przecież 
jako padewski, bo pracował we Włoszech. 
 

 
 
– Św. Antoni nieprzypadkowo nazywany jest patronem rzeczy i 
ludzi zagubionych. Myślę, że każdy z nas wielokrotnie przyzy-
wał jego obecności i wstawiennictwa – mówił kaznodzieja. 
 
Zachęcał, by spojrzeć na życie wielkiego patrona. On bardzo 
szybko odczytał powołanie kapłańskie, wstępując do zakonu 
kanoników regularnych. Tam otrzymał świecenia kapłańskie. 
Wkrótce zafascynował się ideałem św. Franciszka z Asyżu i 
zapragnął go naśladować. Przeszedł przedziwną wędrówkę 
odkrywania Bożych planów. 
 
– Patrząc na życie św. Antoniego z Padwy warto zauważyć 
trzy ważne cechy: wiarę, wierność i jego świadectwo życia. 
Wiara rodziła się z fascynacji słowem Bożym. Ono sprawiało, 
że czuł się wiernym uczniem Jezusa – mówił bp Kiciński. 
 
Odwołał się do liturgii słowa Bożego, które 13 czerwca koncen-
truje naszą uwagę na posłannictwie. Czytamy bowiem świa-
dectwo proroka Izajasza i św. Pawła Apostoła, którzy czuli się 
posłani, by głosić dobrą nowinę. W Ewangelii widzimy nato-
miast posłanie siedemdziesięciu dwóch, którzy mają konty-
nuować misję Jezusa. 

http://www.warszawa.sdb.pl/
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– Pan posłał także św. Antoniego, by głosił Dobrą Nowinę 
ludziom ubogim, by opatrywał rany serc złamanych, by zapo-
wiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, by ogłaszał 
nadejście łaski i dzień sprawiedliwości Bożej, by pocieszał 
smutnych i płaczących, by dawał nadzieję – wymieniał kazno-
dzieja. 
 
Życie św. Antoniego pokazuje, że jeśli człowiek zaufa Panu 
Bogu, Ten nigdy go nie pozostawi samemu sobie. Doświad-
czenie spotkania z miłością Chrystusa zaowocowało tym, że 
św. Antoni stał się narzędziem w ręku Boga. Nie głosił samego 
siebie, ale Chrystusa. Posłuszny Duchowi Świętemu dał się 
prowadzić tam, gdzie Bóg go posyłał. Nie było dla niego sytua-
cji straconych i ludzi przekreślonych. 
 
– Ojciec Święty Franciszek porównuje świat do hipermarketu. 
Tam są stoiska, cudowne reklamy, różnorodne propozycje, a 
wszystko próbuje zatrzymać człowieka na sobie. Świat ma 
recepty na dobre i szczęśliwe życie, ale jednak człowiek czuje 
się w nim zagubiony. Potrzebuje tego, co jest umieszczone na 
ostatnim stoisku – oświadczył biskup pomocniczy archidiecezji 
wrocławskiej. 
 
Zaznaczył, że współcześnie trudno człowiekowi zachować 
prawdziwą twarz. Inne oblicze ma przy komputerze, inne przy 

telefonie czy w domu lub w pracy. Ostatecznie woła o miłość. 
Jest głodny słowa Bożego. I tylko Bóg jest w stanie wypełnić 
pustkę jego serca. 
 
– Mieszkańcy Husiatyna, wy doskonale wiecie, co oznacza 
zaufanie wobec Boga, co oznacza wiara i ufność. Dla Boga nie 
ma rzeczy niemożliwych. Tam modliliście się za przyczyną św. 
Antoniego i Bóg was nie opuścił. Dziś Jezus mówi do nas, 
byśmy szli i głosili dobrą nowinę o bliskości Królestwa niebie-
skiego – zachęcał bp Kiciński. 
 
Jak dodał, nigdy nie było, nie jest i nie będzie łatwo dawać 
świadectwa o Jezusie. Dlatego warto sobie zadać pytania: Co 
zrobiłby dzisiaj św. Antoni Padewski? Jak postępowałby w 
życiu? Jak głosiłby Ewangelię? 
 
– Z pewnością wskazałby nam na Jezusa i Jego słowo. To 
wartości ponadczasowe. Św. Antoni nie zrezygnowałby z gło-
szenia Dobrej Nowiny i szukałby sposobu dotarcia do każdego 
człowieka – podsumował. 
 
W ramach uroczystości ustanowienia sanktuarium św. Anto-
niego Padewskiego Husiatyńskiego mieszkańcy Obornik Ślą-
skich przeszli w pielgrzymce pieszej po mieście uwielbiając 
Boga.                           Za: www.wroclaw.gosc.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ZAKONNICY W ZARZĄDZIE 
STOWARZYSZENIA TEOLOGÓW MORALISTÓW 

 
W dniach 9-11 czerwca 2019 r. w Po-
znaniu, w Domu Rekolekcyjnym Księży 
Chrystusowców odbył się Zjazd 
Stowarzyszenia Teologów Moralistów 
(STM). Zjazd odbył się przy współpracy 
z Wydzialem Teologicznym Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 
oraz Komitetem Nauk Teologicznych 
Polskiej Akademii Nauk. Temat Zjazdu 
brzmiał: „Kościół wobec globalnej sek-
sualizacji społeczeństw”. 
 
Drugiego dnia obrad w  godzinach popo-
łudniowych odbyło się Walne Zebranie 
STM, podczas którego po przedstawie-
niu sprawozdania i dyskusji nad 
Oświadczeniem dotyczącym problemu 
pedofilii, nastąpił wybór nowego Zarządu 
STM na lata 2019-2022. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowa-
nia na przewodczacego STM wybrano o. 
prof. dr hab. Andrzeja Derdziuka OFM-
Cap z KUL. Wiceprzewodniczącym 
został ks. prof. dr hab. Marian Machinek 
MSF z UWM zaś sekretarzem: ks. dr 
Jarosław Sobkowiak MIC z UKSW; 
 
Członkami Zarządu zostali także ks. dr 
hab. Andrzej Pryba MSF z UAM; oraz 
ks. dr Wojciech Surmiak z UŚ 

 
W trakcie trzed dni obrad uczestnicy 
spotkania wysłuchali  kilkunastu refera-
tów; wzięli udział w dyskusjach panelo-
wych oraz pracowali w grupach robo-
czych, co zaowocowało dojrzałym roz-

poznaniem tak aktualnego i ważnego we 
współczesnym duszpasterstwie tematu 
jakim jest uzależnienie wielu ludzi od 
sexu i związanej z nim tematyki, a 
szczególnie aktualnego obecnie tematu 
pedofilii. 
 
Polscy teolodzy moraliści przygotowali 
także specjalne oświadczenie, którego 
pełną treść publikujemy poniżej.    
 

 
O. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap 

 
OŚWIADCZENIE STOWARZYSZENIA 
TEOLOGÓW MORALISTÓW W POLSCE 
 
Jako członkowie Stowarzyszenia Teolo-
gów Moralistów apelujemy o wzmożenie 
wysiłków zmierzających do wyelimino-
wania zjawisk pedofilii z życia społecz-
nego, gdziekolwiek się one pojawiają. 
Nadużycia seksualne wobec nieletnich 
są źródłem długotrwałego i głębokiego 
cierpienia ofiar i stanowią poważne 
zagrożenie dla pracy wychowawczej 
oraz prawidłowego rozwoju dzieci i mło-
dzieży. Dlatego też dobro ofiar i pomoc 
w uleczeniu ich ran musi stanowić prio-
rytet wszelkich działań prewencyjnych i 
naprawczych. 

 
Jako ludzi wierzących, świeckich i du-
chownych, szczególnie boleśnie dotyka-
ją nas przypadki pedofilii wśród du-
chownych, które spowodowały głęboką 
krzywdę niewinnych młodych osób i 
niweczą pracę ewangelizacyjną licznych 
zastępów zaangażowanych kapłanów 
oraz osób konsekrowanych i świeckich. 
Oczekujemy ujawnienia takich przypad-
ków i ukarania winnych oraz przestrze-
gania norm prawnych, by takie sytuacje 
nigdy już nie miały miejsca. Oczekuje-
my, że wspólnota wierzących, na czele z 
osobami odpowiedzialnymi za Kościół, w 
każdym pojedynczym przypadku będzie 
postępowała zgodnie z zaleceniem św. 
Pawła: „Unikamy postępowania ukrywa-
jącego sprawy hańbiące, nie uciekamy 
się do żadnych podstępów ani nie fał-
szujemy słowa Bożego, lecz okazywa-
niem prawdy przedstawiamy siebie 
samych w obliczu Boga osądowi sumie-
nia każdego człowieka” (2Kor 4,2). 
 
Jednocześnie obserwujemy tendencję 
do wiązania tego problemu jedynie ze 
środowiskiem katolickich duchownych, a 
próby ukazania szerszej skali nadużyć 
seksualnych wobec osób nieletnich w 
całym społeczeństwie traktuje się jako 
działanie odwracające uwagę od nadu-
żyć seksualnych w Kościele. Takie po-
dejście, nie tylko wykrzywia rzeczywi-
stość i jest głęboko niesprawiedliwe, ale 
też oznacza bagatelizację zachowań 
ogromnej większości sprawców tego 
rodzaju nadużyć seksualnych należą-
cych do innych środowisk oraz może 
być wyrazem pogardy dla ich licznych 
ofiar. 
 

http://www.wroclaw.gosc.pl/
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiXjZCD7_LiAhUCJVAKHePlDJoQjRx6BAgBEAU&url=https://lublin.gosc.pl/doc/4200240.O-Andrzej-Derdziuk-podaje-skuteczne-sposoby-modlitwy&psig=AOvVaw3pmxk-2BIBZJ8mccK-AqjT&ust=1560941672205399
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Opowiadamy się za rzetelną i otwartą 
dyskusją społeczną na temat wizji ludz-
kiej seksualności, oraz prowadzeniem 
obiektywnych badań w zakresie przy-
czyn powstawania zaburzeń w tej sferze 
ludzkich zachowań. Owocem tych dzia-
łań winna być rzetelna formacja moralna 

prowadząca do odnowy sumień. Wyra-
żamy głębokie przekonanie, że tylko na 
gruncie pełnej prawdy można skutecznie 
eliminować zagrożenia wykorzystania 
seksualnego dzieci i młodzieży. 
 

W imieniu Stowarzyszenia Teologów 
Moralistów Prof. dr hab. Andrzej 
Derdziuk OFMCap, przewodniczący 
 
Relację sporządzono na podstawie 
sprawozdania naukowego, przygotowa-
nego przez dk. Jacka Jana Pawłowicza 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE W GÓRCE KLASZTORNEJ 
 
„Kościół otrzymał swoją Patronkę, która mu towarzyszy w dro-
dze przez świat, również poprzez objawienia” – mówił w święto 
NMP Matki Kościoła bp Jan Tyrawa. Ordynariusz bydgoski 
przewodniczył Eucharystii z okazji 940. rocznicy objawień 
Matki Bożej w Górce Klasztornej. 
 
Na Placu Objawienia przed górecką bazyliką zgromadzili się 
kapłani, goście, mieszkańcy diecezji i parafii. – Tej obecności 
Najświętszej Maryi Panny, Jej pomocy, orędownictwa, wspar-
cia, doświadczamy na co dzień. Bo inaczej, gdyby Kościół był 
tylko rzeczywistością czysto ludzką, na pewno prędzej czy 
później musiałby zniknąć z tego świata – mówił podczas homilii 
ordynariusz. 
 
Górka Klasztorna jest najstarszym ośrodkiem kultu maryjnego 
w Polsce. Jak podają kroniki bernardyńskie, w 1079 roku uka-
zała się tu pasterzowi Matka Boża. Od 1923 roku miejscem 
opiekują się Misjonarze Świętej Rodziny. – Jest to czas, kiedy 
możemy stanąć na ziemi uświęconej obecnością Matki Bożej, 
która z cudownego wizerunku spogląda na swe dzieci matczy-
nym, dobrotliwym wzrokiem – powiedział proboszcz góreckiej 
parafii ks. Piotr Lipski MSF.  
 
Najtrudniejsze chwile dla sanktuarium i kultu maryjnego stano-
wił czas reformacji i okres drugiej wojny światowej, kiedy klasz-
tor przekształcono w obóz zagłady dla duchowieństwa i jeńców 
wojennych. Koronacja obecnego obrazu Matki Bożej Góreckiej 
odbyła się na rok przed Milenium Chrztu Polski.  
 
Ks. Janusz Jezusek MSF przypomniał przekaz opisu objawie-
nia Matki Boskiej w Górce z XVII w., zapisany przez kronikarzy 
bernardyńskich. „Sama najświętsza Maryja Panna poświęciła, 
ulubiła i jeszcze swą prezencją przyozdobiła, kiedy się nie w 
obrazie jakim malowanym od malarza, nie w osobie rzniętej od 
snycerza, ale w swojej prawdziwej, wielką Jasnością otoczona, 
na ręce lewej maleńkiego Jezusa piastująca, nad studnią w 
tym gaju wykopaną od pasterzy (dla ich wygody), pokazała 
ubogiemu pastuszce na ten czas przy studni bydło pasącemu, 

co i samo bydło widząc to niezwyczajne widowisko, czyli cud 
(choć nierozumne pokazano, gdy poklękało). Pasterz zaś z 
bojaźni upadł na ziemię, przecież reflektując się coś wkrótce 
wstawszy z ziemi poszedł co prędzej do wsi bliskiej nazwanej 
Rataje to dzieło gorzkie oznajmiając i sprowadziwszy z tej wsi 
ludzi a potem i z miasta, pokazał im to wszystko, jako i bydło 
jeszcze nierozumne klęczało. Według relacji starszych ludzi, 
którzy na to patrzyli, a potem młodszym opowiadali i ci znowu 
młodszym, dlaczego to święte miejsce Bogu i Najświętszej 
Maryi Pannie jest na wieki oddane. Z tych zaś ludzi, którzy się 
zeszli byli póki Najświętsza Maryja Panna jeszcze się nad tą 
studnią w jasności prezentowała, a po zniknięciu chorzy, kale-
cy, którzy tam przybyli, zdrowo do domów powracali” – cyto-
wał. 
 

 
 
Dzisiaj Górka Klasztorna jest miejscem licznych uroczystości i 
pielgrzymek. Obecna świątynia otrzymała w 2015 roku tytuł 
bazyliki mniejszej. 
 
Przed błogosławieństwem i pożegnaniem uczestnicy uroczy-
stości przeszli w procesji eucharystycznej po Gaju Góreckim. 
W dniu odpustu zaplanowano również Godzinki o Niepokala-
nym Poczęciu NMP, Mszę św. dla małżonków i rodziców, a 
także nieszpory maryjne.                            Za: www.niedziela.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KOLEJNY WERBISTA KONSULTOREM 
KOMISJI EPISKOPATU DS. MISJI 
 
Msza św. i uroczysty koncert Lubelskiej 
Federacji Bardów uświetniły 40 rocznicę 
wizyty papieża Jana Pawła II w  Opac-
twie Cystersów w Krakowie-Mogile. 
Spotkanie na klasztornym dziedzińcu 
miało szczególny  charakter, ponieważ 
połączono je z obchodami 70-lecia No-
wej Huty. W  niedzielnych wydarzeniach, 
9 czerwca 2019 r. wzięły udział tłumy 
widzów, w sumie ponad tysiąc osób.  
O. Dominik Chucher OCist, opat szczy-
rzycki w homilii nawiązał do papieskich 
rozważań na temat pracy. 40 lat temu 

Jan Paweł II mówił w ogrodach opactwa: 
„Nie można oddzielić krzyża od ludzkiej 
pracy. Nie można oddzielić Chrystusa od 
ludzkiej pracy. To właśnie potwierdziło 
się tutaj w Nowej Hucie. I to był ten nowy 
początek ewangelizacji na początku 
nowego tysiąclecia chrześcijaństwa w 
Polsce”. O. Chucher zwrócił uwagę na 
realizację tych słów w naszych czasach i 
uniwersalność przesłania Jana Pawła II. 
Mszę św. uświetnił występ Chóru i Or-
kiestry OO. Cystersów pod kierownic-
twem Stanisława Kowalczyka. 
 
Kolejnym punktem obchodów było wrę-
czenie medali kapłanom zasłużonym dla 
Nowej Huty. Stowarzyszenie Moja Nowa 

Huta wskazało 70 osób, które na 70-
lecie najmłodszej dzielnicy Krakowa 
zostały wyróżnione specjalnymi meda-
lami. Wręczał je Sławomir Pietrzyk, 
prezes stowarzyszenia. Wśród nagro-
dzonych znaleźli się cystersi: o. Niward 
Karsznia OCist – wieloletni proboszcz, 
budowniczy klasztoru i kościoła na 
Szklanych Domach, o. Cyprian Świer-
czyński OCist – wieloletni katecheta, 
proboszcz parafii św. Bartłomieja w 
Mogile, podprzeor, o. Korneliusz Jac-
kiewicz OCist – wieloletni katecheta, 
przeor, magister nowicjatu, ale przede 
wszystkim autor popularnych książek 
dotyczących historii klasztoru i Mogiły, o. 
Paweł Mynarz OCist – organizator po-

http://www.niedziela.pl/
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mocy charytatywnej podczas Stanu 
Wojennego, założyciel Duszpasterstwa 
Nauczycieli „Ostoja”, dyrektor Męskiego 
Liceum św. Bernarda na Szklanych 
Domach a także pan Zbigniew Ferczyk – 
współtwórca, animator i działacz Dusz-
pasterstwa Hutników przy kościele Matki 
Boskiej Częstochowskiej na osiedlu 
Szklane Domy. Zasługi cystersów za-
prezentował o. Piotr Chojnacki OCist,  
opat mogilski.   
 
W imieniu nieobecnego o. Niwarda 
Karszni medal odebrał o. Augustyn 
Spasowicz – przeor z klasztoru na 
Szklanych Domach. O. Chojnacki zwró-
cił uwagę na wyjątkową symbiozę, jaka 
połączyła zakonników z Mogiły z miesz-
kańcami powstającego nowego miasta, 
które miało być miastem bez Boga. 
Symbiozę, która trwa do dziś, czego 
dowodem są wyróżnienia dla kapłanów, 
którzy od wielu lat pełnią posługę w 

najstarszych nowohuckich parafiach – w 
Mogile i na Szklanych Domach. 
 

 
 
Następnym punktem rocznicowych wy-
darzeń był koncert Lubelskiej Federacji 
Bardów. Nieprzypadkowo zaproszono 
akurat tych artystów. Jak zauważyła 
Maria Grochot z Nowohuckiego Centrum 
Kultury, współorganizatorka rocznico-
wych wydarzeń, lubelscy artyści zaist-
nieli 20 lat temu wykonując program 

oparty o poezję Karola Wojtyły. Ze sceny 
usytuowanej obok pomnika Jana Pawła 
II ozdobionej białymi i żółtymi kwiatami 
popłynęły znane i lubiane  utwory z płyty 
„Miłość mi wszystko wyjaśniła…”. 
Uczestnicy koncertu szybko zaczęli 
nucić wraz z zespołem „W mroku jest 
tyle światła…” czy utwory stworzone na 
podstawie najbardziej znanych wypo-
wiedzi Jana Pawła II – „Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Tej 
ziemi.” i „Nie ma wolności bez solidarno-
ści. Nie ma solidarności bez miłości”. 
Dużo radości sprawiła uczestnikom 
koncertu muzyczna zabawa powszech-
nie znaną opowieścią Jana Pawła II o 
wadowickich kremówkach. Kiedy na 
koniec zabrzmiała, brawurowo wykona-
na przez prowadzącą koncert Basię 
Stępniak-Wilk i członków zespołu ulu-
biona przez papieża Polaka „Barka”, na 
wielu twarzach widać było łzy wzrusze-
nia.                                   Jolanta Pawnik 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

PROWINCJAŁ MARIANÓW: POMNIK PRZED BAZYLIKĄ 
LICHEŃSKĄ ZOSTANIE ZMODYFIKOWANY 
 
Pomnik znajdujący się przed bazyliką licheńską, przedstawia-
jący Jana Pawła II i ks. Eugeniusza Makulskiego, został usu-
nięty. Podjęto decyzję o jego modyfikacji – będzie przedstawiał 
samego papieża Jana Pawła II. 
 
Zmieniony pomnik powróci na swoje miejsce prawdopodobnie 
jesienią. Jak informuje prowincjał Księży Marianów, ks. Tomasz 
Nowaczek MIC, w bazylice licheńskiej nie ma już wyekspono-
wanych wizerunków ks. Makulskiego. 
 
Znajdujący się przed Bazyliką Licheńską pomnik przedstawia-
jący Jana Pawła II i klęczącego przed nim budowniczego bazy-
liki, ks. Eugeniusza Makulskiego został usunięty. Decyzję tę 
podjął ks. Tomasz Nowaczek MIC przełożony Prowincji Pol-
skiej Zgromadzenia Księży Marianów w porozumieniu z zarzą-

dem prowincji i gospodarzami sanktuarium. Jak podkreśla w 
rozmowie z KAI, nastawa pomnikowa została zabrana i ulegnie 
modyfikacji. Za kilka miesięcy, prawdopodobnie jesienią, przed 
bazyliką stanie pomnik samego Jana Pawła II. 
 
Ks. Nowaczek zwraca uwagę, że wszystkie wizerunki ks. Ma-
kulskiego, których było w bazylice w sumie kilka – są od pew-
nego czasu systematycznie modyfikowane lub usuwane. 
„Obecnie żaden z nich nie jest już wyeksponowany” – podkre-
śla. 
 
Ks. Eugeniusz Makulski, marianin, budowniczy bazyliki w Li-
cheniu i kustosz sanktuarium w latach 1966 – 2004 jest nega-
tywnym bohaterem opublikowanego 11 maja br. filmu braci 
Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”. Oskarża się go o wyko-
rzystywanie seksualne małoletnich. Po emisji filmu, w nocy z 
13 na 14 maja, znajdujący się przed bazyliką pomnik przed-
stawiający Jana Pawła II i klęczącego przed nim ks. Makul-
skiego został zasłonięty. Wczoraj media podały informację o 
usunięciu pomnika.                                           Za: www.deon.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

OGÓLNOPOLSKI  KONKURS 
WIEDZY BIBLIJNEJ W NIEPOKALANOWIE 

 
W Niepokalanowie zakończył się dziś 
23. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblij-
nej. Zakres tegorocznej wiedzy biblijnej 
obejmował Księgę Wyjścia oraz List św. 
Pawła do Rzymian. Do końcowych eli-
minacji przystąpiło 123 finali-
stów. Zwycięzcy pojadą na pielgrzymkę 
do Ziemi Świętej. 
 
Mszy św. dla organizatorów, katechetów 
i uczestników w Bazylice NMP Wszech-
pośredniczki Łask w Niepokalanowie 
przewodniczył ks. bp Marek Solarczyk. 
– My musimy być tymi, którzy doprowa-
dzą innych do Boga. To apel do nas 
wszystkich, z tego miejsca, z Niepokala-

nowa – powiedział biskup pomocniczy 
warszawsko-praski. 
 
W homilii ks. bp Marek Solarczyk zazna-
czył, iż wszystko, co skupiamy wobec 
Słowa Bożego, to bogactwo. Zadał pyta-
nie do wszystkich zebranych: „Czy je-
steśmy gotowi, aby jedynym bogactwem 
w naszym życiu był Bóg?” Mówił, że tak 
samo, jak ukazuje postawa św. Maksy-
miliana Kolbego, człowiek musi być 
zawsze gotowy na Słowo Boga. 
 
W tym roku zakres wiedzy biblijnej 
obejmował Księgę Wyjścia oraz List św. 
Pawła do Rzymian wraz z wprowadze-
niami, przypisami i komentarzami oraz 
słownikiem pojęć. Do końcowych elimi-
nacji przystąpiło 123 finalistów, spośród 
których wyłoniono 7 laureatów. To wła-
śnie oni rozpoczną studia w trybie 

dziennym (bez egzaminów wstępnych) 
w wielu renomowanych uczelniach wyż-
szych, na kilkunastu kierunkach kształ-
cenia. 
 
Po ogłoszeniu wyników części pisemnej 
uczestnicy konkursu wzięli udział w 
etapie ustnym. Uroczystą galę poprowa-
dzili: przewodnicząca Oddziału Katolic-
kiego Stowarzyszenia „Civitas Christia-
na” we Wrocławiu Estera Ryczek oraz 
koordynator diecezji koszalińsko-
kołobrzeska Mateusz Gawroński. 
 
Do uczestników, organizatorów i kate-
chetów słowo skierował prezes Katolic-
kiego Stowarzyszenia „Civitas Christia-
na” Tomasz Nakielski. 
 
– Życzę Państwu, uczestnikom i naszym 
gościom, katechetom i kapłanom, opie-

http://www.deon.pl/
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kunom, aby ten dar spotkania tutaj w 
Niepokalanowie był Wieczernikiem, 
gdzie będziemy prosić o dary, o te wiel-
kie wspaniałe dary Pocieszyciela –
 dodał. 
 
Pierwsze trzy zwycięskie miejsca zajęły 
kolejno: Anita Łebedowska, Kamila 

Paluch i Rafał Paluchowski. Te osoby 
już wkrótce wybiorą się na Pielgrzymkę 
do Ziemi Świętej. 
 
– Czuję się doceniona, czuję, że ta pra-
ca nie poszła na marne. Czuję szczęście 
i przede wszystkim obecność Boga. To 
jest chyba dla mnie najważniejsze, czuć 

Jego wsparcie od początku, od momen-
tu, gdy zaczęłam się przygotowywać, do 
momentu, kiedy stanęłam na tej scenie – 
powiedziała Anita Łebedowska. 

Za: www.radiomaryja.pl  

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Refleksja tygodnia 
 
 

 

 

80-LECIE OŚRODKA FORMACYJNEGO MI W NIEPOKALANOWIE-LASKU 
Artykuł Doroty Koszałka 

 
W związku z przypadającą 17 czerwca 80 rocznicą powstania 
Ośrodka Formacyjnego MI w Niepokalanowie-Lasku, którego 
inicjatorem był św. Maksymilian Maria Kolbe, warto przypo-
mnieć historię tego miejsca, które w zamyśle św. Maksymiliana 
miało służyć jako dom wypoczynkowy dla braci, pracujących w 
nieodległym niepokalanowskim klasztorze dla chwały Niepoka-
lanej.  
 
„Lasek” – miejsce wypoczynku ducha 

 
„Idźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i odpocznijcie 
nieco” (Mk 6,31). Takie słowa wypowiada Jezus. Mówi je do 
Apostołów, utrudzonych pracą apostolską, zaspokajaniem 
potrzeb ubogich czy nieustannym obcowaniem z ludźmi, którzy 
tłumnie przychodzili, aby posłuchać ich Mistrza. Byli zwyczaj-
nie, po ludzku, zmęczeni. Chrystus doskonale zdawał sobie 
sprawę z tego, że „duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe” 
(Mt 26,41) i potrzebuje odpoczynku, wytchnienia i regeneracji 
sił. Apostołowie potrzebowali ciszy i skupienia, aby później z 
nowym zapałem podjąć obowiązki uczniów Chrystusa. 
 
Św. Maksymilian, jako gwardian Niepokalanowa, widział ciężką 
– od świtu do nocy – pracę swoich współbraci i, tak jak Chry-
stus, miał świadomość tego, że z czasem siły opuszczają 
człowieka, a wraz z nimi słabnie i duch, opuszcza go gorliwość 
i zapał do pracy. Potrzebuje on w związku z tym odejścia od 
codziennych obowiązków, wyciszenia się i odpoczynku na 
łonie przyrody. Na temat wartości i potrzeby odpoczynku mówił 
w jednym ze swoich rozważań przed modlitwą „Anioł Pański” 
św. Jan Paweł II, przebywając na wypoczynku w Pieve di Ca-

dore: „w kontakcie z naturą odzyskujemy siły fizyczne i ducho-
we, i czujemy potrzebę odczytywania głębokich prawd ukrytych 
w stworzeniu. Pochłonięci przez coraz szybszy rytm codzien-
nego życia, wszyscy potrzebujemy co jakiś czas zatrzymać się 
i odpocząć, aby poświęcić trochę więcej czasu na refleksję i 
modlitwę. (…) Uwalniając się od rytmów codziennego życia, 
które męczą i wyczerpują fizycznie i duchowo, człowiek ma 
możność odkryć na nowo najgłębsze fundamenty swego życia 
i postępowania. W chwilach wypoczynku (…) powinien uświa-
domić sobie fakt, że praca jest środkiem, a nie celem życia; ma 
też sposobność, by odkryć piękno milczenia jako przestrzeni, w 
której może odkryć samego siebie, aby wzbudzić w sobie 
wdzięczność i otworzyć się na modlitwę”. 
 
Warto o tym pamiętać, zwłaszcza dzisiaj, w dobie hedonizmu i 
pogoni za sukcesem, kiedy dla wielu praca i wynikające z niej 
benefity, powoli stają się wartością samą w sobie. Istnieje 
ciche przyzwolenie na spędzanie długich godzin w pracy, któ-
ra, choć początkowo może dawać wymierne efekty, jednak w 
zbyt dużym nasileniu prowadzi do poważnych szkód i ciężkie-
go uzależnienia, jakim jest pracoholizm. Coraz więcej ludzi 
żyjących współcześnie nie potrafi naprawdę w zdrowy sposób 
wypoczywać. Nie potrafi oderwać się od codzienności życia 
zawodowego. Dlatego potrzebne są oazy spokoju i ciszy, w 
których człowiek będzie mógł zregenerować swoje siły fizycz-
ne, psychiczne i duchowe. 
 
„Lasek” – historia i współczesność 

 

http://www.radiomaryja.pl/
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Niepokalanowski Gwardian szukał dla swoich współbraci miej-
sca, w którym będą mogli – jak sam mówił podczas poświęce-
nia domu w „Lasku” – „po ciężkiej pracy wypocząć, nabrać sił i 
więcej jeszcze dla zbawienia dusz, dla Niepokalanej pracować, 
coraz więcej się poświęcać. Ten dom będzie jeszcze jednym 
środkiem, który nam posłuży do realizowania naszego celu: 
zdobyć świat i wszystkie dusze dla Niepokalanej”. Chodziło mu 
o znalezienie miejsca nie nazbyt oddalonego od samego klasz-
toru w Niepokalanowie, tak aby w duchu ubóstwa nie genero-
wać dodatkowych kosztów na dojazd. Miało to być miejsce 
spokojne, położone w lesie, gdzie kontakt z żywą przyrodą 
dawał ukojenie i szybko regenerował nadwątlone zdrowie i siły 
braci. Idealnym miejscem, spełniającym wszystkie wymogi, był 
właśnie dom położony we wschodniej części Teresina, w odle-
głości 1,5 km od Niepokalanowa, znajdujący się w pobliskim 
lesie, do którego można było dojechać rowerem, a nawet dojść 
pieszo. 
Oficjalne poświęcenie domu odbyło się 17 czerwca 1939 r. o 
godz. 17.00. Dokonał tego osobiście św. Maksymilian M. Kol-
be, gwardian Niepokalanowa. Według relacji świadków tego 
wydarzenia, najpierw poświęcił kapliczkę na piętrze, a potem 
cały dom ze wszystkimi jego zakamarkami. Niebawem po 
poświęceniu domu, w lipcu, o. Maksymilian dokonał poświęce-
nia figury Niepokalanej, tej samej, która do dnia dzisiejszego 
stoi w lesie. 
 

 
 
Zgodnie z założeniami o. Maksymiliana dom w „Lasku” nie miał 
być jedynie zwykłym domem wypoczynkowym dla podupadłych 
na zdrowiu i siłach braci z niepokalanowskiego klasztoru. W 
swoim przemówieniu podczas poświęcenia jego Założyciel 
wyraźnie podkreślił, że „przybył jeszcze jeden nowy środek dla 
działalności Rycerstwa Niepokalanej”. Tak więc sam o. Mak-
symilian uważał „Lasek” za środek działania MI. Sam bardzo 
często tu przychodził. Chodząc po leśnych ścieżkach, rozmy-
ślał nad tym, jak zintensyfikować działania mające na celu 
rozwój MI. Najpiękniejsze fragmenty do książki o Matce Bożej 
powstały właśnie w „Lasku”. 
 
Myśl św. Maksymiliana, aby „Lasek” stał się ośrodkiem działal-
ności MI, w latach 80. minionego wieku podjęli na nowo br. 
Innocenty Wójcik i o. Stanisław Piętka. Stopniowo dojrzewało 
w nich pragnienie, aby dom w „Lasku” stał się Centrum Forma-
cji Rycerstwa Niepokalanej. To pragnienie skonkretyzowało się 
podczas kapituły prowincjalnej, która odbyła się w 1989 r. 
Przedstawiono na niej wniosek, aby przeznaczyć „Lasek” na 
dom formacyjny Rycerstwa Niepokalanej. Uchwała kapituły nr 
7 oraz dekret erekcyjny ówczesnego prowincjała o. Błażeja 
Kruszyłowicza z dnia 22 września 1989 r. przeznaczyły ten 
dom na dzieło formacji MI. Zalecono w nim całoroczną pracę 
rekolekcyjną. 
 

To wszystko stworzyło odpowiednie podstawy prawne, w zgo-
dzie z Konstytucjami Zakonu Braci Mniejszych Konwentual-
nych, na których można było oprzeć rozpoczętą już w 1986 r. 
działalność rekolekcyjno-formacyjną MI. 
 
„Lasek” – dom rekolekcyjny 

 
Działalność rekolekcyjna jest prowadzona od samego począt-
ku, zawsze z uwzględnieniem „Programu Duszpasterskiego 
Kościoła”, który na dany rok wyznacza Papież i Episkopat 
Polski. Kładzie ona szczególny nacisk na ufność Niepokalanej i 
bezgraniczne oddanie się Jej jako narzędzie. Podkreśla czyn 
rycerski, zarówno w pracy nad swoim osobistym uświęceniem i 
formacją, jak i w apostolstwie, zaś Rycerstwo Niepokalanej 
ukazuje jako sposób życia duchowego, całkowicie oddanego 
Niepokalanej Dziewicy, a na Jej wzór oddanego Bogu w Trójcy 
Jedynemu. 
 
Prowadzone w „Lasku” od 1986 r. rekolekcje formacyjne Ry-
cerstwa Niepokalanej swoim programem obejmują różne sta-
ny, zawody i grupy wiekowe oraz stopnie formacji. Zazwyczaj 
trwają one od trzech do pięciu dni. Turnusy te już od kilkunastu 
lat skupiają się nie tylko na formacji Polaków, ale mają charak-
ter międzynarodowy. „Lasek” gościł już grupy z Białorusi, Ukra-
iny, Litwy, Słowacji, Francji i wielu innych krajów świata. Orga-
nizowane są również turnusy dla niepełnosprawnych i osób z 
chorobą nowotworową. Wartym podkreślenia jest również fakt, 
że dom w „Lasku” stał się kolebką wielu powołań kapłańskich i 
zakonnych. Na chwilę obecną jest ich już ponad sto. 
 
Nową formą rekolekcji w duchu MI jest Szkoła Ewangelizacji 
Niepokalanej, Franciszkańskie Dni Skupienia oraz Rycerskie 
Dni Rodzin. 
 
Innym sposobem rozprzestrzeniania przez Centrum Formacyj-
ne w „Lasku” idei Rycerstwa Niepokalanej są misje parafialne, 
rekolekcje adwentowe i wielkopostne, prowadzone przez ojców 
pracujących w Centrum. Tego typu wyjazdy rekolekcyjne są 
wspaniałą okazją, aby propagować ideę Rycerstwa Niepokala-
nej bezpośrednio w parafiach. 
W l. 1999-2004, dzięki pomocy ludzi dobrej woli, dom w „La-
sku” został rozbudowany i nowocześnie wyposażony, a 17 
czerwca 2004 r. został uroczyście poświęcony przez kard. 
Józefa Glempa, Prymasa Polski. 
 
Od momentu utworzenia w Niepokalanowie-Lasku Ośrodka 
Formacyjnego Rycerstwa Niepokalanej w 1989 r. przełożonymi 
powstałej w ten sposób wspólnoty byli kolejno: 
Stanisław Piętka (1989-2004); 
Mirosław Adaszkiewicz (2004-2008); 
Marian Płuciennik (2008-2010); 
Ryszard Żuber (2010-2012); 
Stanisław Piętka od 2012. 
 
Rekolekcje prowadzone w „Lasku” w duchu MI od samego 
początku naznaczone były duchem chrystocentrycznym. Co-
dzienna Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu są 
tego wymownymi dowodami. W każdy piątek uczestnicy reko-
lekcji odprawiali Drogę Krzyżową, chodząc od stacji do stacji 
po lesie (stacje drogi krzyżowej wykonał Piotr Kuklak). W 
pierwszych latach rytm dnia rekolekcyjnego odmierzany był 
śpiewem kolejnych części „Godzinek o Niepokalanym Poczę-
ciu NMP”, które z czasem zostały zamienione na Liturgię Go-
dzin. Obok Chrystusa w sercach rekolektantów była zawsze 
obecna Jego Matka, Maryja. Jej cześć wyrażała się w codzien-
nym różańcu, rozważaniu tekstów o Niej i pozdrawianiu się na 
wzór mieszkańców Niepokalanowa imieniem „Maria”. Rekolek-
cje MI dla wielu osób okazywały się szczególnym czasem 
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łaski. Wielu rozwiązało tu swoje życiowe dylematy podczas 
rozmowy z ojcami, często w ukryciu, z dala od ludzkich oczu, 
odbywały się długie spowiedzi czy modlitwa wstawiennicza. 
Ludzie odchodzili z „Lasku” zawsze z zamiarem powrotu… i 
wracali, aby jeszcze raz przeżyć uniesienia serca i ducha. 
 
„Lasek” – osoby tworzące aurę 

 
Historii nie tworzą wydarzenia, lecz stojący za nimi ludzie – 
konkretne osoby, które własnym życiem wnoszą wkład w roz-
wój idei, miejsc i dzieł. „Lasek” w swoich opłotkach również 
przyjmował takie osoby, które dziś się wspomina jako ludzi 
tworzących jego niepowtarzalną aurę. 
 
Taką postacią, która wpisuje się w historię Niepokalanowa-
Lasku, jest Renata Kupis (1966-2010). Od 1988 r. trwale zwią-
zała ona swoje życie z tym miejscem oraz Rycerstwem Niepo-
kalanej, służąc zarówno w Ośrodku Rycerstwa Niepokalanej w 
Niepokalanowie (1988-1989) pomocą br. Innocentemu Wójci-
kowi, jak i w Ośrodku Formacyjnym MI w Niepokalanowie-
Lasku. Wybrana na Sekretarza Stowarzyszenia Narodowego 
Rycerstwa Niepokalanej w Polsce w 1999 r., pełniła ten urząd 
do samej śmierci. Koniec jej życia naznaczony chorobą nowo-
tworową, bólem i cierpieniem wydaje się być całkowitym zanu-
rzeniem się w myśl św. Maksymiliana Kolbego, która była mo-
torem jego działania, by swoje życie poświęcić całkowicie dla 
Niepokalanej, dla Niej zapracować się, zamęczyć, dać się 
zetrzeć na proch. W jakiś przedziwny sposób swoim życiem 
przełożyła teorię swojej pracy magisterskiej, napisanej na ATK 
pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mariana Graczyka na temat 
„Teologia cierpienia w pismach i konferencjach św. Maksymi-
liana Kolbego”, na praktykę życia. 
 
Wspominając historię niepokalanowskiego „Lasku”, nie sposób 
przemilczeć odbywających się w nim rekolekcji i tych, którzy 
tworzyli szczególną aurę tego miejsca. Jak wspomina wielu 
animatorów i uczestników rekolekcji w Niepokalanowie-Lasku, 
tę aurę tworzyli ojcowie tu pracujący, wspomniany już o. Stani-
sław Piętka, o. Mirosław Adaszkiewicz, o. Lech Bachanek, o. 
Michał Brzezicha, o. Jerzy Szyran, o. Piotr Lenart, o. Grzegorz 
M. Szymanik oraz ci, którzy aktualnie stanowią trzon rekolek-
cyjny Niepokalanowa-Lasku: o. Stanisław Piętka, o. Ryszard 

Żuber, o. Piotr Lenart, o. Sylwester Gąglewski, o. Michał Brze-
zicha, o. Robert Stachowiak czy o. Grzegorz Owsianko. 
 
Następna grupa osób, bez których rekolekcje byłyby niemożli-
we, to „mamy” – panie pracujące w kuchni: Renia, Maria, Ka-
zimiera. Osoby, które często musiały znosić nieporadność 
uczestników w obieraniu ziemniaków czy niezdolność do za-
chowania porządku. 
 
W czasie turnusów rekolekcyjnych opiekę medyczną zapew-
niała emerytowana pielęgniarka oddziałowa, Regina, która 
spieszyła z pomocą w naglących wypadkach. Dzisiaj tak samo 
„Lasek” wspiera p. Krystyna z Sochaczewa. 
 
Nie wolno nam również zapominać o animatorach, których nie 
sposób wymienić, zarówno świeckich, jak i kleryków zakon-
nych i diecezjalnych. Pozwolimy sobie jedynie na dwa histo-
ryczne nazwiska: Dorota Semenowicz (Sajan) i Alina Świniar-
ska (Skibińska). Obie panie naznaczyły Niepokalanów-Lasek 
swą obecnością od samego początku. W 1986 r. Dorota Sajan 
przywiozła do Niepokalanowa-Lasku grupę Rycerstwa Niepo-
kalanej ze Świdnicy. Ten pierwszy turnus poprowadził o. Stani-
sław Piętka. Od tego momentu zrodziła się idea przeznaczenia 
tego domu na rekolekcje MI. Druga postać wpisująca się w 
rekolekcje MI to Alina Skibińska, która zapisała się jako anima-
tor muzyczny, a dziś pracownik Ośrodka Rycerstwa Niepoka-
lanej w Niepokalanowie, wciąż nierozerwalnie związana z 
Rycerstwem Niepokalanej. Warto wspomnieć o jej dużym 
wkładzie w wydanie w Niepokalanowie „Śpiewnika Rycerstwa 
Niepokalanej”, który przez wiele lat był podstawą śpiewu w 
Niepokalanowie-Lasku. 
 
*** 
 
Tak! „Lasek” wciąż pełni funkcję, jaką mu wyznaczył św. Mak-
symilian M. Kolbe. Ludzie nabierają tu sił i odzyskują zdrowie. I 
nie chodzi tylko o zdrowie fizyczne, ale o wiele bardziej o 
zdrowie duchowe, którego utrata bywa dla współczesnego 
człowieka częstokroć o wiele bardziej tragiczna w skutkach, niż 
utrata sił fizycznych.                                          Dorota Koszałka  
   

 
 
 

 
 

  Wiadomości ze świata 
 

 
 

 

PAPIEŻ FRANCISZEK DO KAPITUŁY FRANCISZKANÓW 
 
Do życia duchem Ewangelii w brater-
stwie i uniżeniu oraz do głoszenia pokoju 
Papież zachęcił członków kapituły gene-
ralnej franciszkanów, Braci Mniejszych 
Konwentualnych. 
 
Franciszek podkreślił, że ich misja winna 
być niczym innym, jak żywą Ewangelią i 
upodabnianiem się do Chrystusa. Reali-
zuje się to poprzez życie w braterstwie, 
które jest darem i które wymaga zaan-
gażowania wszystkich. Takie właśnie 
życie staje się profetycznym znakiem w 
Kościele i świecie. 
 
Papież zachęcił także franciszkanów do 
życia w pokorze i uniżeniu wbrew logice 

świata, gdzie liczy się sukces za wszelką 
ceną i zajmowanie pierwszych miejsc. 
Wskazał także na potrzebę bycia ludźmi 
pokoju, co niesie ze sobą konieczność 
pojednania z sobą samym, Bogiem i 
światem. 
 
“Pojednanie jest preludium pokoju, który 
pozostawił nam Jezus. Pokój, który nie 
jest brakiem problemów, ale który przy-
chodzi wraz z obecnością Boga w nas i 
wyraża się w tym wszystkim, kim jeste-
śmy, co robimy i co mówimy – podkreślił 
Ojciec Święty. – Bądźcie posłańcami 
pokoju najpierw swoim życiem, a potem 
słowami. W każdej chwili bądźcie narzę-
dziami przebaczenia i miłosierdzia. Wa-

sze wspólnoty niech się staną miejsca-
mi, gdzie doświadcza się miłosierdzia.” 
 
Aby podołać wszystkim wyzwaniom, 
przed którymi stoją dziś franciszkanie i 
cały Kościół Papież podkreślił potrzebę 
solidnej i odpowiedniej formacji. 
 
“Potrzebna jest formacja integralna, 
która obejmuje wszystkie wymiary czło-
wieka. Formacja zindywidualizowana i 
ciągła, jak droga, która trwa całe życie. 
Formacja serca, która zmienia nasz 
sposób myślenia, odczuwania i postę-
powania. Formacja do wierności, będąc 
świadomi, że dziś żyjemy w kulturze 
tego, co prowizoryczne, gdzie «na zaw-
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sze» jest bardzo trudne, a wybory osta-
teczne nie są w modzie – stwierdził 
Franciszek. – W tym kontekście trzeba 
solidnych formatorów oraz ekspertów od 

słuchania i dróg, które prowadzą do 
Boga, zdolnych do towarzyszenia innym. 
Formatorów, którzy znają sztukę roze-
znawania i towarzyszenia. Tylko w ten 

sposób będziemy mogli choć w części 
powstrzymać krwotok porzuceń dotyka-
jący życia kapłańskiego i zakonnego.” 

 Za: www.vaticannews.va  
 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PAPIEŻ DO TRYNITARZY:  WYCHODŹCIE ZE 
SCHEMATÓW, ABY DOTRZEĆ DO MŁODYCH 

 

Na potrzebę ciągłego, pokornego i cierpliwego towarzyszenia 
młodym zwrócił uwagę Papież w przemówieniu skierowanym 
do członków Zakonu Trójcy Przenajświętszej zwanego trynita-
rzami. Przyjął ich na audiencji z okazji kapituły generalnej za-
konu, która odbywa się w Rzymie. 
 
Franciszek odwołał się do tematu kapituły, którym jest duszpa-
sterstwo ludzi młodych oraz powołań. Przyznał, że dziś jest to 
trudne pole ewangelizacji, gdyż nie zawsze łatwo jest wejść w 
język, kulturę i myślenie młodych. Do tego dochodzi jeszcze 
wszechobecna kultura pustki i relatywizmu, gdzie wielkie tema-
ty dotyczące życia straciły na wartości. 
 
Pomimo tych trudności Papież wskazał, że jest wielka liczba 
młodych, którzy szukają pełni sensu życia oraz z pasją kochają 
Jezusa i ludzi. Nawet ci, którzy o tym nie mówią szukają szczę-
ścia, miłości, a więc pragną Boga, trzeba tylko uporządkować 
ich sposób myślenia i działania oraz nadać im odpowiedni 
kierunek. Dlatego Franciszek wezwał trynitarzy do kreatywno-
ści, aby pomogli młodym w rozeznawaniu powołania. 
Aby móc zrealizować to zadanie Papież podkreślił, że potrzeba 
być blisko młodych oraz im towarzyszyć. 
“Bliskość jest jedyną rzeczą, która może zagwarantować – 
mówiąc ewangelicznie – owocną relację z młodymi. Otwórzcie 
wasze domy i wspólnoty dla młodych, aby mogli dzielić z wami 
modlitwę, braterstwo, ale przede wszystkim otwórzcie dla nich 
wasze serca – zachęcał trynitarzy Ojciec Święty. – Niech po-
czują się kochani, takimi jakimi są. Bądźcie dla nich starszymi 

braćmi, z którymi można porozmawiać, którym będą mogli 
zaufać. Słuchajcie ich, dialogujcie z nimi, wspólnie rozeznawaj-
cie. To prowadzi do zmęczenia, ale ono jest ceną, którą płaci-
my. Niech czują, że naprawdę ich kochacie i dlatego możecie 
zaproponować im wysoko zawieszoną poprzeczę miłości, jaką 
jest świętość, droga życia chrześcijańskiego pod prąd, tak jak 
błogosławieństwa.” 
 

 
 
Franciszek zaznaczył, że w duszpasterstwie ludzi młodych 
konieczne jest także wychodzenie do każdego z nich, nawet do 
tych, którzy wydają się być daleko i nie są zainteresowani. Stąd 
potrzeba wychodzenia z utartych schematów oraz cierpliwości i 
wytrwałości. Zadaniem duszpasterzy jest siać, a wzrost daje 
Pan, owoce zaś, być może, będą zbierali inni. „Oby wasze 
duszpasterstwo młodzieżowe – życzył trynitarzom Papież – 
było dynamiczne, zaangażowane, radosne, bogate w nadzieję, 
zdolne do ryzykowania i zawsze pełne Boga, którego młodzi 
potrzebują najbardziej, aby zaspokoić pragnienie pełni” – pod-
kreślił Papież.           Za: www.vaticannews.va 

http://www.vaticannews.va/
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BEATYFIKACJA EDVIGE 
CARBONI, SALEZJAŃSKIEJ 
WSPÓŁPRACOWNICZKI 
 
W sobotę 15 czerwca, w Pozzomaggiore 
na Sardynii kard. Angelo Becciu, prefekt 
Kongregacji ds. kanonizacyjnych, beaty-
fikował, w imieniu Ojca Świętego, Edvige 
Carboni, kobietę pokorną i silną, której 
życie było “zakorzenione w Bogu”. Prze-
żywała je w domu, wykonując prace 
ręczne i służąc rodzinie oraz tym 
wszystkim potrzebującym, których spo-
tkała, doznając nadprzyrodzonych łask i 
nadzwyczajnych darów. 
 
Urodziła się 3 maja 1880 roku w Pozzo-
maggiore. Pragnęła zostać zakonnicą, 
ale musiała zostać z chorą matką. Od 
tego czasu prowadzi życie domowe, 
które jest wstrzemięźliwe i skupione, 
przeplatając zajęcia domowe z chwilami 
modlitwy. 14 lipca 1911 roku pojawiły się 
na jej ciele znaki Męki Jezusa. Te i inne 
mistyczne zjawiska, które były jej przypi-
sywane, stały się przedmiotem docho-
dzenia, w czasie procesu kanonicznego 

w 1925 roku, któremu z całym posłu-
szeństwem się poddała. Przeniosła się 
więc do Rzymu, a było to właśnie w tych 
latach, które bezpośrednio poprzedziły 
wybuch II wojny światowej. 
 

 
 
Od kiedy zamieszkała w Rzymie, gdzie 
przebywała aż do śmierci (1938-1952), 
zaczęła należeć do salezjańskiej parafii 
pw. Maryi Wspomożycielki przy ulicy 
Tuscolana. Każdego ranka udawała się 
do salezjańskiego kościoła, by uczestni-
czyć we Mszy św. i przystąpić do Komu-
nii; trwała samotnie w skupieniu w kapli-
cy św. Anny, gdzie miała miejsce więk-
szość ekstaz i nadzwyczajnych wyda-
rzeń. 25 września 1941 roku została 
salezjanką współpracownicą. 
 

Miała wielkie nabożeństwo do Maryi, 
która ukazała się jej kilkakrotnie, otrzy-
mując od niej liczne łaski. Ukazywali się 
jej liczni święci, a przede wszystkim 
Ksiądz Bosko i Dominik Savio. W tych 
widzeniach Ksiądz Bosko udzielał jej 
wskazówek, zachęcał do nabożeństwa 
do Madonny, dodawał otuchy w trudno-
ściach, prosił ją o modlitwy i ofiary, uka-
zał jej to wielkie dobro, jakie czynili sale-
zjanie, chwaląc świętość niektórych z 
nich, i zachęcał ją do darzenia miłością 
sióstr salezjanek. 
 
Kard. Becciu powiedział podczas homilii 
w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej: “Bło-
gosławiona Edvige wciela najpiękniejsze 
cnoty kobiety z Sardynii tamtych cza-
sów. A jednak z jej życia wyłaniają się 
elementy, które czynią bardzo aktualne 
jej świadectwo… Jej proste i głębokie 
doświadczenie duchowe, stojące pod 
znakiem miłości nie znającej granic, 
bezgranicznej pokory i nieustającej   mo-
dlitwy, jest wciąż aktualnym wzorem, 
ponieważ ukazuje, że także w prostym i 
zwyczajnym życiu można doświadczyć 
stałej komunii z Bogiem i apostolatu, 
który charakteryzuje się ukochaniem 
zranionej i potrzebującej ludzkości”.                

Za: www.infoans.org   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
   

PAPIEŻ FRANCISZEK POŚWIĘCIŁ KORONY 
DLA AMERYKAŃSKIEJ CZĘSTOCHOWY 

 

Ojciec Święty Franciszek pobłogosławił korony, którymi zosta-
nie przyozdobiona Ikona Matki Bożej Jasnogórskiej 
w Amerykańskiej Częstochowie, w dniu 25 sierpnia 2019 r. 
Poświęcenie miało miejsce przy okazji środowej audiencji pa-
pieskiej 12 czerwca na Placu Świętego Piotra w Watykanie.  
 
Na audiencji obecni byli: o. Tadeusz Lizińczyk, Prowincjał Pau-
linów w USA oraz o. Mikołaj Socha, dyrektor Sanktuarium Mat-
ki Bożej Częstochowskiej w Doylestown. Jednocześnie na 
prośbę Ojca Prowincjała, Papież pobłogosławił wszystkich 
pielgrzymów oraz posługujących w naszym Sanktuarium ojców 
i braci paulinów. Ze swej strony papież Franciszek poprosił 
także o modlitwę za niego.  
 
W czasie audiencji Ojciec Święty zwrócił się do Polaków w 
następujących słowach: „Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów 
polskich. Wiem, że wielu z was i tysiące waszych rodaków 
uczestniczyło w niedzielę w Marszach dla Życia, niosąc prze-
słanie, że życie jest święte, ponieważ jest darem Boga. Jeste-
śmy wezwani, by go bronić i służyć mu, już od poczęcia w łonie 
matki, aż po to starcze, często schorowane i cierpiące. Nie 

wolno życia niszczyć, czynić przedmiotem eksperymentów lub 
fałszywych koncepcji. Proszę módlcie się o szacunek dla życia 
ludzkiego, o zachowanie wartości ewangelicznych i rodzinnych. 
Z serca błogosławię wam i waszym bliskim”.  
 

 
 
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy na uroczystość koronacji, 
która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2019 r. w Doylestown. 
Niech nasza obecność w tym szczególnym dniu będzie świa-
dectwem naszej wiary, umiłowania Matki Bożej i wdzięczności 
za Jej nieustanne wstawiennictwo w naszym życiu.  o. Tymote-
usz Tarnacki OSPPE                            Za: www.jasnagora.com  

 
 
 

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/06/Włochy-–-Beatyfikacja-Edvige-Carboni-salezjanki-współpracownicy.jpg
http://www.infoans.org/
http://www.jasnagora.com/
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„BENE MERITO” 
DLA OJCA HIERONIMA 
 
Odznaka honorowa „Bene Merito” jest 
przyznawana przez Ministra Spraw 
Zagranicznych RP za działalność 
wzmacniającą pozycję Polski na arenie 
międzynarodowej. 
 
W dniu 12 czerwca w Ambasadzie RP 
w Pradze o. Hieronim Kaczmarek OP 
otrzymał odznakę „Bene Merito”, któ-
ra jest przyznawana za działalność 
wzmacniającą pozycję Polski w świecie. 
W imieniu ministra spraw zagranicznych 
odznakę wręczyła ambasador RP 
w Republice Czeskiej Barbara Ćwioro. 

 
Wręczając odznakę, Ambasador podzię-
kowała o. Hieronimowi za opiekę 
nad Polską Parafią od 2011 roku. Pod-
kreśliła, że dzięki osobistemu zaanga-
żowaniu o. Hieronima, patronem Polskiej 
Parafii w Pradze stał się św. Jan Paweł 
II. W swojej działalności o. Hieronim 
integrował nie tylko parafian, ale całą 

polską społeczność w Pradze. Inicjował 
on współpracę Parafii z wszystkimi pol-
skimi instytucjami i środowiskami (Am-
basada RP, Instytut Polski, Klub Polski, 
Klub Polskiego Biznesu, Stowarzyszenie 
Trampolina, grupa „Polacy w Pradze”).  
 

 
 
Szczególnym wyrazem współpracy 
i spotkania tych środowisk stało się 
parafialne święto „Karolki”, w czasie 
którego obchodzono rocznicę urodzin 
św. Jana Pawła II. Ambasador Barbara 
Ćwioro przypomniała publikacje o. Hie-
ronima na temat relacji Kościół – pań-
stwo w Republice Czeskiej. Były one 
wydane w dwóch w dwóch wersjach 
językowych, jako „Czechy. Kościół 
i państwo” (Kraków 2016) oraz „Církev 
a stát. Český případ” (Brno 2017). Po-
nadto zwrócono uwagę na udział o. 
Hieronima w kilku konferencjach 

i kongresach naukowych oraz  publiko-
wanie artykułów w książkach nauko-
wych. 
 
Obecny na uroczystości o. kardynał 
Dominik Duka OP podkreślił, że  uhono-
rowanie proboszcza Polskiej Parafii 
w Pradze jest wyrazem uznania zarówno 
dla Kościoła katolickiego w Czechach, 
jak i Zakonu Dominikanów. Przy 
tej okazji wyraził wdzięczności Polskiej 
Prowincji Dominikanów za pomoc 
świadczoną czeskim braciom w czasie 
rządów komunistycznych. Wyraził też 
uznanie o. Hieronimowi za odwagę 
przyjścia w roku 1991 do kraju tak  zlai-
cyzowanego, jakim są Czechy, aby 
pomóc w odnowie życia zakonnego. 
Pomoc ta polegała na pełnieniu funkcji 
wychowawcy  młodych dominikanów 
z Czech i ze Słowacji. 
 
W uroczystości udział wzięli także 
przedstawiciele wielu polskich instytucji 
w Pradze,  przedstawiciel nuncjatury 
oraz członkowie Polskiej Parafii 
i przyjaciele o. Hieronima. 

 Za: www.info.dominikanie.pl    

_____________________________________________________________________________________________________________________

GENERAŁ PAULINÓW Z WIZYTĄ W BUFFALO 
 
Zgodnie z przepisami Konstytucji i Dyrektorium Zakonu Świę-
tego Pawła Pierwszego Pustelnika, generał Zakonu Paulinów 
o. Arnold Chrapkowski wraz z o. Michałem Lukoszkiem, wika-
riuszem generalnym Zakonu przeprowadził wizytację zwyczaj-
ną w domu zakonnym w Buffalo (Prowincja Amerykańska) w 
dniach 8-9 czerwca.  
 
W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego o. Arnold Chrapkow-
ski przewodniczył uroczystej Eucharystii w parafialnym kościele 
pw. Bożego Ciała. Przedstawiciele parafii: Janusz Serafin i 
Helena Gołębiewska, przywitali dostojnego gościa według 
staropolskiej tradycji chlebem i solą. Podczas liturgii dziękowa-
no Bogu za 15. lat posługi paulińskich zakonników w diecezji 
Buffalo. Na zakończenie Mszy św. przewodnicząca rady para-
fialnej Beverli Sikora, podziękowała za dar wspólnej modlitwy i 
posługę paulinów w parafii.  
 
O. Michał Lukoszek sprawował Mszę św. w sąsiedniej parafii 
Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, diecezjalnym Sanktua-
rium Św. Jana Pawła II, gdzie funkcję proboszcza pełni o. To-
masz Wilk.  
 

Po liturgii ojcowie wizytujący mieli możliwość rozmowy z para-
fianami obydwu parafii podczas wspólnego posiłku.  
Generał Zakonu Paulinów i wikariusz generalny spotkali się 
również z biskupem diecezji Ryszardem Malone.  
 

 
Kościół Bożego Ciała w Buffalo, wybudowany przez O. Jacka Fudzińskiego OFMConv 

 
Wspólna modlitwa i błogosławieństwo generała o. Arnolda 
Chrapkowski Chrapkowskiego, udzielone w kaplicy domowej, 
zakończyły zwyczajną wizytację kanoniczną w Buffalo.  o. Mi-
chał Czyżewski                                      Za: www.jasnagora.com  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

FRANCISZKAŃSKA „KAPITUŁA 

NAMIOTÓW” W WELS 
 
Po raz drugi współbracia, przynależący 
do Prowincji Wniebowzięcia NMP 
z siedzibą w Katowicach-Panewnikach, 

a pracujący w klasztorach na zachodzie 
Europy, mieli okazję spotkać się w Wels, 
w Austrii na tak zwanej „Kapitule namio-
tów”. Kapituła odbywała się w dniach od 
11 do 13 czerwca 2019 r. 
 
Przewodnią myślą spotkania były roz-
ważania o. Syracha Janickiego OFM na 

temat ślubu ubóstwa. Jednym 
z podstawowych elementów bycia ubo-
gim jest danie czasu drugiemu, co uczy-
niliśmy podczas wspólnego spotkania. 
W Kapitule Namiotów wzięli udział 
współbracia z klasztorów w Freystadt, 
Berchtesgaden, Bensheim, Bezau, Ma-

https://www.youtube.com/watch?v=U_b_m1MxZ3g&t=13s
http://www.info.dominikanie.pl/
http://www.jasnagora.com/
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ria Lankowitz i współbracia pracujący na 
parafiach w Austrii. 
Na Kapitule był obecny minister prowin-
cjalny o. Antonin Brząkalik OFM, towa-
rzyszył mu nowo wybrany wikariusz 
prowincji o. August Smyczek OFM, 
a także współbracia definitorzy: o. Dy-
mitr Żeglin OFM i o. Sergiusz Bałdyga 
OFM, oraz brat krawiec Marek Trepczyk 
OFM. 
 
Podczas trwania kapituły był czas na 
wspólną modlitwę, Eucharystię oraz 
rozmowy. W trakcie spotkań bracia mo-
gli wymienić się marzeniami odnoszą-
cymi się do prowincji zakonnej, a także 
swoimi prywatnymi. Mieliśmy także oka-
zję, do dzielenia się dobrem wnoszonym 

przez współbraci pracujących w krajach 
zachodnich, a które przyczynia się do 
pożytku całej prowincji zakonnej. 
 

 
 
Podczas trwania kapituły zostały przed-
stawione poszczególnym współbraciom 

zmiany personalne, które wejdą w życie 
w czasie wakacyjnym. 
 
Wiele wspólnie spędzonego czasu zao-
wocowało, kolejnymi planami na przy-
szły rok, które poszerzymy o wspólny 
wyjazd do współbraci pracujących na 
parafii w Austrii. 
 
Niech Boży Duch, i  opieka św.  Fran-
ciszka będzie dla nas wszystkich pomo-
cą w codziennym dawaniu czasu sobie 
i drugiemu człowiekowi, a zwłaszcza 
współbratu.o. Bartymeusz Trąbecki OFM 

       Za: www.prowincja.panewniki.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________

„FEDERACJA REGNUM CHRISTI”  DLA  LEGIONISTÓW  CHRYSTUSA 
 
Stolica Apostolska ustanowiła Federację Regnum Christi. W jej 
skład wchodzą zgromadzenie Legionistów Chrystusa oraz 
osoby konsekrowane i świeccy z Ruchu Regnum Christi. 
 
Ustanowienie Federacji to kolejny etap na drodze duchowej 
odnowy, jaką od ośmiu lat przechodzą zgromadzenia i ruchy 
założone przez ks. Marciala Maciela. To właśnie wtedy ujaw-

nione zostały nadużycia i przestępstwa, jakich dopuszczał się 
ten meksykański duchowny. Niezbędny w takiej sytuacji proces 
odnowy został przeprowadzony pod nadzorem papieskich 
delegatów. Legioniści zreformowali swoje konstytucje, osoby 
konsekrowane uzyskały status stowarzyszenia życia apostol-
skiego na prawie papieskim, a świeccy wypracowali nowy regu-
lamin. Teraz wszyscy stanowią jedną Federację, której statuty 
zostały zatwierdzone na okres próbny 5 lat. 

                         Za: www.vaticannews.va 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ODBUDOWA POLSKIEGO KOŚCIOŁA 
W SYBERYJSKIM BIAŁYMSTOKU 

 
W przeddzień święta św. Antoniego 
(12.06) w wiosce Białystok pod Tom-
skiem na Syberii położono kamień wę-
gielny pod nową kaplicę. Uroczyste 
wbicie łopaty i poświęcenie ziemi odbyło 
się na fundamentach kościoła, który 
spłonął w 2017 roku. Zakończenie bu-
dowy kaplicy we wsi Białystok, planowa-
ne jest na koniec 2019 r. Budynek bę-
dzie wykonany z klejonego drewna. 
 
12 czerwca br. w wiosce Białystok pod 
Tomskiem oficjalnie i uroczyście rozpo-
częto odbudowę spalonego w 2017 r. 
kościoła. W wydarzeniu, oprócz miesz-
kańców wioski, udział wzięli goście spe-
cjalni: p. Antonina Hubska ze Związku 
Sybiraków na Florydzie oraz o. Bogu-
sław Steczek SJ, prowincjał jezuitów z 
Moskwy. 
 

Ojciec Krzysztof Korolczuk SJ, pro-
boszcz parafii w Białymstoku podkreśla 
znaczenie dnia, w którym rozpoczyna 
się odbudowa kościoła.  
 

 
 
– Poświęcenie miejsca pod budowę 
kaplicy odbyło się w przeddzień święta 
św. Antoniego z Padwy, pod którego 
wezwaniem był i będzie kościół. Polacy, 
którzy w 1908 r. postawili świątynię, 
wybrali św. Antoniego na swojego patro-
na. Jego relikwie spoczywają w Padwie, 
we Włoszech, w bazylice wzniesionej na 
jego cześć. Dziś kontynuujemy tradycję 
polskich osadników, którzy przybyli do 

Białegostoku pod koniec XIX w. i na 
początku XX w.  
 
Fundusze na odbudowę kościoła zbiera-
ne były od osób indywidualnych oraz 
instytucji w Polsce i zagranicą. Koszt 
nowej budowli wyniesie 110 tys. euro. 
Ewentualna nadwyżka przeznaczona 
zostanie na stworzenie miejsca rekreacji 
dla dzieci i młodzieży z wioski Białystok 
oraz dom modlitwy w Kriwoszejno, cen-
trum rejonu. 
 
Kościół w Białymstoku na Syberii spłonął 
w kwietniu 2017 r., dwa dni po Wielka-
nocy. Budynek został zbudowany w 
1908 r. przez dobrowolnych, polskich 
przesiedleńców (osadników) z wileń-
skiej, grodzieńskiej i siedleckiej guberni. 
Przyczyną pożaru było spięcie elek-
tryczne. Do 2017 r. był jednym z dwóch 
ostatnich, funkcjonujących, drewnianych 
budynków sakralnych na Syberii, wybu-
dowanych na początku XX w. przez 
Polaków.                     Za: www.jezuici.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________

PIERWSZA OBLACKA MISJA ŚWIĘTA W CZECHACH 

 
Oblaci z Republiki Czeskiej (Prowincja Środkowoeuropejska) 
przeprowadzili pierwszą misję świętą w swoim kraju. Do wyda-
rzenia przygotowywali się przez dłuższy czas, między innymi 
formując przez ponad rok grupę ewangelizacyjną. W jej skład 
weszło sześciu oblatów z dwóch komunitetów (Plasy i Klokoty) 

oraz kilkunastu młodych ludzi, związanych z naszym chary-
zmatem. 
 
Po raz pierwszy w nowoczesnej historii misjonarzy oblatów w 
Republice Czeskiej nasze dwie wspólnoty zobowiązały się do 
wspólnego projektu ewangelizacyjnego, podobnego do tego, 
który powstał przy narodzinach naszego zgromadzenia misyj-
nego: misji ludowej. Eugeniusz zebrał kilku równie entuzja-
stycznych braci i udał się na misje ludowe. Od tego czasu mi-

http://www.prowincja.panewniki.pl/
http://www.jezuici.pl/
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nęło ponad 200 lat; w międzyczasie oblaci stali się ekspertami 
w misjach zagranicznych, wkroczyli w inne obszary ewangeli-
zacji; świat się zmienił, człowiek się zmienił, ale pozostało pra-
gnienie pełni życia i radości, jak również spłaszczona bliskość 
człowieka. I tak próbujemy dzisiaj. 
 
Właśnie przeorganizowaliśmy misje ludowe na festiwal wiary, 
prowansalskie Grans, gdzie miały miejsce pierwsze oblackie 
misje ludowe, na praskie osiedle i przyległy obszar w Taborze 
– Klokoty. Nie chodzi tylko o „przebudzenie” parafii, ale o wyj-
ście. Chcieliśmy opuścić nasze kościoły, nasze wspólnoty, 
domy pielgrzymkowe, wyjść z naszego języka, naszych katolic-
kich baniek. „Ruszaj na ulice i na plac… ruszaj tam, gdzie są 
ludzie!”, przez sześć lat nawołuje papież Franciszek – dzieli się 
o. Vlastimil Kadlec OMI. 
 

 
 
Na rozpoczęcie misji została odprawiona Eucharystia, której 
przewodniczył bp Pavel Posád – biskup pomocniczy diecezji 
czeskobudziejowickiej. Poświęcił i nałożył pamiątkowe krzyże 
oraz posłał ewangelizatorów do posługi w diecezji. 
 
Misja przebiegała pod nazwą “Festival of faith: Pošli to dál” (w 
tłumaczeniu na język polski: “Przekaż dalej”). Rano miała miej-
sce ewangelizacja uliczna, która miała na celu zaproszenie jak 
największej grupy ludzi na wieczorne spotkania. Towarzyszyła 
jej gra na instrumentach, śpiew oraz… puszczanie baniek my-
dlanych. W ramach misji oblaci wraz z wolontariuszami odwie-
dzali osoby chore i starsze. Kulminacją każdego dnia były wy-
darzenia popołudniowe, na które składały się pantomimy, kon-
certy i kursy wiary. Te ostatnie stanowiły cykl katechez o pod-
stawowych prawdach wiary chrześcijańskiej. Wszystko to pro-
wadziło do celebracji eucharystycznej. 
 

Idea zrodziła się po prostu z naszej wiary, naszego charyzmatu 
świętego Eugeniusza. Czujemy naglącą potrzebę wyjścia do 
ludzi, być blisko nich, zrobić coś dla Jezusa, wykonać coś ra-
zem jako oblacka rodzina… Jednym z naszych skromnych 
wysiłków była ta misja – dzieli się Zuzana Lášková, jedna z 
młodych wolontariuszek, która pomagała w prowadzeniu misji 
świętej. 
 
Dużą pomocą w przygotowaniu i przeprowadzeniu misji świętej 
było doświadczenie oblatów z Włoch, którzy praktykują regu-
larnie tę podstawową formę głoszenia Ewangelii, zawartą w 
charyzmacie św. Eugeniusza. Dla misjonarzy z Czech było to 
nowe doświadczenie. Chrześcijaństwo u naszych południo-
wych sąsiadów ma dość specyficzny charakter. Nie chodzi 
nawet o fakt, że katolików jest zaledwie około 3 milionów na 10 
milionów populacji kraju, ale o mocną niechęć do instytucji 
Kościoła. 
 
Ludzie tutaj są bardzo wrażliwi na sprawy religijne, nie lubią 
Kościoła, instytucji Kościoła. Są bardzo czuli na punkcie swojej 
wolności i nie lubią żadnej formy kierowania ich życiem (jest to 
konsekwencja opresji komunistycznej w naszej historii), szcze-
gólnie w tych czasach, w obliczu przypadków nadużyć seksu-
alnych i innych złych rzeczy, które kojarzą się z Kościołem. Ale 
oblaci są specjalistami od najtrudniejszych misji. Dlatego zde-
cydowali się zrobić to także w tym ciężkim momencie historii – 
tłumaczy Zuzana. 
 
Misja miała miejsce w połowie maja. Niemniej jednak echa 
głoszenia słowa Bożego wciąż napływają do ekipy misjonar-
skiej. Są to przede wszystkim świadectwa uczestników. Jak 
podkreśla Zuzana, czas ten uświadomił wielu, że bycie misjo-
narzami nie oznacza tylko wychodzenie do ludzi, którzy nie 
znają Boga, ale to nastawienie serca, aby każdy czyn i wybór 
manifestował moją wiarę. 
Wielkie wrażenie robiła na mnie obserwacja parafii, które się 
zmieniały. Życie, które wraca do ich wspólnot. Najlepszym 
sposobem, aby pokazać ludziom, że Jezus żyje, jest widok 
żyjących parafii. 

 
Podobnie podsumowuje ten czas o. Vlastimil: 
Festiwal był dla nas. Mieliśmy spotkać Pana. Jeszcze raz i 
jeszcze raz. Mieliśmy się nawrócić, a przynajmniej trochę się 
nawrócić. W końcu jesteśmy oblatami, więc muszą istnieć 
związki, spotkania, bliskość, a nie techniki. Duch Święty po 
prostu dmuchnął. Jak chciał, kiedy chciał. I byliśmy tego świad-
kami. (…) To, co nas wyróżnia, jest naszym znakiem wyróżnia-
jącym, nie są techniki, środki wykonawcze, stan duchowny, 
krzyże czy czapki św. Mikołaja, ale miłość między nami. Może 
wreszcie to zrozumiemy. Więc po to była ta misja! 

Za: www.oblaci.pl  
 
 
 
 
 

 

 

Zapowiedzi wydarzeń 
 
 

 
 

 
 

 
 

   

40–LECIE PIERWSZEJ PIELGRZYMKI 
ŚW. JANA PAWŁA II DO KALWARII 

ZEBRZYDOWSKIEJ 

 
– A jeśli, do czego pragnę was zachęcić 
i zapalić, to abyście nie przestawali 
nawiedzać tego sanktuarium. Więcej 
jeszcze – chcę wam powiedzieć wszyst-
kim, a zwłaszcza młodym, bo, dziwna 
rzecz, młodzi szczególnie sobie upodo-
bali to miejsce: nie ustawajcie w modli-

twie – mówił Jan Paweł II podczas 

pierwszej papieskiej pielgrzymki do 
Kalwarii Zebrzydowskiej. Swoje umiło-
wane sanktuarium odwiedził 7. czerwca 
1979. W tym roku mija 40 lat od tego 
wydarzenia.Główne obchody rocznicy 
wizyty papieża w sanktuarium zaplano-
wano na niedzielę 23. czerwca. Mszy 
świętej dziękczynnej o godz. 11.00 bę-
dzie przewodniczył J.E. kard. Stanisław 
Dziwisz. Wtedy też zostanie oddana do 
użytku pielgrzymów mobilna aplikacja na 
dróżki – Nie ustawajcie w modlitwie, 

która będzie zawierać rozważania Dró-
żek Pana Jezusa i Dróżek Matki Bożej 
oraz informacje o sanktuarium. 
 
W samym dniu rocznicy wizyty (7.06) o 
godz. 20.00 odbędzie się koncert dedy-
kowany Janowi Pawłowi II. 
 
Obchodom będą towarzyszyć również 
inne wydarzenia, jak XVI Ogólnopolska 
Noc Czuwania w intencji powołań (8/9 
czerwca) oraz rekolekcje dla Przewodni-
ków Kalwaryjskich, organizatorów asyst i 

http://www.oblaci.pl/
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orkiestr, a także wydanie kolejnego 
modlitewnika z rozważaniami na dróżki 
autorstwa o. dra Rolanda Pancerza 
OFM pt. Z Jezusem i Maryją na Kalwarii. 

Okrągła rocznica wizyty św. Jana Pawła 
II w Kalwarii Zebrzydowskiej jest okazją 
do przypomnienia przesłania, jakie skie-
rował wtedy Papież Polak do zebranych 
w sanktuarium pielgrzymów i wszystkich 
nawiedzających to miejsce:nie ustawaj-
cie w modlitwie. Jan Paweł II prosił, by w 
Kalwarii modlono się za niego i cały 
Kościół. Od momentu wizyty papieża 
codziennie o 9.00 jest sprawowana 
Eucharystia w intencji Ojca Świętego. 

o. Tarsycjusz Bukowski OFM  

 

PIELGRZYMKA KONSEKROWANYCH 

DO MEDJUGORIE 

 

Instytut Teologii Życia Konsekrowanego  
we Wrocławiu zaprasza: Osoby Konse-
krowane (Siostry, Braci, Prezbiterów), 
Osoby z Instytutów Świeckich oraz z 
Indywidualnych Form Życia Konsekro-
wanego na Pielgrzymkę do Miejsca 
Modlitwy w Medjugorie. 

 
Wyjazd 3 lipca (środa) z Wrocławia, z 
parafii pw. św. Wawrzyńca po porannej 
Eucharystii. W drodze nocleg z obiado-
kolacją w Ludbregu (Chorwacja) i prze-
jazd 4 lipca (czwartek) do Medjugorie. 
Pobyt do 8 lipca i wyjazd do Wrocławia, 
z noclegiem w Ludbregu w drodze po-
wrotnej. Przyjazd 9 lipca (wtorek) w 
godzinach popołudniowych. 
 
Program Sanktuaryjny:  Nawiedzenie 

miejsc ważnych dla Medjugorie: Góra 
Objawień z modlitwą różańcową, Góry 
Krzyża z nabożeństwem Drogi Krzyżo-
wej, zapoznanie się z historią Sanktua-
rium, codzienny udział w programie 
modlitewnym międzynarodowym oraz 
codzienna Eucharystia w języku pol-
skim. 
 
Przewidziane są również spotkania 
według możliwości i dostępności Osób i 
Wspólnot. 
 
Propozycja wspólnego wyjazdu na Wo-
dospad Kravica, Tihalina i do Mostaru. 
 

Koszt: 500 zł i 190 euro.  
 
Cena obejmuje: przejazd autokarem, 
opłaty autostradowe i drogowe, ubez-
pieczenie, 2 noclegi tranzytowe, 4 noc-
legi w Medjugorie, 2 posiłki dziennie 
(śniadanie i obiadokolacje) oraz inne 
wydatki związane z organizacją wyjazdu 
i pobytu na pielgrzymce (tłumacze, 
przewodnicy, koszty realizacji progra-
mu). 
 
Trasa przejazdu: Czechy, Słowacja, 

Węgry, Chorwacja, Bośnia i Hercegowi-
na) 
 
Więcej informacji można uzyskać pod 
tel.: 71 328 29 03 lub mail: 
psiktzk@gmail.com a także na stronie: 
www.klaretyni.pl 
 
ZAPISY trwają do 20 czerwca 2019 
roku. Liczba miejsc jest ograniczona i 
decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Serdecznie zapraszam. o. Aleksander 
Bober cmf, Dyrektor ITŻK 

 
 

 
 
 

 
 

Witryna Tygodnia 
 
 

 
 
 
 

 
 
   

PRZYGOTOWANIE DO STUDIÓW W ARCHIWACH KOŚCIELNYCH  
 
Ukazało się nowe wydanie książki o. 
Hieronima Eugeniusza Wyczawskiego 
OFM Przygotowanie do studiów w ar-
chiwach kościelnych. 

 
Książka o. Hieronima Eugeniusza Wy-
czawskiego OFM Przygotowanie do 
studiów w archiwach kościelnych jest 

niezbędnym elementem warsztatu nau-
kowego każdego archiwisty, historyka 
Kościoła czy nawet Polski. Jak zazna-
czył autor: „Miała stanowić wszech-
stronną pomoc dla prowadzących kwe-
rendy w archiwach kościelnych, szcze-
gólnie początkujących badaczy”. Rozle-
głość podjętego tematu badawczego, 
różnorodność przechowywanych w 
archiwach kościelnych zespołów czy też 
wybór dokonany przez autora bibliografii 
znalazły żywe zainteresowanie wśród 
historyków i archiwistów.  

 

Nowe wydanie książki o. Wyczawskiego 
pod redakcją ks. Tomasza Moskala i 
Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM jest 
nie tylko pomocą w odkrywaniu piękna 
archiwaliów, ale również przyczynia się 
do poszerzenia wiedzy z zakresu archi-
wistyki kościelnej, prezentując także 
wkład polskiej myśli historycznej ostat-
niego 20-lecia w rozwój wiedzy o ko-
ścielnej przeszłości ziem polskich. 
 
red.: ks. Tomasz Moskała, Aleksander 
Krzysztof Sitnik OFM 
wydanie drugie poprawione i uzupełnio-
ne, dodruk 
str. 590, format 165×235 mm 
cena 55 zł + koszt wysyłki 
 
Zamówienia przyjmowane są pod adre-
sem wydawnictwo@calvarianum.pl 
 

 

mailto:psiktzk@gmail.com
http://www.klaretyni.pl/
mailto:wydawnictwo@calvarianum.pl
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Odeszli do Pana 
 

 
 
 

ŚP. KS. MICHAŁ ŁOS FDP (1988 – 2019) 
 

 

 

 

Zmarł ks. Michał Łos – Chory na raka 
orionista, który na szpitalnym łóżku 
przyjął święcenia i złożył śluby wieczy-
ste. Odszedł w warszawskim szpitalu w 
poniedziałek 17 czerwca o godz. 11.53. 
Miał 31 lat. 
 
Dziękujemy Ci, dziękuję za to, że byłeś 
wśród nas dając świadectwo tak głębo-
kiej wiary i przywiązania do Chrystusa… 
– napisał na Facebooku zaprzyjaźniony 
z ks. Michałem Mariusz Talarek. 
 
Orioniści – zakon, do którego należał 
zmarły – napisali na Faceboo-
ku: „Wierzymy, że spotkał się z Chrystu-
sem Zmartwychwstałym, któremu tak 

mocno pragnął służyć jako Kapłan. 
Dziękujemy za wszelkie modlitwy i 
wsparcie”. 
 

 
Historia młodego zakonnika, który złożył 
śluby wieczyste i przyjął święcenia w 

trybie nadzwyczajnym, na szpitalnym 
łóżku, w który potem odprawiał Mszę, 
poruszyła do głębi wiele osób. Odwiedził 
go m.in. prezydent RP Andrzej Duda. 
 
Na prymicyjnym obrazku ks. Michał 
zamieścił cytat z Drugiego Listu do Te-
saloniczan: „Bierz udział w trudnościach 
i przeciwnościach jako dobry żołnierz 
Chrystusa Jezusa” (2 Tm 2,3). 
 
Wieczne odpoczywanie, racz Mu dać, 
Panie…I pociesz tych, którym najbar-
dziej będzie go brakowało. 

 Za: www.gosc.pl  

   

ŚP. KS. KAZIMIERZ KOTLARZ SChr (1952 – 2019) 
 

 

 
 

Z nadzieją Zmartwychwstania w Chry-
stusie informujemy, że dnia 16 czerwca 
2019 r. w domu zakonnym w Puszczy-
kowie odszedł do wieczności śp. ks. 
Kazimierz Kotlarz, chrystusowiec. 
 
Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Kazi-
mierza odbędą się 21 czerwca (piątek) 
w Stargardzie. O godz. 9.00 wprowa-
dzenie trumny z ciałem Zmarłego do 
kościoła Chrystusa Króla Wszechświata  
(Nowakowskiego 2). Msza Święta roz-
pocznie się o godz. 12.00. Bezpośrednio 
po Eucharystii ostatnie pożegnanie na 
Starym Cmentarzu Komunalnym (ul. 
Kościuszki 80). 
 
Ks. Kazimierz Kotlarz SChr, urodził się 1 
marca 1952 r. w Starym Sączu. Do 
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii 
Zagranicznej wstąpił 15 sierpnia 1971 r., 
zaś 7 września rozpoczął kanoniczny 
nowicjat. Pierwszą profesję zakonną 
złożył 29 września 1972 r. w Poznaniu, 

zaś dozgonną 17 kwietnia 1977 r. rów-
nież w Poznaniu. Święcenia kapłańskie 
otrzymał 31 maja 1978 r. w Poznaniu z 
rąk ks. bpa Mariana Przykuckiego.  
 

 
Po przyjęciu święceń kapłańskich pra-
cował jako: wikariusz Parafii pw. św. 
Józefa w Stargardzie (1978-1984); Refe-
rent Powołań i Służby Ołtarza Towarzy-
stwa Chrystusowego (1984-1985); prze-
łożony domu nowicjackiego w Mórkowie 
(1985-1990); proboszcz Parafii pw. 

Niepokalanego Poczęcia NMP w Maria-
nowie (1990-1993); proboszcz Parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP we Władysła-
wowie (1993-2002); proboszcz Parafii 
pw. Matki Bożej Królowej Polski w Bieli-
cach (2002-2011). W latach 2011-2019 
pełnił posługę jako pomoc duszpaster-
ska w Parafii pw. Chrystusa Króla 
Wszechświata w Stargardzie. Równo-
cześnie od grudnia 2012 r. był ojcem 
duchownym chrystusowców na Pomorzu 
Zachodnim oraz w latach 2015-
2018, ojcem duchownym dekanatu 
Stargard –Wschód.  
 
Zmagając się z chorobą łączył swoje 
cierpienia z Ofiarą Chrystusa. Dnia 20 
maja 2019 r. w trosce o zapewnienie 
odpowiedniej opieki został przeniesiony 
do domu zakonnego w Puszczykowie. 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Pa-
nie!                  Za: www.chrystusowcy.pl  

 
ŚP. O. MARIAN HENRYK JANKOWSKI OFM (1956 – 2019) 

 
 

 

 

16 czerwca 2019 roku, po długiej choro-
bie, w szpitalu w Pszczynie odszedł do 
Domu Ojca ś.p. O. Marian Henryk Jan-
kowski OFM. 
 
Pogrzeb ś.p. o. Mariana odbędzie się 
w środę 19 czerwca 2019 r.  w  Panew-
nikach.  

O godz. 10.15 w kaplicy Szymona na 
kalwarii panewnickiej będzie odmawiany 
różaniec w intencji Zmarłego, o godz. 
10.45 wyprowadzenie z kaplicy, o godz. 
11.00 w bazylice Msza św. pogrzebowa. 
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu 
wieczne spoczywanie…  

Za: www.prowincja.panewniki.pl  

O. Marian Henryk Jankowski urodził się 
22 lipca 1956 w Tychach jako najstarszy 
syn Feliksa i Małgorzaty z d. Mildner. Po 
szkole podstawowej w Cielmicach kon-
tynuował, od 1971 roku, naukę w Tech-
nikum Przemysłu Spożywczego w Ka-
towicach-Szopienicach, gdzie uzyskał 
świadectwo maturalne. W 1977 roku 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212168518643263&set=a.3756019114105&type=3&theater
https://www.facebook.com/orionepl/photos/a.2002991213297587/2417585221838182/?type=3&theater
https://www.facebook.com/orionepl/photos/a.2002991213297587/2417585221838182/?type=3&theater
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/06/Fot.-facebook.com-orionepl.jpg
http://www.gosc.pl/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/06/ks.-Kazimierz-Kotlarz-SChr.jpg
http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.prowincja.panewniki.pl/
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wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych 
Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Panewnikach. Pierwsze 
śluby zakonne złożył po rocznym nowi-
cjacie, który odbył w Osiecznej. W tym 
też 1978 roku rozpoczął studia filozo-
ficzno-teologiczne w Wyższym Semina-
rium Duchownym Zakonu Braci Mniej-
szych w Panewnikach. W 1982 roku 
złożył w swojej rodzinnej parafii śluby 
wieczyste, a 18 kwietnia 1984 przyjął 
święcenia kapłańskie z rąk ordynariusza 
katowickiego bpa Herberta Bednorza.  
 
Po święceniach został ustanowiony 
wikarym w parafii Św. Ludwika Króla i 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Panewnikach, a po roku, w latach 
1985-1986, został wyznaczony wycho-
wawcą kandydatów do Zakonu w Jaro-
cinie. Jako diakon uzyskał stopień magi-
stra na Papieskiej Akademii Teologicz-
nej w Krakowie. W 1986 roku został 
skierowany na studia specjalistyczne w 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 
1988 roku uzyskał licencjat, a w roku 
1990 doktorat z teologii pastoralnej na 
podstawie dysertacji pt. Problem powo-
łania w postulowanej katechezie mło-
dzieży. W tym samym roku został usta-
nowiony wicerektorem, a w rok później 
rektorem franciszkańskiego seminarium 
w Panewnikach i pozostawał na tym 
urzędzie do 1998 roku. Funkcje rektora 

łączył z pracą dydaktyczną wykładając w 
Wyższym Seminarium Duchownym 
Franciszkanów w Krakowie, na Wydziale 
Teologicznym KUL Filii w Katowicach 
oraz w Instytucie Teologicznym w Biel-
sku-Białej.  
 

 
 
Od 2000 roku był adiunktem na Wydzia-
le Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersy-
tetu Śląskiego Filia w Cieszynie. Prowa-

dzi wykłady z pedagogiki, pedagogiki 
specjalnej oraz dydaktyki. Jest autorem 
następujących publikacji książkowych: 
W nurcie formacji katechetów, Cieszyn 
2000; Problem wychowania w kateche-
zie, Cieszyn 2001; Rodzina dla Europy 
czy Europa dla rodziny? - Współczesna 
rodzina w myśli Jana Pawła II – zagro-
żenia i problemy; Tychy-Cielmice. U 
źródeł św. Jana, Górki Wielkie 2005. 
Obok pozycji zwartych opublikował 
kilkadziesiąt artykułów w periodykach 
specjalistycznych. Swoje zainteresowa-
nia naukowe prezentuje na sympozjach, 
obozach szkoleniowych oraz dniach 
formacyjnych i pastoralnych.  
 
Zasiadał w pracach różnych gremiów 
diecezjalnych i zakonnych. W latach 
1996-2002 był członkiem Komisji Litur-
gicznej Archidiecezji Katowickiej, a od 
2002 roku uczestniczył w pracach iden-
tycznej komisji diecezji bielsko-
żywieckiej. W latach dziewięćdziesiątych 
pełnił, przez dziewięć lat, urząd definito-
ra prowincji. Był redaktorem periodyków 
oraz cenzorem książek. Był czynnym 
duszpasterzem prowadzącym rekolek-
cje, formację sióstr zakonnych oraz dni 
skupienia dla studentów.            

Za: www.silesia.edu.pl  

ŚP. KS. JAN NOWAK CRL (1932 – 2019) 
 

 

 
 

Informujemy, że w piątek 14 czerwca 
2019 r. zmarł w Krakowie, przeżywszy 
86 lat, nasz Współbrat ks. Jan Nowak 
CRL. Prosimy o modlitwę w intencji 
Zmarłego. 
 
Ks. Jan Nowak urodził się 10 lipca 1932 
r. w Wojnarowej (diecezja tarnowska). 
Do Zakonu Kanoników Regularnych 
Laterańskich wstąpił w sierpniu 1951. Po 
ukończeniu nowicjatu  28 sierpnia 1952 
r. złożył śluby zakonne. Studia filozo-
ficzno-teologiczne odbywał w Kolegium 
Dominikanów w Krakowie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1958 r. 
w Katowicach z rąk biskupa Herberta 
Bednorza. 

 
 

Miejsca posługi kapłańskiej śp. ks. 
Jana: 

 
1958-1962 – Kraków 
1962-1964 – Kamień 
1964-1965 – Drezdenko 
1965-1970 – Ełk 
1970-1988 – Bajtkowo (proboszcz) 
1988-1992 – Kamień (proboszcz) 
1992-1996 – Gietrzwałd 
1996-2000 – Rąpin (proboszcz) 
2000-2012 – Gietrzwałd 
2012-2019 – Kraków 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

 

ŚP. KS. ROSARIO STROSCIO SDB (1922 – 2019) 
 
Ks. Rosario Stroscio, salezjanin, który 
przez 40 lat był kapelanem sióstr misjo-
narek miłości, założonych przez Matkę 
Teresę, najstarszy salezjanin z inspekto-
rii Kalkuty, bo liczący 97 lat życia, zmarł 
w dniu 9 czerwca. Jego pogrzeb odbył 
się w y piątek, 14 czerwca w sanktua-
rium maryjnym w Bandel. 

 
Ks. Stroscio, jeden z 460 salezjanów 
misjonarzy, którzy od 1906 roku przyby-
wali do Indii, urodził się w Furnari, na 
Sycylii, w 1922 roku. Przybył do Indii 
jeszcze jako młodzieniec, w 1939 roku 
zostawił Sycylię, idąc śladem misjona-
rzy, którzy zrobili na nim wielkie wraże-

nie w czasie młodości. Rozpoczął życie 
zaangażowania i ubóstwa. “Byliśmy 
bardzo biedni, ale radośni. Trzeba było 
uważać, gdy wychodziło się wieczorem, 
ponieważ były jeszcze tygrysy” – mówił 
w wywiadzie dla Corriere della Se-
ra jeszcze kilka lat temu. 
 

https://silesia.edu.pl/index.php?title=Franciszkanie_-_Panewniki
https://silesia.edu.pl/index.php?title=Franciszkanie_-_Panewniki
https://silesia.edu.pl/index.php?title=Franciszkanie_-_Panewniki
https://silesia.edu.pl/index.php?title=Wy%C5%BCsze_Seminarium_Duchowne_OO._Franciszkan%C3%B3w_w_Panewnikach
https://silesia.edu.pl/index.php?title=Wy%C5%BCsze_Seminarium_Duchowne_OO._Franciszkan%C3%B3w_w_Panewnikach
https://silesia.edu.pl/index.php?title=Wy%C5%BCsze_Seminarium_Duchowne_OO._Franciszkan%C3%B3w_w_Panewnikach
https://silesia.edu.pl/index.php?title=Bednorz_Herbert
https://silesia.edu.pl/index.php?title=Parafia_%C5%9Aw._Ludwika_Kr%C3%B3la_i_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Panewnikach
https://silesia.edu.pl/index.php?title=Parafia_%C5%9Aw._Ludwika_Kr%C3%B3la_i_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Panewnikach
https://silesia.edu.pl/index.php?title=Parafia_%C5%9Aw._Ludwika_Kr%C3%B3la_i_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Panewnikach
https://silesia.edu.pl/index.php?title=Jan_Pawe%C5%82_II
http://www.silesia.edu.pl/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/06/ks.-Jan-Nowak-CRL-1.jpg
http://www.vaticannews.va/
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Jakkolwiek dźwigał krzyż i zapoznawał z 
chrześcijaństwem Hindusów, czyniąc to 
w sposób bardzo prosty. Już w liczbie 
20 poprosili o chrzest. Ale to był zaled-
wie początek. 

 
W swoim długim życiu musiał stawić 
czoła wielu trudnościom. Tak było np. w 
1940 roku, kiedy to po tym, jak Mussolini 
wypowiedział wojnę Wielkiej Brytanii – 
której Indie były jeszcze kolonią – został 
internowany i znalazł się w jednym z 
obozów. Został uwolniony dopiero w 
1944 roku, zaraz wracając do pracy 
misyjnej. 
 
Był świadkiem wielu ważnych wydarzeń, 
ale w pamięci tego misjonarza pozostało 
przede wszystkim spotkanie z Matką 
Teresą. “Był bardzo inteligentny, łatwo 
opanowywał języki i miał bardzo ładny 
uśmiech” – jak to można było przeczytać 
w Corriere. Poszukiwał oblicza Jezusa w 
innych i znajdował go w umierających, 

wydziedziczonych, niepełnosprawnych, 
sierotach i w kobietach oszalałych z 
powodu przemocy, jakiej doznały”. 
 

 
 
Ks. Stroscio nie tylko wybudował wielki 
kościół pod wezwaniem Maryi Wspomo-
życielki w Gobrze, w Kalkucie, ale był 
także pierwszym krajowym przewodni-
czącym hinduskiej kapituły Ruchu Ma-
ryjnego dla Kapłanów, w którym posłu-
giwał przez wiele lat, począwszy od lat 
70. 

Jako wykładowca Salezjańskiego Insty-
tutu w Sonadzie, a następnie inspektor 
INC (1967-1973), został oskarżony o 
przestępstwo “nawracania”, kiedy pełnił 
swoją posługę misyjną w Maliapota, co 
groziło mu deportacją. Interweniowała 
Matka Teresa i poprosiła marksistowski 
rząd, by został kapelanem sióstr misjo-
narek miłości w wielkim ośrodku resocja-
lizacji “Prem Dan” w Kalkucie. Wówczas 
władze wycofały nakaz wydalenia i od 
1979 r. ks. Stroscio stale przebywał w 
Kalkucie. 
 
Salezjanin miał okazję “zrewanżować 
się” przyszłej świętej kilka lat potem, 
kiedy to w 1997 roku Matka Teresa była 
leczona na serce. Wtedy to ówczesny 
arcybiskup Kalkuty Henry Sebastian 
D’Souza poprosił właśnie ks. Stroscio, 
by udzielił jej ostatniego namaszczenia, 
po którym zaczęła wracać do zdrowia. 

 Za: www.infoans.org 

http://www.infoans.org/

