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Wiadomość Tygodnia 

MĘSKIE OBLĘŻENIE JASNEJ GÓRY 
 

„Męskie Oblężenie Jasnej Góry” czyli 3. Narodowa Pielgrzym-
ka Mężczyzn trwało przez całą sobotę 22 czerwca na jasno-
górskim Szczycie, z udziałem ponad 2 tys. mężczyzn. Tema-
tem tegorocznego spotkania są słowa: „Powołani do męsko-
ści”. Pielgrzymka odbywa się przed przypadającym jutro 
Dniem Ojca.  
 
„Męskie Oblężenie Jasnej Góry” zorganizowali liderzy różnych 
męskich środowisk katolickich. Jej celem jest umocnienie 
mężczyzn w ich powołaniu oraz wzbudzenie pragnienia zaan-
gażowania w życie wiarą.  
 
W pielgrzymce biorą udział m.in. takie bractwa i wspólnoty jak: 
Bractwo św. Pawła, Mężczyźni Boga, Mężczyźni Pustelni, 
Rycerze Jana Pawła II, Wojownicy Maryi, Droga Odważnych, 
Lew Judy, Rycerze Kolumba, Bracia Zmartwychwstania, Męż-
czyźni św. Józefa, Żołnierze Chrystusa, Katolickie Bractwo 
Motocyklowe św. Krzysztofa.  
 
„Pan Bóg się nie myli. Skoro stworzył nas jako mężczyzn, to 
ma dla nas męskie role i zadania, które możemy wypełnić – 
mówi Andrzej Lewek koordynator spotkania, należący do 
wspólnoty Mężczyźni św. Józefa – I możemy to odkrywać, 
stając przed Bogiem i pytając Go o to. Także patrząc na in-

nych mężczyzn, w jaki sposób realizują swoje męskie powoła-
nie. ‘Oblężenie Jasnej Góry’ jest takim czasem, kiedy stajemy 
razem u tronu Królowej po to, by modlić się do Boga o to, 
byśmy mogli męskie powołanie w naszym życiu odkryć i wy-
pełnić, byśmy mogli wypełnić te role i te zadania, które Pan 
Bóg przewidział dla nas. A żeby je odkryć, potrzebujemy sta-
nąć razem i się pomodlić, i spojrzeć w głąb naszego męskiego 
serca”. 
 
Mężczyźni brali udział w licznych prelekcjach, słuchali świa-
dectw i uczestniczyli w modlitwach uwielbienia. Na początku 
spotkania z koncertem wystąpiła grupa muzyczna 'St. Joseph 
Band z Libiąża. Zebrani wysłuchali także konferencji Jacka 
Pulikowskiego, wykładowcy akademickiego, mówcy i gościa 
wielu spotkań rekolekcyjnych, autora licznych publikacji o 
tematyce rodzinnej.  

 
Zwieńczeniem „Męskiego Oblężenia Jasnej Góry” była uroczy-
sta Eucharystia o godz. 18.30 na jasnogórskim Szczycie. Mszy 
św. przewodniczył abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. 
  
Wszystkich zebranych witał w imieniu Jasnej Góry o. Mariusz 
Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów. „Cieszę się 
bardzo, że po raz trzeci przybywacie w tym oblężeniu, świętym 

http://www.zyciezakonne.pl/
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oblężeniu tutaj, by być razem z Maryją, która daje się nam 
poznać jako nasza Matka i Królowa – mówił o. Tabulski – My, 
paulini z podziwem patrzymy na was, którzy już od rana tutaj 
czuwacie, otwieracie swoje serca na te skarby, na światła i 
natchnienia, na słowa, na Ducha Świętego, który na pewno 
przygotował was na ten moment najważniejszy, jakim jest ta 
Eucharystia. Niech Maryja doda wam tej odwagi, byście pod 
natchnieniem Ducha Świętego mogli służyć Kościołowi, a 
najpierw waszym rodzinom, parafiom, i tym wszystkim, którzy 
czekają na waszą służbę”.  
 
W homilii abp Ryś nawiązywał do pytania Jezusa, skierowa-
nego do uczniów - Za kogo mnie uważacie? Kim jestem dla 
was?  
 
„Kochani drodzy mężczyźni, jeśli macie w sobie taką determi-
nację, żeby się zmierzyć ze złem, to nie róbcie tego bez modli-
twy. Nie wchodźcie w żadną duchową walkę nie pomodliwszy 
się najpierw – mówił abp Ryś – Nie budujcie też Kościoła, jeśli 
się nie modlicie. Nie przekształcajcie Kościoła, jeśli nie macie 
ochoty i czasu na modlitwę, i determinacji na modlitwę. Nie 
reformujcie Kościoła, jeśli pomysłu na tę reformę nie macie od 
Jezusa. Nie róbcie tego! Najpierw jest modlitwa. I im poważ-
niejsze zło, z którym musisz się zmierzyć, tym większa musi 
być twoja modlitwa, bo inaczej się pogubisz w doborze środ-
ków. I na tej modlitwie właśnie pierwsze, co usłyszysz, to bę-
dzie pytanie Jezusowe – kim ja jestem? Kim jestem dla cie-
bie?”  
 
„Odpowiedzią na całe zło świata jest miłość Zbawiciela. Miłość 
i ofiara z samego siebie – mówił dalej ks. arcybiskup – Na 
radykalne zło odpowiedzią jest radykalna miłość, która same-
go siebie nie szuka, która siebie samego jest gotowa złożyć w 
ofierze”.  
 
Abp Ryś przywołał też kolejne słowa Jezusa: „’Jeśli kto chce 
iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie 
swój krzyż’. Codziennie! I idzie za mną. Jest krzyż, który jest 
codzienny. Jezus nie mówi o męczeństwie raz na całe życie. 

Jezus nie mówi o jednorazowym zrywie, gdzie pokazujesz 
swój radykalizm. Jezus mówi o wierności, która jest codzienna. 
O wierności. O świadectwie, które jest wierne”.  
 
„Zaprzeć się siebie, ale codziennie. Macie to doświadczenie. 
Co to znaczy? To znaczy, że na przykład codziennie wsta-
niesz za piętnaście piąta, żeby zacząć życie z Jezusem, żeby 
mieć czas na modlitwę poranną. Krzyż codzienny to jest ta 
wierność, o której mówiliśmy, że znajdziesz czas – tak, kosz-
tem siebie – znajdziesz czas dla swojej żony, swojego dziec-
ka. Zaprzesz się siebie, codziennie. Codzienna wierność. I jak 
to doświadczysz, jak to przetrawisz, jak tę łaskę przyjmiesz – 
to potem mów ludziom, że Jezus jest Zbawicielem, w jaki spo-
sób zbawia, że jest Zbawicielem z krzyżem” – mówił ks. arcy-
biskup.  
 
„Wszyscy o tym mówimy w naszym kraju, w naszym społe-
czeństwie, w naszym Kościele. Nie wiem, czy jest jakieś sło-
wo, które pada częściej z ust Polaków, jak słowo ‘podział’. 
Brak jedności. Bo widzisz to, co cię odróżnia od drugiego – czy 
w polityce, czy w zawodzie, czy w stanie społecznym. To wi-
dzisz. Ale nie jesteś w stanie zobaczyć, że jesteście razem 
synami Boga? Czy te różnice są naprawdę ważniejsze od 
tego, że jesteśmy kimś jednym w Jezusie Chrystusie? Czy 
możliwe są takie sytuacje, że przychodzimy na Eucharystię i 
nie jesteśmy sobie w stanie przekazać znaku pokoju? Bo żeby 
podać rękę drugiemu, musisz się zaprzeć samego siebie, a 
zobaczyć w nim, tak jak w sobie, godność Bożego dziecka, 
która jest od Chrztu” – podkreślił abp Ryś. 
  
W imieniu organizatorów Andrzej Lewek, koordynator spotka-
nia poinformował zebranych, że wspólnota obecna na Jasnej 
Górze postanowiła wystosować list do Episkopatu Polski z 
prośbą o utworzenie Zespołu ds. duszpasterstwa mężczyzn 
przy Konferencji Episkopatu. Pod listem podpisywali się liderzy 
wspólnot przybyłych na Jasną Górę.  
 
Przed godz. 21.00 pielgrzymkę zakończył wspólny śpiew Ape-
lu Jasnogórskiego.                       Za: www.jasnagora.com   

 
 
 
 

  Wiadomości krajowe  
 
 

 

S. EMILIANA STRĘCIWILK OTRZYMAŁA KRZYŻ „PRO ECCLESIA ET PONTIFICE” 
 

Papież Franciszek na prośbę abp. 
Grzegorza Rysia przyznał krzyż „Pro 
Ecclesia et Pontifice” s. Marii Emilianie 
Stręciwilk, ze Zgromadzenia Sióstr Męki 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa za 45-
letnią posługę jako zakrystianki w archi-
katedrze św. Staniała Kostki w Łodzi. 
 
Wręczenie orderu poprzedziła Msza św. 
w intencji s. Emiliany, którą w samo 
południe w łódzkiej katedrze celebrował 
metropolita łódzki. 
 
W homilii abp Ryś zwrócił się do uhono-
rowanej zakonnicy. – Siostro Emiliano, 
liczy się teraz. Pan Bóg cię zbawia te-
raz. Przez 90 lat robił, co mógł, ale to już 
jest historia. Jubileusze nie są po to, by 
zastanawiać się, co się działo przez te 
90 lat, tylko żeby odkryć, że najfajniejsze 
rzeczy Bóg robi z tobą teraz. To dotyczy 

jubilatów, ale i nas wszystkich, bo my 
mamy skłonność widzieć Pana Boga w 
naszej historii. Teraz przychodzi łaska, 
teraz jest moment zbawienia – zazna-
czył kaznodzieja. 
 
Przypomniał też św. br. Alberta Chmie-
lowskiego i bł. Michała Giedrojcia – 
zakonnika, który całe swoje życie jako 
zakrystianin w parafii p.w. św. Marka w 
Krakowie. – Siostra Emiliana prawie całe 
swoje życie jest zakrystianką – nie byle 
gdzie, tylko zawsze w katedrach. Przy-
wołuje do ołtarza człowieka, którego 
beatyfikację równorzędną przeżyliśmy w 
tamtym roku, a która teraz została ogło-
szona. Mowa o bł. Michale, który robił 
dokładnie to, co s. Emiliana. Można 
Boga czcić przez wszystko co robisz, 
byle w tym była jakość. Byle w tym była 
rzeczywiście służba Bogu. Przed Bo-

giem nie ma czynów wielkich, ani ma-
łych. Człowiek może wykonywać wielkie 
rzeczy kierując się wielką pychą i może 
robić bardzo skromne rzeczy, kierując 
się wielką pokora i miłością ku Bogu. 
Wcześniej czy później się na nim pozna-
ją. Chcę powiedzieć, że na s. Emilianie 
Kościół się poznał! – zauważył abp Ryś. 
 
S. Maria Emiliana Stręciwilk urodziła się 
ona 3 lipca 1929 w małej podlubelskiej 
wiosce Dzwola. Po wstępnej formacji 15 
sierpnia 1950 roku z rąk bp. Tadeusza 
Zakrzewskiego otrzymała strój zakonny 
Sióstr Pasjonistek, a wraz z nim imię 
zakonne Maria Emiliana. Pierwszą pro-
fesję zakonną złożyła 12 sierpnia 1952, 
a profeską wieczystą stała się 12 sierp-
nia 1957. 
 

http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/38176.mp3
http://www.jasnagora.com/
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Pracowała w Strzemieszycach i Dąbro-
wie Górniczej, a następnie w Płocku. W 
1973 rozpoczęła pracę zakrystianki w 
łódzkiej katedrze, gdzie służy już ponad 
45 lat. Dla licznie odwiedzających łódzką 
świątynię wiernych jest nie tylko wzorem 
osoby życia konsekrowanego, ale też 
staje się powiernicą duchową w proś-

bach o modlitwę do Boga. Niemal całe 
dotychczasowe życie zakonne s. Emilia-
ny to praca w zakrystii. Często spotkać 
ją można trwającą cicho na modlitwie 
przed Najświętszym Sakramentem, czy 
przed obrazem Matki Bożej. Troska o 
czystość i piękno szat liturgicznych, o to, 
by podczas liturgii przy ołtarzu niczego 

nie zabrakło to jej atrybut. Pomaga kle-
rykom i ceremoniarzom. Dla biskupów i 
licznie nawiedzających bazylikę archika-
tedralną kapłanów jest wzorem pokory, 
szacunku i życzliwości. 

Za: www.zakony-zenskie.pl  

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

OBCHODY 40-LECIA PIERWSZEJ PIELGRZYMKI 
ŚW. JANA PAWŁA II DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 

 
– Prośmy Boga, by Sanktuarium kalwaryjskie, które Jan Paweł 
II tak bardzo rozsławił w całym Kościele, nadal promieniowało 
wiarą, nadzieją i miłością i umacniało duchowo tych, którzy do 
niego przybywają. – mówił kardynał Stanisław Dziwisz w Bazy-
lice Matki Bożej Anielskiej, gdzie uczestniczył w obchodach 40. 
rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Kardynała powitał Kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego o. 
Konrad Cholewa OFM. Zwrócił także uwagę, że kard. Stani-
sław Dziwisz obchodzi 56. rocznicę święceń kapłańskich. Z tej 
okazji życzył Bożego błogosławieństwa i opieki NMP Kalwaryj-
skiej. 
 
Na początku homilii, kardynał zauważył, że Ewangelia zachęca 
do refleksji i odpowiedzi na pytanie, kim dla człowieka jest 
Jezus i jakie miejsce zajmuje w jego życiu. Piotr, w imieniu 
wszystkich apostołów, dał wyraz swojej miłości i przywiązania 
do Chrystusa: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. 
 
– Jezus z Nazaretu był i jest Synem Bożym, prawdziwym Bo-
giem i prawdziwym człowiekiem. Dlatego jako Bóg i człowiek 
mógł pojednać niebo z ziemią, mógł nas wybawić od zła i 
śmierci oraz otworzyć przed nami bramy życia wiecznego. 
 
Kardynał zwrócił uwagę, że Chrystus zabronił uczniom, aby 
nikomu nie mówili o tym, kim On jest, ponieważ w realizacji 
swojego mesjańskiego powołania wybrał drogę cierpienia, 
upokorzenia, odrzucenia i śmierci. 
 
– Nie takiego Mesjasza wyobrażali sobie ludzie, nawet kapłani 
i uczeni w Piśmie, czyli eksperci od spraw religii. Droga Mesja-

sza – Chrystusa skończyła się Jego zmartwychwstaniem, czyli 
zwycięstwem nad złem, grzechem i śmiercią. Na tej drodze 
zbawił nas wszystkich. 
 
Papieski Sekretarz przypomniał, że Chrystus postawił warunek 
dla tych, którzy będą chcieli pójść za Nim i naśladować Go: 
„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto 
chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z 
mego powodu, ten je zachowa”. Dodał, że Chrystus proponuje 
drogę prawdziwej miłości, na której człowiek nie zamyka się 
egoistycznie w sobie, ale czyni ze swego życia dar dla innych i 
dla Boga. 
 
– Na takiej drodze rzeczywiście umieramy dla siebie, tracimy 
życie dzień po dniu, nie żyjemy już dla siebie, ale za to zacho-
wujemy prawdziwe życie. Wie o tym każdy, kto kocha i służy 
(…) Wiedzą o tym pielgrzymi kalwaryjscy, którzy chodzą tutaj 
dróżkami, rozważając tajemnice męki, śmierci i zmartwych-
wstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także tajemnice 
życia oraz ofiarnej służby Maryi, Matki Chrystusa. Kto chodzi 
tymi dróżkami, podpisuje się pod tym, co powiedział Chrystus i 
czego oczekuje od swych uczniów i uczennic. 
 
Kardynał zaznaczył, że Jan Paweł II formował swoją duchową 
sylwetkę przez pielgrzymowanie do Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Przypomniał papieską wizytę w kalwaryjskim Sanktuarium, 
która była wyrazem jego głębokiego przywiązania do swoich 
korzeni: „Zawsze, kiedy tu przychodziłem, miałem świado-
mość, że zanurzam się w tym właśnie rezerwuarze wiary, na-
dziei i miłości, które naniosły na te wzgórza, na to sanktuarium, 
całe pokolenia Ludu Bożego ziemi, z której pochodzę, i że ja z 
tego skarbca czerpię”. 
 

http://www.zakony-zenskie.pl/
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– Czterdzieści lat temu, 7 czerwca, Jan Paweł II mówił w Kal-
warii Zebrzydowskiej: „Proszę, abyście się za mnie tu modlili, 
za życia mojego i po śmierci”. W tym sanktuarium trwała cały 
czas modlitwa w intencjach Papieża podczas jego długiego 
pontyfikatu. Ale dzisiaj nie modlimy się za niego, ale do niego, 
bo wierzymy, że jest naszym szczególnym orędownikiem u 
Bożego tronu. 
 
Kardynał podkreślił, że pierwsza pielgrzymka Jana Pawła do 
Ojczyzny uruchomiła proces głębokich i nieodwracalnych 
zmian, doprowadzając do końca panowanie totalitarnego sys-
temu w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowo-
Wschodniej.  
 

 
 
– Pamiętamy z tej pielgrzymki papieskie słowa o tym, że czło-
wieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa i że nie 
można wyłączać Chrystusa z dziejów Polski. Pamiętamy woła-
nie i prośbę Papieża na krakowskich Błoniach, „abyśmy nie 
podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy; abyśmy 
szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń 
ojców naszych i matek znajdowało; abyśmy od Niego nigdy nie 
odstąpili; abyśmy nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest 
«największa», która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie 
ludzkie nie ma korzenia, ani sensu”. 
 
Na zakończenie uroczystości kardynał Stanisław dziwisz na 
prośbę kustosza sanktuarium pierwszy raz pobrał aplikację 
mobilną dróżki kalwaryjskie „Nie ustawajcie w modlitwie”, która 

jest trwałą pamiątką obchodów 40-lecia pierwszej wizyty pa-
pieża w sanktuarium. 
 
Aplikacja powstała z okazji 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki 
Ojca Świętego Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej. 7 
czerwca 1979 roku papież mówił do pielgrzymów: 
 
– A jeśli, do czego pragnę was zachęcić i zapalić, to abyście 
nie przestawali nawiedzać tego sanktuarium. Więcej jeszcze – 
chcę wam powiedzieć wszystkim, a zwłaszcza młodym (bo, 
dziwna rzecz, młodzi szczególnie sobie upodobali to miejsce): 
nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba się zawsze modlić, a nigdy 
nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie 
poprzez modlitwę swoje życie. (…) Niech z tego miejsca do 
wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, prze-
mówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. 
A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie! 
 
Odczytując słowa papieża – Świętego Pielgrzyma Kalwaryj-
skiego – opiekunowie sanktuarium postanowili stworzyć apli-
kację, która będzie wsparciem w modlitwie pielgrzymów na 
kalwaryjskich dróżkach. Zawiera ona teksty nabożeństw oraz 
informacje o sanktuarium, a także mapę dróżek. Jest przezna-
czona dla pielgrzymów przybywających indywidualnie, rodzin-
nie oraz dla grup zorganizowanych. Można ją pobrać w skle-
pie Google Play lub za pomocą linka podanego na stronie 
internetowej sanktuarium kalwaria.eu. 
 
Kustosz sanktuarium ma nadzieję, że aplikacja będzie służyć 
pątnikom przybywającym do sanktuarium w przeżyciu piel-
grzymki po Dróżkach Kalwaryjskich. 
 
– Cieszę się, że możliwości, jakie daje dzisiaj technika są wy-
korzystywane do tak dobrych celów, jak pomoc w modlitwie i 
pomagają w budowaniu duchowego dobra ludzi, do czego 
powołana została Kalwaria. Zależało nam na tym, by papieskie 
wezwanie do modlitwy było ciągle żywe i dzięki uprzejmości 
życzliwych fachowców udało się oddać pielgrzymom tę aplika-
cję – mówi ojciec Konrad. 
 
Aplikacja została zaprezentowana 23 czerwca 2019 podczas 
głównych uroczystości 40 – lecia pierwszej pielgrzymki Jana 
Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej, którym przewodniczył Ks. 
Kard. Stanisław Dziwisz. O. Tarsycjusz Bukowski | Biuro Pra-
sowe Sanktuarium  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

W TENCZYNIE SPOTKANIE 
KAPUCYŃSKICH WYCHOWAWCÓW 

 

W dniach 16-19 czerwca 2019 w Ten-
czynie miało miejsce spotkanie formato-
rów Konferencji Europy Środkowo-
Wschodniej Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów (tzw. CECOC). 
 
W CECOCu jest 642 prezbiterów, 163 
braci zakonnych oraz 136 braci w for-
macji początkowej. Z mandatu przełożo-
nych wyższych nad przebiegiem forma-
cji czuwają specjalnie przeznaczone do 
tego osoby. Oprócz prowadzenia mło-
dych braci wspomagają również mini-
strów prowincjalnych i kustoszów w  
animowaniu formacji permanentnej w 
swoich jednostkach zakonnych. Tym 
braciom, a jest ich około czterdziestu, 

zostało powierzone trudne, bardzo od-
powiedzialne, ale i piękne zadanie opieki 
i troski o prawie 1000 braci. 
 

 
 
Nasze Konstytucje przypominają nam 
prawdę, że każdy brat przez całe życie 
jest jednocześnie formowanym i forma-
torem, ponieważ wszyscy zawsze mo-
żemy nauczyć się czegoś i czegoś nau-
czyć innych (Konst. 24,6). Mając ten fakt 

na uwadze, z inicjatywy samych braci 
formatorów i ze wsparciem przełożonych 
wyższych CECOCu, zostało zorganizo-
wane spotkanie, które zgromadziło braci 
kapucynów z Polski (z obydwu Prowin-
cji), Białorusi, Czech, Rumunii, Słowacji i 
Ukrainy. 
 
Gośćmi specjalnymi zaproszonymi na 
spotkanie byli: br. Roco Timpano – Se-
kretarz Generalnego Sekretariatu For-
macji Zakonu w latach 2008-2012, a 
obecnie Magister Międzyprowincjalnego 
Postnowicjatu (Campobasso), który 
podzielił się z braćmi swoimi refleksjami 
i doświadczeniem na temat formacji do 
naszego życia i kwestii autentyczności 
oraz br. Jaime Rey – pełniący obecnie 
posługę Wicesekretarza Generalnego 
Sekretariatu Formacji Zakonu, który 
przedstawił braciom formatorom obecny 

http://kalwaria.eu/
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stan prac nas Ratio Formationis Ordinis. 
Na spotkaniu byli obecni także: br. To-
masz Żak – Minister Prowincjalny Pro-
wincji Krakowskiej oraz Przewodniczący 
CECOCu, br. Łukasz Woźniak – Minister 
Prowincjalny Prowincji Warszawskiej 
oraz br. Błażej Suska – Kustosz Kustodii 
Ukrainy i Rosji. Oprócz konferencji bra-
cia podzieleni na 4 grupy tematyczne: 
formacja permanentna, asystenci powo-
łaniowi i prepostulat, postulat i nowicjat 
oraz postnowicjat i studentat mogli wy-

mienić się uwagami, podzielić doświad-
czeniem oraz poznać nowe narzędzia 
służące formacji. 
 
Czas spotkania był okazją do zatrzyma-
nia się przed Panem Bogiem podczas 
Eucharystii, Liturgii godzin i modlitwy 
myślnej, a także wspólnej rekreacji. W 
pięknym plenerze Beskidów formatorzy 
na co dzień pracujący w różnych zakąt-
kach Europy mogli ubogacić się swoim 
doświadczeniem i lepiej się poznać. 

Temu również służył wspólny wyjazd do 
Kopalni Soli w Wieliczce i do Krakowa 
oraz spotkanie z braćmi wieczystymi i 
postnowicjuszami krakowskiego klaszto-
ru. 
 
Tenczyńskie spotkanie formatorów 
CECOC było pierwszym wydarzeniem 
tego typu w naszej konferencji zakonnej 
i wierzymy, że nie ostatnim. 

Za: www.kapucyni.pll  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

LICHEŃ: PODZIELIĆ SIĘ WOLNOŚCIĄ 
 

„Pewnej nocy, kiedy byłem już w seminarium, grupa mężczyzn 
wtargnęła do pomieszczenia, gdzie spaliśmy i porwała nas do 
swojej bazy w lesie. Zmuszono nas do pracy niewolniczej.” – 
opowiadał o. Jean de Dieu Bukuru, misjonarz, który w niedzie-
lę, 23 czerwca głosił swoje świadectwo w czasie wszystkich 
mszy w bazylice. 
 

 
 
O. Jean rozpoczął od wzruszającego śpiewu pieśni, którą mo-
dlił się w czasie swojej niewoli. Wspominał traumatyczne wyda-
rzenia, których nadal doświadczają ludzie żyjący w Afryce. W 
czasie swojego uwięzienia był m. in. świadkiem brutalnego 
zamordowania chłopców, którzy odważyli się podjąć próbę 
ucieczki. 
  
„Jako były niewolnik proszę was o to, abyście podzielili się 
swoją wolnością, wsparli naszą pracę w przywracaniu wolności 

tym, którzy zostali sprzedani.” – apelował misjonarz. Spotkanie 
odbyło się w ramach akcji Wolni-Niewolni – kampania przeciw-
ko handlowi ludźmi w Afryce oraz współpracy z Pomoc Kościo-
łowi w Potrzebie. Osobistego błogosławieństwa akcji udzielił 
papież Franciszek. Z ramienia Pomocy Kościołowi w Potrzebie 
mszę o godzinie 12.00 wraz z o. Dieu oraz ks. Januszem Ku-
malą MIC, kustoszem Sanktuarium, koncelebrował ks. Paweł 
Kaczmarczyk. O pracy misjonarzy w Afryce i pomocy ofiarom 
niewolnictwa opowiadał także tłumacz, wolontariusz towarzy-
szący zakonnikowi – pan Radosław Malinowski. 
  
O. Jean de Dieu należy do Zgromadzenia Misjonarzy Afryki 
(Ojcowie Biali) założonego przez arcybiskupa Algieru, później-
szego kardynała Karola Lavigerie w 1868 roku, a zatwierdzone 
przez Stolicę Apostolską w 1908. Studiował między innymi w 
Ghanie, Zambii i Jeruzalem, gdzie otrzymał święcenia diakona-
tu w 2010. W 2011 został wyświęcony na prezbitera i do 2013 
roku pracował na parafii w Mozambiku jako proboszcz. Obec-
nie kończy studia w Nairobi na kierunku stosunków międzyna-
rodowych. Zasiada też w Radzie Nadzorczej HAART Kenya – 
organizacji , która zajmuje się zwalczaniem niewolnictwa i 
udziela pomocy ofiarom tego procederu w krajach Afryki. 
  
Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspiera uchodźców i prześla-
dowanych chrześcijan zapewniając pomoc materialną i dusz-
pasterską. Do prowadzonych przez PKWP działań należy 
wspieranie budowy kościołów, seminariów duchownych i ka-
płanów, wydawania i kolportażu Biblii dla dzieci oraz Katechi-
zmu, pomoc dla sióstr klauzurowych, pomoc na renowacje 
klasztorów, kaplic i kościołów przyklasztornych, finansowanie 
zakupu środków transportu potrzebnych do pełnienia służby 
duszpasterskiej. Sekcja Polska Pomocy Kościołowi w Potrze-
bie powstała w 2006 roku. W 2011 papież Benedykt XVI pod-
niósł Dzieło Ojca Werenfrieda do rangi Fundacji Papieskiej. 

 Za: www.lichen.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CARITAS DLA MISJI POLSKICH 
SIÓSTR W ZAMBII I KENII 

 
Siostra Katarzyna Jasińska od 18 lat 
pracuje w Afryce. Pierwsze 3 lata spę-
dziła w Zambii, a następnie zamieszkała 
w Kenii, w górzystej miejscowości Kitha-
tu. Misja jest prowadzona wśród plemie-
nia Meru, a ludność utrzymuje się głów-
nie z uprawy fasoli i kukurydzy w porze 
deszczowej. Plony każdego roku są 
zróżnicowane, na ogół panuje tam bie-
da. Siostry na początku założyły mały 
ośrodek zdrowia z 3 pokojami. W czasie 

wizyt domowych przekonały się, że 
wiele dzieci nie ma możliwości uczęsz-
czania do szkół, stąd zapadła decyzja, 
aby dzieci zapraszać na lekcje do swo-
jego domu. 
 
 
Siostry rozpoczęły również starania o 
budowę prawdziwej klasy. W wielu para-
fiach w Polsce siostry uzyskały wsparcie 
na budowę. Polacy okazali wielką hoj-
ność. Powstała nie jedna, ale kilka klas, 
gdzie dzieci mogły pierwszy raz w życiu 
uczyć się języków, pisania czy czytania. 
Równolegle siostry zakładały inne 

ośrodki m.in. instytut zdrowia, rozbudo-
wany do 22 łóżek, z salą porodową.  
 
Obecnie działa też szkoła z dwoma 
grupami przedszkolnymi i ośmioma 
klasami podstawowymi, do której 
uczęszcza 380 dzieci. Funkcjonuje żło-
bek, gdzie dzieci poniżej 4. roku życia 
przebywają z siostrami cały dzień. Czę-
sto są niedożywione i potrzebują szcze-
gólnej opieki. Są wśród nich sieroty 
znajdujące się po opieką dziadków, 
którzy sami mają trudności i potrzebują 
pomocy. Od roku funkcjonuje również 
dom dziecka dla 25 podopiecznych. 
 

http://www.kapucyni.pll/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/06/Fot.-Biuro-prasowe-Sanktuarium-Matki-Bożej-Licheńskiej.jpg
http://www.lichen.pl/
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Siostra Judyta Bożek jest na misjach już 
od ponad 40 lat. Przez ostatnie 23 lata 
pracuje w Lusace w Zambii, gdzie jest 
odpowiedzialna za prowadzenie domu 
dla bezdomnych pod nazwą Dom Bożej 
Opatrzności. W nim bezpieczne miejsce 
znajdują potrzebujący w podeszłym 
wieku oraz sieroty.  
 
Badania pokazują, że w Zambii może 
być nawet milion dzieci bez rodziców. 
Dom znajduje się w ubogiej dzielnicy, 
gdzie na każdym kroku widoczne jest 
skrajne ubóstwo. Siostry systematycznie 
otaczają swoim wsparciem potrzebują-
cych. Wiele dzieci może dzięki temu 
liczyć na jedyny ciepły posiłek w tygo-
dniu. 
 
– Obowiązkiem chrześcijan całego świa-
ta jest wspieranie bliźnich – podkreśla 
dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki 
– Każdy człowiek ma przypisaną god-
ność, wynikającą z bycia dzieckiem 
jedynego Boga. Pokarm i woda są źró-
dłem życia, stąd tak ważne są dzieła 

Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej 
Rodziny, które ratują i chronią świętość 
życia w dalekich krajach Afryki. 
 

 
 
Caritas Polska pomaga siostrom od kilku 
lat. Wsparcie było widoczne w trakcie 
rozbudowy i dokończenia prac budowla-
nych ośrodka zdrowia w Kithatu, gdzie 
powstała sala dla kobiet i dzieci. Wcze-
śniej na terenie tej misji współfinanso-
wana była budowa biblioteki i sali kom-
puterowej dla dzieci oraz sali dziennego 
pobytu dla dzieci poniżej 4. roku życia, a 
także wyżywienie dla dzieci. 

 
W misji prowadzonej w miejscowości 
Subukia Caritas Polska wsparła budowę 
przedszkola, wyposażyła klasy przed-
szkolne i pomieszczenia do prowadze-
nia kursów dla dziewcząt i kobiet oraz 
dofinansowała budowę studni, dzięki 
czemu siostry mogą prowadzić swoje 
dzieła.  
 
W Zambii wsparcie obejmowało budowę 
toalet w szkole średniej i założenie fer-
my przepiórek, których hodowla jest 
bardzo popularna. Obecnie trwają jesz-
cze dwa projekty: dożywiane sierot i 
osób starszych oraz budowa studni 
głębinowej. 
 
Dzięki funduszom od Caritas Polska 
siostry mogą skupić swoją uwagę na 
pomocy potrzebującym, nie martwiąc się 
o brak środków i czynić dobro tam, gdzie 
jest ono najbardziej potrzebne.    Za: KAI 
   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

100-LECIE SIÓSTR MARIANEK WE WŁOCŁAWKU 
 
W uroczystość Trójcy Świętej (16 czerwca) zgromadzeni w 
bazylice katedralnej dziękowali za jubileusz stulecia posługi 
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi we Włocławku. 
 

 Eucharystii przewodniczył ks. bp. Wiesław Mering, a wiernych 
powitał ks. prał. Michał Krygier, proboszcz parafii katedralnej, 
przybliżając historię przybycia sióstr do Włocławka. Zgroma-
dzenie Franciszkanek Rodziny Maryi założył w 1857 roku w 
Petersburgu ks. Zygmunt Szczęsny Feliński, mianowany 5 lat 
później metropolitą warszawskim, a wraz z nim przybyły do 
Warszawy Siostry Rodziny Maryi. Do Włocławka natomiast 
zawitały w 1919 r. na zaproszenie ks. Feliksa Mikulskiego, 
proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela i prezesa Włocław-
skiego Towarzystwa Wiernych, by wspierały prowadzenie 
duszpasterstw. Siostry aktualnie pracują w sądzie kościelnym, 
kancelarii parafialnej, a także w szkole, na terenie parafii kate-
dralnej. 
  
W homilii ks. Paweł Pokora wymieniał atrybuty duchowości 
sióstr franciszkanek, które realizują swój charyzmat również we 
Włocławku, m.in. ducha rodzinności. Jak zauważył homileta, 
Bóg jest zbudowany z więzi Ojca, Syna i Ducha Świętego, 
które są wzorem dla naszych ludzkich więzi. Poświęcenie dla 
innych tworzy więzi. Dalej wymienił kolejne cechy duchowości 
sióstr Rodziny Maryi pokorę, prostotę, pracowitość i apostol-
stwo, które nie pozostawiają miejsca na udawanie czy zarozu-
miałość. Ks. Pokora zaznaczył, że duch pracowitości, polega 
na pełnej dyspozycyjności – siostry poświęcają czas na pomoc 
ubogim i potrzebującym. Zauważył, że to Bóg dla nas pracuje, 
a my nie tworzymy dobra, ale je odkrywamy, odpowiadając na 
uprzedzającą miłość Boga.  
 
– Możemy podziwiać od wielu lat szczerą i owocną pracę 
Franciszkanek Rodziny Maryi w naszym mieście, jesteśmy 
serdecznie wdzięczni za tę piękną posługę. (…) Prawdziwa 
miłość rodzi się przez służbę – mówił ks. Pokora. 

 
 Ksiądz biskup Mering zauważył w słowie przed błogosławień-
stwem, że obecność sióstr we Włocławku w 1919 roku jest 
jednym z pierwszych owoców odzyskania niepodległości. – To 
przypomnienie, że wszystko, co jest najpiękniejsze, człowiek, 
w swojej relacji do Boga, musi robić w pełnej wolności – pod-
kreślił ks. bp. Mering. –Jeżeli dzisiaj gromadzimy się tutaj, 
wspominając całowiekową służbę sióstr, to właśnie po to, by 
podziękować i zapewnić o naszej modlitwie i by życzyć opieki 
błogosławionego założyciela i dalszych dobrych sukcesów z 
pracy. 
  
W uroczystości uczestniczyli licznie duchowni, siostry francisz-
kanki z Janiną Kierstan – matką generalną zgromadzenia, 
Reginą Pobiedzińską – matką prowincjalną, siostry Wspólnej 
Pracy od Niepokalanej Maryi, a także parlamentarzyści, władze 
samorządowe i bliscy świętujących sióstr, III Zakon Francisz-
kański oraz grupa św. Zygmunta. O oprawę muzyczną za-
troszczył się chór katedralny z ks. prał. Józefem Nowakiem. 
Siostry franciszkanki odebrały serdeczne życzenia i podzięko-
wania.                                        Za: www.diecezja.wloclawek.pl  
   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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MUSICAL "FORZA VENITE GENTE" 
U OPATOWSKICH BERNARDYNÓW  
 
20 czerwca na placu przy klasztorze oo. 
Bernardynów w Opatowie, odbyła się 
premiera musicalu Forza venite gente. 
Spektakl muzyczny w nieco inny sposób 
ukazał życie najpopularniejszego świę-
tego – Franciszka - Biedaczyny z Asyżu. 
Przedstawienie prowadziło widzów śla-
dami młodzieńca, bardzo popularnego w 
swoim mieście, który niespodziewanie 
zmienił sposób życia z bardzo towarzy-
skiego na radosne naśladowanie Jezu-
sa. Obserwowaliśmy dość oryginalne 
pożegnanie Franciszka z ojcem, które 
miało miejsce na rynku przed zgroma-
dzonymi tam ludźmi. Pikanterii dodał 
moment w którym oddał ojcu swoje 
ubranie i obwieścił, że teraz jego domem 
będzie cały świat i będzie prowadził 
życie ubogie.  
 

Franciszek opuścił swoich przyjaciół, 
jednak oni postanowili przyłączyć się do 
niego. Pustka po królu asyskiej młodzie-
ży mogła być dopełniona tylko w jeden 
sposób, jego znajomi odnaleźli go i z 
nim pozostali. 
 
Rozłąka z ukochanym bardzo dotknęła 
Klarę, jednak w sercu pięknej dziewczy-
ny nie zrodził się gniew a tym bardziej 
uczucie przeciwne miłości, lecz zrozu-
mienie. Skoro Franciszek wybrał tę dro-
gę to musi być słuszna.  
 
W kolejnych scenach byliśmy świadkami 
nawrócenia wilka, kazania do ptaków, 
wędrówki franciszkowej gromady do 
Rzymu do papieża aby zatwierdził zasa-
dy życia tej radosnej wspólnoty. 
 
Życie młodego krzewiciela radości nie 
było pozbawione różnorakich trudności. 
Wojna w Ziemi świętej, choroba, ciągła 
wojna z pokusami to niektóre ze scen 
które ukazały w jaki sposób świat wciąż 

przyciągał go ku ziemi. Śmierć mimo iż 
kończy naszą wędrówkę nie była ostat-
nią sceną musicalu. Stanowiła natomiast 
doskonałe tło do tego aby z wielką rado-
ścią wyśpiewać hymn pochwalny za całe 
Boże stworzenie. 
 
Młodzież Franciszkańska i Ministranci 
gromadzący się przy klasztorze oo. 
Bernardynów w Opatowie z rodzicami 
przygotowali jeden z najpopularniejszych 
spektakli muzycznych opowiadających o 
życiu św. Franciszka z Asyżu Forza 
venite gente. 
 
Musial wystawiono w roku jubileuszy 
opatowskich bernardynów: 550 lat od 
przybycia zakonników do Opatowa, 80 
lat od powrotu do klasztoru po kasacie 
po Powstaniu styczniowym i 30 lat od 
erygowania parafii przy kościele klasz-
tornym oo. Bernardynów. O. Sebastian 
Feret OFM 

 

 
 
 

 

Refleksja tygodnia 
 
 

 

ROZMOWA PAPIEŻA FRANCISZKA Z FRANCISZKANAMI 
 

 

 

Na zakończenie 202 Kapituły generalnej franciszkanie spo-
tkali się 17 czerwca z papieżem Franciszkiem przedsta-
wiamy poniżej powitanie generała Zakonu O. Carlosa Al-
berta Trovarellego oraz przemówienie papieża, skierowane 
do franciszkanów:  

 

PRZEMÓWIENIE MINISTRA GENERALNEGO 
 
Ojcze Święty, 
W imieniu wszystkich obecnych tu braci dziękuję za przyjęcie 
nas dziś rano na audiencji prywatnej, odbywającej się na za-
kończenie naszej 202. kapituły generalnej zwyczajnej, która 
rozpoczęła się 18 maja w Asyżu. 
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Podobnie jak św. Franciszek wraz ze swymi towarzyszami, 
także my przybyliśmy do Stolicy Piotrowej, aby potwierdzić 
naszą wiarę i naszą służbę Chrystusowi Panu i Jego Kościoło-
wi, i poprosić o błogosławieństwo dla mnie, wybranego mini-
strem generalnym, a tym samym 120. następcą św. Francisz-
ka, dla definitorów generalnych, którzy w zarządzie będą ze 
mną współpracować w służbie Zakonu, dla braci kapitulnych i 
dla całego Zakonu. 
 
Nie możemy ukryć tego, co czują nasze serca przychodząc do 
„Pana Papieża” (jak lubił mawiać Święty z Asyżu), a mianowi-
cie – poza oddaniem – ogromną radość i wielką serdeczność, 
gdyż w jednej osobie spotykamy Ojca Świętego i „Franciszka”. 
W czasie naszych obrad mogliśmy przyjrzeć się życiu Zakonu 
w ostatnich latach: wiele jest powodów do nadziei. Wśród nich 
jest opieka nad miejscami franciszkańskimi, antoniańskimi i 
kolbiańskimi, rozkwit powołań w niektórych południowych kra-
jach świata, doświadczenia nowej ewangelizacji prowadzonej 
na ulicach i poprzez media, liczne misje „ad gentes”, solidar-
ność dóbr w Zakonie, różnorodna działalność charytatywna na 
rzecz najbardziej potrzebujących, otwarty dialog z braćmi mu-
zułmanami w 800. rocznicę spotkania św. Franciszka z sułta-
nem, projekty ekologiczne dotyczące zrównoważonego rozwoju 
środowiska naturalnego podejmowane w niektórych jurysdyk-
cjach, i wreszcie – co nie najmniej ważne – wyniesienie do 
chwały ołtarzy, dzięki decyzji Waszej Świątobliwości, zakonni-
ków i świeckich przynależących do naszej rodziny franciszkań-
skiej. 
 

 
Papież z generałem Trovarelli 

 
Jesteśmy również świadomi wielu naszych słabości, które 
Ojciec Święty dobrze zna, ale napełnia nas nadzieja, że kapitu-
ła otworzyła się z ufnością na wyłaniające się z nich wyzwania: 
wytrwałość w naszym powołaniu i wyborze, ewangeliczna ja-
kość naszego stylu życia, właściwa relacja ze światem mediów 
społecznościowych, nasza odpowiedź na cierpienia i krzyk 
świata. Co więcej, uznaliśmy jeszcze inne bardziej konkretne 
wyzwania, choćby utworzenie Uniwersytetu Franciszkańskiego 
w Rzymie, tak usilnie pożądanego przez Ojca Świętego, jako 
znaku jedności wśród rodzin franciszkańskich. 
 
Ojcze Święty, kończę prosząc o słowo umocnienia i zachęty 
dla tej wielkiej wspólnoty braterskiej tworzonej przez ministrów 
prowincjalnych, kustoszów i delegatów pochodzących z pięciu 
kontynentów i zapewniam, że nie zapomnimy modlić się za 
Ciebie, przywołując wstawiennictwa św. Franciszka w intencji 
Waszej posługi jako Ojca i Pasterza. 
 
Na zakończenie ponownie wyrażam naszą wdzięczność, Pa-
pieżu Franciszku, za przyjęcie nas, ale z serca dodaję jeszcze 

osobiste podziękowanie za prowadzony styl bycia Kościołem, 
styl będący darem Bożym, który nam ukazujesz i polecasz. 
 
Pokój i Dobro, Wasza Świątobliwość! Niech Bóg zawsze Cię 
wspiera. 

Fr. Carlos Trovarelli 
 

PRZEMOWIENIE PAPIEŻA FRANCISZKA 
 
Drodzy bracia! 
Serdecznie witam was, członków kapituły generalnej waszego 
Zakonu. Dziękuję nowemu ministrowi generalnemu fr. Carlo-
sowi Trovarellemu. Składam jemu oraz definitorom generalnym 
moje gratulacje za zaufanie, jakim obdarzyli ich bracia. 
 
Niedawno Stolica Apostolska zatwierdziła wasze Konstytucje 
odnowione zeszłego lata na kapitule generalnej nadzwyczajnej. 
W ramach wdrożenia tej rewizji omówiliście teraz i zatwierdzili-
ście nowe Statuty generalne, które dotykają istotnych elemen-
tów waszego życia braterskiego i misyjnego, jak formacja, 
międzykulturowość, współdzielenie się i przejrzystość w zarzą-
dzaniu ekonomicznym. Jest to trudna praca, ale trud jest do-
brze spożytkowany! Konstytucje są przecież niezbędnym in-
strumentem do zachowania charyzmatycznego dziedzictwa 
instytutu i zapewnienia jego przyszłego przekazywania. Wyra-
żają one bowiem konkretny sposób naśladowania Chrystusa 
zaproponowany przez Ewangelię, najwyższą regułę życia dla 
wszystkich osób konsekrowanych, a zwłaszcza dla naśladow-
ców św. Franciszka z Asyżu, którzy poprzez śluby zobowiązują 
się „żyć według Ewangelii świętej” (por. Św. Franciszek, Te-
stament, 14). Wywiera na mnie duże wrażenie rada Franciszka 
skierowana do braci: „Głoście Ewangelię, a gdyby okazało się 
to konieczne, także słowami”: jest to sposób życia. Jeśli każde 
życie konsekrowane „rodzi się ze słuchania słowa Bożego i z 
przyjęcia Ewangelii jako normy życia” (Synod biskupów o sło-
wie Bożym, Propositio, 24), życie franciszkańskie we wszyst-
kich swoich przejawach rodzi się ze słuchania Ewangelii świę-
tej, jak to nam ukazuje Biedaczyna w Porcjunkuli, gdy po wy-
słuchaniu opowiadania o naśladowaniu wykrzyknął: „To jest, 
czego chcę, to jest, czego szukam, to całym sercem pragnę 
czynić!” (Tomasz z Celano, Życiorys pierwszy, IX, 22). 
 
Ewangelia jest dla was, drodzy bracia, „regułą i życiem” (Św. 
Franciszek, Reguła zatwierdzona, I, 1), a waszą misją jest nic 
innego, jak być żywą ewangelią, „żywą egzegezą słowa”, mówił 
Benedykt XVI (Posynodalna adhortacja apostolska Verbum 
Domini, 83). Ewangelia musi być waszym wademekum. Zaw-
sze uważnie wsłuchujcie się w nią, módlcie się nią i za przykła-
dem Maryi, „Dziewicy uczynionej Kościołem” (por. św. Franci-
szek, Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy, 1), rozwa-
żajcie ją stale, a przyswajając ją w ten sposób upodobnicie 
wasze życie do życia Chrystusa. 
 
Ta droga naśladowania charakteryzuje się przede wszystkim 
braterstwem, które Franciszek odczuwał jako dar: „Pan zlecił 
mi troskę o braci” (Testament, 14). Braterstwo jest darem do 
przyjęcia z wdzięcznością. Jest to rzeczywistość ciągle „w 
drodze”, w budowaniu, a zatem wymaga wkładu wszystkich, 
bez wykluczania się kogoś lub wykluczania kogokolwiek; w 
której nie ma „użytkowników”, ale są ci, co budują (por. Konsty-
tucje Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, 55, 5). Rze-
czywistość, w której można przeżywać etapy ciągłej praktyki, 
otwierania się na drugich, wzajemnej wymiany; rzeczywistość 
przyjazna, życzliwa i chętna do towarzyszenia; rzeczywistość, 
w której można oderwać się od życia codziennego, aby pielę-
gnować ciszę i wymiar kontemplacyjny, a tym samym rozpo-
znać w niej ślad Boga; rzeczywistość, w której wszyscy uważa-
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cie się za braci, tak ministrowie, jak inni członkowie wspólnoty; 
doświadczenie, w którym  każdy jest wezwany do kochania i 
karmienia swego brata, tak jak matka kocha i karmi własne 
dziecko (por. Św. Franciszek, Reguła niezatwierdzona, IX, 11). 
Zachęcam was do podtrzymywania waszego braterstwa du-
chem świętej modlitwy i pobożności, „któremu powinny służyć 
wszystkie sprawy doczesne” (Tenże, Reguła zatwierdzona, V, 
2). W ten sposób wasze życie braterskie we wspólnocie stanie 
się znakiem proroczym w Kościele i w świecie; i stanie się 
szkołą komunii, którą stale trzeba praktykować na wzór Fran-
ciszka i w relacji miłości i posłuszeństwa z Pasterzami. Inną 
cechą waszego sposobu życia jest mniejszość. To mi się bar-
dzo podoba: rozmyślać o waszej mniejszości. Jest to trudny 
wybór, ponieważ sprzeciwia się logice świata, która szuka 
sukcesu za wszelką cenę, lubi zajmować pierwsze miejsca, 
bycie uznawanymi za panów. Franciszek prosi was o bycie 
mniejszymi, idąc za przykładem Jezusa, który nie przyszedł, 
aby Mu służono, lecz aby służyć (por. Mt 20, 27-28), i który 
mówi nam: „Kto by między wami chciał się stać wielkim, niech 
będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między 
wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich” (Mk 10, 43-44). 
Niech to będzie wasza jedyna ambicja: stać się sługami, służyć 
jedni drugim. Przeżywane w ten sposób wasze życie będzie 
proroctwem w tym świecie, gdzie ambicja władzy jest wielką 
pokusą. 
 
Głoście pokój. Franciszkańskie pozdrowienie, które was wy-
różnia, brzmi: „Pokój i dobro!”, po hebrajsku: „Shalom we tob”, 
co możemy przetłumaczyć jako pojednanie: pojednanie z sobą 
samym, z Bogiem, z innymi i ze stworzeniem, czyli życie w 
harmonii: pokój, który przynosi ci harmonię. Jest to pojednanie 
na wzór zazębiających się kół, zaczynające się w sercu i roz-
ciągające się na wszechświat – ale w rzeczywistości zaczyna-
jące się w sercu Boga, w sercu Chrystusa. Pojednanie jest 
preludium pokoju, który zostawił nam Jezus (por. J 14, 27). 
Pokoju, który nie jest brakiem problemów, ale który przychodzi 
wraz z obecnością Boga w nas i przejawia się w tym wszyst-
kim, kim jesteśmy, co robimy i co mówimy. Bądźcie posłańcami 
pokoju najpierw swoim życiem, a potem słowami. W każdej 

chwili bądźcie narzędziami przebaczenia i miłosierdzia. Wasze 
wspólnoty niech staną się miejscami, gdzie doświadcza się 
miłosierdzia, jak prosi was św. Franciszek w liście do ministra: 
„I po tym chcę poznać, czy miłujesz Pana i mnie, sługę Jego i 
twego: jeżeli będziesz tak postępował, aby nie było takiego 
brata na świecie, który, gdyby zgrzeszył najciężej, a potem 
stanął przed tobą, żeby odszedł bez twego miłosierdzia, jeśli 
szukał miłosierdzia. A gdyby nie szukał miłosierdzia, to ty go 
zapytaj, czy nie pragnie przebaczenia. I choćby tysiąc 
razy potem zgrzeszył na twoich oczach, kochaj go bardziej niż 
mnie, abyś go pociągnął do Pana; i zawsze bądź miłosierny dla 
takich braci” (9-11). Nie ma pokoju bez pojednania, bez prze-
baczenia, bez miłosierdzia. Tylko ten, który ma pojednane 
serce, może być „ministrem” miłosierdzia, budowniczym poko-
ju. 
 
Do tego wszystkiego niezbędna jest odpowiednia formacja. 
Droga formacyjna, która pobudza w braciach coraz pełniejsze 
upodobnienie się do Chrystusa. Formacja integralna, która 
obejmuje wszystkie wymiary człowieka. Formacja osobista i 
ciągła, bo wędrówka trwa całe życie. Formacja 
serca, która zmienia nasz sposób myślenia, odczuwania i po-
stępowania. Formacja do wierności, będąc świadomi, że dziś 
żyjemy w kulturze tego, co prowizoryczne, gdzie „na zawsze” 
jest bardzo trudne, a wybory ostateczne nie są w modzie. W 
tym kontekście trzeba solidnych wychowawców 
oraz ekspertów od słuchania i od wskazywania dróg prowadzą-
cych do Boga, zdolnych do towarzyszenia innym na tym odcin-
ku (por. Św. Jan Paweł II, adhortacja apostolska Vita consecra-
ta, 65-66); wychowawców, którzy znają sztukę rozeznawania i 
towarzyszenia. Tylko w ten sposób będziemy mogli choć w 
części powstrzymać krwotok porzuceń, który dotyka życie ka-
płańskie i zakonne. 
 
Drodzy bracia, z serca udzielam apostolskiego błogosławień-
stwa wam i wszystkim wspólnotom waszego Zakonu. Modlę się 
za was. Pociesza mnie również to, że minister generalny po-
wiedział, iż będziecie modlili się za mnie. Dziękuję! 

 Za: www.ofmconv.net 
 
 
 
 
 
 

 

 Wiadomości zagraniczne  
 
 
 

 

S. JOLANTA KAFKA: GENIUSZ KOBIECY W SŁUŻBIE KOŚCIOŁA 
 
Na pierwszym miejscu naszej posługi 
znajdują się ludzie, którzy się źle mają – 
stwierdziła siostra Jolanta Kafka, ze 
Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej 
– Misjonarek Klaretynek, nowo wybrana 
przewodnicząca zarządu Międzynaro-
dowej Unii Przełożonych Generalnych 
Zakonów Żeńskich.  
 
Temat ostatniego posiedzenia plenarne-
go tego gremium brzmiał: „Siewczynie 
profetycznej nadziei”. To niesienie na-
dziei dokonuje się poprzez codzienną 
troskę o człowieka, Kościół. 
 
Siostra Jolanta opowiedziała mediom 
watykańskim o istotnych wymiarach 
posługi sióstr zakonnych oraz o roli 
kobiety w misji ewangelizacyjnej. 

 
 
“Na pierwszym miejscu są ludzie, którzy 
źle się mają. To jest przywołanie dzisiaj 
tego, kim jest Jezus oraz Jego wyborów 
i Jego sposobu działania. Takim pierw-
szym kontekstem tej służby jest odnowa 
Kościoła. To jest to, co Papież Franci-
szek propaguje w świecie i co przekazu-
je Kościołowi. Trzeba to odczytywać w 
wielu wymiarach. Po pierwsze od strony 

formacji, następnie od strony ewangeli-
zacji, a także w wymiarze posługi naj-
słabszym. Pierwszą posługą Kościoła 
jest oczywiście Słowo, to znaczy głosze-
nie Jezusa. Chodzi o życie Jezusa, 
ważne jest przetłumaczenie Jego życia 
na konkretne gesty, według tego, jak On 
żył – podkreśliła siostra Kafka. – Jako 
kobiety jesteśmy stworzeniami Bożymi 
na równi z mężczyznami, więc nasza 
rola jest jednakowa. Chodzi o powołanie 
do życia. Oczywiście są różnice w za-
kresie funkcji. Ważne jest, aby to, co jest 
istotne w geniuszu kobiecym, czyli tro-
ska o drugiego człowieka, troska o życie, 
o Kościół i o ziemię stały się kluczowym 
wymiarem postawy kobiety.” 

 Za: www.vaticannews.va 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.ofmconv.net/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/06/S.-Jolanta-Kafka-geniusz-kobiecy-w-służbie-Kościoła.jpeg
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PAPIEŻ WYŚWIĘCIŁ SALEZJAŃSKIEGO BISKUPA 
 
W sobotę 22 czerwca, w towarzystwie członków swojej rodziny, 
około 20 biskupów, blisko 250 salezjanów, dziesiątek córek 
Maryi Wspomożycielki, przyjaciół z Włoch i Chile oraz setek 
parafian z różnych wspólnot, w których pracował, ks. Alberto 
Ricardo Lorenzelli Rossi, salezjanin, został wyświęcony na 
biskupa bezpośrednio przez Ojca Świętego Franciszka. 
 
Celebracji eucharystycznej przewodniczył sam papież Franci-
szek przy ołtarzu Katedry św. Piotra w Bazylice Watykańskiej, 
kilka metrów od grobu pierwszego wikariusza Chrystusa. W 
swojej krótkiej, ale pełnej treści homilii, Ojciec Święty przypo-
mniał istotę posługi biskupiej: “biskup jest sługą, pasterzem, 
ojcem, bratem, nigdy najemnikiem… Bardziej odpowiada za 
służbę niż władzę, zgodnie z nakazem Mistrza:’Kto jest naj-
większy wśród was, niech stanie się najmniejszy’”. 
 
Papież powiedział również, że osobami najbliższymi dla bisku-
pa są kapłani i diakoni. “Bądź blisko kapłanów: bardzo blisko! 
By, jak cię szukają, mogli cię zaraz znaleźć, bez niepotrzebnej 
biurokracji: bezpośrednio. Bądź blisko ubogich, bezbronnych i 
tych, co potrzebują przyjęcia i pomocy”. 
 
I Ojciec Święty dodał: “Istotnie, to Chrystus w posłudze biskupa 
nie przestaje głosić Ewangelii zbawienia; to Chrystus nadal 
uświęca wierzących poprzez sakramenty wiary. To Chrystus w 
ojcostwie biskupa przyczynia się do wzrostu członków swojego 
ciała, którym jest Kościół. To Chrystus w mądrości i roztropno-
ści biskupa kieruje ludem Bożym w pielgrzymce ziemskiej w 
kierunku szczęścia wiecznego”. 
 
Współkonsekratorami, towarzyszącymi Ojcu Świętemu, których 
wskazał sam biskup Lorenzelli, byli: kard. Tarcisio Bertone, 
jego formator i profesor; bp Celestino Aós, administrator apo-
stolski archidiecezji Santiago de Chile, w której bp Lorenzelli 
będzie pełnić swoją posługę. Towarzyszyli mu także ks. Pier 
Fausto Frisoli, jego kolega z lat formacji i obecny prokurator 

Zgromadzenia, a także – ks. Francesco Cereda, wikariusz 
Przełożonego Generalnego. Był również obecny ks. Carlo Lira, 
aktualny przełożony inspektorii chilijskiej. 
 

 
 
W niedzielę, 23 czerwca, o godz. 11.00 bp Lorenzelli odprawił 
swoją pierwszą Mszę św. jako biskup. W swojej homilii podzię-
kował obecnym, zwłaszcza swoim krewnym, wspominając z 
miłością swojego ojca i innych bliskich, którzy są już w niebie.  
 
W krótkim wywiadzie, jakiego udzielim chilijskim mediom, nowy 
biskup powiedział, że chce nieść radość “chilijskiemu narodowi, 
który go przyjął z tak wielką miłością i nadzieją. Chile to kraj 
bardzko kochany, odznaczający się wielkim uczuciem ducho-
wym, głęboką religijnością, w którym trzeba budować komunię i 
zaufanie. Moją dewizą, która mi będzie towarzyszyć jako bi-
skupowi będzie: “Nieść radosć”. Osobiście uważam, że jest 
znaczenie więcej rzeczy i rzeczywistości, które czynią nas 
szczęśliwymi niż problemów i trudności… Musimy świadczyć o 
wierze, być wiarygodnymi i autentycznymi chrześcijanami”. 

Za: www.infoans.org

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

RESUME KAPITUŁY GENERALNEJ FRANCISZKANÓW 
 

W sobotę 18 maja 2019 r. w Świętym 
Klasztorze w Asyżu rozpoczęła się 202. 
kapituła generalna zwyczajna Braci 
Mniejszych Konwentualnych. 
 
Pierwszą czynnością był wybór sekreta-
rza-notariusza, fr. Emanuele Rimoli, 
który oficjalnie otworzył obrady. Było 91 
ojców kapitulnych, a ponadto 13 słucha-
czy (nie mających prawa głosu); federa-
cje, z których pochodzili uczestnicy, to: 
AFCOF (African Federation of Conven-
tual Franciscans) – 9, CEF (Centralis 
Europae Foederatio) – 11, CFF 
(Conventual Franciscan Federation) – 
13, FALC (Federación América Latina 
Conventuales) – 16, FAMC (Federation 
of Asian Minor Conventuals) – 8, FEMO 
(Foederatio Europae Mediae et Orienta-
lis) – 19, FIMP (Federazione Intermedi-
terranea Ministri Provinciali) – 28. 
 

Następny dzień był przeznaczony na 
refleksję i modlitwę. Kard. Luis Antonio 
Gokim Tagle, arcybiskup metropolita 
Manili na Filipinach i przewodniczący 
Caritas Internationalis, wygłosił dwie 
konferencje, rano o proroctwie i po połu-
dniu o misji, oraz przewodniczył Mszy 
św. 
 
W poniedziałek 20 maja wybrano sekre-
tarza generalnego kapituły fr. Tomasza 
Szymczaka i trzech moderatorów: fr. 
Jana Maciejowskiego, fr. Colin Charles 
Sammut i fr. Maurizio Bridio. Po południu 
ustępujący minister generalny fr. Marco 
TASCA odczytał swoje sprawozdanie. Z 
jego słów zauważyliśmy żywotność 
jurysdykcji na południowej półkuli i sta-
rzenie się braci w jurysdykcjach powsta-
łych w odległych czasach. 
 
Nastąpiły potem sprawozdania prokura-
tora generalnego fr. Maurizio Di Paolo, 

ekonoma generalnego fr. Nicola Rosa, 
delegata generalnego ds. Drugiego 
Zakonu i instytutów afiliowanych fr. 
Germano Tognetti, asystenta general-
nego ds. Franciszkańskiego Zakonu 
Świeckich fr. Alfred Parambakathu, 
prezesa międzynarodowego Rycerstwa 
Niepokalanej fr. Raffaele Di Muro, sekre-
tarza generalnego ds. formacji fr. Louis 
Panthiruvelil, sekretarza generalnego ds. 
animacji misyjnej fr. Jarosława Wyso-
czańskiego, postulatora generalnego fr. 
Damian-Gheorghe Pătraşcu, delegata 
generalnego ds. sprawiedliwości, pokoju 
i integralności stworzenia fr. Joseph 
Blay, delegata generalnego ds. ekume-
nizmu i dialogu międzyreligijnego fr. 
Silvestru Bejan, sekretarza Komitetu 
Wykonawczego ds. Rewizji Konstytucji 
fr. Timothy Kulbickiego. Dyskusja nad 
przedłożonymi sprawozdaniami odbyła 
się w grupach mieszanych. 
 

http://www.infoans.org/
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W sobotę 25 maja został wybrany 120. 
minister generalny: fr. Carlos Alberto 
Trovarelli z prowincji „Rioplatense” św. 
Antoniego z Padwy w Argentynie i Uru-
gwaju. Urodził się 21 czerwca 1962 r. w 
Cinco Saltos (Rio Negro w Argentynie) 
21 czerwca 1962 r., śluby wieczyste 
złożył 4 października 1990 r., a święce-
nia kapłańskie otrzymał 25 marca 1995 
r. 
W poniedziałek 27 maja wybrano defini-
torów: wikariusz generalny fr. Jan Macie-
jowski, dotychczasowy minister prowin-
cjalny prowincji św. Maksymiliana Marii 
Kolbego w Polsce (Gdańsk); sekretarz 
generalny fr. Tomasz Szymczak z pro-
wincji Matki Bożej Niepokalanej w Pol-
sce (Warszawa); asystent generalny 
FIMP fr. Giovanni Voltan, dotychczaso-
wy minister prowincjalny prowincji wło-
skiej św. Antoniego z Padwy (Włochy 
Północne); asystent generalny FEMO fr. 
Tomáš Lesňák, dotychczasowy kustosz 
prowincjalny kustodii prowincjalnej Nie-
pokalanego Poczęcia NMP na Słowacji; 
potwierdzony na kolejną kadencję asy-
stent generalny FAMC fr. Benedetto 
Seung-Jae Baek; potwierdzony na kolej-
ną kadencję asystent generalny CFF fr. 
Jude Martin Winkler; asystent generalny 
CEF fr. Dominique Joseph Mathieu z 
kustodii prowincjalnej Bliskiego Wscho-
du i Ziemi Świętej; asystent generalny 
FALC fr. Rogério Pereira Xavier z pro-
wincji św. Franciszka w Brazylii; asystent 
generalny AFCOF fr. Anthony Bezo 
Kutiero, dotychczasowy kustosz prowin-
cjalny kustodii prowincjalnej św. Anto-
niego z Padwy w Ghanie. 
 
Wtorek 28 maja został przeznaczony na 
przeniesienie się do sanktuarium Miłości 
Miłosiernej w Collevalenza. 
 
W środę 29 maja przystąpiono do dys-
kusji i głosowań nad Statutami general-
nymi, których poszczególne rozdziały 
odpowiadają rozdziałom Konstytucji. 
Podobnie jak podczas kapituły general-
nej nadzwyczajnej w 2018 r., głosowano 
artykuł po artykule i zgłaszano wiele 
poprawek (iuxta modum). 
 
W międzyczasie podjęto dyskusję nad 
wnioskami i ich uchwaleniem. Wspo-
mnijmy tu ósmy wniosek, dotyczący 
rewizji Statutu specjalnego kustodii 
generalnej Świętego Klasztoru św. Fran-
ciszka z Asyżu, gdzie główne zagadnie-
nia odnosiły się do missio trzech wspól-
not (Świętego Klasztoru, Franciscanum i 
Rivotorto), przywileju podwójnej przyna-
leżności i wyboru delegatów na kapitułę 

kustodialną. 
 
Równie ważny jest jedenasty wniosek o 
zreorganizowaniu jurysdykcji południo-
wych Włoch: prowincji świętych Bernar-
dyna i Anioła we Włoszech (Abruzja), 
prowincji serafickiego ojca św. Francisz-
ka we Włoszech (Neapol), prowincji 
świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech 
(Apulia), prowincji świętych Agaty i Łucji 
we Włoszech (Sycylia) i kustodii prowin-
cjalnej świętych Daniela i Towarzyszy 
Męczenników we Włoszech (Kalabria). 
Propozycja, która została zatwierdzona, 
zakłada połączenie Abruzji i Apulii w 
jedną prowincję, Sycylii i Kalabrii w jed-
ną prowincję, zaś Neapol ma zreorgani-
zować swoje placówki, zanim przyłączy 
się do innych jurysdykcji; to wszystko 
należy przeprowadzić do Wielkanocy 
2024 r. 
 
W piątek 7 czerwca cały tekst Statutów 
generalnych został zatwierdzony jedno-
głośnie. 
 
W sobotę 8 czerwca fr. Kazimierz Szulc, 
kustosz kustodii prowincjalnej św. Fran-
ciszka z Asyżu w Kenii, przedstawił 
wniosek o erygowanie własnej jurysdyk-
cji jako prowincji; w Kenii jest około 40 
profesów wieczystych i 6 klasztorów. 
Podobnie fr. Maximilianus Kalef Sembi-
ring, kustosz kustodii prowincjalnej Nie-
pokalanego Poczęcia NMP w Indonezji, 
zaprezentował wniosek o erygowanie tej 
jurysdykcji jako prowincji; w Indonezji 
jest 8 klasztorów i około 75 profesów 
wieczystych. Na zakończenie dyskusji 
zatwierdzenie obu prowincji odbyło się 
przez aklamację. 
 

 
 
W poniedziałek 10 czerwca fr. Louis 
Panthiruvelil i fr. Franklin Antonio Durán 
Zambrano, sekretarz generalny i wice-
sekretarz ds. formacji, omówili 
treść Discepolato francescano. W pierw-
szej części dokumentu formacja ukaza-
na jest jako upodobnienie się do Chry-
stusa, druga część nawiązuje do po-
szczególnych etapów formacji, trzecia 
część mówi o formacji ustawicznej jako 

nieustannej drodze formacyjnej zakonni-
ka, czwarta część porusza kompetencje 
przełożonych w dziedzinie formacji oraz 
zagadnienie formacji wychowawców. 
Odbyła się dyskusja w auli i praca w 
cetusach. 
 
W środę 12 czerwca fr. Louis Panthiru-
velil i fr. Franklin Antonio Durán Za-
mbrano zaprezentowali Ratio studiorum. 

Rozdział pierwszy porusza zagadnienie 
formacji intelektualnej zakonników, drugi 
– obszary studiów na różnych etapach 
formacji, trzeci – podmioty formacji inte-
lektualnej, czwarty – struktury i środki 
użyteczne do prowadzenia studiów. 
W piątek 14 czerwca podjęto uchwałę 
przygotowaną przez radę prezydialną 
dotyczącą Discepolato francesca-
no i Ratio studiorum. Discepolato fran-
cescano ma być zatwierdzenie ad expe-
rimentum przez definitorium do 2022 r. i 

przedłożone do zatwierdzenia na kapitu-
le generalnej zwyczajnej w 2025 r. Z 
kolei Ratio studiorum będzie definitywnie 
zatwierdzone przez definitorium do 2022 
r., gdyż Konstytucje nie wymagają za-
twierdzenia tego dokumentu na kapitule 
generalnej. 
 
W sobotę 15 czerwca zaprezentowano 
list od uczestników 202. kapituły gene-
ralnej skierowany do wszystkich wspól-
not braterskich Zakonu. Zachęca się w 
nim współbraci, aby byli znakiem pojed-
nania w harmonii z całym stworzeniem. 
Do ostatnich aktów kapituły należał 
wybór ekonoma generalnego, którym 
został potwierdzony na drugą kadencję 
fr. Nicola Rosa z prowincji świętych 
Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia), 
oraz poborcy generalnego, którym został 
fr. Leszek Łuczkanin z prowincji św. 
Maksymiliana Marii Kolbego w Polsce 
(Gdańsk). 
 
W dniu 17 czerwca, po Mszy św. w ba-
zylice watykańskiej, której przewodniczył 
kard. Angelo Comastri, odbyła się o 
godz. 12 w sali klementyńskiej audiencja 
z papieżem Franciszkiem. Najpierw 
słowa powitania skierował nowo wybra-
ny minister generalny fr. Carlos Trovarel-
li, a następnie papież Franciszek w 
swoim przemówieniu zachęcił zakonni-
ków do bycia „braćmi i mniejszymi”. Na 
koniec Ojciec Święty udzielił błogosła-
wieństwa apostolskiego, pozdrowił ojców 
kapitulnych i podziękował za modlitwę w 
jego intencji i jego posługi. Fr. Aurelio 
Ercoli, kronikarz.    Za: www.ofmconv.net 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 



18-24 czerwca 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              25/2019 (538)

 12 

KARMELICI I LWÓW DZIĘKUJĄ 
ZA BŁ. OJCA HILAREGO JANUSZEWSKIEGO  

 
Data 18 czerwca 2019r. na długo zapisze się w pamięci karme-
litów i kościoła lwowskiego. Zachęceni pomysłem abp. Mieczy-
sława Mokrzyckiego – Metropolity Lwowskiego, karmelici w 
roku 20 – lecia od beatyfikacji O. Hilarego Pawła Januszew-
skiego podziękowali Bogu za jego osobę w historycznym miej-
scu – dawnym klasztorze karmelitów we Lwowie, gdzie o. Hila-
ry złożył swoje pierwsze śluby. W 1945r. w skutek zmian ustro-
jowych zakonnicy musieli opuścić kościół pw. Św. Michała 
Archanioła. Komunistyczne władze doprowadzały do dewasta-
cji obiektu. Nowymi opiekunami tego miejsca dziś są grekoka-
toliccy studyci. 
 

 
 
Ta niezwykła pielgrzymka rozpoczęła się na Cmentarzu Łycza-
kowskim, na którym znajdują się mogiły 500 tyś. wybitnych 
Polaków. Obok grobów Orląt Lwowskich, Marii Konopnickiej, 
Gabrieli Zapolskiej wznosi się piaskowy pomnik grobowca 
karmelitów. Przystanęliśmy na chwile zadumy w miejscu, gdzie 
spoczywają doczesne szczątki 25 współbraci o. Hilarego. Po 
poświęceniu grobowca, który w 2017r. przeszedł kapitalny 

remont odmówiona została modlitwa Koronki do Bożego Miło-
sierdzia. Następnie wraz z przewodnikiem podeszliśmy do 
innych ważnych miejsc tej lwowskiej nekropolii. 
 
Pod opieką przewodnika mogliśmy także poznać piękno Lwo-
wa. Jego bogactwo historyczne, jak i duchowe. W zwiedzaniu 
lwowskiej starówki nie zabrakło przystanków w Cerkwii Prawo-
sławnej, Katedrze Katolickiej, w której Jan Kazimierz złożył 
ślubowanie, obierając Maryje na Królową Korony Polskiej, w 
Cerkwii Ormiańskiej przyozdobionej dziełami Mehoffera, w 
kamienicy Łukasiewicza – wynalazcy lampy naftowej, czy przy 
lwowskim Ratuszu. 
 
Jednak najważniejszym punktem tej pielgrzymki była uroczysta 
Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem Metropolity 
Lwowa Abp. Mieczysława Mokrzyckiego. Wśród przybyłych na 
Mszę świętą byli Biskup Pomocniczy Lwowa Edward Kawa, 
Wikariusz Generalny Archidiecezji Lwowskie Ks. Infułat Józef 
Pawliczek, przedstawiciele kościoła rzymsko – katolickiego 
diecezji lwowskiej zarówno diecezjalni, jak i zakonni, studyci – 
gospodarze cerkwi pw. św. Michała Archanioła, osoby konse-
krowane, karmelici z klasztorów z Krakowa, Woli Gułowskiej, 
Obór, Sąsiadowic, Lipin, Włodzimierza Wołyńskiego i Litwy, 
mieszkańcy Lwowa, wierni przybyli z karmelitami z Polski. 
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki zarówno we wstępie, jak i w 
okolicznościowym kazaniu podkreślił, że na tym eucharystycz-
nym dziękczynieniu gromadzi nas osoba bł. O. Hilarego Pawła 
Januszewskiego, który we Lwowie w tym kościele odbył za-
konny nowicjat zakończony złożeniem pierwszych zakonnych 
ślubów. Wskazał też na jego pokorną postawę służby dla Ko-
ścioła, Zakonu i drugiego człowieka. 
 
Dzięki niezwykłej życzliwości studytów po ponad 70 latach 
mogliśmy celebrować w tym niezwykle ważnym dla karmelitów 
miejscu pierwszą Eucharystię w obrządku łacińskim. 
 
Po zakończonej liturgii w Pałacu Arcybiskupów Lwowskich 
odbyło się spotkanie przy tzw. „szwedzkim stole” z Księdzem 
Arcybiskupem i pozostałymi gośćmi uroczystego dziękczynie-
nia za bł. O. Hilarego.                                 Za: www.karmelici.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SZARYTKA ODZNACZONA HISZPAŃSKIM 

ORDEREM ZASŁUGI CYWILNEJ 
 
W ramach obchodów piątej rocznicy 
koronacji hiszpańskiego króla Filipa VI w 
środę 19 czerwca 2019 w Pałacu Kró-
lewskim w Madrycie odbyła się ceremo-
nia wręczenia Orderu Zasługi Cywilnej 
(Orden del Mérito Civil) 41 osobom (19 
kobietom, 22 mężczyznom) wyróżniają-
cym się pracą i zaangażowaniem spo-
łecznym z różnych sektorach społeczeń-
stwa dla dobra Hiszpanii. Wśród odzna-
czonych znalazła się Siostra Mónica de 
Juan Sánchez, Siostra Miłosierdzia z 
Prowincji Madryt – Św. Wincenty, misjo-
narka na Haiti. 
 
„Jesteśmy bardzo dumni z naszej siostry 
Moniki” – powiedziała portalo-
wi cope.es Siostra Concepción Monjas, 
Radna rowincjalna ds. Edukacji w Zgro-

madzeniu. Powiedziała, że jest nie tylko 
jej towarzyszką, partnerką, ale także 
„przyjaciółką”.  Siostra Monika jest 
„piękną osobą i młodą entuzjastką” po-
wiedziała dalej Radna. 
 

 
 
Siostra Monica ma 45 lat, pochodzi z 
Madrytu i od prawie 10 lat pomaga naj-
bardziej potrzebującym w najbiedniej-
szym kraju na świecie. Kiedy w 2010 
roku Haiti nawiedziło straszliwe trzęsie-
nie ziemi, Przełożona Generalna popro-

siła ochotniczki do podróż do tego kraju, 
aby nieść w nim pomoc. S. Monica była 
jedną z nich. W chwili obecnej jest prze-
łożoną misji Sióstr Miłosierdzia w Port-
au-Prince oraz koordynatorką szpitala i 
ambulatorium „Lucelia Bontemps”. W jej 
misji „La Milagrosa” pracuje w sumie 
pięć Sióstr Miłosierdzia: dwie Hiszpanki, 
dwie Haitanki i jedna Polka (S. Lila Co-
chła z Prowincji Krakowskiej). Druga z 
hiszpańskich szarytek, S. Natalia Mar-
tínez de Pablo, od 27 lat na Haiti, w 
wieku 72 lat jest najstarszą siostrą za-
konną w kraju. 
 
Kiedy wróciła stamtąd po roku „poczuła 
powołanie, aby być misjonarką”. Zdecy-
dowała więc wrócić na Haiti, a dokładnie 
do pracy w Cite Soleil (Mieście Słońca), 
jednej z najbiedniejszych iniebezpiecz-
nych miejsc w kraju. W rzeczywistości 
było to miejsce bliskie tego, gdzie za-

http://www.karmelici.pl/
https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/asi-sor-monica-monja-hija-caridad-que-premiado-rey-felipe-20190619_440036


18-24 czerwca 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              25/2019 (538)

 13 

mordowany został kataloński 51-letni 
misjonarz Isa Solá. 
 
To tutaj spotkała królowa Letizię, która w 
2018 odwiedziła Haiti. „Zobaczyła co 
robią Siostry Miłosierdzia w tej okolicy i 
byłą pod wielkim wrażeniem tego, jak 
zobaczyła hiszpańską szarytkę wykonu-
jącą tak wspaniałą pracę wśród dzieci i 
chorych…” 
 
Siostra Monica powiedziała dziennika-
rzom, że „to było wielkie przeżycie, kiedy 
otrzymałam zaproszenie, aby zostać 
jedną z Hiszpanów nagrodzonych za 
wkład tworzenie Hiszpanii jako marki 
solidarności z okazji piątej rocznicy 
objęcia tronu przez Króla Filipa VI” i 

dodała, że „to  jest coś więcej niż tylko 
oznaka solidraności, do jest zadanie 
ewangelizacyjne, poświęcenie i oddanie 
swojego życia Ubogim”. 
 
„To jest  bardzo ekscytujące” – mówi 
towarzysząca jej S. Concepción – 
„otrzymać uznanie nie we własnym 
imieniu, ale zawsze mówi, otrzymać je, 
ponieważ jest Siostrą Miłosierdzia. To 
jest nagroda, którą otrzymują wszystkie 
siostry”. 
 
Oprócz S. Moniki odznaczona została 
m.in. Clotilde, 107-letnia wolontariuszka 
Caritasu, która nadal aktywnie się udzie-
la. Najmłodsza uhonorowana, również 
kobieta miała 19 lat. 

 
Order Zasługi Cywilnej (La Orden del 
Mérito Civil) został ustanowiony dekre-
tem z  25 czerwca 1926 przez króla 
Alfonsa XIII. Zniesiony w 1931 i ponow-
nie przywrócony w 1942. Jest przyzna-
wany w celu nagrodzenia „cnót obywa-
telskich urzędników służby cywilnej w 
służbie państwowej, jak również nad-
zwyczajnych usług obywateli hiszpań-
skich i zagranicznych w dobro Narodu ”. 
Mogą go otrzymywać obywatele państw 
obcych, jeżeli ich zasługi przyczyniają 
się dla rozwoju Hiszpanii. W hierarchii 
ważności jest to czwarty co do rangi 
medal wśród orderów i medali hiszpań-
skich. Jest przyznawany w 5 klasach. 

Za: www.famvin.org  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

160-LECIE ŚMIERCI ZAŁOŻYCIELA 
Stowarzyszenia Misji Afrykańskich 

 

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich (SMA) zostało założone w 
Lionie (Francja) 8 grudnia 1856 przez bpa Melchiora de Marion 
Brésillac. Przed założeniem SMA, był on księdzem diecezjal-
nym w rodzinnej diecezji Carcassone w południowej Francji. 
Następnie wstąpił do Paryskich Misji Zagranicznych i wyjechał 
do Indii. Tam pracował 12 lat i otrzymał sakrę biskupią 
(4.10.1846). Z powodu problemów związanych z kwestią kast 
w Indiach, bp Melchior zdecydował się wrócić do Europy. Jego 
pragnienie bycia misjonarzem było wciąż u niego bardzo żywe. 
Poprosił Papieża Piusa IX i Kongregację Rozkrzewiania Wiary 
o posłanie go w najbardziej trudne miejsce, aby głosić ewange-
lię Chrystusa. 
 
Czekając na odpowiedź, otrzymał informacje o sytuacji w Da-
homeju (dzisiejszy Benin). Zaproponował właśnie Dahomey 
jako miejsce pracy misyjnej dla siebie i dla nowozałożonego 
zgromadzenia. Odpowiedzialny za Kongregację Rozkrzewiania 
Wiary, kard. Barnabo odmówił, tłumacząc to panującą w Da-
homeju sytuacją polityczną. Zaproponowano mu jako miejsce 
pracy Sierra Leone, na co zgodził się Założyciel. Wikariat Sier-
ra erygowano 13 kwietnia 1858 roku i w innym dokumencie 
wyznaczono bpa de Marion Brésillac na Wikariusza tego miej-
sca. 
 
Pomimo faktu, że Założyciel chciał być w pierwszej grupie 
misjonarzy, która miała udać się do Sierra Leone, z powodów 
praktycznych nie było to możliwe. Jako pierwsi misjonarze 
SMA do Freetown w Sierra Leone dotarli ks. Louis Reymond, 
ks. Jean-Baptiste Bresson, i brat Eugene Reynaud. Miało to 
miejsce 13 stycznia 1859 roku. 
 
19 lutego 1859 roku, bp de Marion Brésillac, wraz z ks. Louis 
Riocreux i bratem Gratien Monnoyeur opuścili Lion i po długiej 
podróży morskiej, która nie obyła się bez przygód, 14 maja 
1859 roku dotarli do wybrzeży Sierra Leone. W swoim pamięt-
niku, bp. Melchior tak opisał to wydarzenie: 
 
W sobotę 14 maja, wstając zobaczyliśmy góry Sierra Leone. 
Wpłynęliśmy w rzekę około południa, a o pierwszej rzuciliśmy 
kotwicę. O drugiej godzinie pozdrowiliśmy fort, a przed trzecią 
przywitaliśmy się z naszymi drogimi współbraćmi: ks. Rey-
mond, ks. Bresson i bratem Eugene, którzy byli do nas do 

łodzi. O godzinie czwartej, dotknęliśmy tej ziemi, tak bardzo 
zaniedbanej, która od pory pory będzie dla nas teatrem reali-
zowania naszego zapału. 
 

 
Bp Melchior de Marion Brésillac SMA 

 
W tym czasie, we Freetown panowała epidemia żółtej febry. W 
pamiętniku, bp Melchior zapisze, że 'ludzie padali jak muchy'. 
Swiadomi zagrożenia, trójka misjonarzy udała się na ląd i dołą-
czyła do pozostałej trójki, którzy byli już na miejscu od stycznia. 
Spośród sześciu pierwszych misjonarzy SMA, którzy dotarli do 
Sierra Leone (i do Afryki), pięciu odda tam życie. Wśród nich 
znajdzie się również bp de Marion Brésillac. Brat Eugene zo-
stanie odesłany do Francji z powodów dyscyplinarno-
zdrowotnych. 
 

http://www.famvin.org/
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25 czerwca Stowarzyszenie Misji Afrykańskich (SMA) świętuje 
160 rocznicę tragicznej śmierci swojego założyciela, bpa  Mel-
chiora de Marion Brésillac SMA w Freetown (Sierra Leone). 
 
19 lutego 1859 roku, bp de Marion Brésillac, wraz z ks. Louis 
Riocreux i bratem Gratien Monnoyeur opuścili Lion i po długiej 
podróży morskiej, która nie obyła się bez przygód, 14 maja 
1859 roku dotarli do wybrzeży Sierra Leone. 
 
W tym czasie, we Freetown panowała epidemia żółtej febry. 
Opisując sytuację na miejscu, bp Melchior zapisze, że 'ludzie 
padali jak muchy'. Świadomi zagrożenia, trójka misjonarzy 
udała się na ląd i dołączyła do pozostałej trójki, którzy byli już 
na miejscu od stycznia. 
 
Od samego początku pobytu we Freetown, misjonarze SMA 
spotkali się z wieloma przeszkodami. Było to związane ze sty-
lem życia mieszkających tam Europejczyków, trudnymi warun-
kami życia oraz ciężkim klimatem. Pomimo wewnętrznego 
smutku, który odczuwał Założyciel patrząc na trudności zwią-
zane z przyszłością misji w Sierra Leone, nie przeszkodzało 
mu to w pokładaniu nadziei w Bogu. 
 
Wkrótce po przybyciu Założyciela, niektórzy misjonarze zaczęli 
objawiać symptomy choroby. Pod koniec maja, mający 26 lat 
ks. Riocreux zachorował i zmarł 2 czerwca; ks. Bresson zmarł 
5 czerwca; 13 czerwca zmarł mający 29 lat brat Gratien. 
 
10 czerwca, bp  Melchior de Marion Brésillac SMA zaczął oka-
zywać objawy żółtej febry. 24 czerwca otrzymał on ostatnie 
namaszczenie od żyjącego jeszcze ks. Reymond. Założyciel 
SMA odszedł do Pana 25 czerwca 1859 roku około 13.20. 
 
Jeden z naocznych świadków, tak opisał moment jego śmierci: 
Od tego momentu - musiało to być 11 godzina - choroba po-
stępowała bardzo szybko i wszystkie znaki nadchodzącej 
śmierci były widoczne na twarzy chorego. Był on bardzo nie-

spokojny, ale pozostał w pełni świadomy aż do 30 minut przed 
śmiercią. 
Potem,  podniósł on oczy do nieba, i ze słodyczą, której nigdy 
nie zapomnę, powiedział: Wiara, nadzieja, mi... Dokończyłem 
sam zdanie mówiąc: Miłość! Dziękuję! powiedział do mnie 
bardzo cicho. 
 
Zmarł o 1.30 po południu, w doskonałym pokoju, ale po przera-
żającej agonii, która trwała przez niemal pół godziny. 
 
Bp Melchior de Marion Brésillac SMA zmarł w sobotę 25 
czerwca 1859 roku mając 46 lat, a dokladnie 45 lat, sześć 
miesięcy i 22 dni. Jego misja w Sierra Leone trwała 42 dni. 
 
Ks. Reymond zmarł 3 dni później 28 czerwca. Miał 36 lat. Z 6 
pierwszych misjonarzy SMA, którzy zaczęli misje w Afryce, 
jeden brat, z powodów dyscyplinarnych, został odesłany do 
Francji a Załozyciel, trzech księży i jeden brat oddali swoje 
życie na Czarnym Lądzie. 
 
Ks. Planque, który pozostał w Lionie i pełnił obowiązki przeło-
żonego, tak pisał do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary: 
 
Straciliśmy naszego ojca i naszych starszych braci, ale mam tą 
słodką ufność, że zyskaliśmy ich jako orędowników w niebie, i 
że będą oni wstawiać się bardziej skutecznie za nasze dzieło, 
ponieważ są bliżej Boga. Będą chronić dzieło, które rozpoczęli 
z tak wielką energią, aby nowi misjonarze, którzy, mamy na-
dzieję, wkrótce wyjadą..., znajdą skuteczne wsparcie od tych, 
którzy od teraz, będą czuwać z nieba nad nami i naszymi Mi-
sjami... 
 
Rok póżniej, Papież wydał dekret o stworzeniu wikariatu apo-
stolskiego w Dahomeju (Benin). Wikariat ten został powierzony 
Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich. Na początku stycznia 1861, 
kolejnych trzech misjonarzy rozpoczęło nową misję SMA w 
Afryce.                           Za: www.sma.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BEATYFIKACJA 14 SIÓSTR W MARDYCIE 
 
W niedziele 23 czerwca w Madrycie 
odbyła się beatyfikacja 14 sióstr z zako-
nu Maryi Niepokalanej, zwanego popu-
larnie Koncepcjonistkami, męczenniczek 
z czasów wojny domowej w Hiszpanii. W 
imieniu Papieża uroczystościom prze-
wodniczył kard. Angelo Becciu, Prefekt 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 
Siostry zginęły w okresie okrutnych 
prześladowań Kościoła, które miały 
doprowadzić do całkowitej dechrystani-
zacji Hiszpanii. Zostały zamordowane z 
nienawiści do wiary w 1936 roku. 
 
W tej grupie były siostry dwudziestolet-
nie i starsze. Oprwacy nie oszczędzili 
nawet poruszającej się na wózku star-
szej zakonnicy s. Asunción Monedero.  

 
 
Osobą, być może najbardziej znaną, w 
tym gronie sióstr była Maria Carmen 
Lacaba Andia, w świecie Isabel. Była 
ona przełożoną klasztoru w Madrycie, 
bardzo kochana przez nowicjuszki, które 
prowadziła. Była bardzo uprzejma i 
spokojna. Jej zasadnicze nauczanie 
polagało na umieszczeniu w centrum 

życia praktyki modlitwy. Mówi kard. 
Becciu: 
 
Zostały aresztowane i roztrzelane po-
między 23 sierpnia a 8 listopada. Nie 
wszystkie razem, ale na raty, po kolei. 
Jak to wytłumaczyć? To trudne. Z jednej 
strony dostrzegamy niewinność, cichość 
tych osób, które pozwalają się zabić, 
wypowiadając przy tym słowa przeba-
czenia, a z drugiej strony widzimy okru-
cieństwo człowieka, który nie ma litości 
nawet dla biednych staruszek; biednych, 
bezbronnych kobiet. W końcu, co mo-
żemy powiedzieć? Serce jest tajemnicą. 
Nie jest możliwe, aby istniały od siebie 
tak odległe światy: z jednej strony ci-
chość, a z drugiej niesłychane okrucień-
stwo.                Za: www.vaticannews.va 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

POWSTAJE NOWY DOM SALEZJANÓW W DAMASZKU 
 
Początek lata w Syrii wiąże się z zaangażowaniem salezjanów 
z Damaszku i ich współpracowników w pierwsze prace związa-
ne z budową nowego ośrodka na peryferiach miasta, w dzielni-
cy Jaramana. Jest to możliwe dzięki sfinalizowaniu w styczniu 

tego roku wszelkich formalności związanych z nabyciem terenu 
pod budowę. 
 
Obecnie wykonywane są ogrodzenie terenu i droga dojazdowa. 
W najbliższych miesiącach przejdzie się do przygotowania, 
porządkowania i wyrównywania terenu, a jednocześnie, z po-
mocą ekipy projektantów, zostanie opracowany projekt archi-

http://www.sma.pl/
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj1o5mPyoTjAhUFIlAKHUhcA-cQjRx6BAgBEAU&url=http://franciszkanska3.pl/aktualnosci/beatyfikacja-14-siostr-z-zakonu-matki-bozej-niepokalanej&psig=AOvVaw2JYzja9kfIYyg0GOqvq_pl&ust=1561550243274218
http://www.vaticannews.va/
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tektoniczny, który będzie uwzględniać ośrodek młodzieżo-
wy/oratorium, podwórko, dom dla wspólnoty, kościół i ośrodek 
kształceniza zawodowego. 
 

 
 
Salezjanie towarzyszą i służą chrześcijańskiej wspólnocie w 
Damaszku od 1992 roku, zwracając szczególną uwagę na 
wychowanie dzieci i młodzieży. Ta ich obecność stała się jesz-
cze bardziej znacząca z początkiem 2012 roku, kiedy to zapa-
nowała bardzo trudna sytuacja związana z wojną. Obecnie 

około 1200 nieletnich bierze regularnie udział w zajęciach or-
ganizowanych przez ośrodek. 
 
Jednak dla wielu osób dotarcie do salezjańskiego ośrodka jest 
bardzo problematyczne: podróż wymaga sporo czasu i do tego 
jest niebezpieczna, a sama odległość, jaka dzieli salezjanów od 
rodzin wychowanków, znacznie utrudnia salezjanom realizację 
dzieła ludzkiej, solidarnej pomocy tym, którzy jej najbardziej 
potrzebują. 
Gdy powstanie ten nowy ośrodek w dzielnicy Jaramana, sale-
zjanie będą mogli w jeszcze większy sposób przyczynić się do 
rozwoju społecznego, duchowego i edukacyjnego katolickiej 
społeczności w Damaszku i całej miejscowej ludności.   
 
“W sposób szczególny dziękujemy naszym dobroczyńcom, 
którzy wsparli wysilki inspektorii MOR, przekazując swoje da-
rowizny na to dzieło, i nuncjaturze apostolskiej w Syrii, która 
również oficjalnie wsparła tę inicjatywę, potwierdzając to spe-
cjalnym listem. Ciągle też prosimy Opatrzność o dalszą pomoc 
w gromadzeniu środków i rozpoczęciu pierwszych prac budow-
lanych” – mówią na koniec salezjanie z Syrii. 
 
Cała inspektoria Bliskiego Wschodu (MOR) nie przestaje się 
modlić o pokój w Syrii i pomyślną realizację tego projektu, aby 
ten stał się powodem radości dla tysięcy dzieci i młodzieży, 
którzy za jakiś czas będą mogli brać udział w zajęciach w tym 
nowym ośrodku w Damaszku, i jego przyszłych beneficjentów.  

Za: www.infoans.org  
 
 
 
 
 

 

 

Zapowiedzi wydarzeń 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SZKOŁA ZAKRYSTIANÓW 
ZAPRASZA 

 
Od kilku lat Ośrodek Formacji Liturgicz-
nej w Zawichoście, który powstał z ini-
cjatywy  Ks. Bpa Wacława Świerzaw-
skiego, prowadzi zajęcia dla zakrystia-
nów (także osób posługujących w ko-
ściele, asystentów, florystów).  
 

 
 
W tym roku zajęcia odbędą się od 1-6 
września 2019 roku. Szkoła Zakrystia-
nów ma na celu pomoc w formacji teolo-
gicznej i duchowej zakrystianek i zakry-
stianów. Uczestnicy mają możliwość 

wzięcia udziału w zajęciach praktycz-
nych i warsztatach układania kwiatów.  
 
Szkoła objęta jest patronatem ks. bp. 
Krzysztofa Nitkiewicza i Instytutu Litur-
gicznego Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie, a uczestnic-
two zostaje potwierdzone zaświadcze-
niem. 
 
Serdecznie prosimy o pomoc w dotarciu 
tych informacji do osób zainteresowa-
nych i gorąco zapraszamy do naszego 
Ośrodka. 

s.  dr Anna Hyszko CHR 
dyrektor Ośrodka Formacji Liturgicznej 

 

LETNI FESTIWAL MUZYCZNY W 
KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 

 
W Sanktuarium Pasyjno – Maryjnym w 
Kalwarii Zebrzydowskiej odbędzie się 
XXIV Międzynarodowy Festiwal Mu-
zyczny. Patronat honorowy nad tym 
wydarzeniem objął J.E. Abp Marek Ję-
draszewski, Metropolita Krakowski. W 
ramach festiwalu odbędzie się siedem 
koncertów w bazylice Matki Bożej Aniel-

skiej oraz pustelni św. Marii Magdaleny. 
Dyrektorem artystycznym festiwalu jest 
dr Marcin Wolak. 
 

 
 
Koncert inauguracyjny zaplanowano na 
sobotę 29 czerwca. O godzinie 20.00 w 
kalwaryjskiej bazylice wystąpią: Ewa 
Wolak (mezzosopran), Zdzisław Madej 
(tenor), Krakowska Orkiestra Kameralna 
oraz Stanisław Krawczyński (dyrygent). 
Organizatorem festiwalu jest klasztor 
OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej przy wsparciu sponsorów.  

Biuro Prasowe Sanktuarium

 

 
 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwissoK9y4TjAhXDDewKHa_3DJ0QjRx6BAgBEAU&url=https://cristianofobia.altervista.org/blog/ora-pro-siria-l-amata-siria/&psig=AOvVaw05XVQLg5fipjSmqclrWOmi&ust=1561550546801228
http://www.infoans.org/
http://kalwaria.eu/aktualnosc/zapowiedz-letniego-festiwalu-muzycznego
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Witryna Tygodnia 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

MAKSYMILIAN MARIA KOLBE. ŻYCIE JAKO DOJRZEWANIE ŚWIĘTOŚCI 
 

„To co mnie zainteresowało to pewna 

asceza życia o. Maksymiliana, która jest 
właściwa dla życia zakonnego. O. Mak-
symilian to święty, który łączy narody, 
społeczeństwa – powiedział abp Wiktor 
Skworc, przewodniczący Komisji Dusz-
pasterstwa KEP, podczas konferencji 
prasowej, na której zaprezentowano 
książkę o. prof. Zdzisława Kijasa OFM-
Conv „Życie jako dojrzewanie świętości” 
o św. Maksymilianie Kolbe. 
 
„Odpowiedzią na mój apel, byśmy po-
znawali drogę duchową o. Maksymiliana 
Kolbe jest ta książka o. Kijasa. To co 
mnie zainteresowało to pewna asceza 
życia o. Maksymiliana, która jest właści-
wa dla życia zakonnego. O. Maksymilian 
to święty, który łączy narody, społeczeń-
stwa. Po jego beatyfikacji i kanonizacji 
nastąpiła szczególna łączność między 
osobą świętego a społeczeństwem i 
Kościołem w Niemczech. Powstało wiele 
parafii pod jego wezwaniem, ale również 
dwa wielkie dzieła: Maximilian-Kolbe-
Werk, które w imieniu Episkopatu Nie-
miec udzielało pomocy w Polsce ofiarom 
obozów koncentracyjnych. Drugie dzieło, 
które powstało nieco później, to wspólna 
Fundacja Maksymiliana Kolbe, której 
celem jest propagowanie idei pojedna-
nia, która była u podstaw pojednania 
narodów polskiego i niemieckiego, i te-
mu  procesowi pojednania niewątpliwie 

o. M. Kolbe patronuje” – stwierdził abp 
Skworc. 

 
 
„Określenia świętości są różne. Jednym 
z nich jest umiejętność podejmowania 
mądrych decyzji w trudnych sytuacjach, i 
tak było ze św. Maksymilianem. Taki 
sposób podejmowania decyzji nie przy-
chodzi od razu i nie przychodzi łatwo. 
Książka mówi o świętości jako o umie-

jętności podejmowania mądrych decyzji 
przez św. Maksymiliana. Kluczową de-
cyzją w jego życiu była decyzja, którą 
podjął w obozie Auschwitz-Birkenau” – 
zauważył o. Zdzisław Józef Kijas OFM-
Conv, profesor teologii i pracownik waty-
kańskiej Kongregacji Spraw Kanoniza-
cyjnych, autor książki. 
 
„Życie jako dojrzewanie świętości” uka-
zuje o. Maksymiliana, który swoim przy-
kładem przypomina i zachęca, żeby 
najcenniejszym skarbem w życiu każde-
go był Bóg, że to On jest jedyną auten-
tyczną nadzieją świata. 
 
Przewodnią myślą książki jest dojrzewa-
nie świętości rozumiane jako śledzenie 
duchowego, emocjonalnego i egzysten-
cjalnego rozwoju ojca Maksymiliana. 
Ojciec Kijas prezentuje dynamikę we-
wnętrznego życia, ukazując ziemski 
czas o. Kolbego jako harmonijny proces 
dojrzewania ziarna świętości zasianego 
w nim – jak w każdym innym człowieku – 
przez Boga. Dotyka zagadnienia wiary 
jako początku i istoty drogi o. Kolbego, 
posłuszeństwa z niej wynikającego oraz 
pokory i ufności Bogu umacniających się 
w kontekście wyzwań. Podkreśla rolę 
postu, który według ojca Maksymiliana 
jest, obok modlitwy, drogą do kontem-
placji i doskonałości. 

Za: www.episkopat.pl  

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiT_7HHkITjAhWJIlAKHfC0A-kQjRx6BAgBEAU&url=https://bratnizew.pl/zycie-jako-dojrzewanie-do-swietosci-maksymilian-m,3,632,687&psig=AOvVaw0K6GFUpI3NsI7T1EdJP2nK&ust=1561534791419130
http://www.episkopat.pl/
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Odeszli do Pana 
 

 

 

 

ŚP. O. PIOTR MATEJSKI SJ (1968-2019)  
 
24 czerwca 2019r. w tragicznych oko-
licznościach odszedł do Pana o. Piotr 
Matejski SJ. 
 
O. Piotr miał 51 lat, w 1987 roku wstąpił 
do Towarzystwa Jezusowego gdzie w 
2000 roku przyjął święcenia kapłańskie. 
Przez ostatnie lata uczył historii w Jezu-
ickim Centrum Edukacji w Nowym Są-
czu oraz posługiwał przy tamtejszej 
parafii św. Ducha. 
 
Obecnie badane są okoliczności śmierci 
o. Piotra. O szczegółach poinformujemy 
najszybciej jak to będzie możliwe. 
 
Polecamy modlitwie zmarłego o. Piotra, 
jego rodzinę, bliskich oraz współbraci. 
 

OŚWIADCZENIE PROWINCJAŁA JEZUITÓW 
 
Drodzy Współbracia, Współpracownicy 
w Misji i Przyjaciele Towarzystwa Jezu-
sowego. 
 

Wczoraj wczesnym popołudniem ode-
brał sobie życie o. Piotr Matejski SJ, na 
stałe pracujący w szkole i parafii w No-
wym Sączu przy ul. Ks. Skargi. Ta tra-
giczna wiadomość jest dla nas wszyst-
kich zaskoczeniem. Przyjęliśmy ją z 
niedowierzaniem, a nawet z przeraże-
niem.  
 

 
 

Wiemy,że jeśli ktokolwiek decyduje się 
na taki krok, robi to w rozpaczy, nie 
mogąc poradzić sobie z wewnętrznym 
bólem lub lękiem. Tymczasem nikt z 
nas, którzy znaliśmy o. Piotra i którzy z 
Nim się przyjaźniliśmy, nie podejrzewał, 
że przeżywa tego typu dramat we-
wnętrzny. 
 
Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w sta-
nie powiedzieć nic na temat powodów i 
motywów Jego czynu. Trwa postępowa-
nie wyjaśniające prowadzone przez 
policję, a my musimy poczekać na 
jego rezultaty. 
 
Ten dramat jest udziałem nas wszyst-
kich, dlatego proszę, wspierajmy się 
nawzajem życzliwością i modlitwą, od-
dając Bogu wszystko to, co dla nas jest 
niezrozumiałe i co nas zasmuca. Pro-
śmy też, aby miłosierny Pan, który zna 
ludzkie serca, przyjął do siebie o. Piotra.  

Jakub Kołacz SJ 
Prowincjał 

 Za: www.jezuici.pl  

 
ŚP. KS. EDMUND BRUCH SChr (1931-2019)  

 
Z nadzieją Zmartwychwstania w Chry-
stusie informujemy, że dnia 21 czerwca 
2019 r. w domu zakonnym w Puszczy-
kowie odszedł do wieczności śp. ks. 
Edmund BRUCH, chrystusowiec. 
 
Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Ed-
munda odbyły się 24 czerwca w Pusz-
czykowie.  
 
Ks. Edmund Bruch SChr urodził się 5 
września 1931 r. w Wylatowie. Do Towa-
rzystwa Chrystusowego wstąpił 14 
sierpnia 1950 r. Nowicjat kanoniczny 
rozpoczął 1 września 1950 r. w Ziębi-
cach. Pierwszą profesję zakonną złożył 
1 września 1951 r. w Bydgoszczy, zaś 
dozgonną 8 września 1954 r. w Pozna-
niu. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 

kwietnia 1958 r. z rąk ks. abpa Antonie-
go Baraniaka w Poznaniu.  
 

 
 
Po przyjęciu święceń kapłańskich pra-
cował jako wikariusz w Parafiach: Matki 
Boskiej Częstochowskiej w Maszewie 
(1958-1959), Świętego Ducha w Szcze-
cinie (1959-1960), św. Ap. Piotra i Pawła 

w Szczecinie (1960-1964), św. Jana 
Chrzciciela w Szczecinie (1964-1969), 
św. Józefa w Stargardzie (1969-1975) i 
(1987-1994), MB Królowej Polski w 
Radziszewie (1975-1985), św. Katarzy-
ny Aleksandryjskiej w Goleniowie (1985-
1987). W latach 1994-2005 był kierowni-
kiem Biura Wieczystej Księgi Dobrodzie-
jów Towarzystwa Chrystusowego w 
Poznaniu, zaś współpracownikiem do 
2011 r. W 2001 r. został mianowany 
notariuszem pomocniczym w procesie 
kanonizacji Sługi Bożego Ojca Ignacego 
Posadzego. Od lutego 2011 r. rezydował 
w Puszczykowie. 
 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Pa-
nie!                  Za: www.chrystusowcy.pl   

 
ŚP. KS. PROF. DR. HAB. JAROSŁAW KORAL SDB (1960-2019)  

20 czerwca, w Uroczystość Najświęt-
szego Ciała i Krwi Chrystusa, w wieku 
59 lat odszedł do Pana ks. Jarosław 
Koral SDB, współbrat ze wspólnoty pw. 
św. Franciszka Salezego w Łomiankach. 

Uroczystości pogrzebowe miały miejsce 
w Szczańcu k. Świebodzina, w sobotę 
22 czerwca. Wieczny odpoczynek racz 
Mu dać Panie… 
— 

Śp. ks. Jarosław Koral SDB urodził się 
31.05.1960 r. w Świebodzinie. Jego 
rodzicami byli Gustaw i Zofia z d. Lesz-
czyńska. Uczęszczał do Szkoły Podsta-
wowej w Szczańcu w latach 1967-75, a 

http://www.jezuici.pl/
http://serwis.chrystusowcy.pl/clients/_tchr/_upload/strona_2970/edmund-bruch.jpg
http://www.chrystusowcy.pl/
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następnie do Technikum Mechaniczne-
go w Świebodzinie (1975-1980). W 
sierpniu 1980 r. wstąpił do Nowicjatu 
Towarzystwa Salezjańskiego w Czer-
wińsku nad Wisłą (1980/81), gdzie 
22.08.1981 r. złożył pierwszą profesję 
zakonną. Profesję wieczystą złożył w 
Kawnicach 20.08.1987 r. Studia filozo-
ficzne odbył w WSDTS w Kutnie Woź-
niakowie w latach 1981/82 i 1983/84. W 
roku duszpasterskim 1982/83 przebywał 
na praktyce asystenckiej w Skrzatuszu 
k. Piły. Studia teologiczne odbył w 
WSDTS w Lądzie nad Wartą w latach 
1984/88, zakończone przyjęciem świę-
ceń kapłańskich z rąk biskupa Henryka 
Muszyńskiego 25.05.1988 r. 
 
Po święceniach został skierowany do 
parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Rumi w charakterze duszpaste-
rza i opiekuna LSO (1988-1990). W roku 
duszpasterskim 1990/1991 pracował 
jako duszpasterz w parafii M.B. Pocie-
szenia w Kawnicach. W latach 1991-
1992 pracował jako przewodnik w Kata-

kumbach św. Kaliksta w Rzymie, gdzie 
uczył się języka włoskiego. 
 
 

 
 
W roku 1992 został skierowany na stu-
dia z Katolickiej Nauki Społecznej na 
Akademii Teologii Katolickiej w Warsza-
wie, które zwieńczył obroną pracy dok-
torskiej 30.01.1995 r. (doktor nauk hu-
manistycznych w zakresie socjologii). W 
latach 1994-1996 otrzymał stypendium 
specjalistyczne we Freiburgu, co zao-
wocowało objęciem funkcji Dyrektora 
Studium Caritas na ATK oraz konslutora 
Krajowej Rady Caritas przy KEP. W roku 
1994 r. został zatrudniony na Wydziale 
Kościelnych Nauk Historycznych i Spo-

łecznych, gdzie w 1996 r. uzyskał sta-
nowisko adiunkta. Tytuł doktora habili-
towanego nauk teologicznych w zakre-
sie katolickiej nauki społecznej uzyskał 
na Papieskiej Akademii Teologicznej w 
Krakowie w 2001 r., a profesora nauk 
humanistycznych w roku 2012. W latach 
2005 – 2008 pełnił funkcję prodziekana 
Wydziału Nauk Historycznych i Społecz-
nych UKSW. W latach 2008 – 2012 był 
dziekanem Wydziału Nauk Historycz-
nych i Społecznych UKSW. 
 
Ks. Koral był też wykładowcą Katolickiej 
Nauki Społecznej w seminariach sale-
zjańskich w Lądzie nad Wartą, Łodzi i 
Krakowie oraz w Instytucie Pastoralnym 
w Rzeszowie. 
 
Od kilku miesięcy zmagał się z poważ-
nymi problemami zdrowotnymi. Zmarł w 
Uroczystość Bożego Ciała, w czwartek 
20 czerwca 2019 r. w wieku 59 lat, w 38 
r. ślubów zakonnych i 31 roku kapłań-
stwa.              Za: www.pila.salezjanie.pl  

 
ŚP. KS. IGNACY SMAGA SChr (1945-2019)  

 
Z nadzieją Zmartwychwstania w Chry-
stusie informujemy, że dnia 18 czerwca 
2019 r. w szpitalu w Blacktown odszedł 
do wieczności śp. ks. Ignacy SMAGA 
SChr, wieloletni duszpasterz Polaków w 
Australii i Nowej Zelandii. 
 
Szczegóły dotyczące uroczystości po-
grzebowych zostaną podane po ustale-
niu. 
 
Ks. Ignacy Smaga, urodził się 2 kwietnia 
1945 r. w Trzetrzewinie. Do Towarzy-
stwa Chrystusowego wstąpił 14 sierpnia 
1963 r. Kanoniczny nowicjat rozpoczął 7 
września 1963 r. Pierwszą profesję 
zakonną złożył 8 września 1964 r. w 
Ziębicach, zaś dozgonną 13 września 
1970 r. w Poznaniu. Święcenia kapłań-

skie otrzymał 20 maja 1971 r. z rąk ks. 
abpa Antoniego Baraniaka w Poznaniu.  
 

 
 
Po święceniach kapłańskich pracował 
jako wikariusz w parafii pw. św. Józefa w 
Stargardzie (1971-1972) oraz w parafii 
pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie 

(1972-1974). Od 1974 r. był duszpaste-
rzem Polaków w Australii i Nowej Zelan-
dii. Pracował kolejno w: Bankstown 
(1975), Geelong (1975-1983), Bowen 
Hills (1983-1986), Berhampore (1986-
1994), Marayong (rektor polskiego sank-
tuarium maryjnego 1994-2001), od 2001 
r. w Keysborough. 
 
W ostatnie lata kapłańskiego posługiwa-
nia ks. Ignacego Smagi wpisały się 
choroba i cierpienie, które łączyły z 
Ofiarą Chrystusa. 
 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Pa-
nie!                  Za: www.chrystusowcy.pl  
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