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Wiadomość Tygodnia 

ROZPOCZĘŁY SIĘ ZAKONNE SPOTKANIA MŁODYCH 

 

 

 

„GÓRA TABOR” U CHRYSTUSOWCÓW 
 
W dniach 24-28 czerwca 2019 w malowniczo położonym Mór-
kowie, gdzie mieści się dom nowicjatu naszego zgromadzenia 
zakonnego odbyło się XVII Spotkanie Młodzieży Góra Tabor. 
Tym razem, te wyjątkowe dni skupione wokół oblicza Prze-
mienionego Chrystusa, przeżywane były pod hasłem „Ducha 
nie gaście”. 
 
W imieniu chrystusowców – gospodarzy spotkania – powitał 
wszystkich referent powołań Towarzystwa Chrystusowego – 
ks. Marcin M. Stefanik SChr, który we współpracy z duszpa-
sterzami młodzieży koordynował organizację wydarzenia. 
 
Całość imprezy odbywała się w specjalnie przygotowanych 
strefach: Słowa, Kontaktu, Wielbienia, Spotkań, Relax-u, Piel-
grzyma, Miłosierdzia i Kultury. Centrum każdego dnia była 
Eucharystia, podczas której Słowo głosił od lat związany z 
Górą Tabor ks. Waldemar Piątek z Nowogardu. 
 
W ramach STREFY Słowa gościliśmy Igę i Konrada Grzybow-
skich – założycieli fundacji Ster na Miłość. Od lat w posłudze 

dla młodzieży, zakochanych i małżonków. Poprowadzili nie-
zwykle dynamiczną konferencję „Zakochani do szaleństwa” 
oraz spotkania w grupach dla chłopców i dla dziewcząt. W 
środę, dniu miłosierdzia, ewangelizatorzy ze Wspólnoty św. 
Tymoteusza z Gubina poprowadzili konferencję z adoracją 
krzyża oraz nabożeństwo pokutne pt. „Kamień z serca”. Go-
ściem kolejnego dnia był Kamil Roszyk z Poznania, który opo-
wiedział o tym „jak Bóg stanął na Jego drodze”. 
 
Każdego dnia podczas pracy w grupach, których animatorami 
byli księża i siostry zakonne, rozważane było Słowo Boże z 
wprowadzeniem Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla. 
 
Wieczorami uczestnicy Góry Tabor zaproszeni byli do przeży-
cia niezwykłych spotkań. Już pierwszego dnia od godz. 23.00 
– 5.00 uczestniczyli w „Nocy Nikodema”. A wszystko po to, by 
pobyć „sam na sam” z Bogiem, obecnym w Najświętszym 
Sakramencie; by się wyciszyć, być z Jezusem, przedstawić 
przed Nim swoje serce, zawierzyć lęki, niemoc, mniej lub bar-
dziej trudne sprawy. We wtorek gościliśmy Teatr Droga z Po-
znania ze spektaklem pt. Maydey, Maydey. Czwartek był 
dniem pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Bożej pocie-
szenia w Górce Duchownej a tam w przestrzeni świątyni mo-

http://www.zyciezakonne.pl/
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dlitwa wielbienia przy Najświętszym Sakramencie, zakończona 
Apelem Jasnogórskim. 
 
Wśród innych punktów programu odbyły się: terenowa gra 
biblijna, turniej piłki siatkowej, gra multimedialna, tańce góro-
taborowe, całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, 
dużo modlitwy i czasu na spotkania, czemu sprzyjała specjal-
nie przygotowana przestrzeń w STREFIE Spotkań tzw. Cafe 
GT. Mimo, że to nowość w ofercie Góry Tabor szybko okazała 
się strzałem w dziesiątkę. 
 
Świętą w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Przewodniczył jej wikariusz generalny ks. Bogusław Burgat 
SChr. Była ona dziękczynieniem za kończące się tegoroczne 
spotkanie młodzieży w Mórkowie. W myśl sentencji ks. Roma-
na Rogowskiego, że „człowiekiem gór nie jest ten, który umie i 
lubi chodzić po górach, ale ten, który górami potrafi żyć w 
dolinach, po zejściu z gór”, uczestnicy prosili, by to, co stało 
się udziałem podczas mijających dni owocowało w ich życiu po 
powrocie do domów. ks. Krzysztof Wąchała SChr  

Wiecej na: www.chrystusowcy.pl  
 

KLARETYŃSKIE DNI MŁODYCH W KRZYDLINIE 
 
KDM to weekend spędzony w Krzydlinie Małej na spotkaniu z 
Bogiem i drugim człowiekiem podczas wspólnej modlitwy, ale i 
posiłków czy zabawy. Konferencje, spotkania ze specjalnie 
zaproszonymi gośćmi, którymi w tym roku są Jasiek Mela i 
Beata Polak, oraz koncerty zespołów muzyki chrześcijańskiej 
– to atrakcje przygotowane dla młodych ludzi przez grupę 
zaangażowanych klaretynów. 
 
Jest tu też miejsce na rozwój zainteresowań, do którego oka-
zją są liczne warsztaty o rożnej tematyce. Spotkanie zgroma-
dziło ponad 100 uczestników w wieku 15-30 lat z różnych 
zakątków Polski. To już szósta edycja tego wydarzenia, które 
cieszy się niesłabnącym powodzeniem. 
 
Sobotni poranek to konferencja o. Piotra Krakowczyka CMF, 
który od 22 lat pracuje na misjach w Azji. W ostatnich 10 la-
tach towarzyszył wiernym w Chinach. 
 
Młodzi mają spotkania w małych grupkach dzielenia i wzięli 
udział we Mszy św. Homilię wygłosił o. Jose, który pracuje w 
Hong Kongu. 
 
Po obiedzie odbyły się warsztaty. Uczestnicy KDM mieli do 
wyboru kilka propozycji: rytmiczno-bębniarsko-użytkowe, ma-
larskie, teatralne, fotograficzne, wokalne, medytacji chrześci-
jańskiej, jak napisać piosenkę?, DJ-skie, turystyczne i tanecz-
ne. 
Po kolacji odbyło się spotkanie z Beatą Polak – perkusistką 
grającą w kapelach metalowych, od lat związaną z m.in. z 
zespołami „2Tm2,3” i „Armia”. Artystka opowiadało o począt-
kach swojej przygody z muzyką i perkusją, pracy nad rozwo-
jem swojego talentu, ale również o swoim życiowym powołaniu 
– macierzyństwie oraz o drodze do żywego doświadczenia 
Chrystusa na Drodze Neokatechumnalnej. Jednym z ważniej-
szych wątków były jej relacje z ojcem, które przez lata w zasa-
dzie nie istniały, a dzięki Bogu, udało się je posklejać. 
 
Na zakończenie dnia odbył się koncert zespołu „StronaB”. 
 
Jednym z gości był Janek Mela, niepełnosprawny podróżnik i 
mówca motywacyjny oraz założyciel Fundacji „Poza horyzon-
ty”.Janek dzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z 

odkrywaniem siebie na nowo i przekraczaniem własnych 
ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Jako 13-latek, 
w wyniku porażenia prądem, stracił część lewej nogi i prawej 
ręki. Gość Klaretyńskich Dni Młodych podkreślał, że czymś, co 
ma wpływ na optymistyczne podejście do życia, jest samoak-
ceptacja. Zwrócił uwagę, że wynika to z przykazania miłości, 
które mówi o miłowaniu bliźnich, ale ma się ono wzorować na 
miłości samego siebie. – Pan Bóg nas stworzył na swój obraz. 
Trudno w to uwierzyć, ale tak jest – przekonywał. 
 

 
 
Następnie przyznał, że dopiero gdy zaakceptował nowego 
siebie bez ręki i nogi, mógł rozwinąć skrzydła i czerpać z życia, 
ile się da. Zaznaczył również, że to wcale nie oznacza, iż nie 
ma gorszych dni i chwil zwątpienia, ale we wszystkim pomaga-
ją mu wiara i oddanie całego siebie i swojego życia Bogu. – 
Dziękuję Mu za wszystko, również za wypadek, który miałem – 
dodał. Tłumaczył też, że warto porównywać się z tymi, którzy 
mają gorzej i mniej, lecz nie po to, by dowartościować siebie, 
ale by motywować się tymi, którzy mają trudniej, a starają się 
żyć na maksa.                                             Za: www.klaretyni.pl  
 

W KALISZU ORIOŃSKIE DNI MŁODYCH 
 
W dniach 1-4 lipca 2019 roku w Centrum Księdza Orione w  
Kaliszu  odbyły się Oriońskie Dni Młodych  pod  hasłem  “Słu-
chać, rozeznawać, żyć misją”. W spotkaniu uczestniczyła 
młodzież z oriońskich placówek w całej Polsce razem z 
 księżmi, klerykami, siostrami i animatorami. Uczestnicy spo-
tkania mieli okazję wziąć udział w warsztatach uwielbienia 
tańcem, bibliodramy, oraz “Moja misja”. Wysłuchali konferencji 
wygłoszonych przez zaproszonych gości, które koncentrowały 
się na temacie tegorocznego spotkania młodych – słuchaniu, 
rozeznawaniu i życiowej misji. Był to czas wspólnej modlitwy 
i zabawy, za który dziękujemy Bogu! 
 
2 lipca Mszę świętą dla uczestników Oriońskich Dni Młodych 
w Kaliszu sprawował Neoprezbiter ks. Yury Bondar FDP, który 
skierował do uczestników spotkania homilię i udzielił prymicyj-
nego błogosławieństwa. 
 
3 lipca Uczestnicy Oriońskich Dni Młodych uczestniczyliśmy 
w uroczystej Mszy świętej w Parafii Opatrzności Bożej 
w Kaliszu. Po Eucharystii młodzież na placu kościelnym za-
prezentowała efekt swojej trzydniowej pracy na warsztatach 
z bibliodramy i uwielbienia tańcem, w którzy uczestniczyli 
w trakcie spotkania. W tym dniu konferencje dla uczestników 
spotkania młodych wygłosiła siostra Bożena Mańkowska 
PSMC. 
 

http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.klaretyni.pl/
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W ostatnim dniu spotkania Mszy świętej przewodniczył ks. 
Piotr Mosak FDP, a homilię wygłosił ks. Łukasz Mikołajczyk 
FDP. Uczestnicy wysłuchali również konferencji Ks. Marek 
Chrzanowski – kapłan i poeta., który podzielił się świadectwem 
swojego życia, powołania i uzdrowienia. Dziękujemy również 
wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego wydarze-
nia.                                                                 Za: www.orione.pl  
  

FILIPIŃSKIE „PARADISO” W GOSTYNIU 
 
„W sobotę, 29 czerwca, zakończyły się Dni Młodzieży Paradi-
so, organizowane już po raz trzeci na Świętej Górze w Gosty-
niu. W spotkaniu wzięło udział kilkaset osób, w tym młodzież z 
całej Polski oraz spoza jej granic, opiekunowie młodych, sio-
stry zakonne, księża, klerycy i wielu innych.  
 
Dni Młodych Paradiso 2019 jako wakacyjna propozycja dla 
młodzieży, organizowana przez Kongregację Oratorium św. 
Filipa Neri w Gostyniu oraz Duszpasterstwo Młodzieży Archi-
diecezji Poznańskiej Jordan, przyciągnęły w tym roku licznych 
młodych, którzy pierwsze dni wakacji chcieli spędzić owocnie, 
modląc się wspólnie i korzystając z zajęć rozwojowych. 
 
Wydarzenie, jako kontynuacja święta stworzonego w czasie 
Światowych Dni Młodzieży stało się świętem radości oraz 
stworzyło przestrzeń rozwoju wspólnoty. Młodzi wysłuchali 
wielu świadectw oraz konferencji. Rozmawiali o tożsamości 
oraz odnajdywaniu swojej drogi w życiu. Przez pięć dni 
uczestnicy Paradiso modlili się wspólnie podczas porannej 
jutrzni oraz wieczornej Eucharystii, uwielbiali Boga śpiewem i 
tańcem, spali na polu namiotowym, spożywali wspólnie posiłki, 
brali udział w koncertach ewangelizacyjnych rapera Tau oraz 
zespołu Soudarion, zawierali przyjaźnie i budowali wspólnotę 
„paradisowiczów”. Wielu uczestników wzięło udział w wyda-
rzeniu już po raz trzeci. 
 
Szczególnym punktem programu była Msza Święta z procesją 
na zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Uczestnicy Paradiso 
przygotowali z tej okazji wyjątkowy żywy ołtarz. Podczas 
warsztatów florystycznych, plastycznych oraz rękodzielniczych 
młodzież przygotowywała elementy ołtarza, by w czasie pro-
cesji stać się również jego częścią, dając tym samym wyjątko-
we świadectwo i deklarację chęci pójścia w życie za Chrystu-
sem. Młodzi chcieli w ten sposób pokazać, że bliskie jest im 
pragnienie bycia częścią kościoła i że za słowami papieża 
Franciszka chcą „wstawać z kanapy” i „być Bożym teraz”. 
 

Podczas Paradiso uczestnicy mogli wybierać spośród 22 pro-
pozycji zajęć rozwojowych. Wzięli m.in. udział w warsztatach 
sportowych, kulinarnych, plastycznych, tanecznych, kaligra-
ficznych, gitarowych oraz wielu innych. Podczas zajęć „Księ-
ga”, prowadzonych przez siostry zakonne, uczestnikom Para-
diso stworzono przestrzeń do dyskusji oraz rozważenia usły-
szanego wcześniej podczas konferencji słowa. 
 
Niezwykle ważnym elementem wydarzenia był jak co roku 
dialog z biskupami i możliwość wysłuchania konferencji bisku-
pów. Paradiso zainaugurowała we wtorek 25 czerwca, Msza 
Święta z abp. Stanisławem Gądeckim. W kolejnych dniach 
słowo do młodych skierowali: abp Marek Jędraszewski, abp 
Zbigniew Stankiewicz, bp Edward Dajczak oraz bp Szymon 
Stułkowski. 
 

 
 
Uczestnicy Paradiso usłyszeli również wyjątkowe świadectwa 
znanych w sieci blogerów Marcina i Moniki Gomułków, lidera 
Wspólnoty Uwielbienia „Głos Pana” ze Skierniewic, Marcina 
Zieliński oraz zespołu HOPE4STREET. Wydarzenie wspierał 
jak co roku Chór i Orkiestra Jordan, działający przy Duszpa-
sterstwie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej Jordan. 
 
Święta Góra po raz kolejny stała się miejscem wyjątkowego 
spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem oraz czasem osobi-
stego rozwoju. 
 
Kolejna, czwarta już edycja Paradiso, odbędzie się w dniach 
30 czerwca do 4 lipca 2020 roku. Więcej na temat programu 
wydarzenia oraz oferowanych aktywności można przeczytać 
na stronie internetowej: paradiso2019.pl ks. Michał Kulig COr 

 
 

 
 
 

 

  Wiadomości krajowe 
 
 

 

PREZYDENT NA PIKNIKU U ORIONISTÓW 
 

Pomaganie innym to szukanie osobistej 
satysfakcji z tego, kim się jest i jakim się 
jest. Tę satysfakcję można znaleźć wła-
śnie przez to, że daje się z siebie jak 
najwięcej drugiemu człowiekowi – po-
wiedział w sobotę prezydent Andrzej 
Duda podczas inauguracji charytatyw-
nego pikniku rodzinnego “Pomagam z 
radością”, organizowanym przez zgro-

madzenie księży orionistów w Brańsz-
czyku nad Bugiem, niedaleko Wyszko-
wa.  
 
Prezydent Duda podkreślił, że przyjechał 
wspólnie z żoną Agatą do Brańszczyka, 
aby wesprzeć popularyzację zarówno 
akcji “Pomagam z radością”, jak i wielu 
innych dzieł zainicjowanych przez księży 

orionistów. Zauważył, że to zgromadze-
nie realizuje to “dobro, niosąc je potrze-
bującym w zasadzie do tej pory po ci-
chu, bez wielkiego rozgłosu, robiąc 
rzeczy wielkie, także tutaj, w Brańszczy-
ku”. 
 

https://www.facebook.com/ByStarczyloCzasuNaMilosc/?__tn__=K-R&eid=ARBHP29axWzbfBvTitlIStNCQXPDfpiHwPwV2H46ypC04tC48L2QzUaQDdJPWA-IawVxHiX_rGy9nv6a&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCee-_4BfFgZ9vWQZzavsoIeH3DoQ_M2GXhSJxLU-cLcc4Lculwd4DJbDmBLh-TZwM7cuYR_MFTXgggkMsXd0cC1sGz468JjlG_2FbLO4bECJSIFafqdrs0_RhGI76Q6p3NVT6uA23lMHauDv4tU4s4s3FBhiybQCPbnwHY4yw0R4FoufFtexP7k2uf6XH-ps0sH83GfV-twyJ01M3KPp6mfJzJ5TwA_q5ib0KdxR6trR_TNv4kqixtu1EPvJEZw2qfuOhto3IgKPI41lEEiQbUrZjJm3V9fLYc43n1vJHxdcBZCGakMsCXByA3UIF3_JKH01RKFpjBM54cy83RdE3xCKSZ
https://www.facebook.com/ByStarczyloCzasuNaMilosc/?__tn__=K-R&eid=ARBHP29axWzbfBvTitlIStNCQXPDfpiHwPwV2H46ypC04tC48L2QzUaQDdJPWA-IawVxHiX_rGy9nv6a&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCee-_4BfFgZ9vWQZzavsoIeH3DoQ_M2GXhSJxLU-cLcc4Lculwd4DJbDmBLh-TZwM7cuYR_MFTXgggkMsXd0cC1sGz468JjlG_2FbLO4bECJSIFafqdrs0_RhGI76Q6p3NVT6uA23lMHauDv4tU4s4s3FBhiybQCPbnwHY4yw0R4FoufFtexP7k2uf6XH-ps0sH83GfV-twyJ01M3KPp6mfJzJ5TwA_q5ib0KdxR6trR_TNv4kqixtu1EPvJEZw2qfuOhto3IgKPI41lEEiQbUrZjJm3V9fLYc43n1vJHxdcBZCGakMsCXByA3UIF3_JKH01RKFpjBM54cy83RdE3xCKSZ
http://www.orione.pl/
http://www.paradiso2019.pl/
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“Cieszę się, że to spotkanie jest, bo 
stanowi ono wielką okazję nie tylko do 
pokazania, czemu służą księża orioniści 
na czele ze swoim twórcą i wielkim pa-
tronem, św. Alojzym [Orione], ale chodzi 
także i oto, aby zarażać tą radością 
pomagania, dawania z siebie tego, co 
najlepsze, czyli niesienia dobra innym” – 
powiedział prezydent. 
 
“Pomaganie innym jednak to także – a to 
jest w życiu chyba najważniejsze – szu-
kanie osobistej satysfakcji z tego, kim 
się jest i jakim się jest – zaznaczył An-
drzej Duda. – Na pewno tę największą 
satysfakcję w życiu można znaleźć wła-
śnie przez to, że daje się z siebie jak 
najwięcej drugiemu człowiekowi; można 
zobaczyć uśmiech na twarzy człowieka 
udręczonego – chorobą, niepowodze-
niem życiowym, biedą, niedołężnością, 
w której się znalazł z takiej czy innych 
przyczyn; że można spojrzeć w oczy 
młodego człowieka, który wpadł w sidła 
zła, którego życie gdzieś źle pokierowa-
ło, ale udaje się i on wraca na dobrą 
drogę, zaczyna normalne życie i zaczy-
na patrzeć na nie przez pryzmat dobra – 
mówił prezydent. 
 
– To jest właśnie to wielkie dzieło, które 
księża orioniści realizują poprzez swoje 
hospicja, domy, w których skupiają się 
seniorzy, dzieła opieki nad młodzieżą, 
która jest trudna wychowawczo i wszyst-
kie inne akcje pomocowe. Cieszę się, że 
razem z małżonką możemy stać się tego 
częścią – dodał Andrzej Duda. 
 
Agata Kornhauser-Duda przypomniała, 
że opiekuńcza działalność zgromadze-
nia księży orionistów ma już niemal 
stuletnią historię. – W tym czasie księża 
orioniści otoczyli opieką dziesiątki tysię-
cy potrzebujących. Cenne jest to, że ta 
działalność jest tak niezwykle wszech-
stronna. Księża opiekują się i osobami 
chorymi, i niepełnosprawnymi, i bez-
domnymi, a także dzieciom i młodzieży z 
różnymi problemami wychowawczymi – 
powiedziała Pierwsza Dama. 
 
Jak wspomniała, sobotni piknik w 
Brańszczyku to okazja dla wszystkich 
przybyłych, aby połączyć przyjemne z 
pożytecznym: z jednej strony skorzystać 
z przygotowanych atrakcji, a z drugiej 
strony – wesprzeć podopiecznych księży 
orionistów, tak aby te dzieła mogły w 
przyszłości obejmować swoim zasięgiem 
jeszcze więcej osób wymagających 
opieki. Do tego – przyznała – potrzebna 
jest pomoc ludzi dobrej woli i wielkiego 
serca. Zdaniem Agaty Kornhauser-Dudy, 
nazwa akcji “Pomagam z radością” jest 
bardzo trafna, gdyż pomaganie “jest 
zawsze źródłem radości i satysfakcji”. –  
 

 
Każdy z nas chyba doświadczył takiego 
uczucia satysfakcji, gdyż ma za sobą 
sytuację, gdy komuś pomogliśmy, 
otrzymując w zamian uśmiech, serdecz-
ny uścisk dłoni, a czasem zwyczajne 
“dziękuję” – mówiła. W jej opinii, “jeśli w 
ogóle możemy mówić o jakiejś recepcie 
na szczęście, to jedna z nich jest poma-
ganie, a to potwierdzają wszyscy ci, 
którzy pomaganiu całkowicie się po-
święcili”. 
 
Para Prezydencka zaznaczyła iż wolon-
tariat nie jest tylko pomaganiem osobom 
potrzebującym, ale także sposobem na 
rozwój osobisty i budowanie społecz-
nych kompetencji. Prezydent Duda 
przypomniał ponadto postać należącego 
do orionistów niedawno zmarłego po 
ciężkiej chorobie ks. Michała Łosa FDP. 
Kilka dni przed śmiercią w szpitalu przy-
jął on święcenia kapłańskie. Kapłana 
odwiedził prezydent Andrzej Duda, a ks. 
Łos udzielił prezydentowi prymicyjnego 
błogosławieństwa. 
“Tak ogromne było jego pragnienie zna-
lezienia się właśnie w tym niezwykłym 
gronie – ludzi, którzy swoje życie po-
święcają służbie drugiemu człowiekowi, 
z modlitwą i oddaniem się bliźniemu. To 
pokazuje jacy są księża orioniści i jaka 
jest to wspólnota” – zaznaczył Andrzej 
Duda. 
 
Prezydent podziękował wszystkim, 
zwłaszcza świeckim wolontariuszom, 
którzy włączają się w opiekę nad potrze-
bującymi w dziełach księży orionistów, 
oraz m.in. ochotniczej straży pożarnej i 
wojskom obrony terytorialnej. Na tym, 
jak podkreślił, polega rozwój nowocze-
snego państwa. 
 
 
 

 
Piknik “Pomagam z radością” odbywa 
się na terenie Domu Emeryta w Brańsz-
czyku. Z seniorami spotkali się przed 
inauguracją wydarzenia prezydent z 
małżonką. Na uczestników wydarzenia 
czekają m.in. koncert Orkiestry Repre-
zentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej, 
prezentacja sprzętu wojskowego, warsz-
taty artystyczne i małych architektów, 
pokazy eksperymentów naukowych oraz 
wiele atrakcji dla dzieci, jak np. malowa-
nie twarzy, pokazy wielkich baniek my-
dlanych oraz wata cukrowa i hot-dogi. 
 
Uczestnicy pikniku mogą też m.in. obej-
rzeć wyposażenie karetki pogotowia i 
nauczyć się zasad udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej, wykonać 
badania profilaktyczne w “Mammobu-
sie”, sprawdzić stan uzębienia w “Den-
tobusie” oraz oddać krew w “Krwiobu-
sie”. 
 
“Wydarzenie jest dedykowane wszyst-
kim grupom społecznym. Poprzez bez-
pośredni udział w koncertach i spotka-
niach z podopiecznymi zgromadzenia 
będziemy mogli pokazać, że dobroczyn-
ność jest częścią każdego z nas. W 
przygotowaniach do pikniku bierze 
udział niemalże cała gmina” – zapowia-
dali w zaproszeniu księża orioniści. 
 
Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło 
Boskiej Opatrzności (orioniści) zostało 
założone przez ks. ks. Alojzego Orione 
w 1893 r. we Włoszech. Zgromadzenie 
ma na celu pracę wśród ubogich, bez-
domnych i odtrąconych przez społe-
czeństwo. Prowadzi także działalność 
wychowawczą i misyjną. Polska prowin-
cja zgromadzenia od prawie stu lat służy 
osobom potrzebującym i wykluczonym 
społecznie w kilkunastu swoich ośrod-
kach rozsianych po całej Polsce.       KAI 
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TRWA KAPITUŁA GENERALNA CHRYSTUSOWCÓW 
 
W Poznaniu 2 lutego rozpoczęła się kapituła generalna Towa-
rzystwa Chrystusowego. Wprowadzeniem do obrad XIII Kapitu-
ły Generalnej były trzydniowe rekolekcje, które poprowadził o. 
Eliot Marecki OFM.  
 

 
 

Część robocza rozpoczęła się w poniedziałek 8 lipca 2019 
roku. Obrady otworzył Przełożony Generalny ks. Ryszard Gło-
wacki SChr. Po modlitwie i słowie wstępnym został przedsta-
wiony porządek obrad, który został przyjęty przez delegatów. 
Przełożony Generalny złożył stosowną przysięgę i zapropono-
wał kandydatów na skrutatorów i sekretarzy. Wniosek zaakcep-
towano i wybrani złożyli przysięgę o zachowaniu tajemnicy 
dotyczącej obrad i głosowań. Następnie ks. Generał zapropo-
nował składy komisji: wniosków i postulatów, redagującej Ode-
zwę do Współbraci, do zbadania sprawozdań. Po głosowaniu 
przyjęto składy wymienionych ciał. Członkowie komisji złożyli 
odpowiednie przysięgi. 
 
Kolejnym punktem pierwszego dnia obrad było zapoznanie 
członków kapituły ze sprawozdaniem przełożonego generalne-
go dotyczącym życia i działalności całego zgromadzenia, przy 
zwróceniu uwagi na urzeczywistnianie charyzmatu Towarzy-
stwa i realizację Uchwał poprzedniej kapituły generalnej zwy-
czajnej lub kapituły generalnej zwołanej dla omówienia szcze-
gólnych spraw dotyczących życia zgromadzenia. 
Po odczytaniu sprawozdania rozpoczęto dyskusję. 

  Za: www.chrystusowcy.pl 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

UROCZYSTOŚCI KU CZCI 
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ 
 
Pod przewodnictwem ks. Janusza Ku-
mali MIC, kustosza Sanktuarium Maryj-
nego w Licheniu Starym, odbyły się 
uroczystości odpustowe ku czci Matki 
Bożej Licheńskiej (02.07). 
 
Centralne uroczystości odpustowe odby-
ły się w licheńskiej bazylice o godz. 
12.00. Sumie odpustowej przewodniczył 
oraz homilię wygłosił kustosz sanktua-
rium, ks. Janusz Kumala MIC. W słowie 
przywołał historię Cudownego Obrazu 
Matki Bożej Licheńskiej zaznaczając, że 
rok 1850 stał się początkiem tego miej-
sca, jako sanktuarium. Był to czas, gdy 
ludzie przypomnieli sobie orędzie Matki 
Bożej i zaczęli modlić się przed wiszą-
cym na sośnie w lesie grąblińskim ma-
leńkim wizerunkiem Matki Bożej. 
 
– „Wówczas tłumy ludzi, przybywając do 
gąblińskiego lasu, dały początek kultowi 
obrazu Matki Bożej Licheńskiej. We 
wrześniu tegoż roku obraz został prze-
niesiony do miejsca godniejszego – do 
kaplicy cmentarnej przy obecnym ko-
ściele pw. św. Doroty” – powiedział 
kapłan rozpoczynając homilię. 
 
 Jak można było usłyszeć w dalszej 
części słowa, wspomniana kaplica 
cmentarna była wielokrotnie przebudo-
wywana, aż stała się kościołem pw. 
Matki Bożej Częstochowskiej. To wła-
śnie tam swoje miejsce początkowo 
znalazł obraz Matki Bożej, gdyż kościół 
pw. św. Doroty był w budowie. 
 

Marianin przywołał jeszcze dwa niezwy-
kle ważne wydarzenia z historii Cudow-
nego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej: 
koronację z dnia 15 sierpnia 1967 roku  
oraz wizytę papieża Jana Pawła II w 
1999 roku. 
 
Odnosząc się do koronacji kapłan za-
znaczył, że Prymas Tysiąclecia, kard. 
Stefan Wyszyński, powiedział o licheń-
skim wizerunku Maryi, iż jest on dla 
naszej Ojczyzny obrazem na drugie 
tysiąclecie wiary. – „W nim zapisany jest 
program dla naszej Ojczyzny mówiący o 
więzi z Maryją. Symbolem tej więzi jest 
biały orzeł na piersi Matki Bożej. Dla 
Prymasa Tysiąclecia to nie przeszłość, 
ale przyszłość” – powiedział kapłan. 
 

 
 
Mówiąc o ostatnim, istotnym wydarzeniu 
z historii Cudownego Obrazu Matki 
Bożej Licheńskiej, ksiądz kustosz przy-
toczył pielgrzymkę papieża Jana Pawła 
II do Lichenia, której dwudziestą roczni-
cę obchodzimy w tym roku. – „Ojciec 
święty pokłonił się Matce Bożej w jej 
licheńskim wizerunku. Nie tylko podczas 
uroczystości na placu przed bazyliką, 
ale także modląc się w ciszy i skupieniu 
w kaplicy apartamentów przygotowa-
nych specjalnie dla niego”. 
 

W dalszej części homilii kapłan stwier-
dził, że historię licheńskiego sanktua-
rium tworzą zarówno przybywający tu 
pielgrzymi, jak i licheńscy parafianie 
oraz okoliczni mieszkańcy. – „Matka 
Boża Licheńska zwana jest Bolesną 
Królową Polski. Ona jest Matką tej para-
fii, zatroskaną o szczęście parafian. Jest 
także patronką ziemi konińskiej, która 
troszczy się o tych, którzy tutaj przyby-
wają szukając pomocy i ratunku”. 
Zdaniem marianina, aby zrozumieć 
licheński wizerunek Maryi, trzeba mieć w 
pamięci wydarzenie na golgocie, zawar-
te w odczytanej podczas dzisiejszej 
Mszy św. Ewangelii wg św. Jana. –„ 
Maryja prowadzi na golgotę i wprowadza 
nas w tajemnice odkupienia Jezusa. To 
jest właśnie misja Matki Bożej – prowa-
dzić do Jezusa, który jest zbawieniem. 
My na Jej zaproszenie odpowiadamy za 
każdym razem, gdy przychodzimy do 
naszych kościołów parafialnych na Msze 
św.” – mówił ksiądz kustosz. 
 
„Mówimy o Matce Bożej, że jest Bolesną 
Królową Polski. Jest Ona Bolesną Matka 
naszej Ojczyzny, bo cierpi z naszym 
Narodem. Jest obecna, gdy cierpimy, 
gdy przygniata nas codzienny krzyż. 
Maryja pochyla się nad nami. Cierpi 
wtedy, gdy odrzucamy i lekceważymy 
Pana Boga, gdy dostrzega, że nie trosz-
czymy się o drugiego człowieka, gdy 
brakuje nam cierpliwości, gdy widzi nasz 
Naród podzielony i skłócony. Ale w 
takich momentach podnosi swój wzrok i 
blaga o łaskę przemiany dla każdego z 
nas i naszej Ojczyzny. Ona wie, że tym, 
który może pojednać człowieka z Bo-
giem, jest Jezus Chrystus” – kontynuo-
wał kapłan. 
 
Kończąc rozważania ks. Kumala zachę-
cał do spotkania z Matką Boża w Jej 

http://serwis.chrystusowcy.pl/home/xiii-kapitula-generalna
http://serwis.chrystusowcy.pl/home/xiii-kapitula-generalna
http://www.chrystusowcy.pl/
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licheńskim wizerunku i przyjęcia Jej na 
wzór umiłowanego ucznia na golgocie. 
Zachęcał do naśladowania Jej w co-
dziennym życiu ucząc się od Niej miło-
ści. 
 

Zwieńczeniem uroczystej sumy odpu-
stowej była procesja eucharystyczna, w 
której kapłani, pielgrzymi i parafianie, 
przeszli alejkami licheńskiego sanktua-
rium. Po powrocie do świątyni ks. Ja-

nusz Kumala MIC odczytał akt zawie-
rzenia Matce Bożej Licheńskiej. 
 
.  
Za: www.vaticannews.va 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PIELGRZYMKA ZE ŚW. MICHAŁEM NA JASNĄ GÓRĘ 
 
Prawie 2 tys. pielgrzymów, blisko 30 nowych Rycerzy i tylko 
Bogu znana liczba wewnętrznych poruszeń. Za nami IV Piel-
grzymka Ogólnopolska „Ze św. Michałem na Jasną Górę”. 
 
Zwiastunem wysokiej sobotniej frekwencji było już duże zainte-
resowanie możliwością przesyłania pytań prowadzącemu kon-
ferencję egzorcyście, ks. Zbigniewowi Baranowi CSMA. Na 
dwa tygodnie przed uroczystością redakcyjny telefon i poczta 
mailowa momentami wręcz rozgrzewały się do czerwoności od 
liczby zapytań ze strony zainteresowanych pielgrzymów. 
 
Nic więc i dziwnego, że nie na wszystkie kwestie dało się w 
ciągu godzinnego spotkanie odpowiedzieć. Do najciekawszych 
i najważniejszych tematów z pewnością jednak będziemy jesz-
cze wracać na łamach „Któż jak Bóg”, ks. Zbigniew również 
postara się odpowiedzieć na pozostałe pytania mailowo. 
 
Po zakończonej konferencji ks. Barana tłum zebranych w Auli 
Kordeckiego pielgrzymów nie rozrzedził się jednak, a wręcz 
jakby gęstniał, a wszyscy zgromadzeni trwali w modlitwie i 
oczekiwaniu na najważniejszego dziś Gościa jasnogórskich 
progów, św. Michała Archanioła w znaku wiernej kopii figury z 
Sanktuarium na Górze Gargano. Gdy wreszcie Książę Wojska 
Niebieskiego przybył do pielgrzymów, powitany został radosną, 
entuzjastyczną pieśnią i powiewem rycerskich chorągwi. 
 
Przez cały dalszy czas nabożeństwa liczni pątnicy podchodzili, 
by choć dotknąć figurę św. Michała i w ten sposób okazać mu 
swoją miłość oraz powierzyć skrywane głęboko w sercu inten-
cje. W międzyczasie, po modlitwie o wylanie Ducha Świętego, 
prowadzący uroczystość kapłani błogosławili wiernych z nało-
żeniem rąk, a następnie wszyscy zebrani oddali w modlitwie 
różańcowej cześć Gospodyni jasnogórskiego Sanktuarium. 
O godz. 14:15 figura została uroczyście przeniesiona przed Jej 
Oblicze, do Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie Księża Michalici 
wobec Czcicieli Matki Bożej i św. Michała Archanioła koncele-
browali Mszę Świętą. „Tam, gdzie działa św. Michał Archanioł, 
tam też swoją opiekę roztacza Matka Najświętsza” – podkreślał 

w trakcie homilii ks. Mateusz Szerszeń CSMA, przywołując 
przykład mniej znanego w Polsce objawienia św. Michała Ar-
chanioła w pobliżu Sanktuarium Matki Bożej na Skale w Castel 
Sant’Elia. 
 

 
 
Po przerwie obiadowej, w trakcie której liczni pielgrzymi nawie-
dzili stoiska dwumiesięcznika „Któż jak Bóg” oraz twórców filmu 
„Broń nas w walce!”, przyszedł czas na konferencję ks. Piotra 
Prusakiewicza CSMA oraz modlitwę o uzdrowienie duszy i 
ciała i uwolnienie z nałogów. Duch Święty działał z niezwykłą 
siłą i tak w trakcie modlitwy, jak i błogosławieństwa najświęt-
szym sakramentem, nie brakowało na twarzach pielgrzymów 
łez wzruszenia. 
 
Wiele osób w tym czasie silniej jeszcze zadzierzgnęło swą 
przyjaźń ze św. Michałem Archaniołem, przyjmując Jego szka-
plerze oraz składając przyrzeczenia i przystępując do obcho-
dzącego w tych dnia 25-lecie Rycerstwa św. Michała Archanio-
ła. Dzięki wytrwałości i pobożności Rycerzy, św. Michał i Matka 
Boża nie zostali „sami” również po prowadzonym przez wikia-
rusza generalnego michalitów ks. Rafała Kamińskiego Apelu 
Jasnogórskim. Wspólnota zadbała bowiem o oprawę całonoc-
nego czuwania przed obliczami orędowników dzisiejszego 
wspaniałego dnia. Karol Wojteczek            Za: www.michalici.pl  

Za: www.radiomaryja.pl   
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ODPUST W KODNIU 
 
Dzień 2 lipca to liturgiczne święto Matki 
Bożej Kodeńskiej, pierwszy z dużych 
odpustów w Sanktuarium Maryjnym w 
Kodniu a także Diecezjalny Dzień Cho-
rego. 
 
Od wieków w tym dniu do Kodnia przy-
bywają chorzy i cierpiący, żeby zawie-
rzyć siebie Matce Bożej Kodeńskiej, 
liczne świadectwa uzdrowień zapisane 
w Kodeńskiej Księdze Cudów wiążą się 
właśnie z tym dniem. Chorzy nie mający 
znikąd ratunku, zawierzają swoje cier-

pienie Matce Jedności, stąd też ten 
dzień został ustanowiony w diecezji 
siedleckiej Dniem Chorego. 
 

 

W tym roku na uroczystości odpustowe 
przybyło kilka tysięcy ludzi z całej diece-
zji. Podczas Mszy św. sprawowanych w 
bazylice, słowo Boże głosił o. Leonard 
Głowacki OMI. Sumie odpustowej prze-
wodniczył Ordynariusz Diecezji Siedlec-
kiej – biskup Kazimierz Gurda. Na po-
czątku celebracji powitali go uczestnicy 
warsztatów terapii zajęciowej, a w imie-
niu misjonarzy oblatów uczynił to wika-
riusz prowincjalny – o. Sławomir Dworek 
OMI. 
 
Jezusowi potrzebni są wszyscy: zdrowi i 
chorzy. Szczęście nie zależy od stanu 
zdrowia. Sens jest w tym, by kochać i 

http://www.vaticannews.va/
http://www.michalici.pl/
http://www.radiomaryja.pl/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/07/Święto-Matki-Bożej-Kodeńskiej-Diecezjalny-Dzień-Chorego.jpg
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pokazywać innym sens miłości – zazna-
czył w kazaniu biskup Gurda. 
 
Kodeńskie odpusty są od wielu wieków 
okazją do skorzystania z sakramentu 
pokuty i pojednania. W konfesjonałach 

posługiwali współbracia przybyli na 
uroczystości z wielu domów w Polsce, a 
także z: Białorusi, Belgii, Kamerunu, 
Australii i Kanady. 
 

Po zakończonych uroczystościach 
ksiądz biskup poświęcił nową, marmu-
rową figurę Niepokalanej, ustawioną 
przed kodeńskim klasztorem. 

Za: www.oblaci.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

W TUCHOWIE TRWA DOROCZNY WIELKI ODPUST 
 
1 lipca godz. 18.00 uroczystą Eucharystią z udziałem piel-
grzymki strażaków, policji i strażackich orkiestr dętych rozpo-
częliśmy Wielki Odpust Tuchowski 2019.  
 
Wielki Odpust Tuchowski co roku przyciąga wielu pielgrzymów, 
którzy przybywają na początku lipca do stóp Matki Bożej, by 
zawierzyć Jej wszystkie swoje sprawy. W tym roku odpust 
przeżywamy pod hasłem: „Maryjo, naucz nas życia w mocy 
Bożego Ducha”. Hasło to nawiązuje do programu duszpaster-
skiego realizowanego przez Kościół w Polsce pt. „W mocy 
Bożego Ducha”. Podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego, 
kaznodzieje będą, przypominać wiernym pielgrzymom, za św. 
Pawłem, dziewięć owoców ducha (Ga 5,22-23). Są nimi: mi-
łość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, opanowanie. Tak się składa, że WOT trwa 9 dni i 
mamy też 9 owoców ducha. Jak co roku, każdy dzień będzie 
miał swój temat. Tym razem będzie on skoncentrowany na 
jednym z owoców ducha. Na początek odpustu rozważaliśmy 
temat: „Maryja uczy łagodności wobec innych”. 
 
Pierwszego dnia lipca o godzinie 18:00 rozpoczęliśmy to wiel-
kie świętowanie uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył 
o. bryg. Władysław Kulig OFMConv, Kapelan Małopolskich 
Strażaków. W Eucharystii uczestniczyli też licznie zebrani 
członkowie pielgrzymki strażaków, policjantów i orkiestr dętych. 
Można było także podziwiać poczty sztandarowe Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Wszyscy pielgrzymi zostali przywitani przez 
o. Bogusława Augustowskiego, kustosza sanktuarium i pro-
boszcza parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 
 
Kazanie na otwierającej Wielki Odpust Tuchowski Eucharystii 
wygłosił ks. prałat Czesław Haus, Diecezjalny Duszpasterz 
Straży Pożarnych. Homilię rozpoczął on od wzruszającej le-
gendy, która skierowała naszą myśl ku wielkiej matczynej miło-
ści, potrafiącej działać cuda. Przypomniał nam, że kochający 
Bóg nie zostawił nas samych z naszymi problemami i grze-
chami, lecz dał nam wspaniałą Matkę, Opiekunkę i Nauczyciel-
kę. Przypomniał nam on, że Matka Boża czujnie słucha swoich 
dzieci, gotowa w każdej chwili przyjść nam z pomocą. Dlatego 
właśnie, kiedy nasze problemy nas przytłaczają, gdy inne drogi 
zawiodą, możemy zawsze uciec się do naszej Matki. Ksiądz 
prałat z wielkim wzruszeniem mówił o licznie zgromadzonych 
pielgrzymach i jakby chcąc ich umocnić, powiedział: „Wierzę, 
że nikt z tych, którzy przyszli do Matki z wiarą, nie odejdzie 
stąd z pustymi rękami”. Wyraził on też ufność w to, że wiara 
polskich katolików nie jest, jak niektórzy mówią, powierzchow-
na i słaba, ale jest głęboko zakorzeniona i pali się w sercach 
zgromadzonych. Zakończył on kazanie wezwaniem, by zawsze 
mieć otwarte serce dla Maryi, Matki Boga. 
 
Po Eucharystii miało miejsce błogosławieństwo wozów stra-
żackich. W tym czasie głos syren niósł się na całą okolicę. 
Wieczór uwieńczył koncert strażackich orkiestr dętych, który 
odbył się na placu sanktuaryjnym w ramach Wieczoru Maryj-
nego. 
 

Wielki Odpust Tuchowski trwać będzie do wtorku 9 lipca. Co-
dziennie będzie można uczestniczyć w Eucharystii w godzi-
nach: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 15:00 i 18:30. W niedzielę (7 
lipca) pierwsza Msza Święta będzie odprawiana już o godzinie 
5:00, nie będzie natomiast mszy o godzinie 6:00. 
 
Każdego dnia po pierwszej Eucharystii pielgrzymi będą mogli 
uczestniczyć w śpiewie Godzinek ku czci Najświętszej Maryi 
Panny, a o godzinie 18:00 w Nieszporach Maryjnych z wyjąt-
kiem wtorku, kiedy to odbędzie się Nabożeństwo do św. Ge-
rarda i środy, w którą modlić się będziemy Nowenną Nieustan-
ną. Stałym punktem każdego dnia będą modlitwy o powołania 
o 8:40 i 10:40, Koronka do Miłosierdzia Bożego o 14:45, Róża-
niec na dróżkach o 16:30 i Droga Krzyżowa na dziedzińcu 
sanktuaryjnym o 17:15. Każdy dzień odpustu kończyć się bę-
dzie „Wieczorem Maryjnym”, czyli różnymi koncertami orkiestr, 
chórów i zespołów muzycznych ku czci Matki Bożej oraz mło-
dzieżowym czuwaniem z redemptorystami z serii „Droga We-
wnętrzna” – 5 lipca i modlitwą różańcową – 6 lipca. 
 
Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 
19:30 pielgrzymi będą mogli skorzystać z sakramentu pokuty i 
pojednania. W niedzielę spowiedź będzie sprawowana od 5:00 
do 19:30. 
 

 
 
W czwartek 4 lipca o godzinie 15:00 Radio Maryja transmito-
wało Mszę Świętą pod przewodnictwem JE Ks. Bp. Antoniego 
Długosza, z udziałem pielgrzymki Podwórkowych Kółek Ró-
żańcowych Dzieci. Z kolei 7 lipca o godzinie 11:00 RDN Mało-
polska i RDN Nowy Sącz transmitowały Eucharystię, której 
przewodniczył o. Andrzej Kukła, a na którą przybyła pielgrzym-
ka ludzi pracy, pracujących za granicą, bezrobotnych oraz 
przedsiębiorców i pracodawców. 
 
Pielgrzymi będą mogli też zwiedzić muzeum misyjne i etnogra-
ficzne, obejrzeć ruchomą szopkę i wstąpić na kawę i ciasto do 
kawiarenki parafialnej lub salki młodzieżowej. Tradycją Wiel-
kiego Odpustu są też kolorowe kramy oraz loteria losowa, z 
której zyski są przeznaczane na dzieci niepełnosprawne pod 
opieką stowarzyszenia „Nadzieja” 
. 
Wszystkich, z całego serca, zapraszamy do Tronu Matki Naj-
świętszej na Wielki Odpust Tuchowski 2019! br. Michał Zieliń-
ski CSsR                                   Za: www.sanktuariumtuchow.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.oblaci.pl/
http://www.sanktuariumtuchow.pl/
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REDEMPTORYSTKI 
WYBRAŁY PRZEŁOŻONĄ 
 
W bielskim klasztorze sióstr redempto-
rystek – jedynym na polskiej ziemi klasz-
torze kontemplacyjnego Zakonu Naj-
świętszego Odkupiciela (OSsR) – 2 lipca 
2019 r., w święto Matki Bożej Tuchow-
skiej, odbyły się wybory władz zakon-
nych. Poprzedziła je liturgia pod prze-
wodnictwem ks. bp. Romana Pindla. 
 
Przełożoną liczącej kilkanaście osób 
żeńskiej wspólnoty zakonnej na kolejną 
trzyletnią kadencję została ponownie s. 
Urszula Nowińska OSsR. Jej zastępczy-
nią wybrano s. Beatę Figurę OSsR. 
Rada klasztoru, złożona z wikarii, sekre-
tarki i dwóch radnych, pozostała niemal 
w niezmienionym składzie. Cała wspól-
nota modliła się słowami modlitwy uło-
żonej przez Marię Celestę Crostarosę, 
osiemnastowieczną włoską mistyczkę – 
założycielkę zakonu, którą 18 czerwca 
2016 r. Kościół wyniósł na ołtarze. 
 
W homilii bp Pindel zachęcił do głębo-
kiego namysłu, który powinien poprze-
dzać wybory przełożonej wspólnoty 
zakonnej. Odesłał jednocześnie do 
odczytanego fragmentu Ewangelii św. 
Łukasza o zwiastowaniu Maryi przez 
Anioła Gabriela. Duchowny zarazem 
wskazał, że pod wieloma względami jest 
to tekst wzorcowy dla człowieka, który 
chce słuchać Boga, aby w swych ludz-
kich wyborach spełniać Boże zamiary. 
 

Mamy w tym naszym rozeznawaniu 
dobrze zrozumieć o co idzie, kogo wy-
bieramy, na co wybieramy, dla jakich 
Bożych zamiarów. To bardzo ważne, by 
tak określić wybór najlepszego kandyda-
ta, którym Bóg zechce się posłużyć – 
określić wręcz technicznie, funkcjonalnie 
czy charakterologicznie – do tej misji na 
wyznaczone przez konstytucje lata” – 
dodał. Zaznaczył, że wybór ten ma być 
nie tylko wypełnieniem obowiązku, ale 
powinien wypływać „z oczyszczonego 
serca”, „z wiary, że Bóg posługuje się 
nami, by Jego zamiary stały się ciałem 
wobec tej wspólnoty”. 
 

 
 
Przy ołtarzu wraz z biskupem i jego 
sekretarzem ks. Piotrem Górą modlili się 
ojcowie redemptoryści – kończący swą 
posługę kapelana w Bielsku-Białej An-
drzej Kowalski CSsR oraz nowy misjo-
narz-rekolekcjonista Andrzej Mikuć 
CSsR. 
 
We wspólnocie sióstr we wtorkowej 
Mszy św. uczestniczyły dwie nowicjuszki 
i jedna postulantka – pochodząca z 
diecezji bielsko-żywieckiej Anna. 
 

Siostry redemptorystki, nazywane także 
mniszkami Zakonu Najświętszego Od-
kupiciela, noszą charakterystyczne, 
ciemnoczerwone habity. Zakon powstał 
we włoskim miasteczku Scala w 1731 r. 
Jego założycielką była włoska mistyczka 
s. Maria Celeste Crostarosa, która w 
2016 roku została beatyfikowana. Na 
świecie jest ok. 40 klasztorów redempto-
rystek, obecnych na wszystkich konty-
nentach. 
 
Klasztor redemptorystek znajduje się na 
Trzech Lipkach – wzgórzu, z którego 
rozciąga się jedna z najpiękniejszych 
panoram Bielska-Białej i Beskidów. 
Siostry przybyły do Stolicy Podbeskidzia 
z Tuchowa, gdzie mieszkały w pobliżu 
sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. 
30 września 1992 roku nastąpiło uroczy-
ste otwarcie pierwszego klasztoru kon-
templacyjnego sióstr redemptorystek w 
Polsce. Przy klasztorze powstała kaplica 
pw. Najświętszego Odkupiciela, z ikoną 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która 
jest otwarta dla wszystkich. 
 
W ciągu 28 lat bielska wspólnota założy-
ła już dwa klasztory na Słowacji: w 
Keżmarku i pierwszą grekokatolicką 
wspólnotę we Vranowie. Klasztor po-
wstał też w Pietropawłowsku w Kazach-
stanie, gdzie pojechały dwie siostry, aby 
stworzyć tam wspólnotę modlitwy. Nie-
dawno powstała też wspólnota zakonna 
w Lwowie.             Za: www.redemptor.pl  
 
Mimo wspólnej reguły, każdy klasztor 
jest jednostką niezależną i nie podlega-
jącą żadnej przełożonej generalnej. 

Za: www.misjonarze.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

VINCENTIANA 2019 W PIEKARACH 
 
Pomysł Vincentiany zrodził się w 1984 r. Wtedy to po raz 
pierwszy klerycy Zgromadzenia Misji zorganizowali przegląd 
piosenki religijnej mający na celu wyłonienie najlepszego ze-
społu kleryckiego. Ponad 30 lat później Vincentiana trwa nadal 
i gromadzi rokrocznie kilkaset młodych osób z całej Polski, 
chcących poprzez śpiew i muzykę spotkać Boga, w pełnej 
radości vincentianowej społeczności. 
 
W dniach 01-04 lipca, w podkrakowskich Piekarach odbyła 
się 34 edycja Przeglądu Piosenki Religijnej  „Vincentia-
na” tegoroczne hasło: Idźcie, oto was posyłam (Łk 10,3).  

 
Po raz kolejny, goszczące uczestników Centrum Edukacyj-
ne „Radosna Nowina 2000”, wypełniło się młodymi osobami z 
całej Polski. 
 
Spośród dziesięciu zespołów nagrody otrzymały:  
 
1 miejsce i nagroda publiczności – Via Nova 
nagroda Wincentyńska – Dilectus 

2 miejsce – Actus Tragicus 
3 miejsce – Jerzyki 
Dziękujemy wszystkim za udział i gratulujemy zwycięzcom! 

Za: www.misjonarze.pl 
 

   

http://www.redemptor.pl/
http://www.misjonarze.pl/
http://www.misjonarze.pl/
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O. WIESŁAW SŁOWIK SJ 
WYRÓŻNIONY PRZEZ KUL 

 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II uhonorował w dniu 28 czerwca 
2019 r. pracującego od wielu lat w Au-
stralii o. Wiesława Słowika SJ medalem 
jubileuszowym 100-lecia KUL. 
 
Ceremonia miała miejsce podczas oko-
licznościowego posiedzenia Senatu 
uczelni w ramach przypadającego w 
uroczystość Najświętszego Serca Pana 

Jezusa święta patronalnego KUL. Rek-
tor lubelskiej uczelni ks. prof. dr hab. 
Antoni Dębiński wskazał w specjalnym 
liście do wyróżnionego jezuity, że od-
znaczenie zostało przyznane w imieniu 
całej społeczności akademickiej KUL i 
jest wyrazem serdecznego podziękowa-
nia za wieloletnią pomoc i życzliwość 
okazywaną Uniwersytetowi. 
 
Ze względu na obowiązki duszpaster-
skie w Melbourne o. Słowik nie mógł 
przybyć osobiście na galę wręczenia 
nagród. W jego imieniu odebrał ją o. 
Leszek Gęsiak SJ z Akademii Ignatia-
num w Krakowie. Katolicki Uniwersytet 

Lubelski uhonorował medalem, oprócz 
o. Słowika, jeszcze trzy osoby świeckie: 
dwie z USA i jedną z Kanady.  
 
Wręczenie wyróżnień odbyło się w Auli 
im. Stefana kard. Wyszyńskiego w gma-
chu głównym KUL. Poza Senatem w 
uroczystości wzięło udział liczne grono 
profesorów i studentów uczelni, a także 
goście honorowi, m.in. metropolita lubel-
ski abp Stanisław Budzik, metropolita 
białostocki abp Tadeusz Wojda i wice-
marszałek senatu Bogdan Borusewicz.    

Za: www.jezuici.pl 
   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

STUDIUM DUCHOWOŚCI KLARIAŃSKIEJ W ZAKROCZYMIU 
 
W dniach 26 czerwca – 3 lipca 2019 roku w Centrum Ducho-
wości Honoratianum w Zakroczymiu odbyła się druga część 
studium duchowości klariańskiej Klara i Jej forma życia. Du-
chowa lektura Reguły św. Klary z Asyżu.  
 
Mszę Świętą na rozpoczęcie celebrował wiceprzewodniczący 
Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce br. To-
masz Żak OFMCap. Głównym wykładowcą studium był br. 
Wiesław Block OFMCap z Rzymu. Udział wzięły siostry czte-
rech gałęzi zakonu klarysek w Polsce. Potwierdzeniem ukoń-
czenia dwuletniego studium były dyplomy opatrzone podpisami 
br. Luca Bianchi OFMCap Prezydenta Franciszkańskiego Insty-
tutu Duchowości przy Papieskim Uniwersytecie Antonianum w 
Rzymie, br. Bernarda Marciniaka OFM Prezesa Konferencji 
Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce i br. Andrzeja Zająca 
OFMConv Dyrektora Instytutu Studiów Franciszkańskich w 

Krakowie. Oprócz intensywnego czasu wykładów, warsztatów, 
spotkań i modlitwy, nie zabrakło również pielgrzymki do Niepo-
kalanowa.                                                  Klaryski z Miedniewic  

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
  

RODZICE FRANCISZKANÓW NA 
WSPÓLNYCH REKOLEKCJACH 
 
Od 2 do 5 lipca w naszym klasztorze w 
Pakości odbyły się rekolekcje dla ro-
dziców współbraci naszej Prowincji. 
Prowadził je o. Krzysztof Wantoch 
Rekowski. Rodzice zjechali się prak-
tycznie z całej Polski, bo oprócz Wiel-
kopolski, Kujaw i Pomorza, przyjechali 
nawet z Łap na Podlasiu. Tematem 
przewodnim było pytanie, które na 
pierwszej konferencji zadał o. Krzysz-
tof: „Jak wierzyć dzisiaj?” Oprócz 
wspomnianych konferencji budowali-
śmy wspólnotę na wspólnej modlitwie, 

ale też przy wspólnym stole, a nawet 
na wspólnym wyjeździe – Pielgrzymce 
szlakiem Początków Chrześcijaństwa 
w naszej Ojczyźnie.  
 

 

W czasie rekolekcji mieliśmy okazję 
zapoznać się z historią Sanktuarium 
Męki Pańskiej, którą przybliżył nam 
Kustosz Sanktuarium – o. Kamil Pacz-
kowski, uczestniczyliśmy w Drodze 
Krzyżowej na Ścieżkach Kalwaryjskich 
oraz mogliśmy uczcić największy w 
Polsce fragment Relikwii Krzyża św. 
Ostatniego dnia rekolekcji ponownie 
mogliśmy uczcić te relikwie, którymi 
otrzymaliśmy błogosławieństwo na 
zakończenie tego świętego czasu. Za 
ten czas Bogu niech będą dzięki. br. 
Henryk Muński OFM 

Za:  www.franciszkanie.net  

 
 

 
 

Refleksja tygodnia 
 
 
 

 

PRZYWRÓCIĆ FIGURĘ „OJCA” W ŻYCIU ZAKONNYM 
Referat O. prof. Zdzisława Kijasa OFMConv, wygłoszony z okazji 125. rocznicy powstania Sióstr Sercanek, Kraków, 29 czerwca 2019 r. 

 
 

 

Nie jest moim celem dokonywanie głębszej refleksji na temat 
duchowości franciszkańskiej. W kontekście tego, co już istnieje, 

pisanie czegoś dodatkowego mija się z celem. Chcę natomiast 
zatrzymać się wyłącznie na kilku aspektach, jak: a) kwestia 

http://www.jezuici.pl/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/07/Srudium-klarysek.jpg
http://www.franciszkanie.net/
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duchowości franciszkańskiej; b) miejsce Jezusa w duchowości 
św. Franciszka; c) idea braterstwa i współczesne jej zagroże-
nia; d) rola indywiduum. Jest, oczywiście, wiele innych jeszcze 
tematów, lecz wspomniane wydają mi się nad wyraz aktualne. 
  
Bóg Ojciec centrum duchowości 

 
Co jest autentycznym centrum, swoistym sercem duchowości 
św. Franciszka? Znajomość jego życia oraz lektura jego pism 
pozwala stwierdzić, że takim centrum jest Trójjedyny Bóg1. Bóg 

św. Franciszka jest Bogiem wszechmocnym i pełnym dobroci. 
Jest Ojcem, który kocha swoje stworzenie, wysyła swojego 
Syna, aby je zbawić. A zatem figura Boga Ojca w tajemnicy 
Trójcy Świętej jest najważniejszym rysem duchowości Fran-
ciszkowej. 
 
Współcześnie wielu jest jednak takich, którzy uważają, że ry-
sem charakterystycznym duchowości św. Franciszka jest bra-
terstwo (fraternità). Nie brak też i takich, którzy widzą w brater-
stwie nowy rodzaj ‘religii’. Jedni i drudzy utrzymują, że tylko i 
wyłącznie braterstwo, zarówno między ludźmi, jak również 
braterstwo z całym stworzeniem, jest w stanie ‘rozwiązać’ nie-

mal wszystkie trudności, z jakimi boryka się współczesny czło-
wiek i świat. Utrzymują oni, że braterstwo (widziane głównie w 
wymiarze horyzontalnym, jako jakiś rodzaj ‘bratania się’ ludzi 
czy przyjaźni), jest w stanie rozwiązać istniejące problemy, 
przywrócić szczęści i zapewnić pomyślną przyszłość, czyli 
stworzyć niebo na ziemi.  
 
Doświadczenia zdaje się jednak mówić, że braterstwo (skądi-
nąd bardzo ważne) nie jest w stanie unieść (spełnić) wszyst-
kich powierzanych mu zadań. Podobnie jak nie uczyniła tego 
demokracja (chociaż składała bardzo wielkie obietnice). Jedno i 
drugie potrzebują czegoś więcej, czegoś głębszego. Zreduko-
wanie duchowej intuicji św. Franciszka wyłącznie do fraternità 

bardzo mocno ją wypacza. Sądzę, że zaciera w niej to, co jest 
dla niej najbardziej charakterystyczne, wielkie i piękne, co jest 
autentycznym centrum, sercem, które ożywia i czyni ją zawsze 
aktualną. Jest nim osoba Jezusa Chrystusa, który objawia Ojca 

i wysyła Ducha Świętego, który przyjął cierpienie za nas, i dla 
nas i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.  

 
„Centralność” Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego 
jest konieczna do właściwego zrozumienia duchowości Fran-
ciszkowej (jak również chrześcijańskiej) i poprawnego odczyta-
nia roli franciszkańskiego braterstwa. Pozbawione mocnego 
odniesienia do Boga Ojca, braterstwo (skądinąd piękne i szla-
chetne) łatwo zostać może zredukowane do prozaicznego 
spotkania, do jakiegoś show¸ do tylko (świeckiego w swoim 
wewnętrznym wymiarze) happeningu. Braterstwo (a tym sa-
mym także wspólnota) pozbawione swojej naturalnej głębi, 
którą nadaje mu Jezus Chrystus, Boży Syn, bardzo łatwo adop-
tować się może do sytuacji świata, w którym żyje. W efekcie 
staje się jeszcze jedną społecznością świecką, jakich jest już 
bardzo wiele. Lecz taki rodzaj braterstwa, bez mocnego odnie-
sienia do Boga, przestaje być braterstwem prorockim. Nie 

prowokuje i nie interpeluje, nie irytuje na tyle mocno, na ile 
powinno, czy wręcz musi. W efekcie braterstwo przestaje peł-
nić pokładane w nim zadania. Nie jest ono już dłużej ziemską 
ikoną eschatologicznej rzeczywistości, lecz jednej z wielu grup 
społecznych, które równie łatwo się organizują, co rozpadają. 
 
Uśmiercenie figury „ojca” 
 

                                                 
1 Zob. pozycję.J. Kijas Kto szuka Boga. Napomnienia św. Fran-

ciszka, WAM, Kraków 2011.  

Różne są przyczyny (źródła) trudności, jakich doświadcza 
współczesny świat. Jedną z nich jest odrzucenie, eliminacja, 
uśmiercenie figury „ojca” i zastąpienie jej figurą „brata”. To 
bardzo ważna informacja również dla naszej refleksji na temat 
duchowości i braterstwa. Potrzeba koniecznie przywrócić na 
nowo do duchowości (i do życia) figurę „ojca”. Oczywiście, nie 
chodzi o odzyskanie na nowo figury „ojca”, jako kogoś, kto 
każe, kontroluje, dyscyplinuje… Tego rodzaju rysy ojcostwa 
zostały odrzucone przez współczesność i wspominanie czy 
ożywianie ich wywołuje nierzadko uzasadnione uczucie stra-
chu, lęku, rodzi wewnętrzny protest.  
 
Kiedy mówię o nieodzownej potrzebie przywrócenia figury 
„ojca”, chodzi mi o odzyskanie, przywrócenie, ożywienie pew-
nej rzeczywistości duchowej, społecznej, kulturowej, która kryje 
się za tym obrazem. Z czym zatem wiąże się figura „ojca”? W 
pierwszym rzędzie ojciec kojarzy się z postawą odpowiedzial-
ności. Jednym słowem ojciec ma wielkie poczucie odpowie-
dzialności: za swoją rodzinę, czyli za żonę i dzieci… Relacje, 
jakie nawiązuje ojciec z pozostałymi członkami rodziny, są 
relacjami o rysach odpowiedzialnych, które są zarazem rela-
cjami mądrymi i dojrzałymi, znaczonymi miłością. 
 
Kiedy więc mówię o potrzebie przywrócenia figury (rzeczywi-
stości) „ojca” w duchowości Franciszkowej (a tym samym rów-
nież zakonnej), mam na uwadze osobę o cechach opiekuń-
czych, nie dyktatora czy clowna. Ojciec bierze udział w począt-
kach życia i bierze za nie odpowiedzialność, troszczy się o jego 
rozwój, staje w jego obronie, wiernie mu towarzyszy. On jest 
dla swych dzieci rękojmią bezpieczeństwa, skalą wartości, 
gwarancją pomyślnej przyszłości. Przekazuje tradycję, którą 
one wzbogacając lub interpretują. 
 
Kiedy w braterstwie żywa jest figura „ojca”, kiedy powraca 
rzeczywistość „ojca”, to wówczas dzieci przestają być sierota-
mi. Nie są już niczyje, ale mają ojca, który jest dla nich stałym 
punktem odniesienia, skalą wartości. Nie są już dłużej ludźmi 
bez korzeni czy bez tradycji, ale z przeszłością i przyszłością. 
Figura „ojca” jest ważna w życiu społecznym, jednak szczegól-
nie ważna jest w życiu duchowym. Bez stałego odniesienia do 
ojca duchowość łatwo stać się może wyłącznie splotem emocji, 
niekontrolowanych uczuć, wrażliwości, która – zamiast mieć 
pozytywny wkład w życie człowieka – dekomponuje go ducho-
wo; pozbawia go nieodzownej integralności, opóźnia lub wręcz 
uniemożliwia osiągnięcie pełnej dojrzałości duchowej.  
 
Rola „Ojca” w braterstwie  

 
Bóg jest najwyższym wzorem wszystkiego, co szlachetne i 
godne pożądania. Jest On również wzorem, modelem, przykła-
dem ojcostwa, którego brakuje współczesnemu światu, a nie-
kiedy również duchowości. Bóg jest Ojcem par excellence. Aby 
więc przywrócić figurę „ojca” w duchowości i w braterstwie, 
trzeba koniecznie zwrócić się do Boga. Trzeba powrócić do 
szkoły św. Franciszka (i innych świętych), który wydziedziczony 
przez ziemskiego ojca, obrał Boga za Ojca. Dał tym samym do 
zrozumienia, że nie ma pełnego, autentycznego rozwoju du-
chowego bez ścisłego odniesienia do duchowej rzeczywistości, 
która związana jest z figurą „ojca”. Mając Boga za ojca, Franci-
szek spoglądał na wszystko i wszystkich oczami Boga Ojca. 
Uważał się za dziecko Boga Ojca, stąd też wszystkich, całe 
stworzenie mógł nazywać swoimi braćmi i siostrami.  
 
Przyjęcia Boga za ojca pozwoliło Franciszkowi nawiązać po-
prawne relacje z innymi. Gwarantowało również poprawne 
rozumienie braterstwa. Dlaczego? Psychologia uczy, że kiedy 
braterstwo zostaje pozbawione mocnej figury „ojca” (przede 
wszystkim Boga, ale także przełożonego, który przyjmuje rysy 
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ojcowskie), kiedy naraz wszyscy wokół, wszyscy członkowie 
wspólnoty stają się wyłącznie braćmi i siostrami, bez obecności 
figury „ojca”, łatwo wówczas można ulec pokusie pomieszania 
uczuć, zamienienia miłości w uczucie nienawiści lub odwrotnie, 
uznania nienawiści za miłość. Dokonuje się wtedy coś, co 
można by nazwać homoerotyzmem2. Homoerotyzm nie jest 

tym samym, co homoseksualność czy zakochanie. Homoero-
tyzm wyklucza stałość uczuć i wierność złożonym obietnicom. 
Charakteryzuje się on szybką przemianą uczuć z miłości w 
nienawiść, z przyjaźni w gniew. Relacje w braterstwie, w któ-

rym brak odniesień do figury „ojca”, przebiegają na poziomie 
uczuć, nie zaś na poziomie ratio, czyli rozumu. Sprawia to, że 
są one emocjonalne, dlatego przelotne i nietrwałe.  
 

 
 
W braterstwie, w którym brak figury „ojca” (co skutkuje, że 
składa się ono wyłącznie z braci lub sióstr) uczucie miłości czy 
nienawiści nie rodzi się „z powodu” czegoś (jako racjonalne 
następstwo jakiegoś ważnego doświadczenia). Uczucia miłości 
czy nienawiści nie mają racjonalnego uzasadnienia, lecz tylko 
emocjonalne, a przez to trudno się je zwalcza i trudno koryguje. 
Emocje zaczynają odtąd brać górę nad zdrowym rozsądkiem i 
rozumem. Racjonalne uzasadnienia takich czy innych decyzji 
(również tych, które wymagają posłuszeństwa) zostają odrzu-
cone. Wszystko rozgrywa się na poziomie emocji, nie zawsze 
zdrowych przyjaźni, jakichś obietnic, faworyzmów. 
 
Kiedy brak „ojca”, jest „lider”  

 
Ponieważ braterstwo (jak każda wspólnota ludzka) nie może 
funkcjonować poprawnie bez przywódcy, stąd też w przypadku 
braku figury „ojca” i przy braku odniesień do „ojca”, jego miej-

                                                 
2 Homoerotyzm różni się od definicji homoseksualizmu, ponieważ 

odnosi się do pożądania samego w sobie – momentalnego, tymczasowego – 

natomiast homoseksualizm jest bardziej permanentnym stanem, między inny-

mi identyfikacją z daną orientacją seksualną.  

sce zajmuje postać, którą można nazwać liderem3. To dużo 
zmiana. Kim jest lider? Przede wszystkim ma bardzo niewiele z 
ojcostwa. Czasami stara się udawać bycie ojcem, nierzadko 
odgrywa rolę brata lub siostry, w rzeczywistości jednak intere-
suje go wyłącznie władza. Lider, ponieważ chce być liderem, 
tworzy wyłącznie pozory braterstwa. Jest mu ono potrzebne 

tylko po to, aby członkowie grupy wybrali go na swojego lidera, 
jakiegoś przywódcę, zwierzchnika. W osiągnięciu swoich celów 
używa zbliżonych do przyjętych  w grupie gestów, języka, ter-
minologii itd. Bardzo często jest to język uśmiechu, poklepywa-
nia po ramieniu, dziwnych uścisków, mrugnięć, półszeptów, 
nieformalnych spotkań itd., a wszystko po to tylko, aby zaskar-
bić sobie sympatię i przyjaźń członków grupy, którzy mają 
wpływ na to, kto będzie ich liderem. Jednym słowem następuje 
proces bratania się, który ma niewiele wspólnego z prawdzi-
wym braterstwem, wiele w nim natomiast rysów i zachowań 
zbliżonych do kumplowania się. Kto chce zostać wybranym na 
lidera, a brak w nim cech ojcostwa, usiłuje stać się kumplemin-
nych, chce zyskać ich przychylność i zjednać ich głosy. Ukry-
tym celem zabiegów takiej osoby jest chęć przejęcia „na wła-
sność” członków grupy. Lider, który nie jest ojcem, nie poczuwa 
się do odpowiedzialności za innych. Wyłącznie udaje bycie 
odpowiedzialnym, ale takim nie jest. Jego intencje są często 
egoistyczne. Opiekuje się grupą (lub jej częścią) po to tylko, 
aby nie utracić władzy albo by ją rozszerzyć.  
 
Braterstwo, gdzie figura „ojca” zostaje zastąpiona niedojrzałą 
figurą „lidera”, przestaje być prawdziwym braterstwem. Jest 
tylko jego atrapą, fikcją. Brak mu autentyczności. Nie rośnie, 
nie rozwija się, nie bogaci się duchowo. Przestaje być brater-
stwem ewangelicznym. Nie przyciąga nowych osób, nie powo-
łuje do pójścia za sobą i nie doskonali w świętości. Braterstwo 
bez figury „ojca”, jest w pewnym stopniu braterstwem na zapo-
trzebowanie tych, którzy chcą rządzić, dominować nad innymi. 
Stosują oni (na ile jest to możliwe) wyłącznie narrację brater-
ską, demokratyczną, która nie jest jednak autentyczna, lecz 
udawana i obłudna. 
 
Ojciec gwarancją mądrych relacji 

 
Nauka mówi, że między rodzeństwem (braćmi i siostrami) moż-
liwe są zasadniczo dwa uczucia, równie wyraźne, co przeciw-
stawne: uczucie miłości i uczucie nienawiści. Brata (lub siostrę) 

się kocha lub się go nienawidzi. Między rodzeństwem brak w 
zasadzie uczucia przyjaźni, wszystko zaś rozgrywa się na linii 
miłość-nienawiść. Uczucia te bolą, ale są szczere.  
 
Podobnie wyraźnych uczuć nie spotyka się natomiast (albo 
spotyka się rzadko) między kolegami, przyjaciółmi, między 
kobietą czy mężczyzną. Relacje między nimi mają w sobie coś 
z gry. Ich relacje przybierają często formę zabawy w kotka i 

myszkę. Nierzadko tylko udają bycie dla siebie nawzajem kimś, 
kim w istocie się nie są. Robią to niekiedy z wygody czy wyra-
chowania, w perspektywie ewentualnych korzyści – ducho-
wych, materialnych, politycznych. Przybierają wówczas rodzaj 
maski, zdejmując ją lub zmieniając na inną, kiedy wchodzą w 
relację z innymi, gdyż spodziewają się od innych większych 
korzyści. Nie są szczerzy, a często wręcz fałszywi. Z takimi 
postawami nie spotykamy się w zasadzie między rodzeń-
stwem.  
 
Kiedy braterstwo pozbawia się figury „ojca” i autorytetu z tym 
związanego, kiedy brak w nim odniesienia do Boga Jezusa 

                                                 
3 Nie mam tutaj na myśli lidera, przywódcy, jako kogoś, kto cieszy 

się naturalnym autorytetem i zaufaniem tej grupy osób, w której się znajduje, 

które są skłonne podporządkować mu się dobrowolnie. Chodzi mi natomiast o 

taki rodzaj lidera, który chodzi do władzy w sposób nie całkiem etyczny.  
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Chrystusa, to równocześnie pozbawia się go ożywczej hierar-
chii. Raptem wszyscy są tylko i wyłącznie braćmi lub siostrami, 

równymi sobie, być może kolegami czy przyjaciółmi, niekiedy 
kumplami, ale nic poza tym. W takim rodzaju braterstwa bardzo 
łatwo relacje między członkami przybrać mogą formę gry. W 
grze łatwo zmieniają się role, założenia, dynamika i wszyscy 
(lub prawie wszyscy) noszą maski odpowiednie do ról, które 
odgrywają, łatwo je zmieniając na inne, kiedy zachodzi taka 
konieczność.  
 
W braterstwie, które wyrasta z wiary, figurą naczelną jest Jezus 
Chrystus, Bóg, który jest naszym Ojcem i Bratem, najpierw 
Ojcem, a dopiero później naszym Bratem, jak zwykł nazywać 
Go św. Bonawentura. Braterstwo takie szanuje hierarchię war-

tości i ról, stąd cenna dla niego jest figura „ojca”, którą widzi w 
swoim przełożonym. Lecz jednocześnie również przełożony 
stara się pełnić rolę ojca wewnątrz wspólnoty. Poczuwa się do 
zdrowej odpowiedzialności za każdego brata lub siostrę. Za-
biega o równość między nimi. Dba o ich wychowanie. Miłuje ich 
miłością ojcowską lub macierzyńską. Jest wymagający, ale nie 
selektywnie, lecz względem wszystkich. Wytycza kierunek 
dalszego rozwoju, rozpala ideały i idzie razem z pozostałymi. 
 
Franciszek – święty Boga, nie zaś święty „braterstwa stwo-
rzenia”   
 
U korzeni duchowości św. Franciszka, o czym już wiemy, znaj-
duje się głębokie doświadczenie wiary. Franciszek doświadczył 
bardzo mocno bliskości i miłości Boga. Przeżycie to zmieniło 
radykalnie jego życie i miało wpływ na jego relację z całym 
stworzeniem. Odtąd zaczął dostrzegać obecność Boga we 
wszystkich i wszystkim. Nikogo jednak nie chciał (nie zamie-
rzał) nawracać na siłę, ale pragnął rozpalać we wszystkich 
wewnętrzny ogień miłowania Tego, który jest ich Stwórcą, 
miłującym Ojcem, który ich kocha, poświęca dla nich swojego 
Syna i zsyła im Ducha Świętego.  
 
Była to wielka nowość Franciszka. Do każdego, kogo spotykał, 
zwracał się w słowach: „Bóg bardzo cię kocha! Miłuje cię bez-
granicznie! Tylko On jest prawdziwym Królem! Jemu tylko war-
to służyć i Jego tylko warto kochać!” Nie mówił: „Musisz się 
nawrócić, bo gdy nie, pójdziesz do piekła!” Pytał retorycznie: 
„Dlaczego się jeszcze nie nawróciłeś? Dlaczego nie odpowia-
dasz miłością na Jego miłość?”. 
 
Franciszek odczytał swoje powołanie w chwili, kiedy odkrył 
bliskość Boga. Najwyższy, który mu się objawił, ukazał mu 
jednocześnie sens życia.  
 
Przeżycie bliskości Boga, tak ważne dla św. Franciszka, było 
jednak poważnym wyzwaniem (problemem) dla tych, którzy w 
Boga nie wierzą, ale akceptują Franciszka. Spora grupa przed-
stawicieli psychoanalizy utrzymuje na przykład, że wiara w 
Boga wszechmogącego i transcendentnego jest rodzajem 
zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (Zaburzenia obsesyjno-

kompulsyjne (ang. obsessive-compulsive disorder, OCD). Jest to zaburzenie 
psychiczne charakteryzujące się występowaniem u chorego natrętnych (obse-

syjnych) myśli lub zachowań przymusowych (kompulsyjnych). Obsesjami 

nazywa się występowanie u chorego irracjonalnych myśli, które pojawiają się 

w świadomości automatycznie i powodują u pacjenta cierpienie oraz chęć 

uwolnienia się od nich. Myśli najczęściej dotyczą przemocy, religii czy seksu-

alności, jak również dążenia do porządku (czystości) i symetrii (układaniu 

przedmiotów w symetryczny sposób). Innymi często pojawiającymi się my-
ślami są te odnoszące się do zdrowia i obaw przed zakażaniem się jakąś cho-

robą, potrzebą zachowania nieskazitelnej czystości ciała, nieustanne myślenie, 

czy wszystko dopięło się na ostatni guzik (co powoduje wielokrotne, absur-

dalne sprawdzanie wszystkiego). W jaki zatem sposób ci, którzy w 
Boga nie wierzą, zaakceptowali Franciszka, świętego i herolda 
Najwyższego? W jaki sposób przyjęli świętego, odrzucając 
źródło świętości? Jakiemu zabiegowi (duchowemu, kulturowe-
mu, politycznemu itd.) poddano życie Franciszka, aby wprowa-
dzić go do kultury masowej, promując braterstwo łączące ludzi i 
stworzenia, wykluczające jednocześnie Boga?  
 
Zabieg okazał się stosunkowo prosty. Otóż miejsce Boga zaję-
ła przyroda, stworzenie. Świat duchowy i niewidzialny przestał 
istnieć, jedynie istniejącym stał się wyłącznie świat materialny i 
widzialny. Dotychczasowa troska o Boga, stała się nagle troską 
o przyrodę, o czyste powietrze, czystą wodę, ekologiczne po-
karmy, czyste środowisko itd. Ochrona stworzenia, od zawsze, 
od początku będąca odpowiedzialnością ludzi wierzących, stała 
się ekologią, która nierzadko przybierała, i przybiera, rysy zbli-
żone do religii. Dla wielu jest ona nową religią, nowym wyzna-
niem wiary, nową miarą i wyznacznikiem godności człowieka. 
Nie brakuje zatem takich, którzy utrzymują, że jedynie ekolo-
dzy, ludzie zajmujący się ochroną przyrody, są osobami o ser-
cu wrażliwym, a przez to godnymi zwać się autentycznymi 
ludźmi. Z konieczności przejaskrawiam niektóre sformułowania, 
ale wszystko tylko po to, by uchwycić ukryty zamysł wspomnia-
nych ruchów.  
 
W środowiskach o takim klimacie ideowym Franciszek przestał 
być świętym, który zachwycił się bliskością i wielkością Boga, 
odkrywając, że sam jest kochany ponad życie. Przeciwnie, 
widzi się go wyłącznie jako kogoś, kto zauroczył się pięknem 

przyrody. Stał się pierwszym ekologiem i wzorem ekologów; 
człowiekiem wrażliwym na wszystko, co jest wokół, tylko nie na 
Boga. te promuje się promują go zatem, jako człowieka pokoju, 
zgody, otwartości, wspólnoty, demokracji, człowieka dialogu 
itd., zapominając natomiast o tym, co była dla niego najważ-
niejsze, czyli o osobie Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, Ducha 
Świętego. Trzeba się strzec, aby podobnej pokusie nie ulegali 
jego wierzący naśladowcy, lecz odkrywali i promowali w nim to, 
co najważniejsze: wielkość i bliskość Boga Ojca. 
 
* * * 
Przywrócenie na nowo figury “ojca” w życiu osobistym i w życiu 
zakonnym wydaje się być nieodzowne. Bez podjęcia takich 
starań, istnieje poważne niebezpieczeństwo dodatkowego 
pogłębiania i poszerzania relatywności zachowań, wyborów, 
celów. Tego następstwem będzie pogłębiający się brak sza-
cunku do tradycji, do przełożonych i do pojedynczych członków 
wspólnoty. Dla wierzących, szczególnie zaś dla osób konse-
krowanych, jest to więc wielkie i naglące wyzwanie.  

o. prof. dr hab. Zdzisław Józef Kijas OFMConv

 
 
 
 
 

 

 

  Wiadomości zagraniczne  
 
 

 

 
 

PAPIEŻ KANONIZOWAŁ PORTUGALSKIEGO DOMINIKANINA 
 

Papież Franciszek przyjął wczoraj na 
audiencji prefekta Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych, kard. Angelo Becciu. 

Papież zatwierdził opinię wyrażoną 
przez kardynałów i dokonał kanonizacji 
równoważnej portugalskiego dominika-

nina Bartłomieja Fernandesa od Mę-
czenników (1514-1590).  
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Ponadto upoważnił tę dykasterię do 
opublikowania ośmiu dekretów. Jedne z 
nich dotyczy cudu za wstawiennictwem 
sługi Bożego abp Fultona Sheena, a 
siedem heroiczności cnót, w tym Polaka, 
ks. Władysława Korniłowicza. 
 
Nowy święty, Bartłomiej Fernandes od 
Męczenników urodził się w Lizbonie w 
Portugalii 3 maja 1514 r. Ochrzczony 
został w parafialnym kościele pod we-
zwaniem Najświętszej Maryi Panny od 
Męczenników. Od tej nazwy pochodzi 
jego imię. 
 
Już w dzieciństwie zetknął się z zako-
nem ojców dominikanów, którzy w tym 
czasie aktywnie działali w Lizbonie. Do 
nowicjatu został przyjęty w 1528 r. Po 
ukończeniu studiów filozoficznych i teo-
logicznych, w 1538 r. zaczął wykładać w 
Kolegium św. Dominika w Lizbonie, a od 
1540 r. przez kilkanaście lat wykładał 
teologię w Batalha. Powołany następnie 
na stanowisko wychowawcy królewskie-
go, przeniósł się na dwór w Evorze, 
gdzie zasłynął jako wybitny kaznodzieja. 
W latach 1557-1558 był przeorem jed-
nego z klasztorów w Lizbonie. W 1558 r. 
został mianowany arcybiskupem Bragi. 
Sakrę biskupią otrzymał w kościele św. 
Dominika w Lizbonie 3 września 1559 r. 
Uczestniczył w Soborze Trydenckim, 
gdzie wyróżnił się skromnością i rozległą 
wiedzą. Jego propozycje dotyczące 
reformy duchowieństwa zostały przyjęte 
z uznaniem. Z jego zdaniem liczyli się i 
zasięgali jego rad papież Pius IV i kard. 
Karol Boromeusz. 

 
Aby wprowadzić w życie decyzje Soboru 
Trydenckiego, abp Bartłomiej Fernandes 
od Męczenników zwołał lokalne synody 
w 1564 i 1567 r. W 1571 lub 1572 r. 

rozpoczął budowę seminarium w Campo 
da Vinha. W swej posłudze biskupiej 
przywiązywał szczególną wagę do for-
macji kandydatów do kapłaństwa, a 
także troszczył się o wychowanie chrze-
ścijańskie wiernych. Nadzorował wyda-
nie w języku portugalskim katechizmów, 
dekretów Soboru Trydenckiego i innych 
publikacji. Napisał 32 dzieła, pośród 
których najbardziej znane jest Stimulus 
Pastorum — ofiarowane uczestnikom 
zarówno pierwszego, jak i drugiego 
Soboru Watykańskiego — oraz wiele 
innych prac, z których nie wszystkie 
zachowały się do naszych czasów. W 
1582 r. złożył rezygnację z urzędu arcy-
biskupiego. Przeniósł się wówczas do 
klasztoru Świętego Krzyża w Viana do 
Castelo, gdzie zmarł 16 lipca 1590 r. 
 

 
Św. Bartłomiej Fernandes od Męczenników 

 
Abp Fulton J. Sheen urodził się w 1895 
roku w El Paso. Rodzice byli bardzo 
religijni i wspólnie z dziećmi, co wieczór 
odmawiali różaniec. Po ukończeniu 
szkoły średniej wstąpił do seminarium, a 
następnie obronił doktorat w Waszyng-

tonie. Szeroki rozgłos zyskał, jako ka-
znodzieja, rekolekcjonista i nauczyciel. 
 
Napisał 65 książek, wiele felietonów, 
pisał do tygodników. Od 1930 prowadził 
audycję radiową, której słuchało 4 mln 
Amerykanów. 11 czerwca 1951 został 
biskupem pomocniczym Nowego Yorku. 
W tym samym roku rozpoczął cykl coty-
godniowych programów telewizyjnych 
“Life is Worth Living”. Audycja biła re-
kordy popularności. Był to cykl wykładów 
na różne tematy prowadzone przez 
biskupa na żywo. Program powstawał w 
latach 1951-1957 i 1961-1968. 
 
Jednym z efektów tej medialnej ewange-
lizacji było nawrócenie wielu osób na 
wiarę katolicką. Abp F. Sheen zawsze 
podkreślał, że jego misją jest głoszenie 
Jezusa Chrystusa, a nie popularność 
medialna. W swojej posłudze głoszenia 
podkreślał, że „prawda jest prawdą, 
nawet jeśli nikt w nią nie wierzy; błąd jest 
błędem, nawet jeśli wszyscy w niego 
wierzą”. 
 
21 października 1966 r. został biskupem 
Rochester. Do końca życia znany był 
jako płomienny mówca, a kazania, które 
głosił przyciągały tłumy. Zachowało się 
wiele nagrań z jego wystąpień. Tempa 
życia nie zwolnił nawet, gdy okazało się, 
że jest chory na serce. 
 
Podczas wizyty Jana Pawła II w Nowym 
Jorku w październiku 1979 abp F. Sheen 
został nazwany przez papieża „wiernym 
synem Kościoła”. Zmarł 2 miesiące póź-
niej w swej kaplicy przed Najświętszym 
Sakramentem. W 2002 roku otwarto 
jego proces beatyfikacyjny. 

Za: www.deon.pl

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KAMILIANIE OTWORZYLI W GRUZJI 
DOM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI 
 
W słoneczne przedpołudnie 4 lipca b.r. o godz. 11.00  w Misji 
Zakonu Posługujących Chorym w Gruzji  miało miejsce piękne 
wydarzenie. W tym dniu nastąpiło otwarcie i poświęcenie Domu 
Pobytu Dziennego dla Dzieci z Niepełnosprawnością.  
  
Ministerstwo Spraw Zagranicznych  RP, w ramach programu 
„Polska Pomoc Rozwojowa 2019„, zaadaptowało i wyposażyło 
sale w Centrum dla Osób Niepełnosprawnych im. św. Kamila w 
Tbilisi.  Pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, w salach: 
m. in. polisensorycznych, rehabilitacyjnych, wczesnego wspo-
magania rozwoju, terapii zajęciowej i na najnowocześniejszym 
sprzęcie  gruzińskie dzieci  będą mogły korzystać z tak bardzo 
potrzebnej dla ich rozwoju rehabilitacji.  
 
Dom Dziennego Pobytu  dla Dzieci powstał w ramach projektu: 
„Najważniejszy pierwszy krok” starannie i profesjonalnie przy-

gotowanego przez Fundację Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z 
Porażeniem Mózgowym – DOM w Opolu. Fundacja zajęła się 
także przygotowaniem kadr, które dzisiaj rozpoczęły swoją 
służbę, pomagając dzieciom z niepełnosprawnością postawić 
swój życiowy pierwszy krok. 
  
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej 
Polskiej w  Gruzji  J.E. Pan Mariusz Maszkiewicz  w swoim 
przemówieniu wyjaśnił celowość Polskiej Pomocy Rozwojowej 
w promowaniu praw osób niepełnosprawnych realizowanej 
poprzez zaszczepienie na gruzińskim gruncie dobrych polskich 
a zarazem europejskich wzorców rehabilitacji.    
  
Wstęgę przy wejściu do Domu  symbolicznie przecięli: pani 
Magdalena Wojdasiewicz, radca Ambasady RP w Tbilisi  ds. 
Współpracy Rozwojowej wraz z pierwszym małym pacjentem. 
Ks. bp. Giuseppe Pasotto w słowach błogosławieństwa Domu 
powiedział, iż Bóg jest obecny i błogosławi miejsca, gdzie czy-
nione jest dobro dla drugiego człowieka. 
  
Uroczystość uświetnili swoją obecnością:  Nuncjusz Apostolski 
w Gruzji  J.E. abp. José Avelino Bettencourt, przedstawiciele 
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Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministerstwa do 
spraw Przymusowo Przesiedlonych, Pracy i Polityki Społecznej 
i Ministerstwa Obrony Gruzji oraz przedstawiciele organizacji 
pozarządowych pracujących na rzecz osób z niepełnospraw-

nością: Wellfair Development Center, Together for Real Chan-
ges, Center of Free Pedagogics, Social Adaptation Center –
Aisi. Za: www.vaticannews.va

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PAPIEŻ Z PRYWATNĄ WIZYTĄ W 
KURII GENERALNEJ JEZUITÓW 

 
Papież Franciszek odwiedził 7 lipca 
kurię generalną jezuitów – potwierdził 
dzisiaj dyrektor ad interim Biura Praso-

wego Stolicy Apostolskiej Alessandro 
Gisotti. Była to „wizyta prywatna”. 
 
Ojciec Święty zjadł obiad z przełożonym 
generalnym zakonu o. Arturo Sosą i 
„swymi współbraćmi z Towarzystwa 
Jezusowego”. 

Gisotti przypomniał, że także w minio-
nych latach papież składał prywatne 
wizyty w kurii generalnej, by spotkać się 
z jezuitami z okazji zbliżającego się 
święta św. Ignacego Loyoli – założyciela 
zakonu, do którego przyszły papież 
Franciszek wstąpił przed ponad 60 laty. 

Za: www.deon.pl 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

FRANCISZKAŃSKA SZKOŁA WYCHOWAWCÓW W NAIROBI 
 
Od 23 czerwca do 6 lipca 2019 roku franciszkanie z całej Afryki 
zgromadzili się w Nairobi w Kenii na drugiej części międzyfran-
ciszkańskiej szkoły formatorów w Afryce. Szkolenie odbyło się 
w Centrum Duchowości „St. Joseph” w Karen. Uczestniczyło 
kilkunastu braci z różnych zakonów franciszkańskich: OFM-
Conv (15), OFM (29), OFMCap (28) i TOR (2). 
 
Seminarium zostało przeprowadzone wspólnie przez sekreta-
riaty ds. formacji (SGF) trzech gałęzi pierwszego zakonu. Każ-
dy z sekretarzy generalnych ds. formacji był obecny wraz ze 
swoimi wicesekretarzami. OFM reprezentowali fr. Cesare Vaia-
ni i jego zastępca fr. Siniša Balajić; OFMCap – fr. Charles Al-
phonse i jego zastępca fr. Jaime Rey (był też obecny asystent 
generalny fr. Kilian Ngitir); OFMConv – fr. Louis Panthiruvelil. 
W tych dniach zgłębiono różne wymiary formacji franciszkań-
skiej, aby lepiej przygotować formatorów do zadania przewod-
ników wychowanków. 
Program obejmował prelekcje w auli i dyskusje grupowe na 
różne zaprezentowane tematy. Bracia uczestniczyli również w 
akcji formacyjnej z ubogimi, którzy zamieszkują „Deep Sea 
Slum” – dzielnicę slumsów w Nairobi. To doświadczenie pomo-
gło braciom połączyć teorię z konkretną rzeczywistością na-
szych czasów, i zastanowić się jak włączyć tego rodzaju sytua-
cje w proces formacyjny. 
 

Dwutygodniowe spotkania w auli i w grupach dyskusyjnych były 
doskonałą okazją do nauki i dzielenia się, jak również stały się 
konkretnym doświadczeniem międzykulturowej rzeczywistości 
w Rodzinie Franciszkańskiej. 
 

 
 
Poznając różne doświadczenia formacyjne i sposoby przeży-
wania ducha franciszkańskiego w różnych częściach Afryki, 
bracia mogli poszerzyć swoje perspektywy i naprawdę docenić 
bogactwo i duchowość naszej rodziny. Spotkanie było bardzo 
pouczające i upłynęło w pogodnej atmosferze. Z niecierpliwo-
ścią czekamy na trzecią i ostatnią część kursu, która odbędzie 
się w roku 2020. Fr. Ryan Chilambwe Mutayomba OFMConv 

      Za: www.ofmconv.net  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

O. DARIUSZ MAZUREK ODPOWIADA 
ZA MISJE W ZAKONIE FRANCISZKANÓW 
 
Minister generalny fr. Carlos Alberto 
Trovarelli, po uzyskaniu zgody swojego 
Definitorium generalnego podczas sesji 
odbytej w dniu 14 czerwca 2019 r., mia-
nował z dniem 28 czerwca fr. Dariusza 
Mazurka na nowego Sekretarza gene-
ralnego ds. animacji misyjnej (SGAM). 
 
Fr. Dariusz należy do Prowincji św. An-
toniego bł. Jakuba Strzemię w Polsce 
(Kraków). Urodził się w Gdyni w 1967 r. 

Śluby wieczyste złożył w 1998 r., a 
święcenia kapłańskie otrzymał w 2000 r.  
 

 
 
Jest doktorem teologii w zakresie misjo-
logii. W ostatnich latach pracował jako 

misjonarz w Peru. Pełnił też tam funkcję 
delegata prowincjała prowincji krakow-
skiej, do której należy jurysdykcja w 
Peru. 
 
Od 1 grudnia 2019 r. zamieszka w klasz-
torze św. Maksymiliana M. Kolbego w 
Rzymie. Na urzędzie zastąpił fr. Jaro-
sława Wysoczańskiego, który pełnił go 
przez ostatnie dwanaście lat. Fr. To-
masz Szymczak, sekretarz generalny 

Za: www.ofmconv.net    
 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

AMERYKAŃSKIE „WAKACJE Z PANEM BOGIEM” 
 
Od dnia 30 czerwca do 6 lipca 2019 uczestniczyłam w organi-
zowanych przez o. Waldemara Łątkowskiego- redemptorystę 
(proboszcza parafii św. Jana Pawła II w Perth Amboy NJ) tygo-

dniowym wypoczynku dla dzieci i młodzieży, które noszą 
szczególną nazwę “Wakacje z Panem Bogiem”. Wakacje odby-
ły się w przepięknej scenerii YMCA ośrodka w Silver Bay, NY. 
Jest tu wszystko czego młodym ludziom potrzeba do dobrego 
odpoczynku: jezioro, góry, boiska sportowe.  Dlaczego ten 
turnus różni się od innych tak często organizowanych w tym 

http://www.deon.pl/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/07/Kenia-międzyfranciszkańska-szkoła-dla-formatorów-w-Afryce-1.jpg
http://www.ofmconv.net/
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjNwp3Xw6fjAhVDIlAKHQ5UAQUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DZ2n_idOH2_U&psig=AOvVaw2gzhsx2FyaAk9zQVl4HvQj&ust=1562751094970501
http://www.ofmconv.net/
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wakacyjnym czasie, postaram się w tych moich krótkich wspo-
mnieniach pokazać. 
  
„Wakacje z Panem Bogiem” są już organizowane trzynasty rok. 
Każde z nich mają inną tematykę, mającą na celu pogłębienia 
relacji z Panem Bogiem. Tegoroczne wakacje noszą nazwę: 
Pan Jezus Bóg i Człowiek w których uczestniczyło 120 osób 
podzielonych na 5 rocznikowych grup. 
  
Niedziela była dniem zjazdu. Dla niektórych uczestników było 
to nie lada wydarzenie pozostawienie telefonów komórkowych, 
gier i TV. „Wakacje z Panem Bogiem” rozpoczęły się wspólną 
Eucharystią. Następnie odbyło się spotkanie organizacyjne w 
którym uczestnicy zapoznali się ze swoimi opiekunami i innymi 
członkami grupy. Rozdano na tym spotkaniu plecaki z materia-
łami do katechez, koszulki i identyfikatory by spokojnie poru-
szać się po terenie ośrodka. W tym dniu miałam okazje po raz 
pierwszy zapoznać grupę, w której byłam opiekunem grupy 
liczącej 19 osób młodzieży w roczniku 2003-2005. Tematem 
poniedziałku był Jezus Nauczyciel. W czasie Eucharystii i kate-
chez pogłębialiśmy ten temat. Popołudnie spędziliśmy aktywnie 
pływając i grając nad jeziorem. Natomiast po kolacji spędzili-
śmy czas przy ognisku na: tradycyjnych polskich kiełbaskach i 
amerykańskich “smores”, grach i zabawach sportowych oraz 
tańcząc przy pięknej polskiej muzyce. Wtorek był dniem z Je-
zusem Uzdrowicielem. Swoją obecnością obdarzył nas ks. 
Paweł Dziatkiewicz SDB dzieląc się swoim doświadczeniem 
misyjnym i córki pani Kasi Pawki (współorganizatorki campu): 
Kamila, Ula i Marta – byłe uczestniczki „Wakacji z Panem Bo-
giem”. Przygotowały one konkurs trivia dla grup starszych, a 
dla młodszych różne projekty. Popołudnie spędziliśmy na wy-
prawie górskiej wspinając się po pobliskim szlaku. Korzystając 
z pięknej pogody i z niespożytych młodzieńczych sił, wieczór 
spędziliśmy na aktywnościach sportowych na świeżym powie-
trzu. Środa była dniem z Jezusem Głosicielem, na koniec dnia 
odbyło się nabożeństwo w czasie, którego uczestnicy składali 
swoje deklaracje chęci przynależenia do Chrystusa. W czwar-
tek zgłębialiśmy tematykę Jezusa Przyjaciela. W tym dniu rów-
nież świętowaliśmy Dzień Niepodległości uczestnicząc w para-

dzie. Wieczorem odbył się pokaz talentów. Młodzi uczestnicy 
prezentowali: wiersz po francusku, grę na wiolonczeli, fortepia-
nie i gitarze, taniec z kijkiem, breakdance i sambę. Był też 
śpiew i prace plastyczne. Piątek był dniem poświęconym Jezu-
sowi Zbawicielowi. Uczestnicy w czasie spotkania katechetycz-
nego napisali listy dziękczynne dla swoich rodziców za możli-
wość uczestnictwa w tegorocznych “Wakacjach z Panem Bo-
giem”. Na koniec dnia odbyło się spotkanie podsumowujące w 
czasie, którego uczestnicy otrzymali różne upominki i pamiątki. 
Sobota była dniem zakończenia i rozstania. Na kolejne „Waka-
cje z Panem Bogiem” trzeba czekać kolejne 51 tygodni. 
 

 
 
W tym wielkim skrócie starałam się pokazać wyjątkowość „Wa-
kacji z Panem Bogiem”. W czasie katechez zauważyłam jak 
wielkim zapotrzebowaniem jest nauczanie młodych ludzi o 
Panu Bogu. Cieszę się, że mogłam być częścią grupy opieku-
nów. Była to ciężka i odpowiedzialna praca, ale uśmiech na 
twarzach uczestników był tego wart. Ufam, że ziarno Słowa 
Bożego zasianego w serca tych młodych ludzi wyda owoc w 
przyszłości. s. Anna Lic /służebniczka NMP/ 

Za: www.wakacjezbogiem.com 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

EKOLOGICZNA FARMA W 
UGANDYJSKIM KAKOOGE 
 
"Niedawno udało się nam otworzyć 
Ekologiczną Farmę Pokazową przy 
Szkole Zawodowej im. św. Jana Pawła 
II (St.  John Paul Technical Institute) w 
Kakooge"  - pisze do nas o. Bogusław 
Dąbrowski. 
  
Na pewno przyczyniła się do tego moja 
seminaryjna formacja w REFA oraz 
wakacyjne praktyki w dużym gospodar-
stwie mojego dziadka, niedaleko Jeziora 
Rożnowskiego. 
 
Zbierając dokumenty do pisania doktora-
tu wielokrotnie przekonywałem się, że 
trzeba pomagać młodzieży afrykańskiej 
w uzyskaniu zawodu i uczenia ich od-
powiednich umiejętności. To takie przy-
słowiowe dawanie do ręki wędki, za-
miast ryby. Ta idea długo towarzyszyła 
mi w myślach, aż w końcu przeszedłem 

do czynów. Przekonałem moich 
wspóbraci w Ugandzie, że potrzebna 
jest szkoła zawodowa w Kakooge i pod-
jąłem się jej budowy, a obecnie superwi-
zji w jej prowadzeniu i odpowiedzialności 
finansowej. 
 

 
 
Budowę szkoły sfinansował dobrodziej z 
Neustadt, którego znalazł nam o. Stani-
sław Strojecki (obecny proboszcz w 
Kakooge). Pięć lat temu otwarliśmy 
szkołę. Dwuletnia szkoła zawodowa 
kształci obecnie 137 uczniów i posiada 
kilka kierunków: budownictwo, ślusar-

stwo, krawiectwo, gastronomia, fryzjer-
stwo, elektronika i rolnictwo. 
 
W ramach tego ostatniego kierunku 
niedawno założyliśmy Ekologiczną Far-
mę Pokazową. Na początku kupiliśmy 
krowy mleczne, sfinansowane przez 
Caritas Antoniana. Obecnie na farmie 
mamy dziesięć krów mlecznych, dzie-
sięć świnek, dziesięć królików, pięć 
indyków i dwadzieścia kur znoszących 
jajka. Mleko i jajka raz w tygodniu jedzą 
uczniowie. W pozostałe dni sprzedajemy 
mleko, aby za pozyskane środki kupić 
lekarstwa dla krów przeciw insektom. 
Krowy i świnie produkują biogaz, który 
wykorzystujemy do gotowania posiłków 
dla uczniów szkoły zawodowej, a na-
stępnie  do użyźniania gleby. Ponadto 
zbieramy naturalne odpadki na kompost, 
którego używamy również  jako nawozu 
do wzbogacania gleby. 
 
Przy farmie zwierząt, mamy również 
ogródek z warzywami. Stanowią one 
urozmaicenie posiłków naszych 
uczniów.  Planujemy również zagospo-

https://www.swietostworzenia.pl/
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darować 20 hektarów ziemi na uprawę 
kukurydzy, słodkich ziemniaków i kasa-
wy. W najbliższym czasie planujemy 
również zakup traktora. Dążymy do tego, 
by nasza farma w przyszłości dożywiała 
uczniów, co pomogłoby im finansowo - 
 utrzymanie w szkole jest wciąż zbyt 

drogie dla miejscowej młodzieży. Nie 
mają oni wystarczająco pieniędzy na 
opłatę nauki i internatu. 
 
Mam nadzieję, że nasza farma będzie 
się nadal dobrze rozwijała i to pozwoli 
nam nie tylko wyżywić uczniów z Tech-

nikum, ale również naszych afrykańskich 
postulantów, którzy już niedługo prze-
niosą się z Munyonyo do Kakooge. O. 
Bogusław  Dąbrowski OFMConv  

Za: www.franciszkanie.pl 

 
 
 

 

 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

 

 

 
 

 

FUNDACJA KAPUCYŃSKA PROSI 
O WSPARCIE PIELGRZYMKI 

BEZDOMNYCH 
 
Fundacja Kapucyńska razem z braćmi 
kapucynami już po raz kolejny organizu-
je pielgrzymkę bezdomnych na Jasną 
Górę. Bezdomni na swoich barkach 
poniosą nie tylko pielgrzymi plecak, ale 
także ciężar historii swojego życia. Fun-
dacja apeluje o wsparcie materialne ich 
starań. 
 
Bezdomni ze wsparciem wolontariuszy 
Fundacji Kapucyńskiej wyruszą 5 sierp-
nia na Jasną Górę po to, by zawierzyć 
swoje życie Maryi, odzyskać nadzieję i 
na nowo uwierzyć w to, co po ludzku 
wydaje się czasami niemożliwe. Piel-
grzymka to przede wszystkim czas mo-
dlitwy. 
 
Wydarzenie jest o tyle niezwykłe, że 
grupa, w której idą bezdomni z Fundacji 
Kapucyńskiej, jest połączona z grupa 
Kamiliańską – grupą niepełnospraw-
nych. Podczas pielgrzymki bezdomni 

opiekują się niepełnosprawnymi. To 
sprawia, że sami czują się potrzebni 
innym, czują też, że nie są osamotnieni 
w swoim cierpieniu. Mogą dać coś od 
siebie, co nie zdarza im się na co dzień. 
Zarówno dla Fundacji Kapucyńskiej, jak i 
dla bezdomnych, jest to najważniejsze 
wydarzenie w roku. 
 

 
 
Aby pielgrzymka mogła stać się faktem, 
Fundacja Kapucyńska potrzebuje 
wsparcia darczyńców. Organizowana 
jest zbiórka rzeczy, które są niezbędne 
dla ubogich pątników w drodze. 
 
Od 26 czerwca do 31 lipca zbierane są 
dary rzeczowe. Można je przywieźć lub 
przesłać do Fundacji Kapucyńskiej, ul. 

Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa, co-
dziennie (7 dni w tygodniu), od 08:00 do 
20:00 (z wyłączeniem 17:15 do 18:30). 
Potrzebne są rzeczy nowe lub używane, 
ale w dobrym stanie. Przede wszystkim 
rzeczy na nocleg, jak namioty szybko-
rozstawialne, śpiwory, karimaty, ręczniki 
kąpielowe, plecaki duże i średnie, kubki 
termiczne, latarki-czołówki, baterie AAA. 
Ponadto męskie ubrania (raczej letnie 
oraz poncza przeciwdeszczowe) i obu-
wie (zwłaszcza sandały) oraz kosmetyki 
i akcesoria: kremy z filtrem, lusterka, 
grzebienie, obcinaczki do paznokci, 
środki na komary. 
 
W zamian za otrzymaną pomoc bez-
domni pielgrzymi będą codziennie w 
drodze modlić się w intencjach darczyń-
ców. 
 
Intencje modlitewne, które poniosą na 
Jasną Górę, można składać razem z 
darami rzeczowymi lub przesłać drogą 
emailową na adres: biuro@fundacja-
kapucynska.org Prowadzona jest też 
internetowa zbiórka pieniędzy.  

Za: www.deon.pl

 
 
 

 
 

Witryna Tygodnia 
 

 
 

 
 

 

WAKACYJNY NUMER KWARTALNIKA HOMO DEI 
 

Ukazał się nowy numer kwartalnika 
Homo Dei, przeglądu teologiczno-
duszpasterskiego wydawanego przez 
Wydawnictwo Redemptorystów Homo 
Dei od 1932 r. 
 

ARTYKUŁY I WYWIADY 
 
Ks. Krzysztof Nykiel – Miłosierne obli-
cze Boga: nauczanie papieża Fran-
ciszka Miłosierdzie Boże to obecnie 
jeden z najważniejszych tematów teolo-
gicznych i elementów życia duchowego 
katolików. Ale to także ulubiony motyw 
papież Franciszka – a jeśli tak, to można 
się spodziewać, że ma tu on wiele do 
powiedzenia. I tak istotnie jest, czego 
dowodzi Autor artykułu, prezentując 

bogactwo i głębię myśli papieża o Bogu, 
którego „obliczem” jest miłosierdzie. 
 
Sławomir Zatwardnicki – Czy nauka 
wskrzesiła Boga? Zderzenie światopo-
glądów według Johna Lennoxa 
Czy wolno dziś chrześcijaninowi nie 
wykazywać zainteresowania kwestią 
ewolucji? – pyta Autor artykułu. Naszym 
zdaniem nie wolno! Badania socjolo-
giczne dowodzą bowiem, że „ubóstwie-
nie” nauki, w dodatki widzianej jako nie 
do pogodzenia z religią, to dziś jedna z 
głównych przyczyn niewiary, zwłaszcza 
wśród młodego pokolenia. Paląco waż-
nym więc zadaniem jest interpretacja 
teorii naukowych ukazująca ich nie-
sprzeczność z prawdami wiary. Takiego 

zadania odnośnie do teorii ewolucji, 
głównego „kamienia zgorszenia” dla 
chrześcijan, podjął się John Lennox w 
książce, którą omówił Sławomir Za-
twardnicki. 
 
Gabriel Witaszek CSsR – Sposób na 
życie w wolności. Dekalog wczoraj i 
dziś Nie tylko niewierzący, ale też, nie-
stety, pewna część wierzących widzi 
dziesięć Bożych przykazań negatywnie, 
tzn. jako czynnik ograniczający człowie-
ka, a nawet wręcz zniewalający go. 
Autor artykułu dowodzi, że takie spoj-
rzenie jest całkowicie błędne. Prawda 
jest dokładnie odwrotna: Dekalog uczy 
człowieka, czym jest życie w prawdziwej 

https://misje.franciszkanie.pl/budujemy-postulat-w-kakooge/
http://www.franciszkanie.pl/
mailto:biuro@fundacja-kapucynska.org
mailto:biuro@fundacja-kapucynska.org
http://https/zrzutka.pl/re3987?utm_source=deon&utm_medium=link_artykul
http://www.deon.pl/
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wolności, a tylko takie życie umożliwia 
pełny rozwój człowieczeństwa. 
 
Ks. Marek Wilczewski – Cyber-
rzeczywistość a ewangelizacja: za-
grożenia i możliwości. Nie trzeba do-

wodzić, jak wielkie znaczenie ma dziś – 
zwłaszcza dla młodych ludzi – świat 
cyfrowy. W tym świecie, pomimo 
wszystkich jego ujemnych stron, pragnie 
również istnieć i działać Kościół. Jak 
może przebiegać ewangelizacja w cy-
berprzestrzeni, jakie są jej założenia i 
warunki skuteczności, czego należy tu 
unikać i do czego dążyć? – na te i inne 
pytania odpowiada prezentowany arty-
kuł. 
 
Ks. Tomasz Bać – Trwając przed Jezu-
sem. O adoracji wieczystej Najświęt-
szego Sakramentu. Autor omawia 
historię i znaczenie praktyki adoracji 
wieczystej, a także jej uzasadnienie 
teologiczne, czyli związek z misterium 
eucharystycznym. Tylko właściwe zro-
zumienie tego związku zapobiegnie 
różnym możliwym błędnym postaciom 
praktycznym adoracji wieczystej, zdarza-
jącym się niekiedy w naszych parafiach. 

 
 
Andrzej Makowski CSsR – Churching – 
o tym, jak głoszenie kazań, jakość 
sprawowanej liturgii oraz gościnność 
wypełniają kościoły. Churching to 
nowe zjawisko w naszym Kościele; 
zjawisko kontrowersyjne, gdyż przez 

jednych oceniane pozytywnie, przez 
innych negatywnie. Niezależnie jednak 
od oceny coś nam ono mówi. Warto 
więc zastanowić się, jakie są jego przy-
czyny, a po ich znalezieniu pomyśleć, 
jakie stąd wynikają wnioski duszpaster-
skie. Taką właśnie refleksję znajdziemy 
w prezentowanym artykule. 
 
Adoracja wieczysta w wiejskiej parafii – 
rozmowa z ks. Krzysztofem Prokopem 
Adoracja wieczysta to praktyka religijna 
dość popularna w naszym kraju. Z regu-
ły ma ona miejsce w dużych, miejskich 
parafiach, gdzie stosunkowo łatwo zna-
leźć wystarczająco wielu chętnych do 
modlitwy przed Najświętszym Sakra-
mentem. Ale w małej, wiejskiej parafii? – 
to wydaje się niemożliwe. A jednak ist-
nieje w Polsce taka parafia, w której tę 
„niemożliwość” udało się zrealizować.  
Prezentujemy wywiad z proboszczem tej 
niezwykłej parafii. 

Wiecej na: www.redemptor.pl  
  

  

 

 

 
 
 
 

                                         
 
 

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

 
 

 

ŚP. M. ANTONINA COLOMBO  CMW (1935 – 2019) 
Była przełożona gen. Córek Maryi Wspomozycielki 

 

 

1 lipca, w Sant’Ambrogio Olona (VA) 
zmarła matka Antonia Colombo, córka 
Maryi Wspomożycielki (CMW), która 
kierowała Zgromadzeniem Córek Maryi 
Wspomożycielki jako Przełożona Gene-
ralna przez 12 lat (1996-2008). Przeło-
żony Generalny Salezjanów ks. Ángel 
Fernández Artime, a wraz z nim pozo-
stali członkowie Rady Generalnej, w 
imieniu całego Zgromadzenia Salezjań-
skiego składa serdeczne wyrazy współ-
czucia pod adresem Zgromadzenia 
Córek Maryi Wspomożycielki z powodu 
śmierci Matki Antonii, łącząc się w mo-
dlitwie i nadziei na Zmartwychwstanie.   
 
Matka Antonia Colombo urodziła się 12 
kwietnia 1935 roku w mieście Lecco, we 
Włoszech. Pierwsze śluby zakonne 
złożyła w 1959 r. w Contra di Missaglia 
(CO) i w tym samym roku zdobyła dokto-
rat z prawa na Katolickim Uniwersytecie 
“Sacro Cuore” w Mediolanie. Następnie 
uzyskała licencjat z psychologii stoso-
wanej na Katolickim w Leuven (Belgia). 
W latach 1966-1989 przebywała we 
wspólnocie Papieskiego Wydziału Nauk 
o Wychowaniu “Auxilium”, podejmując 
wykłady i inne obowiązki na poziomie 
zakonnym i akademickim. Była dzieka-
nem tegoż wydziału od 1983 do 1989 
roku, kiedy to została mianowana prze-
łożoną inspektorii “Suor Teresa Valsé 
Pantellini” z siedzibą w Taranto. 
 
Rok później, w czasie XIX Kapituły Ge-
neralnej została wybrana na radną-
wizytatorkę, a w 1996 roku, podczas 
kolejnej Kapituły Generalnej, została 
wybrana na Przełożoną Generalną w 
pierwszym głosowaniu; na tym urzędzie 

została potwierdzona w czasie XXI Kapi-
tuły Generalnej.   
 
Podczas 12 lat kierowania Zgromadze-
niem CMW przemierzyła tysiące kilome-
trów, animując wspólnoty i wkładając 
ogromny wysiłek w realizację “proroctwa 
wszystkiego”. 
 

 
 
W swoim nauczaniu podkreślała w spo-
sób szczególny kulturę życia i promocję 
młodych kobiet w ich godności. Anaga-
żowała się na rzecz czynnego obywatel-
stwa, zachęcała wspólnoty wychowaw-
cze do stawania się “laboratoriami” życia 
i relacji wychowawczych; stawiała na 
wychowanie do solidarności i pokoju, 

które jest zakorzenione w wartościach 
Ewangelii. 
 
Dawała świadectwo radykalności w 
naśladowaniu Jezusa, czyniąc Go cen-
trum swojego życia. 
 
Była szczególnie wrażliwa na problemy 
kobiet, czego wyrazem były podejmo-
wane przez nią liczne inicjatywy. Starała 
się wzmocnić relacje naukowe i przyja-
cielskie z zakonnicami i kobietami 
świeckimi, które interesowały się kobietą 
i jej edukacją, uczulając na wezwania 
Kościoła i Papieża dotyczące kwestii 
kobiet. 
 
W następnych latach, po zakończeniu 
swojej pracy w zarządzie generalnym 
Zgromadzenia, pomimo powracającym 
problemów ze zdrowiem, pomagała przy 
rewizji danych biograficznych zmarłych 
sióstr, bardzo chętnie oddawała się 
lekturze książek i wiele się modliła. 
 
“Humanizacja kultury oraz relacji w 
świetle orędzia Jezusa i salezjańskiego 
charyzmatu dla matki Antonii nie było 
sloganem, ale konkretnym zaangażo-
waniem, które cechowało jej misję matki 
i kierownika formacji…” – napisała o niej 
w dniu dzisiejszym matka Yvonne Reu-
ngoat, która zastąpiła ją na urzędzie 
przełożonej generalnej Zgromadzenia. 
 
Pogrzeb odbył się w dniu 3 lipca w Me-
diolanie, w kościele parafialnym pw. św. 
Antoniego. Ciało zostało złożone na 
cmentarzu w Nizza Monferrato. 

 Za: www.infoans.org  

 
 

 

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/07/Włochy-–-Wyrazy-współczucia-z-powodu-śmierci-matki-Antonii-Colombo-CMW.jpg
http://www.infoans.org/

