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Wiadomość Tygodnia 

RADOŚĆ ŻYCIA MONASTYCZNEGO Z SIOSTRAMI Z ZESPOŁEM DOWNA 
 

 

 

 

Ludzie z Zespołem Downa to wciąż nieodkryty świat. Wnoszą 
oni do naszego życia tak dużo radości, a przede wszystkim 
dają nam miłość, której świat bardzo potrzebuje – uważa prze-
orysza Wspólnoty Małych Sióstr Uczennic Baranka. Jest to 
jedyna na świecie wspólnota monastyczna, w której żyją sio-
stry pełnosprawne i siostry z Zespołem Downa. 
 
Historia tej niezwykłej wspólnoty w Le Blanc w centralnej 
Francji rozpoczęła się w latach 80-tych. Matka Line, aktualna 
przełożona, odkrywała swe powołanie do życia konsekrowa-
nego. To właśnie wtedy spotkała Véronique, młodą dziewczy-
nę z Zespołem Downa, która twierdziła, że jest powołana do 
życia monastycznego, lecz nie chciano jej przyjąć do żadnej 
wspólnoty, bo prawo kanoniczne zakazuje przyjmowania osób 
z upośledzeniem umysłowym. Obie kobiety rozpoczęły wspól-
ne życie monastyczne. Z czasem dołączyły do nich nowe 
siostry. Dziś jest ich dziesięć. 
 
W 1999 r. dzięki silnemu poparciu miejscowych biskupów 
zostały oficjalnie uznane przez Stolicę Apostolską jako kon-
templacyjna wspólnota zakonna. Łączą duchowość benedyk-
tyńską z małą drogą św. Teresy z Lisieux. Jak podkreśla mat-
ka Line, choć osoby z Zespołem Downa potrzebują na co 

dzień pomocy ze strony innych sióstr, to jednak doskonale 
odnajdują się w życiu monastycznym. 
 
Siostry z Zespołem Downa nie mają upośledzonej duszy, są 
blisko Boga 
 
“Są autonomiczne. Bo życie kontemplacyjne pozwala im żyć w 
bardzo regularnym i uporządkowanym rytmie. A dla osób z 
Zespołem Downa trudne są zmiany, natomiast kiedy wszystko 
ma swoje reguły, znajdują w nich oparcie – przyznaje s. Line. 
– I okazuje się, że mają w sobie zdumiewającą moc ducha. Na 
pamięć znają Pismo Święte, żywoty świętych. Ich pamięć jest 
niesamowita. Są to bardzo rozmodlone dusze, ludzie bardzo 
uduchowieni, żyjący w wielkiej bliskości z Jezusem. Ludzie nie 
zdają sobie z tego sprawy. Odznaczają się umiejętnością 
przebaczania i pocieszania innych w strapieniu. Potrafią na 
przykład znaleźć dla nich właściwe zdanie z Pisma Świętego. 
Ich dusza nie jest upośledzona. Wręcz przeciwnie, są blisko 
Boga, mają łatwiejszy kontakt z Bogiem, nie to co my.” 

 
Matka Line przyznaje, że bardzo często stawia się jej pytanie, 
w jaki sposób rozpoznaje się w jej wspólnocie powołanie. „Tak 
samo, jak w wypadku innych powołań. Jeśli człowiek czuje się 
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w czymś spełniony, to znaczy, że Bóg go do tego powołuje. 
Osoby z Zespołem Downa, potrafią to rozpoznać i o tym po-

wiedzieć” – zapewnia przeorysza tej monastycznej wspólnot 
.                       Za: www.vaticannews.va   

 
 
 
 

  Wiadomości krajowe  
 
 

 

30.000 LUDZI MA SPOTKANIACH TRZEŹWOŚCIOWYCH W LICHENIU 
 
Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościo-
we, które odbyły się w Sanktuarium 
Matki Bożej Licheńskiej już po raz 27, 
zgromadziły rekordową liczbę  – ponad 
30 000 uczestników.  
 
„Znów nabierzesz sił” to hasło przewod-
nie spotkania osób uzależnionych oraz 
ich bliskich, które trwało w dniach 26-28 
lipca w Licheniu. Wydarzenie już w 
piątek rozpoczęły mityngi w licheńskiej 
bazylice: dla anonimowych alkoholików 
oraz dla dorosłych dzieci alkoholików. W 
Kaplicy Trójcy Świętej realizowany był 
program „Ocaleni”, który 15 sierpnia 
zostanie wyemitowany na antenie Tele-
wizji Polskiej. 
  
Sobotni poranek rozpoczął się drogą 
krzyżową. Modlitwie uzależnionych i ich 
rodzin przewodniczył prowadząc rozwa-
żania ks. Stanisław Kowalski. Podczas 
nabożeństwa uczestnicy dzielili się 
świadectwem swojego życia i drogi do 
trzeźwości. 
  
Tuż przed południem, o godz. 11.30, na 
ołtarzu polowym oficjalnie rozpoczęto 
licheńskie spotkania trzeźwościowe. 
Uczestników powitał kustosz sanktua-
rium – ks. Janusz Kumala MIC, przypo-
minając słowa św. Jana Pawła, które 
papież-Polak powiedział o licheńskim 
sanktuarium w 1999 r., iż „jest to miej-
sce, które Maryja bardzo umiłowała”.  
  
– „Dzisiaj widać, że Maryja umiłowała 
nas, którzy tutaj przybywamy, którzy 
tutaj jesteśmy. W czasie tych dni zachę-
cam, aby na tę matczyną miłość odpo-
wiedzieć. Wśród bogatego paragramu 
niech nie zabraknie osobistego spotka-
nia z Matką Bożą, aby Jej podziękować, 
aby Ją prosić o pomoc, aby przytulić się 
do Jej kochającego i matczynego serca; 
aby poczuć jeszcze bardziej, że każdy z 
nas jest kochany przez Pana Boga” – 
mówił ks. Kumala. 
  
Gośćmi specjalnymi tegorocznych Ogól-
nopolskich Spotkań Trzeźwościowych w 
Licheniu są autorzy książek o tematyce 
uzależnień: Mika Dunin, Ewa Woydyłło-
Osiatyńska oraz Meszuge. To właśnie 
ostatni autor otrzymał w tym roku nagro-
dę „Pelikan”, która przyznawana jest 
osobom zasłużonym dla środowisk 

trzeźwościowych w Polsce. Po południu 
kilkaset osób słuchało świadectwa jego 
życia, które opowiedział przy ołtarzu 
polowym przed kościołem św. Doroty. 
  
Za zmarłych ze środowisk trzeźwościo-
wych, którzy odeszli na „wieczny mityng” 
modlono się w czasie mszy o 14.30. 
Eucharystii koncelebrowanej przewodni-
czył ks. Dariusz Kwiatkowski MIC. ” Byli 
przed nami również ci, którym wiele 
zawdzięczamy, a których już wśród nas 
nie ma. Chcemy wspomnieć ich przed 
Bogiem” – mówił marianin. „Tej wspól-
nocie być może zawdzięczamy życie, 
mamy głęboko w sercu wdzięczność do 
Boga za to, że dziś jestem trzeźwy” 
  
Równolegle, na placu przed nową 
dzwonnicą odbywało się drugie Ogólno-
polskie Spotkanie Społeczności „Ocalo-
nych” oraz koncert w czasie którego 
zaśpiewali: Ania Pietrzak, Ania Lorenc, 
Piotr Magiel, MSW Skład, Raper Arka-
dio.  
  
W czasie spotkań trzeźwościowych 
zorganizowano 16 mityngów dla wielu 
grup, m. in.: Anonimowych Alkoholików, 
Narkomanów, Palaczy, Narkomanów, 
Przemocowców, Depresantów, Jedze-
nioholików, Hazardzistów a także ich 
bliskich. Odbyły się także spotkania dla 
uzależnionych w języku rosyjskim oraz 
ukraińskim oraz miting Wspólnoty św. 
Jakuba 12 kroków dla chrześcijan. 
  
„Maryja chce wyprosić dla nas łaskę 
wolności, której każdy z nas potrzebuje i 
szuka. Ona chce, byśmy doświadczyli tu 
przemiany serca i naszego życia” – 
mówił ksiądz Janusz Kumala, kustosz 
Sanktuarium witając ponad 30 000 wier-
nych biorących udział w głównej Mszy 
Świętej sprawowanej za uczestników i 
członków ich rodzin. Sprawowana o 
godzinie 19.00 Eucharystia zgromadziła 
rzesze wiernych w licheńskiej świątyni a 
także przed nią, gdzie liturgia była 
transmitowana na telebimie.  
  
„Nasze spotkania licheńskie stały się 
międzynarodowymi – widzę braci ze 
Lwowa, Ukrainy, Białorusi. Zaczęły się 
27 lat temu od 150 osób a dziś jest nas 
więcej niż 30 000 – z różnych narodów” 
– mówił ks. Robert Krzywicki MIC, dy-

rektor Licheńskiego Centrum Pomocy 
Rodzinie i Osobom Uzależnionym w 
wygłoszonej homilii. „Bogu zależy na 
naszym życiu. Bóg szuka ludzi, widzi 
wartość każdego z nas. stał się człowie-
kiem, aby nas wyrwać z tyranii grzechu” 
– powiedział marianin komentując dzi-
siejsze czytania.  
  
„Nie potrafimy kochać tych, którzy ko-
chają nas i doświadczać miłości od 
innych. Dlatego Bóg chce zmienić nasze 
życie – to jest Dobra Nowina. Nasze 
życie jest tak skomplikowane, bo ciągle 
myślimy o sobie. Odpowiedzią jest Je-
zus, dzięki któremu możemy stać się 
sprawiedliwymi ludźmi – kontynuował 
ks. Robert – Dziś słyszymy tę Dobrą 
Nowinę: „znów nabierzesz sił” – Bóg 
nigdy nie brzydzi się naszymi grzechami 
i upadkami. Jego miłość jest niewyczer-
palna! Nic i nikt jej nie zmieni. On jest 
nam bliższy niż my sami sobie!” 
  
W czasie Eucharystii pobłogosławiono 
dyplomy i medale dla osób obchodzą-
cych 25 rocznicę trzeźwości. Uczestnicy 
wyrazili swoją wdzięczność organizato-
rom Spotkań Trzeźwościowych i wszyst-
kim osobom, które je przygotowywały. 
  
Zdaniem kustosza Sanktuarium, hasło 
„znów nabierzesz sił” zaczerpnięte z 
nauczania proroka Izajasza realizuje się 
w konfesjonałach. Ks. Kumala zwrócił 
uwagę zebranych na 30 spowiedników, 
którzy służyli w czasie tegorocznych 
spotkań, dziękując za pomoc duchową.  
Na co uczestnicy odpowiedzieli gromki-
mi oklaskami. „Jesteśmy kochani przez 
Boga, a krzyż jest znakiem Jego nie-
skończonej miłości. Każdy jest ocalony, 
nikt nie jest przegrany. Każdy ma szan-
sę – życzę, byśmy tak codziennie spoty-
kali Chrystusa. A Matka Boża Licheńska 
niech nam towarzyszy i wspiera” – po-
wiedział marianin na zakończenie cele-
bracji.  
  
Po mszy odbył się Apel Maryjny prowa-
dzony przez ks. Roberta Krzywickiego, a 
potem kontynuowano spotkania w po-
szczególnych grupach. Na placu przed 
bazyliką odbył się tradycyjny Mityng pod 
gwiazdami. Do późnych godzin nocnych 
dzielono się świadectwem swojego życia 
i drogi do trzeźwości. „Trzeźwość jest 

http://www.vaticannews.va/


23-29 lipca 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              30/2019 (543)

 3 

dla mnie darem. Ta pielgrzymka jest 
moim dziękczynieniem” – mówił jeden z 
uczestników. 
  

27. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwo-
ściowe w Licheniu zakończyła niedzielna 
poranna Msza św. o godz. 7.30 przed 

Cudownym Obrazem Matki Bożej Li-
cheńskiej. 

Za: www.zakony-zenskie.pl 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ MODLITWY 
RYCERSTWA NIEPOKALANEJ W NIEPOKALANOWIE 
 
Rycerze Niepokalanej z całej Polski spotkali się 
w Niepokalanowie na Ogólnopolskim Dniu Modlitwy Rycerstwa 
Niepokalanej  27 i 28 lipca 2019 r., by podziękować za św. 
Maksymiliana i dar, który zostawił w „Rycerstwie Niepokalanej” 
dla naszej Ojczyzny, świata i każdego człowieka. W uroczysto-
ściach wzięło udział ponad 80 delegacji wspólnot MI działają-
cych na terenie naszej Ojczyzny oraz tysiące indywidualnych 
rycerzy Niepokalanej. Przez całą noc przez ręce Niepokalanej 
płynęła modlitwa do Boga za Rycerstwo Niepokalanej oraz za 
tych, którzy „daleko są od Boga i Kościoła o łaskę nawrócenia 
i uświęcenia dla nich” – zgodnie z ideałem MI, zostawionym 
przez św. Maksymiliana.  
 
Prezes narodowy MI o. Stanisław M. Piętka OFMConv 
w konferencji wprowadzającej zwrócił uwagę na aktualność 
i teologiczne znaczenie Aktu strzelistegow świetle antychrze-
ścijańskich postaw w przestrzeni publicznej. Jedna 
z uczestniczek, po wysłuchaniu konferencji zauważyła, że 
„dotychczas nie zdawała sobie sprawy z mocy, jaki ten prosty 
akt ma, a którego pierwsze słowa zaczerpnięte są z objawienia 
Matki Bożej św. Katarzynie Laboure. Jednym z zadań rycerza 
Niepokalanej jest codzienne odmawiane aktu strzelistego 
z prośbą, by Matka Boża uświęcała ludzką społeczność 
i znalazła sposoby, by wszystkich ludzi doprowadzić do Jezu-
sa, zaczynając od nas samych” – komentowała swoje przemy-
ślenia.  
 
„Jak do Serca Matki przybyliście z różnych stron Polski, by 
prosić i dziękować” – witał przybyłych rycerzy Niepokalanej na 
wieczornej Eucharystii w niepokalanowskiej bazylice o. Grze-

gorz M. Szymanik OFMConv – gwardian Niepokalanowa 
i asystent narodowy MI. W homilii o. asystent przypomniał, że 
aby nasza modlitwa była owocna trzeba najpierw nauczyć się 
słuchać tego, co Bóg do nas mówi. Zwrócił uwagę na potrzebę 
wierności i posłuszeństwa, którymi powinien charakteryzować 
się rycerz Niepokalanej. „Pragniemy być świętymi, chcemy być 
urodzajną glebą, a ciągle na naszym polu wyrasta chwast 
grzechu – zauważył kaznodzieja 
 
 
Apel Maryjny poprowadził o. Piotr M. Lenart OFMConv – wice-
prezes narodowy MI, który nawiązał do potrzeby formacji 
w Rycerstwie Niepokalanej.  Podczas Apelu o. Piotr, rozważa-
jąc Ewangelię o soli, zachęcił rycerzy, by zawsze byli dla świa-
ta solą, która nie tylko nie wietrzeje, ale także uwiera grzeszni-
ków. „Być solą dla ziemi oznacza przyprawiać codzienność 
miłością, dobrocią, prawdą i konserwować ją poprzez dbałość 
o własną formację, o wzrost wiary i wiedzy religijnej”. „Może 
każdy rycerz Niepokalanej powinien być nie tyle solą dla ziemi, 
co solą w oku dla każdego, kto deprawuje, kłamie i wypacza 
naturę ludzką, próbując zniszczyć Boży porządek w człowieku” 
– zauważył o. Piotr. Każdy z uczestników Apelu mógł zabrać 
ze sobą woreczek z poświęconą solą, która ma przypominać 
rycerzowi, by mieli sól w sobie i zachowywali pokój między 
sobą (por. Mk 9,5). 
 
Aż do samego rana poprzez wieczór uwielbienia, modlitwę 
różańcową, adorację w ciszy i rozważanie Męki Pańskiej ryce-
rze Niepokalanej trwali na modlitwie w niepokalanowskiej bazy-
lice. 
 
W niedzielne przedpołudnie rycerze Niepokalanej mogli wysłu-
chać konferencji o. Piotr Cubera OFMConv – asystenta MI 
prowincji krakowskiej franciszkanów, o potrzebie formacji w MI. 
W konferencji prelegent sparafrazował myśl franciszkanina o. 
Raniero Cantalamessa: „Gdy patrzymy na św. Franciszka, 

http://www.zakony-zenskie.pl/


23-29 lipca 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              30/2019 (543)

 4 

widzimy w nim obraz Jezusa Chrystusa, zaś gdy patrzymy na 
nas, franciszkanów, widzimy św. Franciszka”. O. Piotr zauwa-
żył, że to samo stwierdzenie można zastosować do rycerzy 
Niepokalanej. „Gdy patrzymy na św. Maksymiliana, widzimy 
w nim obraz Niepokalanej, zaś gdy patrzymy na rycerza Nie-
pokalanej, widzimy św. Maksymiliana. Musimy jednak odrzucić 
własne ja i skupić się nie na naśladowaniu założyciela, ale 
Ideale, który nam zostawił: na Niepokalanej. Cel, który mamy 
wypełnić jako rycerze: zdobyć dla Chrystusa jak najwięcej 
dusz, jest wciąż aktualny. Nadal są wokół nas przeciwnicy 

Kościoła. Czy my jednak realizujemy ten cel?” – zapytał zebra-
nych o. Piotr. W dalszej części konferencji o. Piotr zwrócił 
uwagę na potrzebę formacji, aby cel MI skutecznie realizować. 
Zauważył, że kiedyś służyła ku temu prasa i ona wystarczała, 
dziś to przygotowanie musi być dostosowane do potrzeb na-
szych czasów. 
 
Centralnym uroczystościom przewodniczył bp Roman Pindel – 
ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej. W homilii nawiązał do 
postaci gen. Stanisława Maczka. Wiemy, że zasłynął on bro-
niąc naszej ojczystej ziemi od 1 września 1939 r., a później od 
czerwca 1944 r. „Generał wygrywa żołnierzami, których potrafi 
zmotywować i wyćwiczyć. Gdy żołnierze mają dobrą motywa-
cję i umiejętności to mogą nawet małą liczbą pokonać potęż-
nego przeciwnika. Rycerstwo Niepokalanej potrzebuje do sku-
tecznej duchowej walki dwóch rzeczy: wiary i modlitwy” – zau-
ważył ks. biskup. W dalszej części homilii ordynariusz zauwa-
żył, że Rycerstwo Niepokalanej potrafi wiele dokonać, „gdy 
wierzy i modli się. Modlitwa to skuteczna walka”. Parafrazując 
czytania liturgiczne ks. biskup zwrócił uwagę, że wystarczy 10 
sprawiedliwych rycerzy, by może wiele wywalczyć i uratować 
świat. „Trzeba zapytać się: jak się modlisz, jak wierzysz? – 
mówił w homilii bp Roman Pindel. – Jak mają się modlić jego 
uczniowie? Jezus daje gotową modlitwę, Modlitwę Pańską, 
modlitwę dziecka Bożego do Ojca. Jest to modlitwa wzorcowa, 
gdyż zawiera prośby, o które trzeba się modlić. Ta modlitwa 

uczy, jak wierzyć i o co prosić”. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że 
w Niepokalanowie na Dniu Modlitwy rycerze gromadzą się ze 
względu na Niepokalaną, bo chcą przyjąć zasady wiary i modli-
twy, by zwyciężać dla Niej. „Wiara – mówił ks. biskup – moty-
wuje, a modlitwa doskonali nas”. Kaznodzieja wyjaśnił, co daje 
nam Modlitwa Pańska i jak budujemy Królestwo Boże. 
 

 
 
Ogólnopolski Dzień Modlitwy Rycerstwa Niepokalanej organi-
zowany jest od 1979 r. w Niepokalanowie w ostatnią niedzielę 
lipca. Inicjatorem spotkań jest br. Innocenty Maria Wójcik 
(1918-1994). Spotkanie to odbywa się dla upamiętnienia daty 
zgłoszenia się na śmierć głodową przez św. Maksymiliana 
Marii Kolbego w obozie koncentracyjnym w Auschwitz 
w ostatnich dniach lipca 1941 r. w zamian za jednego 
z więźniów Franciszka Gajowniczka. Na pamiątkę tej ofiary 
rycerze Niepokalanej z całej Polski co roku zbierają się 
w Niepokalanowie – miejscu uświęconym pracą i modlitwą św. 
Maksymiliana – aby wspólnie czuwać na modlitwie. Teresa M. 
Michałek                                  Wiecej na: www.niepokalanów.pl    
  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

32. FRANCISZKAŃSKIE SPOTKANIE MŁODYCH W KALWARII PACŁAWSKIEJ ZAKOŃCZONE  
 

 
 

Ok. 1100 osób zgromadziło się na 32. 
Franciszkańskim Spotkaniu Młodych w 
Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla. Spo-
tkanie trwało od niedzieli do soboty (21 – 
27 lipca), a hasło „Obecność” odnosiło 
się do obecności Jezusa w Eucharystii. 
Największa grupa zorganizowana przy-
jechała z Krakowa – liczyła 120 osób. 
Wielu uczestników przybyło indywidual-
nie – tych najwięcej było z różnych miej-
scowości Podkarpacia. Wśród uczestni-

ków byli tacy, którzy przyjechali po raz 
pierwszy oraz tacy, którzy byli na FSM-
ie po raz kolejny. W swoich relacjach 
niemal wszyscy zaznaczają, że znaleźli 
się w Kalwarii Pacławskiej namówieni 
przez znajomych, a miejsce i atmosfera 
spotkania tak ich urzekły, że wracają co 
roku. 
 
Honorata przyjechała na FSM za sprawą 
siostry, a ona z kolei zachęciła kolejną 

siostrę Dobrochnę. – Zdecydowanie, to 
Honorata odpowiada za moją obecność 
tutaj. FSM częściowo dołożył się do 
mojego powrotu do wiary. Faktycznie 
jest to takie miejsce, które trochę „uza-
leżnia”. To ilu niesamowitych ludzi moż-
na tu spotkać, to jakie tutaj są piękne 
msze i nabożeństwa – tego nigdzie 
indziej się prostu nie znajdzie – podkre-
śla Dobrochna. 
 

http://www.niepokalanów.pl/
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A Honorata, która była na FSM-ie szósty 
raz z rzędu mówi: – Przyznam szczerze: 
jak się przyjedzie raz, to już się chce 
wracać co roku, bo jest to coś wyjątko-
wego, jest to naprawdę szczególny 
czas. Taki tydzień rekolekcji, gdzie moż-
na się faktycznie wyciszyć, skupić na 
Bogu, na sferze duchowej i odpocząć 
trochę od codzienności, od całego świa-
ta, innego życia. To jest właśnie taki 
szczególny czas, kiedy naprawdę wypo-
czywam i poznaję Boga coraz bardziej. 
 
– Dobrze, że tu jesteście. Obyście wróci-
li do swoich domów, do swoich szkół, do 
swoich środowisk i powiedzieli tak jak ci 
dwaj uczniowie z Emaus: spotkaliśmy 
Chrystusa, poznaliśmy go w Słowie 
Bożym, poznaliśmy Go na Eucharystii, 
poznaliśmy Go w młodym Kościele, 
który tutaj tworzycie. I oby to spotkanie 
było nie tylko wspomnieniem, ale oby w 
was trwało – mówił abp Adam Szal w 
niedzielę. Przestrzegał też przed pokusą 
aktywności, która mówi, że wszystko 
można zrobić własnymi siłami bez po-
mocy Boga. 
 
– Niedawno świętowaliśmy 50. rocznicę 
lądowania człowieka na Księżycu. Jest 
się z czego cieszyć. Jednak chyba za-
pominamy, że każdego dnia podczas 
eucharystii na ołtarzu ląduje kawek 
Nieba – zaznaczył biblista ks. Wojciech 
Węgrzyniak. 
 

Z kolei prowincjał krakowskich francisz-
kanów o. Marian Gołąb zachęcał mło-
dych do odpowiedzenia sobie na pyta-
nia: „Co jest w moim sercu? Czy Bóg 
jest Panem mojego życia, czy też jest 
gdzieś tam w zakamarku? Jak mogę 
sprawić, żeby On był tym Panem? Eu-
charystia – Chleb Aniołów i Słowo Boże 
– jakie jest jej miejsce w moim życiu?”. 
 
Ks. Krzysztof Porosło podkreślił, że 
„wszyscy jesteśmy kapłanami, choć 
mamy problem z myśleniem w tych 
kategoriach”. Przypomniał, że do czwar-
tego wieku „absolutnie naturalnym” było 
wiązanie pojęcia kapłaństwo z kapłań-
stwem powszechnym, które wynika z 
chrztu. – Są teksty Ojców Kościoła, 
którzy jasno mówią: zostałeś ochrzczo-
ny. Kim się stałeś przez chrzest? Kapła-
nem. Prosta sprawa – mówił. 
 
Gośćmi FSM-u byli również świeccy, 
którzy mówili o swojej wierze. Ida Nowa-
kowska-Herndon – znana m.in. z pro-
gramów „You can dance – Po prostu 
tańcz” czy „Dance dance dance” oraz 
„Pytanie na śniadanie” – opowiadała o 
wpływie wiary i Pana Boga na jej życie 
oraz o tym, jak pogodzić religię z byciem 
osobą publiczną. 
 
Świadectwem podzieliła się też Marta 
„Marika” Kosakowska , która dała też 
mini koncert, Jej występ miał charakter 

uwielbieniowy, dlatego uczestnicy przy-
łączyli się do wspólnego śpiewania. 
 
Z humorem i dystansem o swoim życiu 
opowiadał Michał „Pax” Bukowski. Młody 
raper z zespołu Muode koty przyznał, że 
w przeszłości popadł w niewłaściwe 
środowisko i popadł w uzależnienia. 
Dzięki Bożej pomocy udało mu się jed-
nak wyjść na prostą i dzisiaj wielbi Boga 
śpiewem. 
 
Cechą charakterystyczną FSM-u są 
nabożeństwa, które mają zupełnie inny 
przebieg niż tradycyjne liturgie w kościo-
łach. Jednym z nich było nabożeństwo 
Exodusu. Wczesnym wieczorem 
uczestnicy zeszli z pochodniami do rzeki 
Wiar, gdzie kontynuowano modlitwę. 
Każdy chętny mógł symbolicznie przejść 
przez rzekę. Na koniec wszyscy zebrali 
się na uwielbieniu w kościele, gdzie 
wychodząc dostali mleko i miód, na znak 
„krainy mlekiem i miodem płynącej”. 
 
Podczas tygodniowego wydarzenia, 
młodzi bawili się na koncertach zespo-
łów: Mate.O i Fioretti, Tęgie Chłopy i 
obejrzeli spektakl grupy Teatr A. 
 
Organizatorem FSM-u jest krakowska 
Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba 
Strzemię Zakonu Braci Mniejszych 
Konwentualnych (Franciszkanów). 

Za: KAI  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

IGNACJAŃSKIE DNI MŁODZIEŻY W STAREJ WSI 
 

Pod hasłem „Tak niewiele potrzeba” w Starej Wsi koło Brzozo-
wa na Podkarpaciu rozpoczęły się XV Ignacjańskie Dni Mło-
dzieży (IDM) – spotkanie młodzieży starszych klas gimnazjum i 
szkół ponadgimnazjalnych. Organizowane przez jezuitów wy-
darzenie potrwa do 1 sierpnia. To pięć dni zabawy i radości, 
ale także doskonała okazja do rozwoju – zapewniają organiza-
torzy. 
 

 
 
Ignacjańskie Dni Młodzieży rozpoczęły się uroczystą Euchary-
stią. Prawie 400 młodych z całej Polski przyjechało do Starej 
Wsi, gdzie przez kolejne cztery dni będą rozważać hasło “Tak 

niewiele trzeba”. O. Tomasz Ortman SJ w homilii zachęcił 
uczestników do postawienia sobie pytania “czego niewiele 
trzeba, do tego, aby spotkać Boga?”. Na koniec dnia na IDMo-
wej scenie zagrał zespół ludowy “Graboszczanie”, których 
muzyka porwała do tańca nawet tych opornych. 
 
IDM są prowadzone w formie warsztatowej. W tym roku prze-
widziane są aż 32 różne warsztaty. Organizowane są m.in. 
zajęcia sportowe, artystyczne kulinarne, czy rycerskie, a nawet 
barmańskie. Celem IDM jest zaoferowanie młodym ludziom 
szeregu inicjatyw i sposobów rozwoju osobowości. Spotkanie 
jest zwieńczeniem rocznej formacji w Jezuickim Duszpaster-
stwie Młodzieżowym MAGIS, poprzedzonym 10-dniowymi 
rekolekcjami, ale mogą wziąć w nich udział również osoby 
niezwiązane z duszpasterstwem. 
 
Tegoroczne spotkanie będzie przebiegać pod hasłem „Tak 
niewiele potrzeba”, które nawiązują do ewangelicznego opisu 
spotkania Jezusa z Marią i Martą. „Chcemy abyście przygląda-
jąc się temu spotkaniu potrafiła odnajdywać czas na spotkanie 
z Panem Jezusem – którego słuchacie i przy którym potraficie 
odpocząć, ale również abyście znajdywali czas na rozwijanie 
pasji, na przyjaźnie oraz uczenie się służby dla potrzebują-
cych” – tłumaczą organizatorzy. 
 
Ignacjańskie spotkania wakacyjne dzięki warsztatowej formie 
stwarzają młodym przestrzeń do odkrywania i rozwoju swoich 
zdolności i szukania odpowiedzi na pytanie o miejsce w społe-
czeństwie i Kościele. Jest to czas, kiedy młodzi mogą się prze-
konać, że źródłem dojrzałości oraz trwałych przyjaźni jest wiara 
– zaznaczają jezuici.                                      Za: www.jezuici.pl  

http://www.kapucyni.pll/
http://www.jezuici.pl/


23-29 lipca 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              30/2019 (543)

 6 

… A KARMELITAŃSKIE ZAKOŃCZYŁY W CZERNEJ 
 
Podobno wszystko, co dobre, szybko się kończy. Nie inaczej 
jest z Karmelitańskimi Dniami Młodych. Dopiero co zapraszali-
śmy Was do uczestnictwa i przekazywania informacji, a tu 
proszę – już po wszystkim. Dziś chcielibyśmy podzielić się 
relacją z ostatniego dnia spotkania. Niedługo przyjdzie pewnie 
czas na bardziej ogólne podsumowania. 
 
Ostatni dzień tradycyjnie rozpoczęliśmy jutrznią, trochę jednak 
inną, niż dotychczas. Po pierwsze, odbyła się na boisku. Po 
drugie, ze względu na niedzielę, nie była recytowana, ale 
śpiewana. Choć straszyły nas deszczowe chmury, tym razem 
obyło się bez ulewy. Od śniadania pogoda była już coraz lep-
sza, tak że przy obiedzie mieliśmy już prawdziwie lipcowe 
upały. 
 
Wróćmy jednak jeszcze do poranka, by nie pominąć kilku waż-
nych zdarzeń. Po śniadaniu chętne osoby miały możliwość 
przyjęcia szkaplerza karmelitańskiego (chętnych było kilkuna-
stu). Zaraz potem udaliśmy się na jeden z górnych tarasów 
ogrodu, gdzie odbył się wyjątkowy obrzęd – wkopanie symbo-
licznego dębu upamiętniającego jubileuszowe, piętnaste KDM-
y (zyskał sobie zaraz imię: „Dąb Jakub”). Gdy drzewo zostało 
już zasadzone, rozeszliśmy się na spotkania w grupach – tym 
razem, by podzielić się owocami tegorocznych KDM-ów i re-
fleksjami po nich. 

O 11.00 spotkaliśmy się na ostatniej wspólnej Eucharystii. 
Sprawował ją o. Tadeusz Florek, nasz Prowincjał. On także 
skierował do nas słowo podczas homilii. We Mszy św. uczest-
niczyli także wszyscy ci, którzy przyjechali po prostu na nie-
dzielę do czerneńskiego sanktuarium. W tej wyjątkowej sytuacji 
wyjątkowego tłoku uczestnicy KDM-u (płci obojga!) dostali 
pozwolenie na wejście do chóru zakonnego, czyli wewnętrznej 
kaplicy klasztoru, skąd uczestniczyli we Mszy św. Czerna daw-
no nie widziała takich rzeczy. 
 

 
 
Po Mszy św. udaliśmy się na boisko, gdzie zjedliśmy niedzielny 
obiad (tradycyjny schabowy). Nie zabrakło nawet lodów ufun-
dowanych przez krzeszowicką firmę. A po obiedzie – czas 
pożegnań. Aż trudno uwierzyć, że przez cztery dni można się 
tak ze sobą zżyć. Ale nic straconego – następna okazja do 
spotkania się już za rok! br. Marcin Wojnicki OCD  

Za: www.karmel.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOWA OBECNOŚĆ JEZUITÓW 
W ARCH.  BIAŁOSTOCKIEJ 
 
9 lipca 2019, została podpisana umowa 
pomiędzy Archidiecezją Białostocką a 
Prowincją Wielkopolsko-Mazowiecką 
Towarzystwa Jezusowego w sprawie 
powierzenia jezuitom na stałe parafii pw. 
św. Stanisława Kostki w Wasilkowie 
k/Białegostoku. W Kurii Archidiecezjalnej 
umowę podpisali Jego Ekscelencja 
Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC 
oraz Przełożony Prowincji Wielkopolsko-
Mazowieckiej Ojciec Tomasz Ortmann 
SJ. 
 
Erygowanie parafii zostało ustalone na 
18 września 2019 roku, a plac pod bu-
dowę kościoła jest już przygotowywany 
przy ul. Nadawki. Działalność parafialna 
będzie na razie prowadzona w wynaję-

tym w pobliżu lokalu na osiedlu „Dolina 
Cisów”. 
 

 
 
W artykule 8. umowy czytamy, że „przy 
Parafii i domu zakonnym mogą i powin-
ny być prowadzone własne dzieła dusz-
pasterskie należące do apostolskiego 
charyzmatu Towarzystwa Jezusowego”. 
W planach jest więc działalność Domu 
Rekolekcyjno-Formacyjnego, który ma-
my nadzieję zbudować dzięki wsparciu 
naszych darczyńców. 

W Białymstoku i w jego okolicach mamy 
wielu przyjaciół i współpracowników w 
misji powierzonej nam przez papieża 
Franciszka. Wśród nich działającą pręż-
nie od wielu lat Wspólnotę Życia Chrze-
ścijańskiego. Tę nową inicjatywę, po-
twierdzoną przez Ojca Generała i wyni-
kającą zarówno z długich naszych sta-
rań jak i z zaproszenia skierowanego do 
Towarzystwa Jezusowego jeszcze za 
poprzedniego Pasterza Archidiecezji, 
polecamy wstawiennictwu św. Stanisła-
wa Kostki oraz modlitwom wiernych.   

Za: www.jezuici.pl  
 
Nowa wspólnota Jezuitów w Wasilkowie 
będzie czwartym męskim domem za-
konnym w Archidiecezji Białostockiej. 
Jest to diecezja posiadajaca najmniej 
klasztorow męskich w Polsce.         Red. 
   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ZJAZD SALEZJAŃSKICH MISJONARZY 
 
W dniach 25-27 lipca misjonarki i misjonarze, którzy przebywa-
ją obecnie na urlopie w Polsce, spotkali się w Salezjańskim 
Ośrodku Misyjnym w Warszawie.  W spotkaniu wzięli udział: s. 
Helena Kamińska (Etiopia), s. Barbara Kiraga (Gabon), ks. 
Krzysztof Rychcik (Zambia), ks. Józef Kamza (Peru), ks. Ry-
szard Szczygielski (Madagaskar), ks. Paweł Dziatkiewicz 
(USA), ks. Jerzy Szurgot (Namibia), ks. Jan Bednarz (Egipt), 
ks. Jan Pytlik (Peru), ks. Andrzej Zdzieborski (Zambia), ks. 
Eugeniusz Wnęk (Zambia), ks. Józef Czerwiński (Malawi), ks. 

Henryk Tucholski (Kenia), ks. Jan Walenciej (Australia), ko. 
Krzysztof Gniazdowski (Mongolia). 
 

 

http://www.karmel.pl/
http://www.jezuici.pl/
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Oficjalnie spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą z 
okazji imienin ks. Krzysztofa Rychcika, inspektora prowincji 
zambijskiej, i ko. Krzysztofa Gniazdowskiego, misjonarza z 
Mongolii. W piątek, w ramach wspólnego spędzania czasu, 
misjonarze i misjonarki zwiedzili Stadion Narodowy i Muzeum 
Sportu i Turystyki. 
 

Misjonarki i misjonarze pracują w salezjańskich placówkach 
misyjnych, gdzie prowadzą parafie, centra młodzieżowe, szkoły 
podstawowe, średnie i zawodowe oraz internaty. Mieszkają w 
różnych rejonach świata, od dużych miast, po wioski w buszu 
lub dżungli amazońskiej. Czas spotkania w Polsce to okazja do 
podzielenia się misyjnym doświadczeniem, nie tylko tymi rado-
snymi momentami, lecz także trudnymi.   Za: www.salezjanie.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SIOSTRY ZAKONNE W 
POWSTANIU WARSZAWSKIM 
 
Opisując rolę Kościoła w czasie Powsta-
nia Warszawskiego, historycy najczę-
ściej koncentrują uwagę na kapelanach 
wojskowych. Tymczasem wszystkie 
klasztory w stolicy włączyły się w pomoc 
walczącym oraz ludności cywilnej. Za-
konnice gotowały posiłki, opatrywały 
rannych, dodawały otuchy, modliły się. 
Pierwszymi ofiarami, już kilka godzin po 
wybuchu Powstania, były cztery siostry 
ze Zgromadzenia Serca Jezusa Konają-
cego z klasztoru na Powiślu, które wy-
biegły do pierwszych rannych. A także 
ksiądz, który wyszedł z posługą do umie-
rającego mieszkańca. 
 
W połowie września odbędzie się uro-
czystość przy nowym pomniku, poświę-
conym bohaterskim zakonnicom – na 
skwerze przy ul. Browarnej zostaną 
ustawionych pięć dużych kamieni. W 
jednym z nich zostanie wmurowana 
tablica z informacją o ich heroizmie. –
 Otaczałyśmy je wielkim szacunkiem, 
byłyśmy pod wrażeniem ich heroizmu – 
mówi KAI s. Małgorzata Krupecka USJK, 
historyk Zgromadzenia. W klasztorze na 
Wiślanej mieszkały trzy siostry, które 
przeżyły tu Powstanie – Andrzeja Gór-
ska, Jana Płaska i Janina Chmielińska, 
która miała w wieku siedemnastu lat była 
sanitariuszką i dopiero później wstąpiła 
do Zgromadzenia. Uczestniczki tych 
dramatycznych wydarzeń długo nie 
dzieliły się swoimi wspomnieniami. Do-
piero pod koniec życia opowiedziały o 
swoich przeżyciach, ale na szczęście 
przechowała się Kronika z dokładnym 
opisem sierpnia ’44 i pierwszych dni 
września – mówi s. Krupecka. 
 
Dramatyczne wydarzenia w klasztorze 
sióstr Zgromadzenia Urszulanek Serca 
Jezusa Konającego opisała s. Stanisła-
wa Czekanowska już 14 września w 
Milanówku, gdzie schroniły się urszulan-
ki wygnane ze swej siedziby na Powiślu. 
Cztery zakonnice z klasztoru urszulanek 
na Powiślu były chyba jednymi z pierw-
szych ofiar po wybuchu Powstania War-
szawskiego. Siostry Teresa Bagińska, 
Amelia Ostoja-Chodakowska, Dolores 
Husmu Deymer (była pół-Turczynką) i 

postulantka Jadwiga Frankowska miały 
między 23 i 39 lat. Pierwszego sierpnia 
wybiegły z noszami w pierwszych godzi-
nach walk, żeby nieść pomoc rannym 
cywilom. Niemcy prowadzili ostrzał z 
budynków Uniwersytetu Warszawskiego. 
Siostry już nie wróciły, a towarzysząca 
im s. Jana Płaska została ranna. W tym 
samym dniu został zastrzelony przez 
Niemców ks. Tadeusz Burzyński, który 
pełnił w klasztorze funkcję kapelana w 
okresie letnim. W komży i stule wybiegł 
na ulicę, wezwany do konającego. Był 
pierwszym kapelanem Powstania, który 
zginął po rozpoczęciu walk. 
 

 
 
W kolejnych dniach sierpnia nazywany 
potocznie „szary dom” sióstr, w którym 
mieściły się klasztor, akademik dla stu-
dentek i przedszkole, przekształcił się w 
sposób nieplanowany w jadłodajnię, 
szpital polowy, miejsce schronienia dla 
około tysiąca cywili. Od rana do wieczo-
ra urszulanki wypiekały chleb, (ktoś 
ustawił nawet tabliczkę z napisem „Do 
urszulanek po chleb”), rozdawały 1,5 tys. 
porcji zupy i 900 śniadań i kolacji. Opa-
trywały rannych, także wrogów, m.in. 
służącego w formacji niemieckiej Kałmu-
ka, który po tygodniu zbiegł do „swoich”. 
 
„Szary dom” był punktem łączników i 
łączniczek, miejscem wytchnienia dla 
żołnierzy z terenu, którym dowodził 
„Kazik” – Jan Grodzicki. Codziennie ks. 
kanonik Mikołaj Biernacki i trzech sale-
zjanów z pobliskiego klasztoru odprawia-
li Mszę św. 
 
Wszystko działo się pod ostrzałem nie-
mieckim, kierowanym od strony leżących 
na skarpie budynków Uniwersytetu War-
szawskiego oraz pocisków burzących i 
podpalających – „szary dom” był burzo-
ny kawałek po kawałku, poczynając od 

najwyższych pięter. „Pociski, naloty, było 
tego coraz więcej, ale duch panował 
dobry. Czytało się liczne prawdziwie 
polskie dzienniki, przeżywało powodze-
nie, milczało na niepowodzenia, czekało 
się Bożej, ale i ludzkiej pomocy, choć o 
tej ostatniej można było już dawno zwąt-
pić…” – notowała s. Czekanowska. 
 
Co można było zrobić więcej? Sięgnąć 
po broń najsłabszych. „Siostry skupiły 
się w kuchni, kredensie, spiżarni, piwni-
cy – gromadka sióstr z ks. kan. Biernac-
kim śpiewała Godzinki w kaplicy. Była to 
cała nasza obecna broń i dobrze nam 
służyła. Mocy Godzinek ku czci NMP 
doświadczyłyśmy w 1939 r. i również 
teraz” – pisała kronikarka. 
 
Na początku września stało się oczywi-
ste, że klęska jest nieunikniona. Czwar-
tego września do klasztoru wkroczyli 
uzbrojeni po zęby Niemcy i kazali 
wszystkim się pakować, ustawić na ulicy 
i rozkazali w kolumnie ruszyć w kierunku 
zachodnich dzielnic miasta. 
 
Matka Pia Leśniewska – ówczesna 
przełożona generalna Zgromadzenia 
wspominała: „Przez cały czas powsta-
nia, a szczególnie w ostatnim tygodniu, 
kiedy jego upadek był już pewny, siostry 
starały się tym bardziej o wielkie opano-
wanie. Nie mówiły o swych obawach ani 
między sobą, a tym bardziej z miesz-
kańcami. Usiłowałyśmy nie dopuścić do 
paniki. Żyłyśmy jak żołnierze na froncie, 
nie dopuszczając myśli o przegranej”. 
 
Wygnańcy dotarli do obozu w Pruszko-
wie, a stamtąd do domu Zgromadzenia 
w Milanówku. W sumie różnymi drogami 
dotarło tu 116 urszulanek. Matka gene-
ralna poleciła odtworzenie zniszczonej 
kroniki. Później zakonnice wróciły na 
gruzy i rozpoczęły odbudowę zrujnowa-
nego klasztoru, w którym całkowicie 
zachowała się jedynie cela Założycielki, 
św. Urszuli Ledóchowskiej. 
 
Siostry Bagińska, Ostoja-Chodakowska, 
Dolores Husmu Deymer i Jadwiga Fran-
kowska zostały odznaczone Krzyżami 
Walecznych. Od 2003 toczy się proces 
beatyfikacyjny ks. Bagińskiego, który jest 
jednym z grona 122 męczenników II 
wojny światowej.           Za: www.deon.pl  

http://www.salezjanie.pl/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/07/fot.-Muzeum-Powstania-Warszawskiego-Fototeka-MPW-Zdjęcia-Eugeniusza-Broka-Lokajskiego.jpg
http://www.deon.pl/


23-29 lipca 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              30/2019 (543)

 8 

AKCJA #POLSKAPIELGRZYMUJE 
 
Trwa sezon pielgrzymkowy oraz akcja #PolskaPielgrzymuje w 
serwisach społecznościowych. Jak co roku do pielgrzymów 
fizycznych dołączają też pielgrzymi duchowi. 
 
Ojcowie paulini podają, że w 2018 r. przybyło na Jasną Górę 
4,3 mln pielgrzymów z ponad 80 krajów. W 200 ogólnopolskich 
pielgrzymkach wzięło udział 834 tys. osób. Obok Jasnej Góry 
popularnością cieszą się także inne sanktuaria, jak np. Gietrz-
wałd, Kalwaria Zebrzydowska czy Licheń. W internecie można 
znaleźć liczne świadectwa uczestników pieszych pielgrzymek. 
 
Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą wyruszyć na trasę 
pielgrzymki, łączą się duchowo z pątnikami. Dzięki relacjom, 
zdjęciom czy nagraniom wideo umieszczanym w  internecie 
mają szansę poczuć pielgrzymkową atmosferę i włączyć się do 
modlitwy. Taki jest cel akcji #PolskaPielgrzymuje, prowadzonej 
na Twitterze, Facebooku i Instagramie. 
 
„Chrześcijanin to jest homo viator, ten, który jest ciągle w po-
dróży. Całe nasze życie jest jedną wielką pielgrzymką, jeste-
śmy w drodze do domu Ojca. Jesteśmy ludem pielgrzymują-
cym, jako Kościół także jesteśmy ludem pielgrzymującym” – 
mówił bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji 
Episkopatu Polski, podczas konferencji prasowej na temat 
ruchu pielgrzymkowego #PolskaPielgrzymuje, która odbyła się 
11 lipca w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. 
 
Podczas spotkania Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa 
Polska, opowiedział o mobilnej aplikacji Bonafide – Polska 

Pielgrzymuje, którą pielgrzymi z 28 diecezjalnych pieszych 
pielgrzymek na Jasną Górę otrzymają na swoje smartfony. 
Zawiera ona wszelkie przydatne pątnikom w drodze informa-
cje. 
 

 
 
W lipcu i sierpniu odbywa się najwięcej w ciągu roku pielgrzy-
mek, nie tylko pieszych. Na Jasną Górę  dotarły już m.in. Piel-
grzymka Apostolstwa Chorych i Niepełnosprawnych, Piel-
grzymka Kawalerii Konnej, 14. Ogólnopolska Pielgrzymka 
Rowerowa, Rolkowa Pielgrzymka Wrocławska, Pielgrzymka 
Biegowa z Bytowa czy też polsko-czeska pielgrzymka z Zaol-
zia. Wiele z nich pielgrzymowało na odpust matki Bożej Szka-
plerznej (16 lipca). W sierpniu wyruszą pielgrzymi, którzy chcą 
dotrzeć na Odpust Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia) i Odpust 
Matki Bożej Jasnogórskiej (25 sierpnia).   Za: www.episkopat.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DLACZEGO WYDARZENIE „POLSKA POD KRZYŻEM” NIE ODBĘDZIE SIĘ NA ŚWIĘTYM KRZYŻU ? 
 

W dniu 14 września 2019 roku na Świę-
tym Krzyżu odbędą się tradycyjne co-
roczne uroczystości odpustowe w Świę-
to Podwyższenia Krzyża. Uroczystości 
planowane są w dotychczasowej formu-
le, która przewiduje udział kilku tysięcy 
pielgrzymów. W tym roku wyjątkowo 
władze klasztoru podjęły, w uzgodnieniu 
z dyrekcją Świętokrzyskiego Parku Na-
rodowego (dalej ŚPN), decyzję o autory-
zowaniu wejść pielgrzymów na szczyt 
Łysej Góry kartami wstępu. Jest to po-
dyktowane potrzebą wypełnienia zadań 
ochronnych, które wprowadzają przepisy 
prawa i dokumenty dotyczące ochrony 
ŚPN pod kątem maksymalnej ilości osób 
mogących przebywać jednocześnie na 
terenie zespołu klasztornego i w jego 
najbliższym otoczeniu. 
 
Informujemy także, że po konsultacjach 
z władzami  ŚPN, Prowincjałem Oblatów 
Maryi Niepokalanej ordynariuszem san-
domierskim, funkcjonariuszami policji 
oraz prawnikami, została podjęta przez 
władze klasztorne decyzja o rezygnacji z 
łączenia organizacji tradycyjnych obcho-
dów w Święto Podwyższenia Krzyża na 
Świętym Krzyżu z inicjatywą „Polska pod 

Krzyżem”, zgłoszoną przez Fundację 
Solo Dios Basta.  

 
Nasze stanowisko podyktowane jest 
wyłącznie względami bezpieczeństwa 
pielgrzymów, ochroną środowiska ŚPN 
oraz zbyt krótkim okresem czasu dla 
przygotowania całej logistyki, który nie 
pozwala na właściwe zabezpieczenie 
tych uroczystości religijnych w nowej 
formule, zakładającej przybycie na Świę-
ty Krzyż nawet 100 tysięcy pielgrzymów. 
Dlatego też podjęliśmy decyzję o odstą-
pieniu od współorganizacji tego wyda-
rzenia z Fundacją Solo Dios Basta w 
2019 roku, gdyż nie jesteśmy w stanie 
podołać nowym wyzwaniom organiza-
cyjnym w tak krótkim czasie, który pozo-
stał do 14 września. 
 
Organizując tak wielkie wydarzenie 
trzeba koniecznie wziąć pod uwagę 
specyfikę tego miejsca i jego położenie. 
Święty Krzyż leży w sercu Gór Święto-
krzyskich, w sercu ŚPN. Nie ma tutaj 
żadnej infrastruktury technicznej i spo-
łecznej; brak dostępu do wody pitnej, 
brak toalet publicznych, brak punktów 
gastronomicznych, nie ma nawet żadne-
go hydrantu. Poza jedyną, wąską drogą 

z Huty Szklanej na Święty Krzyż, nie ma 
żadnych innych dróg ewakuacyjnych. Do 
Nowej Słupi prowadzi tylko prasta-
ra Droga Królewska, szlak turystyczny, 
którym jest wąska ścieżka kamienno – 
brukowa ze schodami. Wzgórza okolone 
są gołoborzami. Nie ma też możliwości 
zorganizowania parkingów. Trzeba o 
tym wszystkim wiedzieć. 
 
Organizacja kultu publicznego i jego 
sprawowanie podlega wyłącznie władzy 
kościelnej, którą na Świętym Krzyżu 
sprawuje Superior Domu Zakonnego. 
Publiczne sprawowanie kultu w miej-
scach publicznych podlega uzgodnie-
niom z właściwymi organami sprawują-
cymi zarząd nad tymi miejscami. W 
przypadku uroczystości odpustowych w 
Święto Podwyższenia Krzyża takie 
uzgodnienia zawsze były podejmowane 
z władzami ŚPN i policją, która nieza-
wodnie zabezpieczała te cykliczne reli-
gijne wydarzenia.  
 
Po konsultacjach z dyrekcją ŚPN 
uzgodniliśmy, że nie dysponujemy aktu-
alnie żadnym opracowaniem w formie 
planu bezpieczeństwa i porządku, aby 
należycie zabezpieczyć obecność na 

http://www.episkopat.pl/
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ternie ŚPN większej ilości pielgrzymów. 
Nie wystarczą nam argumenty, że regu-
lacje parkowe w sprawie zasad ochron-
nych nie wprowadzają ograniczeń co do 
ilości osób przebywających na szlaku 
niebieskim Nowa Słupia-Święty Krzyż w 
przypadku uroczystości religijnych.  
 
Oczekujemy od naszych partnerów, ale 
także od samych siebie, jako kustoszów 
zespołu klasztornego i organizatorów 
ważnych dla Kościoła wydarzeń religij-
nych, że każda nowa formuła imprezy 
religijnej, która przekraczać będzie do-
tychczasowe ramy uczestników, wyma-
gać będzie każdorazowo wypracowania 
konsensusu z władzami ŚPN w formie 
zatwierdzonego planu bezpieczeństwa, 
wpisującego się w zadania ochronne 
ŚPN. Na dzień dzisiejszy nie mamy 
takiego planu. Brak jest także pewności, 
czy organizatorzy zdążą opracować i 
skutecznie zaopiniować przez policję 

całą logistykę obsługi ruchu pielgrzy-
mów, który może wygenerować różne 
ryzyka, trudne do wyeliminowania pod 
wszelką wątpliwość. 
 

 
 
Podkreślamy, że idee przyświecające 
pomysłodawcom inicjatywy „Polska pod 
Krzyżem” są nam bliskie, szczególnie w 
dobie ataków na Kościół ze strony anty-
chrześcijańskich środowisk oraz bluź-
nierstw szerzonych na wielką skalę. 
Oczekujemy zatem zrozumienia ze stro-

ny Fundacji Solo Dios Basta, a także 
zrozumienia ze strony wszystkich osób, 
które wyraziły swoje zainteresowanie 
uczestniczeniem w inicjatywie „Polska 
pod Krzyżem”. Ufamy, że w przyszłości 
będziemy w stanie przystąpić do tego 
wielkiego wyzwania, ale dzisiaj musimy 
od niego odstąpić z uwagi na bezpie-
czeństwo pielgrzymów oraz ochronę 
środowiska przyrodniczego.   
 
Mamy wreszcie nadzieję, że planowane 
przez nas uroczystości odpustowe 14 
września 2019 roku dotkną istoty Święta 
Podwyższenia Krzyża, którego celem 
jest ukazanie tajemnicy Krzyża, jako 
ceny zbawienia człowieka. Serdecznie 
zapraszamy naszych pielgrzymów. Su-
perior o. dr Marian Puchała OMI.  

Za: www.swietykrzyz.pl 

 
 

 

Refleksja tygodnia 
 
 

 

ODNAJDUJĄC ZNACZENIE SMUTKU 
Refleksja misjonarza werbisty pracującego w ośrodku dla chorych na AIDS w Tajlandii 

 
 

 

„Dlaczego robimy rzeczy, które robimy?” Pewnego razu użyłem 
tego dziwnego wyrażenia w jednej z moich homilii. Było to już 
jakiś czas temu i nie pamiętam, czego ona dotyczyła. Być mo-
że było w niej coś o znaczeniach. Odpowiedź na to pytanie 
musiała jednak do mnie w jakiś sposób wrócić. Siedziało mi 
ono w głowie, gdyż mam do niego bardzo osobisty stosunek. 
 
Już od sześciu miesięcy jestem z powrotem na misji w Nong 
Bua Lamphu w Tajlandii. Teraz to zupełnie inne doświadczenie 
od tego, które miałem, gdy odbywałem tutaj mój dwuletni 
Cross-Cultural Training Program (CTP). 
 
Wydarzeniem, które było bezpośrednią przyczyną zadania 
sobie pytania „Dlaczego robimy rzeczy, które robimy?”, była 
śmierć 21-latka w naszym Centrum Matki Ustawicznej Pomocy 
(Mother of Perpetual Help Center). Śmierć Phu dotknęła mnie 
bardzo osobiście, bo był on jednym z wychowanków, którym 
opiekowało się Centrum, gdy byłem tutaj na CTP. 
 
Poznałem Phu, gdy pracowałem w Domu Matki Maryi (Mother 
Mary Home), który jest schroniskiem dla młodych osób, zara-
żonych wirusem HIV, a także dla starszych pacjentów, którzy 
wyzdrowieli, ale nie mają już miejsca, gdzie mogliby wrócić. 
Dom Matki Maryi to miejsce, gdzie młodzi ludzie z HIV mogą 
znaleźć siłę, by pozytywniej spojrzeć na życie i, co ważniejsze, 
przyzwyczaić się do swojego cyklu leczenia. 
 
Próbowałem ułożyć sobie w głowie przyczyny, które doprowa-
dziły Phu do momentu, gdy przestał zażywać lekarstwa i po-
zwolił, by życie powoli z niego uciekło. Opuścił Dom Matki 
Maryi w wieku 19 lat. Chciał żyć na swoich zasadach, ale po 2 
latach wrócił w tragicznym stanie. 
 

Niestety przypadek Phu nie jest wyjątkiem. Mamy coraz więcej 
takich historii. Według Katolickiego Stowarzyszenia ds. 
HIV/AIDS w Tajlandii jest coraz więcej młodych ludzi, którzy 
wracają do hospicjów po pewnym czasie życia na własną rękę, 
gdy niknie już wszelka nadzieja i nie mają po co żyć. 
 
Nie było mnie w Tajlandii, gdy Phu opuścił Dom Matki Maryi. 
Ciągle żałuję, że nie mogłem wtedy tam być, by spróbować 
dzielić z nim ten trudny czas i pomóc w przejściu od dzieciń-
stwa do dorosłości. Kiedy trzy lata temu byłem jeszcze w Nong 
Bua Lamphu, Phu był ciągle niewinnym młodzieńcem, którego 
współczesny rozwinięty świat nie zdążył jeszcze zniszczyć. 
Potrafił być takim, mimo iż życie nie szczędziło mu cierpień. 
Oboje rodzice zmarli na AIDS, być może nawet był przy ich 
śmierci. Zajęli się nim krewni, którzy przyprowadzili go do Cen-
trum i odtąd mieszkał w Domu Matki Maryi. 
 
Historie innych młodych ludzi w Centrum są podobne. Urodzili 
się z nieuleczalną chorobą i przez całe dotychczasowe życie 
musieli znosić brzemię odrzucenia i dyskryminacji. Są napraw-
dę odrzuconymi i zapomnianymi przez świat. 
 
Ostatnie miesiące swojego życia Phu spędził w naszym hospi-
cjum. Wiedziałem, że rokowania są bardzo niedobre, ale chcia-
łem, by dana mu była druga szansa – do walki. Jednak wszyst-
ko co mogłem dla niego zrobić, to trzymać w dłoniach jego 
opuchnięte nogi, gdy płakał z bólu. Oczywiście modliłem się, 
ale w tamtym czasie Bóg milczał. W ciszy mojej modlitwy pyta-
łem: „Dlaczego to dziecko? Już tyle wycierpiał od swojego 
urodzenia, nie miał szansy poznać tylu rzeczy, odrzucony 
przez ludzi, którzy mieli go kochać. Dlaczego w tych ostatnich 
chwilach musi tak cierpieć?” 
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Choroba Phu rozwinęła się zbyt szybko. Ostatecznie zmarł na 
gruźlicę. Nie dostałem odpowiedzi na moje modlitwy, ale to nie 
znaczy, że nie były one wysłuchane. Poprosiłem, by na po-
grzebie Phu obecne były wszystkie dzieci mieszkające w Cen-
trum. Chciałem, by zrozumiały, być może przestraszyły się, co 
się może stać, jeśli w przyszłości podejmą decyzję o odstawie-
niu swoich lekarstw. Zamiast tego zaczęliśmy rozmawiać o 
życiu i nadziei na przyszłość. Po długiej dyskusji wszyscy po-
wiedzieli, że rozumieją, jak ważne jest regularne przyjmowanie 
lekarstw. Usłyszałem nawet podirytowane głosy: „Ojcze, nie 
musisz się martwić. My wiemy lepiej!” Zatem osłabły moje 
obawy, by podobna śmierć już się nie wydarzyła. 
 

 
Wychowankowie Domu Matki Maryi Nong Bua Lamphu, Tajlandia 

 
Ta cała sytuacja pokazała mi jednak chyba ważniejszą rzecz. 
Zamiast zastanawiać się bez końca jak i dlaczego życie toczy 
się tak a nie inaczej, zrozumiałem jak ważne jest prawdziwe i 
głębokie zaangażowanie w moją pracę misyjną w Tajlandii. 
Duch Święty działa na różne sposoby, a śmierć Phu pokazała 
mi, że Tajlandia i praca tutaj jest moim powołaniem. 
 
Robię rzeczy, które robię, właśnie ze względu na nasze dzieci i 
starszych – pacjentów Centrum Matki Ustawicznej Pomocy. 
Oni nie są ludźmi jedynie oczekującymi na naszą pomoc, ale w 
nich naprawdę odnajduję obecność Chrystusa cierpiącego. Ja 
też mam swoje rany i cierpienia, sam potrzebuję uzdrowienia. 
Być może wszyscy czujemy się tutaj zjednoczeni, gdyż wszy-
scy w jakiś sposób dzielimy tę samą kruchość ludzkiego życia. 
 

Tajemnica cierpienia jest nie do ogarnięcia ludzkim umysłem. 
Jednak dzięki Chrystusowi możemy zrozumieć jego znaczenie i 
wartość. Trudności, zmartwienia, ból a nawet śmierć nie są w 
stanie przysłonić nam prawdy, że jesteśmy kochani przez na-
szego Ojca w niebie. Nic nie jest w stanie zabrać nam boskiej 
godności, którą nosimy w sobie. Wszystko w życiu przeminie – 
tytuły, zaszczyty, sukcesy, porażki, obawy i bóle – ale miłość 
Boga zawszę będzie w nas mieszkać. Być może, by naprawdę 
zrozumieć, co to oznacza, będziemy potrzebować całego życia. 
A może i więcej. 
 
Służąc w Nong Bua Lamphu żyję w przekonaniu, że wszyscy 
jesteśmy dziećmi bożymi. Praca z chorymi na AIDS, szczegól-
nie z nastolatkami, może przysporzyć bólu głowy. Ostatnie 
sześć miesięcy pracy z nimi to był dla mnie rzeczywiście emo-
cjonalny roller coaster. Ale wiem, że to jest tylko jedna strona 
mojej pracy. Chciałbym wnosić w ich życie pozytywną obec-
ność. Chciałbym być tym, który nigdy się nie podda, nigdy w 
nich nie zwątpi i nie odrzuci ich. I tym, który potrafi ich uczyć i 
dyscyplinować, szczególnie wtedy, gdy nie chcą o tym słyszeć. 
 
Jednym z najradośniejszych doświadczeń był dla mnie mo-
ment, gdy jedna z naszych wychowanek zaczęła rozumieć, jak 
ważna jest edukacja. Od 4 roku życia mieszkała w państwo-
wym sierocińcu. Jednak niedługo kończy 18 lat, więc nie może 
dłużej w nim zostać. Zatem poproszono, by została przyjęta do 
naszego Domu Matki Maryi, byśmy podjęli się jej dalszej opieki. 
Dopiero po kilku miesiącach zauważyliśmy, że dziewczyna nie 
potrafi czytać i pisać. Byliśmy świadomi, że bez wykształcenia 
jej powrót do normalnego życia w społeczeństwie, będzie bar-
dzo trudny. Dlatego zaczęliśmy ją uczyć czytać i pisać po taj-
sku. Obecnie dziewczyna ma już indywidualne lekcje w lokalnej 
szkole średniej. Cieszy się za każdym razem, gdy wychodzi na 
swoje zajęcia. Ma zamiar ukończyć pierwszy etap edukacji, 
który normalnie zajmuje 3 lata, a potem podjąć naukę jako 
pomoc pielęgniarska. 
 
Dom Matki Maryi, który jest częścią Centrum Matki Ustawicznej 
Pomocy, nie mógłby istnieć i funkcjonować bez pomocy na-
szych przyjaciół i dobrodziejów. Szczególnie wspomagają nas 
dobrodzieje z werbistowskiej Prowincji Chicago, dzięki którym 
nasza misja wśród chorych na HIV/AIDS w Tajlandii jest możli-
wa. Każda ofiara ma bezpośredni wpływ na życie naszych 
podopiecznych i daje im drugą szansę w życiu. A ja staram się 
robić wszystko, co w mojej mocy, by każdego dnia towarzyszyć 
naszym dzieciom, młodzieży i starszym. O. Truong Thong Le 
SVD Za: www.werbisci.pl  

 
 
 
 
 
 

 

 Wiadomości zagraniczne  
 
 
 

 

MOTOCYKLIŚCI W PIELGRZYMCE DO AMERYKAŃSKIEJ CZĘSTOCHOWY 
 
Amerykańska Częstochowa, jako Sank-
tuarium polonijne, przyciąga w ciągu 
całego roku rzesze wiernych polskiego 
pochodzenia na różne uroczystości i 
wydarzenia. Zazwyczaj trzecia niedziela 
lipca obchodzona jest jako wspomnienie 
św. Krzysztofa, patrona wszystkich kie-
rowców i podróżujących. Z tej okazji 21 
lipca, ojcowie paulini przez cały dzień 
poświęcali samochody i wszystkie inne 
pojazdy oraz modlili się za wszystkich 
prowadzących je, przez wstawiennictwo 
świętego Krzysztofa. Tradycyjnie już był 
to także szczególny dzień, w którym do 

Amerykańskiej Częstochowy dotarło 
wiele grup pielgrzymkowych, zarówno 
na motocyklach jak i rowerach.  
 

 

Z pewnością najbardziej liczebną grupę 
stanowili pielgrzymi z Chicago, którzy 
organizowali już XIII motocyklową piel-
grzymkę. W tym roku przybyli w liczbie 
ponad 100 osób na 80 motocyklach. Nie 
zabrakło także różnych klubów, których 
członkowie pielgrzymowali do Domu 
Matki w Doylestown: Guard Riders, 
Highlander Riders, Eagle Riders, Rajd 
Katyński “Pamięć i Tożsamość”, Zbóje z 
Gór, Legacy MC oraz licznie przybyła 
Husaria z Nowego Jorku. Przybyły także 
inne kluby oraz wielu indywidualnych 
motocyklistów, głównie z New Jersey, 

http://www.werbisci.pl/
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Nowego Jorku, Pennsylvanni i innych 
stanów.  
 
Z okazji Wspomnienia świętego Krzysz-
tofa nie zabrakło także licznych piel-
grzymek rowerowych. Zdecydowanie 
najdłuższą trasę przemierzyli uczestnicy 
IV Międzystanowej Pielgrzymki Rowe-
rowej, która wyruszyła z Bostonu, Mas-
sachusetts 15 lipca. Uczestnicy tej piel-
grzymki przemierzyli w trakcie tych kilku 
dni ponad 350 mil. W trakcie trasy piel-

grzymkowej przez różne stany dołączały 
się pozostałe grupy rowerzystów: w 
Connecticut, Nowym Jorku, New Jersey 
oraz Pennsylvanii. Do Amerykańskiej 
Częstochowy dojechało łącznie około 60 
rowerzystów z pięciu stanów. Towarzy-
szyło im również 4 kapłanów. Kilkana-
ście osób przybyło także z pielgrzymką 
rowerową z Parafii Matki Bożej Różań-
cowej z Passaic, New Jersey.  Wszyscy 
uczestnicy pielgrzymek, zarówno moto-
cyklowych jak i rowerowych, uczestni-

czyli w Uroczystej Mszy świętej o godz. 
12.30, której przewodniczył o. Tadeusz 
Olzacki, OSPPE. Po Mszy pielgrzymi 
uczestniczyli także w modlitwie nowen-
nowej do Matki Bożej, która jest ducho-
wym przygotowaniem do uroczystości 
Koronacji Ikony Jasnogórskiej w Amery-
kańskiej Częstochowie, która odbędzie 
się 25 sierpnia. Po jej zakończeniu oj-
ciec Tadeusz poświęcił wszystkie moto-
cykle, rowery oraz samochody.                 

Za: www.jasnagora.com 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

FRANCISZKANIE W SYRII – ZNAKIEM NADZIEI 
 
Staramy się wspierać ludzi, aby przeżywali ten trudny czas w 
poczuciu misji, jaką mają do spełnienia i świadectwa, które dają 
Panu. Wspieramy też tych, którym nie starcza na życie do 
końca miesiąca. Jesteśmy znakiem nadziei. Tak o obecności 
franciszkanów w Syrii mówi proboszcz jednej z parafii katolic-
kich w Damaszku. 
 

 
 
O. Bahjat Elia Karakach przyznał, że sytuacja w stolicy tego 
kraju ustabilizowała się. Ludzie już nie obawiają się ataków 
terrorystycznych. Problemem natomiast jest bardzo trudna 

sytuacja ekonomiczna i postępująca recesja. Wielu ludzi wy-
jeżdża, aby gdzie indziej szukać lepszego życia. 
 
Odnosząc się do obecności chrześcijan w Syrii, podkreślił ich 
wielką rolę, jaką odgrywają dzięki zaangażowaniu w dzieła 
miłosierdzia i dialog. Mówi o. Bahjat. 
 

Chrześcijanin człowiekiem dialogu i miłości 

 
“Chrześcijanie są bardzo mocno obecni i aktywni w społeczeń-
stwie przede wszystkim poprzez dzieła miłosierdzia i dialog. 
Powiedziałbym, że jest to bardzo jakościowa obecność. Nawet 
jeżeli jesteśmy mniejszością, to jednak jesteśmy bardzo wi-
doczni – podkreślił w wywiadzie dla Radia Watykańskiego o. 
Bahjat. – Dzięki wierze wszystko można zobaczyć w inny spo-
sób. Także trudne sytuacje można przeżywać w duchu świa-
dectwa i misji. I to jest sens naszej obecności. Nie należy pa-
trzeć na cierpienie tylko z ziemskiego punktu widzenia, ale 
trzeba odnaleźć w nim sens uczestniczenia w krzyżu Chrystu-
sa. Dlatego też jesteśmy ludźmi dialogu i nie jest to dialog 
teoretyczny. Rzadko dochodzi do oficjalnych spotkań między 
chrześcijanami a muzułmanami. To robi się na zachodzie. My 
żyjemy razem na co dzień. Stoimy przed tymi samymi wyzwa-
niami i trudnościami. Także nasze relacje przyjaźni i w pracy 
budowane są na dialogu. Bez niego nie da się żyć. Tutaj 
chrześcijanin jest znany ze swej otwartości na drugiego, a w 
ten sposób daje także świadectwo miłości do Chrystusa.” 

Za: www.vaticannews.va
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SIOSTRY PIJARKI OBRADUJĄ 

NA KAPITULE W NEMI 
 
W dniach 8.07-13.08.2019 w Nemi, koło 
Rzymu, odbywa się XXVII Kapituła Ge-
neralna Zgromadzenia Sióstr Pijarek. 
Uczestniczy w niej 40 sióstr z 13 krajów 
z 4 kontynentów, na których swoją dzia-
łalność edukacyjna prowadzą Siostry 
Pijarki. Dnia 24 lipca siostry wybrały 
nową Kongregację Generalną. 

 
M. Asuncin Perez z polskimi delegatkami 

 
Przełożoną Generalną została M. Asun-
ción Perez z Hiszpanii. W skład Kongre-
gacji weszły: Josefina Costa-Jussa z 
Hiszpanii, Valeria Pereira z Brazylii, 

Marta Ramirez z Meksyku oraz Urszula 
Kwaśniewska z Polski. 
 
W duchu modlitwy i otwarte na prowa-
dzenie Ducha Świętego, Siostry podej-
mują refleksję na temat nowych dróg 
wpisanych w nasz pijarski charyzmat, by 
dać odpowiedź na obecne wyzwania i 
potrzeby edukacyjne, zarówno w dzie-
łach szkolnych jak i poza nimi. Polską 
Delegaturę Sióstr Pijarek reprezentuje 
na Kapitule s. Katarzyna Śledź, nowo 
mianowana Przełożona Delegatury, oraz 
s. Urszula Kwaśniewska.Dziękujemy 
wszystkim za wsparcie modlitewne.                       

Siostry Pijarki  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ZAMORDOWANY KOMBONIANIN PATRONEM 
SYNODU BISKUPÓW DLA AMAZONII?  

 
Ponad 200 brazylijskich biskupów napisało list do papieża 
Franciszka z prośbą o jak najszybsze uznanie męczeństwa o. 

Ezechiela Ramina. – Lud Boży uznaje o. Ezechiela za jednego 
z patronów Synodu dla Amazonii – powiedział agencji SIR o. 
Dario Bossi. 
 
Misjonarz ze zgromadzenia kombonianów, o. Ramin został 
zamordowany w 1985 r. w Amazonii w trakcie pokojowej misji 
w obronie praw lokalnych wspólnot pozbawionych ziemi. W 

http://www.vaticannews.va/
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rocznicę jego śmierci ponad 500 osób wzięło udział w procesji i 
Mszy św. w jego intencji, jaką w miejscowości Rondolândia w 
stanie Mato Grosso odprawił ordynariusz prałatury Borba, bp 
Zenildo Luiz Pereira da Silva. 
 
– Uczciliśmy żywą pamięć o. Ezechiela – powiedział o. Bossi, 
jego współbrat zakonny. Wyjaśnił, że żyje on wciąż w oporze 
wspólnot, w dziesiątkach projektów agroekologicznych i eduka-
cyjnych, które zrodziły się w latach następujących po jego za-
bójstwie i którym nadawano jego imię”, a także „w zawsze 
nowym sposobie bycia Kościołem poprzez życie małych pod-
stawowych wspólnot chrześcijańskich”. 
 
Kombonianin dodał, że „dzisiaj, jak nigdy przedtem prawa 
rdzennej ludności są zagrożone, sporna ziemia jest pustoszo-
na, a lasy niszczone i wycinane przez tych, którzy chcą przy-
właszczyć sobie te tereny”. 

Poinformował, że biskupi zgromadzeni na ostatnim zebraniu 
plenarnym konferencji episkopatu biskupi Brazylii zwrócili się 
do papieża z prośbą o jak najszybsze uznanie męczeństwa o. 
Ramina, „aby mógł stać się punktem odniesienia dla drogi, 
którą podąża Kościół w Amazonii”. – Lud Boży widzi w o. Eze-
chielu jednego z patronów Synodu dla Amazonii, ponieważ 
jego życiowe zaangażowanie i jego misja otworzyły i nadal 
inspirują nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej – powie-
dział o. Bossi. 
 
Ze swej strony Daniel Seidel z brazylijskiego oddziału Pana-
mazońskiej Sieci Kościelnej (REPAM) podkreślił, że o. Ramin 
stał się „jednym z pierwszych męczenników naszej Amazonii”. 
Działał on na rzecz zaprowadzenia „pokoju, którego nie można 
oddzielać od sprawiedliwości”.                                        Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NAJLICZNIEJSZY INSTYTUT ŚWIECKI 

MA NOWĄ PRZEŁOŻONĄ 
 
W piątek 26 lipca, w czasie VIII Zgroma-
dzenia Generalnego Instytutu Ochotni-
czek Księdza Bosko (VDB), siódmej 
grupy Rodziny Salezjańskiej, została 
wybrana nowa Odpowiedzialna Gene-
ralna tegoż. To Słowaczka, Dagmar K., 
która w poprzedniej Radzie Generalnej 
była odpowiedzialna za regiony Europy 
Wschodniej, Filipiny i grupy języka an-
gielskiego.  
 
Wiceodpowiedzialną generalną zostałą 
wybrana Włoszka, Pina B., która w po-
przedniej Radzie zajmowała się grupami 
języka francuskiego (Francja, Belgia i 
kraje afrykańskie) i kontaktami z Rodzi-
ną Salezjańską. 
Oprócz odpowiedzialnej generalnej i jej 
zastępczyni również miały miejsce wy-
bory członkiń Rady Generalnej, którą 
tworzy 10 ochotniczek. 
 

W tych dniach Zgromadzenia General-
nego 83 delegatki, pochodzące z Azji, 
Afryki, Ameryki Łacińskiej, Europy, re-
prezentujące prawie 1200 VDB, należą-
cych do 182 grup i 27 regionów, przeżyły 
intensywny czas refleksji i dzielenia się, 
przyjmując na zakończenie dokument 
“Posłannictwo VDB”, który będzie służyć 
do ukierunkowania drogi Instytutu w 
najbliższych sześciu latach. 
 

 
 
Dokument omawia obecne wyzwania 
dotyczące różnych pól (mass media, 
polityka, prawa człowieka, praca, rodzi-

na, młodzież, ekologia, peryferie egzy-
stencjalne, środowiska kościelne, dialog 
międzyreligijny i interkulturowy…), na 
które ochotniczki Księdza Bosko są 
wezwane jako świeckie salezjanki kon-
sekrowane, by być znakami miłości 
Chrystusa w świecie. 
 
Ten świecki żeński Instytut, na prawie 
papieskim, został założony przez bł. 
Filipa Rinaldiego, III następcy Księdza 
Bosko, w dniu 20 maja 1917 roku w 
Turynie. Obecnie jest najliczniejszym 
instytutem świeckim w Kościele Katolic-
kim. Ostatnio także został w szczególny 
sposób wyróżniony przez papieża Fran-
ciszka, który na początku tego miesiąca 
zaliczył panią Olgę K. – odpowiedzialną 
generalną VDB przez ostatnie 12 lat – 
do grona pierwszych siedmiu kobiet 
będących członkami Kongregacji ds. 
Instytutów Życia Konsekrowanego i 
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. 

Za: www.infoans.org  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PIJARSKA MŁODZIEŻ NA SŁOWACJI 
 

Od 1 do 7 lipca w Nitrze na Słowacji miało miejsce Wakacyjne 
Spotkanie Młodzieży Pijarskiej (PYM). W spotkaniu uczestni-
czyło 170 osób z Białorusi, Czech, Polski, Słowacji i Węgier. 
Reprezentację naszej Prowincji utworzyła młodzież z Krakowa, 
Łowicza, Poznania, Rzeszowa i Warszawy.  
 
Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą celebrowaną przez o. 
Juraja Ďurneka, prowincjała słowackich pijarów i przez tydzień 
obfitowało w wydarzenia duchowe. Codzienne Eucharystie 
celebrowane w językach uczestników oraz czuwania i modlitwy 
wieczorne pogłębiały wiarę. Wyjątkowym wydarzeniem był 
udział młodzieży w narodowej pielgrzymce Słowaków do Nitry z 
okazji uroczystości świętych Cyryla i Metodego. Gościem spe-
cjalnym spotkania był o. Mateusz Pindelski, prowincjał polskiej 
prowincji, który celebrował mszę świętą w języku polskim i 
wygłosił kazanie. 
 

 
 
Program PYMu obfitował w wydarzenia kulturalne i turystyczne. 
Nitra dała się poznać w ramach gry miejskiej, na rowerach a 
nawet „turystyczną ciufcią”. Uczestnicy byli między innymi w 
Trenczynie, gdzie poznawali miasto i jego historię. 
  
 

http://www.karmelici.pl/
http://www.infoans.org/
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W programie także miały miejsce workshopy, podczas których 
uczestnicy mieli okazję twórczo spędzić czas a ostatniego 

wieczoru PYMu przedstawiali efekty swojej pracy. 
                   Za: www.pijarzy.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOWI  PRZEŁOŻENI  PROWINCJI 
CHRYSTUSOWCÓW W AMERYCE I EUROPIE 
 
Przełożony Generalny za zgodą swojej 
rady mianował nowy zarząd dla Prowin-
cji pw. Królowej Polonii Zagranicznej 
(USA, Kanada) oraz dla Prowincji pw. 

Matki Boskiej Częstochowskiej (Francja, 
Hiszpania, Portugalia). 
 
Pierwszy z nich z prowincjałem ks. Jac-
kiem Walkiewiczem SChr oraz radnymi: 
ks. Bogdanem Molendą SChr i ks. An-
drzejem Totzke SChr. 
 
Drugi z przełożonym prowincjalnym ks. 
Zbigniewem Wcisło oraz radymi prowin-

cji: ks. Zdzisławem Początkiem SChr 
oraz ks. Antonim Ptaszkowskim. 
 
Każdy z nich rozpoczyna kadencję z 
dniem 1 sierpnia 2019 roku. 
Życzymy wierności charyzmatowi i Bożej 
mądrości w prowadzeniu powierzonych 
współbraci. 
Za: www.chrystusowcy.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

FRANCISZKAŃSKIE POWOŁANIA W UGANDZIE 
 

W Sanktuarium Męczenników Ugandy w Kampali-Munyonyo 
ośmiu franciszkańskich kleryków odnowiło swoje śluby zakon-
ne na kolejny rok. W sobotę 27 lipca zobowiązali się przed 
Bogiem i prowincjałem o. Marianem Gołąbem żyć w posłu-
szeństwie, bez własności i w czystości. Misja w Ugandzie, 
która należy do krakowskiej prowincji franciszkanów, dyna-
micznie się rozwija i obfituje w powołania. Obecnie do kapłań-
stwa przygotowuje się 22 braci Ugandyjczyków. 
 
Pięciu wkrótce rozpocznie drugi rok postulatu w Ugandzie, 
sześciu – nowicjat (pięciu w Tanzanii i jeden w Ghanie), sze-
ściu – studia filozoficzne w Ghanie, czterech – rok pastoralny w 
klasztorach w Ugandzie (Kampala-Munyonyo, Matugga, Ka-
kooge) i jeden – studia teologiczne w Kenii. Ponadto w tym 
roku o przyjęcie do Zakonu ubiega się 15 kandydatów, mimo 
że krakowscy misjonarze stawiają wysokie wymagania rekruta-
cyjne. Aspiranci bowiem muszą być albo po studiach, albo 
muszą przedstawić świadectwo, że na egzaminie dojrzałości 
zdobyli przynajmniej siedem punktów z przedmiotów ścisłych 

bądź 10 punktów z przedmiotów humanistycznych na 20 moż-
liwych. Dla porównania, wyższe uczelnie w Ugandzie przyjmują 
na studia od pięciu punktów. 
 

 
 
Misja w Ugandzie jest najmłodszą w krakowskiej prowincji fran-
ciszkanów. Pierwsi misjonarze przybyli tam w 2001 r.Za: KAI

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

JEZUICKI MAGIS NA ŁOTWIE 
 
W dniach 23-31 lipca 2019 odbywają się 
na Litwie i Łotwie europejskie spotkania 
o wspólnej nazwie MAGIS 2019. Łaciń-
skie „magis” można przetłumaczyć jako 
„bardziej, lepiej, głębiej”. Inicjatywa wpi-
suje się w obchody 450-lecia obecności 
jezuitów na Litwie i służy pogłębianiu 
doświadczenia wiary, która nie istnieje w 
oderwaniu od sprawiedliwości. 
 
„MAGIS to z jednej strony młodzieżowy 
ruch formacyjny oparty o duchowość 
ignacjańską, a z drugiej letnie spotkania 

międzynarodowe dla osób w wieku od 
18 do 35 lat” – czytamy w relacji KAI. 
 

 
 
Pierwszy etap tych spotkań stanowią 
tzw. eksperymenty. Młodzież w kilkuna-

stoosobowych grupach doświadcza 
trudu pielgrzymowania, zapoznaje się z 
różnymi aspektami chrześcijańskiej 
duchowości, pomaga osobom potrzebu-
jącym bądź rozwija swoją wrażliwość 
artystyczną. 
 
Na zakończenie różnych ekperymentów, 
wszyscy uczestnicy MAGIS 2019  spo-
tkają się w Kownie, aby podzielić się 
swoim doświadczeniem ostatnich dni 
oraz wezmą udział w „wieczorze pojed-
nania” i uroczystości św. Ignacego Loyo-
li.               Za: www.jezuici.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

POLSKI MISJONARZ URATOWAŁ 
NOWONARODZONE DZIECKO 

 
– Przed operacją nie było słychać tętna płodu, w trakcie odkry-
liśmy, że mały jest owinięty pępowiną wokół szyi. Nie dawał 
oznak życia – opisywał zakonnik. 

 
Brat Maciej Jabłoński, OFMCap jeszcze niedawno grał w piłkę 
nożną z Juniorami WKS Śląsk. Od zawsze marzył o tym, aby 
wyjechać do Afryki. Dwa lata temu pożegnał Śląsk i parafię św. 
Augustyna, wyjechał do Republiki Środkowoafrykańskiej. Na 
początku spędził tam dwa miesiące, aby przygotować się do 
pracy misjonarza. W zeszłym roku w czerwcu przyjął krzyż 
misyjny i wrócił do Afryki. 
 

http://www.pijarzy.pl/
http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.pijarzy.pl/
https://www.magis2019.eu/
https://www.magis2019.eu/
http://www.jezuici.pl/
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Co tam robi? Bawi się z dziećmi, ewangelizuje, uczy angiel-
skiego, ale przede wszystkim pomaga chorym ze względu na 
swoje przygotowanie medyczne. 
 
Sam o tym mówi tak: „Moja praca w Republice Środkowoafry-
kańskiej, to nie tylko sprawowanie sakramentów w odległych 
wioskach czy budowanie kaplic. W dużej mierze jest to walka o 
życie i zdrowie, zwłaszcza maluchów. Stworzony u nas w Nga-
oundaye „ostry dyżur pediatryczny” istnieje i funkcjonuje tylko 
dzięki lekom które kupuję z pieniędzy otrzymanych przez do-
brodziejów”. 
 
W sobotę podzielił się na Facebooku historią, która uratowała 
życie jednemu z dzieci: 
 

Mały cud w Ngaoundaye + Terapia eksperymentalna 
(Jak dasz radę, to przeczytaj do końca) 

 
Dziś około 8:00 zostałem wezwany do szpitala, by pomóc ro-
dzącej kobiecie. Okazało się, że trzeba przeprowadzić „cesar-
kę”. Około 9:00 na świat przyszedł mały chłopczyk. Nie dawali-
śmy mu wielkich szans na przeżycie. Przed operacją nie było 
słychać tętna płodu, w trakcie odkryliśmy, że mały jest owinięty 
pępowiną wokół szyi. Nie dawał oznak życia. Po przecięciu 
pępowiny i dłuższej reanimacji zaczął oddychać. 
 
Gdy skończyliśmy z mamą, zająłem się bardziej malcem. Do-
stał potrzebne leki, ale dalej był kiepski. O 14:00 telefon ze 
szpitala, że nie da się oznaczyć temperatury – hipotermia. 
Zawinęliśmy go w dodatkowy koc, obłożyliśmy butelkami z 
gorącą wodą, dodatkowo folia IRC. 
 
Udzieliłem mu Chrztu Świetego, ma na imię Merveille de Dieu 
Mathias, czyli Cud Boży Maciej. Cud Boży – bo to cud że żyje. 
Maciej, no wiadomo, że po mnie  
 
Dogrzewanie nie szło najlepiej, wówczas wpadłem na pomysł, 
że moje ciało podziała jak inkubator. Tak więc maluch na 
brzuch, zawijamy w folie i grzejemy. Udało się, i jeśli przeżyje 
noc, to powinno być dobrze. Trzymajcie kciuki i pomódlcie się, 
co, kto woli. A że żebrać się nie wstydzę, to proszę z grubej 
rury. 

 

 
 
Na FB są ludzie z kasą, może właściciele firm ze sprzętem 
medycznym. Wielcy i mali prezesi. (WKS Śląsk – może tak po 
starej znajomości ) 
 
Macie potencjał, by zrobić coś dobrego. Do dzieła! 
 
Lista życzeń do św. Mikołaja jest taka: Inkubator;  
Defibrylator z monitorem – wersja z karetki USG;  RTG; Kon-
centrator do tlenu x2 
 
(Wszystko najlepiej nowe, ostatnio dostałem używany stół do 
reanimacji niemowlaków, ale dotarł uszkodzony, jestem w 
trakcie naprawiania) 
 
Wiem, że proszę o wiele, ale wiem też, że wszystko jest możli-
we. Jest wiele osób, które szuka konkretnego celu, tak więc 
oto, Ta Da Dam. Konkrety. 
 
Do roboty, bo wszystkich dzieciaków nie dam rady sam do-
grzać. Prądem już od jakiegoś czasu się zajmuję. Historia zo-
stała opublikowana na Facebooku                   Za: www.deon.pl  

  

 

 
 
 
 

 
 

Zapowiedzi wydarzeń 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

REDEMPTORYŚCI ZAPRASZAJĄ 
DO BUKOWINY TATRZAŃSKIEJ 

 
Nowy dom wypoczynkowo-rekolekcyjny 
Scala w Bukowinie Tatrzańskiej otworzył 

swoje podwoje i zaprasza Gości! 11 
lipca 2019 r. został pobłogosławiony w 
obecności wielu Gości.  
 
O. Prowincjał Janusz Sok  CSsR, w 
towarzystwie o. Witolda Hetnara CSsR – 
radnego zwyczajnego, o. Piotra Podrazy 
CSsR – Ekonoma Prowincji oraz bu-
downiczego o. Jakuba Zielińskiego 
CSsR i dyrektora domu, o. Mieczysława 
Babraja CSsR, pobłogosławił nowo 
wybudowany dom Scala. 
 
Na uroczystość przybyli przedstawiciele 
firm wykonujących różne prace, projek-

towe, budowlane i instalatorskie oraz ks. 
dziekan i proboszcz z Bukowiny Ta-
trzańskiej.  Obecna była również Rodzi-
na, która ofiarowała ziemię pod nasz 
nowy dom. Wszystkich  Gości dom za-
chwycił swoim wykończeniem i estetyką 
wykonania. 
 

 
 
Wspominano kolejne etapy budowy – 
trudności i chwile śmieszne, a także 

nieobecnego na spotkaniu o. Kazimierza 
Piotrowskiego CSsR, który jako po-
przedni Ekonom Prowincji  rozpoczynał i 
do 30 marca 2019 r. prowadził o. Jaku-
bem budowę. Po błogosławieństwie 
odbył się w pierwszy posiłek w domowej 
restauracji dla 35 osób. Na zakończenie 
wszyscy Goście otrzymali na pamiątkę 
ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
by pamiętali o współpracy z Redempto-
rystami. 
 
Redemptoryści chcą, by Goście w 
ośrodkach wypoczynkowo-rekolek-
cyjnych Scala w Polsce, czuli się jak w 

domu. Scala to miejscowość we Wło-
szech, gdzie powstało Zgromadzenie 
Najświętszego Odkupiciela – Redempto-
ryści. Scala to dom rodzinny Redempto-
rystów – korzenie i powody naszego 
pójścia na cały świat. Tam zawsze chęt-

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/07/Fot.-facebook.-com.jpg
http://www.deon.pl/
https://scala.net.pl/
https://scala.net.pl/
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nie powracamy, by doświadczyć wspól-
noty i odnowić nasze siły. Zapraszamy 
do zapoznania się z ofertą naszych 
domów – nad morzem w Rowach oraz w 
górach w Bukowinie Tatrzańskiej! 
 
W domu Scala w Bukowinie Tatrzań-
skiej Gości przyjmujemy od 1 sierpnia 
2019 r. Więcej informacji i kontakt na 
wspólnie stronie domów Scala: nad 
morzem w Rowach  i w górach w 
Bukowinie Tatrzańskiej: scala.net.pl 

 
Jakiś czas jeszcze będzie funkcjonować 
dotychczasowa stara strona scala-
rowy.pl i następnie zostanie złączona z 
nową wspólną stroną, po osiągnięciu 
zaplanowanej funkcjonalności domu w 
Bukowinie i strony. Do tego czasu oba 
sposoby komunikacji z domem w Ro-
wach działają równolegle. 
 
Zapraszamy po pozostałych domów 
rekolekcyjnych Redemptorystów w Pol-
sce: w Lubaszowej, Kościelisku, Rynia-
sie, Łomnicy-Zdroju i Krakowie!  

Za: www.redemptor.pl  
 

BP ZADARKO – POWSTANIE 
LISTA PRZEWODNIKOW PO 

ZIEMI ŚWIĘTEJ 
 
Powstanie lista przewodników ducho-
wych oraz biur organizujących piel-
grzymki do Ziemi Świętej rekomendo-
wanych przez Konferencję Episkopatu 
Polski. Będzie ona podstawą do wzno-
wienia wydawania tzw. „zielonych kart” 
przewodnika – poinformował bp Krzysz-
tof Zadarko, przewodniczący Rady KEP 
ds. Migracji, Pielgrzymek i Turystyki. 

Wymagane szkolenie odbędzie się 7 
września w Warszawie. 
 
Od kilku miesięcy władze kościelne w 
Izraelu wstrzymują wydawanie tzw. 
„zielonych kart” dla przewodników piel-
grzymek z Polski do Ziemi Świętej. Jak 
wyjaśnił bp Krzysztof Zadarko, to „reak-
cja na zauważalne zjawisko obniżania 
się jakości programów pielgrzymek na 
rzecz wycieczek turystycznych z pew-
nymi elementami religijnymi”. 
 
 Przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, 
Turystyki i Pielgrzymek podkreślił, że 
programy proponowane przez biura 
pielgrzymkowe, podróży i turystyczne 
oraz niektórzy przewodnicy grup piel-
grzymów nie reprezentują – według 
Komisji ds. Pielgrzymek przy Zgroma-
dzeniu Katolickich Ordynariuszy Ziemi 
Świętej (ZKOZS) – wystarczającego 
poziomu duchowego i teologicznego. 
„Do tego dochodzi czasami słaba  zna-
jomość geografii i kultury Ziemi Świętej, 
brak respektu i szacunku do wyznawców 
innych religii, narodowości i grup etnicz-
nych żyjących w Izraelu, rosnąca ko-
mercjalizacja i świadectwa zachowań 
charakterystycznych raczej dla wyjaz-
dów wycieczkowych, turystycznych, 
mniej pielgrzymkowych” – dodał. 
 
Zgodnie z sugestią sekretariatu Komisji 
ds. Pielgrzymek ZKOZS, Rada KEP ds. 
Migracji, Turystyki i Pielgrzymek chce 
stworzyć listę przewodników duchowych 
(tzw. animatorów duchowych, spiritual 
leaders, animatori spirituale) oraz biur 

pielgrzymkowych organizujących piel-
grzymki do Ziemi Świętej, rekomendo-
wanych przez Konferencję Episkopatu 
Polski. Przewodnikami duchowymi w 

Izraelu na mocy wyroku Najwyższego 
Trybunału Sprawiedliwości i obowiązują-
cego prawa w Izraelu będą mogli być 
biskupi, kapłani, diakoni i osoby życia 
konsekrowanego. Lista miałaby być 
aktualizowana co kilka lat. 
 
„Taka lista po zatwierdzeniu przez 
ZKOZS będzie podstawą do wznowienia 
wydawania tzw. „zielonych kart” prze-
wodnika. To samo będzie obowiązywać 
biura pielgrzymkowe” – powiedział bp 
Zadarko. W jednym i drugim przypadku 
wymagana jest rekomendacja biskupów 
diecezji lub przełożonych zakonnych dla 
przewodników i biur. „Biura podróży i 
turystyczne muszą mieć wyraźną gwa-
rancję biskupa, że zarówno przewodnik 
przez nich zaangażowany, jak i program, 
spełniają warunki organizacji pielgrzym-
ki” – podkreślił bp Zadarko. Zachęcił też 
do zapoznania się z wytycznymi Komisji 
ds. Pielgrzymek ZKOZS na stronie:  
http://catholicchurch-holyland.com/wp-
content/uploads/2018/06/CEP-Linee-
POL.pdf. 
 
Jak poinformował bp Zadarko, Rada 
Konferencji Episkopatu Polski ds. Migra-
cji, Pielgrzymek i Turystyki po konsultacji 
z sekretariatem Komisji ds. Pielgrzymek 
w Ziemi Świętej zorganizuje 7 września 
br. w Warszawie wymagane szkolenie 
dla przewodników pielgrzymek do Ziemi 
Świętej. Zgłoszenia przewodników i biur 
pielgrzymkowych, które mają rekomen-
dację biskupa diecezjalnego lub przeło-
żonych zakonnych, będą przyjmowane 
pocztą mailową na adres:  migra-
cja@episkopat.pl do końca sierpnia br. 
Tą samą drogą będą przesyłane zainte-
resowanym kolejne informacje. 

 
 
 
   

https://scala.net.pl/
http://www.scala-rowy.pl/index.php
http://www.scala-rowy.pl/index.php
https://www.redemptor.pl/cadr-domy-rekolekcyjne/
https://www.redemptor.pl/cadr-domy-rekolekcyjne/
http://www.redemptor.pl/
http://catholicchurch-holyland.com/wp-content/uploads/2018/06/CEP-Linee-POL.pdf
http://catholicchurch-holyland.com/wp-content/uploads/2018/06/CEP-Linee-POL.pdf
http://catholicchurch-holyland.com/wp-content/uploads/2018/06/CEP-Linee-POL.pdf
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Odeszli do Pana 
 

 

 

 

ŚP. O. LEOCIR PERSINI MI (1945-2019) 
Generał Zakonu Kamilianow

 
Niniejszym zawiadamiamy, że 24 lipca 
2019 r. w Granja Viana w San Paolo 
zmarł Przełożony Generalny naszego 
Zakonu – o. Leocir Pessini. W swoich 
ostatnich chwilach otoczony był wielką 
troską współbraci i bliskością swojej 
rodziny. 
 
O. Leocir Pessini urodził się 14 maja 
1955 roku w Santa Caterina, Brazylia. 
O. Pessini złożył pierwsze śluby w 1975 
roku, a śluby wieczyste w 1978 r. 
Otrzymał święcenia kapłańskie w 1980 
roku. Ukończył filozofię w Sao Paulo, 
Brazylia, teologię na Papieskim Uniwer-
sytecie Salezjańskim w Rzymie.  

 

 
Był prorektorem Uniwersytetu San Ca-
millo w Sao Paolo i przewodniczącym 
szpitali w Brazylii. Był również dyrekto-

rem wydawniczym dwóch czasopism 
naukowych i opublikował wiele artykułów 
na temat zagadnień bioetycznych, kwe-
stii zdrowia i opieki nad chorymi. Będąc  
prowincjałem prowincji brazylijskiej 18 
czerwca 2014 roku został wybrany prze-
łożonym generalnym Zakonu Kamilia-
nów.  
 
Dziękujmy Panu za dar jego życia i 
powołania. Niech spoczywa w pokoju. 

Za: www.kuria.kamilianie.eu

   

 

ŚP. O. JAN STEC CSsR (1958-2019)  
 
29 lipca 2019 r., zmarł w Tuchowie nasz 
Współbrat, o. Jan Stec CSsR. Ostatnie 
lata ciężko chorował, dożył 61 lat. Prze-
żył w Zgromadzeniu Redemptorystów 38 
lat, a w kapłaństwie 33 lata, głównie jako 
misjonarz ludowy i rekolekcjonista. 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Pa-
nie… 
 
Msza św. pogrzebowa odbędzie się w 
bazylice w Tuchowie k. Tarnowa w pią-
tek, 2 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00. Pół 
godziny wcześniej modlitwa różańcowa. 
 
O. Jan Stec urodził się 13 lipca 1958 
roku w miejscowości Łosie (woj. mało-
polskie). Jego rodzicami byli Jakub i 
Franciszka zd. Jarosz. Miał trzy siostry i 
dwóch braci.  
 
W 1965 roku rozpoczął naukę w Szkole 
Podstawowej w Ropie, zaś po jej ukoń-
czeniu podjął naukę w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej nr 3 w Gorlicach. 
Następnie swoją edukację kontynuował 
w trzyletnim technikum zawodowym, co 
zwieńczone zostało uzyskaniem przez 
niego świadectwa dojrzałości.  

 
 
W maju 1979 roku misje parafialne w 
Ropie prowadzili ojcowie misjonarze 
redemptoryści z Tuchowa. Podczas 
tychże misji utwierdziło się jego powoła-

nie i zdecydował się wstąpić do WSD 
Redemptorystów w Tuchowie. Swój 
nowicjat rozpoczął 1 lutego 1980 roku, 
zaś pierwszą profesję zakonną złożył 2 
lutego 1981 roku. Po kilku latach forma-
cji przyszedł czas na złożenie ślubów 
wieczystych, co dokonało się 15 sierpnia 
1985 roku. Rok później, dokładnie 15 
czerwca 1986 roku, ks. bp Jerzy Able-
wicz udzielił mu święceń prezbiteratu. 
Tuż po święceniach o. Jan został skie-
rowany do Krakowa, gdzie w Tirocinium 
Pastoralnym pod kierunkiem o. Gerarda 
Siwka przygotowywał się do posługi 
misjonarza. Następnie pracował w Bar-
dzie (1987-88), w Szczecinku (1988-91), 
w Toruniu (1991-94), w Warszawie przy 
ul. Karolkowej (1994-99), w Głogowie 
(1999-2001), w Braniewie (2001-02), w 
Gliwicach (2002-19), zaś ostatnie mie-
siące swojego życia spędził w Tuchowie, 
dźwigając na swych ramionach brzemię 
choroby. Zmarł w poniedziałek 29 lipca 
2019 r. w godzinie miłosierdzia. Sekreta-
riat Prowincji Redemptorystów 

 

 
ŚP. O. JÓZEF DYRBA SP (1958-2019)  

 

24 lipca zmarł w domu rodzinnym w 
Jeleniej Górze-Cieplicach o. Józef Dyrba 
od św. Maksymiliana Marii Kolbego. 

Urodził się w tym samym mieście w roku 
1958. Od początku mieszkał na terenie 
parafii prowadzonej przez Zakon Pija-
rów. Po ukończeniu szkoły podstawowej 

uczył się w Zasadniczej Szkole Zawo-
dowej, a potem w Technikum Elektroe-
nergetycznym. W tym ostatnim czasie 
pracował już zawodowo. W 1979 r. po 

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/07/o.-Leocir-Pessini.jpg
http://www.kuria.kamilianie.eu/
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uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstą-
pił do nowicjatu pijarskiego w Krakowie-
Rakowicach. Tam też kontynuował for-
mację zakonną.  
 
W 1986 r. w Krakowie przyjął święcenia 
kapłańskie i rozpoczął pracę w placów-
kach pijarskich jako katecheta i duszpa-
sterz: w Bolszewie, w Krakowie (na 
Wieczystej, na Pijarskiej i na Rakowi-
cach) i w Łowiczu a także na Białorusi.  
 

 
 
Przez dwa lata przebywał we wspólno-
cie Cenacolo, z którą był związany do 

końca życia. Wieloletnie zmaganie z 
chorobą ograniczyło jego możliwości 
działania, ale pozostanie w pamięci jako 
człowiek wrażliwy na piękno, chętny do 
pomocy – szczególnie w sprawach 
technicznych – i do posługi głoszenia 
słowa Bożego. Niech odpoczywa w 
pokoju!                        Za: www.pijarzy.pl   

 
ŚP. O. KAMIL F. CICHOCKI OSPPE (1935-2019)  

Z głębokim żalem informujemy, że 23 
lipca 2019 r. zmarł o. Kamil Cichocki, 
paulin z klasztoru na Jasnej Górze, w 
49. roku kapłaństwa.  

 
Franciszek Cichocki, w Zakonie Ojciec 
Kamil, urodził się 4 października 1935 
roku w Gdeszycach z rodziców Michała i 
Julii z domu Kasper-Grocholska. Został 
ochrzczony 9 października 1935 roku w 
kościele parafialnym pod wezwaniem 
Wszystkich Świętych w Miżyńcu.  
 
W 1946 r. wraz z całą rodziną został 
przesiedlony do Nehrybki w powiecie 
przemyskim, gdzie rozpoczął naukę w 
szkole podstawowej w Nehrybce. W 
1947 otrzymał sakrament bierzmowania 
z rąk Księdza Biskupa Wojciecha Toma-
ka. Po ukończeniu szkoły podstawowej 
dalszą naukę kontynuował w Liceum 
Ogólnokształcącym w Przemyślu. Po 
ukończeniu drugiej klasy, w 1954 r., po 
raz pierwszy wstępuje do Zakonu Pauli-
nów, przyjmując imię Bernardyn. Po 
roku na własną prośbę opuszcza pauliń-
ski nowicjat w Leśniowie. Po opuszcze-
niu klasztoru podejmuje pracę w Zakła-
dach Farmaceutycznych w Jeleniej 
Górze, skąd w 1956 r., zostaje powołany 
do odbycia zasadniczej służby wojsko-
wej w Śremie. Po odbyciu służby woj-
skowej nadal czując wezwanie do służby 
Bogu i ludziom przez posługę Matce 
Najświętszej w Zakonie Paulińskim. 20 
lipca 1959 r. poprosił o ponowne przyję-
cie do Zakonu. 12 sierpnia rozpoczął 
kanoniczny nowicjat w Leśniowie, tym 
razem otrzymując imię zakonne Kamil. 
  
Po złożeniu pierwszej profesji zakonnej 
w dniu 15 września 1960 roku dokończył 
edukację w liceum ogólnokształcącym w 
Warszawie, aby następnie podjąć studia 
filozoficzno-teologiczne w Wyższym 
Seminarium Duchownym Zakonu Pauli-
nów w Krakowie na Skałce.  
 
Profesję wieczystą złożył w Kaplicy 
Matki Bożej na Jasnej Górze w dniu 20 
sierpnia 1966 roku na ręce ówczesnego 

generała zakonu o. Jerzego Tomziń-
skiego. 21 grudnia 1969 roku otrzymał 
święcenia diakonatu.  
 
Święcenia prezbiteratu przyjął na Jasnej 
Górze w dniu 13 czerwca 1970 roku z 
rąk Księdza Biskupa Stefana Bareły, 
Ordynariusza Diecezji Częstochowskiej. 
Na obrazku prymicyjnym napisał bardzo 
piękne słowa, które wyznaczyły drogę 
jego kapłańskiej posługi: Chrystus Pan 
powołał mnie do swego wiecznego ka-
płaństwa abym rozdzielał Jego Ciało, 
Jego Słowo, Jego Przebaczenie.  
 

 
 
W dniu święceń kapłańskich ówczesny 
Generał Zakonu O. Jerzy Tomziński 
przydzielił Ojca Kamila do klasztoru 
nowicjackiego w Leśniowie. 13 kwietnia 
1972 roku zostaje przeniesiony na Ja-
sną Górę, gdzie oprócz szeregu prac i 
posług duszpasterskich w jasnogórskim 
klasztorze i sanktuarium, był między 
innymi odpowiedzialny za ministrantów 
oraz pełnił funkcję Prefekta gości.  
 
10 stycznia 1976 roku Ojciec Kamil 
zostaje skierowany do klasztoru w Ka-
mensko, na terenie ówczesnej Jugosła-
wii, gdzie oprócz posługi duszpasterskiej 
pełni kolejno następujące funkcję: Pod-
przeora, Prefekta kandydatów, Magistra 
nowicjatu, Przełożonego domu i pro-
boszcza parafii.  

 
W dniu 6 maja 1980 roku O. Kamil po-
wraca do posługi duszpasterskiej w 
jasnogórskim sanktuarium. Po roku 
otrzymuje dekret przenoszący go do 
Leśnej Podlaskiej, skąd 21 lipca 1983 
roku zostaje przeniesiony do posługi 
duszpastersko-katechetycznej do Brdo-
wa. Następnie, z dniem 23 czerwca 
1984 roku, zostaje mianowany przeorem 
i proboszczem w Oporowie. 31 sierpnia 
1985 roku zostaje przeniesiony do Sank-
tuarium w Biechowie, gdzie podejmuje 
obowiązki duszpasterskie oraz gorliwie 
oddaje się posłudze misyjno-
rekolekcyjnej na terenie całego kraju.  
 
W dniu 5 czerwca 1990 roku kolejny raz 
w swoim życiu wraca na Jasną Górę. 
Ówczesny Generał Zakonu O. Jan Na-
laskowski mianował Ojca Kamila Dyrek-
torem Braci zakonnych juniorystów na 
Jasnej Górze i we wszystkich pauliń-
skich wspólnotach w Polsce. 28 wrze-
śnia 1999 roku O. Kamil zostaje prze-
niesiony do Wieruszowa, gdzie przeby-
wa aż do 1 sierpnia 2015 roku, po raz 
ostatni w swoim życiu wracając na Ja-
sną Górę.  
 
Ostatnie lata pobytu w jasnogórskim 
sanktuarium to czas jego bardzo pokor-
nego zmagania się z rozlicznymi choro-
bami kardiologicznymi i innymi schorze-
niami. Pomimo życzliwości i pomocy 
współbraci oraz troskliwej opieki lekarzy 
widzieliśmy, jak z każdym miesiącem 
zaczął coraz bardziej zapadać na zdro-
wiu.  
 
W miniony poniedziałek, 22 lipca O. 
Kamil trafił do Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego Imienia Najświętszej 
Maryi Panny w Częstochowie, gdzie 
skierowano go na oddział kardiologicz-
ny. W dniu 23 lipca 2019 roku otrzymali-
śmy telefon ze szpitala o bardzo poważ-
nym stanie zdrowia O. Kamila, dlatego 
współbracia z konwentu jasnogórskiego 
udali się do niego, aby zaopatrzyć go 
sakramentami, równocześnie rozesłali-

http://www.pijarzy.pl/


23-29 lipca 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              30/2019 (543)

 18 

śmy wiadomość do wszystkich pauliń-
skich klasztorów na świecie z prośbą o 
modlitwę w intencji O. Kamila. O godzi-
nie 16.30 miłosierny Bóg, dawca wszel-
kiego życia wezwał O. Kamila Cichoc-
kiego do siebie. Odszedł po wieczną 
nagrodę w 84. roku życia, w 59. roku 
życia zakonnego i w 49. roku kapłań-
stwa.  
 
Ojciec Kamil Cichocki pozostanie w 
pamięci swoich współbraci oraz ludzi 

świeckich jako dobry i sumienny kapłan 
oraz przykładny zakonnik. Szanowany i 
ceniony przez wielu paulin, sługa Ja-
snogórskiej Pani, której chwałę głosił w 
niezliczonych naukach misyjnych, reko-
lekcyjnych i w homiliach. Potrafił zjed-
nywać sobie ludzi i zasługiwać u nich na 
szacunek i wdzięczność. Miał wielu 
przyjaciół i tyle samo życzliwych mu 
ludzi, zwłaszcza w Wieruszowie, do 
którego zawsze chętnie wracał.  
 

Niech Pani Jasnogórska, Patronka Za-
konu i najlepsza Matka, którą od swej 
młodości umiłował i poświęcił dla Niej 
całe swoje życie, niech Ona teraz wyj-
dzie mu na spotkanie w progach Domu 
Ojca i wyprosi dla niego u swojego Syna 
łaskę nieba. o. Paweł Przygodzki, sekre-
tarz generalny Zakonu Paulinów  

Za: www.jasnagora.com   
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