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Wiadomość Tygodnia 

75 ROCZNICA ROZSTRZELANIA 30 REDEMPTORYSTÓW W CZASIE RZEZI WOLI 
 

 
 

6 sierpnia 1944 r. trzydziestu redemptorystów zostało zamor-
dowanych w ramach wyniszczania przez oddziały hitlerowskie 
ludności cywilnej stolicy po wybuchu Powstania Warszawskie-
go. Zginęli wszyscy zakonnicy przebywający wówczas w 
klasztorze przy ul. Karolkowej: 15 ojców, 9 braci koadiutorów, 
5 kleryków, 1 nowicjusz. 
 
W pierwszych dniach powstania w klasztorze przy ulicy Karol-
kowej został utworzony punkt powstańczy. Ojcowie przenieśli 
się do piwnic, udzielając pomocy i schronienia okolicznym 
mieszkańcom. W dniu 5 sierpnia oddziały powstańców były 
zmuszone wycofać się w kierunku Starego Miasta. Nad ranem 
6 sierpnia Niemcy otoczyli klasztor i wszystkie osoby w nim 
przebywające przeprowadzili pod eskortą do kościoła św. 
Wojciecha przy ul. Wolskiej, w którym był urządzony obóz 
przejściowy. Tam redemptoryści zostali oddzieleni od grupy. 
Następnie wyprowadzono ich na teren pobliskiej fabryki 
Kirchmayera i Marczewskiego. Tam zostali zabici strzałami w 
tył głowy. W dalszej kolejności Niemcy przeprowadzili egzeku-
cję ludności cywilnej. Według szacunków historyków, w pierw-
szym tygodniu sierpnia hitlerowcy wymordowali ok. 50 tys. 
mieszkańców Woli, realizując rozkaz eksterminacji całej lud-
ności powstańczej Warszawy. 

Tragiczne wydarzenie sprzed 75 lat zostało upamiętnione 9 lat 
temu pomnikiem, który stanął w miejscu egzekucji, naprzeciw 
kościoła św. Wojciecha. Pomnik ma wysokości 2,5 metra i 
wyobraża habit zakonny redemptorysty (czarny granit) wtopio-
ny w biały krzyż. Na pomniku umieszczono napis: „Pamięci 30 
zakonników redemptorystów i około 2 tysięcy mieszkańców 
Woli zamordowanych przez Niemców w fabryce Kirchmayera i 
Marczewskiego w dniu 6 sierpnia 1944 roku. Pozostali wierni 
Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”. Dalej następują nazwiska za-
mordowanych zakonników. Pomnik zaprojektował p. Marek 
Moderau. 
 
Inicjatorem pomysłu postawienia pomnika byli mieszkańcy 
parafii św. Klemensa, świadkowie tamtych tragicznych wyda-
rzeń. Pamiętają oni pomoc, jaką redemptoryści świadczyli 
miejscowej ludności. Ojcowie do końca spowiadali, odprawiali 
Msze św., wydawali skromne posiłki, dawali schronienie prze-
rażonym parafianom i mieszkańcom Woli w piwnicach klasz-
tornych i w pomieszczeniach pod kościołem. Spodziewali się, 
że po wkroczeniu Niemców do klasztoru czeka ich śmierć, 
mieli propozycje ucieczki do Śródmieścia, a jednak wytrwali do 
końca.                                                      Za: www.redemptor.pl  
 

http://www.zyciezakonne.pl/
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi0stCo4e3jAhVGDewKHWTcAcwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.redemptor.pl/6-sierpnia-73-rocznica-rozstrzelania-30-redemptorystow-w-czasie-rzezi-woli/&psig=AOvVaw3KjWiaHEj_uXwtksuxFbw1&ust=1565164235067391
http://www.redemptor.pl/
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  Wiadomości krajowe 
 
 

 

W 75. ROCZNICĘ MASAKRY NA RAKOWIECKIEJ 
 

2 sierpnia tego roku mija 75 lat od pa-
miętnego mordu, jakiego dokonali Niem-
cy w drugim dniu Powstania Warszaw-
skiego w jezuickim Domu Pisarzy przy 
ul. Rakowieckiej. Oprawcy z oddziału SS 
w akcie zemsty za pomoc powstańcom 
zamordowali tu ok. 40 osób, w tym 16 
jezuitów i ponad 20 świeckich. Przełożo-
nego domu, o. Edwarda Kosibowicza, 
zastrzelono tego dnia na skraju Pola 
Mokotowskiego . To tragiczne wydarze-
nie zostało opisane m. in. przez o. Feli-
cjana Paluszkiewicza w książce „Masa-
kra w klasztorze” (Warszawa, Wydaw-
nictwo Rhetos, 2003). Na podstawie tych 
opowieści rok później powstał fabularno-
dokumentalny film w reżyserii Krzysztofa 
Żurowskiego, wyemitowany 2 sierpnia 
2004 r., w 60. rocznicę zbrodni, w 1 
Programie TVP. 
 
Jednym z jezuitów, który przeżył masa-
krę, był o. Aleksander Kisiel , ofiara i 
późniejszy świadek tego bestialstwa. O. 
Kisiel, który te doświadczenia przypłacił 
po wojnie ciężką chorobą psychiczną, w 
czasie wojny prowadził dziennik ducho-
wy zatytułowany „Okruchy” (pozostawio-
ny w rękopisie). Przeżywszy masakrę w 
sierpniu 1944 r., schronił się potem u 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Der-
dach, nieopodal Walendowa pod War-
szawą (miejsca związane ze św. Siostrą 
Faustyną). Pierwszy zapis, jaki zamieścił 
o. Kisiel w swoim dzienniku po tragicz-
nych przeżyciach na Rakowieckiej, nosi 
datę 15 listopada 1944 r. Z perspektywy 
zaledwie kilku miesięcy tak opisuje i 
ocenia swoje niedawne przeżycia. 
 
15 XI 1944 r. Derdy – (rozmównica) 
Jestem tu od 12 września: Siostry Matki 
Bożej Miłosierdzia; dom się nazywa: 
„Zacisze św. Józefa”. Znać tu pobyt O. 
Wiącka, który już jest w niebie [niech mu 
Jezus odpłaci za to dobro posiane w 
duszach ludzi i w mojej]. 
 
Niniejsze „Okruchy” dałem mu do prze-
czytania na jego własną prośbę [miał ich 
nie widzieć nikt z ludzi]. Miałem rację, bo 
jego już nie ma na ziemi, więc tak jest 
jakoby nie czytał. 
 
Dom na Rakowieckiej pusty. Ale ma on 
teraz więcej życia niż wtedy, kiedy cho-

dziło po nim przeszło 40-tu stałych jego 
mieszkańców. Spotkało go szczęście 
udziału w życiodajnym rozlewie krwi. 
Ojcowie i Bracia moi, jakże mi dziś je-
steście drodzy, wy, po których pozostało 
trochę kości i trochę popiołu! A chociaż 
serce czasem mi się ściśnie na myśl, że 
was już nie ma tu, to trwa krótko. Bo wy 
jesteście bliżej mnie teraz, niż wtedy 
kiedyśmy razem zasiadali do stołu (stoły 
jeszcze stoją). A wszystko w Jezusie, 
Panu Naszym.      
 
Czy ja wiedziałem o tym, że tak będzie? 
Nie, bo byłem bezmyślny. [Jezus nazwał 
to snem]. A przecież to takie by-
ło pewne! Dom ten musiał przecież 
odzyskać niepokalaność pierwszego 
budowania. I tak się stało: oto grzechy 
jego obmyte są krwią tych, którzy wy-
brani zostali na całopalenie. A dlaczego 
ty, Ojcze, musiałeś zginąć poza do-
mem? Ty teraz widzisz, gdzie była racja 
i gdybyś wrócił do domu, wiedziałbyś 
już, co miałeś czynić. Ale jużeś zapłacił 
za wszystko, pojednawszy przez krew z 
tym, czegoś nie mógł poznać i zrozu-
mieć z powodu więzów, jakie krępowały 
Twoją duszę.  
 
O dniu pamiętny i święty! Zapisz się w 
mej duszy złotymi zgłoskami ofiary, bo 
przecież o to chodziło! A ty, Niemcze, 
któryś rzucał we mnie granaty, któryś 
strzelał z „rozpylacza” i dobijał strzałem 
rewolwerowym w głowę [trafiłeś w ucho], 
poznaj mocą tej ofiary, czym jesteś. Ty 
chyba nie wiesz, żem słuchał twych 
strzałów, przebaczając ci i modląc się za 
twą duszę. Napiąłeś moje nerwy do 
ostateczności – ale duszy mojej nie 
tknąłeś. Bo te dwie czy trzy godziny 
męki przyjąłem nie z twoich rąk, boś ty 
nie wiedział, coś czynił. Ale ja  wiedzia-
łem. Dziękuję ci za krzyż i za ciemnicę i 
za krew, w której się skąpałem po raz 
pierwszy w życiu. Niech ona obmyje twą 
duszę i wyprowadzi cię z mroku na ja-
sność. Bo ty biedny jesteś, choć myśla-
łeś wtenczas, że to my biedni. O nie, 
pozorny zwycięzco! To zwyciężyli-
śmy my! Dlatego żal mi cię. Jeszcze 
widzę twe dzikie, czarne, odbóstwione 
oczy i ruch twych warg kłamliwych i gest 
twej ręki, odbierającej mi zegarek (niech 
on ci wyliczy godziny zbawienia) i rzut 

pierwszego granatu. Niemcze, przejrzyj i 
padnij na kolana przed tym stosem ciał, 
któryś tak pracowicie ułożył! Ja 
ci przebaczam. 
Zresztą to nie o ciebie chodziło. Tu cho-
dziło o co innego. O to, czego się zupeł-
nie nie domyślasz. I to jed-
no (usprawiedliwia) tłumaczy upadek 
Warszawy. 
– Bo widzisz, tu ma być Betlejem – więc 
musiała być rzeź niewiniątek. 
– Bo widzisz, tu ma być  Zmartwych-
wstanie, więc musiała być Golgota. 
Bo widzisz, stąd ma wyjść światło, więc 
musiała być ciemnica. Rozumiesz? 
 
A teraz idź z oczu moich; niech one 
patrzą na co innego. 
 
Jezu, słyszysz Ty jeszcze to skwiercze-
nie palących się ciał? I ten jęk konające-
go w późną noc? I tę muzykę wody, 
zalewającej kotłownię obok naszej 
ciemnicy? Czy widzisz moja duszę po-
dobną do tej ciemnicy – i ten mój głód – i 
to cieczenie krwi z ran – i ten zapach 
gnijącej krwi na sukni mojej –  i to maja-
czenie gorączkowe mych towarzyszy – i 
te kroki niszczycielskie – i tę bezsenność 
moją pełną zmysłowych omamów – i te 
skurcze lęku – i tę modlitwę moją wy-
schłą i przerażoną – i trzepoczącą myśl 
w duszy: czy przyjdą? Ty pamiętaj o 
tym, jeśli tak trzeba – ja chcę zapo-
mnieć…   
Zapomnieć? 
O, nigdy! 
Już dziś rzucam na się wyrok, jeśli za-
pomnę. Bo tam rodziła się moja NOWA 
WOLA po to, by się stała w nas TWOJĄ. 
 
*** 
Na zdjęciu poniżej: Wspólnota jezuitów 
na Rakowieckiej w Warszawie 
1938/1939 r. W pierwszym rzędzie 
pierwszy z lewej Aleksander Kisiel; drugi 
rząd siedzących – drugi od lewej o. Jan 
Urban, trzeci – o. Jan Pawelski, czwarty 
– o. Edward Kosibowicz, pierwszy od 
prawej o. Józef Warszawski – „Ojciec 
Paweł”, kapelan Powstania Warszaw-
skiego 
 
Materiały pochodzą z Archiwum Prowin-
cji Wielkopolsko-Mazowieckiej TJ Oprac. 
Krzysztof Dorosz SJ    Za: www.jezuici.pl  

http://www.jezuici.pl/
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W LICHENIU DZIEŃ MODLITW W INTENCJI OSÓB 
ŻYJĄCYCH W ZWIĄZKACH NIESAKRAMENTALNYCH 

 
W pierwszą niedzielę sierpnia modlono się w licheńskim Sank-
tuarium, aby osoby żyjące w związkach niesakramentalnych 
uwierzyły, że są przez Boga chciane i kochane, że On robi 
wszystko, by ich do siebie przyprowadzić. 
 
4 sierpnia w Licheniu odbył się Dzień modlitw w intencji osób 
żyjących w związkach niesakramentalnych. Główna Msza 
Święta odprawiona o godz. 12.00 przed Cudownym Obrazem 
Matki Bożej Licheńskiej zgromadziła ok. 3500 uczestników. 
Eucharystii przewodniczył ks. Janusz Kumala MIC, który roz-
poczynając liturgię podkreślił, że „chcemy razem z Maryją 
przybliżyć się do osób żyjących w związkach niesakramental-
nych i wesprzeć w zmaganiu się z przeciwnościami, przycho-
dzącymi często ze strony także wspólnoty Kościoła.” 
 
 W wygłoszonej homilii kustosz Sanktuarium stwierdził: „Maryja 
zna wszystko, co przeżywamy, nie osądza, nie ocenia, nie 
potępia, nie wyklucza ani nie odpycha. Jest Matką ogarniającą, 
przyciągającą. Przy niej możemy doświadczyć tej miłości, za 
którą tęsknią nasze ludzkie serca.” 
 
„Bóg jest Miłością. Każdy z nas jest utkany z miłości, powołany 
do niej. Każdy chce kochać i być kochanym, o co nieustannie 
zabiegamy. W tym stwierdzeniu można streścić całe nasze 
życie” – mówił homileta. „Powołanie do życia małżeńskiego jest 
wielką łaską i darem, wpisanym w nasze człowieczeństwo i 
życie na tej ziemi. Każdy z nas ma rodzinę, z której się wywo-

dzi. Nikt nie żyje poza rodziną, a jej fundamentem jest małżeń-
stwo mężczyzny i kobiety.” 
 
„To jest Wasze prawo być w Kościele i korzystać z darów zba-
wienia, które Kościół ma dla wszystkich” – przypomniał ks. 
kustosz osobom w związkach niesakramentalnych. „Pielęgnuj-
cie tęsknotę za Komunią św., dbajcie o życie modlitwy, słuchaj-
cie słowa Bożego, czyńcie dobro – to jest wasza droga z Bo-
giem w codzienności”, dodając: „Kościół proponuje m.in. drogę 
„białego małżeństwa”, która jest trudna i wymagająca, wymaga 
dojrzałości w wierze, ale otwiera drogę do sakramentu Eucha-
rystii.” Osoby żyjące w tzw. wolnych związkach zachęcił: 
„Otwórzcie się na Chrystusa, a On przemieni i umocni waszą 
miłość”. 
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Po  mszach o godzinie 10.00 i 12.00 dwa małżeństwa, które 
wcześniej żyły w związkach niesakramentalnych, wygłosiły 
swoje świadectwa. Małżonkowie opowiadali o doświadczeniu 
trudów życia bez sakramentów, spotkaniu Jezusa, odnalezieniu 
swojego miejsca w Kościele oraz zmaganiach o życie w czy-
stości i zmianach, które wniosło do ich życia sakramentalne 
małżeństwo. „Czy będąc po rozwodzie, mając partnera i dziec-
ko, mogę należeć do wspólnoty?” – zadawała sobie pytanie 
jedna z kobiet. W odpowiedzi na nie usłyszała od pewnej 
wspólnoty: „Bóg Cię kocha i zaprasza z całym Twoim bagażem 
życiowym”. „Zanim poznaliśmy Pana Jezusa byliśmy martwi 
duchowo” – mówiło drugie małżeństwo -„Nie mieliśmy do siebie 
szacunku i w tym kryzysie, na moje wołanie o pomoc, przy-
szedł do nas Pan Bóg.” 
 
W weekend w Domu Pielgrzyma „ARKA” odbyły się rekolekcje 
maryjne dla małżeństw sakramentalnych i osób żyjących w 
związkach niesakramentalnych. Ich temat to: „Wierność imie-

niem miłości”, w których wzięło udział około 50 osób. „To było 
straszne. Miałam poczucie, że w ogóle nie pasuję do Kościoła. 
Zrobiłam wszystko, by ratować moje małżeństwo, ale mąż 
zrezygnował. Jestem spokojna, bo walczyłam na wszystkich 
frontach. Nie znalazłam jeszcze miejsca w Kościele, ale wiem 
że mam prawo w nim być.” – mówiła jedna z uczestniczek. 
 
W kolejną niedzielę, 11 sierpnia księża marianie zapraszają do 
sanktuarium na „Spotkanie rodzin z Jezusem w domu Matki”. O 
godzinie 12.00 w bazylice zostanie odprawiona Msza św. z 
indywidualnym błogosławieństwem rodzin. 
 
W Sanktuarium istnieje Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie moż-
na porozmawiać z księdzem, psychologiem bądź doradcą życia 
rodzinnego. Na spotkanie w budynku CPR znajdującym się 
nieopodal Golgoty, można się umówić dzwoniąc pod numer 63 
270 81 32 lub pisząc na adres pomoc@lichen.pl. 

  Za: www.lichen.pl 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

15-LECIE BEATYFIKACJI BŁ. AUGUSTA 
CZARTORYSKIEGO W PRZEMYŚLU 
 
W niedzielę, 4 sierpnia 2019 r., 
w kościele Księży Salezjanów 
pw. św. Józefa w Przemyślu odbyła się 
uroczystość z okazji jubileuszu 15-lecia 
beatyfikacji bł. Augusta Czartoryskiego, 
którego doczesne szczątki spoczywają 
właśnie w tej świątyni. 
 

Uroczystej Mszy Świętej dziękczynnej 
za dar beatyfikacji przewodniczył abp 
senior Józef Michalik, który  w  wygło-
szonej homilii przypomniał życie i drogę 
powołania bł. Augusta Czartoryskiego, 
ukazując na tej podstawie potrzebę 
wierności Bogu i swojemu powołaniu, 
szczególnie w obliczu dzisiejszych za-
grożeń duchowych. Wraz z abp. Micha-
likiem przy ołtarzu zgromadzili się ka-
płani z dekanatu Przemyśl II, któ-
ry razem z parafią salezjańską chcieli 
uczestniczyć w modlitwie. 

 
W Eucharystii uczestniczyła także bliska 
krewna bł. Augusta Barbara Czartory-
ska, która zapewniła, że jest on dobrym 
patronem, któremu warto powierzyć 
swoje troski. 
 
Na zakończenie Eucharystii miała miej-
sce adoracja Najświętszego Sakramen-
tu, podczas której czciciele bł. Augusta 
Czartoryskiego modlili się litanią 
do błogosławionego patrona. 

 Za: www.przemysla.pl 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

W MIEJSCU PIASTOWYM NARODOWA MODLITWA 
NA INAUGURACJĘ MIESIĄCA TRZEŹWOŚCI 

 
Sierpień w Polsce od wielu lat przeżywany jest jako miesiąc 
abstynencji, w którym wielu naszych rodaków powstrzymuje się 
całkowicie od spożywania alkoholu. Niektórzy wpisują się do 
ksiąg trzeźwościowych wystawionych w tym czasie w kościo-
łach, inni podejmują takie postanowienie tylko w swoim sercu. 
Ta decyzja może stanowić swoisty test na wolność. Może też 
być duchowym darem, złożonym Bogu z prośbą, aby ktoś z 
bliskich miał siły wydobyć się z nałogu. W każdym przypadku 
jest to piękne świadectwo życia wolnego, którego fundamen-
tem jest trzeźwość. 
 
29 lipca br., w czasie XV Narodowej Modlitwy o Trzeźwość w 
Miejscu Piastowym, Przewodniczący Zespołu Bp Tadeusz 
Bronakowski wygłosił homilię. Poruszył w niej aktualne proble-
my i wskazał na zagrożenia czyhające na dzieci i młodzież, 
które prowadzić mogą do uzależnień. Msza święta transmito-
wana była przez Telewizję Trwam, Radio Maryja i Radio Fara. 

 
Bp Bronakowski powiedział, „że nie tylko alkohol nakłada kaj-
dany na młodzież, a nawet na małe dzieci. Bardzo duża jest 
także skala innych zniewoleń, jak palenie tytoniu, używanie 
narkotyków i innych środków psychoaktywnych, nadaktywność 
w mediach społecznościowych. Młodzi ludzie stają się ofiarami 
nieuprawnionej i nieodpowiedniej do wieku edukacji seksualnej. 
Nie może być na to naszej zgody. Dzieci musimy obronić przed 
zniszczeniem ich dzieciństwa, przed utratą wrodzonej wstydli-
wości i właściwego ich rozwoju. Nie może być też naszej zgody 
na pornografię w Internecie. To wszystko sprawia, że dzieci i 

młodzież, mogą stać się jak towar do wzięcia i handlu. Tutaj 
także państwo, władza musi wprowadzić bariery w Internecie i 
ścigać deprawatorów. Tak jak zdemoralizowanym dorosłym 
zależy, żeby wychować sobie takich jak oni towarzyszy, tak 
biznes od hazardu, produkuje gry wprowadzające młodych w 
hazard i wpływające destrukcyjnie na osobowość. Ostatnio 
może nie jest tak głośno o działalności sekt, które stosują tech-
niki manipulacyjne, ale nadal przed sektami należy chronić 
dzieci.  
 

 
 
Dziś wszyscy dostrzegamy podobne zjawisko do sekt, bo też 
wykorzystujące manipulację, stosowaną przez różne grupy 
propagujące szkodliwe hasła bez podstaw naukowych i odnie-
sień do faktów. Wśród chrześcijan zawsze stosowano zasadę 
miłości bliźniego, nigdy nikim nie pogardzano, więc skąd ten 
krzyk na ulicach i nienawiść do ludzi Kościoła i zdrowej rodziny, 
do instytucji pragnących pokoju? Pamiętamy przecież, jak 
komunistom przeszkadzała zdrowa rodzina, jak przeszkadzał 
Kościół, bo jedynie tam było wolne i zdroworozsądkowe myśle-

http://pomoc.lichen.pl/
http://www.lichen.pl/
http://www.przemysla.pl/
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nie. Manipulacja społeczna i ideologizacja w przestrzeni pu-
blicznej, która godzi w podstawowe prawa i występuje przeciw 
istniejącemu porządkowi prawnemu powinna być zakazana, a 
instytucje prorodzinne i narodowotwórcze powinny być wspie-
rane przez państwo”. 
 
Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i 
Osób Uzależnionych podzielił się osobistym doświadczeniem: 
„Pozwólcie, że podzielę się swoim osobistym świadectwem 
pełnej, dobrowolnej abstynencji od zawsze, od dzieciństwa. 
Jestem abstynentem z wyboru, bo wiem, jak wspaniałym fun-
damentem życia w zjednoczeniu z Chrystusem jest ten dar. 
Jestem głęboko przekonany, że właśnie dobrowolna abstynen-

cja czyni wrażliwym serce człowieka na dramat bliźnich pogrą-
żonych w nałogach. Ona nie sprawia, że człowiek czuje się 
lepszy od innych, czy tych, którzy zachowują umiar w piciu, czy 
tych, którzy są zniewoleni. Dobrowolna abstynencja sprawia, 
że ma się więcej sił i odwagi na walkę o wolność swoją i bliź-
nich. Dlatego dzisiaj w Miejscu Piastowym, przywołując wsta-
wiennictwa Najświętszej Maryi Panny, Świętego Michała Ar-
chanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza, proszę wszystkich, 
aby w sierpniu ofiarnym sercem złożyli dar dobrowolnej absty-
nencji od alkoholu. Ufam, że dla wielu z tych, którzy się na to 
zdecydują, którzy doświadczą błogosławieństwa tej drogi, abs-
tynencja od alkoholu stanie się stylem życia”. 

Za: Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

„WARSZTATY MUZYKI 
NIEZWYKŁEJ”  ZAKOŃCZONE 
 
Trzy fenomenalne koncerty, cztery nie-
codzienne nabożeństwa, siedem kazań i 
sześć konferencji oraz wiele godzin 
ćwiczeń muzycznych i indywidualnych 
konsultacji odbytych przez prawie 300 
uczestników – tak w liczbach można 
podsumować tegoroczne wydarzenie. 
Od poniedziałku do niedzieli co rano 
uczestnicy z całej Polski wypełniali do-
minikański klasztor. Dzień rozpoczynali 
od śpiewanej wspólnie jutrzni, a potem 
brali udział w ćwiczeniach śpiewu w 
różnych grupach: w podziale na głosy i 
chóry. 
 
Po uroczystej Mszy świętej w samo 
południe w Bazylice Świętej Trójcy i 
przerwie obiadowej wracali na zajęcia 
w sekcjach tematycznych z chorału 
gregoriańskiego, prowadzenia scholi, 
emisji głosu, impostacji, polifonii korsy-
kańskiej, polskiego śpiewu ludowego 
oraz śpiewu bizantyjskiego. Efektami 
swojej pracy mogli wykorzystać podczas 
Eucharystii w kolejnym dniu. 
 
– „Doświadczenie piękna, choć funda-
mentalne w liturgii, nie może być celem 
samym w sobie” – mówi o założeniach 
warsztatów o. Dominik Jurczak, prezes 
Dominikańskiego Ośrodka Liturgiczne-
go. – „Piękno ma prowadzić do rozsma-
kowywania się w Tym, który jest źródłem 
piękna! Dlatego podczas tegorocznych 
warsztatów chcemy uczynić krok dalej, 
chcemy uczyć się, jak w poszukiwaniu 
piękna nie zatrzymać się jedynie na 
walorach artystycznych, ale jak dołączyć 
do chóru aniołów, by wraz z nimi nucić 
„święty, święty, święty” – wyjaśnił. 
 
Warsztaty Muzyki Niezwykłej, organizo-
wane przez Dominikański Ośrodek Li-
turgiczny od 2013 roku, znane są także 
z wieczornych koncertów i nabożeństw 
otwartych dla szerokiej publiczności, na 

które oprócz samych uczestników, za-
proszeni byli wszyscy. 
 
Prawykonanie „Noli me tangere” 

 
Bardzo dobrymi opiniami obdarzone 
zostały trzy tegoroczne koncerty. 
W poniedziałek zebrani w bazylice mogli 
usłyszeć prawykonanie muzycznej me-
dytacji na święto św. Marii Magdaleny 
„Noli me tangere”. Było to prawykonanie 
utworu, zainspirowanego ewangeliczną 
sceną spotkania Zmartwychwstałego 
Jezusa z Marią Magdaleną. Muzykę 
stworzyli związani z Fundacją kompozy-
torzy Paweł Bębenek, Urszula Rogala i 
Tomasz Samulnik OP. Dwunastooso-
bowemu zespołowi wokalnemu towarzy-
szyli znani artyści jazzowi: Piotr Baron 
(saksofon) i Maciej Adamczak (kontra-
bas). 
 

 
 
– „Noli me tangere” („nie dotykaj mnie”) 
jest zaproszeniem do pójścia po śladach 
Marii Magdaleny, zachętą do wsłuchania 
się w Jej świadectwo dotyczące życia, 
śmierci i zmartwychwstania Pana Jezu-
sa” – mówi kontrabasista Maciej Adam-
czak. – „Wybranym z Pisma Świętego 
tekstom, z zachowaniem ich oryginalne-
go kształtu i brzmienia, nadano formy 
krótszych i dłuższych utworów muzycz-
nych, w taki sposób, aby poprzez wielo-
krotne ich powtarzanie, utrwalanie i 
rozważanie stworzyć przestrzeń dla 
chrześcijańskiej modlitwy i medytacji”. 
 
We wtorek odbyło się nabożne śpiewa-
nie zaduszne w zabytkowych krużgan-
kach klasztoru, które są równocześnie 
zakonnym cmentarzem. Nabożeństwo 

oparte na starych klasztornych zapi-
skach zbudowane zostało na pięciu sta-
cjach, pomiędzy którymi przemieszczali 
się uczestnicy z modlitwą i  śpiewem. 
 
W środę uczestnicy warsztatów mieli 
okazję wziąć udział w tradycyjnym czu-
waniu przed świętem św. Jakuba Apo-
stoła – tzw. gregoriańskim „matutinum”. 
Jest to rodzaj modlitwy, który uczy po-
święcania czasu dla Pana Boga mimo 
wszelkich niesprzyjających czynników: 
zmęczenia, pośpiechu czy przyzwycza-
jenia do życia w dużym tempie, dykto-
wanym przez technologię. 
 
– „Towarzyszami tegorocznej edycji była 
niemała grupa świętych” – zaznacza o. 
Jurczak. – „Maria Magdalena, która 
pierwsza wyśpiewała prawdę o zmar-
twychwstaniu Jezusa, Brygida, Kinga, 
apostoł Jakub, Joachim i Anna, rodzice 
Najświętszej Maryi Panny. Ich wsta-
wiennictwo i przykład były dla nas inspi-
racją, jak anielski hymn święty, święty, 
święty wypowiadać nie tylko ustami, ale 
całym naszym życiem”. 
 
Efekty ciężkiej pracy 

 
Codziennie po przerwie obiadowej – 
podczas której uczestnicy warsztatów 
mogli korzystać ze specjalnych zniżek w 
dwudziestu czterech najlepszych oko-
licznych restauracjach – miała miejsce 
katecheza o. Łukasza Miśki OP, 
transmitowana także na żywo 
w internecie. Rekolekcyjny wymiar wy-
darzenia uwydatniały także kazania o. 
Dominika Jurczaka OP, wygłaszane 
podczas codziennych Mszy. 
 
W kazaniu podczas niedzielnej Mszy św. 
kończącej warsztaty, o. Jurczak podkre-
ślił, że uczestnictwo w warsztatach nie 
jest po to, aby stanąć na piedestale jako 
ekspert, ale by jako uczeń dzielić się 
zdobytym doświadczeniem, wrażliwo-
ścią i spotkaniem z żywym Bogiem. 
Celem warsztatów jest zgromadzenie 
całego środowiska z całej Polski, by móc 
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wspierać celebracje liturgiczne 
w parafiach i wspólnotach. 
 
Fundacja Dominikański Ośrodek Litur-
giczny dąży do tego, by wszyscy mogli 

świadomie uczestniczyć w pięknej litur-
gii. Organizuje warsztaty, rekolekcje i 
katechezy, wydaje książki i nagrania 
muzyczne oraz tworzy przedmioty, które 
podkreślają treść i godność celebracji 

liturgicznej, a także organizuje środowi-
sko osób zaangażowanych w odnowę 
liturgii. Jest organizacją pożytku publicz-
nego.

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NAZARETANKI W DOMU MATKI I DZIECI W LIPNIKU 
 
Kiedy ks. Robert Kurpios, dyrektor bielsko-żywieckiej Caritas, 
zadzwonił do sióstr nazaretanek w Krakowie i usłyszał, że 
niestety nie ma ich bo poszły na… szkołę rodzenia, wiedział że 
trafił idealnie! 
 
W Domu Matki i Dzieci Caritas przy ul. Ks. Brzóski w Bielsku-
Białej Lipniku mieszkają już od miesiąca. Ale to w czwartek 1 
sierpnia zostały oficjalnie przywitane. Trzy pierwsze siostry ze 
Zgromadzenia Sióstr Najświętszej  Rodziny z Nazaretu – naza-
retanki – rozpoczęły pracę w diecezji bielsko-żywieckiej: kie-
rownik domu s. Blanka Stawniczy, s. Alojza Gadalińska – pie-
lęgniarka i s. Estera Wykurz – opiekunka. Wsparciem dla nich 
są Małgorzata Bielicka i Aleksandra Sumera. Dom działa cało-
dobowo, funkcjonuje przy nim także Okno Życia, wymagające 
stałej gotowości pracowników placówki. 
 
– Proces poszukiwania zgromadzenia, które w miejsce sióstr 
Córek Bożej Miłości podjęłoby się prowadzenia domu trochę 
trwał – uśmiecha się ks. Robert Kurpios. – Kiedy zadzwoniłem 
do siostry prowincjalnej Pauli Szuby i zaproponowałem objęcie 
naszego domu, nie powiedziała od razu tak. Ale nazajutrz była 
zdecydowana obejrzeć dom. Po dwóch dniach siostry już tu 
były z odwiedzinami – rozpoczęliśmy prace, które pozwoliłyby 
siostry przyjąć; przygotowaliśmy nowy regulamin tego miejsca i 
Okna Życia. Ku mojej ogromnej radości, siostry już są z nami. 
Dziękuję im. To miejsce szczególne, gdzie otaczamy troską 
życie, które Bóg każdemu z nas dał. Ufam, że ten dom będzie 
żył dla nas, dla diecezji, że będzie otoczony troską i modlitwą 
nas wszystkich. 
 
Uroczystość oficjalnego powitania sióstr rozpoczęła Msza św., 
sprawowana w kaplicy domu, przy relikwiach założycielki naza-
retanek – bł. Franciszki Siedliskiej oraz jedenastu Męczennic z 
Nowogródka – pod przewodnictwem bp. Romana Pindla. Przy 
ołtarzu stanęli także: ks. Robert Kurpios, proboszcz z Lipnika, 
ks. Jerzy Wojciechowski, ks. Henryk Zątek i ks. Tomasz Ja-
rosz. 
 
W homilii biskup zaprosił do refleksji nad szczególnym miej-
scem, jakim w wielu obiektach – w tym także w Domu Matki i 
Dziecka – jest kaplica. – Szalenie ważne jest jak ten przybytek 
Pański, ta mała świątynia, kaplica w tym domu, będzie funkcjo-
nować, jak bardzo będzie miejscem upragnionym, nawiedza-
nym, w którym będzie się wiele dokonywało – mówił bp Pindel. 
– Bo po to jest kaplica w takim domu jak ten… 
 
– Tam, gdzie jest matka, tam musi być i życie – mówił na za-
kończenie Mszy św. ks. Kurpios. – Dziś dziękujemy dobremu 
Bogu za dar, jakim jest życie każdego z nas, ale też i chcemy 

podziękować za ten dom, w którym to życie jest otoczone 
szczególną troską. 
 
Po Mszy św. każdy mógł także uczcić relikwie założycielki 
nazaretanek. 
 
Dziś w domu mieszka siedem kobiet i ośmioro dzieci. Wszyst-
kie oczekują na narodziny najmłodszego mieszkańca – Niko-
dema. 
 

 
 
Siostry, które rozpoczynają tu pracę, mają już spore doświad-
czenie – nie tylko osobiste, jako starsze siostry młodszego 
rodzeństwa i opiekunki dzieci. Doświadczenia nabierały także 
w podobnym domu prowadzonym przez nazaretanki w Krako-
wie. Wszystkie także ukończyły szkołę rodzenia! – Dziewczyny 
w ciąży, które przychodzą do nas, są na różnym jej etapie. 
Często ciąża nie była odpowiednio zabezpieczona, prowadzo-
na przez lekarza czy położną. Zdobyta na tym kursie wiedza 
pomaga także nam – nawet psychicznie – w takich sytuacjach 
– podkreślają. 
 
– Słowa, które określają naszą misję w tym miejscu to: towa-
rzyszyć, prowadzić, obdarować i uczyć, by to obdarowanie było 
z dużą odpowiedzialnością, żeby to, co przekazujmy było do-
brym wyposażeniem, z którym mamy podejmą w przyszłości 
odpowiedzialne decyzje dotyczące swojego życia – mówi s. 
Blanka. 
 
Przez życzliwość, serdeczność i gościnność sióstr charyzmat 
nazaretański zadomowił się już w Lipniku bardzo mocno. – 
Nazaret jest prosty i otwarty – podkreśla s. Blanka. – To miej-
sce ukrycia w pewnym sensie, sam Pan Jezus prowadził w 
Nazarecie życie ukryte przez 30 lat – ale naszym charyzmatem 
jest także gościnność i otwartość. Czujemy się szczególnie 
posłanie do rodzin, do dzieci. To dla nas ogromna radość.  

Za: www.bielsko.gosc.pl  

____________________________________________________________________________________________________________________ 
  

KONSEKRACJA PUSTELNICY W ELBĄGU 
 
Wieczyste śluby pustelnicze w elblą-
skiej katedrze złożyła s. Maria Jana od 
Trójcy Przenajświętszej. 
Wyjątkowa i obecnie bardzo rzadko 
spotykana w Kościele katolickim uro-

czystość miała miejsce dziś w katedrze 
św. Mikołaja w Elblągu. Wieczyste 
śluby pustelnicze złożyła tam s. Maria 
Jana od Trójcy Przenajświętszej. 
 
– Droga Małgorzato, od dziś s. Jano od 
Trójcy Przenajświętszej – zwracał się 
do składającej profesję biskup elbląski 

Jacek Jezierski. – Pustelnicza chrze-
ścijanka jest poświęcona Bogu, stale 
podąża za Jezusem – wskazywał. 
 
Jak przypominał w homilii pasterz 
diecezji elbląskiej, obok istnienia insty-
tutów życia konsekrowanego, czyli 
różnych form życia zakonnego, Kościół 

http://www.bielsko.gosc.pl/
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uznaje także życie pustelnicze, samot-
nicze. – Jest to forma indywidualna 
życia konsekrowanego, polegająca na 
pewnej surowości, a zwłaszcza na 
odsunięciu się od bieżących spraw, 
odosobnieniu i wytrwałym milczeniu – 
wyjaśniał. 
 
Do stanu pustelników w Kościele 
wchodzi się poprzez publiczne zobo-

wiązanie się do zachowania trzech rad 
ewangelicznych. Chodzi o życie proste 
i ubogie, rezygnację z tworzenia mał-
żeństwa i rodziny oraz o zachowanie 
więzi z Kościołem diecezjalnym. 
 
– Panu Bogu miłosiernemu i wszech-
mogącemu ślubuję stałość w pustelni-
czym stanie, posłuszeństwie, ubóstwie 
i czystości oraz klauzurę duchową – 

mówiła s. Jana, składając profesję. – 
Wobec Boga, Najświętszej Maryi Pan-
ny, wszystkich aniołów i świętych, 
księdza biskupa elbląskiego, kapłanów 
i wszystkich osób tu obecnych z poko-
rą proszę o modlitwę za mnie i włącze-
nie mnie do stanu pustelnic i pustelni-
ków – zakończyła swoją prośbę. 

Za:  www.elblag.gosc.pl   

 
 
 
 

Refleksja tygodnia 
 
 
 

 

FRANCISZEK DO KAPŁANÓW W 160. ROCZNICĘ ŚMIERCI PROBOSZCZA Z ARS  
 
 

 

Powołanie jest nie tyle naszym wyborem, ile odpowiedzią 
na bezinteresowne wezwanie Pana. Warto nieustannie 
powracać  do tych ewangelicznych fragmentów, które 
ukazują nam Jezusa, który się modli, wybiera i powołuje, 
„aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie 
nauki” (Mk 3, 14) – napisał Ojciec Święty Franciszek w 
liście do kapłanów ogłoszonym w 160. rocznicę śmierci 
św. Proboszcza z Ars, 4 sierpnia 2019 roku. 

Publikujemy pełny tekst listu: 
 
Drodzy Bracia, 
Wspominamy 160.rocznicę śmierci świętego Proboszcza z Ars, 
którego Pius XI zaproponował jako patrona wszystkich pro-
boszczów świata[1]. W dzień jego święta pragnę napisać do 
was ten list, kierując go nie tylko do proboszczów, ale także do 
was wszystkich, braci kapłanów, którzy nie czyniąc szumu 
„porzucacie wszystko”, by zaangażować się w codzienne życie 
waszych wspólnot. Do was, którzy podobnie jak Proboszcz z 
Ars pracujecie w „okopach”, dźwigacie na ramionach ciężar 
dnia i spiekoty (por. Mt 20, 12) i, narażeni na niezliczone sytua-
cje codziennie „tracicie twarz”, nie przypisując sobie zbyt wiel-
kiego znaczenia, aby lud Boży był otoczony opieką i wspar-
ciem. Zwracam się do każdego z was, którzy przy wielu oka-
zjach, niezauważalnie i ofiarnie, w zmęczeniu i trudzie, choro-
bie czy przygnębieniu podejmujecie misję jako służbę Bogu i 
jego ludowi, i pomimo wszystkich trudności drogi zapisujecie 
najpiękniejsze karty życia kapłańskiego. 
 
Jakiś czas temu wyraziłem biskupom włoskim swój niepokój, że 
w wielu regionach nasi księża czują się wyśmiewani i „obwinia-
ni” z powodu przestępstw, których nie popełnili, i powiedziałem, 
że muszą oni znaleźć w swoim biskupie starszego brata i ojca, 
który by dodawał im otuchy w tych trudnych czasach, pobudzał 
ich i wspierał w drodze[2]. 
 
Jako starszy brat i ojciec ja też chcę być blisko, przede wszyst-
kim, aby wam podziękować w imieniu świętego, wiernego ludu 

Bożego za wszystko, co od was otrzymuje i z mej strony za-
chęcić was do odnowienia tych słów, które Pan wypowiedział 
tak czule w dniu naszych święceń i które stanowią źródło na-
szej radości: „Już was nie nazywam sługami […], ale nazwałem 
was przyjaciółmi” (J 15, 15)[3]. 
 
SMUTEK 

 
„Napatrzyłem się na udrękę ludu mego” (Wj 3, 7). 
W ostatnim czasie mogliśmy wyraźniej usłyszeć krzyk, często 
milczący i zmuszony do milczenia, naszych braci, ofiar nadużyć 
władzy, sumienia i wykorzystywania seksualnego popełnionych 
przez wyświęconych szafarzy. Niewątpliwie jest to czas cier-

pienia w życiu ofiar, które doznały różnych form przemocy; 
także dla ich rodzin i dla całego Ludu Bożego. 
 
Jak wiecie, jesteśmy bardzo głęboko zaangażowani we wdra-
żanie reform niezbędnych, by pobudzić od samych źródeł kul-
turę opartą na trosce duszpasterskiej, tak aby styl wykorzysty-
wania nie mógł znaleźć miejsca do rozwoju, a tym bardziej do 
utrwalenia się. Nie jest to zadanie łatwe, i pilnie wymaga zaan-
gażowania wszystkich. Jeśli w przeszłości zaniedbanie mogło 
przekształcić się w jakąś formę reakcji, to dzisiaj chcemy, aby 
nawrócenie, przejrzystość, szczerość i solidarność z ofiarami 
stały się naszym sposobem tworzenia historii i pomagały nam 
być bardziej wrażliwymi na wszystkie ludzkie cierpienia[4]. 
 
Smutek ten nie jest też obojętny kapłanom. Mogłem to stwier-
dzić podczas różnych wizyt duszpasterskich zarówno w mojej 
diecezji, jak i w innych, gdzie miałem okazję odbywać spotka-
nia i osobiste rozmowy z księżmi. Wielu z nich wyraziło obu-
rzenie tym, co się stało, a także swego rodzaju niemoc, ponie-
waż oprócz „wyczerpania z powodu swego oddania, przeżyli 
szkody spowodowane podejrzeniami i zwątpieniami, które w 
niektórych lub wielu z nich mogły zasiać wątpliwości, lęk i nie-
ufność”[5]. Dotarło wiele listów od księży, którzy podzielają to 
uczucie. Z drugiej strony cieszy, gdy spotyka się pasterzy, 
którzy, widząc i poznając cierpienia ofiar i Ludu Bożego, mobi-
lizują się, szukają słów i dróg nadziei. 
 
Nie zaprzeczając i nie lekceważąc szkód wyrządzonych przez 
niektórych z naszych braci, niesprawiedliwością byłoby nie 
wyrażenie uznania dla wielu kapłanów, którzy nieustannie i 
uczciwie dają wszystko, czym są i co mają, dla dobra innych 
(por. 2 Kor 12, 15) i rozwijają ojcostwo duchowe, które potrafi 
płakać z tymi, którzy płaczą. Nie da się zliczyć księży, którzy 
czynią ze swojego życia dzieło miłosierdzia w regionach lub 
sytuacjach, które są często niegościnne, oddalone lub opusz-
czone, ryzykując nawet własnym życiem. Doceniam i dziękuję 
za wasz odważny i stały przykład, który w chwilach zawirowań, 
wstydu i smutku ukazuje nam, że z radością stale narażacie się 
dla Ewangelii[6]. 
 
Jestem przekonany, że o ile jesteśmy wierni woli Bożej, to 
czasy kościelnego oczyszczenia, których doświadczamy, uczy-
nią nas bardziej radosnymi i prostymi, a w niedalekiej przyszło-
ści będą bardzo owocne. „Nie zniechęcajmy się! Pan oczysz-
cza swoją Oblubienicę i nawraca nas wszystkich do siebie. 
Sprawia, że doświadczamy tych prób, abyśmy zrozumieli, że 
bez Niego jesteśmy prochem. Ocala nas od obłudy, od ducho-
wości pozorów. Tchnie swego Ducha, aby przywrócić piękno 
swojej Oblubienicy, pochwyconej na rażącym cudzołóstwie. 
Warto, abyśmy dziś wzięli 16 rozdział Ezechiela. Mówi on o 

http://www.elblag.gosc.pl/
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historii Kościoła. Każdy z nas może powiedzieć: to moja histo-
ria. A w końcu, ale poprzez twój wstyd, nadal będziesz paste-
rzem. Nasza pokorna skrucha, która trwa milcząco pośród łez 
w obliczu potworności grzechu i niezgłębionej wielkości Bożego 
przebaczenia, to ona, ta pokorna skrucha jest początkiem na-
szej świętości”[7]. 
 
WDZIĘCZNOŚĆ 

 
Nieustannie dziękuję za was (por. Ef 1, 16). 

Powołanie jest nie tyle naszym wyborem, ile odpowiedzią na 
bezinteresowne wezwanie Pana. Warto nieustannie powracać  
do tych ewangelicznych fragmentów, które ukazują nam Jezu-
sa, który się modli, wybiera i powołuje, „aby Mu towarzyszyli, 
by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki” (Mk 3, 14). 
 
Chciałbym przywołać tutaj wspaniałego nauczyciela życia ka-
płańskiego w mojej ojczyźnie, ks. Lucio Gerę, który przemawia-
jąc do grupy kapłanów w czasach wielu prób w Ameryce Łaciń-
skiej, powiedział do nich: „zawsze, ale przede wszystkim w 
próbach, musimy powracać do tych jasnych chwil, w których 
doświadczyliśmy powołania Pana, aby poświęcić całe nasze 
życie na Jego służbę”. To właśnie, co lubię nazywać „deutero-
nomiczną pamięcią powołania”, pozwala nam powracać „do 
tego palącego punktu, w którym Boża łaska dotknęła mnie na 
początku drogi. To od tej iskry mogę rozpalić ogień na dzisiaj, 
na każdy dzień, i nieść ciepło i światło moim braciom i sio-
strom. Od tej iskry rozpala się pokorna radość, taka radość, 
która nie uwłacza cierpieniu i rozpaczy, radość dobra i łagod-
na”[8]. 
 
Pewnego dnia wypowiedzieliśmy „tak”, które zrodziło się i do-
rastało w łonie wspólnoty chrześcijańskiej dzięki tym „świętym z 
sąsiedztwa”[9], którzy ukazali nam z prostą wiarą, jak wiele jest 
warte oddanie wszystkiego dla Pana i Jego Królestwa. „Tak”, 
którego zasięg miał i będzie miał nieoczekiwaną transcenden-
cję, a wiele razy nie będziemy w stanie wyobrazić sobie 
wszystkiego, co ono było i jest w stanie zrodzić. Dobrze, gdy 
starszy kapłan jest otoczony i odwiedzany przez tych malu-
chów – którzy teraz stali się dorosłymi – a których na początku 
swej posługi ochrzcił i którzy przychodzą z wdzięcznością, by 
mu przedstawić swoją rodzinę! Tam odkryliśmy, że zostaliśmy 
namaszczeni, aby namaszczać, a namaszczenie Boga nigdy 
nie zawodzi i sprawia, że mówię wraz z Apostołem: „nie za-
przestaję dziękczynienia, wspominając was” (Ef 1, 16) i całe 
dobro, które uczyniliście. 
 
W chwilach trudności, kruchości, podobnie jak w słabościach, 
w których ujawniają się nasze ograniczenia, kiedy najgorszą z 
wszystkich pokus jest trwanie w przeżuwaniu przygnębie-
nia[10], załamując spojrzenie, osąd i serce, to w tych chwilach 
ważne jest – nawet ośmieliłbym się powiedzieć: kluczowe – nie 
tylko nie zatracenie pełnej wdzięczności pamięci o przejściu 
Pana w naszym życiu, pamięci Jego miłosiernego spojrzenia, 
które zaprosiło nas, byśmy dla Niego i dla Jego ludu poświęcili 
swe życie, ale byśmy mieli także odwagę, by zastosować ją w 
praktyce i byśmy wraz z Psalmistą potrafili skonstruować nasz 
własny śpiew uwielbienia, „bo Jego łaska na wieki” (por. Ps 
136[135]). 
 
Wdzięczność jest zawsze „potężną bronią”. Tylko jeśli potrafi-
my rozważać i konkretnie dziękować za wszystkie gesty miło-
ści, wielkoduszności, solidarności i zaufania, a także przeba-
czenia, cierpliwości, wytrwałości i współczucia, z jakimi zostali-
śmy potraktowani, pozwolimy by Duch dał nam to świeże po-
wietrze, zdolne do odnowienia (a nie załatania) naszego życia i 
misji. Pozwólmy, by podobnie jak u Piotra w poranek „cudow-
nego połowu”, nasze dostrzeżenie całego otrzymanego dobra 

rozbudziło w nas zdolność zadziwienia i dziękczynienia, żeby 
nas doprowadzić do powiedzenia: „Wyjdź ode mnie, Panie, bo 
jestem człowiek grzeszny” (Łk 5, 8), a po raz kolejny usłyszymy 
z ust Pana Jego wezwanie: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz 
łowił” (Łk 5, 10), „bo Jego łaska na wieki” (por. Ps 135). 
 
Bracia, dziękuję za waszą wierność wobec podjętych zobowią-
zań. To naprawdę znamienne, że w społeczeństwie i kulturze, 
która przekształciła w wartość „to, co płynne”, są osoby, które 
nie boją się zaryzykować i starają się podejmować zobowiąza-
nia na całe życie. Zasadniczo mówimy, że nadal wierzymy w 
Boga, który nigdy nie zerwał swego przymierza, nawet gdy my 
je zerwaliśmy niezliczoną ilość razy. Zachęca to nas do świę-
towania wierności Boga, który nigdy nie przestaje ufać, wierzyć 
i stawiać na nas pomimo naszych ograniczeń i grzechów, i 
zaprasza nas do uczynienia tego samego. Zdając sobie spra-
wę, że niesiemy skarb w naczyniach glinianych (por. 2 Kor 4, 7) 
wiemy, że Pan okazuje się zwycięzcą w słabości (por. 2 Kor 

12, 9), nigdy nie przestaje nas wspierać i wzywać, dając nam w 
zamian stokrotnie więcej (por. Mk 10, 29-30), „bo Jego łaska na 
wieki”. 
 
Dziękuję wam za radość, z jaką umieliście oddać swoje życie, 
okazując serce, które przez lata walczyło i zmagało się, aby nie 
stać się ciasnym i gorzkim, a wręcz przeciwnie, codziennie było 
poszerzane przez miłość do Boga i Jego ludu. Serce, którego, 
podobnie jak dobre wino, czas nie zakwasił, ale dał mu coraz 
lepszą jakość; „bo Jego łaska na wieki”. 
 
Dziękuję, ponieważ staracie się umacniać więzy braterstwa i 
przyjaźni we wspólnocie kapłańskiej i ze swoim biskupem, 
wspierając się nawzajem, troszcząc się o tego, kto jest chory, 
szukając tych, którzy się wyizolowali, wspierając i ucząc się 
mądrości od osób starszych, dzieląc się dobrami, potrafiąc 
razem śmiać się i płakać… Jakże potrzebne są te przestrzenie! 
I nawet trwając konsekwentnie i wytrwale, gdy musieliście 
podjąć jakąś trudną misję lub pobudzić brata do podjęcia swej 
odpowiedzialności; „bo Jego łaska na wieki”. 
 
Dziękuję za świadectwo wytrwałości i „znoszenia” (hypomoné) 
w trudach duszpasterskich, które wielokrotnie, pobudzone 
parrezją pasterza[11], prowadzi nas do zmagania z Panem na 
modlitwie, jak Mojżesz w tym odważnym i ryzykownym wsta-
wiennictwie za lud (por. Lb 14, 13-19; Wj 32, 30-32; Pwt 9, 18-
21); „bo Jego łaska na wieki”. 
 
Dziękuję, ponieważ codziennie sprawujecie Eucharystię i miło-
siernie działacie duszpastersko w sakramencie pojednania, bez 
rygoryzmu i pobłażliwości, biorąc na siebie ciężar osób i towa-
rzysząc im na drodze nawrócenia ku nowemu życiu, jakie Pan 
daje nam wszystkim. Wiemy, że po stopniach miłosierdzia 
możemy zejść do najniższego punktu ludzkiej kondycji – w tym 
słabości i grzechu – i wznieść się do najwyższego punktu bo-
skiej doskonałości: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest 
miłosierny”[12]. Aby być w ten sposób „zdolnymi do ogrzewania 
serc osób, do wchodzenia w ich noc, by móc z nimi rozmawiać, 
ale także, by wejść w ich noc, ciemność, nie zatracając siebie 
samych”[13]; „bo Jego łaska na wieki”. 
 
Dziękuję, ponieważ żarliwie namaszczacie i głosicie wszystkim 
„w porę i nie w porę” Ewangelię Jezusa Chrystusa (por. 2 Tm4, 
2), badając serce swojej wspólnoty, „by szukać, gdzie jest żywe 
i żarliwe pragnienie Boga, a także gdzie ten dialog, pełen miło-
ści, został przytłumiony lub nie mógł okazać się owocnym”[14]; 
„bo Jego łaska na wieki”. 
 
Dziękuję wam za każdą z tych sytuacji, kiedy dogłębnie wzru-
szeni przyjęliście tych, którzy upadli, opatrzyliście ich rany, 
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dając ciepło ich sercom, okazując czułość i współczucie jak 
Samarytanin z przypowieści (por. Łk 10, 25-37). Nic nie jest tak 

pilne jak te rzeczy: bliskość, solidarność, bycie blisko ciała 
cierpiącego brata. Ileż dobra czyni przykład kapłana, który 
zbliża się, a nie dystansuje od ran swoich braci![15] Jest to 
odzwierciedlenie serca pasterza, który nauczył się duchowego 
smaku odczuwania jedności ze swoim ludem[16]; który nie 
zapomina, że z niego wyszedł i że jedynie jemu służąc, odnaj-
dzie i będzie mógł wyjaśnić swoją najczystszą i najpełniejszą 
tożsamość, która pozwala mu rozwijać surowy i prosty styl 
życia, bez godzenia się na przywileje, które nie mają smaku 
Ewangelii; „bo Jego łaska na wieki”. 
 
Dziękujemy również za świętość wiernego Ludu Bożego, do 
którego prowadzenia zostaliśmy zaproszeni i poprzez który 
Pan karmi nas i troszczy się także o nas, przez dar możliwości 
podziwiania tego ludu „w rodzicach, którzy z wielką miłością 
pomagają dorastać swoim dzieciom, w mężczyznach i kobie-
tach pracujących, by zarobić na chleb, w osobach chorych, w 
starszych zakonnicach, które nadal się uśmiechają. W tej wy-
trwałości, aby iść naprzód, dzień po dniu, widzę świętość Ko-
ścioła walczącego”[17]. Dziękujemy za każdego z nich i po-
zwólmy, aby ich świadectwo nam pomogło i dodawało otuchy; 
„bo Jego łaska na wieki”. 
 
ODWAGI 

 
Chcę, byście się czuli pokrzepieni (por. Kol 2, 2). 
Moim drugim wielkim pragnieniem, cytując słowa św. Pawła, 
jest towarzyszenie wam w odnowieniu naszej odwagi kapłań-
skiej, która jest przede wszystkim owocem działania Ducha 
Świętego w naszym życiu. W obliczu bolesnych doświadczeń 
wszyscy potrzebujemy pocieszenia i dodania otuchy. Misja, do 
której zostaliśmy powołani, nie oznacza, że jesteśmy odporni 
na cierpienie, ból, a nawet niezrozumienie[18]; przeciwnie, 
żąda od nas, abyśmy stawili im czoło i podjęli je, pozwalając 
Panu, aby je przemienił, a nas bardziej upodobnił do Niego. „W 
ostatecznym rozrachunku brak szczerego, bolesnego i modli-
tewnego uznania naszych ograniczeń, jest tym, co uniemożli-
wia łasce lepsze działanie w nas, ponieważ nie pozostawia jej 
miejsca na wzbudzenie tego możliwego dobra, włączającego 
się w proces szczerego i rzeczywistego rozwoju”[19]. 
 
Dobrym „testem”, pozwalającym poznać w jakim stanie znajdu-
je się nasze pasterskie serce, jest zadanie sobie pytania, jak 
radzimy sobie z cierpieniem. Wiele razy się zdarza, że zacho-
wujemy się jak lewita lub kapłan z przypowieści, którzy odwra-
cają się w drugą stronę i odtrącają człowieka leżącego na ziemi 
(por. Łk 10, 31-32). Inni podchodzą źle, intelektualizują, chro-
niąc się we frazesach: „takie jest życie”, „nic nie można zrobić”, 
powodując fatalizm i zniechęcenie, albo podchodzą patrząc z 
nastawieniem wybiórczym, tworząc w ten sposób jedynie izola-
cję i wykluczenie. „Podobnie, jak w przypadku proroka Jona-
sza, tak i w nas, zawsze jest ukryta pokusa ucieczki w miejsce 
bezpieczne, które może mieć wiele imion: indywidualizm, spiry-
tualizm, zamknięcie w małych światach…”[20], które wcale nie 
poruszając naszego serca, w ostateczności oddalają nas od 
naszych ran, od ran innych osób, a zatem od ran Jezusa[21]. 
 
Idąc tym tropem, chciałbym podkreślić inną subtelną i niebez-
pieczną postawę, która, jak lubił mawiać Bernanos, jest „naj-
tęższym z eliksirów złego ducha”[22] i najbardziej szkodliwym 
dla nas, pragnących służyć Panu, ponieważ sieje zniechęcenie, 
osierocenie i prowadzi do rozpaczy[23]. Rozczarowani rzeczy-
wistością, Kościołem lub samymi sobą, możemy doświadczać 
pokusy kurczowego uchwycenia się pewnego słodkawego 
smutku, który ojcowie Wschodu nazywali acedią. Kardynał 
Tomáš Špidlík powiedział: „Jeśli ogarnia nas smutek z powodu 

życia jako takiego, z powodu towarzystwa innych, z powodu 
faktu, że jesteśmy sami itp., brakuje wówczas wiary w Opatrz-
ność Bożą i w jej dzieło. Smutek jest niebezpieczny. Paraliżuje 
odwagę postępowania w pracy, modlitwie, czyni nas antypa-
tycznymi dla naszych bliskich. Autorzy zakonni, którzy poświę-
cają tej wadzie długi opis, nazywają ją najgorszym wrogiem 
życia duchowego”[24]. 
 
Znamy ten smutek, który prowadzi do uzależnienia i stopniowo, 
subtelnym szeptem, że „zawsze tak było”, doprowadza do 
traktowania zła i niesprawiedliwości jako czegoś naturalnego. 
Jest to smutek, który sprawia, że wszystkie próby transformacji 
i nawrócenia stają się bezowocne, siejąc niechęć i wrogość. 
„Nie jest to wybór godnego i pełnego życia; nie jest to pragnie-
nie, jakie Bóg żywi względem nas; nie jest to życie w Duchu, 
rodzące się z serca zmartwychwstałego Chrystusa”[25], do 
którego zostaliśmy powołani. Bracia, kiedy ten słodkawy smu-
tek grozi opanowaniem naszego życia lub naszej wspólnoty, 

nie lękając się ani nie martwiąc, z determinacją prośmy i 
sprawmy, by proszono Ducha Świętego, „aby nas obudził, aby 
wstrząsnął naszym odrętwieniem, wyzwolił nas z bezczynności. 
Rzućmy wyzwanie uleganiu nawykom, otwórzmy oczy i uszy, a 
zwłaszcza serca, abyśmy dali się wstrząsnąć tym, co dzieje się 
wokół nas oraz wołaniem żywego i skutecznego słowa Zmar-
twychwstałego”[26].  
 

 
 
Pozwólcie mi to powtórzyć, wszyscy potrzebujemy pociechy i 
Bożej mocy, a także braci w trudnych czasach. Wszyscy po-
trzebujemy tych szczerych słów św. Pawła do jego wspólnot: 
„Dlatego proszę, abyście się nie zniechęcali prześladowaniami, 
jakie znoszę dla was” (Ef 3, 13); Moim pragnieniem jest, aby-
ście czuli się pokrzepieni (por. Kol 2, 2) i w ten sposób mogli 
wypełniać misję, którą Pan daje nam każdego ranka: przeka-
zywać „radość wielką, która będzie udziałem całego narodu” 
(Łk 2, 10). Ale właśnie nie jako teoria, czy wiedza intelektualna 
lub moralna na temat tego, co powinno być, ale jako ludzie 
zanurzeni w cierpieniu, którzy zostali przekształceni i przemie-
nieni przez Pana, i podobnie jak Hiob przychodzą, by wołać: 
„Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzro-
kiem” (42, 5). Bez tego podstawowego doświadczenia wszyst-
kie nasze wysiłki wprowadzą nas na drogę frustracji i rozcza-
rowania. 
 
Na drogach naszego życia mogliśmy podziwiać, jak „z Jezu-
sem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość”[27]. Cho-
ciaż w tym doświadczeniu istnieją różne fazy, wiemy, że pomi-
mo naszych słabości i grzechów Bóg „pozwala nam podnieść 
głowę i zacząć od nowa, z taką czułością, która nas nigdy nie 
zawiedzie i zawsze może przywrócić nam radość”[28]. Ta ra-
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dość nie rodzi się z naszych wysiłków woli czy intelektu, ale z 
pewności, że słowa Jezusa skierowane do Piotra nieustannie 
działają: kiedy będziesz „przesiewany”, nie zapominaj, że „ja 
[sam] prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara” (Łk 22, 
32). Pan jako pierwszy modli się i walczy za ciebie i za mnie. I 
zaprasza nas, abyśmy w pełni włączyli się w Jego modlitwę. 
Mogą być wręcz chwile, kiedy powinniśmy zanurzyć się w „mo-
dlitwie w Getsemani, najbardziej ludzkiej i dramatycznej modli-
twie Jezusa (…). Jest w niej błaganie, smutek, udręka, niemal 
dezorientacja (por. Mk 14, 33)”[29]. 

 
Wiemy, że niełatwo jest trwać przed Panem, pozwalając, aby 
Jego wzrok przemierzył nasze życie, uzdrowił nasze zranione 
serce i obmył nasze stopy przesycone światowością, która 
przylgnęła do nas po drodze i uniemożliwia nam chodzenie. To 
właśnie w modlitwie doświadczamy naszej błogosławionej 
niepewności, która przypomina nam, że jesteśmy uczniami 
potrzebującymi pomocy Pana i uwalnia nas od prometejskiej 
skłonności „tych, którzy w ostateczności liczą tylko na własne 
siły i stawiają siebie wyżej od innych, ponieważ zachowują 
określone normy”[30]. 
 
 
Bracia, Jezus bardziej niż ktokolwiek inny zna nasze wysiłki i 
osiągnięcia, a także klęski i porażki. On jako pierwszy nam 
mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciąże-
ni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo 
i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a 
znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11, 28-29). 
 
W takiej modlitwie wiemy, że nigdy nie jesteśmy sami. Modlitwa 
pasterza jest modlitwą pełną zarówno Ducha Świętego, „który 
woła: «Abba, Ojcze!»” (Ga 4, 6), jak i ludu, który został mu 
powierzony. Nasza misja i tożsamość otrzymują światło z tej 
podwójnej więzi. 
 
Modlitwa pasterza karmi się i ucieleśnia w sercu Ludu Bożego. 
Nosi znaki ran i radości powierzonych mu ludzi, które w mil-
czeniu przedstawia Panu, aby zostali namaszczeni darem 
Ducha Świętego. Jest to nadzieja pasterza, który ufa i walczy, 
aby Pan zechciał uleczyć naszą kruchość, tę osobistą i na-
szych wspólnot. Ale nie traćmy z pola widzenia tego, że to 
właśnie w modlitwie Ludu Bożego ucieleśnia się serce pasterza 
i znajduje swoje miejsce. To nas czyni wolnymi od poszukiwa-
nia lub pragnienia łatwych, szybkich i z góry przygotowanych 
odpowiedzi, pozwalając Panu, aby to On (a nie nasze recepty i 
priorytety) ukazywał nam drogę nadziei. Nie traćmy z oczu 
faktu, że w najtrudniejszych chwilach pierwszej wspólnoty Ko-
ścioła, jak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich, główną 
rolę odgrywała modlitwa. 
 
Bracia, uznajemy naszą kruchość. Pozwólmy jednak, aby Je-
zus ją przekształcił i nieustannie kierował nas ku misji. Nie 
traćmy radości z tego, że czujemy się „owcami”, wiedząc, że 
On jest naszym Panem i Pasterzem. 
 
Aby zachować odważne serce, konieczne jest dbanie o te dwa 
zasadnicze powiązania naszej tożsamości: pierwsze, z Jezu-
sem. Za każdym razem, gdy oddzielamy się od Jezusa lub 
zaniedbujemy naszą relację z Nim, stopniowo nasze zaanga-
żowanie zanika i obumiera, a naszym lampom brak oliwy, która 
mogłaby rzucić światło na życie (por. Mt 25, 1-13): „Trwajcie we 
Mnie, a Ja w was [będę trwać]. Podobnie jak latorośl nie może 
przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krze-
wie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie […] 
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 4-5). Dla-
tego chciałbym was zachęcić, abyście nie zaniedbywali towa-
rzyszenia duchowego, mając brata, z którym moglibyście roz-

mawiać, skonfrontować się, dyskutować oraz rozeznawać z 
pełnym zaufaniem i przejrzystością swą drogę. Niech to będzie 
mądry brat, z którym można doświadczyć bycia uczniem. Szu-
kajcie go, spotykajcie się z nim i cieszcie się radością, że po-
zwalacie się leczyć, wspomagać i otrzymywać rady. Jest to 
pomoc, której niczym nie można zastąpić, by móc przeżywać 
posługę, wypełniając wolę Ojca (por. Hbr 10, 9), i pozwolić, aby 
serce ożywiało to samo dążenie, jakie było w Chrystusie Jezu-
sie (por. Flp 2,5). Jak wiele dobra przynoszą nam słowa Kohe-
leta: „Lepiej jest dwom niż jednemu […]. Bo gdy upadną, jeden 
podniesie drugiego. Lecz samotnemu biada, gdy upadnie, a nie 
ma drugiego, który by go podniósł” (4, 9-10). 
 
Drugie zasadnicze powiązanie: rozwijajcie i posilajcie więź z 
waszym ludem. Nie izolujcie się od waszych ludzi, kapłanów i 
wspólnot. Tym bardziej nie zamykajcie się w grupach herme-
tycznych i elitarnych. To w ostateczności dusi i zatruwa ducha. 
Posługa odważna jest posługą zawsze wychodzącą. A „wycho-
dzenie” prowadzi nas do pielgrzymowania „niekiedy na czele, 
czasami pośrodku a innym razem z tyłu: na czele, aby prowa-
dzić wspólnotę; pośrodku, aby dodawać jej otuchy i ją podtrzy-
mywać; z tyłu, aby zachować ją w jedności, a także z innego 
powodu: ponieważ lud «ma nosa»! Ma nosa do znajdowania w 
wędrówce nowych dróg, posiada «sensus fidei» [por. LG 12]. 
Czy może być coś piękniejszego?”[31]. Sam Jezus jest wzorem 
tego wyboru ewangelizacyjnego, który wprowadza nas w serce 
ludu. Jakże dobrze, gdy widzimy Go blisko wszystkich! Ofiaro-
wanie się Jezusa na krzyżu jest niczym innym, jak kulminacją 
tego stylu ewangelizacyjnego, który naznaczył całe Jego życie. 
Bracia, cierpienie tak wielu ofiar, cierpienie Ludu Bożego, a 
także nasze, nie może pójść na marne. To sam Jezus dźwiga 
cały ten ciężar na swoim krzyżu i zaprasza nas do odnowienia 
naszej misji bycia blisko tych, którzy cierpią, stawania bez 
wstydu przy ludzkiej nędzy, a dlaczego by nie przeżywać ich 
jako własnych, aby uczynić ich Eucharystią[32]. Nasze czasy, 
naznaczone starymi i nowymi ranami, wymagają od nas, by-
śmy byli budowniczymi relacji i komunii, otwartymi, ufnymi i 
czekającymi na nowość, którą chce dzisiaj wzbudzić królestwo 
Boże. Królestwo grzeszników, którzy otrzymali przebaczenie, 
zaproszonych do dawania świadectwa o wiecznie żywym i 
czynnym współczuciu Pana; „bo Jego łaska na wieki”. 
 
UWIELBIENIE 

 
„Wielbi dusza moja Pana” (Łk 1,46). 
Nie można mówić o wdzięczności i o odwadze nie kontemplu-
jąc Maryi. Ona, niewiasta, której serce przeniknął miecz (por. 
Łk 2, 35), uczy nas uwielbienia, które jest zdolne do otwarcia 
nam oczu na przyszłość i do przywrócenia chwili obecnej na-
dziei. Całe Jej życie skupiło się w Jej pieśni uwielbienia (por. Łk 
1, 46-55), do której wyśpiewywania, jako obietnicy pełni, jeste-
śmy zaproszeni także i my. 
 
Za każdym razem, gdy udaję się do sanktuarium maryjnego, 
lubię „zdobyć czas, wpatrując się i pozwalając, by patrzyła na 
mnie Matka, prosząc o dziecięcą ufność, ubogiego i prostacz-
ka, który wie, że jest tam jego Matka i który może błagać o 
miejsce w Jej łonie. A patrząc na Nią, posłuchać raz jeszcze 
jak Indianin Juan Diego: «Cóż to jest, mój synu, najmniejszy ze 
wszystkich? Co zasmuca twoje serce? Czyż to nie Ja mam 
zaszczyt być twoją matką?»”[33]. 
 
Spojrzeć na Maryję to na nowo „wierzyć w rewolucyjną moc 
delikatności i czułości. W Niej dostrzegamy, że pokora i deli-
katność nie są cnotami słabych, lecz mocnych, że nie potrze-
bują źle traktować innych, aby czuć się ważni”[34]. 
Jeśli niekiedy wzrok zaczyna stawać się z kamienia, lub czuje-
my, że uwodzicielska siła apatii czy też przygnębienia chce 
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zapuścić w sercu korzenie i je opanować; jeśli zamiłowanie, by 
czuć się żywą i integralną częścią Ludu Bożego zaczyna nas 
irytować i czujemy się pobudzeni do postawy elitarnej… nie 
bójmy się kontemplować Maryi i wznosić Jej pieśń uwielbienia. 
 
Jeśli czasami odczuwamy pokusę odizolowania się i zamknię-
cia w sobie oraz naszych planach, chroniąc się przed nieu-
stannie zakurzonymi drogami historii, lub jeśli narzekania, pro-
testy, krytyka czy ironia opanowuje nasze działania bez woli 
walki, czekania i miłości… popatrzmy na Maryję, aby oczyścić 
nasze oczy z wszelkiej „drzazgi”, która mogłaby przeszkodzić 
nam w byciu uważnymi i czujnymi, by kontemplować i święto-
wać Chrystusa, który żyje pośród swego ludu. A jeśli zobaczy-
my, że nie jesteśmy w stanie iść prosto, że trudno nam dotrzy-
mać postanowienia nawrócenia, zwróćmy się do Niego, jak to 
uczynił, błagając Go, niemal w zmowie, ów wspaniały pro-
boszcz, a zarazem poeta z mojej poprzedniej diecezji: „Tego 
wieczoru, Pani, obietnica jest szczera. Ale na wszelki wypadek 
nie zapomnij zostawić klucza na zewnątrz”[35]. Jest Ona „zaw-
sze uważną przyjaciółką, która czuwa i troszczy się, aby nie 
zabrakło wina w naszym życiu. Jest Tą, z sercem przeszytym 
mieczem, która rozumie wszystkie cierpienia. Jako matka 
wszystkich, jest znakiem nadziei dla ludów cierpiących bóle 
porodowe, dopóki nie pojawi się sprawiedliwość. [….] Jako 
prawdziwa mama, idzie z nami, walczy razem z nami i szerzy 
nieustannie bliskość Bożej miłości”[36]. 
 
Bracia, jeszcze raz: nie przestaję za was dziękować (por. Ef 1, 
16), za wasze poświęcenie i misję, będąc pewnym, że „Bóg 
usuwa najtwardsze kamienie, o które rozbijają się nadzieje i 
oczekiwania: śmierć, grzech, lęk, światowość. Ludzkie dzieje 
nie kończą się na kamieniu nagrobnym, ponieważ dzisiaj od-
krywają „żywy kamień” (por. 1P 2, 4): Jezusa zmartwychwsta-
łego. My, jako Kościół, jesteśmy na Nim zbudowani i, nawet 
gdy tracimy ducha, kiedy jesteśmy kuszeni, aby osądzać 
wszystko na podstawie naszych niepowodzeń, On przychodzi, 
aby uczynić wszystko nowe”[37]. 
 
Niech wdzięczność rozbudzi uwielbienie i zachęci nas ponow-
nie do misji namaszczenia naszych braci w nadziei, abyśmy 
byli ludźmi, którzy swoim życiem świadczą o współczuciu i 
miłosierdziu, które może nam dać tylko Jezus. 
Niech Pan Jezus was błogosławi a Najświętsza Dziewica was 
strzeże. I proszę was bardzo, abyście pamiętali o mnie w mo-
dlitwie. 
 
Z braterskim pozdrowieniem, 

Franciszek 
Rzym, u św. Jana na Lateranie, 4 sierpnia 2019 r. 
We wspomnienie liturgiczne Świętego Proboszcza z Ars. 
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GENERAŁ DOMINIKANÓW: PRZYSZŁOŚĆ KOŚCIOŁA NIE OGRANICZA SIĘ DO AZJI CZY AFRYKI 
 

Za zgodą redakcji portalu National Ca-
tholic Register www.info.dominikanie.pl 
udostępniło wywiad z nowym generałem 
Zakonu Kaznodziejskiego. Z Gérardem 
Francisco Timoner OP rozmawia Solène 
Tadié 
 
Jesteś pierwszym generałem 
o azjatyckim pochodzeniu w ponad 
800-letniej historii dominikanów. Fakt, 
że obecna Kapituła Generalna odby-
wa się w Wietnamie, również wydaje 
się sygnałem coraz silniejszej pozycji 
Azji w Zakonie. Jaki jest specyficzny 
wkład Azji w Kościół i Nową Ewange-
lizację? 

 
Niektórzy z braci powiedzieli mi, 
że decyzja o wyborze generała z Azji 
jest znakiem, że to Zakon skłania się ku 
Azji. To prawda. Pojawienie się przy-
wódców kościelnych z Azji jest znakiem 
wzrostu i dojrzałości Kościoła w  tej  
części świata, w której żyje bardzo wielu 
ludzi – same tylko Chiny i Indie mają 
ponad 3 miliardy mieszkańców! 
Tak więc jesteśmy obywatelami naszych 
pierwotnych krajów, ale jesteśmy rów-
nież obywatelami Królestwa Bożego! 
 
Nie czuję się komfortowo spotykając się 
z ideą, że Azja i Afryka są przyszłością 
Kościoła, tak jakby Europa i Ameryka 
były jego przeszłością lub teraźniejszo-
ścią. Przyszłość Kościoła jest wszędzie 
tam, gdzie Ewangelia czeka jeszcze 
na ogłoszenie, bo jest ignorowana 
w społeczeństwach obojętnych religijnie 
albo nie została jeszcze odpowiednio 
przepowiadana. 
 
Przyszłość Kościoła znajdujemy także 
w młodych ludziach, którzy pozostają 
wierni Chrystusowi. 
 
Jeśli chodzi o szczególny wkład Azji 
w Kościół powszechny, pozwolę sobie 
zacytować pewne dane z  mojego  ra-
portu na kapitułę generalną, jako socju-
sza ds. Azji i Pacyfiku. 
 
Azja jest największym i najbardziej za-
ludnionym kontynentem świata. 
 
Wszystkie główne tradycje religijne 
i etyczne: judaizm, chrześcijaństwo, 
islam, buddyzm, hinduizm, konfucjanizm 
i taoizm narodziły się w Azji. Główne 
religie Azji, według liczby wyznawców, 
to hinduizm (25,3%), islam (24,3%), 
niezrzeszeni (21,2%), buddyzm (11,9%), 

religie pierwotne (9,0%), chrześcijaństwo 
(7,1%) i inne (1,3%). 
 
Na podstawie tego kontekstu demogra-
ficznego Federacja Konferencji Bisku-
pów Azjatyckich (FABC), w oficjalnych 
dokumentach, które opracowała na prze-
strzeni lat, zidentyfikowała sześć propo-
zycji charakteryzujących unikalnie azja-
tycką eklezjologię: 1) Kościół azjatycki 
jest powołany do bycia przede wszyst-
kim wspólnotą wspólnot, która: 2) jest 
kształtowana i odpowiada na ogromną 
różnorodność i pluralizm Azji; 3) podda-
na jest zaangażowaniu i służbie życiu; 4) 
jako nadrzędną wizję przedstawia har-
monię; 5) zorientowana jest na potrójny 
dialog: z kulturami, religiami i ubogimi; 6) 
dąży do budowania Królestwa Bożego 
w Azji. 
 

 
Gérard Francisco Timoner OP 

 
Wydaje się oczywiste, że te propozycje 
mają wiele do przekazania także innym 
kontynentom. Niektórzy członkowie 
Kościoła zdają się podkreślać przede 
wszystkim różnice, a te mają tendencję 
do podziałów – dlatego musimy pamię-
tać, że Kościół jest wspólnotową wspól-
notą; że różnice nie powinny prowadzić 
do podziałów, ale raczej do harmonii. 
Chciałbym także zauważyć, że w Azji 
dialog z kulturami i religiami obejmuje 
osoby ubogie i marginalizowane. 
 
W swoim przemówieniu inauguracyj-
nym przyznałeś, że gdy dowiedziałeś 
się o wyniku głosowania, niechętnie 
przyjąłeś swoją nową misję, Jak wy-
tłumaczyłbyś to uczucie? Jakie będą 
najtrudniejsze wyzwania Twojej  mi-
sji? 

 
To prawda, początkowo niechętnie przy-
jąłem wybór. Powiedziałem braciom, 
że mam duże trudności językowe, po-

nieważ mówię tylko jednym z trzech 
oficjalnych języków Zakonu: mówię 
po angielsku, ale nie po hiszpańsku 
czy francusku. Myślę, że nie jestem 
tak utalentowany, jak moi poprzednicy. 
Wiem także, że na Kapitule Generalnej 
jest wielu wykształconych braci, któ-
rzy posługują się wszystkimi trzema lub 
przynajmniej dwoma z trzech języków 
urzędowych. 
 
Czułem też, że brakuje mi umiejętności 
rozwiązywania problemów zakonu. 
Nie jestem ani najbłyskotliwszym, ani 
najodważniejszym bratem z tych, któ-
rzy są na kapitule. Tak więc, gdy  sekre-
tarz generalny poprosił mnie po  głoso-
waniu, abym spotkał się z uczestnikami 
kapituły generalnej i przyjął wybór, po-
myślałem, że byłoby głupio powiedzieć 
„tak”. Jednak to nie moja głupota sprawi-
ła, że się zgodziłem. To raczej bracia 
z kurii generalnej przywrócili jasność 
widzenia w mojej zdezorientowanej gło-
wie. Z tego, co pamiętam, powiedzieli: 
„Wszyscy szczerze modliliśmy się 
o przewodnictwo Ducha Świętego, a  
bracia decydowali z czystym sumieniem. 
Jeśli nie masz teraz nic pilniejszego 
do roboty, musisz zejść na dół, spotkać 
się z kapitularzami i zaakceptować wy-
bór”. Inny brat przytulił mnie i powiedział: 
„Nie jesteś sam – jesteśmy tutaj”. Potem 
bracia towarzyszyli mi w modlitwie w 
 kaplicy. I wiedziałem, że muszę z  wiarą 
zaakceptować decyzję kapituły. 
 
Zakon obchodził niedawno 800-lecie 
istnienia. Co to znaczy być dziś do-
minikaninem? 

 
Wierzę, że zakon pozostanie silny, 
w kolejnym stuleciu, jeśli pozostanie 
wierny swojej pierwotnej misji. Misją 
zakonu jest pomoc w budowaniu komu-
nii Kościoła, Ciała Chrystusa; tak jak 
uczynili to św. Franciszek i św. Dominik 
w XIII wieku, gdy Kościół był w tragicznej 
potrzebie nowej ewangelizacji. 
 
W jaki sposób pomagamy budować 
Kościół, Ciało Chrystusa? Po pierwsze, 
ważne jest uświadomienie sobie, 
że jesteśmy tylko „pomocnikami” lub 
„asystentami”. Głównym budowniczym 
jest Bóg Trójjedyny, model i źródło ko-
munii. Wiemy, że najprostszą, ale  naj-
głębszą teologią komunii jest modlitwa 
Jezusa o jedność, która objawia Jego 
wolę i misję: „Modlę się, aby wszyscy 
stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, 
a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas 

http://www.info/
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jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie 
posłał” (J 17, 21). 

 
Przypomnę naszą konstytucję podsta-
wową, która mówi: struktura Zakonu jako 
wspólnoty wynika z jego misji i  brater-
skiej komunii. Naszą naturę tworzą ra-
zem: misja i wspólnota braterska. Dzięki 
temu jesteśmy braćmi kaznodziejami. 
Dominikowa wizja Zakonu ujawniła się 
wyraźnie, gdy poprosił on papieża Hono-
riusza III, aby dokonał niewielkiej, 
ale znaczącej zmiany bulli z 21 stycznia 
1217 roku [Gratiarum Omnium], to  zna-
czy, aby pierwotne słowo praedicantes 
(„osoby, które głoszą kazania”) zostało 
zamienione na praedicatores („kazno-
dzieje”). Możemy więc  powiedzieć, że  
nasza misja objawia się przede wszyst-
kim nie w tym, co robimy (to  znaczy 
głosimy); ale w tym kim jesteśmy (ka-
znodziejami). 
 
Służymy w misji budowaniu Kościoła 
poprzez charyzmat dany Dominikowi 
i Zakonowi. Konkretnie oznacza to, 
że parafia dominikańska to taka, w  któ-
rej wspólnota braci prowadzi wspólnotę 
parafii. Dominikańska instytucja akade-
micka to ta, w której wspólnota braci pro-
wadzi wspólnotę akademicką w zakresie 
studiów, nauczania i badań. Centrum, 
które stara się realizować nauki spo-
łeczne Kościoła, które stara się promo-
wać pokój Chrystusa poprzez sprawie-
dliwe relacje, jest wspólnotą braci, któ-

rzy starają się pomagać ludziom żyć 
według ich godności jako dzieci Bożych. 
Aby być realistą, trzeba powiedzieć, 
że różnorodność i różnice między braćmi 
czasami osłabiały komunię. Ale to także 
może stać się częścią naszej proroczej 
służby Kościołowi i społeczeństwu: po-
kazywać, że można się różnić i  pozo-
stawać braćmi… bez zrywania komunii. 
 
W swojej ostatniej książce, napisanej 
pod koniec kadencji, Twój francuski 
poprzednik, ojciec Bruno Cadoré, 
mówi, że świeccy (których jest bardzo 
wiele w Waszym Zakonie) są kluczo-
wym zasobem, pozwalającym stawić 
czoła obecnym wyzwaniom Kościoła. 
Co o tym sądzisz? 

 
Zgadzam się z bratem Bruno. Wierni 
świeccy reprezentują większość człon-
ków Ciała Chrystusa, Kościoła. Zakon 
Kaznodziejski, który jest częścią Kościo-
ła, ma taką samą proporcję. Większość 
członków rodziny dominikanów to osoby 
świeckie. Na przykład w Wietnamie jest 
około 400 braci, 2 500 sióstr i 117 000 
świeckich dominikanów. Te liczby wy-
raźnie mówią kapitularzom, by przyjrzeli 
się bliżej ważnej i nieodzownej roli 
świeckich w ewangelizacji. 
 
Jaka będzie Twoja mapa drogowa 
na najbliższe dziewięć lat? 

 
Generał Zakonu nie określa mapy dro-
gowej w czasie swojej kadencji. To  ra-

czej kapituła generalna (której generał 
Zakonu jest przewodniczącym, ale  
głosuje jak każdy inny członek Kapituły) 
określa drogę, którą ma iść Zakon. 
 
Użyłbym tu terminu „sługa-lider”. Rolą 
generała Zakonu jest być sługą misji 
Zakonu, która ma pomóc w budowaniu 
Kościoła, Ciała Chrystusa i prowadzić 
braci w służbie tej misji. Misja pozostaje 
taka sama, ale zmieniają się konteksty 
Kościoła i świata, dlatego kapituła gene-
ralna określa sposoby, za pomocą któ-
rych moglibyśmy służyć tej misji tu i  
teraz. 
 
Mam nadzieję i modlę się o to, aby 
w nadchodzących latach restrukturyza-
cja Zakonu, którą rozpoczęliśmy wiele 
lat temu, ewoluowała w kierunku bar-
dziej intencjonalnego i głębszego poczu-
cia komunii. Mój poprzednik, brat Bruno, 
powiedział nam, że obecnie na świecie 
mamy 800 braci w trakcie formacji. Mu-
simy znaleźć sposób, aby zapewnić tym 
braciom taką samą jakość wychowania, 
jaką otrzymali Dominikanie w  przeszło-
ści, ponieważ nie są oni tylko synami 
poszczególnych prowincji, ale są na-
szymi braćmi w Zakonie. 
 
Solène Tadié jest korespondentem Na-
tional Catholic Register w Rzymie. Solè-
ne Tadié: © 2019EWTNNews, Inc. Re-
printed with permission from the National 
Catholic Register – www.ncregister.com 

Za: www.info.dominikanie.pl
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SANKTUARIUM W MUNYONYO BAZYLIKĄ 
 
W poniedziałek 29 lipca 2019 r. Prefekt Kongregacji ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Robert Sarah podniósł 
franciszkański kościół pw. Męczenników Ugandy w Kampali-
Munyonyo do godności bazyliki mniejszej. 
 
W uroczystości nadania tego tytułu wzięli udział ponadto nun-
cjusz apostolski w Ugandzie abp Luigi Bianco, metropolita 
stołecznej archidiecezji abp Cyprian Kizito Lwanga, arcybiskupi 
i biskupi z Angoli, Czadu, Demokratycznej Republiki Konga, 

tent Gabonu, Ghany, Gwinei, Malawi, Nigerii i Togo, asys
-Konwenańskiej Braci Mniejszych i Afrykgeneralny Federacj

krakowskiej prowincjał o. Antoni Bezo Kutiero,  tualnych
prowincji franciszkanów o. Marian Gołąb i wiceprezydent 
Republiki Ugandy Edward Kiwanuka Ssekandi. 
  
Na miejsce sądu i śmierci pierwszych męczenników ugandyj-
skich z XIX w. krakowscy franciszkanie przybyli w 2013 r. Dwa 
lata później rozpoczęli budowę świątyni, którą już po kilku mie-
siącach odwiedził papież Franciszek, podczas swojej wizyty 
apostolskiej w Ugandzie. W 2017 r. kościół konsekrował prefekt 
Kongregacji Ewangelizacji Narodów, kard. Fernando Filoni. 
 
„Od kaplicy w buszu poprzez ‚katedrę’ pod drzewem do bazyliki 
mniejszej. To stwierdzenie najlepiej opisuje, jaką drogę prze-
szło to miejsce przez ostatnie cztery lata” – powiedział krakow-
ski prowincjał o. Marian Gołąb, który jako misjonarz budował 

sanktuarium w Munyonyo. „Niech to miejsce promieniuje łaską 
Bożą” – dodał wyższy przełożony. 
 

 
 
Jak zauważył o. Wojciech Ulman, delegat prowincjała w Ugan-
dzie, bazylika mniejsza w Kampali-Munyonyo to dopiero trzecia 
w Ugandzie, ale pierwsza w Afryce, którą osobiście ogłosił 
Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów kard. Robert Sarah. (Krakowska prowincja 

rakowie, franciszkanów ma jeszcze bazyliki mniejsze w K
przyp. red.). –Rychwałdzie k. Żywca i w Sucre w Boliwii  

 

http://www.ncregister.com/
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Tytuł honorowy bazyliki mniejszej (basilica minor) jest nadawa-
ny przez papieża świątyniom wyróżniającym się m.in. wartością 
liturgiczną, pielgrzymkową i duszpasterską. 
 
Sanktuarium w Munyonyo znajduje się w miejscu, gdzie w 
latach 80. XIX w. król Mwanga II postanowił zlikwidować wy-
znawców Chrystusa. To tu wydał na nich wyrok śmierci, i to tu 
zginęli pierwsi z nich; pozostali – w oddalonym o 22 km Namu-
gongo i w drodze do tego miejsca kaźni. 
 
„Wszystko zaczęło się 25 maja 1886 r. w Munyonyo. Miejsco-
wość ta jest dzisiaj częścią Kampali, stolicy Ugandy, ale daw-
niej było wioską. Wówczas król plemienia Baganda Mwanga II 
przeniósł się z Kampali do swojego pałacu położonego właśnie 
w Munyonyo. Była to jego letnia rezydencja, do której najczę-
ściej wybierał się na polowania na hipopotamy, ponieważ pałac 
położony był na brzegu Jeziora Wiktorii. W tym pamiętnym 
dniu, 25 maja król wracał z polowania, które niestety nie nale-
żało do udanych. Na brzegu jeziora spotkał czarownika, który 

powiedział mu, że wszystkie nieszczęścia, jakie go ostatnio 
spotykają, a więc pożar jego poprzedniego pałacu w Mengo, 
nieudana wojna, rodzące się napięcia w królestwie, a ostatecz-
nie też nieudane polowanie na hipopotamy spowodowali biali 
ludzie, którzy kilka lat wcześniej przynieśli do Ugandy chrześci-
jaństwo” – opowiada nam o. Marian Gołąb. 
 
W XIX w. w Ugandzie zostało zamordowanych 22 katolików i 
23 anglikanów. W Munyonyo śmierć ponieśli trzej katolicy (An-
drew Kaggwa, Denis Ssebuggwaawo, Pontian Nngondwe) i 
jeden anglikanin (Musa Mukasa). Katolickich męczenników 
kanonizował Ojciec Święty Paweł VI w roku 1964. Jedynie tylko 
dwóch spośród 45 męczenników zachowały się relikwie – św. 
Karola Lwangi i św. Mathiasa Kalemby Mulumby. 
 
Franciszkańskie sanktuarium w Kampali-Munyonyo to przede 
wszystkim centrum duszpasterskie oraz pielgrzymkowe, a 
także miejsce formacji zakonnej – postulat. 

                    Za: www.franciszkanie.pl 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PAPIEŻ U SZARYTEK 
 
30 lipca rano Papież Franciszek przyjął 
w Domu św. Marty pielgrzymów z Papui 
Nowej Gwinei. Pielgrzymi opowiedzieli o 
sytuacji w swoim kraju oraz odśpiewali 
kilka tradycyjnych pieśni. Biuro Prasowe 
Stolicy Apostolskiej przekazało również 
wiadomość o niespodziewanej wizycie, 

jaką Papież Franciszek złożył w nie-
dzielne popołudnie w domu Regina 
Mundi, Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego a Paolo, zwanych popu-
larnie Szarytkami. 
 
Ojciec Święty postanowił odwiedzić s. 
Marię Mucci, która przez wiele lat posłu-
giwała w domu św. Marty, papieskiej 
rezydencji w Watykanie. Obecnie prze-
bywa w infirmerii. Papież oddał cześć 

relikwiom św. Jana Pawła II, które sta-
nowi koszula zbroczona jego krwią. 
Została ona ofiarowana siostrom, kiedy 
Papież Wojtyła przebywał w klinice Ge-
melli bezpośrednio po zamachu na swo-
je życie. Na zakończenie Franciszek 
udzielił błogosławieństwa siostrom, 
pracownikom oraz gościom przebywają-
cym w domu. Za: www.vaticannews.va 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

W NOWOGRÓDKU WSPOMINANO ZAMORDOWANE NAZARETANKI 
 
Uroczystości z okazji 76. rocznicy męczeństwa sióstr nazareta-
nek, które ofiarowały swoje życie, by uratować 120 osób z rąk 
Niemców, odbyły się wczoraj w Nowogródku na Białorusi. 
 
W lesie, który był świadkiem zbrodni popełnionej przez hitle-
rowskie Niemcy na cywilnej ludności Nowogródka i okolic, 
odbyła się Msza św. pod przewodnictwem biskupa grodzień-
skiego Aleksandra Kaszkiewicza. Eucharystia upamiętniająca 
bł. Marię Stellę i 10 jej Towarzyszek, męczennic z Nowogród-
ka, zgromadziła wielu pielgrzymów z kraju i z zagranicy. 
 
Bp Kaszkiewicz zaznaczył, że w tym miejscu spotkały się dwie 
całkiem przeciwstawne rzeczywistości, dwa różne światy: prze-
rażająca otchłań nienawiści i przemocy, pogardy dla Boga i 
człowieka, nieliczenia się z prawem Bożym, ani ludzkim z bez-
miarem miłości i świętości, ofiary i poświęcenia, litości i współ-
czucia. 
 
Pasterz Kościoła na Grodzieńszczyźnie zaznaczył, że ta nie-
zwykła ofiara była doskonałym uwieńczeniem i dopełnieniem 
tej miłości ku Bogu i ludziom, której wyraz dawały siostry w 

swym dotychczasowym codziennym życiu i w swej posłudze w 
Nowogródku. 
 

 
 
Podczas Eucharystii pielgrzymi modlili się w intencji pokoju, 
aby nigdy nie powtórzyła się podobna zbrodnia, która zawsze 
jest wielkim bólem dla każdego narodu.           Za: www.deon.pl   

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

„FRANCISCANS INTERNATIONAL” 
OBCHODZI 30. LAT ISTNIENIA 
 
16 lipca 2019 roku na Papieskim Uni-
wersytecie „Antonianum” w Rzymie 
miały miejsce obchody 30-lecia „Fran-
ciscans International” (FI). 
 

Do tej pory „Franciscans International” 
jest jedynym dziełem wspieranym przez 
wszystkie rodziny franciszkańskie. FI 
zrodziła się z marzeń i wizji dwóch braci 
i zakonnicy franciszkańskiej, inspirowa-
nej wartościami franciszkańskimi i pra-
wami człowieka. Została uznana i akre-
dytowana przez ONZ jako organizacja 
pozarządowa w 1989 r. Punktem odnie-
sienia dla niej jest Konferencja Rodziny 

Franciszkańskiej. Każdy członek Konfe-
rencji powołuje swojego przedstawiciela 
do rady zarządu, która wraz z dyrekto-
rem wykonawczym zarządza i prowadzi 
tę franciszkańską organizację. 
 
W uroczystości wzięli udział współbracia 
OFM, OFMConv, OFM Cap, OFS oraz z 
innych instytucji franciszkańskich mę-
skich i żeńskich oraz osoby świeckie. 

http://www.franciszkanie/
http://www.vaticannews.va/
http://www.deon.pl/
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Obecni byli wyżsi przełożeni Konferencji 
Rodziny Franciszkańskiej. Wyjątkowo 
mile widziana była obecność fr. Dioniy-
siusa MINTOFF OFM, który ma już 
osiemdziesiąt osiem lat i jest ostatnim z 
żyjących założycieli FI. 

 
 

Swoje świadectwo o współpracy z FI w 
czasie kryzysu społeczno-politycznego 
w Demokratycznej Republice Konga 
złożył Fridolin Ambongo BESUNGU 
OFM Cap, arcybiskup Kinszasy. 
Trzecia i ostatnia część rocznicy będzie 
obchodzona w Nowym Jorku w listopa-
dzie 2019 roku.   Za: www.ofmconv.net    

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

KLASZTORY KOPTYJSKIE ZNÓW PRZYJMUJĄ KANDYDATÓW 
 
Dokładnie w rok po zamordowaniu anby Epifaniusza – biskupa 
opata klasztoru św. Makarego w Wadi an-Natrun w północnym 
Egipcie Kościół koptyjski odwołał zakaz przyjmowania nowicju-
szy do swych klasztorów i odwiedzania ich przez pielgrzymów. 
To drastyczne posunięcie było jednym z 12 postanowień, pod-
jętych przez Synod Kościoła wkrótce po tragedii, której spraw-
cami byli dwaj mnisi z tegoż klasztoru. 
 
Zabójstwo to wywołało wielki wstrząs w Kościele koptyjskim, 
zwłaszcza w środowisku zakonnym, które od lat przeżywa w 
Egipcie wielki rozkwit. Jednocześnie przyspieszyło proces 
reform życia monastycznego, który od dawna już tam na-
brzmiewał. W kilka dni po zbrodni Komitet ds. Klasztorów Świę-
tego Synodu Kościoła koptyjskiego uchwalił 12 wspomnianych 
postanowień (zasad), zatwierdzonych następnie przez patriar-
chę-papieża Teodora (Tawadrosa) II, dotyczących życia mni-
szego. 
 
Jedną z najważniejszych uchwał było zawieszenie na rok 
przyjmowania kandydatów do zakonów męskich i żeńskich 
oraz znacznie zaostrzenie warunków i czasów odwiedzin klasz-
torów przez osoby z zewnątrz. Mnichów i mniszki poproszono 
też o zamknięcie swych kont osobistych i ewentualnie blogów 
w sieciach społecznościowych, uważanych za narzędzia, wyko-
rzystywane przede wszystkim do rozpowszechniania „błędnych 
idei” i sprzyjania postawom egocentrycznym. Osobom zakon-
nym zabroniono ponadto przyjmowania darowizn od wiernych i 
przełożonych zakonnych. 
 
Delegaci patriarszy odwiedzili w ciągu roku wszystkie klasztory 
w celu sprawdzenia na miejsc stanu każdej takiej wspólnoty z 
duchowego, administracyjnego i finansowego punktu widzenia. 
Obecnie władze kościelne odwołały wszystkie te zakazy i ogra-
niczenia, podkreślając jednocześnie, że zgłaszanie się nowych 
osób do życia mniszego jest zjawiskiem bardzo pozytywnym, 
świadczącym o żywotności Kościoła. Zgodnie z tamtejszymi 
przepisami mnichem lub mniszką może zostać osoba mająca 
co najmniej 23 lata, wolna od chorób chronicznych lub patologii 
psychicznych, które czynią je niezdatnymi do życia zakonnego i 
wspólnotowego. 
 

Biskupa Epifaniusza znaleziono rankiem 29 lipca 2018 w kału-
ży krwi na drodze z jego celi do kaplicy, gdzie miał rozpocząć 
poranne modły. Po wstępnym badaniu stwierdzono, że został 
on uderzony w głowę ciężkim i ostrym narzędziem. Zabójcami 
swego dotychczasowego przełożonego okazali się dwaj mnisi: 
czynny – Filoteusz i były – Izajasz, usunięty ze stanu zakonne-
go „za niestosowne zachowanie”. Sąd egipski skazał w lutym 
br. obu sprawców na karę śmierci, a wyrok ten zatwierdził w 
kwietni wielki mufti tego kraju. 
 

 
Biskup Epifaniusz 

 
Zamordowany mnich – biskup urodził się w 1954 w mieście 
Tanta w północnym Egipcie; z wykształcenia był lekarzem. Do 
klasztoru św. Makarego Wielkiego w Wadi an-Natrun wstąpił w 
1984, w 2002 otrzymał święcenia kapłańskie a od 3 lutego 
2013 był jego namiestnikiem. Uchodził za jedną z najbardziej 
wpływowych postaci Kościoła koptyjskiego. Jako badacz i nau-
kowiec współpracował przy tłumaczeniu wielu ksiąg biblijnych z 
greki na arabski, uczestniczył m.in. w X międzynarodowej kon-
ferencji badań koptyjskich w Rzymie w 2012. Był uczniem Mat-
ty al-Maskina (1919-2006), który jako odnowiciel monastycy-
zmu koptyjskiego był jedną z najważniejszych osobowości 
duchowych w najnowszej historii Kościoła koptyjskinego. Bp 
Epifaniusz utrzymywał bliskie kontakty duchowe z przyjaciółmi i 
wspólnotami Kościoła katolickiego, m.in. z wiedeńską fundacją 
ekumeniczną Pro Oriente.                                               Za: KAI 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

LUIGI (LUIS) BOLLA SDB 
KANDYDATEM NA OŁTARZE 
 
W dniu 1 sierpnia Ks. Humberto Chávez, 
wikariusz przełożonego inspektorii pe-
ruwiańskiej, i ks Vicente Santilli przeka-
zali arcybiskupowi Limy, Carlosowi Gu-

stavo Castillo Mattasoglio, Supplex 
libellus, czyli oficjalną prośbę o rozpo-
częcie procesu beatyfikacyjnego ks. 
 Luigiego Bolli, salezjanina, na poziomie 
diecezjalnym. Przedstawia on wielkie 
świadectwo życia konsekrowanego, 
ewangelizacji i inkulturacji Ewangelii i 
salezjańskiego charyzmatu, obejmujące 
sześćdziesiąt lat życia, które całkowicie 

dzielił z ludami tubylczymi  Shu-
ar i Achuar. 
 
Luigi (Luis) Bolla urodził się 11 sierpnia 
1932 roku w Schio w rodzinie głęboko 
religijnej. W wieku 12 lat w oratoryjnej 
kaplicy miał usłyszeć głos, który mówił: 
“Będziesz misjonarzem w dżungli wśród 
tubylców i przekażesz im moje Słowo. 
Będziesz dużo wędrował”. 

http://www.ofmconv.net/
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Pierwsze śluby salezjańskie złożył 16 
sierpnia 1949 roku. W 1953 roku, w 
wieku 21 lat wyjechał do Ekwadoru, 
gdzie po studiach teologicznych został 
wyświęcony na kapłana 28 października 
1959 r. Bardzo szybko nauczył się języ-
ka hiszpańskiego i języka ludu Shuar, 
ale Pan go wzywał do czegoś innego: 
chciał, aby oddał życie za lud Achuar. 
Jako że większość tubylców Achuar żyła 
w Peru, w lutym 1984 roku definitywnie 
przeszedł do tej inspektorii, gdzie podjął 
pracę w wikariacie apostolskim Yurima-
guas.  
 
Czekało go wiele lat osamotnienia i 
izolacji z powodu wielkich odległości i 
braku współbraci, z którymi mógłby 
tworzyć wspólnotę. Nie tracąc własnej 
tożsamości salezjańskiej i kapłańskiej, 
utożsamia się z ludem Achuar. I pomimo 
niebezpieczeństw i trudności wszelkiego 
typu nigdy nie stracił zaufania do Boga. 

Nie przestał też studiować zwyczajów, 
etnologii i kultury tego ludu.   
 

 
 
Jego główną misją było zawsze głosze-
nie Ewangelii wszystkich członkom ludu 
Achuar, których kochał jak dzieci. Jed-
nocześnie z wielką wytrwałością towa-
rzyszył ludowi Achuar na polu organiza-
cyjnym, zachęcał jego członków do 
edukacji, troszczył się o ich zdrowie i 
rozwój, a oni go za to kochali i doceniali 
to, nazywając go “Yánkuam’ Jintia: 

Gwiazda oświecająca drogę”. Zmarł 6 
lutego 2013 roku w Limie. 
 
Przełożony Generalny ks. Ángel 
Fernández Artime napisał: “Duchowe i 
kulturowe dziedzictwo księdza Bolli jest 
nadzwyczajne, a rozpoczęcie jego pro-
cesu beatyfikacyjnego pozwala nam ją 
zachować, zgłębić i przekazać. A poza 
tym, rozpoczęcie tego procesu jest bar-
dzo na czasie, jako że wkrótce odbędzie 
się Synod Biskupów poświecony “Ama-
zonii: nowym drogom Kościoła i integral-
nej ekologii”; Synod, który, jak to czynił 
ks. Bolla, wychodzi od słuchania ludów 
tubylczych i wspólnot, które żyją w Ama-
zonii”. 
 
Z chwilą rozpoczęcia procesu beatyfika-
cyjnego ks. Bolli liczba kandydatów na 
ołtarze z Rodziny Salezjańskiej to 171. 

Za: www.infoans.org 

 

 
 
 
 
 

 

 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

 
 

 
 

 

ZAPOWIEDŹ ODPUSTU WNIEBOWZIĘCIA NMP 

W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 
 
W niedzielę 11 sierpnia w Sanktuarium 
Pasyjno – Maryjnym w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej rozpocznie się odpust ku czci 
Wniebowzięcia NMP. Uroczystości jak 
co roku będą trwały przez cały tydzień.  

 
Inauguracja odpustu odbędzie się 11 
sierpnia. Mszy świętej o godz. 15.00 
będzie przewodniczył Ks. bp Jacek 
Kiciński, biskup pomocniczy Archidiece-
zji Wrocławskiej. Po Eucharystii wyruszy 
procesja Boleści NMP z bazyliki do 
Domku Matki Bożej. Na zakończenie 
procesji zostaną odśpiewane nieszpory.  
 
W Uroczystość NMP Kalwaryjskiej (13 
sierpnia) o godz. 11.00 sumę odpustową 
będzie sprawował o. Teofil Czarniak 
OFM, Minister Prowincjalny OO. Bernar-
dynów w koncelebrze kapłanów dekana-
tu kalwaryjskiego i okolicznych parafii. 
Wieczorem w bazylice zostanie odśpie-
wany Akatyst ku czci Bogurodzicy, a 

następnie różaniec i Apel Maryjny.  
 
W Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 
sierpnia) wierni będą gromadzić się na 
Mszach świętych z poświęceniem ziół i 
kwiatów według porządku niedzielnego. 
Wieczorna Eucharystia będzie sprawo-
wana przy ołtarzu polowym przez ber-
nardyńskich misjonarzy, następnie od-
będzie się wieczór misyjny. 
 
W piątek (16 sierpnia) o godz. 15.00 
rozpoczną się nieszpory przy kaplicy 

Domku Matki Bożej pod przewodnic-
twem Ks. abpa Andrzeja Dzięgi, Metro-
polity Szczecińsko – Kamieńskiego, z 
udziałem Ks. abpa Marka Jędraszew-
skiego, Metropolity Krakowskiego, a 
następnie wyruszy procesja pogrzebu 
Matki Bożej. Po jej zakończeniu, przy 
kościele Grobu Matki Bożej Księża Ar-
cybiskupi będą sprawowali Eucharystię. 
 

 
 
W sobotę odbędzie się Kalwaryjski 
Dzień Młodych pod hasłem: Maryja 
wybrała się i poszła z pośpiechem (Łk 
1,39). Młodzi będą przeżywali ten dzień 
jako pierwszą stację w przygotowaniach 
do ŚDM w Lizbonie w 2022 roku. Przed 
południem odbędzie się nabożeństwo 
pokutne w bazylice z okazją do spowie-
dzi. O godz. 15.00 rozpocznie się Droga 
Krzyżowa, którą poprowadzi Francisz-
kańska Młodzież Oazowa z Alwerni i 
innych wspólnot z klasztorów bernar-
dyńskich. Wieczorne nabożeństwo przy-
gotowują młodzi zrzeszeni w Grupie 
Apostolskiej w Parafii Trójcy Przenaj-
świętszej w Bieńkówce, którzy uczestni-
czyli w ŚDM w Panamie. Po Mszy świę-
tej wieczornej sprawowanej przez bpa 
Jana Szkodonia, biskupa pomocniczego 

Archidiecezji Krakowskiej, wraz z ber-
nardyńskimi neoprezbiterami, odbędzie 
się koncert zespołu niemaGOtu. 
 
Centralne uroczystości odpustowe od-
będą się w niedzielę 18 sierpnia. Proce-
sja Wniebowzięcia NMP rozpocznie się 
przy kościele Grobu Matki Bożej po 
porannej Eucharystii. Sumie przy ołtarzu 
polowym o godz. 11.00 będzie przewod-
niczył Ks. kard. Zenon Grocholewski, 
emerytowany prefekt Kongregacji ds. 
Edukacji Katolickiej w obecności Ks. 
abpa Marka Jędraszewskiego, Metropo-
lity Krakowskiego. Uroczystości zakoń-
czą nieszpory i procesją po Placu Raj-
skim. 
 
Sierpniowy odpust ku czci Wniebowzię-
cia NMP gromadzi rzesze pielgrzymów, 
którzy modlą się na Dróżkach Kalwaryj-
skich i chętnie nawiedzają kaplicę z 
cudownym obrazem Matki Bożej Kalwa-
ryjskiej. W tym czasie wielu korzysta z 
sakramentu pokuty, który sprawowany 
jest w bazylice od godz. 6.00 do godz. 
20.00. Zgodnie z tematem obecnego 
roku duszpasterskiego podczas tego-
rocznych rozważań w czasie procesji 
omawiane będą poszczególne punkty z 
Katechizmu Kościoła Katolickiego odno-
szące się do powołania człowieka do 

życia w Duchu Świętym.   
 
Tydzień odpustowy (od poniedziałku 

do soboty – stałe punkty porządku) 
  5.30      Odsłonięcie cudownego obrazu 
Matki Bożej, Godzinki ku czci NMP 
  6.00      Msza święta z kazaniem odpu-
stowym 

http://www.infoans.org/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/08/IMG_0434.jpg
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  7.00-17.00    Obchody dróżek kalwaryj-
skich przez kompanie  
18.00      Nieszpory z kazaniem odpu-

stowym  
19.00      Msza święta  

20.30      Różaniec, Apel i zasłonięcie 
cudownego obrazu NMP Kalwaryjskiej 

Za: Biuro Prasowe Sanktuarium
 
 
 

 

 

Witryna Tygodnia 
 

 

 

 
 

 

«ITE IN MUNDUM» – PREMIERA NOWEJ PŁYTY DAWIDA KUSZA OP  

 
Nakładem Dominikańskiego Ośrodka 
Liturgicznego ukazała się nowa płyta 
o. Dawida Kusza OP. Album jest staran-
nie wyselekcjonowanym przeglądem 
jego twórczości z ostatnich ośmiu lat. 
W czwartek 25 lipca w Krakowie odbył 
się koncert premierowy. 
 
– „Od wydania mojej ostatniej autorskiej 
płyty Witaj Maryjo minęło 11 lat” – pisze 
we wprowadzeniu o. Kusz. – „Słucham 
jej pisząc te słowa i przypominam sobie 
wspaniałą atmosferę, jaka nam wtedy 
towarzyszyła. Wracam również wspo-
mnieniami do wydanej trzy lata wcze-
śniej, bo w 2005 roku płyty, Pieśń 
o nadziei. Nigdy nie zapomnę pozytyw-
nych emocji i entuzjazmu, które przeży-
waliśmy podczas jej nagrywania. Cho-
ciaż upływ czasu i tempo życia sprawiły, 
że z niektórymi osobami uczestniczący-
mi w tamtych projektach straciłem kon-
takt, to dzięki nagraniom mogę dziś 
ponownie wsłuchać się w ich głosy, 
wrócić myślami do tych wyjątkowych, 
wspólnie przeżytych chwil. Był to  na-
prawdę dobry czas” – dodaje. 
 
W skład płyty wchodzą utwory kompo-
nowane na różne okazje, m.in.: Mszę 
świętą z okazji zakończenia Jubileuszu 
800-lecia Zakonu Ojców Dominika-
nów, odprawioną przez papieża Fran-
ciszka na Lateranie (Alleluja, tytułowe Ite 
in mundum); Mszę świętą inaugurującą 
rocznicę 130-lecia Akademii Muzycznej 
w Krakowie (Aklamacja Chwała Tobie 
Słowo Boże); czy cykliczne, adwentowe 
Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne, orga-
nizowane przez Wrocławskie Liturgiczne 
Studium Wokalne (Missa Vroclaviensis, 
która dla potrzeb nagrania otrzymała 
nową „szatę” instrumentalną). 
 
Ponadto płytę Ite in mundum tworzą 
utwory pisane na potrzeby wykonania 
koncertowego, jak chociażby: trzyczę-

ściowa Gloria, nawiązująca do  twórczo-
ści angielskiego kompozytora Johna 
Ruttera, powstała z okazji jubileuszu 
Scholi Domenica, działającej przy ży-
wieckiej konkatedrze oraz Odszedł Pa-
sterz od nas i Adoramus Te, Christe, 
których premiera odbyła się w Lublinie 
podczas festiwalu „Wielkopostne Śpie-
wanie” w 2018 roku. Inne zamieszczone 
na płycie utwory wykonywane były przy 
różnych okazjach i weszły do repertuaru 
znanych krakowskich chórów, takich jak: 
Psalmodia czy Camerata Jagiellonica 
(Salve Regina, Tota pulchra es Maria). 
Repertuar ten – jak twierdzi sam autor –
 „mimo że jest trudny i wymagający”, 
może być użyty w celebracji Mszy świę-
tej. 
 

 
Materiał został nagrany w połowie roku 
w niezwykłym wnętrzu kościoła 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Krakowie pod okiem najlepszych 
realizatorów. 
 
– „Nagrania są niesamowitą przygodą” – 
opisuje o. Dawid Kusz. – „Momentem, 
w którym splatają się i wchodzą 
w reakcję między sobą działania, talenty 
oraz emocje wielu ludzi. Towarzyszy 
im przekonanie, że tworzy się coś no-
wego, bardzo osobistego; coś, czego 
będą słuchać kolejne pokolenia”. 
 
Oficjalną premierą płyty była Msza 
św. celebrowana w ramach trwających 
Warsztatów Muzyki Niezwykłej w  czwar-

tek 25 lipca o godz. 20:15 w krakowskiej 
bazylice oo. Dominikanów. Po liturgii 
zostały wykonane publicznie po raz 
pierwszy niektóre utwory z nowej płyty. 
 
Płyta jest dostępna w sprzedaży interne-
towej, a w sierpniu będzie dostępna 
także w najważniejszych sklepach inter-
netowych z muzyką: iTunes Store, Goo-
gle Play, Apple Music, Spotify, Tidal 
i innych. 
———————– 
o. Dawid Kusz OP – ur. w 1979 roku 
w Rzeszowie. Do zakonu dominikanów 
wstąpił w 1998 roku, a w 2005 przyjął 
święcenia kapłańskie. Ukończył 
z wyróżnieniem Akademię Muzyczną 
w Krakowie na Wydziale Twórczości, 
Interpretacji i Edukacji Muzycznej, 
na Kierunku Edukacji artystycznej 
w zakresie sztuki muzycznej, specjal-
ność – Prowadzenie Zespołów Wokal-
nych i Wokalno-Instrumentalnych oraz 
 Nauczanie Przedmiotów Muzyczno-
Teoretycznych. W roku 2014 z  wyróż-
nieniem obronił doktorat na Akademii 
Muzycznej w Krakowie w dyscyplinie 
dyrygentura. W roku 2012 rozpoczął 
studia z kompozycji, najpierw w klasie 
prof. Zbigniewa Bujarskiego (licencjat), 
a ukończył je w 2016 roku w klasie 
prof. Józefa Rychlika. Był dyrygentem 
chóru i orkiestry podczas Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie (2016) 
oraz podczas Mszy św.  kończącej jubi-
leusz 800-lecia Zakonu Kaznodziejskie-
go pod  przewodnictwem papieża Fran-
ciszka na Lateranie (2017). Jest wykła-
dowcą przedmiotów muzyczno-teore-
tycznych (na stanowisku adiunkta) 
w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki 
Kościelnej w Krakowie oraz członkiem 
Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Litur-
gicznej.        Za: www.info.dominikanie.pl   

  

  

 
 

 
 
 
 

                                         
 

http://www.deon.pl/
http://www.info.dominikanie.pl/
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Odeszli do Pana 
 

 
 

 

ŚP. O WŁODZIMIERZ GORGOŃ SVD (1943 – 2019) 
Wieloletni misjonarz na Flores 

 

 

31 lipca 2019 roku, w godzinach popo-
łudniowych, zmarł w szpitalu w Grudzią-
dzu o. Włodzimierz Gorgoń, werbista, 
tegoroczny Złoty Jubilat życia kapłań-
skiego i niemal Złoty Jubilat (49 lat) 
życia misjonarskiego na wyspie Flores.  
 
Włodzimierz Gorgoń, syn rolnika Włady-
sława i Józefy z domu Kołodziejska, 
urodził się 26 sierpnia 1943 roku w miej-
scowości Nowa Wieś (obecnie: Nowa-
wieś), powiat Żuromin, parafia Sarnowo 
w diecezji Płockiej. Miał trzech braci i 
dwie siostry. 
 
Jako przedszkolak bawił się w księdza. 
Był gorliwym, choć jak pisze w życiory-
sie, łobuzowatym ministrantem. Gdy 
kończył miejscową szkołę podstawową 
proboszcz polecił mu niższe seminarium 
duchowne werbistów w Nysie (1957). 
Gdy w 1960 roku seminarium to zostało 
przez władze państwowe po raz drugi 
zlikwidowane (pierwszy raz w 1952), 
poprosił o przyjęcie do nowicjatu. 
 
Nowicjat rozpoczął 7 września 1960 
roku w Pieniężnie. Święcenia kapłańskie 
przyjął tamże 22 czerwca 1969 roku. Na 
obrazku prymicyjnym napisał: „Z ludu 
jestem wzięty i dla ludu postanowiony”. I 
to hasło realizował przez całe życie. 
 
Przed ślubami wieczystymi 
(08.09.1968), zgodnie z naszą tradycją 
zakonną, prosił o przeznaczenie go do 
pracy misyjnej w Japonii, Indonezji 
względnie Australii. Otrzymał skierowa-
nie do Indonezji. 
 
Drogę do Indonezji otworzyli mu polscy 
werbiści, którzy w 1965 roku w liczbie 20 
wyjechali na misje. Było to wówczas tak 
wielkie wydarzenie w skali całego Ko-
ścioła w Polsce, że otworzyło ono grani-

ce państwa polskiego dla wyjazdu 
wszystkich innych polskich misjonarzy. 
O. Gorgoń na paszport i wizę wyjazdo-
wą czekał półtora roku. 
 

 
 
Już na miejscu, po kursie języka indo-
nezyjskiego, został przeznaczony do 
diecezji Ende na wyspie Flores. Od 
samego początku do ostatnich dni był 
tak zwanym misjonarzem frontowym. 
Nigdy nie pracował w szkolnictwie. Za-
kładał nowe parafie i całą strukturę z tym 
związaną. Pracuję w górach, jestem 
sam jeden na parafii, pracy mam niema-
ło, ale czuję się na swoim miejscu – 
pisał w jednym z listów. Był radosnym 
misjonarzem, bo tylko taki znajduje 
wspólny język z ludem Bożym.  
 
Po dziesiątkach lat praca jego została 
dostrzeżona nie tylko przez władze 
zakonne i miejscowego biskupa, ale 
również przez władze państwowe Polski, 
które się przekonały, że misjonarze są 
pod każdym względem najlepszymi 
ambasadorami sprawy polskiej. Bez nich 

nikt by w dalekiej Indonezji, na jej 13 
tysiącach wysp, nigdy o Polsce nie sły-
szał. Dlatego wszyscy werbistowscy 
„weterani” misyjni w Indonezji zostali 
przez Prezydentów Rzeczypospolitej 
Polski odznaczeni Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia 
Restituta). Wiemy, że Order Polonia 
Restituta jest w randze odznaczeń pań-
stwowych na drugim miejscu (po Orde-
rze Orła Białego) i otrzymują go osoby 
za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, 
nauki, kultury, działalności społecznej 
oraz rozwijania dobrych stosunków 
międzynarodowych. O. Włodzimierz 
Gorgoń otrzymał ten Order w 2014 roku. 
Był to szczytowy moment w jego pracy 
misyjnej. 
 
Organizm o. Gorgonia, wyczerpany 50-
letnią pracą misyjną w tropiku, zaczynał 
w ostatnich latach „strajkować”. Pojawiły 
się choroby, szpitale i utrata sił. Na 
krótko przed Jubileuszem 50-lecia ka-
płaństwa, które świętował 22 czerwca 
2019 roku, równo 50 lat po święceniach, 
wrócił do ziemi ojców w towarzystwie 
misjonarza o. Tadeusza Grucy SVD. 
Uroczystość Jubileuszowa odbyła się w 
Domu Misyjnym św. Józefa w Górnej 
Grupie na Oddziale Opiekuńczym św. 
Łukasza, ale w otoczeniu współbraci i 
rodzeństwa z rodzinami. 
 
Ostatnie tygodnie życia o. Włodzimierz 
spędził na łożu cierpienia w szpitalu w 
Grudziądzu, gdzie zmarł 31 sierpnia. 
Niech Pan sam będzie mu nagrodą. 
Pogrzeb o. Włodzimierza Gorgonia 
odbył się 3 sierpnia 2019 roku. Spoczął 
na cmentarzu klasztornym w Górnej 
Grupie. R.i.p.o. Alfons Labudda SVD 

 Za:  www.werbisci.pl 

 
 

 

https://www.werbisci.pl/index.php/pl/wiadomosci-polska/2271-50-lecie-kaplanstwa-o-wlodzimierza-gorgonia-svd
https://www.werbisci.pl/index.php/pl/wiadomosci-polska/2271-50-lecie-kaplanstwa-o-wlodzimierza-gorgonia-svd
http://www.werbisci.pl/

