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Wiadomość Tygodnia 

INAUGURACJA ODPUSTU W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 

 

 

– Kalwaria ma to do siebie, że Kalwarię z daleka widać, ale 
również Kalwaria ma to do siebie, że z Kalwarii więcej widać. 
Na Kalwarię prowadzi droga, na Kalwarię prowadzą także 
dróżki i ścieżki. Te trzy słowa. Droga, dróżka i ścieżka to rów-
nież rzeczywistość naszego życia – mówił bp Jacek Kiciński, 
biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej, podczas Eu-
charystii w kalwaryjskiej bazylice na rozpoczęcie odpustu 
Wniebowzięcia NMP. Msza święta oraz procesja na dróżkach 
zainaugurowała uroczystości, które w Kalwarii Zebrzydowskiej 
potrwają przez cały tydzień. 
 
Zebranych pielgrzymów oraz przewodniczącego liturgii przywi-
tał o. Konrad Cholewa OFM, kustosz sanktuarium. Cytując 
słowa św. Jana Pawła II o dróżkach – szczególnym skarbcu 
wiary, nadziei i miłości, wyraził radość z obecności biskupa 
Kicińskiego i wiernych pielgrzymów. – Ekscelencjo, bardzo 
serdecznie witamy Cię w naszej modlitewnej wspólnocie. Cie-
szymy się, że jesteś z nami, i że wpisujesz się na długą listę 
kalwaryjskich pielgrzymów – mówił kustosz. 
 

Podczas homilii Ksiądz biskup odwoływał się do Ewangelii z 
dzisiejszej niedzieli. – Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzi-
nie, której się nie domyślacie Syn Człowieczy przyjdzie. Czu-
wajcie, bo o godzinie, której się nie spodziewacie, Syn Czło-
wieczy przybędzie do was. Te słowa rozpoczynają testament 
św. Jana Pawła II, który tu wielokrotnie przybywał, modlił się. 
Przybywał do swojej Matki i czerpał od swojej Matki siły du-
chowe do codziennego życia, a później do pasterskiej posługi. 
Komentując te słowa, biskup zwrócił uwagę na trzy słowa: 
wiara, miłość i tęsknota. Kaznodzieja mówił, iż w dzisiejszych 
czasach istnieje kryzys słuchania, który prowadzi do wzajem-
nego niezrozumienia. Przywołując postawę Matki Najświętszej 
zachęcał do brania wzoru z Tej, która zasłuchana była w Boga 
i całym życiem wypełniała Jego wolę. – Być może w dzisiej-
szym świecie tak mało się rozumiemy dlatego, że nie potrafimy 
wysłuchać drugiego człowieka do końca, że nasze słuchanie 
jest wybiórcze. Potrzeba nam dzisiaj wrócić do słuchania Bo-
ga. Jeśli nauczymy się słuchać Boga, nie będziemy mieli pro-
blemu ze słuchaniem drugiego człowieka i ze słuchaniem 
głosu Boga w naszym sercu. 
 

http://www.zyciezakonne.pl/
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Według biskupa Maryja, jako matka naszej wiary uczy, gdzie 
ludzie mają szukać Jezusa. Ona jest wzorem miłości do Boga i 
do drugiego człowieka. Przytaczając wydarzenia z życia Świę-
tej Rodziny zwracał uwagę na wielką wiarę, jaka cechowała 
Matkę Bożą w każdej chwili życia, nawet w wielkim kryzysie. –  
Gdy my zagubimy Jezusa, nieraz Go szukamy wśród bliskich, 
krewnych i znajomych, a Jezus czeka na nas w świątyni. Ma-
ryja pokazuje nam, gdzie mamy szukać Jezusa. Maryja wska-
zuje na świątynię. Jezus powiedział: Czemuście mnie szukali? 
Czyż nie powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? 
Gdzie my szukamy Jezusa? Jezus zawsze czeka na nas w 
świątyni i pokazuje nam to Maryja, Jego Matka, bo tu jest Jego 
dom i tu jest Jego miejsce. 
 
Kaznodzieja przekonywał, że Jezus nie chce naszej bezrad-
ności, lecz zaangażowania i współpracy. Wzorem w zaufaniu 
Bogu i współpracy z łaską Bożą jest Matka Jezusa, dlatego 
potrzeba pytać siebie, czy uczyniliśmy wszystko, co mogliśmy. 
Trzecią cechą, którą biskup omawiał obok wiary i miłości, jest 
tęsknota. – Tęskni ten, kto jest wierny, dlatego Maryja, jako 
Matka Bolesna, jest Matką wierną – idzie pod krzyż. Idzie po 
drodze krzyżowej swojego Syna. Maryja idzie na Kalwarię. 
Maryja nie uległa pokusie zniechęcenia, pokusie rozpaczy. To 
jest milcząca obecność. To jest tęsknota i to jest wierność. 
Wierność wobec Boga i wierność wobec człowieka. 
 
Następnie odwołał się do życia współczesnych i wskazywał na 
kryzysy, jakie dotykają ludzi. – W dzisiejszym świecie jesteśmy 
świadkami wielkiego zamętu. Dzisiaj człowiek nie lubi czuwać. 
Te słowa Jezusa „czuwajcie”, w dzisiejszym świecie nie są 
modne. Brakuje wszystkim cierpliwości. Czasami jesteśmy 
ludźmi „pospolitego ruszenia”. Jesteśmy świadkami kultury 
chwili, o której tak często mówił Ojciec Święty Benedykt XVI. 
Dzisiejszy człowiek żyje tymczasowością. Podkreśla to papież 

Franciszek. Rodzi się nowy styl życia, styl bardzo niebez-
pieczny. Życie na próbę, tymczasowość. Zaczyna dominować 
hedonizm i wygodnictwo. 
 
Zdaniem biskupa na skutek takiego stylu życia brakuje w 
świecie wiary. Wiele osób jest smutnych, zniechęconych i 
zmartwionych. Coraz częściej pojawia się pustka i zagubienie. 
Jako ratunek dla dzisiejszego sposobu życia, kaznodzieja po 
raz kolejny podał wpatrywanie się w Maryję, która nigdy nie 
zostawia swojego dziecka. – Dziś Maryja mówi do nas: 
Chodźmy na Kalwarię. Nie bójmy się krzyża, cierpienia, nie 
bójmy się odrzucenia. Ja jestem z tobą. Wiemy, że Kalwaria to 
dramat krzyża. To wielkie cierpienie Jezusa i współcierpienie 
Matki, ale Kalwaria to zwycięstwo miłości, bo tu śmierć została 
pokonana przez miłość. Tu dokonuje się Zbawienie i tu, na 
Kalwarii, rodzi się Kościół. (…) To na Kalwarii zrodziło się 
nowe drzewo życia, którym jest Kościół, a Jego owoce dają 
życie wieczne. 
 
Biskup zwracał uwagę, że tak, jak w Raju szatan znienawidził 
drzewo życia, bo wiedział, że daje życie wieczne, tak zło nie-
nawidzi Kościoła i odciąga od Niego człowieka, by nie spoży-
wał owocu, który podaje Kościół: Eucharystii i spowiedzi. Ka-
znodzieja zakończył modlitwą do Matki Bożej o to, by uczyła 
postawy wierności wobec Boga. 
 
Po Eucharystii wierni uczestniczyli w procesji Boleści Maryi z 
bazyliki do Domku Matki Bożej. Zatrzymując się przy dziesię-
ciu stacjach Dróżek Matki Bożej wysłuchali rozważań skoncen-
trowanych wokół tematyki godności osoby ludzkiej w świetle 
powołania do życia w Duchu Świętym. Po zakończeniu proce-
sji odśpiewano nieszpory, które zakończyło pasterskie błogo-
sławieństwo biskupa. o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro 
Prasowe Sanktuarium    

 
 
 
 

  Wiadomości krajowe 
 
 

 

KOLEJNE PIESZE PIELGRZYMKI DOCIERAJĄ NA JASNĄ GÓRĘ 
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Świadczyli dumnie, że są Polakami, 
śpiewem i strojem pokazywali narodową 
kulturę, modlili się o nowe powołania 
kapłańskie i zakonne, za chorych, o 
rozwój męskich wspólnot w Kościele i za 
polską oświatę. Na Jasną Górę przybyły 
kolejne tysiące pieszych pielgrzymów. 
Dotarło 7 dużych kompanii. 
 
„Taka jest właśnie Polska – podkreślał 
bp Krzysztof Nitkiewicz z Sandomierza. 
– I to nie tylko sierpniowa, ale cały czas, 
bo my dzisiaj widzimy rozreklamowane 
różnego rodzaju parady, marsze, które 
naprawdę nie mają nic wspólnego ani z 

polskością, ani z właściwym podejściem 
do człowieka, my modlimy się również 
za tych ludzi”. 
 
Cel wędrówki zakończyła dziś grupa 
Kaszubów z Helu pokonująca najdłuższą 
drogę do Maryi. Wchodzi w skład piel-
grzymki gdańskiej, która jak zauważył 
Piotr, jeden z jej uczestników, była w tym 
roku podwójnym świadectwem. 
 
„Jesteśmy dodatkowym świadectwem, 
bo ludzi którzy słyszą, że jesteśmy z 
Gdańska mówią wprost, wiele takich 
słów słyszałem w tym roku: to w Gdań-

sku są jeszcze katolicy, są jeszcze Pola-
cy? I my po to jesteśmy, by świadczyć, 
żeby pokazać, że my gdańszczanie 
jesteśmy bardzo mocno związani z Je-
zusem Maryją, z Polską, idziemy dumnie 
pod narodową flagą” – podkreślają pąt-
nicy. 
 
Z modlitwą za polską szkołę, o to by we 
wrześniu uczniowie mogli spokojnie 
rozpocząć naukę a nauczyciele przypo-
mnieli sobie o swojej tożsamości po raz 
27. z Zielonej Góry dotarły „Warsztaty w 
drodze”, rozważając o kształcie polskiej 
kultury.         Za: www.vaticannews.va   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DZIĘKCZYNIENIE ZA POWRÓT DO TYŃCA 
 
30 lipca o godz. 18.00 odprawiona została uroczysta Mszą 
Święta, podczas której nasza Wspólnota dziękowała Panu 
Bogu za to, że 80 lat temu dał ducha gorliwości naszym bra-
ciom, którzy powrócili do Tyńca aby wskrzesić życie benedyk-
tyńskie. Mszy przewodniczył o. Bernard Lorent, opat klasztoru 
Maredsous. 
  
W 1939 r. ojciec opat Teodor Nève ukazał program działalności 
dla powracających benedyktynów: Mnisi tynieccy na przyszłość 
stawiają sobie następujące zadania: Poza modlitwą wspólną w 
chórze, która jest pierwszym obowiązkiem synów św.  Bene-
dykta, pragną odpowiedzieć potrzebom duchowieństwa, otwie-
rając podwoje klasztoru dla tych wszystkich kapłanów, świec-
kich czy zakonnych, którzy by chcieli odnowić swą duszę w 
rekolekcjach zamkniętych i dzielić z nami benedyktyński pokój. 
Następnie, ażeby wskrzesić dawne tradycje Tyńca, pragną 
wychowywać i kształcić młodzież – dać tym młodym coś z tego 
prawdziwego szczęścia służby Bożej, którego sami zaznali w 
klasztorze. 

 
 
Wreszcie pragniemy pracować dla ludu tynieckiego, dla bliższej 
i dalszej okolicy, dla całej Polski, ku pomnożeniu duchowego 
dobra, ku rozwojowi prawdziwej pobożności i polepszenia wa-
runków życia ludzkiego (…) Na zakończenie, nie pozostaje nic 
innego, jak podziękować, w imieniu całej wielkiej rodziny bene-
dyktyńskiej, przede wszystkim J.E. Księciu Metropolicie kra-
kowskiemu, który chociaż osobiście nie mógł wziąć udziału w 
tej uroczystości, jest tu wśród nas reprezentowany przez Prze-
wielebnego Księdza Dziekana, którego obecność jest wyrazem 
łaskawości całej Kurii Metropolitalnej… /Fragment biografii Karol 

van Oost OSB. Odnowiciel życia monastycznego w Polsce ojca Pawła 

Sczanieckiego/.          Za: www.opactwotynieckie.pl
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NIEPOKALANÓW WSPIERA 
ABP. JĘDRASZEWSKIEGO 
 
List otwarty do Metropolity Krakowskie-
go w związku z medialna nagonką na 
Księdza Arcybiskupa opublikowała fran-
ciszkańska wspólnota zakonna w Niepo-
kalanowie. 
  
Niepokalanów, 6 sierpnia A. D. 2019 
Ojcowie Franciszkanie 
Klasztor Niepokalanów 
 
Jego Ekscelencja 
Arcybiskup Marek Jędraszewski 
Metropolita Krakowski 
 
W Księdze Mądrości jest napisane: „I 
jeśli ktoś miłuje sprawiedliwość – jej to 
dziełem są cnoty: uczy bowiem umiar-
kowania i roztropności, sprawiedliwości 
i męstwa” (8,7). Z doświadczenia ludz-

kiego wiadomo, że dobro wcześniej lub 
później napotyka na opór zła.  
 

 

Człowiek czyniący dobro potrzebuje 
zatem siły, by przeciwstawić się złu. Jest 
nią cnota męstwa. Męstwo daje wytrwa-
łość w dobrym, zwalcza pokusy i strach. 
 Stawia czoła wszelkim trudnościom, 
próbom, cierpieniom i prześladowaniom. 
Źródłem ludzkiego męstwa jest siła 
i moc Boga: „Bądź mężny i mocny, nie 
lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg 
twój, idzie za tobą, nie opuści cię, nie 
odrzuci” (Pwt 31,6). 
 
Św. Maksymilian Maria Kolbe był prze-
konany, że człowiek wtedy jest szczę-
śliwy, kiedy żyje Prawdą. Według Świę-
tego z Niepokalanowa, szukanie 
i głoszenie Prawdy jest w życiu pewną 
drogą prowadzącą do Boga. Obecnie 
w relacjach międzyludzkich istnieje wiele 
barier blokujących głoszenie Praw-
dy. Ksiądz Arcybiskup uczy nas  zdecy-
dowanej postawy w mówieniu Prawdy 
zgodnie z Pismem Świętym i  wyznawa-
ną wiarą. Dostrzegamy, że Bóg Księdzu 
Arcybiskupowi w posłudze duszpaster-

http://www.vaticannews.va/
https://tyniec.com.pl/monastycyzm/999-karol-van-oost-osb-9788373547735.html
https://tyniec.com.pl/monastycyzm/999-karol-van-oost-osb-9788373547735.html
http://www.opactwotynieckie.pl/
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skiej nie dał „ducha bojaźni, ale mocy 
i miłości, i trzeźwego myślenia”, by 
z odwagą wziąć „udział w trudach i  
przeciwnościach znoszonych dla Ewan-
gelii według mocy Boga” (2 Tm 1,7-8). 
 
Wspólnota zakonna franciszkanów 
w Niepokalanowie zapewnia o modlitwie 
i wyraża poparcie wobec nasilającego 
się ataku i medialnej nagonki na osobę 
Księdza Arcybiskupa. Podzielamy istotę 
oceny niejednokrotnie wyrażaną przez 
Ekscelencję wobec współczesnych 
ideologii będących zagrożeniem dla 
wiary, Kościoła, rodziny i naszej Ojczy-

zny. Głęboko sprzeciwiamy się kłamliwej 
poprawności politycznej i fałszywej tole-
rancji oraz niewoli wszelkich ideologii 
całkowicie sprzecznych z przesłaniem 
Ewangelii i nauczaniem Kościoła. 
 
Grzech, zwłaszcza wołający o pomstę 
do Nieba, jest ogromnym spustoszeniem 
duchowym. Modlimy się, aby ci, którzy 
stają się pierwszymi ofiarami ideologii 
przez siebie głoszonych, mogli zobaczyć 
miłość Chrystusa i doświadczyć słody-
czy Jego Serca, która nasyca wszelki 
głód miłości. 
 

Podziwiamy odwagę Ekscelencji i  zde-
cydowany głos w obronie wartości. Za-
wierzamy Księdza Arcybiskupa i Jego 
posługę pasterską w ręce Niepokalanej 
Wszechpośredniczki Łask i św. Maksy-
miliana. Niech Maryja wyprasza wszel-
kie potrzebne łaski zarówno dla Księdza 
Arcybiskupa, jak i dla tych, którzy są 
Księdzu przeciwni. 
 

Z franciszkańskim przesłaniem Pokoju 
i Dobra  

wspólnota zakonna w Niepokalanowie 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

OŚWIADCZENIE PROWINCJAŁA DOMINIKANÓW 
 
W związku z działalnością i wypowiedziami medialnymi ojca 
Pawła Gużyńskiego informuję, że podjąłem decyzję, by udał się 
on do jednego z klasztorów kontemplacyjnych na  trzytygo-
dniową pokutę –  napisał Paweł Kozacki OP, Prowincjała Pol-
skiej Prowincji Dominikanów w Oświadczeniu w sprawie o. 
Pawła Gużyńskiego. 
 
Poniżej pełna treść Oświadczenia: 
 
W związku z działalnością i wypowiedziami medialnymi ojca  

Pawła Gużyńskiego informuję, że podjąłem decyzję, by udał się 
on do jednego z klasztorów kontemplacyjnych na  trzytygo-
dniową pokutę. Mam nadzieję, że rekolekcje te pozwolą mu 
odnaleźć właściwy dla osoby duchownej sposób wypowiadania 
się w sprawach wiary i moralności oraz prowadzenia sporów 
ideowych. Proszę o uszanowanie tego czasu ciszy, który ma 
być wypełniony modlitwą. 
 
Jednocześnie oświadczam, że ostatnie wypowiedzi ojca Pawła 
były jego osobistą inicjatywą. Jako dominikanie we wszystkich 
naszych działaniach chcemy pozostać wierni dwóm zasadom 
jednocześnie: bronić potrzebujących oraz czynić to w jedności 
z Kościołem.    Paweł Kozacki OP 

Warszawa, 8 sierpnia 2019 r. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ZAKOŃCZONO VIII SPOTKANIE 

MŁODZIEŻY POLONIJNEJ 
 
Kolejne, VIII Spotkanie Młodzieży Polo-
nijnej rozpoczęło się 26 lipca i trwało do 
2 sierpnia. W tegorocznym zjeździe 
uczestniczyło 55 osób z pięciu europej-
skich krajów: Anglii, Belgii, Francji, Gre-
cji i Niemiec. Tematem przewodnim 
spotkania były słowa współzałożyciela 
Towarzystwa Chrystusowego o. Ignace-
go Posadzego: „Moim życiem jest Chry-
stus”. Każdy dzień odsłaniał kolejne 
wymiary Eucharystii, która wypływa z 
relacji z Chrystusem i do niej prowadzi. 
Podejmowano ujęcie służby, także w 
praktycznym wydaniu warsztatów, kwe-
stię wyborów i ponoszenia konsekwen-
cji, wielką rolę wspólnoty, tego, co jest 
pierwsze, a na zakończenie by dzięki tej 
relacji z Jezusem Eucharystycznym 
potrafić rozróżniać to, co jest dobre, od 
tego, co złe (por. Mt 13, 47-53). 
 
Pierwsze kilka dni cała ekipa spędziła w 
Domu św. Józefa na Morasku w Pozna-
niu, gdzie w pobliżu znajduje się Dom 
Generalny Sióstr Misjonarek Chrystusa 
Króla dla Polonii Zagranicznej. W czasie 
tego pobytu uczestnicy spotkali się z 
przełożoną generalną Sióstr Misjonarek, 
Matką Ewą Kaczmarek MChR, a na-
stępnego dnia z bp. Wiesławem Lecho-

wiczem – delegatem ds. Polonii i sio-
strami nowicjuszkami, które przedstawiły 
świadectwo swojego powołania. 
 

 
 
Młodzież polonijna spotkała się również 
w Domu Głównym Towarzystwa Chry-
stusowego z klerykami, którzy przedsta-
wili posługę braci i księży, zarówno w 
kraju i zagranicą. Warto nadmienić, że 
siostry Misjonarki, które przygotowują 
całe spotkanie, wspierali w poszczegól-
nych punktach programu klerycy chry-
stusowcy: Chris Czapla oraz Aleksander 
Łakomy a także ks. Marcin Stefanik – 
moderator powołań. 
 
Piąty dzień wydarzenia to wyjazd do 
Sokółki – miejsca cudu Eucharystyczne-
go, który zdarzył się w lokalnej świątyni 
św. Antoniego w 2008 roku. Tam mło-
dzież przygotowała wieczorną adorację 
Najświętszego Sakramentu. Jednym z 
kolejnych punktów programu był wyjazd 
do Świętej Wody, gdzie młodzi zawierza-
li się Matce Bożej Bolesnej i odprawili 
drogę krzyżową na pobliskiej kalwarii. 

 
Oprócz homilii tematycznych, opartych o 
słowo z danego dnia, a więc ścisłej 
formacji, nie zabrakło czasu na rekrea-
cję, a więc siatkówkę i przygotowane 
przez siostry nowicjuszki przedstawienie 
o życiu patrona młodzieży św. Stanisła-
wa Kostki. Na ziemi podlaskiej uczestni-
cy poznali historię i życie polskich Tata-
rów, nawiedzili meczet; poznali wiarę 
wspólnoty prawosławnej w relacji ks. 
Mirosława z cerkwi prawosławnej w 
Kruszynianach; historię mieszkańców w 
Krymkach, przedstawionej w oparciu o 
wizytę w lokalnym kościele. O życiu 
ludności podlaskiej można było dowie-
dzieć się w czasie zwiedzania skansenu 
w Wasilkowie. W ostatnim dniu i pobycie 
w Białymstoku uczestnicy zatrzymali się 
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, 
gdzie w dolnym kościele znajdują się 
doczesne szczątki bł. ks. Michała So-
poćki. 
 
Samo spotkanie Młodzieży Polonijnej 
ma za zadanie tak pozwolić przeżyć ten 
czas, aby każdy z uczestników zapra-
gnął rozpalić wiarę i nieść ją innym, 
zwłaszcza młodym w swoich lokalnych 
polonijnych środowiskach. Ma w tym w 
ciągu roku pomagać, założona w ze-
szłym roku, przy okazji pielgrzymki do 
Gietrzwałdu, Wspólnota Biało-
Czerwonych Serc. 

Za: www.chrystusowcy.pl  

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/08/48407913762_c86b223c9f_b.jpg
http://www.chrystusowcy.pl/
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OBLACKA MŁODZIEŻ NA JASNEJ GÓRZE 
 
Młodzież z 10 krajów Europy, związana z duszpasterstwem 
prowadzonym przez zgromadzenie zakonne Misjonarzy Obla-
tów Maryi Niepokalanej, modliła się na Jasnej Górze w środę, 7 
sierpnia. Młodzi odbywają w Polsce doroczne, europejskie 
spotkanie, którego celem jest jeszcze lepsze poznanie misyj-
nego charyzmatu oblatów Maryi Niepokalanej. 
 
Od piątku w Oblackim Centrum Młodzieży w Kokotku k. Czę-
stochowy trwa europejskie spotkanie młodzieży oblackiej. Mło-
dzi wraz z duszpasterzami przyjechali z Hiszpanii, Irlandii, 
Francji, Belgii, Ukrainy, Rumunii, Włoch, Czech, Niemiec i 
Polski. Celem spotkania jest lepsze poznanie oblackiego cha-
ryzmatu. Tematami kolejnych dni były: Chrzest, Modlitwa, 
Wspólnota i Krzyż. Dziś, mówiąc o Maryi w duchowości oblac-
kiej, młodzi wraz z duszpasterzami wyjechali na Jasną Górę, 
by spędzić ten dzień w najbardziej znanym polskim sanktua-
rium maryjnym. Spotkanie zakończy się jutro. 
 
Z grupą z Francji, z okolic Lyonu, przyjechał o. Przemysław 
Kościanek, od 5 lat posługujący we francuskiej prowincji obla-
tów.  „To młodzi w wieku od 18 do 30 lat. Rok temu takie spo-
tkanie mieliśmy w Rumunii, a za rok odbędzie się we Francji – 
tłumaczy o. Przemysław – W ramach tego spotkania przez 
tydzień możemy się bardziej poznać, każdy opowiada, jak 
oblaci pracują z młodzieżą w danym kraju. Jest to okazja dla 
młodych, żeby zobaczyć bogactwo naszego zakonu jako mi-
sjonarzy. Mimo, że jesteśmy w Europie, każdy kraj ma inną 

historię, sposób wyrażania wiary też jest troszeczkę inny, i 
praktyki religijne. Dzięki temu możemy się bardziej poznawać”. 
 

 
 
„To, co my chcemy dać, to jest przesłanie naszego charyzmatu 
oblackiego – najważniejsza rzecz, to dla nas jest krzyż Chry-
stusa, że każdy z nich jest kochany przez Boga, że Jezus 
umarł za każdego z nich, i dlatego mogą w tej miłości, zaufaniu 
budować swoją relację z Bogiem – podkreśla o. Przemysław – 
A dzisiejszy dzień, ze względu na to, że jesteśmy w Często-
chowie, jest poświęcony Maryi Niepokalanej. Oprócz Mszy św. 
mieliśmy konferencję, jakie miejsce ma Maryja w życiu każde-
go z nas”.                      Za: www.jasnagora.com 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

S. LUDWIKA BEDNAREK 
ODZNACZONA ZA BOHATERSTWO 
 
W Mszanie Dolnej odbyła się w ponie-
działek uroczystość wręczenia Krzyża 
Komandorskiego Orderu Odrodzenia 
Polski Siostrze Ludwice Bednarek ze 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi. 
 
Siostra Ludwika Bednarek podczas II 
wojny światowej posługiwała w domu 
dziecka we Lwowie. To dzięki jej pomo-
cy udało się uratować setki żydowskich 
dzieci. 
 
– Siostry chodziły tam w przebraniu 
świeckim – nie wolno było inaczej – 
 wówczas nie byłyśmy tak bardzo wi-
doczne. Pomagałyśmy także w przed-
szkolu przy dzieciach i wszędzie tam,  

gdzie tylko była potrzeba, siostry chętnie 
służyły pomocą – mówiła s. Ludwika 
Bednarek. 
 
Za tę heroiczną postawę prezydent 
Andrzej Duda odznaczył siostrę Ludwikę 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski. Odznaczenie w imieniu 
głowy państwa wręczył prezydencki 
minister Adam Kwiatkowski. 
 

 

– Chciałem przekazać serdeczne gratu-
lacje i pozdrowienia  od prezydenta 
Andrzeja Dudy, w imieniu którego mia-
łem zaszczyt wręczyć Siostrze to bardzo 
wysokie odznaczenie – akcentował 
Adam Kwiatkowski, minister w Kancelarii 
Prezydenta RP. 
 
Słowa wdzięczności do Bohaterki skie-
rował także w specjalnym liście wojewo-
da małopolski Piotr Ćwik. 
 
– „Nie ma większego bogactwa w naro-
dzie nad światłych ludzi” – powiedział 
Jan Paweł II. Naszym narodowym bo-
gactwem są ludzi wielcy, którzy zasługu-
ją na szczególne uznanie, tacy jak sio-
stra Ludwika – podkreślił wojewoda 
małopolski. 
 
Oprócz uroczystości związanej z odzna-
czeniem zebrani goście świętowali także 
100 urodziny siostry Ludwiki. 

Za: www.radiomaryja.pl  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MIESIĄC ODNOWY DUCHOWEJ W TUCHOWIE 
 
W Konferencji Redemptorystów Europy zakończył się Miesiąc 
Odnowy Duchowej. 3 sierpnia w Tuchowie wypełnił się czas, 
który przeznaczony był na pogłębienie charyzmatu Zgroma-
dzenia Najświętszego Odkupiciela. 
 

Uczestnikami tego międzynarodowego wydarzenia byli Współ-
bracia przygotowujący się do ślubów wieczystych oraz Ojcowie 
i Brat przeżywający okres odnowy przewidziany po kilku latach 
od tychże ślubów. 
 
Pierwsza część Miesiąca Odnowy odbywała się w domu reko-
lekcyjnym nieopodal międzyprowincjalnego nowicjatu na Luba-
szowej, natomiast druga w Tuchowie w miejscu, gdzie znajduje 

http://www.jasnagora.com/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/08/EBNLa-AXoAAqzSD.jpeg
http://www.radiomaryja.pl/
http://cadr.redemptor.pl/lubaszowa/
http://cadr.redemptor.pl/lubaszowa/
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się Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów Prowincji 
Warszawskiej. 
 
Tegoroczny Miesiąc Odnowy był bogato wypełniony znakomi-
tymi wykładami. Były one prowadzone m.in. przez znanych i 
cenionych Współbraci Redemptorystów. Oprócz o. Johanesa 
Rӧmelta CSsR, o. Janusza Soka CSsR, czy o. Ronnalda McA-
insha CSsR swoją obecnością zaszczycili nas m.in. o. Alfonso 
Amarante CSsR i o. Krzysztof Bieliński CSsR. Poruszyli oni 
takie tematy jak: „Charakterystyka pierwotnej wspólnoty Zgro-
madzenia Najświętszego Odkupiciela”, „Alfonsjańska lektura 
miłosierdzia Bożego” czy „Ślub ubóstwa w świetle Pisma Świę-
tego i praktyki życia Redemptorystów”. Ostatni dzień poprowa-
dził Wikariusz Prowincjała Prowincji Warszawskiej o. Dariusz 
Paszyński CSsR. W swojej konferencji mówił o formacji ciągłej. 
Natomiast pod koniec Mszy Świętej wyraził podziękowania dla 
wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarze-
nia, szczególnie dla o. Adama Kośli CSsR. 

 
 
Kończąc trzeba stwierdzić, że miniony miesiąc był czasem 
pogłębiania relacji z Jezusem Chrystusem oraz budowania 
więzi braterskich, które jak mam nadzieję, pozostaną na zaw-
sze. Paweł Orzeł CSsR                Za: www.redemptor.pl

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SZKOŁA ANIMATORA 
ORATORIUM U SALEZJANÓW 
 
5 sierpnia w Czerwińsku nad Wisłą od-
była się msza święta kończąca Szkołę 
Animatora Oratorium, podczas której 32 
młodych ludzi otrzymało krzyż animatora 
salezjańskiego. Uroczystość swoją 
obecnością uświetnił radca generalny 
ds. komunikacji społecznej ks. Filiberto 
Gonzaléz SDB. 
 
Szkoła Animatora Oratorium (SAO) to 
dziesięciodniowy kurs przygotowujący 
młodych ludzi do pełnienia funkcji ani-
matora w duchu świętego Jana Bosko. 
W tym roku SAO, które od 15 lat prowa-

dzone jest w Czerwińsku nad Wisłą 
przez Ośrodek Młodzieżowo – Powoła-
niowy EMAUS, zgromadziło 175 osób.  
 

 
 
W trzech stopniach formacyjnych 
uczestniczyło 142 kandydatów na ani-
matora, wspieranych przez 22 animato-
rów posługujących, 8 kleryków i 3 kapła-
nów prowadzących. Szkoła zakończyła 
się uroczystą mszą świętą, której prze-
wodniczył ks. inspektor Tadeusz Jarecki, 

a homilię wygłosił gość specjalny, ks. 
Filiberto Gonzaléz. 
 
W trakcie homilii Radca Generalny zo-
stawił animatorom pięć krótkich wskazań 
dotyczących ich posługi i życia. Między 
innymi w jego wystąpieniu znalazły się 
słowa papieża Franciszka: Ty jesteś 
misją! Nie tylko masz misję, jako anima-
tor, ale jesteś misją! Wystąpienie ks. 
Filiberto zostało żywiołowo przyjęte 
przez młodych ludzi. 
 
Ksiądz Radca wręczył również krzyże 
animatora oratorium, które są symbolem 
zakończonej formacji i pełnionej posługi. 
ks. Przemysław Kawecki SDB 

Za: www.salezjanie.pl 

 
 
 

Refleksja tygodnia 
 

 
 

 
 

OJCIEC ZESŁANIEC, CZYLI O HUMORZE ZAKONNYCH PRZEŁOŻONYCH 
 

W związku ze śmiercią Św.P. O. Stefana Matogi OP przy-

pominamy pewien epizod z Jego życia, który pięknie uka-

zuje sylwetkę i osobowośc zmarłego dominikanina.   

 

*** 

Nie mogłem się powstrzymać, żeby nie zacytować listów, które 

wymieniali między sobą przełożeni o. Jana Góry OP, który w 

1977 r. został przeniesiony z Warszawy do Poznania. Sam 

zainteresowany nie był szczęśliwy na te zmiany w jego życiu. 

Dwa lata wcześniej trafił na Wydział Teologiczny ATK, gdzie 

miał robić doktorat. Marzył o studiach, chciał się przygotować 

do duszpasterskiej pracy z ludźmi na wysokim poziomie inte-

lektualnym, miał za sobą pierwsze publikacje w „Tygodniku 

Powszechnym”. Jak sam mówi, chciał pracować poważnie i 

naukowo. Przełożeni przewidzieli dla niego natomiast pracę 

wśród poznańskiej młodzieży. Z Warszawy wyjeżdżał z pła-

czem, z poczuciem krzywdy, jak na skazanie. Nie przewidywał 

wtedy Bożych planów wobec siebie. Temu wyjazdowi towarzy-

szyła taka oto korespondencja między dominikańskimi przeło-

żonymi (o. Stefan Matoga pisał na kartce pocztowej, na odwro-

cie której był mężczyzna w garniturze z muszką i z bukietem 

kwiatów): 

  

Warszawa, 28 sierpnia 1977 r. 

Przezacny Ojcze Przełożony! 

Z rozdartym sercem, pełnym bólu zakonnego, a jednak nie 

pozbawieni ufności, licząc na dobroć Ojca, przesyłamy pod 

Waszą obediencję nasz „Skarb” – O. Jana, Pisarza Katolickie-

go. Sądzimy, że ten dżentelmen, który jest umieszczony na 

odwrocie niniejszej karty, będzie dobrym odbiciem postawy 

http://wsd.redemptor.pl/
http://www.redemptor.pl/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/08/SA0_FOTO.jpg
http://www.salezjanie.pl/
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naszego Ojca Zesłańca, którego prosimy przyjąć i życzliwie 

traktować, jak macie napisane w asygnacie… 

Pracy Mu nie żałować, jednak pomni na Ligę Ochrony Zwie-

rząt, która może się ująć za Nim, ponad siły Go nie męczcie. 

Stwórzcie dlań warunki odpowiednie do kontynuowania pracy 

naukowo-pisarskiej, by snadź nie zaprzepaścił swego talentu i 

pazura literackiego… Jeżeli natomiast zauważycie, że praca i 

otoczenie monastyczne znuży Go wielce, proszę wypuścić Go 

na parę dni do Stolicy, aby odbył „drogę Jonaszową”, a to go 

uzdrowi… 

Was i Waszych poddanych oddajemy w Opiekę Bożą!!! 

O. Stefan Matoga, prokurator 

 

 
 

Poznań, 29 sierpnia 1977 r. 

Czcigodny i Łaskawy Ojcze Opiekunie Jana Góry! 

Niniejszym kwitujemy odbiór przesłanego nam dziś – jak Ojciec 

był łaskaw napisać – „Pisarza Katolickiego” Jana Góry OP. 

Przyjmiemy go z życzliwością stosowną do wymagań stawia-

nych przez nasze zakonne Konstytucje i Przełożonych. Zdaje-

my sobie sprawę, że po stołecznych hulankach i Jonaszowych 

eskapadach czeka nasz klasztor formacji ciężka praca nad 

reedukacją przekazanego nam osobnika – dlatego trudno już 

na samym początku mówić o wypuszczeniu go do Stolicy. 

Stawi się tam, gdy będzie mógł godnie reprezentować model 

pracowitego i pobożnego dominikanina. Pracy mu szczędzić 

nie będziemy, o czym Ojca najsolenniej zapewniamy, i dzięku-

jemy za dotychczasową troskliwą nad Ojcem Janem Górą 

prokurę (chyba tylko ona uchroniła go od o wiele zgubniejszych 

wpływów Stolicy, niż te, którym był poddany). 

Ścielimy się zakonnie i z wielką estymą dla Ojca 

O. Angelik Jarosz OP 

  

Czy dziś zakonni przełożeni potrafią w ten sposób korespon-

dować między sobą? :)                     Za: www.mojepowolanie.pl  
 

   
 
 

 
 
 

  Wiadomości zagraniczne  
 

 
 

 
 

PAPIEŻ O PRZYSZŁOŚCI EUROPY, KRYZYSIE EKOLOGICZNYM I SYNODZIE DLA AMAZONII 
 

Europa nie może się rozpaść. Jest ona 
jednością historyczną i kulturową oraz 
geograficzną. Trzeba respektować toż-
samość narodów, a zarazem unikać 
wszelkich postaw zamknięcia. Papież 
Franciszek wskazał na to w wywiadzie 
dla włoskiego dziennika La Stampa 
apelując zarazem o ochronę europej-
skiego dziedzictwa. Ojciec Święty mówił 
ponadto o kryzysie ekologicznym i głów-
nym celu zbliżającego się synodu dla 
Amazonii, którym, jak wskazał, jest 
ewangelizacja. 
 
Rozmowa z Franciszkiem została prze-
prowadzona 6 sierpnia w Domu św. 
Marty, czyli w rocznicę śmierci Pawła VI. 
Papież wyznał, że w tym dniu zawsze 
udaje się do bazyliki watykańskiej, aby 
pomodlić się w ciszy przy grobie swego 
poprzednika, ponieważ „robi mu to do-
brze na serce”. 
 
Punktem wyjścia wywiadu były słowa 
Franciszka o tym, że Europa powinna 
powrócić do marzenia swych ojców 
założycieli. Papież wskazał, że to ma-
rzenie było spójne, bo było realizacją 
jedności. „Teraz nie można stracić tego 
dziedzictwa” – podkreślił Ojciec Święty. 
Pytany o to jak dziś postrzega Unię 
Europejską stwierdził, że „z biegiem lat 
uległa osłabieniu, także z powodu pew-
nych problemów administracyjnych i 
wewnętrznych sporów”. Wskazał, że 

trzeba ją uratować. Odnosząc się do 
majowych wyborów do Parlamentu Eu-
ropejskiego Papież wyraził nadzieję, 
teraz „rozpocznie się proces ożywienia, 
który będzie realizowany nieprzerwanie”.  
 

 
 
Wyznał też, że jest zadowolony z tego, 
że na przewodniczącą Komisji Europej-
skiej wybrano kobietę, Ursulę von der 
Leyen. „Kobieta może być odpowiednią 
osobą do tego, by ożywić siłę ojców 
założycieli” – wskazał Franciszek pod-
kreślając, że „kobiety mają zdolność do 

tego, by łączyć i jednoczyć”. Podkreślił, 
że największym wyzwaniem stojącym 
przed Unią jest dialog między partiami i 
między ludźmi. Zauważył, że obecnie 
zamiast słuchać, rozmawiać, dyskuto-
wać i wzajemnie się poznawać widać 
tylko kompromisowe monologi. 
 
Na przykładzie dialogu ekumenicznego 
Franciszek przedstawił swoją wizję dia-
logu, który musi wychodzić od własnej 
tożsamości. Stądkatolicy wychodzą ze 
swej katolickiej tożsamości, a ich roz-
mówcy od swojej – protestanckiej czy 
prawosławnej. „Własnej tożsamości się 
nie negocjuje, ją się integruje. Problem 
polega na przesadzeniu w tym i zamy-
kaniu się w swojej tożsamości, braku 
postawy otwarcia. Tożsamość to bogac-
two – kulturowe, narodowe, historyczne, 
artystyczne – i każdy kraj ma swoją, ale 
musi być ona zintegrowana na drodze 
dialogu” – podkreślił Papież. Wskazał, 
że „wychodząc od swojej tożsamości, 
trzeba otworzyć się na dialog, aby 
otrzymać z tożsamości innych coś więk-
szego”. Przypomniał, że „każdy naród 
zachowuje swoją tożsamość w jedności 
z innymi”. 
 
Franciszka pytano także o niebezpie-
czeństwa suwerenizmu. Ojciec Święty 
zauważył, że jest to „postawa zamknię-
cia”. Wyraził zaniepokojenie faktem, że 
obecnie słychać przemówienia, przypo-

http://www.mojepowolanie.pl/
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minające wystąpienia Hitlera z 1934 
roku. Dodał, że każdy kraj powinien być 
suwerenny, ale nie zamknięty. Suwe-
renności trzeba bronić, ale należy też 
chronić i promować relacje z innymi 
państwami, ze wspólnotą europejską. 
Przestrzegł, że suwerenizm jest przesa-
dą, która zawsze źle się kończy; prowa-
dzi do wojen. 
 
Papież pytany był także o to jaką posta-
wę należy zająć w kwestii migracji i 
przyjmowania uchodźców. Wskazał, że 
zawsze trzeba pamiętać o najważniej-
szym prawie: prawie do życia. Podkre-
ślił, że imigranci uciekają przede wszyst-
kim przed głodem i wojnami stąd trzeba 
większego zaangażowania w budowanie 
pokoju, a także inwestowania w kraje ich 
pochodzenia, aby na miejscu rozwiązy-
wać problemy, powstrzymując w ten 
sposób migracje. Papież wskazał też 
kryteria postępowania wobec przyby-
szów: „Po pierwsze – trzeba przyjąć, co 
jest też zadaniem chrześcijańskim, 

ewangelicznym. Drzwi mają być otwarte, 
a nie zamknięte. Po drugie – należy im 
towarzyszyć, po trzecie – promować, po 
czwarte – integrować”. Kolejny raz przy-
pomniał, że rządy w tej kwestii muszą 
działać „roztropnie” i oceniać, ilu migran-
tów są w stanie przyjąć. Gdy jest ich za 
dużo, dodał, „sytuację można rozwiązać 
poprzez dialog z innymi krajami”. 
 
W kontekście zbliżającego się synodu 
dla Amazonii Franciszek mówił ponadto 
o kryzysie ekologicznym. Wskazał, że 
idei tego synodu nie zrozumie ten kto nie 
przeczytał jego encykliki „Laudato sì”. 
„Nie jest to «zielona encyklika», ale 
encyklika społeczna oparta na «zielonej 
rzeczywistości», jaką jest ochrona stwo-
rzenia” – wskazał Papież. Mówił też o 
wydarzeniach, które szczególnie go w tej 
kwestii poruszyły: tonach plastiku zebra-
nych przez rybaków, topniejących lo-
dowcach na Grenlandii, znikających 
wyspach na Pacyfiku, których mieszkań-
cy muszą szukać sobie nowego schro-

nienia. Pytany o to, czego najbardziej się 
boi, jeśli chodzi o przyszłość planety, 
wskazał na zniknięcie bioróżnorodności, 
pojawienie nowych śmiertelnych chorób i 
wyniszczenie natury, które może dopro-
wadzić do śmierci ludzkości. W tym 
kontekście Papież wskazał na znaczenie 
synodu dla Amazonii, regionu, który w 
determinujący sposób decyduje o prze-
życiu planety. Przypomniał, że właśnie 
tam produkowana jest większość życio-
dajnego tlenu, a wycinka dżungli ozna-
cza zabijanie ludzkości. Franciszek 
zauważył, że w przedsynodalnej debacie 
zapomina się, że Amazonia obejmuje 
terytorium aż dziewięciu krajów, które 
wyniszczane są przez kopalnie odkryw-
kowe zatruwające wodę i prowokujące 
wiele nowych chorób. Podkreślił jedno-
cześnie, że głównym wyzwaniem syno-
du jest wypracowanie nowych metod 
ewangelizacji, a nie, jak się niektórym 
wydaje, odpowiedzenie na kryzys powo-
łań przez wydanie zgody na święcenie 
tzw. viri probati.Za: www.vaticannews.va

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SALEZJANIE U BOKU MŁODZIEŻY 
DOŚWIADCZANEJ PRZEZ ŻYCIE  
 
64 mln ludzi młodych na świecie nie ma pracy, 24 mln nie ma 
dostępu do edukacji, 145 mln doświadcza ubóstwa, a co dzie-
siąty młody człowiek żyje w strefie konfliktów wojennych. Misje 
salezjańskie stawiają czoło tej sytuacji oferując edukację i two-
rząc ośrodki przygotowania zawodowego. 12 sierpnia przypada 
Międzynarodowy Dzień Młodzieży. 
 
W wielu krajach sytuacja ludzi młodych jest dramatyczna: nie 
mają pracy ani dostępu do formacji, szukają lepszego życia 
uciekając przed wojną i biedą. Ponadto ponad 9 mln dzieci żyje 
z dala od swoich rodzin i przyjaciół, nie chodzą do szkoły ani 
nie mają dostępu do lekarza. Jedyne co znają to praca i wy-
zysk. Często stają się ofiarami handlu ludźmi, mafii pedofilskich 
czy handlu ludzkimi organami. Wobec tej sytuacji misje sale-
zjańskie starają się dotrzeć do młodych oferując im dobre przy-
gotowanie zawodowe, aby mogli wyjść z biedy i stać się pod-
miotami rozwoju własnej rodziny i kraju. Na całym świecie 
istnieje 830 salezjańskich ośrodków przygotowania zawodowe-
go, w których uczy się ponad 200 tys. osób. „Dzięki dobremu 
przygotowaniu 85 proc. naszych wychowanków szybko znajdu-

je pracę, a ponad 65 proc. utrzymuje ją nadal po upływie czte-
rech lat” – mówi José Antonio San Martín, dyrektor Misji Sale-
zjańskich. 
 

 
 
W Międzynarodowym Dniu Młodzieży „chcemy zwrócić uwagę 
na podstawową rolę młodzieży w społeczeństwie oraz na ko-
nieczność, by znalazła pracę, dzięki której mogłaby godnie żyć. 
Ponadto apelujemy do rządów o poważne zaangażowanie się 
na rzecz młodzieży”, podkreśla kierownictwo Misji Salezjań-
skich.                  Za: www.vaticannews.va 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOWA BAZYLIKA 
FRANCISZKANÓW W UGANDZIE 

 
W poniedziałek 29 lipca 2019 roku Pre-
fekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i 
Dyscypliny Sakramentów kard. Robert 
Sarah podniósł franciszkański kościół 
pw. Męczenników Ugandy w Kampali-
Munyonyo do godności bazyliki mniej-
szej. 

W uroczystości nadania tego tytułu wzię-
li udział nuncjusz apostolski w Ugandzie 
abp Luigi Bianco, metropolita stołecznej 
archidiecezji abp Cyprian Kizito Lwanga, 
arcybiskupi i biskupi z Angoli, Czadu, 
Demokratycznej Republiki Konga, Ga-
bonu, Ghany, Gwinei, Malawi, Nigerii i 
Togo, asystent generalny Federacji 
AFCOF (Afrykańskiej Federacji Fran-
ciszkanów Konwentualnych) fr. Antoni 
Bezo Kutiero, minister prowincjalny 
Prowincji św. Antoniego i bło. Jakuba 
Strzemię w Polsce (Kraków) fr. Marian 

Gołąb i wiceprezydent Republiki Ugandy 
Edward Kiwanuka Ssekandi. 
 
To bezprecedensowe wydarzenie. Na 
miejsce sądu i śmierci pierwszych mę-
czenników ugandyjskich z XIX w. krako-
wscy franciszkanie przybyli w 2013 r. 
Dwa lata później rozpoczęli budowę 
świątyni, którą już po kilku miesiącach 
odwiedził papież Franciszek, podczas 
swojej wizyty apostolskiej w Ugandzie. 
W 2017 r. kościół konsekrował prefekt 

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/08/Salezjanie-u-boku-doświadczonej-młodzieży.jpeg
http://www.vaticannews.va/


6-12 sierpnia  2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              32/2019 (545)

 9 

Kongregacji Ewangelizacji Narodów, 
kard. Fernando Filoni. 
 
Jak zauważył fr. Wojciech Ulman, dele-
gat prowincjała w Ugandzie, Bazylika 
Mniejsza w Kampali-Munyonyo to dopie-
ro trzecia w Ugandzie, ale pierwsza w 
Afryce, którą osobiście ogłosił Prefekt 
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscy-
pliny Sakramentów kard. Robert Sarah.  
 
Tytuł honorowy „bazylika mniejsza” 
(basilica minor) nadawany jest przez 
papieża świątyniom wyróżniającym się 
m.in. wartością liturgiczną, pielgrzymko-
wą 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 
Namugongo i w drodze do tego miejsca 
kaźni. 
 
W XIX w. w Ugandzie zostało zamordo-
wanych 22 katolików i 23 anglikanów. W 
Munyonyo śmierć ponieśli trzej katolicy 
(Andrew Kaggwa, Denis Ssebuggwaa-
wo, Pontian Nngondwe) i jeden anglika-
nin (Musa Mukasa). Katolickich mę-
czenników kanonizował Ojciec Święty 

PAWEŁ VI w roku 1964. Jedynie tylko 
dwóch spośród 45 męczenników zacho-
wały 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 – postu-
lat. 
 
Krakowska prowincja franciszkanów ma 
jeszcze bazyliki mniejsze w Krakowie, 
Rychwałdzie k. Żywca (Polska) i w Su-
cre (Boliwia).          Za: wwwofmconv.net 

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W LIBANIE ZABITO ZAKONNIKA 
 
Wczoraj w Libanie strzałem z broni palnej w głowę został zabity 
kapłan, o. Elie Najjar, z maronickiego zakonu św. Antoniego. 
Ciało znaleziono w jego pokoju w klasztorze Mar Shaaya, gdzie 
na co dzień mieszkał. 

Pełnił on również funkcję przewodniczącego rady miejskiej w 
swojej miejscowości. Minister Spraw Wewnętrznych, Raya el-
Hassan zwrócił się do sił bezpieczeństwa o przeprowadzenie 
starannego i wnikliwego śledztwa w celu wyjaśnienia przyczyn 
śmierci zakonnika. To już czternasty kapłan zamordowany w 
tym roku na świecie.                            Za: www.vaticannews.va 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PROWINCJAŁ CHRYSTUSOWCÓW 
O PRACY DLA POLONII W USA 
 
Pierwsze pokolenie Polonii w Ameryce 
Północnej jest najważniejsze w tym 
sensie, że ci ludzie wymagają najwięcej 
opieki duszpasterskiej, ale i następnym 
pokoleniom towarzyszymy przez życie. 
Wszystko po to, by zachować wiarę, ale 
też zdrowe moralne, etyczne wartości, 

zdrowe człowieczeństwo. Właśnie w 
tych młodych ludziach, którzy są podda-
wani w tamtej rzeczywistości przeróż-
nym liberalnym ideologiom. Dlatego 
polskie duszpasterstwo, opieka nie tylko 
duszpasterska, ale i kulturalna – jest tam 
bardzo potrzebna – akcentował ks. Ja-
cek Walkiewicz, przełożony prowincji 
północno-amerykańskiej księży chrystu-
sowców dla Polonii zagranicznej, pod-
czas „Aktualności dnia” w Radiu Maryja. 
  

Poza Polską żyje od 18 do 20 mln 
Polaków i osób polskiego pochodze-
nia. Z tej liczby od 9 do 10 mln żyje na 
terenie Stanów Zjednoczonych oraz 
około 800-900 tys. w Kanadzie. Po-
sługę kapłańską pośród tej grupy 
Polonii pełnią m.in. księża chrystu-
sowcy. 
 
– Oczywiście nie jesteśmy w stanie 
objąć opieką duszpasterską wszystkich 
Polaków zamieszkałych na terenie Ame-

http://www.jezuici.pl/
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ryki Północnej, ale czynimy to, na ile jest 
to możliwe. Na tym terenie posługuje 
około 40-50 współbraci kapłanów i jeden 
brat zakonny. Posługujemy w 28 para-
fiach na terenie Stanów Zjednoczonych i 
w pięciu ośrodkach duszpasterskich na 
terenie Kanady. Są to parafie od dużych 
skupisk polskich, jak Chicago, Calgary 
czy Toronto, gdzie skupiamy się na 
pracy duszpasterskiej w języku polskim 
po małe kilkusetosobowe parafie obsłu-
giwane tylko przez jednego kapłana, 
często dwu-trzyjęzyczne – wskazał ks. 
Jacek Walkiewicz. 

 
W Ameryce Północnej jest bardzo 
duża grupa Polaków, szczególnie 
pierwszego pokolenia, którzy urodzili 
się i wychowali w Polsce. 
 
– Nasze ośrodki oprócz pracy czysto 
duszpasterskiej, a więc sprawowania 
sakramentów, głoszenia Ewangelii czy 
świadczenia dzieł miłosierdzia, zajmują 
się także działalnością kulturalną. Pro-
wadzimy przeróżne kluby, zespoły, gru-
py – wszystko po to, by naszym roda-
kom w jakiś sposób pomóc, dać im na-
miastkę polskości tam, daleko, tysiące 

kilometrów od Ojczyzny, z której kiedyś 
wyjechali – mówił prowincjał. 
 

 
 
Opieką duszpasterską są objęte także 
młode pokolenia Polaków, którzy 
urodzili się już na obczyźnie. 
 

– Mamy grupy folklorystyczne składają-
ce się z młodych ludzi wywodzących się 
z polskich rodzin, ale często już tam 
urodzonych, którzy są jednak zafascy-
nowani polską kulturą i polskimi zwycza-
jami. Najczęściej dzieje się to pod patro-
natem polonijnych parafii prowadzonych 
w dużej mierze przez naszych współbra-
ci. Jest to bardzo, ale to bardzo ważne, 
ponieważ ci ludzie później chętnie przy-
jeżdżają do Polski, często pierwszy raz 
w życiu (mając 20 lat) i są tą Polską 
zbudowani. Pierwsze pokolenie jest 
najważniejsze w tym sensie, że ci ludzie 
wymagają najwięcej opieki duszpaster-
skiej, ale i następne pokolenia także są 
objęte naszą szeroko rozumianą opieką, 
towarzyszeniem przez życie. Wszystko 
po to, by zachować wiarę, ale też zdro-
we moralne, etyczne wartości, zdrowe 
człowieczeństwo. Właśnie w tych mło-
dych ludziach, którzy są poddawani w 
tamtej rzeczywistości przeróżnym libe-
ralnym ideologiom. Dlatego polskie 
duszpasterstwo, opieka nie tylko dusz-
pasterska, ale i kulturalna – jest tam 
bardzo potrzebna – zaznaczył kapłan. 

Za: www.radiomaryja.pl  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

GENERAŁ JEZUITÓW Z WIZYTĄ W AZJI 
 
W ostatnich tygodniach Generał jezuitów, o. Arturo Sosa SJ, 
przebywał z wizytą w Azji. Odwiedził Koreę, Macao, Hong 
Kong, Taiwan i Japonię. Jezuici i ich partnerzy w misji, otrzy-
mali impuls do jeszcze większego angażowania się w misję 
pojednania w tym regionie świata. 
 
Będąc w Korei, Ojciec Generał zaaprobował 11 apostolskich 
inicjatyw realizujących preferencje Towarzystwa Jezusowego w 
kontekście Prowincji Koreańskiej. A wśród nich: 
– powołanie Instytutu Duchowości Ignacjańskiej oferującego 
kursy dla dających Ćwiczenia duchowe; 
– wypracowanie programu formacyjnego dla współpracowni-
ków w misji; 
– wspieranie tych, którzy angażują się w proces pojednania na 
Półwyspie Koreańskim; 
– stworzenie duchowej platformy medialnej dla młodych z wy-
korzystaniem najnowszych technologii medialnych i networkin-
gu; 
– zorganizowanie starszym i schorowanym jezuitom możliwości 
dalszego aktywnego angażowania się w misję Towarzystwa na 
miarę ich możliwości. 
 
Ojciec Generał powiedział, że zintegrowanie Uniwersalnych 
Preferencji Apostolskich Towarzystwa Jezusowego z preferen-
cjami apostolskimi Prowincji jest znakiem, że działamy w tym 
samym Duchu i zachęcał do ich wdrażania. Wyraził swoją 
radość z tego, że Prowincja Koreańska wspiera działania na 
rzecz pokoju i pojednania na półwyspie oraz odwiedził Pan-
munjon, symbol podziału Korei i wciaż trwającego konfliktu. 
Podczas konferencji prasowej jeden z dziennikarzy zapytał 
Generała o denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego i w odpo-
wiedzi usłyszał, że najlepszą drogą do osiągnięcia tego celu 
jest naśladowanie Chrystusa, gotowość do oddania życia za 
innych i za świat. O naśladowaniu Chrystusa mówił także do 

młodzieży, zachęcając ją, by żyła nadzieją, ale także poświę-
ceniem dla innych, mimo trudności i cierpień. 
 

 
 
Jedna z koreańskich wolontariuszek powiedziała, że Generał 
dodał jej odwagi, by nie rezygnowała z marzeń o nowym życiu, 
wolnym od myślenia w kategoriach konkurencji, sukcesu i usta-
lonych standardów społecznymi, by nadal marzyła o życiu 
przepełnionym służbą dla innych, o towarzyszeniu potrzebują-
cym i angażowaniu się w odnowę Kościoła. 
 
Podczas swojej podróży do Azji Ojciec Generał odwiedził także 
Makao (18–19 lipca 2019), autonomiczny region na południo-
wym wybrzeżu Chin zamieszkały przez 700 000 osób i będący 
najgęściej zaludnionym regionen na świecie. Był między innymi 
z wizytą w jezuickich szkołach i rozmawiał osobami zaangażo-
wanymi we Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego, w młodzieżo-
wy ruch MAGIS i w jezuicki apostolat społeczny. 
 
Podczas kilku dni spędzonych w Hong Kongu spotkał się z 
uczniami, nauczycielami i absolwentami jezuickich szkół, a 

http://www.radiomaryja.pl/
https://www.jcapsj.org/2019/08/fr-general-and-his-shadow-but-the-same-spirit/
https://www.jcapsj.org/2019/07/a-heart-that-inspires-other-hearts/
https://www.jcapsj.org/2019/08/a-serene-spot-in-hong-kong/
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będąc na Taiwanie (27-29 lipca) mówił przy wielu okazjach: 
„nigdy nie traćcie wiary, pomimo trudności, i zawsze wybieraj-
cie życie”. 
 
W Japonii podkreślał nieprzeciętne cechy Japończyków: 
uprzejmość, delikatność, gościnność, uczciwość, dyscyplinę, 

cierpliwość i wytrwałość, a także zdolność do ciężkiej pracy i 
poświęcenia, odporność na surowość życia. Ostatnim etapem 
wizyta Generała Jezuitów w Azji była Hiroszima, gdzie wspo-
minał o zaangażowaniu o. Pedro Arrupe w niesienie pomocy 
ofiarom bomby atomowej.              Za: www.jezuici.pl 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOWY PRZEŁOŻONY MICHALITÓW 

W NIEMCZECH I AUSTRII 
 
4 sierpnia w domu zakonnym w Bu-
schhoven miała miejsce wyjątkowa 
uroczystość. W kaplicy domowej świę-
towana była Msza święta, podczas której 
nastąpiło przekazanie władzy: nowym 
przełożonym wiceprowincji niemiecko-
austriackiej został ks. Andrzej Kunkel, na 
co dzień pracujący w michalickiej parafii 
w Wiedniu. 
 

Świeżo mianowany wiceprowincjał złożył 
uroczyste wyznanie wiary i ślubowanie, 
że będzie się starał jak najwierniej wy-
pełniać odpowiedzialną funkcję, która 
została mu powierzona. 
 

 

W sumie w Mszy św., oraz w braterskim 
spotkaniu tuż po niej, wzięło udział dwu-
nastu współbraci. Słowo Boże skierował 
do nas Ojciec Generał ks. Dariusz Wilk, 
który na tę uroczystość przybył do nas z 
ks. Ekonomem Jerzym Sosińskim. O. 
Generał podziękował także dotychcza-
sowemu Wiceprowincjałowi, księdzu 
Stanisławowi Friede, za wieloletnią po-
sługę wiceprowincjała, jak i za jego 
oddanie Zgromadzeniu i serdeczną 
troskę o współbraci. 
 
Nowemu wiceprowincjałowi życzymy 
Światła Ducha Świętego! 

 Za: www.michalici.pl 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ARCH. POZNAŃSKA BUDUJE KOŚCIÓŁ I SZKOŁĘ 
DLA MISJI OBLATÓW NA MADAGASKARZE 

 
W ramach jubileuszu 1050-lecia biskupstwa poznańskiego 
w 2018 r. postanowiliśmy ufundować szczególny pomnik, który 
nie będzie „stał” w Poznaniu, ale będzie dziełem misyjnym. 
Pomnik ten to budowa kościoła i szkoły w misji Befasy, prowa-
dzonej przez polskich misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej 
na Madagaskarze. Fundusze pochodzą od wiernych skupio-
nych w grupach Żywego Różańca, parafii, księży oraz 
z funduszu misyjnego archidiecezji. W międzyczasie zapadła 
też decyzja działającej w Poznaniu Fundacji Pomocy Humani-
tarnej Redemptoris Missio o powstaniu na Madagaskarze przy-
chodni zdrowia, tzw. „Chatki Medyka”. 

 
W najbliższych dniach przedstawiciele archidiecezji poznań-
skiej oraz fundacji Redemptoris Missio udadzą się do Befasy 
na Madagaskar, aby uroczyście otworzyć szkołę, kościół 
i placówkę medyczną. Na Madagaskar w imieniu abp. Stani-
sława Gądeckiego w niedzielę 11 sierpnia wyjedzie ks. Dawid 
Stelmach, delegat biskupa ds. misji, który nazywa placówki 
„ambasadą Poznania na Madagaskarze”. Przekaże on oblatom 
m.in. dar wspólnoty Żywego Różańca Archidiecezji Poznań-
skiej (25.000 zł) na rozbudowę szkoły, ofiarę jednego 
z parafian na wsparcie dla misji oblackiej (5.000 Euro), stroje 
sportowe ofiarowane przez wiernych dla dzieci Madagaskaru. 
Kontakt z ks. Dawidem: alumnus@wp.pl. 

Za: www.archpoznan.pl  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

UPAMIĘTNIENIE CHRZTU 
POLSKI W MERRILLVILLE 
 
W niedzielę 4 sierpnia 2019 roku w 
Sanktuarium Matki Bożej Częstochow-
skiej została poświęcona tablica upa-
miętniająca centralne obchody 1050 
rocznicy Chrztu Polski, które odbyły się 
w 2016 roku w Merrillville. 
 
Tablica projektu ks. Bronisława Jakubca 
SDS, komputerowo opracowana i wyko-
nana z czarnego granitu przez firmę 
„Agraffia”, ważąca ponad 100 kilogra-
mów, została zainstalowana dzień 
wcześniej w przedsionku kościoła przez 

Pawła Galasa i jego współpracownika 
Bartłomieja Czaję. 
 

 
 
Tablicę poświęcił podczas niedzielnej 
Mszy Świętej kapelan Prezydenta Polski 
Andrzeja Dudy Ksiądz Prałat Zbigniew 
Kras. W homilii nawiązał do świętych, 

którzy zostali umieszczeni na tablicy 
podkreślając ich rolę w historii Polski. 
 
Symbolicznego odsłonięcia tablicy do-
konali: kapelan Prezydenta Polski 
Ksiądz Prałat Zbigniew Kras, przełożony 
wspólnoty zakonnej w Merrillville ks. 
Mikołaj Markiewicz SDS, Andrzej Gę-
dłek, który był Przewodniczącym Komi-
tetu Organizacyjnego chicagowskich 
obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski 
w Merrillville w 2016 roku oraz Zenon 
Turwoń Prezes Koła Orawskiego „Pod-
wilk” przy Związku Podhalan w USA, 
które w sanktuarium w Merrillville świę-
towało swoją dziesiątą rocznicę powsta-
nia. Po Mszy świętej w parku klasztor-
nym odbył się góralski piknik. 

 Za: www.sds.pl 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

https://www.jcapsj.org/2019/08/the-gospel-in-action-in-taiwan/
https://www.jcapsj.org/2019/08/a-sign-of-our-times/
http://www.jezuici.pl/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/08/Nowy-przełożony-wiceprowincji-niemiecko-austriackiej.jpg
mailto:alumnus@wp.pl
http://www.archpoznan.pl/
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KOLUMBIJSKI ARTYSTA WSPÓŁPRACUJE Z SALEZJANAMI 
 
W ostatnim czasie prawie 100 dzieci i młodzieży, animatorów i 
osób biorących udział w inicjatywie “Nasz UNICEF”, spotkało 
się Andrésem Cepedą, ambasadorem dobrej woli UNICEF w 
Kolumbii. Muzyk i piosenkarz objął tę funkcję 10 listopada 2017 
roku, mówiąc przy tej okazji: “Muzyka jest tutaj wehikułem, 
który może nam pomóc przekazać ważne przesłania i wyrazić 
to, co dzieci chcą powiedzieć innym ludziom, które absolutnie 
powinniśmy wysłuchać”. 
 
Kolumbijski artysta urodził się 7 lipca 1973 roku w Bogocie; jest 
znanym piosenkarzem i kompozytorem słynnych piosonek 
poświęconych miłości. W dniu 18 lipca udał się do salezjań-
skiego dzieła “Ciudad Don Bosco” na spotkanie z animatorami 
młodzieżowymi, którzy się tam udzielają, i beneficjentami dzieła 
oraz dziećmi i młodzieżą z dzielnicy Carpinelo, którzy są obję-
cie programem UNICEF-u. 

 
Zaraz po spotkaniu z dyrektorem, ks. Carlosem Manuelem 
Barriosem, i koordynatorami różnych programów – którzy go 
zaprosili, by zapoznał się z posłannictwem Księdza Bosko 
realizowanym przez to dzieło – piosenkarz udał si głównego 
audytorium, gdzie został powitany przez licznie zgromadzonych 
gości.  
 
William Barrios, krajowy odpowiedzialny za salezjański pro-
gram “Dom opieki specjalnej” – którego w swoim czasie on 
sam był beneficjentem jako człowiek młody – wyjaśnił wszyst-
kim obecnym, że celem wizyty Andrésa Cepedy było zapozna-
nie się z działaniami, jakie są podejmowane w ramach progra-
mu “Nasze UNICEF” w ciągu roku, oraz zmotywowanie odpo-

wiedzialnych regionalnych i opiekunów do zaangażowania na 
rzecz pozytywnej “leadership”, praw dziecka i pokoju.   
 
Temu spotkaniu towarzyszył cykl warsztatów poświęconych 
refleksji nad udziałem ludzi młodych w życiu społecznym i 
wprowadzaniu pozytywnych zmian w społeczeństwie. 
 
“Jestem szczęśliwy, że moge być tutaj z wami wszystkimi i 
poznać ‘Ciudad Don Bosco’; wszyscy będziemy bardzo dobrze 
współpracować w czasie tego spotkania” – powiedział Andrés 
Cepeda. 
 

 
 
Na koniec piosenkarz uraczył przybyłych na to spotkanie swo-
imi dwoma najsłynniejszymi przebojami: Día tras día i Déjame 
ir, zrealizowanym wspólnie z grupą Morat. 

 Za: www.infoans.org
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

“DONBOSROCK” 
 
Kiedy Ksiądz Bosko myślał o swojej 
propozycji wychowawczej, używał róż-
nych narzędzi, aby przyciągnąć chłop-
ców, idąc za logiką “trzeba koniecznie 
kochać to, co podoba się ludziom mło-
dym, aby pokochali to, co proponuje 
wychowawca”. Jednym z tych narzędzi 
była muzyka, która wypełniała wolny 
czas, rozwijała umiejętności chłopców 
oraz przekazywała pozytywne przesłanie 
tym, którzy jej słuchali. 
 
Kierując się tymi przesłankami, trzej 
młodzi postnowicjusze: Christian Chávez 
(Ekwador), Felipe Arango (Kolumbia) i 
Jesús Espino (Peru) oraz salezjanin 
koadiutor Jorge Moraga (Chile) zdecy-
dowali się założyć międzynarodową 
grupę muzyczną pod nazwą 
DONBOSROCK. Rodzaj muzyki, jaki 

wybrali, jak sama nazwa wskazuje, to 
rock, jako że ten jest bardzo bliski mło-
dzieży. 
W dniu 27 lipca 2019 r. zaprezentowali 
pierwszy album pt. Por ustedes mi ju-
ventud, (Dla was, moja młodzieży), na 
który składa się siedem utworów Chri-
stian Cháveza i cztery covery innych 

autorów. Sceną, na której wystąpili, była 
aula postnowicjatu, w której się zgroma-
dzili członkowie różnych grup Rodziny 
Salezjańskiej, aby ich posłuchać, a także 
– rodzice, młodzież z oratorium wieczo-
rowego z placówki w La Tola i inni fani 
dobrej muzyki. 
 

 
 
Ks. Robert García, dyrektor domu for-
macyjnego, podkreślił, że dla salezjanów 
ważne jest, aby ewangelizacja nie była 
realizowana jedynie w tradycyjny spo-
sób, ale były w niej zastosowane inne 
środki, takie jak te związane z muzyką, 
aby zainteresować ludzi młodych. “Jeśli 
są salezjanie w formacji, którzy posiada-
ją i rozwijają talent muzyczny, musimy 
ich wspierać, ponieważ przekazują oni 
pozytywne i salezjańskie przesłanie”. 
 

Wspomnijmy, że na początku ta grupa 
nazywała się The Survivors, ponieważ 
nie mieli wystarczającej ilości instrumen-
tów muzycznych i wyposażenia, by móc 
wykonywać próby, a musieli jakoś prze-
trwać. Nie trwało to jednak długo i wkrót-
ce zaczęli tworzyć na bazie tego niewie-
le, co posiadali. Przezwyciężyli te wy-
zwania i trudności, a pierwszym utwo-
rem, który skomponowali była ballada pt. 
Jesús. 
 
Potem zaczęli wprowadzać inne rodzaje 
muzyki, ale w końcu postawili na muzy-
kę rockową. Piosenkarz zespołu, Chri-
stian, utrzymuje, że muzyka jest dla 
niego częścią życia i pomaga mu czuć 
się spełnionym. Twierdzi, że byłby innym 
salezjaninem, gdyby nie grał na gitarze, 
ponieważ jest to instrument, który jest 
najlepiej znany dzieciom i który pozwala 
w najlepszy sposób przekazać im klu-
czowe przesłanie, że Jezus to radość.  
 
DONBOSROCK ogranicza się do dwu-
letniego procesu formacji, ale jego spu-
ścizna zawsze i coraz bardziej będzie 
motywować innych studentów i ludzi 
młodych z różnych środowisk salezjań-
skich do tworzenia nowej muzyki sale-
zjańskiej: przez młodych dla innych 
młodych.                  Za: www.infoans.org 

 

http://www.infoans.org/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/08/6df60c0d75855a65448de7f958e57f21_L.jpg
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TEN KAPUCYN PRAGNIE OBEJŚĆ PIESZO CAŁY ŚWIAT 
 
Brat Marcelo Monti ma bardzo ważny cel i wielką determina-
cję. Przemierzył już sześć krajów i nie zamierza się szybko 
zatrzymać. 
 
To wyjątkowa pielgrzymka, bo prócz tego, że głosi Ewangelię, 
stara się edukować spotkanych ludzi w zakresie ochrony 
przed zachorowaniem na AIDS. Jego siostra zmarła na tę 
chorobę 10 lat temu. 
 
Kapucyn codziennie pokonuje około 30 kilometrów ciągnąc za 
sobą wszystko, co posiada. Nie ma żadnych pieniędzy. Jest w 
pełni zależny od dobrej woli i gościnności osób, na które natra-
fia po drodze. 
 
„Tylko trzy razy odmówiono mi gościny. Niestety, wszystkie te 
przypadki dotyczą księży” – mówi Monti portalowi Crux. Mimo 
tego się nie zraża i dodaje, że w trakcie swej pielgrzymki nau-
czył się ufać ludzkiej dobroci. 
 
Wędrówkę rozpoczął pod koniec sierpnia zeszłego roku, zaraz 
po swych 40. urodzinach. Od tego czasu przeszedł przez 
Brazylię, Urugwaj, Argentynę, Boliwię, Chile i Peru. Zazwyczaj 
chadza sam, ale niekiedy dołączają się do niego inni kapucyni. 
Jednak samotność w drodze nie jest dla niego największym 
problemem, bo jak św. Franciszka cieszy go podziwiana przy-
roda. To od patrona swego zakonu wziął również pomysł na 
pielgrzymowanie, bo to on wezwał swych braci do nieustannej 
wędrówki. 
 
Jednymi z osób, które spotkał po drodze są migranci z ubogiej 
Wenezueli, którzy pokonują całą Amerykę Południową ucieka-
jąc przed biedą. Niektórzy, gdy widzą jego ciemną karnację i 

pchany wózek, podejrzewają że jest złodziejem, a gdy zaczy-
na mówić o HIV – że narkomanem. Sam stara się wszędzie 
gdzie jest przełamywać szkodliwe stereotypy i głosić Jezusa. 
Rzadko zakłada habit, by ludzie nie traktowali go specjalnie i 
nie wyróżniali jako księdza. 
 
Obecnie przebywa w Peru, następnie planuje udać się do 
Kolumbii, a docelowo do Kanady. Tam kończy pierwszy etap 
podróży, wsiada w samolot i leci do Senegalu, by w Afryce 
rozpocząć drugi. 
 

 
 
„Robię coś bardzo zwyczajnego, po prostu idę. Myślę, że 
ludzie mogą znaleźć swoje, podobne sposoby na to, by dawać 
innym osobom nadzieję” – podsumowuje swą drogę brat Mon-
ti. 

Za: www.deon.pl 

  
 
 
 

  Zapowiedzi wydarzeń 
 
 

 

  

 

ZAPROSZENIE NA 100-LECIE KORONACJI 
OBRAZU NMP W BORKU STARYM 
 
Ojcowie Dominikanie z Borku Starego 
serdecznie zapraszają na uroczystości 
związane ze stuleciem koronacji Cu-
downego Obrazu Matki Bożej, któ-
rej dokonał w dniu 15 sierpnia 1919 
roku, ówczesny ordynariusz przemyski 
– dziś święty –  ks. bp Józef Sebastian 
Pelczar. Była to pierwsza koronacja 
po odzyskaniu niepodległości przez  
Polskę. 
 
Uroczystościom w dniu 14 sierpnia 
2019 roku, o godzinie 17:00 przewod-
niczyć będzie ks. abp Adam Szal, 
a kazanie wygłosi ks. bp Jan Wątroba. 
W dniu 15 sierpnia 2019 roku 
o godzinie 11:00 mszę świętą odprawi 
ks. bp Kazimierz Górny. Kazanie głosił 
będzie nasz prowincjał, o. Paweł Ko-
zacki OP. 
 
Uroczystości zakończy Koncert Jubile-
uszowy o godzinie 19:00.  

Za: www.info.dominikanie.pl  

PROJEKT LIGHT-ON 
 
„Jaki rodzaj świata chcemy przekazać 
tym, którzy będą po nas, dorastającym 
dzieciom?”  
 

 
 
Pyta papież Franciszek w swojejency-
klice “Laudato Si”. Próbą odpowiedzi na 
to pytanie jest projekt „Light-ON” po-
wstały ze współpracy Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie, Fundacji 
Misyjnej Salvatti.PL, Radia Pallotti.FM 
oraz SaintVincenti Palloti College of 
Engineering and Technology w Nagpu-
rze, Indiach. 

Zmiany klimatu stają się coraz bardziej 
odczuwalne dla ludzi na całym świecie, 
dlatego coraz ważniejsze staje się 
podjęcie wysiłku, aby tym zmiany prze-
ciwdziałać, po to, aby przyszłe pokole-
nia mogły żyć godnie i bez strachu o 
przyszłość. Wysiłek ten powinien po-
dejmowany być globalnie, dlatego 
projekt „Light-On” tworzony jest dzięki 
międzynarodowej współpracy studen-
tów z uczelni w Krakowie i Nagpurze. 
Celem tego projektu jest edukacja 
młodych inżynierów, przyszłych specja-
listów w zakresie pozyskiwania energii 
na temat pozyskiwania jej w sposób 
odnawialny i zrównoważony. Projekt 
składa się z serii webinariów, podczas 
których młodzi studenci z Indii poznają 
podstawy energetyki odnawialnej, z 
dużym naciskiem na energię słonecz-
ną. Jest to także szansa, na wymianę 
wiedzy dotyczącej rozwiązań i działań 
realizowanych w obu krajach. 
 
Wyjątkowość projektu polega na tym, 
że studenci mają szansą wykorzystać 
zdobytą wiedzę w praktyce. We wrze-
śniu, na uczelni w Nagpurze, odbędą 

http://www.deon.pl/
http://www.info.dominikanie.pl/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/08/grafika.png
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się warsztaty podczas których studenci 
własnoręcznie zbudują zaprojektowaną 
przez nich małą elektrownie słoneczną, 
która służyć będzie do badań także 
następnym pokoleniom studentów. 
 

Wszystko to po to, żeby pokazać przy-
szłym inżynierom możliwości, jakie 
niosą ze sobą nowe technologie oraz 
to, jak wspaniałe owoce przynieść 
może współpraca międzynarodowa. 
 

Projekt realizowany będzie w dniach 3-
9 września Saint Vincenti Palloti Colle-
ge of Engineering and Technology w 
Nagpurze.  
Relacja na stronie www.pallotti.fm 

 
 

 
 
 

Witryna tygodnia 
 
 
 

 

NOWA KSIĄŻKA: WENANTY KATARZYNIEC - ŚWIADECTWA 
 
Chcesz poznać Wenantego Katarzyńca 
takim, jakim znali go jego krewni, sąsie-
dzi, zakonnicy, żyjący z nim na co 
dzień? Ta książka daje taką możliwość. 
Są w niej relacje aż 52 osób, które znały 
go osobiście. Ten zbiór pisemnych 
wspomnień czekał blisko 70 lat w kra-
kowskim archiwum franciszkanów, by w 
końcu stać się dostępnym dla wszyst-
kich. 
 
Ojciec Wenanty Katarzyniec (1889-
1921) – franciszkanin, wychowawca 
młodych zakonników, kaznodzieja, spo-
wiednik, po śmierci znany jako skutecz-
ny orędownik u Boga. O świętości We-
nantego przekonany był jego przyjaciel, 
św. Maksymilian Maria Kolbe. To on jako 
pierwszy zachęcał do podjęcia starań o 
jego beatyfikację. Skuteczność wsta-
wiennictwa ojca Wenantego potwierdza-
ją liczne współczesne świadectwa. 
 
Prezentowany zbiór pisemnych wspo-
mnień zawiera relacje aż 52 osób – 
krewnych, sąsiadów, współbraci zakon-
nych – które osobiście znały ojca We-
nantego. Jako pierwszy intensywnie 
zaangażował się w utrwalenie piękna 
jego postaci był ojciec Maksymilian 
Maria Kolbe, poczuwając się do 
wdzięczności wobec przyjaciela, który 
wspierał go w idei zdobycia świata dla 
Maryi Niepokalanej. W „Rycerzu Niepo-
kalanej” zamieszczał pierwsze artykuły, 
wspomnienia, noty biograficzne oraz 

świadectwa czytelników o łaskach uzy-
skiwanych za jego przyczyną. Wielu 
innych franciszkanów także angażowało 
się w proces upamiętnienia postaci ojca 
Wenantego. Owocem ich pracy jest 
powstały jeden scalony zbiór pisemnych 
wspomnień, który czekał blisko 70. lat na 
wydobycie z krakowskiego archiwum i 
obecną publikację. 
 

 
Jan Dobraczyński, urzeczony postacią o. 
Wenantego, napisał przejmujące słowa: 
„Ojciec Katarzyniec tak zniknął sam w 

swym dziele, że nawet porządnej jego 
fotografii nie ma w zgromadzeniu. Ale im 
mniej go widać, tym więcej go czuć. 
Święci wpadają w wodę jak kamień, by 
wystąpić z niej skałą”. Ufamy, że przy-
goda z ojcem Wenantym Katarzyńcem 
okaże się owocna i niezapomniana. 
 
Otrzymujesz propozycję przygody z 
niezwykłym człowiekiem, polskim fran-
ciszkaninem, Wenantym Józefem Kata-
rzyńcem OFMConv (1889–1921). Prze-
szedł on przez życie tak szybko i cicho, 
że tylko nieliczni zdążyli uchwycić jego 
piękno i wielkość. Jego stać jest jak 
bezcenny przedmiot, który kolejne poko-
lenia właścicieli domu, nie znając jego 
wartości, postanowiły przenieść na 
strych. Przeleżał tam prawie sto lat w 
kompletnym zapomnieniu, aż któregoś 
dnia ktoś przez przypadek omiótłszy 
kurze i pajęczyny czasu, doznał olśnie-
nia i uświadomił sobie jego prawdziwą 
wartość… 
 
Wydawnictwo Bratni Zew 
Wenanty Katarzyniec. Świadectwa 
Autor: Piotr Paradowski OFMConv,  
Oprawa: Miękka 
Format: 130 x 210 mm 
Ilość stron: 184 

Za: www.diecezja.pl  
  

 
 

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/08/Wenanty-Katarzyniec-SWIADECTWA-3D.jpg
https://bratnizew.pl/produkty,2?search=Piotr%20Paradowski%20OFMConv
http://www.diecezja.pl/
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Odeszli do Pana 
 

 
 

 

ŚP. O STANISŁAW WOJCIECH STÓJ OFMConv (1950 – 2019) 
 

 

8 sierpnia 2019 r. w godzinach wieczor-

nych w klasztorze św. Franciszka w 

Krakowie  odszedł do Pana w wieku 69 

lat, 45. roku życia zakonnego, 41. roku 

życia kapłańskiego, o. Stanisław Stój. 

O. Stanisław urodził się 2 listopada 1950 

r. w Jaśle jako syn Adama i Janiny z 

domu Gorczyca. Ochrzczony został  12 

listopada 1950 r. w kościele farnym w 

Jaśle. Uczęszczał do szkoły podstawo-

wej, a potem do liceum ogólnokształcą-

cego w Jaśle. Po zdaniu matury w 1968 

r. został przyjęty bez egzaminów wstęp-

nych na wydział matematyki Uniwersyte-

tu Jagiellońskiego. W 1973 r. otrzymał 

dyplom magistra na wydziale matematy-

ki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym 

samy roku złożył podanie o przyjęcie do 

Nowicjatu Zakonu OO. Franciszkanów, 

motywując swoją decyzję poświęceniem 

dla Boga, idąc za wzorem św. Francisz-

ka i św. Maksymiliana Kolbego.  Rok 

później 1 września 1974 r. złożył pierw-

sze śluby. W latach 1974-1978 studio-

wał filozofię i teologię w WSD Francisz-

kanów w Krakowie. Śluby wieczyste 

złożył 8 grudnia 1977 r., a święcenia 

kapłańskie otrzymał 10 czerwca 1978 r.  

Po święceniach kapłańskich pracował 

jako katecheta we Wrocławiu (1978-

1979). Następnie został skierowany na 

studia doktoranckie z filozofii na KUL. 16 

listopada  1982 r. obronił pracę doktor-

ską na temat „Relacji świata do Boga 

według św. Bonawentury”. Decyzją 

Prowincjała został skierowany do Niż-

szego Seminarium Duchownego do 

Legnicy, gdzie pracował przez rok jako 

nauczyciel matematyki, a następnie w 

WSD Franciszkanów w Krakowie jako 

wykładowca filozofii.  

 

W 1983 r. został wybrany przez Kapitułę 

Prowincjalną na Asystenta Prowincji, 

którego urząd pełnił do 1986r. W mię-

dzyczasie był moderatorem oazy fran-

ciszkańskiej i asystentem MI w Lubomie-

rzu. W 1986 r. Generał o. Lafranco Ser-

rini mianował o. Stanisława wiceprze-

wodniczącym Międzynarodowej Centrali 

MI w Rzymie. Po sześciu latach posługi 

w Rzymie w 1992 r. został skierowany 

do Asunción w Paragwaju, gdzie konty-

nuował pracę przy Narodowym Centrum 

MI.  Po powrocie z Paragwaju złożył 

podanie o wyjazd do Japonii, aby przy-

czynić się do dzieła ewangelizacji w tym 

kraju, gdzie kiedyś pracował św. Franci-

szek Ksawery i św. Maksymilian Maria 

Kolbe, jak również by dołączyć swój 

wysiłek do trudu współbraci z Prowincji 

Japońskiej i dzieł miłosierdzia podejmo-

wanych przez Siostry Franciszkanki MI. 

O. Stanisław podjął pracę w Tokyo w 

Japonii przez trzy lata do roku 1997, a 

następnie wyjechał na trzy lata do pracy 

w Istambule w Turcji. W 2001 wyjechał 

na rok do Włoch, by posługiwać przy 

Bazylice św. Franciszka w Asyżu. Na-

stępnie wyjechał do pracy w Asunción w 

Paragwaju i po dwóch latach w 2003 r. 

powrócił do Polski i został skierowany do 

klasztoru w Harmężach.  W 2009 r. 

został przeniesiony do Kalwarii Pacław-

skiej, gdzie pełnił obowiązek spowiedni-

ka w Nowicjacie.   W 2011 r. został 

skierowany do pracy w klasztorze w 

Fossanova we Włoszech, gdzie praco-

wał do 2017 r. i w tym samym roku 

otrzymał obediencję do klasztoru w 

Neustadt w Niemczech. Po roku pobytu 

w Neustadt został skierowany do klasz-

toru św. Franciszka w Krakowie. W 

ciągu kilku miesięcy pobytu w klasztorze 

św. Franciszka w Krakowie, o. Stanisław 

podejmował obowiązki duszpasterskie 

jako spowiednik, duszpasterz Drogi 

Neokatechumenalnej. Od wielu lat po-

sługiwał również o. Stanisław jako tłu-

macz na forum całego Zakonu. W trak-

cie trwania Kapituły Generalnej stan 

zdrowia o. Stanisława pogorszył się i po 

powrocie do Krakowa  podjął natych-

miastowe leczenie. Choroba była na tyle 

zaawansowana, że po trzech miesią-

cach wytrwałej walki o. Stanisław od-

szedł do Pana. O. Robert Kiełtyka, se-

kretarz Prowincji  

 

ŚP. O. STANISŁAW MATOGA OP (1945 – 2019) 
 

8 sierpnia 2019 roku, w Uroczystość Św. 
Ojca Dominika, zmarł o. Stefan Matoga 
OP. 
 
Stefan Matoga urodził się 14.03.1931 
r. Śluby zakonne złożył 04.08.1950 
r.Święcenia kapłańskie przyjął 

26.06.1956 r.Pracował w Krakowie, w 
Warszawie, w Prudniku wielokrotnie jako 
syndyk i przeor. Ostatnie lata spędził we 
Wrocławiu. 
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 
we wtorek 13 sierpnia 2019 roku w ko-

ściele Braci Dominikanów we Wrocła-
wiu. Różaniec o godzinie 11.30, 
Msza święta pogrzebowa o godzinie 
12.00, a po niej złożenie ciała na Cmen-
tarzu św. Wawrzyńca. 
Bracia Dominikanie z Wrocławia 

 Za: www.info.dominikanie.pl  

 
 
 

http://www.info.dominikanie.pl/
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ŚP. O. KRZYSZTOF ŁUKOSZCZYK SVD (1955 – 2019) 
 

O. Krzysztof Łukoszczyk zmarł nieocze-
kiwanie w Wojewódzkim Szpitalu Bród-
nowskim w Warszawie w święto Prze-
mienia Pańskiego, 6 sierpnia 2019 roku. 
Miał 64 lata. Zmarł w 43. roku ślubów 
zakonnych i 38. roku kapłaństwa. 
 
Krzysztof Łukoszczyk urodził się 14 
grudnia 1955 roku w Rybniku z rodziców 
Wincentego i Stefanii z domu Strojew-
ska. Ochrzczony został w kościele para-
fialnym św. Antoniego w Rybniku. Miał 
dwie siostry. 
 
Po szkole podstawowej dostał się do I 
Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku. 
Maturę zdał wiosną 1974 roku. W tym 
czasie rodzina przeniosła się na nowe 
mieszkanie w pobliżu prowadzonego 
przez werbistów kościoła parafialnego 
Królowej Apostołów. Tu dojrzewało jego 
powołanie misyjne. 
 
7 września 1974 rozpoczął nowicjat w 
Domu Misyjnym św. Wojciecha w Pie-
niężnie. Tu, w Misyjnym Seminarium 
Duchownym, odbył studia filozoficzno-
teologiczne i 26 kwietnia 1981 roku 
przyjął święcenia kapłańskie. Przed 
ślubami wieczystymi otrzymał skierowa-
nie do pracy misyjnej w Angoli, w Afryce. 
 
Na misje wyjechał 2 września 1981 roku. 
W Angoli przepracował 15 najpiękniej-
szych lat swego życia misjonarskiego. 
Jednak końcówka tego czasu była bar-
dzo dramatyczna. Pracował przede 
wszystkim jako misjonarz „frontowy” w 
placówkach Ambriz, Kifangondo i Caco-
lo. Potem był proboszczem w 100-
tysięcznej Parafii Chrystusa Króla w 
Luandzie, stolicy kraju. Był też wycho-
wawcą kleryków oraz prowincjalnym 
sekretarzem do spraw misji. 
 
18 grudnia 2003 roku partyzanci z 
UNITA uprowadzili w nieznanym kierun-
ku o. Krzysztofa, innych misjonarzy oraz 
pracujące z nimi siostry zakonne z misji 

Cacolo. Uwolnili ich dopiero 25 kwietnia 
2004 roku po negocjacjach prowadzo-
nych przez Watykan i organizacje mię-
dzynarodowe. Był to przede wszystkim 
czas pełny niepewności oraz ogromnych 
cierpień fizycznych i psychicznych. Swo-
je przeżycia w niewoli partyzanckiej 
opisał w książce Wśród angolskich par-
tyzantów, opublikowanej w 2009 roku 
werbistowskim wydawnictwie Verbinum. 
 

 
 
Po tych dramatycznych przeżyciach 
wrócił do Europy. Na kilka lat zatrzymał 
się w domach werbistowskich w północ-
nych Włoszech. Po opanowaniu języka 
włoskiego udzielał się intensywnie dusz-
pastersko, a zwłaszcza w duszpaster-
stwie młodzieżowym. Po powrocie do 
kraju był proboszczem werbistowskiej 
Parafii Matki Bożej Bolesnej w Nysie 
(2007-20017). 
 
W 2017 roku został proboszczem Parafii 
św. Jadwigi na Żeraniu w Warszawie. 
Parafia ma charakter misyjny. Służy nie 
tylko parafianom Pelcowizny, Żerania i 

Białołęki, ale także tym, którzy swoje 
domy pozostawili tysiące kilometrów od 
Warszawy, a Polskę uczynili swoją nową 
Ojczyzną. W dolnym kościele w każdą 
niedzielę o godz. 13.00 przychodzą 
wierni z kręgu języka hiszpańskiego, o 
godz. 16.00 gromadzą się Chińczycy, o 
godz. 18.00 Wietnamczycy, a dla miesz-
kańców Afryki mówiących po angielsku 
Eucharystia jest sprawowana w każdą 
drugą niedzielę miesiąca o godz. 15.00. 
Jest to zatem bardzo wymagająca pla-
cówka duszpasterska. Werbistom po-
magają księża-studenci pochodzący z 
krajów misyjnych i studiujący na UKSW 
w Warszawie. 
 
Przy tak intensywnej pracy o. Krzyszto-
fowi zaczęło niedomagać serce. Od 
początku lipca miał udać się w spokoj-
niejsze miejsce – do Domu Misyjnego 
św. Kingi w Starym Sączu. Przedtem 
jednak poddał się badaniom serca, w 
czasie których nieoczekiwanie zmarł. 
 
O. Krzysztof był człowiekiem bardzo 
inteligentnym, wrażliwym i całym sercem 
oddanym sprawom swego powołania. 
Parał się też pisaniem. Oprócz wspo-
mnianej książki Wśród angolskich party-
zantów, przetłumaczył i wydał z komen-
tarzem dla potrzeb duszpasterskich Listy 
świętego Józefa Freinademetza – O 
Miłości do Boga, Rodziny, Chin i Kościo-
ła (Nysa 2006). W okresie, kiedy był 

proboszczem w Nysie redagował i wy-
dawał STABAT MATER – pismo Parafii 
Matki Bożej Bolesnej w Nysie. 
 
Był bardzo pracowitym i rozmodlonym 
kapłanem-misjonarzem. Dziękujemy za 
budujący przykład życia kapłańskiego. 
Niech Bóg będzie mu nagrodą! 
 
Pogrzeb śp. o. Krzysztofa odbywa się w 
Nysie, dnia 13 sierpnia 2019 r., o godz. 
12.00.  Spocznie na cmentarzu klasztor-
nym w Nysie.           Za: www.werbisci.pl

  

ŚP. S. CZESŁAWA ZOFIA ANDRZEJEWSKA OPraem (1917 – 2019) 
 

 

8 sierpnia na krakowskim Zwierzyńcu 
odbył się pogrzeb zmarłej 2 sierpnia s. 
Czesławy Zofii Andrzejewskiej, norber-
tanki. Miała 102 lata. Była jedną z naj-
starszych zakonnic w Polsce i na świe-
cie. W 2017 r., z okazji setnej rocznicy 
jej urodzin, metropolita krakowski abp 
Marek Jędraszewski osobiście dzięko-
wał s. Czesławie w klasztorze na Zwie-
rzyńcu za życie pełne modlitwy i służby. 
 

– Dziękujemy Panu Bogu za jej życie. 60 
lat służyła wiernie w klasztorze – powie-
działa s. Paula Zofia Torczyńska, matka 
przełożona norbertanek krakowskich. 
 
Norbertanki są zakonem kontemplacyj-
nym. “Jako kanoniczki św. Ojca Norber-
ta staramy się o uroczyste odprawianie 
Liturgii godzin. Szczególnie czcimy 
Najświętszy Sakrament i Niepokalaną 
Matkę Bożą. Staramy się pomagać 
swoimi modlitwami i ofiarami Kościołowi, 

Zakonowi i wszystkim potrzebującym” – 
przedstawiają swą misję. Na krakow-
skim Zwierzyńcu są obecne od połowy 
XII w. Szczególną czcią otaczają swe 
dwie świątobliwe współsiostry: bł. Broni-
sławę (1204-1259), wnuczkę fundatora 
ich klasztoru nad Wisłą oraz Emilię 
Podoską (1845-1889). Obecnie w kra-
kowskim konwencie żyje 17 mniszek. 
 
Droga siostry Czesławy do klasztoru 
była długa. Urodziła się 4 maja 1917 r. 

https://wf2.xcdn.pl/files/11/11/11/043706_gn08s44a_83.jpg
http://www.werbisci.pl/


6-12 sierpnia  2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              32/2019 (545)

 17 

we Lwowie, jako poddana cesarza Karo-
la I.  Po odzyskaniu niepodległości pra-
cowała tam później m.in. w znanym 
wydawnictwie Książnica – Atlas. Przeży-
ła także dramatyczny okres wojny i 
okupacji w latach 1939-1945. W czasie 
wojny przyjechała do Krakowa i tu 
wpierw została zatrzymana przez policję 
niemiecką, potem zaś wywieziona na 
roboty przymusowe do Niemiec. Praco-
wała na terenie Bawarii do 1945 r., gdy 
tereny te zostały zajęte przez wojska 
amerykańskie. Początkowo przebywała 
w obozie uchodźców polskich w Würz-
burgu. Do kraju wróciła w sierpniu 1946 
r. Pracowała m.in. jako kancelistka w 
Sądzie Powiatowym w Gliwicach, potem 
zaś jako maszynistka w prokuraturze w 
Strzelcach Opolskich. 
 
– Do klasztoru wstąpiła w 1958 r., będąc 
już w wieku dojrzałym. Jej uroczyste 
obłóczyny odbyły się 2 lutego następne-
go roku. W 1964 r. złożyła profesję wie-
czystą – przypomina s. Paula. – Ponie-
waż władze komunistyczne odebrały 
klasztorowi majątek służący jego utrzy-

maniu, siostry musiały imać się rozmai-
tych prac dorywczych. S. Czesława 
zajmowała się tzw. chałupnictwem, 
montując lalki i pacynki dla znanego 
wówczas w Krakowie teatrzyku dla dzie-
ci „Tyci – Tyci” – przypomniała matka 
przełożona. 
 
S. Czesława zwracała uwagę wielu osób 
swą gorliwą modlitwą i postawą życiową. 
Była wielką patriotką.  Do końca życia 
bardzo interesowała się sprawami Oj-
czyzny. – Ujmowała swą pobożnością – 
powiedział ks. Sudoł, proboszcz parafii 
Najświętszego Salwatora, związanej 
prawie od samego początku z klaszto-
rem norbertanek. – Była niezwykłą 
mniszką. Do końca zachowywała jasny 
umysł – dodał Stanisław Malik, fotografik 
i szopkarz ze Zwierzyńca. 
 
Na pewnym etapie swego długiego życia 
zakonnego, grała nawet na gitarze!. – 
Była moją najstarsza i najpilniejszą 
uczennicą – wspomina Jan Oberbek, 
znany krakowski wirtuoz gitary. 
 

W 2017 r., z okazji setnej rocznicy jej 
urodzin,  metropolita krakowski abp 
Marek Jędraszewski osobiście dzięko-
wał s. Czesławie w klasztorze na Zwie-
rzyńcu, za życie pełne modlitwy i służby. 
Życzył jej, by “nadal świadczyła o wiel-
kości Boga i odpowiadała na Jego nie-
skończoną miłość. Życie Siostry całko-
wicie oddane Chrystusowi niech będzie 
źródłem światła i nadziei dla wszystkich 
w drodze do niebieskiej Ojczyzny” 
 
W archidiecezji krakowskiej nie brakuje 
sędziwych sióstr zakonnych, które służą 
z oddaniem. W listopadzie ub. roku w 
wieku 110 lat zmarła s. Cecylia Roszak, 
dominikanka z krakowskiego klasztoru 
“Na Gródku”. W klasztorze sióstr alber-
tynek w Wadowicach zaś żyje i modli się 
s. Adamina Maria Koczur, która jak Bóg 
da, 6 września bieżącego roku ukończy 
105 rok życia. Bogdan Gancarz  

Za: www.diecezja.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


