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450 LAT Z MATKĄ BOSKĄ SĄDECKĄ 

 
 

W Nowym Sączu odbywały się uroczystości jubileuszowe ku 
czci Matki Bożej Pocieszenia. Jej słynący łaskami obraz ota-
czany jest tam kultem od 450 lat. 
 
Pierwotny klasztor norbertanów, przy którym mieści się sank-
tuarium Sądeckiej Pani, ufundował sam król Władysław Jagieł-
ło. Obecnie prowadzą je jezuici. Niewielka świątynia jest nie 
tylko miejscem maryjnego kultu, ale i regionalną spowiednicą, 
za co we środę 22 sierpnia dziękował w kazaniu bp Andrzej 
Jeż. 
 
Z obrazu Matki Pocieszenia promieniuje nadzieja, którą warto 
odwzajemniać – zaznaczył ordynariusz tarnowski. „Dając in-
nym dobro i pocieszając ich w smutku sami znajdujemy pocie-
chę. Taka bowiem jest siła czynionego dobra” – powiedział bp 
Jeż. 
 
Jubileuszowe rekolekcje głosił ks. Tadeusz Cieślak SJ z Rygi. 
Zwracał uwagę na postawę Maryi, która tak w przeszłości, jak i 
dziś prowadzi do dojrzałości wiary, o czym świadczą w sądec-
kiej świątyni bardzo liczne wota. Ludzie uciekają przed pro-
blemami w uzależnienia bądź nowości, gdy tymczasem pomo-
cą jest wspólnota. „Ważne jest by nasze wspólnoty, poczyna-
jąc od poziomu rodzin, umiały być również wspólnotami prze-
baczenia” – zaznaczył o. Cieślak dodając, że przebaczenie 
jest podstawą budowania więzi zarówno w rodzinach, jak i na 
poziomie społecznym oraz politycznym. 

Sądecki jubileusz 450-lecia obrazu Matki Bożej Pocieszenia 
zakonczył się w niedzielę. Głównej sumie odpustowej i jubileu-
szowej o godz. 11 przewodniczył o. Jerzy Kraj OFM, Wikariusz 
Patriarchalny dla Cypru. 
 
Cudowny obraz 
 
Jest to w dużej mierze skarb religijny i równocześnie arty-
styczny. O religijnej jego wartości świadczy wielowiekowy jego 
kult, okazywana mu nabożna cześć nic tylko przez mieszkań-
ców Nowego Sącza, ale i szerokiej okolicy, jak i liczne łaski i 
pociechy spływające za jego pośrednictwem na czcicieli Matki 
Bożej Pocieszenia, a stwierdzane licznymi dziękczynnymi 
wotami. Pod względem artystycznym uchodzi on za jeden z 
najpiękniejszych wizerunków maryjnych na polskiej ziemi. Tak 
go oceniają wybitni znawcy sztuki jak profesor UJ w Krakowie, 
Adam Bochnak. On to poddał obraz szczegółowym badaniom 
naukowym, a ustalone wnioski co do jego pochodzenia i stylu 
ogłosił drukiem; obraz bowiem nie ma oryginalnej metryki, nie 
podaje nazwiska swego twórcy ani przynależności do określo-
nej szkoły. Zdaniem Bochnaka powstał on w II połowie XVI 
wieku jako swoista synteza dwóch stylów, gotyckiego i rene-
sansowego, z wyraźną przewagą tego ostatniego, i powstał na 
polskiej ziemi, w jednej z ówczesnych polskich szkół malar-
skich, najprawdopodobniej krakowskiej lub nowosądeckiej, 
która w owym czasie była znana ze swych malarskich osią-
gnięć. 
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Domniemaną fundatorką obrazu i jego ofiarodawczynią dla 
nowosądeckiego kościoła Ducha Świętego była Zofia z ma-
gnackiego rodu Jordanów z Zakliczyna. Taki wniosek nasuwa-
ją 4 litery, inicjały nazwiska, umieszczone u dołu obrazu z 
prawej strony wokół czerwonego tła z 3 myśliwskimi czarnymi 
trąbami jako herbem Jordanów. Wspomniane litery to: Z I D Z, 
które profesor odczytał Zofia Jordan de Zakliczyn (z Zakliczy-
na). Za takim odczytaniem owego napisu i za związaniem 
nowosądeckiego obrazu Matki Pocieszenia z Zofią Jordan 
przemawia także dodatkowa okoliczność, poprzednio już 
wspomniana, że jeden z zakliczyńskich Jordanów, Jan, należał 
do norbertańskiego opactwa w Nowym Sączu w II połowie XVI 
i w początkach XVII stulecia, gdzie nawet odegrał znaczniej-
szą rolę jako dwukrotny opat i odnowiciel zrujnowanego poża-
rem kościoła. Obraz mógł więc być rodzinnym podarkiem dla 
niego. 
 
Jest on namalowany na lipowej desce o kształcie prostokąta, 
którego górna krawędź zaokrągla się półkolisto; wysokość w 
szczytowym punkcie półkola wynosi 2 m, a szerokość 120 cm. 
Obraz malowano techniką “tempera”, w której spoiwem farb 
jest białko zmieszane z olejem lub żywicą, na podkładzie kre-
dowym. Tło obrazu, na którym widnieją święte postacie, ma 
barwę złocistą i liściasty ornament. Główną, centralną postacią 
obrazu jest Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus na lewym ra-
mieniu, z królewskim berłem w prawej dłoni. Madonna jest 
przedstawiona frontalnie w pozycji siedzącej. Głowę ma lekko 
zwróconą ku Synowi, ale Jej oczy patrzą gdzieś przed siebie. 
Na plecy i ramiona spływają z głowy długie rozpuszczone 
włosy barwy brunatnej, które zasłaniają lewe ucho. Maryję 
okrywa podwójna szata: czerwona suknia z długimi wąskimi 
rękawami, widoczna z przodu i na końcach rąk, przepasana 
wąskim paskiem jasnego koloru poniżej piersi oraz szafirowy 
płaszcz czy peleryna z zielonawą podszewką i szerokim złoci-
stym obramowaniem, tzw. bordiurą. Szata wierzchnia jest 
zarzucona na ramiona i plecy, a z przodu u dołu rozpięta, 
spięta zaś pod szyją klamrą i paskiem tego samego kształtu i 
koloru co całe boczne jej obramowanie. Z szyi Madonny zwisa 
na suknię łańcuch lub sznur z kolorowym ozdobnym wisior-
kiem. Dziecię Jezus widzimy na obrazie jakby w półsiedzącej 
pozycji. Nogami opiera się o kolana Matki, a resztą ciała o Jej 
prawe ramię. Uderzającym rysem Jezusowej postaci jest to, że 
wygląda On jak dorosły człowiek w miniaturze, a nie małe 
dziecko. 
 

Takie ujęcie postaci wynikło może z uwydatnionej na malowi-
dle mesjańskiej i królewskiej godności Chrystusa, o czym 
świadczy dzierżona przez Niego lewą ręką, a wsparta na kola-
nach, kula ziemska z wyrastającym z niej złotym krzyżykiem i 
prawa ręka uniesiona w górę w geście błogosławienia lub 
wydawania wyroku. Twarz Jezusa zwrócona w stronę Matki i 
nieco ku górze, ale oczy zapatrzone w dal. Okrywa Go rów-
nież, podwójna szata: obszerna wierzchnia sięgająca do sa-
mych stóp jasnego koloru w rzutkę ze stylizowanych kwiatów i 
wyglądająca spod niej obcisła koszulka czerwonej barwy. Na 
głowach Jezusa i Maryi spoczywają od 1963 r. złote korony 
papieskie. Są tego samego kształtu i stylu. Składają się z 
diademu wysadzanego klejnotami i wyrastających z niego 
złotych liści, spiętych u góry kabłąkami ze złotymi krzyżykami; 
pod koronami widoczne czerwone tło. Korony papieskie zastą-
piły podobne w budowie korony biskupie, które wcześniej 
przez wiele lat zdobiły skronie Matki Bożej i Dzieciątka. Pier-
wotnie były to korony tylko malowane. Korony to jedyne obec-
nie ozdoby Cudownego Obrazu. Do ostatniej jego konserwacji 
po II wojnie światowej, przeprowadzonej w Krakowie pod kie-
rownictwem prof. Wiesława Zarzyckiego, było ich znacznie 
więcej. Od 1838 r. postać Matki Najświętszej zdobiła metalowa 
pozłacana sukienka, broszka z diamencikami i perłami, złoty 
łańcuch, sznury korali, a nawet wota przyczepione bezpośred-
nio do obrazu, co nie sprzyjało wcale jego trwałości, ale przy-
spieszało jego zniszczenie. Dlatego z nakazu konserwatora 
ozdoby te zostały usunięte. Koronę Madonny podtrzymują 
dwaj aniołowie unoszący się w powietrzu w rozwianych sza-
tach i z rozpostartymi skrzydłami, których znamionuje i odróż-
nia od siebie rozłożenie trzech zasadniczych kolorów na sza-
tach i skrzydłach: czerwieni, zieleni i błękitu. Wokół głów dwu 
centralnych postaci widnieją okrągłe złociste nimby, symbole 
świętości. Obydwie Najświętsze Osoby, Maryja i Jezus, tchną 
równocześnie majestatem i łaskawością, budząc w widzu 
uwielbienie i zaufanie, przyciągając jego oczy, by wpatrywał 
się w nie choćby bez końca; piękne to podkreślenie tytułu 
Matki Bożej, jaki czcimy w Jej nowosądeckim obrazie: Matka 
Pocieszenia. Cudowny Obraz bywa zasuwany na noc po wie-
czornej liturgii eucharystycznej, a odsłaniany na dzień przed 
pierwszą Mszą św. Śpiewa się przy tym pieśń maryjną z drob-
nymi zmianami w obu przypadkach: “O Maryjo, witam (lub 
żegnam) Cię, o Maryjo, błagam Cię, o Maryjo, pobłogosław 
wszystkie dzieci Twe”. Na zasłaniającej obraz zasuwie widnie-
je malowidło na płótnie ze sceną Zesłania Ducha Świętego. 
Obraz wykonał w 1905 r., na zamówienie z Nowego Sącza, w 
Rzymie Ulisses Passani.                     Za: www.niedziela.pl  

 
 
 
 

  Wiadomości krajowe 
 
 

 

80-LECIE FRANCISZKAŃSKIEJ PROWINCJI W WARSZAWIE 
 
24 sierpnia minęło 80 lat od powstania 
warszawskiej Prowincji Matki Bożej 
Niepokalanej Zakonu Franciszkanów 
(OFMConv). Z tej okazji generał Zakonu 
o. Carlos Trovarelli oraz prowincjał war-
szawskiej Prowincji franciszkanów o. 
Wiesław Pyzio wydali listy, które poniżej 
publikujemy: 
 

LIST GENERAŁA C. TROVARELLI 
 
Z wielką radością pozdrawiam Ministra 
prowincjalnego, o. Wiesława Pyzio, braci 
definitorów prowincjalnych oraz wszyst-

kich braci z Prowincji Matki Bożej Niepo-
kalanej w Polsce, w Warszawie, w 80-tą 
rocznicę założenia Prowincji. Dołączam 
również pozdrowienia dla wszystkich 
wiernych, współpracowników, dobro-
czyńców i przyjaciół, z którymi dzielicie 
się świadectwem życia i misji. 
 
W ciągu tych ośmiu dekad wydarzyło się 
w Polsce i w świecie bardzo dużo, za-
równo na poziomie świeckim, jak i kultu-
ralnym czy kościelnym. Niektóre z tych 
wydarzeń naznaczyły historię narodów 
ogniem. A wydarzenia najbardziej bole-

sne nazanczyły pamięć ludów. Oczy-
wiście, jesteśmy w stanie przemienić 
wszystkie te dane historyczne, mogą 
stać się dla nas doświadczeniem, z 
którego wyciągamy wnioski i zdobywa-
my mądrość. Ale nasza pamięć, wie-
rząca i wdzięczna, jest zdolna do uczy-
nienia czegoś więcej! Jest zdolna do 
spojrzenia na historię w sposób kontem-
platywny, jest zdolna do odkrycia i roz-
poznania zbawienia, które Bóg rozdziela 
w niej w sposób ewidentny i ukryty. W 
Was i poprzez Was Bóg już okazał moc 
swego świętego ramienia! 
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Jako Prowincja narodziliście się od razu 
z wielkim dziedzictwem. Nie myślę tylko 
o wielowiekowej historii prowincji matki 
czy o historii franciszkanów w Polsce, 
ale odnoszę się do faktu, że narodzi-
liście się jako „własność Niepokalanej”, 
twórczo zrealizowana w osobie i dziele 
św. Maksymiliana M. Kolbego. To dzieło 
było — i nadal pozostaje — podmuchem 
Ducha, który ciągle chce „chwytać” te-
raźniejszość społeczną i kościelną i 
przemieniać ją w nowe dzisiaj. Każda 
teraźniejszość, każdy czas ma swoje 
własne wyzwania i cierpienia. Ale każdy 
czas jest przede wszystkim naznaczony 
Bożą obecnością i wstawiennictwem 
Matki Pana. 
 
Prowincja Matki Bożej Niepokalanej, w 
ciągu tych 80 lat, wydała wiele owoców 
zarówno w Polsce, jak i w wielu miej-
scach na całym świecie. Zakon jest 
wdzięczny za Was i wdzięczny Wam! 
Zapraszam Was do tego, aby nie 
przeżyć tej rocznicy jako zwykłej oko-
liczności historycznej. Niech będzie 
przeżyta jako możliwość nowego otwar-
cia się na Boże natchnienia. Więcej, 
niech będzie to okazja do tego, żeby 
pozwolić się porwać Duchowi Pana i 
wydać nowy, historyczny plon. 

Fra Carlos A. Trovarelii 
Minister Generalny 

 
LIST PROWINCJAŁA W. PYZIO 

 
Drodzy Bracia. 
Są Jubileusze i rocznice. Tym pierw-
szym towarzyszą zorganizowane uro-
czyste obchody. Te drugie często prze-
chodzą bez echa nawet wtedy, gdy 
wyrażają je tzw. „okrągłe liczby”. Pięć lat 
temu obchodziliśmy Jubileusz, który 
uczciliśmy zwołaniem i uczestnictwem 
wszystkich Braci w Kapitule Duchowej. 
Mogliśmy zatrzymać się na chwilę w 
naszej codziennej wędrówce (a czasem i 
gonitwie), by przemodlić i przemyśleć 
trzy proste aspekty naszej rzeczywisto-
ści: wczoraj, dzisiaj, jutro. Także i dziś 
pozostają aktualne wypowiedziane wte-
dy przeze mnie słowa: „Ważne jest 
uczyć się przeszłości i z niej wyciągać 

wnioski na dzisiaj i jutro. Nie należy też  
zapominać, że przyszłość zaczyna się 
już dzisiaj. Nasze jutro zależy od nasze-
go niełatwego dzisiaj”. 
 
Magistra vitae et sapientiae 
 
A właśnie dzisiaj przypada kolejna rocz-
nica. 80 lat temu, 24 sierpnia 1939 roku, 
tydzień przed rozpoczęciem najgorszej 
w historii z wojen, zrodziła się nasza 
Prowincja. Próby refleksji nad naszą 
historią podjął się na wspomnianej Kapi-
tule nasz prowincjalny mędrzec i świa-
dek, o. Paulin Sotowski. Mogliśmy wsłu-
chać się w jego słowa wypowiedziane w 
kaplicy niepokalanowskiej w roku 2014. 
Dziś pragnąłbym, abyśmy mieli je także 
przed oczyma. Dlatego opublikowany 
tekst całej konferencji „Dzieje Prowincji 
Matki Bożej Niepokalanej Ojców Fran-
ciszkanów w Polsce w latach 1939-
2014”, autoryzowany przez autora, bę-
dzie dla nas nie tylko przypomnieniem 
owej Kapituły Duchowej, ale – mam 
nadzieję – uświetni naszą rocznicę i 
pozwoli przez liczenie naszych upływa-
jących dni osiągnąć mądrość serca (zob. 
Ps 90,12). Niech nasza historia, w 
swych wzlotach i upadkach, będzie 
nauczycielką mądrości, tj. nauczy nas, 
jak mądrze przeżywać nasze zakonne 
życie w ramach warszawskiej Prowincji 
zakonnej. 
 
Żyć mądrze, to znaczy żyć zgodnie z 
najwyższą Mądrością, czyli zgodnie z 
wolą Bożą. Jakże wspaniałe i prorocze 
wydaje się pozostawione nam w dzie-
dzictwie przez naszego świętego ojca i 
współbrata, św. Maksymiliana Marii 
Kolbego, proste równanie: „w=W”. 
Dar dwóch Kapituł Generalnych 
 
Ten rok, podobnie jak rok poprzedni, z 
racji dwóch Kapituł Generalnych (Nad-
zwyczajnej w Nemi i Zwyczajnej w Asy-
żu i Collevalenza) zachęcił nas do szu-
kania tejże Bożej woli dla Braci Mniej-
szych Konwentualnych, często boleśnie 
uwikłanych w problemy, które niosą nam 
obecne czasy. Na tej drodze rozezna-
wania nie tylko osobistego, ale i wspól-

notowego (domu klasztornego, własnej 
jurysdykcji czy całego Zakonu), nie mo-
żemy pominąć otrzymanych już darów i 
wskazań. Są nimi niewątpliwie obowią-
zujące nas od 2 lutego 2019 roku Kon-
stytucje, jak też nowe Statuty generalne i 
liczne uchwały, na bazie których Zarząd 
Zakonu opracuje program na najbliższe 
sześć lat. Jest to wielki krok naprzód, 
który nie ma na celu zamykać kolejnego 
rozdziału naszej historii, ale zaprasza 
nas do odnowionego spojrzenia na nasz 
Zakon i nasze powołanie w świetle aktu-
alnych znaków czasów i wyzwań, które 
stawia przed nami dzisiejszy świat. No-
wością tego daru jest to, że nie ograni-
cza się tylko do przedstawienia norm 
regulujących nasze braterskie życie, ale 
stara się ukazać praktyczny styl życia 
franciszkańskiego. Jego trzeba będzie 
nam wyłaniać z naszej zbiorowej i oso-
bistej niepamięci. 
 
Generalne niepokoje 
 
Podczas owych Kapituł, zwłaszcza tej 
Zwyczajnej, obok wielu radosnych mo-
mentów wynikających ze spotkania z 
braćmi, pojawiły się również te, które 
niestety napełniają nas smutkiem i nie-
pokojem. W sposób szczególnie bolesny 
wybrzmiały dane statystyczne, które 
ukazały kryzys braci, wspólnot i jurys-
dykcji, mierzących się z fenomenem 
wielu odejść czy licznymi prośbami o 
przejście do kleru diecezjalnego.(…) 
 
Tak samo niepokojącym jest drastycznie 
zmniejszająca się liczba powołań 
zwłaszcza na tzw. „Starym Kontynencie” 
oraz zjawisko starzenia się poszczegól-
nych braci (w naszej federacji FEMO 
średnia wieku wynosi już 50 lat, a bracia 
w wieku ponad 55 lat stanowią prawie 
1/3 ogółu!). Przysparzają też zmartwie-
nia dane ukazujące słabość zaangażo-
wania misyjnego: bracia chętniej pozo-
stają w bezpiecznych murach własnych 
krajów, niż otwierają się na Boże we-
zwania i potrzeby istniejących misji. 
Niewątpliwie brak żywotności w tej dzie-
dzinie jest znakiem obumierania. 
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Ktoś zapatrzony w świetlaną historię 
naszej Prowincji mógłby powiedzieć, że 
nas to jeszcze nie dotyczy. Ale czy na-
prawdę? Wystarczy otworzyć oczy, 
przeglądnąć Wiadomości z Prowincji, 
zainteresować się, co dzieje się na po-
stulacie i nowicjacie, otworzyć uszy na 
wieści z naszych zagranicznych delega-
tur, czy porozmawiać z naszymi odpo-
wiedzialnymi ds. powołań czy animacji 
misyjnej. 
 
Czy nasz Zakon nie jest już atrakcyjny? 
A może życie nasze i naszych wspólnot 
nie inspiruje? Czy nie funkcjonuje coś w 
naszej formacji? A może stawiamy prze-
szkody dla naszej osobistej i wspólnoto-
wej formacji, przez co nasz sposób życia 
nie pociąga? Czy mamy tyle dzieł w 
naszym kraju, że nie jesteśmy w stanie 
podejmować innych wyzwań poza jego 
granicami? A może po prostu przyzwy-
czailiśmy się do wygody i zabezpiecze-
nia tak, że nasze serca są zamknięte na 
inne wezwania? Nie są to pytania reto-
ryczne. Wzbudziły się one w sercach 
wielu braci przybyłych z całego świata, 
którzy mniej czy bardziej wnikliwie starali 
się nie tyle szukać przyczyn tego zjawi-
ska, co rozeznać i wskazać przynajmniej 
niektóre sposoby rozwiązania problemu. 
Jak uzdrawiać? 
 
Kluczem wydaje się być słowo „nawró-
cenie”. I chociaż sama Kapituła wskaza-
ła na jego wielowątkowy wymiar wspól-
notowy, duszpasterski, a nawet ekolo-
giczny, to nie możemy zapomnieć, że 
ma ono swój początek w sercu każdego 
brata. Zresztą same Konstytucje wzywa-
ją każdego z osobna do „nieustannego 
nawrócenia, aby całkowicie upodobnić 
się do Chrystusa i w ten sposób napeł-
niać się Jego miłością do Ojca i do ludzi” 
(Konst. 50 § 1) i do okazywania „pra-
gnienia swego nawrócenia w radosnej 
służbie ubogim, wzgardzonym i wyklu-
czonym” (Konst. 50 § 2). 
 
W powyższym kontekście szczególnego 
charakteru nabiera Uchwała IX o popie-
raniu wspólnotowych inicjatyw życia 
wierniejszego naszemu charyzmatowi: 
„dla młodego wina nowe bukłaki”, która 
wypłynęła od braci z naszego Cetusu. 
Podkreśla się w niej pojawiające się już 
oznaki szukania dróg przezwyciężenia 
kryzysu poprzez doświadczenia wspól-
not lokalnych, w których kładzie się 
szczególną troskę na „pogłębione życie 
modlitwy, autentyczne braterstwo i od-
ważną ewangelizację”. Tym samym 
zachęca się odpowiedzialnych na wszy-
stkich poziomach „do poważnego roze-
znawania i wspierania inicjatyw rodzą-
cych się w sercach braci do podejmo-
wania nowych form życia i misji, wzbu-
dzonych pragnieniem życia Ewangelią w 

odważnym praktykowaniu  Reguły  i  
Konstytucji Zakonu”. 
 
Drugim słowem odmienianym przez 
wszystkie przypadki było drogie nam 
Polakom hasło „solidarność”. Wy-
brzmiewało one w sposób szczególny w 
kontekście bogatej i stosunkowo długiej 
dyskusji na temat misji ad gentes, jak też 
w przedstawionych propozycjach doty-
czących administracji ekonomicznej, a 
zwłaszcza nowopowstałego Funduszu 
solidarności braterskiej i zmian dotyczą-
cych tzw. Taxatio Ordinis. 
 
Już teraz pragnąłbym zachęcić wszyst-
kich do odnowionego spojrzenia na nasz 
Zakon i Prowincję, nie jako przybudówkę 
czy nadbudowę dla naszego partykular-
nego życia we wspólnotach klasztor-
nych, która narzuca nam podatki i stawia 
wymagania. Zakon i Prowincja, mimo 
swych demokratycznych struktur, nie są 
jak partia polityczna z centralnym sys-
temem zarządzania i zbierania składek. 
Poprzez nowe reguły pomocy ekono-
micznej, które niewątpliwie dotkną na-
szych kieszeni, będziemy musieli się 
uczyć bardziej „katolickiego” patrzenia 
na Zakon i Prowincję, za które każdy z 
nas przez fakt profesji jest  odpowie-
dzialny. Dadzą też okazję do zweryfiko-
wania i przemyślenia naszego życia 
według złożonych ślubów ubóstwa i 
posłuszeństwa. 
 
Ukryty potencjał 
 
Nasza odpowiedzialność dotyczy także 
przejęcia się o nasze zagraniczne obec-
ności, o nasze ciągle wołające o braci 
misje. Jeden z naszych powszechnie 
szanowanych współbraci zauważył, że 
wielkie Jubileusze czy wydarzenia w 
naszej Prowincji stawały się motorem do 
powstania nowych obecności misyjnych. 
I zadał – wydawałoby się – retoryczne 
pytanie, czy owocem ostatniego Jubileu-
szu nie powinno być otwarcie nowej 
obecności misyjnej. Świadomy trudności 
i oporów, postawiłbym inne wyzwanie: 
czy nie należałoby wzmocnić naszych 
już istniejących dzieł w Afryce (Burkina 
Faso i Tanzania) oraz w Europie (Biało-
ruś, Bułgaria). A jak wiele próśb docho-
dzi do Prowincjała także z innych jurys-
dykcji czy dzieł Zakonu. Wszyscy po-
strzegają, że drzemie w nas jesz-
cze wielki potencjał. Dobrze byłoby go 
odkryć w nas samych! Osobiście do-
strzegam go w wielu z nas. 
 
Mamy dzięki Bogu wielu Braci (jesteśmy 
drugą co do ilości braci prowincją w 
Zakonie!). Pięknie byłoby, gdyby każdy 
w sobie odkrywał nie tylko braki i słabo-
ści (owoc grzechu pierworodnego i na-
szych grzesznych wyborów), ale i wiele 

dobra, a przede wszystkim mocy złożo-
nych w nas przez samego Pana. 
„Wszystko mogę w tym, który mnie 
umacnia” – zachęca nas, dając świadec-
two św. Paweł w Liście do Filipian 
(4,13). A ojciec Kolbe doda: „przez Nie-
pokalaną”. 
 
Dlatego w sam dzień rocznicowych 
uroczystości, w sobotę 24 sierpnia 2019 
r., proszę, aby każda wspólnota zakonna 
naszej Prowincji – a w przypadku braci 
pracujących w innych jurysdykcjach, 
każdy z osobna – odmówiła załączo-
ny Akt Zawierzenia Prowincji Matce 
Bożej, który wspólnie odmawialiśmy 
podczas ostatniego Jubileuszu. Niech 
Matka Boża Niepokalana okaże się 
najlepszą Matką i Patronką także naszej 
Prowincji! 
 
Nie zapominajmy więc o Bogu, który 
działa też w nas i naszej Prowincji przez 
świętych Patronów i opiekunów. Niech w 
chwilach słabości i zniechęcenia stanie 
przed naszymi oczyma postać Tej, która 
depcze każdy przejaw niemocy Złego. 
Niech nasza pamięć sięgnie do śmiałych 
wyborów Jej niezłomnego Rycerza, św. 
Maksymiliana. Niech towarzyszy nam 
świadectwo odwagi naszych błogosła-
wionych męczenników z Niepokalanowa 
i Białorusi. Wreszcie nie zapominajmy o 
pięknej, prostej i pokornej świętości sługi 
Bożego o. Melchiora Fordona. To są 
nasi współbracia, którzy wcale nie żyli w 
łatwiejszych czasach. Łączy ich odwaga 
wyjścia, podjęcie misji w szerokim tego 
słowa znaczeniu. Łączy ich też maksy-
malizm, całkowity dar z siebie. A wresz-
cie wszyscy oni kochali. Kochali Boga, 
kochali Zakon, kochali wszystkich, do 
których ich Bóg posyłał, i tych których 
spotykali na drodze swego życia. Jest to 
może jeszcze nieodkryty potencjał, który 
został złożony w sercu naszej Prowincji. 
 
Przed Kapitułą Prowincjalną 
 
Drodzy Bracia, także i my jako Prowincja 
musimy codziennie stawiać czoła wielu 
wspomnianym wyzwaniom, które wyni-
kają ze zmian w dzisiejszym świecie, ale 
także z naszych słabości, a nawet z 
grzechów, tych indywidualnych, jak też 
wspólnotowych. Już za parę miesięcy 
przyjdzie nam szukać konkretnych roz-
wiązań na Zwyczajnej Kapitule Prowin-
cjalnej. Ojciec Generał oficjalnym pi-
smem z dnia 14 sierpnia 2019 r. zwołał 
ją na dzień 27 kwietnia 2020 roku. Dla-
tego już teraz zachęcam wszystkich do 
podjęcia indywidualnej rozmowy z na-
szym Panem i Mistrzem, jak też brater-
skiego dialogu z innymi (także osobami 
świeckimi z naszych środowisk) na 
wskazane tematy. Niech światłem będą 
dla nas uchwały zatwierdzone przez 
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Zwyczajną Kapitułę Generalną 2019, 
które otrzymaliśmy przetłumaczone na 
język polski. Podejmijmy wspólny wysi-
łek, by zastanowić się nad wielkością 
naszego potencjału i nad naszą odpo-
wiedzialnością. Spróbujmy wskazać 
ewentualne drogi nawrócenia, także 
tego wspólnotowego, czy przestrzenie 
dla realizacji naszej zakonnej solidarno-
ści. Niewątpliwie Zarząd Prowincji przy-
gotuje wnioski na Kapitułę. Potrzeba 
jednak, aby poszczególni Bracia, jak i 
klasztorne wspólnoty włączyły się w te 
braterskie rozeznawanie woli Bożej dla 
życia naszej Prowincji i przesłały do Kurii 
własne spostrzeżenia i postulaty. 
  
Zamiast zakończenia… 
 
Może niektórzy pamiętają z naszej 
ostatniej Kapituły Prowincjalnej, jak 
również z późniejszych naszych spo-
tkań, aż do znudzenia powtarzany prze-
ze mnie apel: „chodzi o to, aby być 
nie obok sprawy, ale w sprawie”. Jubile-
usze i rocznice, jak też wielkie wydarze-
nia przemijają. Ale historia idzie na-

przód. Ciągle uczymy się wraz z nią 
podążać i jednocześnie być w powierzo-
nych i przyjętych sprawach. Wiemy, że 
można zleconą sobie sprawę załatwiać 
byle jak, jakby od niechcenia, tak, aby 
zbyć – wówczas jesteśmy obok sprawy. 
Można też być fizycznie obok kogoś lub 
czegoś – ale duchem być bardzo daleko. 
Jeśli traktujemy nasze powołanie po-
ważnie, to powinniśmy zawsze znajdo-
wać się w samej sprawie: to znaczy 
wypełniać tę sprawę, to zadanie, ten 
obowiązek z całą uwagą i przejęciem 
się, z całym poczuciem odpowiedzialno-
ści, na jaki nas stać. Znaczy, by być w 
sprawie całym swym staraniem się, 
całym sercem, całym nakładem swych 
sił. Bo sprawa ta jest wielka i święta. Tą 
sprawą jest Jezus Chrystus i jego Wola, 
tą sprawą jest Niepokalana, tą sprawą 
jest owa twórcza Miłość, tą sprawą jest 
nasz Zakon i nasza Prowincja, tą sprawą 
jest nasze zbawienie. Świadomi tego, że 
przyrzekliśmy wielkie rzeczy, a większe 
są nam przyrzeczone, póki mamy czas, 
Bracia, czyńmy dobrze. 
 

Jak św. Franciszek, który mimo, że 
„osiągnął już doskonałość w łasce wo-
bec Boga, a świętymi czynami błyszczał 
między ludźmi tego świata”, myślmy 
„zawsze o podejmowaniu coraz to do-
skonalszych dzieł” i nie sądźmy, że już 
osiągnęliśmy cel, ale niestrudzenie 
trwajmy „w świętym nastawieniu na 
nowe” i zawsze chciejmy „zaczynać od 
początku” (1Cel 103, 1.7). Najmilsi Bra-
cia zachęcam siebie i Was słowami 
naszego Patriarchy: „zacznijmy służyć 
Panu Bogu, ponieważ dotychczas pra-
wie niceśmy nie postąpili, albo bardzo 
niewiele” (1 Cel 103,6). 
 
Za wstawiennictwem naszych świętych i 
błogosławionych Patronów modlę się, 
drodzy Bracia, za Was wszystkich i za 
każdego z osobna o łaskę wierności i 
wytrwałości, a także Waszej świętości. 

Z franciszkańskim pozdrowieniem 
Pokój i Dobro!                

o. Wiesław Pyzio 
Prowincjał   

_____________________________________________________________________________________________________________________

ODPUST MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 
 
Na Jasnej Górze w poniedziałek trwały uroczystości odpustowe 
ku czci Matki Bożej Jasnogórskiej. 26 sierpnia, zwany jest też 
imieninami Matki Bożej, czczonej w Jasnogórskim Wizerunku.  
 
Centralnym punktem uroczystości była Suma Pontyfikalna, 
odprawiana na jasnogórskim Szczycie. Eucharystia rozpoczęła 
się o godz. 11.00, a przewodniczy jej Prymas Polski abp Woj-
ciech Polak, metropolita gnieźnieński. Szczególnym gościem 
jest abp Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraiński Kościoła 
Greckokatolickiego, arcybiskup większy kijowsko-halicki. Uro-
czysta Suma to także dziękczynienie za pierwszą pielgrzymkę 
papieża Jana Pawła II do Polski i na Jasną Górę w 1979 r. W 
dzisiejszych uroczystościach odpustowych bierze udział ponad 
40 tys. osób.  
 
Słowa powitania skierował do wiernych o. Arnold Chrapkowski 
generał Zakonu Paulinów: „W Twym zranionym obliczu Maryjo, 
odnajdujemy nasze narodowe dzieje, odnajdujemy cierpienie, 
ale też i nadzieję. Choć Twe oblicze fizycznie zostało zranione 
przed wiekami, to jednak w różnoraki sposób ranione jest i 
obecnie. Jest ranione naszym grzechem, odejściem od Bożych 
przykazań, opowiadaniem się za tym, co łatwe i głośne. Ranio-
ne jest także tak bardzo mocno przez tych, którzy Boga się nie 
boją i na różne sposoby niszczą to, co święte. Dlatego z wielką 
ufnością i nadzieją przychodzimy do naszej Jasnogórskiej 
Matki, bo wiemy, że Ona dana jest naszemu narodowi jako 
przedziwna pomoc i obrona. Żyjemy głębokim przekonaniem, 
że gdy wszystkie ludzkie światła gasną, wówczas zawsze jest 
Najświętsza Maryja Panna z Częstochowy i jest Kościół”.  
 
„Także i dziś wpisujemy w Twe oblicze Maryjo niełatwą rze-
czywistość życia, przynosimy ludzkie tragedie ostatnich dni i 
prosimy dla nas wszystkich o prawe sumienia, czyste serca i 
dłonie, o światłe umysły oddane sprawie Ojczyzny. Chcemy 
dobrze odczytać ten znak, który mówi nam o tym, że na ziemi 
polskiej trzeba stanąć obok każdego człowieka, być gotowym 
do dialogu z ludźmi dobrej woli, by na tej drodze budować 
wspólne dobro” - mówił generał paulinów.  

 
„Wołamy zatem z nadzieją: Maryjo, Tyś zawsze była nam po-
mocą i ratunkiem, sam Bóg dał nam Ciebie ku naszej obronie, 
więc i dziś okaż nam się Matką i pomóż nam z godnością dzie-
ci Bożych żyć w polskim domu - prosił o. generał - Naszej naj-
lepszej Matce, Jasnogórskiej Maryi, która zatroskana o nasz 
los otacza nas swoją opieką z Jasnej Góry, chcemy dziś na 
nowo przyrzec wierność krzyżowi Jej Syna i zawołać: Królowo 
Polski, przyrzekamy!”.                           Za: www.jasnagora.com 
 

 
 
Spod tego Jasnogórskiego Wizerunku, spod Oblicza naszej 
Matki proszę: zaprzestańmy tych bratobójczych waśni, zaprze-
stańmy podsycania sporów i podziałów. Nie prowokujmy jedni 
drugich. Na nienawiść i pogardę odpowiedzmy miłością, odpo-
wiedzmy naszą wiernością Chrystusowej Ewangelii – powie-
dział abp Wojciech Polak, Prymas Polski, w homilii wygłoszonej 
na Jasnej Górze w czasie uroczystości Najświętszej Maryi 
Panny Częstochowskiej.                        
 
Abp Polak nawiązując do treści Ewangelii powiedział, że Jasna 
Góra to w pewien sposób nasza polska Kana Galilejska. 
„Obecność Maryi w Cudownym Wizerunku Jasnogórskim mówi 
nam bowiem o obecności Maryi w życiu Jezusa i Kościoła, w 
życiu polskiego narodu” – podkreślił. 
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Prymas Polski dodał, że Maryja jak w Kanie jest nam zawsze 
gotowa pomagać. „Jej pomoc i obrona nie odgradza nas i nie 
oddziela od innych. Nie izoluje nas i nie zamyka w jakimś ko-
konie własnego szczęścia. Nie prowadzi i nie może prowadzić 
do zmykania się w jasnogórskiej twierdzy. Z Jasnej Góry Mary-
ja spogląda bowiem na nas wszystkich z czułością matki” – 
powiedział abp Wojciech Polak. 
 
Prymas Polski zaapelował: „Nie wolno nam nigdy wykorzysty-
wać Jej wizerunku do własnych partykularnych korzyści. Nie 
wolno zawłaszczać tego miejsca i tego Świętego, Cudownego 
Jasnogórskiego Oblicza dla własnych interesów. Nie wolno tym 
miejscem i tym Matczynym Obliczem, wsławionym niezwykłą 
czcią wiernych, grać jedni przeciw drugim! Nie wolno nam brać 
go na sztandary żadnej walki! Tak bardzo ranią nas wszystkich 
takie właśnie działania, które naruszają wizerunek Matki Bożej 
Częstochowskiej. Tak bolesne, niezrozumiałe i krzywdzące są 
próby jego oszpecania, wyśmiania, wykorzystania i zawłasz-
czania do własnych celów ideologicznych czy politycznych. 
Ona jest dla nas wszystkich i dla każdego”. 
 
Abp Wojciech Polak powiedział: „Maryja jest przecież wyrazem 
miłości powszechnej i jednoczącej”. W tym kontekście nawiązał 
do nauczania kardynała Karola Wojtyły i przypomniał: „W tej 
miłości nikt nie jest pominięty, nikt nie jest odtrącony, choćby 
sam odtrącał”. Prymas Polski dodał: „Powinniśmy i mamy pra-

wo potępiać złe czyny i działania innych, ale nigdy drugiego 
człowieka. Nikt dziś nie może podnosić kamienia, by uderzyć 
drugiego człowieka. Każdy przecież nosi w sobie godność 
dziecka Bożego. Za każdego umarł Chrystus”. 
 
Abp Wojciech Polak powiedział też: „Jeśli więc pytacie, za 
czym dziś opowiada się Prymas – odpowiadam: opowiadam 
się za Chrystusem! Nie może być inaczej. Opowiadam się za 
Chrystusem. I opowiadam się za Bożą, za Chrystusową, za 
pełną prawdą o człowieku!” 
 
W uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 
wziął udział arcybiskup Światosław Szewczuk, zwierzchnik 
Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Prymas Polski po-
wiedział: „Obecność arcybiskupa Światosława jest nie tylko 
potwierdzeniem, że tutaj na Jasną Górę, prowadzi jeden z 
głównych szlaków duchowych całej Słowiańszczyzny. Jest ona 
także świadectwem kościelnego dialogu polsko-ukraińskiego, 
prowadzonego od przeszło trzydziestu lat przez nasze Kościo-
ły”. 
 
Na zakończenie Prymas Polski odwołał się do jasnogórskiej 
homilii św. Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. 
Zaznaczył, że wtedy papież upominał się o sprawiedliwość i 
miłość będącą warunkiem jedności narodu. 

Za: www.episkopat.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ODPUST ŚW. BARTŁOMIEJA I OBCHODY 800-LECIA KONSEKRACJI BAZYLIKI W TRZEBNICY 
 
Jak z wieloma Bożymi dziełami, także to 
zaczęło się w ciszy. Adoracja w milcze-
niu trwająca od 16 sierpnia stanowiła 
duchowe zaplecze przygotowania na 
nadchodzące uroczystości. Dzień i noc, 
osoby, które wyraziły do tego gotowość, 
czuwały przed Najświętszym Sakramen-
tem. Szczególnym momentem wpisują-
cym się w rytm tego czuwania była „pa-
sterka bartłomiejkowa” odprawiona o 
północy z 23 na 24 sierpnia. Eucharystii 
przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. 
Proboszcz – ks. Piotr Filas SDS. Opra-
wę muzyczną zapewniła grupa młodzie-
ży pod kierownictwem ks. Jerzego La-
zarka SDS. 
 
Sam dzień uroczystości św. Bartłomieja 
Apostoła, pierwszego patrona naszej 
świątyni, rozpoczął się tradycyjnie mszą 
świętą odprawioną w krypcie św. Bar-
tłomieja, w najstarszej zachowanej czę-
ści naszej bazyliki. Eucharystię sprawo-
wał ks. Proboszcz, przy licznie zgroma-
dzonych wiernych. 
Dzień odpustu przypadł na niedzielę 25 
sierpnia – na dzień wspaniałej rocznicy 
ośmiuset lat od konsekracji naszej świą-
tyni. Centralnymi elementami obchodów 
tego odpustu były kazania odpustowe 
wygłoszone przez ks. Józefa Figla SDS, 
Prowincjała Polskiej Prowincji Salwato-
rianów, oraz uroczysta suma odpusto-

wa, którą odprawił ks. abp Józef Kupny, 
metropolita wrocławski. Ksiądz arcybi-
skup wygłosił słowo Boże, oraz poświę-
cił pamiątkową tablicę, upamiętniającą 
ten wielki jubileusz. 
 

 
 
Po obchodach mających charakter sa-
kralny, nastąpiła kolejna, wspólnoto-
twórcza część parafialnego świętowania. 
O godzinie piętnastej rozpoczęła się 
trzynasta edycja festynu parafialnego 
„Bartłomiejki”, która wypełniona była 
przeróżnymi atrakcjami, począwszy od 
zabaw i gier dla dzieci, przez możliwość 
zakupu domowych wypieków na loso-
waniu atrakcyjnych nagród skończyw-
szy. Rodzinnemu świętowaniu towarzy-
szył akcent artystyczny. Podczas festy-
nu zostali ogłoszeni laureaci konkursu 
plastycznego „Bazylika św. Bartłomieja i 
św. Jadwigi na przestrzeni wieków”. 
Drugim artystycznym akcentem był 

wernisaż kończący plener malarski, 
który od kilku trwał w naszym mieście. 
Artyści z Polski, Włoch, Białorusi i Ukra-
iny prezentowali na nim owoc swojej 
kilkudniowej pracy. Podczas trwania 
festynu na scenie przy ołtarzu polowym 
występowali rozliczni artyści. Gwiazdą 
tego dnia był zespół „40 synów i 30 
wnuków jeżdżących na 70 oślętach”. Po 
terenie placu pielgrzymkowego, w stro-
jach cysterek i w towarzystwie św. Ja-
dwigi podróżowały uczennice trzebnic-
kiej SP2 zachęcając do kupna losów i 
domowych wypieków. Swoje stoiska na 
terenie festynu prowadziły także salwa-
toriańskie apostolaty: Ruch Młodzieży 
Salwatoriańskiej i Wolontariat Misyjny 
Salwator. 
 
Podsumowując – Bogu niech będą dzię-
ki za dar jego obecności trwającej w 
Trzebnicy już osiem wieków. Wyrazy 
ogromnej wdzięczności pragniemy skie-
rować do wszystkich, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się do zorgani-
zowania tak pięknych obchodów tego 
jubileuszu; zarówno w sferze duchowej, 
poprzez modlitwę i czuwania, jak i mate-
rialnej przez wsparcie i pomoc. Wszyst-
kim z całego serca mówimy: Bóg zapłać! 

Za: www.trzebnicasds.wordpress.com   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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ROZPOCZĄŁ SIĘ KURS DLA FORMATOREK 
ZAKONNYCH Z CHIN W SULEJÓWKU 
 
– Bóg jest źródłem naszej jedności i siły – podkreślił bp Marek 
Solarczyk. W niedzielę spotkał się on w Domu Zgromadzenia 
Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Sulejówku z formatorkami 
z 28 żeńskich zgromadzeń zakonnych z Chin, które przebywają 
w Polsce na zjeździe zorganizowanym przez Stowarzyszenia 
Sinicum im. Michała Boyma SJ. 
 
– Celem kilkutygodniowego Seminarium jest wsparcie życia 
konsekrowanego sióstr w Chinach oraz wzajemna wymiana 
doświadczeń. Jednym z ważnych elementów będzie kurs w 
Szkole Formatorów prowadzonej we współpracy z Akademią 
Ignatianum w Krakowie oraz spotkania ze wspólnotami zakon-
nymi w Polsce. 
 
– Różne języki, kultura i tradycje nie przeszkodzą, by Bóg był 
naszą siłą i źródłem naszej jedności – jedności, która będzie 
się wyrażała tu i teraz ale zostaje zaznaczona, potwierdzona i 
będzie trwała – powiedział w czasie mszy św. inaugurującej 
zjazd biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. Liturgię 
wraz z nim koncelebrowała prezes stowarzyszenia Sinicum, o. 
Antoni Koszorz SVD, oraz o. Jacek Gniadek SVD, wieloletni 
misjonarz, a obecnie dyrektor Centrum Migranta Fu Shenfu. 
 
W homilii bp Solarczyk życzył siostrom z Chin, by czas forma-
cji, modlitwy i spotkań w Polsce sprawi, że rozwinie i umocni 
się w nich świętość Boga. – Niech przez waszą świętość inni 
też pójdą drogą do Chrystusa – podsumował. 
 
Nawiązując do historii Kościoła katolickiego w Chinach s. Alek-
sandra Huf SSpS, wiceprezes Sinicum zwróciła uwagę, 
że większość sióstr z Chin pochodzi z bardzo młodych zgro-

madzeń diecezjalnych i nie mają większych doświadczeń życia 
zakonnego w swoim kraju. – Potrzebują więc pewnych wzor-
ców, punktów odniesienia, osób które pokażą im, jak wygląda 
życie konsekrowane, jak wygląda życie zakonne, jak należy je 
prowadzić, czego trzeba nauczyć nowe kandydatki, które zgła-
szają się odczytując w sobie pragnienie poświęcenia się Bogu i 
służby innym. Tegoroczny kurs dla formatorek będzie więc 
pewnym wyjściem naprzeciw ich oczekiwaniom. W ciągu kilku 
tygodni siostry poznają antropologię chrześcijańską oraz teolo-
gię życia zakonnego – powiedziała s. Aleksandra SSpS. 
 

 
 
Siostry zakonne w Chinach pracują przy parafiach, w domach 
dziecka, bądź z osobami starszymi. Nie zajmują się jednak 
katechezą, jak to ma miejsce na przykład w Polsce. 
 
W programie tegorocznego sympozjum przewidziano miedzy 
innymi wizytę w Krakowie, Wadowicach, Nysie oraz Często-
chowie i Opolu, gdzie siostry nawiedzą sanktuaria maryjne i 
odwiedzą różne zgromadzenia zakonne.          Za: www.deon.pl  

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Święto patrona krakowskiej 
INSPEKTORII SALEZJANÓW 
 
W dniu 17 sierpnia, w święto św. Jacka, 
patrona Inspektorii Krakowskiej (PLS), w 
Salezjańskim Zakładzie w Oświęcimiu 
odbyło się spotkanie dyrektorów sale-
zjańskich placówek. Celebracji euchary-
stycznej przewodniczył, w koncelebrze z 
przełożonymi wspólnot salezjańskich 
inspektorii, ks. Tadeusz Rozmus, radca 
regionu Europa Środkowo-Północna.  
Msza św. została odprawiona w pięknej, 
odrestaurowanej niedawno kaplicy pw. 
św. Jacka. W czasie tego spotkania 
dyrektorów, podczas uroczystej Eucha-
rystii, zostali uhonorowani również sale-

zjanie – jubilaci, zaś ks. Stanisław Ła-
gocki, salezjanin obecnie przebywający 
w Skawie, otrzymał w tym roku Nagrodę 
inspektorialną „Mir”.  
 

 
 

A wszystko to odbywało się w pięknej 
scenerii artystyczno-kulturalnej za spra-
wą odbywającego się w tych dniach 
Festiwalu „Jackowe Granie 2019” (15-17 
sierpnia), oferującym bogaty program 
dla mieszkańców wszystkich grup wie-
kowych: koncerty, w tym koncert Orkie-
stry Szkoły Salezjańskiej, projekcje 
filmów o Księdzu Bosko, gry i zabawy 
dla dzieci, Rodzinna Gra Miejska… 
Dodajmy również, że dzień 16 sierpnia 
był dniem szczególnym, jako że stał pod 
znakiem obchodów Święta Patrona 
Miasta Oświęcimia – św. Jana Bosko, 
którego ukoronowaniem była uroczysta 
Msza święta.           Za: www.infoans.org 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
JASNA GÓRA: MODLITWA ZA OFIARY NAWAŁNICY 
 
Na Jasnej Górze, w czasie wczorajszego, wieczornego Apelu 
Jasnogórskiego, trwała modlitwa za ofiary i poszkodowanych w 
czasie tragedii na Giewoncie. Paulini i pielgrzymi prosili Maryję 
o niebo dla tragicznie zmarłych, o łaskę zdrowia dla poszkodo-
wanych i oraz o siły dla niosących pomoc.  

„Naszą dzisiejszą modlitwą ogarniamy ofiary burzy nad Tarami, 
za zmarłych prosimy o miłosierdzie Boże. Modlimy się za 
wszystkich poszkodowanych, prosząc dla nich o szybki powrót 
do zdrowia. Pamiętamy także o wszelkich służbach niosących 
pomoc poszkodowanym” – modlił się o. Waldemar Pastusiak, 
kustosz Jasnej Góry.               Za: www.jasnagora.com

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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TRWA GOLGOTA MŁODYCH 
 
Konieczność opuszczenia rodzinnego 
domu, dojrzewanie do odpowiedzialno-
ści i wreszcie odkrywanie Boga jako 
Ojca – to droga, do której zapraszamy 
uczestników na tegorocznej Golgocie 
Młodych. 
 
“Spojrzenie w głąb siebie to konfronta-
cja. Proces dojrzewania to początek 
życia pełnią życia, w wolności i miłości” 
– mówił na tegorocznym otwarciu Golgo-
ty Młodych br. Wojciech Głowacki – 

“Słowo z ostatniej niedzieli, z pierwszego 
dnia tygodnia, będzie towarzyszyło nam 
na całej Golgocie. Mówi o tym, że roz-
łam jest potrzebny do zobaczenia praw-
dy, do stanięcia w świetle, do stania się 
osobą pełną wolności w sercu.  Jest to 
bardzo trudny proces zarówno dla dzieci 
jak i rodziców, dlatego będziemy zasta-
nawiać się jak stać się wolnym, jedno-
cześnie zachowując czwarte przykaza-
nie ‘czcij ojca swego i matkę swoją'”. 
 
Golgota Młodych odbywa się już trzyna-
sty raz, gromadząc uczestników z całej 
Polski. Konferencje w trakcie spotkania 

będzie głosił br. Wojciech Głowacki, 
biblista i gwardian wspólnoty w Spello 
koło Asyżu. Gośćmi spotkania będą 
również Marcin i Monika Gomułkowie 
(Początek Wieczności) i projekt Uboga-
cona czyli małżeństwo Mariusza i Kata-
rzyny Marcinkowskich. Uwieńczeniem 
każdego dnia będzie wieczorne nabo-
żeństwa, które będą prowadzić bracia. 
Spotkanie zakończy się w poniedziałek 
26 sierpnia. 
 
Transmisję live ze spotkania prowadzi 
telewizja Dobre Media. 

Za: www.kapucyni.pl  

 

  
 
 
 

Refleksja tygodnia 
 
 
 

 

UGANDA: KOŚCIÓŁ NA PERYFERIACH 
 
Rozmowa z misjonarzami o. Andrzejem Dzidą SVD i o. Wojcie-
chem Pawłowskim SVD, którzy razem dwoma innym werbista-
mi z Indii i Indonezji pracują wśród uchodźców z Sudanu Połu-
dniowego w Ugandzie. W obozie Bidi-Bidi, który liczy 300 tys. 
uchodźców, pracuje tylko czterech księży. 
 
Jacek Gniadek SVD: Pracujecie w Bidi-Bidi, największym 
obozie dla uchodźców na świecie. Szacuje się, że jest w 
nim ok. 300 tys. uchodźców. 
 
Andrzej Dzida SVD (AD): – Zgadza się. Tyle jest uchodźców 
w obozie. Ale w całej Ugandzie szacuje się ich obecność na 
około 1,5 mln. My nie możemy mieszkać na terenie obozu. 
Jesteśmy w pobliżu, ok. 23 km od granicy obozu i 50 km od 
naszej najdalszej stacji bocznej na jego terenie. Jest szansa, 
że w najbliższym czasie uda się nam otworzyć parafię i będzie 
ona na terenie obozu. Byłaby wydzielona z obecnej parafii. 
Miałaby siedem kaplic, w której są Ugandyjczycy, a reszta to 
byłyby nasze boczne stacje z uchodźcami. Obsługujemy całe 
Bidi-Bidi. Jest tu tylko czterech księży. 
 
Od kiedy jesteście w Ugandzie? 
 

(AD) Jako werbiści zaczęliśmy pod koniec 2016 r. My dojecha-
liśmy później, na początku 2018. Razem z Wojtkiem pojechali-
śmy wcześniej na kurs języka arabskiego i islamistyki do Egip-
tu. Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, czy będziemy w Ugandzie. 
Ludzie uciekali z terenów naszej parafii w Sudanie Płd. W tym 
czasie nuncjuszem w Ugandzie był bp Mike Blume SVD, wer-
bista, który zaprosił z wizytą naszego przełożonego prowincjal-
nego z Sudanu Południowego, o. Francisa Naduviledathu SVD. 
Pojechał tam razem z ojcem Generałem. Wspólnie podjęli 
decyzję, by kontynuować pracę z naszymi ludźmi z Sudanu 
Południowego w Ugandzie. Na przełomie 2016/2017 o. Francis 
przyjechał do Lodonga, do niego dołączył br. Vinsentius, a 
potem o. Romy z Indonezji. Byliśmy w piątkę. W międzyczasie 
brat z Indonezji pojechał na odnowę duchową. Jest nas w tej 
chwili czterech księży. 
 
Słyszałem, że są z Wami także siostry? 
( 
AD) Tak. Jest siedem sióstr Służebnic Ducha Świętego 
(SSpS). Przyjechały tu już w roku 2017. Jeżdżą do obozu i 
współpracują z nami. Werbiści, którzy pracują w Ugandzie, to 
ta sama ekipa, która była w Sudanie Południowym. Jeżeli cho-
dzi o siostry, to dwie z nich były już w Sudanie. S. Beni, która 
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jest przełożoną, oraz s. Trie. Siostry są z sześciu różnych kra-
jów. Dwie z Indonezji i po jednej z Polski, Chin, Indii, Nigerii i 
Filipin. 
 
Jaki jest procentowy udział katolików wśród uchodźców? 
W Sudanie Południowym jest ich około 30%. 
 
(AD) Zgadza się, ale nie wszyscy praktykują. Ile jest w rzeczy-
wistości, tego nikt tutaj nie wie. 
 
Co uchodźcy robią w obozach? Z czego się utrzymują? 
 
(AD) Przede wszystkim cieszą się, że nikt do nich nie strzela. 
Większość to są dzieci i młodzież. Chodzą więc do szkoły. 
 
A kto płaci im za szkoły? 
 
(AD) Szkoły są organizowane przez organizacje pozarządowe, 
ale są również szkoły publiczne finansowane przez rząd ugan-
dyjski. Obóz jest podzielony na pięć stref. W każdej jest tylko 
jedna szkoła średnia. Szkoły są przepełnione. W jednej klasie 
może być nawet do 300 dzieci. Ci, którzy się spóźnią, mogą już 
nie zmieścić się do klasy. Część próbuje dostać się do szkoły 
poza obozem, ale potrzebne są na to pieniądze, ponieważ to 
są szkoły prywatne. 
 
A szkoły podstawowe? 
 
(AD) Są państwowe. Uczą w nich także nauczyciele z Sudanu 
Południowego. W większości są to szkoły tylko dla dzieci 
uchodźców. Szkół mieszanych raczej nie ma, ponieważ jest tu 
dużo uchodźców. 
 
Widzę, że współpraca uchodźców z rządem ugandyjskim 
dobrze się układa. 
 
(AD) Tak, rząd pomaga, ale ma w tym również swoje korzyści, 
ponieważ budynki i cała infrastruktura, zbudowana przez orga-
nizacje pozarządowe, zostanie w Ugandzie po powrocie 
uchodźców do Sudanu Południowego. Obóz w Bidi-Bidi znajdu-
je się na niezagospodarowanych terenach. Był tu problem z 
wodą. Teraz zbudowano wiele studni głębinowych. Tylko do 
kilku miejsc dojeżdżają cysterny i dowożą wodę. 
 
Te studnie, podobnie jak szkoły, też zostały zbudowane 
przez organizacje pozarządowe? 
( 
AD) Tak. Część uchodźców ma okazję pracować. Jest zatrud-
niona przez organizacje pozarządowe, które realizują różne 
projekty pomocowe dla uchodźców. A reszta nie może wiele 
sama zrobić, ponieważ na jedną rodzinę wydzielony jest teren 
30×30 m. Są tam postawione dwie lub trzy chaty i nie ma za 
bardzo miejsca na uprawę. Zarejestrowani w obozie uchodźcy 
otrzymują co miesiąc przydział żywności. Zajmuje się tym 
agencja ONZ. 
 
Jaka jest nadzieja na powrót do domu do Suda-
nu Południowego ? Co mówi się o tym w obozie? 
( 
AD) Czy to będzie jeszcze rok czy dziesięć lat, to trudno w tej 
chwili powiedzieć.Zależy od sytuacji politycznej w Sudanie 
Południowym, która nie jest rozwiązana. Od 2013 r. mówi się o 
pokoju, ale za każdy razem sytuacja się pogarsza. Wtedy do-
szło do starć między byłym już wiceprezydentem Riek Macha-
rem i prezydentem Salve Kiir Mayarditem. Pierwszy pochodzi z 
ludu Nuerów, a drugi z Dinków. Największa grupa etniczna, 
Dinkowie, kierują się rzymską zasadą „dziel i rządź”. Chcą 
obsadzić jak najwięcej stanowisk administracyjnych. 

Na początku było w Sudanie Południowym dziesięć stanów, 
później powstało 21, a teraz są już 32 stany, a te dzielą się 
jeszcze na mniejsze jednostki administracyjne. Powstaje coraz 
więcej stanowisk dla swoich ludzi, nie prowadzi to do lepszej 
organizacji pracy, a wręcz do dezorganizacji. Władza jest sko-
rumpowana. Nie ma pieniędzy na podstawowe rzeczy, jak 
szkoły, służba zdrowia i drogi. Brakuje bezpieczeństwa na 
drogach. Te stan jest utrzymywany sztucznie, by odstraszyć 
ludzi. W związku z tym biznes nie rozwija się na prowincji. 
Wszystko koncentruje się tylko w stolicy kraju w Dżubie, po-
nieważ tam wszyscy mogą dolecieć samolotem. Jest to także 
bezpieczne miejsce dla polityków. Miasto jest w miarę kontro-
lowane przez wojsko i policję, ale bezpiecznie jest do godz. 7 
wieczorem. Później dochodzi do napadów i grabieży. 
 
A jaka jest sytuacja w miejscu, gdzie werbiście mieli swoją 
parafię? 
( 
AD) W Yei, gdzie jest biskup i katedra, są dużo większe pro-
blemy. Większość ludzi uciekła. Ci, którzy pozostali, nie czują 
się bezpiecznie. Co jakiś czas wybuchają niepokoje społeczne i 
giną ludzie. Na drogach palone są samochody, by zniechęcić 
ludzi do przemieszczania się. 
 

 
Ojcowie Andrzej Dzida SVD (z lewej) i Wojciech Pawłowski SVD z siostrami 

SSpS i dziećmi z obozu Bidi-Bidi (fot. archiwum Andrzeja Dzidy SVD) 
 
Czy po tym, jak musieliście uciec z Waszej parafii trzy lata 
temu, miałeś okazję, by tam na chwilę powrócić? 
 
(AD) Byłem tam w ubiegłym tygodniu, podczas mojej wizyty w 
Sudanie Południowym, gdzie pojechałem na spotkanie przeło-
żonych zgromadzeń zakonnych w Dżubie. Pojechałem do 
Lainya, ale nie było to zalecane. Na drodze między Yei i Lainya 
spotkałem tylko jedną ciężarówkę i jeden samochód osobowy. 
Po drodze było osiem punktów kontrolnych. Droga jest już 
węższa. Po bokach zarośnięta buszem. Trudna do przejazdu. 
Nikt o nią nie dba. Po suszy ziemia była popękana. Z soboty na 
niedzielę spadł deszcz. Zrobiło się bardzo ślisko. Trudno było 
podjechać pod górkę. Warunki drogowe są trudne. 
W Lainya nie ma dużo ludzi. Odprawiłem niedzielną Mszę Św., 
na którą przyszło około 20 osób. Drugą odprawiłem 10 km dalej 
w Longwilli, na którą przyszło około 40 osób. W normalnych 
warunkach w Lainya przychodziło od 300 do 500 osób, a w 
Longwilli 150 wiernych. 
 
Sudan Południowy ma swój rząd w Dżubie. W 2011 r. po-
wstało na mapie Afryki nowe państwo. Od tego czasu nie-
wiele jednak się zmieniło. Są walki, giną ludzie. W kraju 
jest niebezpiecznie, ludzie uciekają. Jest wewnętrzny kon-
flikt. Co jest jego przyczyną? 
 
(AD) Na początku był konflikt między dwoma największymi 
grupami etnicznymi w Sudanie Południowym, czyli między 
ludem Dinków i Nuerów. Prezydent kraju jest z Dinków, a wice-
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prezydent z Nuerów. W Sudanie Południowym jest 100 grup 
etnicznych. W rzeczywistości liczy się 13, no może 15. Na 
południu są tzw. stany równikowe: wschodni, środkowy i za-
chodni. To już nie jest aktualne. Podzieli to dalej. Tereny te 
zamieszkuje lud Bari. Porozumienie pokojowe zostało podpisa-
ne między dwoma największymi grupami. Nie włączano do 
rozmów Bari. To dlatego na południu Sudanu dochodzi cały 
czas do zamieszek. Niektórzy twierdzą, że jest tak dlatego, 
ponieważ rząd chce kontrolować południe kraju i celowo znie-
chęca ludzi do pozostania tam. Dlatego na drogach prowadzą-
cych do Yei dochodzi co jakiś czas do incydentów. Są zabici i 
spalone samochody. Do tej pory odbywały się rozmowy poko-
jowe w różnych miejscach: w Chartumie, Addis Abbebie i w Dar 
es Salaam. Teraz kolejne planowane jest w Addis Abbebie. 
Lud Bari ma koncepcję państwa federalnego złożonego z 
trzech okręgów, które uwzględniałby interesy trzech najwięk-
szych grup etnicznych. To będzie jednak trudne do zrealizowa-
nia, ponieważ 50% ludności stanowią Dinkowie i oni twierdzą, 
że to oni są prawdziwymi mieszkańcami Sudanu Południowe-
go. 
 
Dlaczego doszło do tego konfliktu? Nie rozmawiano o tym 
wcześniej? 
( 
AD) Podłożem są nierozwiązane problemy z przeszłości. Od lat 
50-tych ubiegłego wieku, kiedy powstało państwo Sudan z 
kondominium brytyjsko-tureckiego i obejmowało dzisiejszy 
Egipt, Sudan i Sudan Południowy, nie były uwzględniane inte-
resy ludów z południa Sudanu. Nie było też odpowiedniej re-
prezentacji w parlamencie kolonialnym. Południe nie posiadało 
autonomii. Nie było to wtedy ważne. W tamtych czasach wszy-
scy jednoczyli się przeciwko arabizacji i islamizacji. W latach 
90-tych powstawały też konflikty między ludami zamieszkują-
cymi Sudan. Jedne były koczownicze, a drugie pasterskie. 
Ludy koczownicze wchodziły na pola uprawne ludów paster-
skich. Powstawały z tego powodu ciągłe konflikty. 
Druga przyczyna konfliktów ma swoje podłoże w sudańskiej 
tradycji. Tutaj za żonę płaciło się krowami. Jeśli ktoś nie miał 
krowy, to mógł ją ukraść komuś z innej grupy etnicznej, co nie 
było jednak uważane za kradzież, a raczej za okazanie sprytu. 
Taka osoba była uważany za bohatera. Za te krowy mógł kupić 
oficjalnie żonę. Ale po tym następował rewanż. Narastał kon-
flikt. Też był zwyczaj brania kobiet i dzieci jako okup, by przy 
wymianie otrzymać krowy. To przyczyniało się do narastania 
konfliktów między Dinkami i Nuerami. Na początku te konflikty 
były przyhamowane. Ale po referendum i odzyskaniu niepodle-
głości nie było już wspólnego wroga w postaci Arabów i islami-
zacji. Wtedy konflikt między dwoma największymi ludami nasilił 
się. Od samego początku Dinkowie mieli strategie przejmowa-
nia nowych terenów. Na północy, w okolicach miasta Malakal, 
przejęli tereny po lewej stronie Nilu. Ziemię po drugiej stronie 
zostawili dla innych grup etnicznych. 
 
Nie ma już zagrożenia islamizacją. Sudan  Południowy  
zamieszkują w większości chrześcijanie. Jaką rolę w tym 
konflikcie odgrywa aspekt religijny? 
( 
AD) Żadnego. To jest walka o ziemię. Religia schodzi tu na 
drugi plan. Na pierwszym miejscu liczy się przynależność do 
danej grupy etnicznej. W jednej rodzinie mogą być katolicy, 
anglikanie i inni protestanci, ale to nie ma wpływu na istotę 
konfliktu. Linia podziału jest taka, jaka była w czasie konfliktu w 
Rwandzie. Nie przebiega pomiędzy katolikami i protestantami, 
a między etnicznymi grupami. 
 
W Ugandzie są uchodźcy z Sudanu Południowego. Z której 
grupy etnicznej jest najwięcej uchodźców w obozie Bidi-
Bidi? 

 
(AD) Najbardziej ucierpiał lud Badi, który zamieszkuje tereny 
przygraniczne z Ugandą. Na pewno najwięcej ich uciekło pro-
centowo do Ugandy. Kto najbardziej? Myślę, że Szyllukowie, 
którzy są na terenie Malakal. Znajduje się tam obóz dla 
uchodźców pod opieką UNHCR w Malakal. Mało o tym się 
mówi, ponieważ nie jest to duża grupa. 
 
Ugandyjczycy są w więkaszości chrześcijanami. W jaki 
sposób przyjmują uchodźców? 
( 
AD) Bardzo chętnie. Jesteśmy w miejscu, gdzie graniczą ze 
sobą trzy państwa: Sudan Południowy, Uganda, Kongo. Było tu 
wiele konfliktów. Pod koniec lat 70-tych ubiegłego wieku, za 
czasów rządu prezydenta Idi Amina, tysiące uchodźców z 
Ugandy schroniło się na południu Sudanu. Część ludzi po stro-
nie ugandyjskiej mówi w języku bari. Jest to ten sam lud, który 
znajduje się na terenie dwóch państw.  Kolejnym bodźcem, 
który sprawia, że Ugandyjczycy przyjmują uchodźców, to cała 
gama organizacji pozarządowych, które wspomagają uchodź-
ców. Drogi, studnie, szkoły, szpitale są budowane przez orga-
nizacje pozarządowe. Uchodźcy wyjadą, a ta infrastruktura 
pozostanie w Ugandzie. W różnych szkoleniach zawodowych 
dla uchodźców, np. kursach szycia, zatrudnieni są instruktorzy 
z Ugandy. Ugandyjscy instruktorzy są zatrudnieni także w pro-
gramach terapeutycznych dla uchodźców, którzy doświadczyli 
wojennej traumy. Północne tereny w Ugandzie nie były nigdy 
rozwinięte. Teraz wzbogaciły się w podstawową infrastrukturę. 
To pozwala Ugandyjczykom myśleć pozytywnie o uchodźcach. 
Korzystają także przy dystrybucji żywności, skupując ją od 
Sudańczyków Południowych po niższej cenie, a uchodźcy 
zdobywają w ten sposób gotówkę. 
 
Czyli wszystko układa się dobrze i nie dochodzi do sporów 
z lokalną ludnością? 
 
(AD) Raczej tak, choć są dwa problemy. Pierwszy dotyczy 
drewna na rozpałkę ogniska. Po prostu nie starcza chrustu dla 
300 tys. ludzi w obozie. Ludność lokalna chroni lasy przed ich 
wykarczowaniem przez uchodźców. A drugi problemem jest 
ziemia pod uprawę. Uchodźcy chcieliby coś sami uprawiać, ale 
Ugandyjczycy na to nie pozwalają. Wydzierżawiają ją tylko 
czasowo organizacjom pozarządowym, które organizują farmy 
dla uchodźców. 
 
Większość ludzi z Waszej diecezji uciekła do Ugandy. Jak 
wygląda sytuacja w Yei teraz? Czy biskup został na miej-
scu? 
 
(AD) Południowi Sudańczycy z tych terenów wielokrotnie ucie-
kali do Ugandy. Niektórzy są tu po raz trzeci lub czwarty. Tym 
razem bp Erkolano Lodu Tombe zdecydował, że zostanie ze 
swoimi ludźmi w Yei, gdzie pozostało około 30-40% mieszkań-
ców tego miasta. Pozostałe tereny diecezji są wyludnione. 
Prócz nas w diecezji pracowali także salezjanie w Morobo, 
kombonianie w Kajo-Keji i Misjonarze Maryi Niepokalanej z 
Indii (Missionaries of Mary Immaculate). Wszyscy wyjechali. 
Nie dlatego, że było niebezpiecznie, a dlatego, że nie było 
wiernych. Biskup został przy katedrze w Yei razem ze swoim 
wikariuszem i grupą trzech księży diecezjalnych. Nie mają 
teraz wiele do roboty, ponieważ większość wiernych uciekła do 
Ugandy. Odprawiają Msze tylko w mieście, gdyż od roku istnie-
je zalecenie, by nie opuszczać Yei. W innych parafiach były 
tylko Msze Św. na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Był też ktoś 
na Boże Narodzenie w naszej parafii w Lainya. 
Ja byłem tam niedawno pod koniec lipca. Pojechałem też do 
Lutaya, niecałe 10 km od Yei, gdzie jest grób s. Veroniki Rac-
kovej SSpS, która został postrzelona przez żołnierzy w maju 
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2016 r. Odprawiałam tam teraz Mszę Św., ale musiałem mieć 
specjalne pozwolenie, ponieważ dwa dni wcześniej było tam 
słychać strzały. Byłem razem z dwoma innymi południowosu-
dańskimi księżmi diecezjalnymi. 
 
Wojtku, jak wygląda Twoja codzienna praca jako misjona-
rza w obozie dla uchodźców? 
 
Wojciech Pawłowski SVD (WP): – Moim głównym zadaniem 
jest praca z młodzieżą. Przede wszystkim katecheza. Ale zor-
ganizowaliśmy także turniej piłkarski. Była to okazja do wspól-
nego spotkania się. Nasze kaplice są rozrzucone po całym 
obozie i na co dzień nie mamy takiej okazji. Często zdarza się, 
że również rodziny są rozdzielone. Nie wszyscy przekroczyli 
granice razem i dotarli w tym samym czasie do obozu. Wynika 
to z systemu rejestracji w obozie. Mieliśmy także festiwal mu-
zyczny. Oni uwielbiają śpiewać. Potrzebne są nam tego typu 
aktywności. W obozie nie ma pracy. Młodzi ludzie chodzą do 
szkoły, ale są one przepełnione. Nie wszyscy trafiają do szkoły 
i zaczynają się problemy. Zaczynają brać narkotyki. Staram się 
więc zorganizować im czas, mając na względzie tymczasowe i 
ciężki warunki egzystencjalne. 
 
Andrzej wspominał, że szkoły są przepełnione. Sam o tym 
mówisz. Czy nie macie jakiegoś pomysłu, by otworzyć dla 
nich szkołę? 
 
(WP) Edukacja na terenie obozu jest w rękach UHNCR i orga-
nizacji pozarządowych. Nie chcemy w to wchodzić. Pomagamy 
indywidualnie. Zajmuje się tym głównie nasz przełożony. Po-
maga niektórym, którzy zostali osieroceni. 
 
Czy robicie coś wspólnie z organizacjami pozarządowymi? 
 

(WP) My raczej nie mamy z nimi wiele kontaktów. Jesteśmy 
zajęci po uszy pracą duszpasterską. Ta współpraca istnieje, ale 
między nimi i naszymi siostrami, ponieważ one zajmują się 
pracą socjalną. 
 
Ile jest katolików, którzy są pod Waszą opieką? 
(WP) W obozie jest 300 tys. ludzi. Mamy 30 kaplic. Wszystkich 
katolików będzie około 40 tys., ale to chyba ciągle zawyżona 
liczba. Choć myślę, że nasza parafia jest największa na świe-
cie. Wystarczy popatrzyć na księgę chrztów. Jesteśmy tu nie-
całe dwa lata, a było już 3 tys. chrztów, 800 dzieci przyjęło 
pierwszą komunię, 500 osób sakrament bierzmowania i 15 
ślubów. Kiedy patrzę z perspektywy Sudanu Południowego, to 
widzę ogromną różnicę. To ważne, ponieważ wiara daje im 
nadzieję na przyszłość. Życie sakramentalne kwitnie. To doda-
je nam skrzydeł do pracy. 
 
3 tys. chrztów! To brzmi jak jedna nowa parafia. 
 
(AD)Tak to wygląda. Sudan Południowy jest młodym społe-
czeństwem. 80% ludności to dzieci i młodzież poniżej 18 roku 
życia. Dlatego w naszej pracy duszpasterskiej pracujemy głów-
nie z dziećmi i młodzieżą. Mamy w naszych wspólnotach grupy 
Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD). Do tej organiza-
cji należy ponad tysiąc dzieci. Prócz tego mamy liczne chóry i 
grupy formacyjne. Mamy na terenie parafii Akcję Katolicką oraz 
Stowarzyszenie Katolickie Kobiet. W tym tygodniu, podczas 
wakacji, będzie tydzień warsztatów dla animatorów PDMD. W 
tamtym roku w czasie wakacji były warsztaty katechetyczne dla 
kandydatów do bierzmowania. Ludzie chcą więcej i więcej, ale 
brakuje nam czasu. 
 
Dziękuję za rozmowę. Wielu łask Bożych w dalszej pracy 
misyjnej na peryferiach tego świata.        Za: www.migrant.pl     

 
 
 

 
 

  Wiadomości zagraniczne  
 
 
 

 
 

 

PAPIEŻ O POTRZEBIE KOINONII W KOŚCIELE 
 
„Podstawowym rysem charakteryzują-
cym Kościół powinna być koinonia. To 
greckie słowo oznacza «bycie razem», 
«bycie wspólnie», trwanie we wspólno-
cie, nie w oddzieleniu od innych” – te 
słowa stanowią streszczenie kolejnej 
katechezy Ojca Świętego w oparciu o 
księgę Dziejów Apostolskich. W czasie 
audiencji środowej Franciszek wskazał, 
że w praktyce oznacza to, że dynamizm 
solidarności buduje Kościół, jako rodzinę 
Bożą. Chrześcijanin od komunii z Jezu-
sem przechodzi do komunii z braćmi i 
siostrami. 
 
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że nawró-
cenie jest prawdziwe jeśli dotarło do 
„kieszeni”. Nastąpiło naprawdę jeśli 
człowiek staje się hojny dla innych, kiedy 
pomaga słabszym i biedniejszym: kiedy 
musi zrezygnować z własnych korzyści. 
Doświadczenie wspólnoty księga Dzie-
jów Apostolskich opisuje słowami: „jedno 
serce i jedna dusza”. Ten wzór komunii 
powinien wszystkim pomóc stawać się 
hojnymi, a nie skąpymi dla innych. Nie 
chodzi o dzielenie się jedynie pieniędz-

mi, trzeba również dzielić się czasem. 
Papież wskazał na wolontariat jako 
przykład dzielenia się czasem z innymi. 
Wolontariat polega na podejmowaniu 
dzieł miłosierdzia, na odwiedzaniu cho-
rych, na byciu z innymi. Koinonia jest 
nowym stylem relacji pomiędzy uczniami 
Pana.  
 

 
 
Chrześcijanie mają sobie właściwy styl 
postępowania i odnoszenia się do in-
nych. Z tego punktu widzenia poganie 
obserwując chrześcijan mówili: „Patrzcie 
jak oni się miłują!”. Miłość jest tutaj nor-
mą. Ale nie miłość w słowach, nie miłość 
udawana, tylko miłość w czynach, wyra-

żająca się w pomocy jeden drugiemu, 
miłość konkretna. 
 
“Ta życzliwość, to przebywanie razem, 
wzajemne miłowanie jest znakiem, który 
ostatecznie sięga kieszeni, ogołocenia 
się z przeszkody w postaci pieniędzy, 
aby dać je innym. Bycie członkami ciała 
Chrystusa czyni wierzących współodpo-
wiedzialnymi jedni za drugich. Nie zaw-
sze o tym myślimy. Wiara w Jezusa 
sprawia, że wszyscy jesteśmy odpowie-
dzialni za siebie nawzajem – przypo-
mniał Papież. – «Ale spójrz na niego, na 
jego problem: mnie to nie obchodzi, to 
jego sprawa». Nie, wśród chrześcijan nie 
możemy powiedzieć: «Biedny człowiek, 
ma problem w swoim domu, przeżywa 
trudności rodzinne. Ale muszę się mo-
dlić, biorę ją ze sobą. Nie jestem obojęt-
ny». To jest bycie chrześcijaninem.” 
 
Franciszek wskazał, że pamięć o ubo-
gich była cechą charakterystyczną 
pierwszej wspólnoty. Nie chodziło jedy-
nie o ubogich materialnie, ale też ubo-
gich duchowo, ludzi, którzy mają pro-
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blemy i potrzebują wsparcia. Chrześcija-
nin zawsze wychodzi od siebie, ze swo-
jego serca i przybliża się, podobnie jak 
Jezus, zbliżył się do każdego. Taka była 
pierwsza wspólnota. Ważne, aby dzielić 
się w sposób darmowy, z pogodą ducha, 
bezinteresownie. Franciszek zauważył, 
że największym wrogiem wspólnoty jest 
hipokryzja, udawana miłość, która pod 
pozorem pomagania i dzielenia się z 
drugim szuka jedynie własnej korzyści. 
„Kiedy brakuje szczerości w dzieleniu, 
szczerości w miłości wtedy właśnie ro-
śnie hipokryzja, oddalenie od prawdy, 
stajemy się egoistami, gasimy ogień 

komunii i umieramy wewnętrznie” – 
mówił Papież. 
] 
“Ci, którzy zachowują się w ten sposób, 
przechodzą przez Kościół jak turysta, ale 
w Kościele jest wielu turystów, którzy 
zawsze przechodzą, ale nigdy nie wcho-
dzą do Kościoła: to turystyka duchowa 
sprawia, że sądzą, iż są chrześcijanami, 
podczas gdy są tylko turystami odwie-
dzającymi katakumby – zauważył Fran-
ciszek. – Nie, nie możemy być turystami 
w Kościele, ale braćmi jedni drugich. 
Życie nastawione wyłącznie na czerpa-
nie korzyści i wykorzystywanie sytuacji 

kosztem innych nieuchronnie powoduje 
śmierć wewnętrzną. Iluż ludzi deklaruje 
się jako bliskich Kościołowi, jako przyja-
ciele kapłanów, biskupów, podczas gdy 
szukają jedynie swoich korzyści. To są 
hipokryzje, które niszczą Kościół.” 
 
Na zakończenie Ojciec Święty prosił dla 
wszystkich o dar Ducha czułości, który 
zwycięża wszelką hipokryzję i ożywia 
solidarność chrześcijańską, aby Kościół 
mógł rozwijać dzieła pomocy, szczegól-
nie w stosunku do najbiedniejszych. 

   Za: www.vaticannews.va

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

GENERAŁ JEZUITÓW: SZATAN JEST 
„RZECZYWISTOŚCIĄ SYMBOLICZNĄ” 

 
„Diabeł istnieje jako uosobienie zła w różnych strukturach, ale 
nie w osobach, ponieważ sam nie jest osobą, jest sposobem 
działania zła. Nie jest taką osobą jak człowiek. To sposób, w 
jaki zło chce być obecne w ludzkim życiu” – powiedział Arturo 
Sosa SJ. 
 
21 sierpnia przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego 
powiedział, że diabeł nie jest osobą, ale symbolem.  
 
Na pytanie dziennikarza, czy diabeł istnieje, generał odpowie-
dział: „na różne sposoby. Trzeba zrozumieć elementy kulturo-
we, aby odnieść się do tej osobowości. W języku św. Ignacego 
to zły duch prowadzi nas do robienia rzeczy, które są przeciw-
ne Duchowi Bożemu”. 
 
Zdaniem generała jezuitów „diabeł istnieje jako uosobienie zła 
w różnych strukturach, ale nie w osobach, ponieważ sam nie 
jest osobą, jest sposobem działania zła. Nie jest taką osobą jak 
człowiek. To sposób, w jaki zło chce być obecne w ludzkim 
życiu”. Wypowiedź ojca Arturo Sosy SJ została opublikowana 
w wywiadzie z duchownym na łamach włoskiego magazynu 
Tempi.  
 
„Dobro i zło pozostają w nieustannej wojnie w ludzkim sumieniu 
i wiemy, jak odróżnić jedno od drugiego. Rozpoznajemy, że 

Bóg jest dobry, w pełni dobry. Symbole są częścią rzeczywi-
stości, a diabeł istnieje jako rzeczywistość symboliczna, nie 
jako rzeczywistość osobowa” – dodał generał jezuitów.  
 

 
 
To nie pierwsza wypowiedź generała jezuitów na temat diabła. 
Kontrowersje wzbudziły jego słowa z 2017 roku, kiedy w roz-
mowie z dziennikiem El Mundo powiedział, że „stworzyliśmy 
symboliczne postacie, takie jak diabeł, aby opisać, czym jest 
zło”.  
 
Po tych słowach rzecznik generała powiedział magazynowi 
Catholic Herald, że: „jak wszyscy katolicy, ojciec Sosa uczy i 
wyznaje taką samą wiarę, jak Kościół. Nie podziela innego 
zestawu wierzeń niż ten, który zawiera doktryna Kościoła kato-
lickiego”.                           Za: www.deon.pl 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

EGZORCYŚCI PRZYPOMINAJĄ: 
REALNE ISTNIENIE DIABŁA 
TO PRAWDA WIARY 

 
Rzeczywiste istnienie diabła jako bytu 
osobowego, który myśli i działa, i który 
dokonał wyboru, buntując się przeciw 
Bogu jest prawdą wiary, która od zawsze 
należała do doktryny chrześcijańskiej – 
przypomina Międzynarodowe Stowarzy-
szenie Egzorcystów. W wydanej wczoraj 

deklaracji, egzorcyści ucinają wszelkie 
dywagacje na temat realnego istnienia 
diabła, które pojawiły się w Kościele po 
wywiadzie, którego udzielił ostatnio 
przełożony generalny Towarzystwa 
Jezusowego. 
 
Odwołując się do magisterium Soboru 
Laterańskiego IV, a także nauczania 
Pawła VI i Papieża Franciszka, egzorcy-
ści przypominają, że Kościół opierając 
się na Piśmie Świętym i Tradycji Apo-
stolskiej oficjalnie naucza, że demon jest 

stworzeniem i bytem osobowym, prze-
strzegając przed tymi, którzy uważają go 
jedynie za symbol. Tytułem przykładu 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Eg-
zorcystów cytuje jednoznaczne słowa 
Franciszka o diable z adhortacji Gaudete 
et exultate: „Nie myślmy, jakoby był to 
jakiś mit, wyobrażenie, symbol, postać 
czy pojęcie. Takie oszustwo prowadzi 
nas do osłabienia czujności, do braku 
troski o siebie i do bycia bardziej nara-
żonymi”.            Za: www.vaticannews.va 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KOLUMBIA – I KONGRES RODZINY SALEZJAŃSKIEJ 
 
W dniach 15-18 sierpnia, w salezjańskim koledżu “Leon XIII” 
odbył się I Kongres Salezjańskiej Duchowości. Uczestniczyli w 
nim salezjanie współpracownicy, córki Maryi Wspomożycielki, 

salezjanie i przedstawiciele innych grup Rodziny Salezjańskiej 
z Kolumbii; ogółem 260 osób. Organizatorem Kongresu była 
Międzyinspektorialna Komisja ds. Wspólnej Formacji. 
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Główne konferencje zostały wygłoszone na następujące tema-
ty: “Wymiar biblijny świętości” – ks. Hernán Cardona, salezja-
nin, i “Salezjański wymiar świętości” – ks. Rubén Darío Jaramil-
lo, również salezjanin. 
 

 
 
Miał także miejsce panel dyskusyjny na temat: “Jak żyję sale-
zjańskim charyzmatem w moim środowisku”. Przy tej okazji 
dzielono się różnymi doświadczeniami. Głos zabrali m.in.: San-
dra Bernal i Carlos Lozada, salezjanie współpracownicy z li-
ceum “Don Bosco” w Pitalito-Huila, zaś  James Areiza dokonał 

prezentacji filmu “Alto al fuego”, dokumentu zrealizowanego 
przez “Ciudad Don Bosco” w Medellín.  
 
Następnie przyszła kolej na siostrę Marthę Gutiérrez HHSSCC, 
która omówiła “świętość Instytutu HHSSCC w środowisku 
Acqua de Dios”, i Sebastiána Aguirre z “Patio 13, Normal” w 
Copacabanie. Na koniec głos zabrali: Alicia Sánchez CMW, 
Gloria Alcira Rey, matka ze świeckiego ruchu “Padre Luis Va-
riara”, a potem jeszcze raz wypowiedział się Sebastián Aguirre, 
członek MGS, oraz głos zabrała – Fanny Machado ADS, człon-
kini “Damas Salesianas”. 
 
Było również przewidzianych wiele momentów pracy w grupach 
w celu wypracowania propozycji dróg świętości w lokalnych 
wspólnotach. Innym znaczącym momentem była rozmowa na 
temat świętości założycieli, świętych salezjańskich w Kolumbii. 
W tym kontekście analizowano 12 przykładów salezjańskiej 
świętości i omówiono relikwie założycieli.   
 
W czasie całego Kongresu można było odczuć radość z tej 
salezjańskiej wymiany opinii, gościnności, braterstwa, co łączy-
ło się z zobowiązaniem do bycia świętymi… ale bycia razem. 

Za: www.infoans.org 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA, 
SZKOŁY I PRZYCHODNI  
W BEFASY (MADAGASKAR) 

 
W dniach 17-18 sierpnia 2019 w Befasy 
na Madagaskarze – diecezja Moronda-
va, podczas uroczystej Eucharystii do-
konano konsekracji kościoła pw. św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus oraz po-
święcenia szkoły i przychodni “Chatka 
Medyka”. 
 
Wydarzenie mogło się dokonać dzięki 
pomocy i zaangażowaniu wiernych Ar-
chidiecezji Poznańskiej. Z okazji jubileu-
szu 1050-lecia biskupstwa poznańskiego 
podjęto decyzję o budowie “żywego 
pomnika” na Madagaskarze. W akcję 
zaangażowali się wierni archidiecezji: 
wspólnoty Żywego Różańca, parafie z 

duszpasterzami, fundusz misyjny diece-
zji oraz Fundacja Pomocy Humanitarnej 
Redemptoris Missio, która postanowiła 
wybudować w Befasy przychodnię le-
karską – służącą wszystkim mieszkań-
com, bez względu na wyznanie. 
 

 
 
W uroczystościach na Madagaskarze 
uczestniczyli: ks. Dawid Stelmach – 
delegat abp. Stanisława Gądeckiego, 
dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w 
Archidiecezji Poznańskiej, o. Wiesław 

Chojnowski OMI z Prokury Misyjnej w 
Poznaniu oraz Jacek Jarosz i Sara Su-
chowiak z Fundacji Pomocy Humanitar-
nej Redemptoris Missio. 
 
Goście z Polski zostali gorąco przyjęci 
przez mieszkańców misji katolickiej. 
Zrobiło to na nich ogromne wrażenie. 
Polakom podziękował ordynariusz die-
cezji Morondava – bp Marie Fabien 
Raharilamboniaina OCD: 
 
Dziękuję za pomoc w budowie kościoła, 
szkoły i przychodni, ale jeszcze bardziej 
dziękuję wam za to, że przybyliście tutaj, 
aby być z nami 
 
Misja w Befasy prowadzona jest przez 
oblatów – założono ją 27 listopada 2016 
roku.                             Za: www.oblaci.pl  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ZAMORDOWANO JEZUICKĄ WOLONTARIUSZKĘ 
 
Na Filipinach zamordowano jezuicką wolontariuszkę. Jej kole-
żanka w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Wolontariuszki zosta-
ły zaatakowane w czasie napadu rabunkowego na dom, w 
którym mieszkały. Sprawcę zatrzymała policja. 
 
Do tragedii doszło na wyspie Mindanao, gdzie wolontariuszki 
pracowały z ubogimi dziećmi i młodzieżą. Obie należały do 
Jezuickiego Wolontariatu na Filipinach i w ramach tej organiza-
cji oddały rok swego życia na służbę najbardziej potrzebują-

cym. Genifer Buckly miała 24 lata, skończyła uniwersytet jezu-
icki i była nauczycielką. Zginęła od ran zadanych nożem. Z 
kolei 30-letnia Anne Kathleen Gatdula, która jest prawniczką, 
została kilkakrotnie pchnięta, gdy broniła się przed napastni-
kiem. 
 
Jest to pierwszy tak wielki dramat w 40-letniej historii Jezuic-
kiego Wolontariatu na Filipinach. Przewodnicząca organizacji 
Rowena Cabungcal Guce wyraziła ból z powodu tej tragedii. 
Dodała zarazem, że ma nadzieję, iż duch wolontariatu i służby 
nadal będzie trwał.                     Za: www.vaticanews.va

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PIERWSZA PALLOTYŃSKA 
PARAFIA W BURKINA FASO 

 
Dokładnie za tydzień, w przyszłą nie-
dzielę 1 września 2019 otwieramy nową 

Parafię pw. Św. Faustyny Kowalskiej, 
pierwszą w Burkina Faso, gdzie będą 
posługiwali Księża Pallotyni, obejmiemy 
także naszą opieką Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego.  

Tym samym żegnamy się z Parafią 
Notre Dame des Apotres, gdzie posługi-
waliśmy wraz ks. Stanisławem Filipkiem 
ponad 10 miesięcy. Jesteśmy wdzięczni 
za ten czas i spotykanych ludzi.  
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Nasza nowa Parafia znajduje się na 
obrzeżach stolicy kraju – Wagadugu i 
będzie obejmowała także kilkanaście 
wiosek. Na razie mamy 2 kaplice w tym 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i mały 
kościół parafialny w Sabtoana poza tym 
nie ma jeszcze nic.  
 
Brakuje biura parafialnego, salek para-
fialnych na katechezę, plebanii, ksiąg, 
szat liturgicznych i kielichów. Na razie 
chcemy wynająć dom, który aktualnie 
jest już prawie gotowy, choć jeszcze nie 

mamy wszystkich mebli i akcesoriów do 
kuchni.  
 

 

Mimo to do końca sierpnia chcemy już 
zamieszkać na terenie nowej parafii, by 
być blisko naszych parafian. Wraz z 
Księdzem Stanisławem Filipkiem prosi-
my Was o modlitwę za nas i naszych 
parafian. Polecamy Was kochani Boże-
mu Miłosierdziu przez wstawiennictw 
Św. Siostry Faustyny i Św. Wincentego 
Pallotiego. Dziękujemy za wasze wspar-
cie. Ks. Dariusz Sala SACZ 

Za: www.waw.pallotyni.pl 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

W TAIZÉ TRWA SPOTKANIE MŁODYCH 
CHRZEŚCIJAN I MUZUŁMANÓW 
 
Młodzi chrześcijanie i muzułmanie spotkali się w Taizé, aby 
wspólnie dyskutować nad dokumentem o powszechnym bra-
terstwie, jaki w Abu Zabi Papież Franciszek podpisał wraz z 
wielkim imam Ahmadem Al-Tayyibem. 
Podkreśla on wartość ludzkiego braterstwa i aspiruje do tego, 
by stać się przewodnikiem dla młodych pokoleń na drodze do 
wzajemnego szacunku. Trzydniowe wydarzeni zakończy się 25 
sierpnia. 
  
W spotkaniu biorą udział młodzi z całego świata w wieku od 18 
do 35 lat. Rozpoczęła je refleksja nad dokumentem, który 
przedstawili imam Mohamed Soyir-Bajrafil z Paryża i ks. Chri-
stian Delorme z Lyonu. Dziś młodzież zastanawia się nad róż-
nymi doświadczeniami dialogu i przyjaźni, jakie już mają miej-
sce w Europie, ale także w Libanie, Senegalu czy Banglade-
szu. Rozmawiać będzie także na temat szeroko rozumianej 
gościnności, w czym pomogą młodym imam i katolicki kapłan z 
Marsylii. Zarówno muzułmanie, jak i chrześcijanie mają przygo-
towane osobne miejsca modlitwy. Młodzi mogą jednak uczest-
niczyć wzajemnie w swoich modlitwach. 

 

 
 
Po zakończeniu spotkania chętni mogą pozostać w Taizé na 
tydzień refleksji, który pozwala młodym spotkać się i podysku-
tować o swojej wierze. Każdy dzień zaczyna się biblijnym 
wprowadzeniem w kościele. Następnie odbywają się dyskusje i 
warsztaty na temat duchowości w ekonomii, polityce, sztuce i 
społeczeństwie. W tym roku nowością jest panel poświęcony 
kwestiom ekologicznym.                                   Za: www.deon.pl 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

RYCERZE NIEPOKALANEJ  
W CZECHACH 
	
„Świat potrzebuje dobrych wzorców, 
potrzebuje świętych, potrzebuje również 
Rycerzy Niepokalanej. Europa potrzebu-
je wyznawców Chrystusa, a więc ludzi, 
którzy mają odwagę wierzyć Bogu i żyć 
Jego słowem. Z pewnością również 
Czechy i Polska potrzebują świadków 
Ewangelii” – mówił o. Tomasz Pawlik 
OFMConv podczas wygłoszonej konfe-
rencji w Sanktuarium Matki Bożej Bole-
snej w Cvilinie. 
 
Wielokrotnie rycerze Niepokalanej die-
cezji bielsko-żywieckiej byli zapraszani 
do Czech na spotkanie MI w Cvilinie 
przez br. Bohdana, współpracującego od 
lat z Centrum św. Maksymiliana w Har-
mężach. Wreszcie udało się wybrać i to 
całkiem sporą grupą – bo aż 60 
osób. Zabraliśmy sztandary z sześciu 
wspólnot, wzbudzając tym zaintereso-

wanie, gdyż jest to nieznany tam cere-
moniał. 
 

 
 
Piękne Sanktuarium Matki Bożej Sied-
miobolesnej na samej górze, u stóp 
Krnowa, stoi trochę w samotności – 
dotarliśmy tam krętą i wąską drogą. 
Spodziewaliśmy się tłumów, co najmniej 
takich jak w Rychwałdzie 13 lipca. Ja-
kież było nasze zdumienie, gdy przeko-
naliśmy się, że poza nami jest jedynie 
niewielka grupa osób, z całych (!) 
Czech, wśród nich wielu Polaków, 

mieszkających tam na stałe. Wspólne 
świętowanie rozpoczęliśmy o godz. 
11.00 Drogą Krzyżową – rozważania 
prowadził br. Bohdan oraz Jitka Navráti-
lová, odpowiedzialna za krzewienie MI 
na terenie Czech. Krzyż do poszczegól-
nych stacji nieśli Rycerze z Polski. 
 
Mszy Świętej przewodniczył administra-
tor sanktuarium o. Józef Goryl, koncele-
browali ks. Rafał Brzuchański – asystent 
MI wspólnoty ze Świnnej oraz o. Tomasz 
Pawlik OFMConv – asystent MI wspól-
noty z Rychwałdu. Słowo wygłosił do 
nas o. Tomasz. Pewnie nieprzypadkowe 
było w tym dniu wspomnienie św. Waw-
rzyńca, starożytnego świętego kościoła 
rzymskiego. 
 
„Międzynarodowy charakter tego dzisiej-
szego spotkania pokazuje, że Ewange-
lia, nauka Chrystusa wznosi się ponad 
granice narodów, ras i kultur. Wskazuje 
na wielki uniwersalizm odkupienia, w 
którym wszyscy, niezależnie od tego 
skąd pochodzimy i kim jesteśmy, mamy 
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swój udział. Oczywiście o tyle, o ile bę-
dziemy na tyle otwarci i dyspozycyjni, że 
zrobimy użytek z łaski, jaką Bóg przez 
Jezusa Chrystusa Odkupiciela ofiarował 
nam wszystkim w obfitości” – mówił o. 
Tomasz. 
 
„Prześladowania w czasach św. Waw-
rzyńca, jak i późniejszych nie zniechęca-
ły wyznawców Chrystusa, wręcz prze-
ciwnie – ich krew rodziła nowych gorli-
wych Jego zwolenników, nowych chrze-
ścijan. Każda epoka – mówił o. Tomasz 
– ma swoich męczenników i świętych, 
każdy czas stwarza swoich świętych i 
daje im możliwości działania – trzeba 
tylko odpowiedzieć Bogu: TAK. Wiedział 
o tym również św. Maksymilian, który w 
sposób doskonały wykorzystał swój czas 
i swoją epokę. Czego uczą nas, ludzi 
przełomu wieków XX i XXI wspominani 
dziś święci męczennicy – Wawrzyniec i 
Maksymilian? Zarówno jeden, jak i drugi 
są przykładami ludzi, którzy zrealizowali 
w swoim życiu Boży plan zbawienia, 
którzy żyli po to, aby pełnić Jego wolę. 
To przykłady ludzi, którzy nie żyli dla 

siebie, którym nie zależało na własnej 
chwale. Oni żyli wyłącznie dla Boga i 
całe ich życie podporządkowane było 
nauce Ewangelii. 
 
Życie Ewangelią na wzór Maryi Niepoka-
lanej jest trudnym wyzwaniem, jest także 
wyzwaniem dla nas, Jej rycerzy – wy-
zwaniem trudnym, ale nie niemożliwym. 
Świat potrzebuje dobrych wzorców, 
potrzebuje świętych, potrzebuje również 
Rycerzy Niepokalanej. Europa potrzebu-
je wyznawców Chrystusa, a więc ludzi, 
którzy mają odwagę wierzyć Bogu i żyć 
Jego słowem. Z pewnością również 
Czechy i Polska potrzebują świadków 
Ewangelii. Tak samo te miasta i miej-
scowości, z których przyjechaliśmy, z 
których pochodzimy, również nasze 
parafie i wspólnoty, do których należymy 
też potrzebują świadectwa żywej wiary. 
Wiara, kiedy nią żyjemy, kiedy ją wyzna-
jemy przed innymi, kiedy rozmawiamy o 
niej i nią się dzielimy – rozwija się i w 
efekcie staje się siłą duchowego wzrostu 
społeczności i narodów. I oczywiście 
duchowego rozwoju nas samych”. 

 
Na koniec o. Tomasz zachęcał nas 
wszystkich do gorliwości, entuzjazmu i 
radości. „Chrystus, do którego przycho-
dzimy, któremu oddajemy swoje życie, i 
do którego w istocie należymy – jak 
Maryja Niepokalana – niech będzie dla 
nas wszystkich fundamentem wiary, 
niech rozpala nasze serca, napełnia 
radością i uzdalnia do odważnego wy-
znawania wiary w swoich środowiskach. 
Tak, jak czynili to św. Wawrzyniec i św. 
Maksymilian”. 
 
Po Mszy Świętej był czas na spacer, a 
potem wspólna modlitwa – Koronka do 
Bożego Miłosierdzia w języku czeskim i 
polskim i adoracja Najświętszego Sa-
kramentu. Przed wyjazdem spotkaliśmy 
się na pogawędce przy czeskiej kiełba-
sce i herbatce. Oczywiście zaprosiliśmy 
naszych czeskich przyjaciół do Polski i 
czekamy na nich z niecierpliwością. 
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Odeszli do Pana 

 
 

 
 

ŚP. KS. WITALIJ WEZDECKI SAC (1987 – 2019) 
 
 
W dniu 24 sierpnia 2019 r., zmarł nasz 
Współbrat, ks. Witalij Wezdecki SAC. 
 
Urodził się 4 września 1987 r. w Mokro-
woli, w rejonie biłohirskim, w obwodzie 
chmielnickim na Ukrainie, jako syn stola-
rza Franciszka i pielęgniarki Olgi zd. 
Zariwno. 26 listopada 1987 r. został 
ochrzczony w kościele w Krzemieńcu. 
Miał młodszego brata Juliana. W 1994 r. 
w miejscowości rodzinnej rozpoczął 
naukę w szkole podstawowej, a po 
ukończeniu IV. klasy, kontynuował nau-
kę w Biłohirii. Tam też uzyskał średnie 
wykształcenie i zaczął naukę w szkole 
muzycznej, osiągając podstawowe wy-
kształcenie muzyczne. Od pierwszej 
klasy szkoły podstawowej uczęszczał na 
katechezę, a przez cztery lata na kurs 
języka polskiego. 
 
Od 1 października 2005 do 30 czerwca 
2006 r., w postulacie w Biłohirii, jako 
kandydat do kapłaństwa, poznawał 
charyzmat św. Wincentego Pallottiego, a 
następnie w Wadowicach na Kopcu 
odbył pierwszy rok kanonicznego nowi-
cjatu i kolejny – w domu formacyjnym 
dla alumnów z Ukrainy we Lwowie-
Brzuchowicach. Pierwszą konsekrację 
złożył 29 września 2008 r. w Ołtarzewie, 
a wieczną 8 września 2013 r. w Między-
rzeczu – obie na ręce na ręce ks. pro-
wincjała Józefa Lasaka. 
 
Studia seminaryjne odbył w Wyższym 
Seminarium Duchownym we Lwowie w 

latach 2007-2013, ale ze względu na 
wymagany czas przygotowania do przy-
jęcia święceń prezbiteratu, podjął od 25 
sierpnia 2013 r. posługę i obowiązki 
pastoralne we wspólnocie pallotyńskiej 
w Krakowie. 
 

 
 
W kościele seminaryjno-parafialnym 
Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Apostołów w Ołtarzewie przyjął święce-
nia kapłańskie w stopniu diakonatu 12 
października 2013 r., z rąk arcybiskupa 
Tadeusza Kondrusiewicza, ordynariusza 

archidiecezji mińsko-mohylewskiej, a 
prezbiterat otrzymał 10 maja 2014 r. 
przez posługę abpa Celestino Migliore, 
nuncjusza apostolskiego w Polsce. 
 
Po święceniach pracował jako wikariusz 
w parafii Miłosierdzia Bożego w Żyto-
mierzu (2014-18), a następnie był kape-
lanem w Mazowieckim Centrum Rehabi-
litacji „STOCER” – Szpital im. prof. M. 
Weissa i Ośrodek Ortopedyczno-reha-
bilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży – w 
Konstancinie-Jeziornie (2018-19). W 
2017 r. został skierowany na niestacjo-
narne studia predoktoranckie i dokto-
ranckie w Centrum Teologii Apostolstwa 
„Pallottianum”, zależnym od Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, które ukończył w 
2019 r. 
 
Ks. Witalij zmarł 24 sierpnia 2019 r., w 
Dowbyszu przeżywszy niemal 32 lata, z 
czego 11 w Stowarzyszeniu, a w ka-
płaństwie 5. 
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27 
sierpnia 2019 r. (we wtorek) o godzinie 
12.00 w kościele pw. św. Wincentego 
Pallottiego w Biłohirii. Zgodnie z wolą 
Zmarłego zostanie on pochowany na 
cmentarzu w rodzinnej Biłohirii.  

Oprac. Stanisław Tylus SAC 
 

 

 
ŚP. O. ANDRZEJ GÓRSKI SJ (1959 – 2019) 

 
21 sierpnia 2019 r., w 60. roku życia, 40. 
powołania zakonnego i 32. kapłaństwa 
odszedł do Pana śp. o. Andrzej Górski 
SJ – duszpasterz, proboszcz, rekolek-
cjonista, formator. 
 
Msza św. żałobna zostanie odprawiona 
w Parafii Ducha Świętego w Nowym 
Sączu (ul. ks. Piotra Skargi 10) we wto-
rek 27 sierpnia br. o godz. 12.00. Dalsze 
uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 
przy grobowcu oo. Jezuitów na Cmenta-
rzu św. Heleny o godz. 13.30 (ul. św. 
Heleny 2). Współbracia Jezuici wraz z 
Rodziną 

 

— 
O. Andrzej Górski urodził się 4 paź-
dziernika 1959 roku w Starym Sączu. Do 
nowicjatu wstąpił 18 sierpnia 1980. 
Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 
1989 roku w Warszawie. 
 
Duszpastersko pracował we Wrocławiu, 
gdzie był m.in. superiorem i probosz-
czem parafii św. Klemensa Dworzaka 
przy Alei Pracy. W latach 1993-1995 był 
prefektem scholastyków w Krakowie. 
Pracował także w domu rekolekcyjnym 
w Zakopanem, a ostatnio w Gliwicach. 

Za: www.jezuici.pl 

 


