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Wiadomość Tygodnia 
 

 
 

  

 

KORONACJA W AMERYKAŃSKIEJ CZĘSTOCHOWIE 
 

 
 

Prawie sześć tysięcy pielgrzymów zgromadziło się 
na uroczystości Koronacji Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej 
w Amerykańskiej Częstochowie, w Doylestown. Wydarzenie to 
stało się okazją do manifestacji wiary i miłości do Matki Bożej 
dla amerykańskiej Polonii i pielgrzymów wielu innych narodo-
wości, którzy nawiedzili to święte wzgórze.  
 
„Immaculate Mary your praises we sing. You reign now in 
heaven with Jesus our King” – słowa tej maryjnej pieśni roz-
brzmiewają w Amerykańskiej Częstochowie prawie każdego 
dnia, stanowiąc hołd wdzięczności dla Maryi, naszej Matki i 
Królowej. Jej Cudowny Obraz, który od dziesięcioleci gromadzi 
rzesze pielgrzymów amerykańskiej Polonii, jak również innych 
narodowości, został ukoronowany 25 sierpnia koronami pobło-
gosławionymi przez Ojca Świętego Franciszka. Wydarzenie 
Koronacji, jedyne i bezcenne w historii Amerykańskiej Często-
chowy, jest podkreśleniem znaczenia i roli, jaką spełnia to 
święte miejsce w życiu i pobożności pielgrzymów, którzy przy-
bywając do Domu Matki szukają Jej Matczynej opieki i wsta-
wiennictwa.  
 
Za ich ofiarność i gorącą miłość do Matki Bożej podziękował 
na początku Mszy św. o. Tadeusz Lizińczyk, Przełożony Ame-

rykańskiej Prowincji Zakonu Paulinów. Odwołując się do histo-
rii Ikony Jasnogórskiej podkreślił między innymi osobisty zwią-
zek Matki Bożej z życiem każdego człowieka, bez względu na 
miejsce, w którym żyje, pracuje czy modli się. „Jako nasza 
Królowa (Maryja) jest obecna tam, gdzie my, Jej dzieci. Dlate-
go pojawiła się również kilkadziesiąt lat temu na tym wzgórzu, 
w tym kraju, gdzie tak wielu naszych rodaków przybywało, 
uciekając przed prześladowaniami komunizmu i szukając 
lepszego życia. Przybyła tu Ona, by przemówić za nami słowo, 
by wstawiać się za nami u swego Syna, tak jak to uczyniła w 
Kanie Galilejskiej” – powiedział o. Tadeusz. W słowach powi-
tania podziękował za obecność księżom biskupom: Charlesowi 
Chaput, arcybiskupowi Filadelfii, Tomaszowi Wenskiemu, 
arcybiskupowi Miami i Michaelowi Fitzgeraldowi, biskupowi 
pomocniczemu z Filadelfii.  
 
Liczną reprezentację stanowili ojcowie paulini na czele z o. 
Ryszardem Bortkiewiczem, delegatem generała Zakonu Pauli-
nów, o. Pawłem Binkowskim z Prowincji Niemieckiej, o. Marti-
nem Lehoncakiem z Quasi-Prowincji Słowackiej, a także ojco-
wie przedstawiciele parafii prowincji amerykańskiej. Mszę św. 
koncelebrowało kilkudziesięciu księży, którzy przybyli do Matki 
Bożej z reprezentacjami swoich parafii. Polonię Amerykańską 
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reprezentował Konsul Generalny z Nowego Jorku Maciej Go-
łubiewski.  
 
Mszy św. przewodniczył abp Charles Chaput, który odmówił 
modlitwę koronacyjną, na koniec zaś podziękował w imieniu 
swojej diecezji ojcom paulinom za zorganizowanie Koronacji 
oraz za trud i poświecenie w pracy duszpasterskiej. Podkreślił 
także rolę polskiego Kościoła, który jest szczególnym znakiem 
Bożej wierności w sekularyzowanej Europie, nie poddając się 
przeciwnościom, tak jak kiedyś nie poddał się w niewolę ko-
munizmu.  
 
Homilię wygłoszoną w trzech językach (polskim, angielskim i 
kreolskim), przygotował abp Tomasz Wenski. Zwrócił w niej 
uwagę na fakt, że Koronacja Maryi przypomina nam, Jej dzie-
ciom o nieustannym dążeniu do zdobycia korony życia wiecz-
nego, poprzez wierność słowom, które wypowiedziała do sług 
w Kanie Galilejskiej: „uczyńcie wszystko, cokolwiek (Jezus) 
wam powie”. Przypomniał wiernym, że świat bez Boga to świat 
bez nadziei, bez przyszłości. To właśnie zgoda Maryi, jej „fiat” 
wypowiedziane Bogu otwarło światu drzwi nadziei, drzwi na 
lepszą przyszłość, w której Maryja partycypuje jako Królowa 
Nieba i Ziemi. Do Polaków skierował następujące słowa: „Jako 
Polonia stawajmy się w tym kraju świadkami Chrystusa. For-
mujmy duchowe oblicze Ameryki, przybliżając Chrystusa i 
Jego Ewangelię tam, gdzie jesteśmy. Nowa Ewangelizacja to 
codzienne świadectwo o naszej wierze z Jezusem, poprzez 

Jego Matkę. I to jest nasza misja. Niech Polonia wnosi zawsze 
Ewangelię w piękno Ameryki, niech kształtuje się tu wspaniały 
człowiek, wspaniały Amerykanin polskiego pochodzenia, niech 
kształtuje się na Chrystusie przez Maryję, którą On dał nam za 
Matkę”. Po skończonej homilii ks. abp Tomasz nałożył na 
skronie Matki Bożej i Jej Syna korony.  
 
Korony te są symbolem naszej wdzięczności dla Maryi, po-
dobnie jak cała oprawa liturgiczna i muzyczna. W sposób 
szczególny należy podkreślić udział chóru polifonicznego pod 
wezwaniem św. Jana Pawła II z parafii Lombard w Chicago, 
który przed Mszą św. wykonał oratorium o Miłosierdziu Bożym. 
Podziękowania należą się także naszemu chórowi sanktuaryj-
nemu i orkiestrze dętej pod przewodnictwem Pawła Raczkow-
skiego. Słowa wdzięczności kierujemy pod adresem tych, 
którzy przygotowali i czuwali nad przebiegiem procesji z ikoną 
Jasnogórskiej Matki, wszystkim delegacjom w niej uczestni-
czących, ojcom paulinom za przygotowanie i prowadzenie 
nabożeństwa maryjnego przed Eucharystią. Dziękujemy 
wszystkim, którzy czuwali nad przebiegiem liturgii Mszy św., 
ceremoniarzom, klerykom, lektorom, ministrantom, bez których 
nasza modlitwa nie brzmiałaby tak pięknie.  
 
Niech korony ofiarowane Maryi staną się znakiem naszej miło-
ści do Matki Bożej, która nigdy nas nie opuściła i która wstawia 
się za nami nieustannie tu, w Amerykańskiej Kanie, w Doyle-
stown. o. Marcin Ćwierz OSPPE         Za: www.jasnagora.com 

 
 
 

 

  Wiadomości krajowe 
 

 

 

„GOLGOTA MŁODYCH” DOBIEGŁA KOŃCA 
 

 
 

Po czterech dniach intensywnego zma-
gania się z samym sobą, szukania 
prawdy,  słuchania wielu konferencji, 
świadectw, nabożeństw, koncertów oraz 
doświadczania chwil uniesień, refleksji i 
radości tegoroczną Golgotę Młodych 
możemy uznać za udaną i zamkniętą! 26 
sierpnia rano odbyła się Eucharystia, 

która była ostatnim punktem naszych 
serpelickich rekolekcji. 
 
W tym roku na spotkaniu tematem prze-
wodnim był „Rozłam”, który rozpatrywa-
liśmy w kontekście relacji z rodzicami, 
ale też własnego „ja”. Konferencje pro-
wadzone przez br. Wojciecha Głowac-
kiego były z jednej strony przypatrze-

niem się czwartemu przykazaniu Deka-
logu, które mówi o czci dla rodziców, a z 
drugiej instruktażem jak przeciąć pępo-
winę i zacząć żyć pełnią życia w wolno-
ści jako osobna jednostka. Brat Woj-
ciech podkreślał, że nasza tożsamość 
powinna być budowana na świadomości 
bycia dzieckiem Boga, bo to On jest 
najbardziej kochającym rodzicem. Ko-
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rzenie są ważne, ale przeszłość nie 
może zasłaniać nam chwili obecnej oraz 
 obietnicy wieczności. Każdy ma w sobie 
jakieś rany – zarówno rodzice jak i my 
sami. Grunt to umieć ze sobą rozmawiać 
i zapraszać do tych relacji Chrystusa, 
który pokonał wszelką ciemność i zwąt-
pienie. To Słowo Pana przeprowadzało 
nas przez trudny czas odpowiadania 
sobie na niewygodne pytania. Droga 
krzyżowa, adoracje Najświętszego Sa-
kramentu, eucharystia, sakrament poku-
ty i pojednania oraz skrutacja również 
pełniły taką rolę. 
 

W tym roku wysłuchaliśmy wielu cieka-
wych świadectw naszych gości: Kata-
rzyny i Mariusza Marcinkowskich (pro-
jekt Ubogacona i Droga Odważnych), 
siostry Agnieszki  Pilskiej oraz Moniki i 
Marcina Gomułków (projekt Początek 
Wieczności). Każda historia poruszała 
wyjątkowe spojrzenie na relacje z rodzi-
cami oraz walkę o samego siebie. 
 
Tegoroczny hymn przypominał nam 
codziennie, że nie można być na zawsze 
uzależnionym od rodziców. Jest on 
modlitwą do Boga o umocnienie ducha i 
wyznaniem miłości do rodzica. Jak mówi 
Pan Jezus: „Opuści człowiek ojca i mat-

kę (…)”- jest to naturalna kolej rzeczy. 
Nie warto jej na siłę odwlekać, bo wtedy 
można przegapić wspaniałości, jakie 
przygotował dla nas Bóg. 
 
Golgota Młodych to niełatwy czas kon-
frontowania się ze swoim wnętrzem, to 
walka o prawdę, o siebie, o miłość. To 
czas dojrzewania, poszukiwania, upad-
ków, ale też nadziei, bo przecież Jezus 
Chrystus jest naszą nadzieją. On poko-
nał śmierć – my też jesteśmy do tego 
zaproszeni. Do zobaczenia za rok w 
Serpelicach!Ania Zdanowska 

Za: www.kapucyni.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________

75-LECIE MĘCZEŃSTWA O. ALFONSA MAZURKA OCD 
 
75 lat temu, 28 sierpnia 1944 r., Niemcy rozstrzelali o. Alfonsa 
Mazurka, przeora klasztoru karmelitów bosych w Czernej, 
beatyfikowanego przez Jana Pawła II 13 czerwca 1999 r. w 
Warszawie. 
 
Urodzony 1 marca 1891 r. w Baranówce pod Lubartowem, 
Józef Mazurek w 1908 r. wstąpił do zakonu i otrzymał imię: 
Alfons Maria od Ducha Świętego. Studiował w Krakowie, Linzu 
i Wiedniu, gdzie 16 lipca 1916 r. przyjął święcenia kapłańskie. 
Najpierw pracował jako wychowawca w Niższym Seminarium w 
Wadowicach, a od 1930 r. pełnił posługę przeora klasztoru w 
Czernej. 
 
Był dobrym gospodarzem klasztoru, przeprowadził wiele prac 
renowacyjnych, ale był przede wszystkim ojcem duchowym 
powierzonych mu współbraci. Dbał o właściwy poziom życia 
zakonnego, pociągając innych do wierności głównie swoim 
przykładem. Niezmordowanie służył wiernym w konfesjonale i 
na ambonie, zachęcając wszystkich do ufności w pośrednictwo 
Matki Bożej. 
 
Wojnę, która wybuchła, uważał za coś przejściowego, i pomimo 
trudności, jakie niosła ona ze sobą, starał się, by w klasztorze 
prowadzono regularne, ascetyczne życie, i by w miarę możli-
wości posługiwano wiernym. Udzielił też w klasztorze gościny 
wygnańcom ze Śląska. Jednak gdy wojna zmierzała ku końco-
wi, Bóg zażądał, aby własną krwią przypieczętował swoją wier-
ność wobec Niego. Otóż 28 sierpnia 1944 r. do klasztoru wtar-
gnęli Niemcy, którzy nakazali zakonnikom udać się do wyko-
nywania okopów. Przeor tłumaczył, że duchowni są z tego 
nakazu władz okupacyjnych zwolnieni. Pomimo tego, żołnierze 
nakazali zakonnikom udać się do tej pracy i krzyczeli, że nie 
odbędzie się bez kilku pogrzebów. O. Alfons zachowywał spo-
kój, udał się na chwilę do kościoła, przed Najświętszego Sa-
krament i przed ołtarz Matki Bożej, po czym szedł na czele 
kolumny swoich współbraci. Eskortował ich samochód z żołnie-
rzami. Po przemaszerowaniu sporego odcinka polecili oni o. 
Alfonsowi wsiąść na platformę samochodu i odjechali. Wkrótce, 
szturchając go kolbami karabinów, wypchnęli go z platformy 
rozkazali iść przed siebie przez łąkę. O. Alfons zachowywał 
spokój, w ręce trzymał różaniec, który odmawiał. Po chwili 
jeden z oprawców krzyknął, by się odwrócił i zaczął strzelać 
prosto w jego twarz. Męczennik upadł, ale poniósł się jeszcze, 
jak gdyby chciał iść dalej. Upadł jednak ponownie i jeden z 
żołnierzy podbiegł do niego, kopnął go i wrzucał do jego ust 
ziemię z kretowiska. O. Alfons zakończył życie ze słowami 

modlitwy, a różaniec trzymał także i w zastygłej ręce po śmier-
ci. 
 

 
 
Św. Jan Paweł II powiedział o nim w Wadowicach w czerwcu 
1999 r.: „Cieszę się, że dane mi było beatyfikować, wraz ze stu 
siedmiu męczennikami, również o. Alfonsa Marię Mazurka, 
który był wychowankiem, a potem zasłużonym wychowawcą w 
wadowickim przyklasztornym Niższym Seminarium. Z pewno-
ścią miałem sposobność zetknąć się osobiście z tym świad-
kiem Chrystusa, który w 1944 r., jako przeor konwentu w Czer-
nej, przypieczętował swoją wierność Bogu męczeńską śmier-
cią. Ze czcią klękam u jego relikwii, które spoczywają właśnie w 
kościele św. Józefa na wadowickiej Górce, i dziękuję Bogu za 
dar życia, męczeństwa i świętości tego wielkiego zakonnika”. 
 
Bł. Alfons niedługo przed śmiercią napisał w swoim notatniku: 
„jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś 
przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będzie-
cie żyli” (por. Rz 8,13). Przyjęcie przez niego męczeńskiej 
śmierci było ostatnim aktem uśmiercania ciała, aby żyć Du-
chem! Nawet gdy otrzymał pierwsze strzały i upadł, dźwignął 
się jeszcze, bo wiedział, że trzeba siać; siał jak Boryna z Rey-
montowskich „Chłopów”, ale nie ziarno, lecz własną krew! Dziś 
wstawia się za nami i prosi, byśmy przynosili Panu owoc obfity 
(por. J 15,16).                         o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD  

 

Ceremoniom ku czci męczennika w wadowickim kościele kar-
melitów bosych przewodniczył w  środę (28.08) ks. Andrzej 
Juźko, proboszcz miejsca jego chrztu, tj. parafii pw. św. Anny w 
Lubartowie na Lubelszczyźnie. Koncelebrowali liczni księża, 
zwłaszcza karmelici bosi, a świątynię wypełnili liczni wierni. 
Homilię wygłosił o. Ryszard Stolarczyk OCD. 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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NOWA MISJA JEZUITÓW  
W ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 

 
Misja jezuitów w Archidiecezji Białosto-
skiej stała się faktem. Do Białegostoku 
przyjechali w zeszłym tygodniu, już na 
stałe, ojciec Paweł Bucki SJ i scholastyk 
Łukasz Wysocki SJ. Pracujący tam od 
kilku lat ojciec Henryk Droździel SJ 
zapoznał nowo przybyłych jezuitów ze 
współpracownikami, odwiedzili wspólnie 
proboszczów najbliższych parafii i spo-
tkali się z członkami miejscowej Wspól-
noty Życia Chrześcijańskiego.  
 
Proboszcz i kustosz Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego w Białymstoku zaprosił 
o. Pawła do poprowadzenia rekolekcji 
adwentowych, a Rektor nominat Archi-
diecezjalnego Wyższego Seminarium 

Duchownego poprosił go o przygotowa-
nie skupienia dla kleryków. 
 

 
 
W tym ważnym czasie, podejmowania 
nowej misji w Archidiecezji Białostockiej, 
odwiedzili Białystok poznańscy jezuici 
wraz z ojcem Dariuszem Michalskim SJ. 
Modlili się wspólnie o powodzenie misji. 
26 sierpnia, o. Paweł Bucki SJ podczas 
uroczystej Mszy św. objął oficjalnie 

funkcję asystenta WŻCH Magnificat w 
Białymstoku, otrzymał klucze do naszej 
rezydencji oraz do ogrodzonego już 
terenu w Wasilkowie, na którym roz-
pocznie się niedługo budowa kościoła i 
domu rekolekcyjnego (na zdjęciu). 
 
Ojcu Henrykowi Droździelowi SJ, który z 
końcem września opuści Białystok, 
dziękowano za przetarcie szlaków oraz 
stworzenie w Białymstoku i okolicach 
środowiska zafascynowanego duchowo-
ścią ignacjańską. 
 
Zapraszamy wszystkich na Mszę św. 
inaugurującą powstanie jezuickiej Parafii 
pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w 
Wasilkowie k/Białegostoku. Odbędzie 
się ona 21 września o godz. 18:00 w 
tymczasowej kaplicy w Wasilkowie przy 
ul. Białostockiej 108. Za: www.jezuici.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

105 LAT SIOSTRY ADAMINY KOCZUR 
 
W sobotę 31 sierpnia br. odbyła się w wadowickiej wspólnocie 
sióstr albertynek wyjątkowa, rodzinna uroczystość 105 urodzin 
siostry Adaminy – Marii Koczur. Na radosne dziękczynienie 
Panu Bogu za dar życia i powołania przybyli krewni jubilatki 
oraz siostry albertynki z pobliskich wspólnot. Mszę św. pod 
przewodnictwem ks. prałata Stanisława Czernika z Andrycho-
wa koncelebrowali ojcowie karmelici z klasztoru w Wadowi-
cach: o. Eugeniusz Morawski oraz o. Grzegorz Irzyk, który 
wygłosił także okolicznościową homilię. 
 
Siostra Adamina – Maria Koczur urodziła się w 6 września 
1914 r. w Andrychowie. W roku 1937 wstąpiła do Zgromadze-
nia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Od początku 
życia zakonnego z oddaniem realizowała albertyński charyzmat 
służby najbiedniejszym i najbardziej opuszczonym m.in. w 
Bochni, Zakopanem, Poraju, Rząsce k. Krakowa, Radzyminie, 
Jarosławiu, Busku Zdroju, Kielcach, Słupi, Krakowie, Grojcu, 
Przemyślu. Najdłużej posługiwała w Wadowicach, gdzie od 
1975 do 1984 roku pełniła funkcję przełożonej domu zakonne-
go  i domu opieki. W roku1976 powierzono jej zadanie budowy 
nowego domu, który miał służyć zarówno starszym siostrom jak 
i podopiecznym. Po pokonaniu przez siostrę wielu trudności, w 
1983 roku budynek stanął w stanie surowym. Wtedy s. Adami-
na została wezwana na inne miejsce, by powrócić do Wadowic 
w roku 1992.  

 
 
Zawsze pogodna, uśmiechnięta, energiczna i pracowita, zatro-
skana o innych. Świadectwo ludzkiej dobroci, cichej modlitwy, 
życzliwej rady, skromności, pogodnego znoszenia podeszłego 
wieku – wszystko to składa się na wartość długiego, pięknego 
życia jubilatki.  Cechuje ją wielki hart ducha, pokorna mądrość,  
doskonała pamięć i niezwykła ufność w opiekę Bożą. Zna imio-
na i nazwiska wszystkich członków rodziny (cztery pokolenia), 
a także aktualne wydarzenia związane z ich życiem. To 
wszystko sprawia, że współsiostry naszej jubilatki mówią: „Do-
bry jak siostra Adamina”. Tekst i fot. s. Bernarda Dorota Kostka 
ZSAPU 
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70-LECIE ŻYCIA ZAKONNEGO 

O. JÓZEFA WAWRO OFM 
 
– Kiedy rodzicom wyjawiłem moją decy-
zję, przyjęli ją spokojnie, ale z nutą re-
zerwy. Usłyszałem jedynie kilka słów: Ty 
się dobrze zastanów! Ty się dobrze 
zastanów! Znając ich postawę duchową, 
łatwo się domyślam, że odtąd wspierali 
mnie szczególną modlitwą – mówił o. 
Józef Wawro podczas Eucharystii spra-

wowanej w jego intencji siedemdziesiąt 
lat po złożeniu pierwszych ślubów za-
konnych. Podczas Mszy świętej modlo-
no się również w intencji Ojczyzny z 
okazji 80. Rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. 
 
Na początku Mszy świętej, której prze-
wodniczył o. Teofil Czarniak OFM, Mini-
ster Prowincjalny OO. Bernardynów, 
zebranych pielgrzymów, zakonników, 
rodzinę i przyjaciół jubilata przywitał 
kustosz kalwaryjskiego sanktuarium, o. 

Konrad Cholewa OFM. Prosił wszystkich 
o modlitwę w intencji Ojczyzny i pole-
głych w obronie Polski a także za o. 
Józefa. Przeczytał też list gratulacyjny, 
który przysłał jubilatowi Abp Marek Ję-
draszewski, Metropolita Krakowski. 
 
– Niech Seraficki Ojciec Franciszek 
raduje się w niebie, że ma tu na ziemi 
takich swoich synów jak Ty, Drogi Ojcze 
Jubilacie – mówił ojciec Konrad. 
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Głos zabrał również sam jubilat, który 
podziękował wszystkim za obecność i 
modlitwę. 
 
Homilię wygłosił o. Micheasz Okoński 
OFM, wikary klasztoru. W początkowych 
słowach opierając się o fragmentEwan-
gelii czytany dzisiaj w liturgii, mówił o 
konieczności kierowania się w życiu 
odpowiednią hierarchią wartości. 
 
– Jezus uczy nas, co tak naprawdę jest 
istotne, i choć Jego nauka jest wymaga-
jąca, to jednak kierowanie się nią przy-
nosi pożytek. Mimo iż żyjemy w określo-
nym czasie i miejscu, nie możemy za-
pomnieć, że sprawy nadprzyrodzone 
powinny stanowić dla nas priorytet. 
Mając na uwadze nasze zbawienie, 
musimy ciągle pamiętać o prymacie 
Boga w codziennym życiu.   
 
 Kaznodzieja przypomniał słowa papie-
ży: Jana Pawła II i Benedykta XVI o 
potrzebie prymatu Boga i Jego wartości 
w życiu wszystkich ludzi. Następnie 
zwrócił się w stronę ojca Józefa: 
 
– Już od ponad siedemdziesięciu lat, 
nasz dostojny Jubilat wędruje z Chrystu-
sem drogą powołania. Drogą radości i 

krzyża. Drogą szczęścia i wyrzeczenia. 
Drogą cierpienia i prawdziwej miłości. 
Dzisiaj na tej drodze bardzo ważny przy-
stanek. Dziś chcemy razem z Tobą, 
ojcze Józefie, dziękować Bogu za dar 
Twojego powołania, które realizujesz w 
naszej bernardyńskiej prowincji. 
 

 
  
Kapłan przypomniał wartość ślubów 
zakonnych: czystości, ubóstwa i posłu-
szeństwa oraz motywy, jakie kierują 
tymi, którzy je składają i według nich 
żyją. 

– Śluby zakonne wypływają z miłości do 
Chrystusa. To jest ich główny motyw, 
złożone śluby mają każdego zakonnika, 
czy zakonnicę upodobnić do Chrystusa 
czystego, ubogiego, posłusznego. To 
musi być ich główny cel.  
 
Na zakończenie uroczystości życzenia 
złożyli przedstawiciele Franciszkańskie-
go Zakonu Świeckich z Kalwarii Zebrzy-
dowskiej.  
 
Ojciec Józef Wawro urodził się w 1930 
roku w Wierzawicach (Archidiecezja 
Przemyska). Wstąpił do Zakonu Braci 
Mniejszych Prowincji OO. Bernardynów  
w 1948 roku, a 26 sierpnia 1949 roku 
złożył pierwsze śluby zakonne. Przez 
wiele lat pracował jako wykładowca 
teologii dogmatycznej w Wyższym Se-
minarium Duchownym OO. Bernardy-
nów w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz na 
misjach w Demokratycznej Republice 
Konga. Obecnie mieszka w kalwaryjskim 
konwencie i nadal posługuje pielgrzy-
mom w konfesjonale oraz prowadzi Klub 
Myśli Chrześcijańskiej.o. Tarsycjusz 
Bukowski OFM.      Za: www.kalwaria.eu    
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

WE WROCŁAWIU CENTRUM ARUPPE O EUCHARYSTII 
 
Jak zachęcić dzieci, młodzież do udziału w Mszy św. i sprawić, 
by poszczególne jej części były dla nich pełnym treści zapro-
szeniem, wejściem w osobiste doświadczenie wiary? Jak wyja-
śnić im, czym była ofiara Chrystusa? 
 
Mówił o tym o. Rafał Huziarski SJ z Centrum Kształcenia Lide-
rów i Wychowawców im. Pedro Arrupe podczas warsztatów 
„Eucharystia jako ćwiczenie duchowe”. 
 
Zauważył, że temat Eucharystii i poszczególnych jej części 
wiąże się z bardzo prostymi, życiowymi tematami jak: słucha-
nie Boga, pozwolenie, by On nas prowadził przez swe Słowo, 
postawa wdzięczności, ofiarowania się z Jezusem, pokój, 
zjednoczenie z Bogiem, przygotowanie się do wyjścia z Jezu-
sem w świat. 
 
O. Rafał zachęcał między innymi, by podczas zajęć zapraszać 
uczniów do przemyślenia, przemedytowania czegoś w milcze-
niu – puszczając im w tym czasie jakąś wyciszającą muzykę. 
Są tematy, co do których nie należy zachęcać, by dzielili się 
nimi publicznie, są inne – co do których zachęcać można. 
Trzeba tu cierpliwości. – Zakładam grupy medytacyjne wśród 
studentów i w tym gronie trzeba zwykle około roku, by zbudo-
wać „kulturę dzielenia” – wyjaśniał. 
 
Przechodząc pokrótce przez poszczególne części Mszy św., 
jezuita zwrócił uwagę m.in. na akt pokuty. Czemu tak często 
nie jest on dla nas autentycznym aktem? Może nasze rozu-
mienie zła, grzechu bywa zbyt ubogie? Zauważył, że zwykle 
koncentrujemy się na wzorcu zła, które można nazwać domi-
nującym (grzeszność „zbója”) – gdy ktoś kradnie, zabija, ak-
tywnie krzywdzi, chce dominować – jak Egipcjanie ciemiężący 
Żydów. 

Istnieje jednak także wzorzec zła pasywny (grzeszność „słabe-
go”) – jak u Izraelitów, którzy po wyzwoleniu z Egiptu stanęli u 
wrót ziemi Obiecanej, ale po powrocie zwiadowców, nie mieli 
odwagi tam wkroczyć. Bali się konfrontacji, walki. W tym wzor-
cu złem jest brak inicjatywy, niedobre podporządkowanie się, 
niepewność, złe dostosowywanie się, jakieś mechanizmy 
ucieczkowe, itd. 
 

 
 
– I w jednym, i w drugim przypadku odpowiedzią Boga jest 
„wyjście” – ratunek, wskazanie drogi wyzwolenia, i przymierze, 
wskazanie zasad dalszej wędrówki – mówił prelegent, zachę-
cając, by zaprosić uczniów do refleksji nad owymi wzorcami. 
Wtedy mówiąc: „moja wina” w czasie aktu pokuty w ramach 
Mszy św., zyskają nową świadomość, za co wyrażają skruchę. 
Zachęcił również, by rozróżnić poczucie winy legalistycznej 
(złamany przepis, przykazanie) od moralnej. Dopiero gdy do-
strzegamy, co jest w praktyce owocem złamania jakiejś normy, 
rozumiemy zło danego czynu. Czasem dopiero widok trupa w 
czarnym worku pozwala zrozumieć, czemu służą przepisy 
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drogowe. „Grzechy są wirtualne, ale trupy realne” – jak mawiał 
przyjaciel o. Rafała. 
 
Jezuita przekonywał, że warto ukazać uczniom sens ofiary 
Chrystusa, która uobecnia się w Eucharystii. Zauważył, że 
zwykle pojmujemy ów sens w kontekście „zastępstwa w karze”. 
Jest to spojrzenie niebezpieczne – może sprawić, że postrzega 
się Boga Ojca jako sadystę, który czuje potrzebę „wyładowa-
nia” na kimś swojego gniewu, „wyżycia się”, a Jego niewinny 
Syn podejmuje ofiarę, by Mu to umożliwić, by go usatysfakcjo-
nować. 
 
O. Rafał ukazał inną spojrzenie na śmierć Jezusa. – Krzyż jest 
„miłością do końca”. Jezus wcale nie szuka śmierci, Ojciec też 
jej nie chce. Natomiast chce, by Syn głosił do końca swoje 
przesłanie – wyjaśniał. To konsekwentne głoszenie Ewangelii, 
przesłania miłości, doprowadziło do krzyża. Jezus głosił, że 
Bóg jest Ojcem wszystkich, że wobec Niego nie ma lepszych i 
gorszych, że On sam jest bramą, przez którą wchodzi się do 
nieśmiertelności. Głoszenie takich treści sprawiło, że niektórzy 
– jak faryzeusze, uczeni w Piśmie – poczuli, że ich wyjątkowa 
pozycja jest zagrożona. To nieuchronnie doprowadziło do 

śmierci Jezusa. Jednak celem Boga nie była śmierć, była mi-
łość. 
– Poczułam się zaproszona, by nie tyle zachęcać dzieci do 
opowiadania, o czym usłyszeli w danym tekście biblijnym, ale 
co osobiście w związku z nim przeżyli – mówiła jedna z 
uczestniczek spotkania. 
 
– Taka forma Wrocławskich Dni Duszpasterskich z warsztata-
mi, z podsuwaniem nam praktycznych narzędzi pracy z 
uczniami, jest dla nas cenniejsza niż same wykłady – podkre-
ślają katechetki Jola i Anna. – Zachęcenie dzieci, by chciały 
uczestniczyć w Mszy św. to wielkie wyzwanie – zwłaszcza jeśli 
w rodzinie nikt (albo na przykład tylko babcia) nie namawia je 
do tego. Nie mają doświadczenia przeżywania Eucharystii. 
Jeśli chcemy porozmawiać z nimi na temat czytań mszalnych z 
danej niedzieli, muszą je usłyszeć na lekcji, w kościele wysłu-
cha ich niewielu z nich. W czasie tych warsztatów mogliśmy 
porozmawiać o konkretnych sposobach ukazania im, co Msza 
św. wnosi w życie konkretnej osoby. A najpierw trzeba same-
mu tak przeżywać Eucharystię. To pierwsze zadanie. 
Agata Combik, Wrocławski Gość Niedzielny 

 Za: www.wroclaw.gosc.pl
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NINIWA TEAM WE WSZYSTKICH 

KRAJACH EUROPY 
 
13 lat, 200 młodych, 56 krajów i jeden 
szalony ojciec oblat! NINIWA Team w 
czwartek dojechała do Danii i tym sa-
mym zdobyła już wszystkie kraje Euro-
py. Po co to wszystko? Niech odpowie-
dzią będą refleksje lidera, ojca Tomasza 
Maniury OMI po każdej z wypraw. 
 
Pierwsze 3 wyprawy 
 
W 2007 roku zabrałem kilkunastu mło-
dych ludzi, by rowerami pojechać do 
Wilna. Było to dla nas wyzwanie ponad 
nasze możliwości. Nikt nigdy nie był na 
takiej wyprawie, mieliśmy słabe rowery, 
żadnego doświadczenia i wokół wszyscy 
mi mówili, że to za duża grupa, że to 
niebezpieczne, że nie damy rady. Wy-
prawa zakończyła się sukcesem. Pamię-
tam dobrze pierwszy dzień tego wyjaz-
du. O godzinie 5.00, gdy mieliśmy wyru-
szyć, lało jak z cebra i pozostało tak już 
aż do wieczora. Po pierwszych kilku 
kilometrach okazało się, że dziewczyny 
nie wiedziały do czego służą przerzutki. 
Większość uczestników po raz pierwszy 
jechała obciążonym rowerem, wioząc na 
bagażniku sakwy, namioty itp. Grupa nie 
potrafiła jechać w kolumnie, bezpiecz-
nie, jednocześnie wykorzystując tunel 
powietrzny. Tego dnia przejechaliśmy 
170 km, tak samo następnego, i następ-
nego, a potem jeszcze więcej. I tak się 
zaczęło. Rok później pojechaliśmy do 
Kijowa, potem do Rzymu, w między 
czasie kilka mniejszych treningowych 
wyjazdów takich jak Berlin, Czechy, 
Gorzów Wlkp., Warszawa. Nie było 

wśród nas żadnych sportowców, ale 
młodzi, zapaleni ludzie, którzy chcą w 
życiu czegoś więcej. 
 
2010 po wyprawie do Jerozolimy 
 
Jerozolima – jak dotąd największe wy-
zwanie! Z początku nikt nie brał tego 
poważnie. Jednak z biegiem czasu 
stawało się to coraz bardziej realne. Gdy 
w końcu do niego doszło, ludzie byli 
podzieleni, co do powodzenia przedsię-
wzięcia. Sami uczestnicy ruszyli z prze-
konaniem. Wiedzieliśmy, że przed nami 
coś porywającego, nieprzewidywalnego i 
zapierającego dech w piersiach. Wiele 
pytań kotłowało się w naszych głowach 
bez końca. Mieliśmy już trochę doświad-
czenia, jednak przedsięwzięcie było 
ogromne; piętnastu młodych ludzi, pięt-
naście rowerów, cztery tysiące kilome-
trów, trzynaście państw, dwa kontynen-
ty… Pan Bóg. Święty Eugeniusz, gdy 
pisał o pracy z młodymi, tak się wyrażał: 
„Trzeba odważyć się na wszystko”, więc 
wyruszyliśmy do Jerozolimy. Ja osobi-
ście czułem się jak Mojżesz wybierający 
się w podróż z Narodem Wybranym 
przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Coś 
mi w głowie mówiło, że sam Mojżesz 
tam nie dotarł, ale lud przeprowadził. 
Decyzja i wyjazd dla mnie to prawdziwe 
zawierzenie. 
 
Wyprawa do Jerozolimy poza wyraźnym 
celem geograficznym, jak wszystkie 
miała jeszcze inne założenie. We-
wnętrznie miała umocnić jej uczestników 
na drodze pielgrzymowania do Niebie-
skiego Jeruzalem. Pokazać, że Bóg 
rzeczywiście prowadzi człowieka, że jest 
zawsze przy nim obecny. Pokazała nam 
też, bardzo wyraźnie i mocno, że życie 

jest i piękne, i trudne. Uczyliśmy się 
odkrywać Boga obecnego w otaczają-
cym i każdego dnia zmieniającym się 
świecie, w każdym człowieku, w tych 
których spotykaliśmy, i w tych z którymi 
jechaliśmy. Z drugiej strony życie jest 
trudne, i tego trudu każdego dnia mieli-
śmy sporo do przezwyciężenia, ciągle 
nowe nieznane miejsca, brak pewnego 
lokum, często kiepskie warunki sanitar-
ne. To pomogło nam cieszyć się z ma-
łych i prostych rzeczy. Jest to umiejęt-
ność dziecka, którą często w życiu się 
zatraca. Bóg jest zawsze przy nas, zaw-
sze o nas się troszczy, i przez te małe 
rzeczy wyraża swą miłość. Doświadcza-
liśmy tego. 
 
2011 Po wyprawie do Maroka 
 
Zacznę od stwierdzenia: to była najtrud-
niejsza z dotychczasowych wypraw. 
Niestety ilość odbytych wypraw, przeje-
chanych kilometrów, doświadczonych 
rowerzystów, nie idzie w parze z coraz 
to większą łatwością jazdy. Niektórzy na 
nas patrzą, jakby już nic nie było dla nas 
niemożliwym czy trudnym. Co za pro-
blem jechać gdziekolwiek po zeszło-
rocznej, bardzo udanej wyprawie do 
Jerozolimy? A jednak. Wspominając 
sentymentalną podróż do Ziemi Świętej, 
teraz naprawdę było ciężko. Dla mnie 
była to pierwsza wyprawa, podczas 
której kilka razy chciałem żeby się skoń-
czyła. Ta wyprawa jest świadectwem 
żywej wiary. Wiary w trudnościach, wiary 
w pierwszeństwo Boga w tym świecie, w 
to, że to On o wszystkim decyduje, wia-
ry, która jest decyzją oraz jest dowodem 
na istnienie Pana Boga. 
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Trudność Tour de Mazenod polegała na 
tym, że wyprawa nie kończyła się jed-
nym konkretnym celem. Druga trudność, 
to ukształtowanie terenu i długość trasy. 
I jeszcze warunki higieniczne, często 
niełatwe. Spośród wszystkich wypraw, 
na tej najrzadziej udawało się nam zna-
leźć nocleg, podczas którego można 
było wziąć prysznic czy umyć się w cie-
płej wodzie. Dzięki obecnym trudnoś-
ciom oczywiście wartość wyprawy wzra-
stała. Na tych wyjazdach w zasadzie 
chodzi o trud, tym bardziej, że chcemy 
go ofiarować w konkretnej intencji. 
 
2012 Po wyprawie na Nordkapp 
 
Misja B XVI Nordkapp mi osobiście 
pokazała, że rutyna, nuda, brak oczeki-
wań, niespodziewanie się niespodzianek 
jest udziałem tych tylko, którzy nie decy-
dują się wyruszyć w życie. Patrząc na 
życie ludzi przez pryzmat doświadczenia 
tej wyprawy okazuje się, że można żyć 
nie żyjąc. Można oddychać i nie mieć 
tlenu. Można jechać, a nie posuwać się 
naprzód. Można się posuwać w latach, a 
się nie rozwijać. Patrzeć, a nie widzieć. 
Słuchać, a nie słyszeć. Potrzeba decyzji. 
Samo nic się nie dzieje. Samo może 
toczyć się życie wokół nas, i świat i 
ludzie, ale my bez decyzji nie będziemy  
 wzrastali w życiu, w człowieczeństwie, 
w miłości. Musimy się zdecydować. 
 
2013 Po wyprawie na Syberię 
 
Po co kolejna wyprawa? Czy tylko po to, 
żeby jechać dalej, w kolejne, nowe nie-
odkryte miejsca? Tak. Po to, żeby je-
chać dalej, dalej we wzrastaniu w miło-
ści, dalej w uczeniu się siebie, odkrywa-
niu samego siebie. To prawdziwe, twar-
de, realne rekolekcje. Niejednokrotnie 
brutalne stawanie w prawdzie o sobie. 
To bardzo praktyczne uczenie się Boga, 
który jest Miłością. To wielka sztuka 

akceptowania drugiego człowieka takie-
go jakim jest i przyjmowania go. Rze-
czywiste rzeźbienie charakteru, nabiera-
nie zdolności budowania relacji, wyraża-
nia siebie. W końcu to odkrywanie Bożej 
obecności we wszystkim. 
 
2014 Po wyprawie w Nieznane 
 
W Nieznane… Szalony pomysł? Po co? 
O pokój? Jaki to ma sens? Poważne 
niezrozumienie nawet od osób, od któ-
rych oczekiwałoby się zrozumienia. 
Trudniej decydować się młodym, żeby 
pojechać. Nie ma elementu, którym 
można zaimponować. Nie można po-
wiedzieć, że jadę w wakacje rowerem na 
Syberię, na Nordkapp czy do Jerozolimy 
albo Maroka. Inni mówili, daj sobie spo-
kój. Znów się komuś coś stanie. Czy ci 
nie wystarczy? Po co ryzykujesz? Trud-
na decyzja na wyprawę… w Nieznane. 
 
W tym roku nie mieliśmy konkretnego 
celu, ten codziennie wyznaczali nam 
internauci. Sama droga ma sens. Jest 
nieustannym dynamizmem, jest nieu-
stannym życiem, jest prawdą, że nie 
można nie żyć. Można źle skręcić, na-
wet przez jakiś czas można się cofać, 
ale nie możemy zatrzymać serca. A 
nawet gdyby, to biegu życia duszy nie 
powstrzymamy. Droga uczy przyjmowa-
nia wszystkiego dobrego i złego, droga 
uczy pokory poddania się swoim ograni-
czonością, swemu małemu sercu i umy-
słowi, uczy podejmowania wyzwań, 
podejmowania ciężaru, podjazdów, 
przeciwności. Droga sama w sobie ma 
wielki sens. Dlaczego rower? Nie wiem. 
Tak już od lat. 
 
2015 Po wyprawie na Wyspy  
Brytyjskie 
 
Radość Życia – to już IX wyprawa grupy 
NINIWA Team. Podróż wymagała od 

każdego z nas wielkiej otwartości na to, 
co się wydarzy. Na tym polega Radość 
Życia. Przyjmować. Wyprawa na Wyspy 
uczyła tego, że Bóg każdego dnia hojnie 
nas obdarowuje. Radość nie wynika z 
posiadania, ale z umiejętności przyjmo-
wania i oddawania. Chodzi o to, żeby 
mieć w sobie wolność. Bardzo często 
podczas tej wyprawy niespodziewanie 
znajdowaliśmy się w miejscach, gdzie 
było nam bardzo dobrze. Cała sztuka 
polega na tym, żeby umieć te sytuacje 
przyjąć, podziękować Bogu, ale nie 
zatrzymywać tego, nie zatrzymać się, 
nie stać w miejscu. Gdybyśmy się uparli 
i chcieli zatrzymać daną chwilę, mogli-
byśmy to zrobić, ale Bóg ciągle chce 
nam dawać więcej. Dlatego trzeba je-
chać dalej. Dokładnie tak samo jest w 
życiu. Żeby żyć, trzeba być, a nie mieć. 
Korzystać z tego świata, a nie go posia-
dać. Radość życia – żyć to kochać. 
 
2016 Po wyprawie wokół Morza  
Czarnego 
 
Wokół Morza Czarnego. Daleko? Ktoś 
się dziwił: jak można pojechać wokół 
morza? Gdy stajesz na jego brzegu, 
wydaje się, że jest tak duże, że nie ma 
końca. My często bardzo blisko siebie 
ustawiamy granice, pomniejszamy swój 
świat. Sama kula ziemska wcale nie jest 
aż tak duża, a nasze życie powinno 
wybiegać dużo dalej, niż sięga jej hory-
zont. Ta wyprawa bez rekordu kilome-
trów przejechanych jednego dnia, bez 
zdobytych szczytów wysokości, na jakie 
wjeżdżaliśmy, uczyła w zwykłych zma-
ganiach i słabościach patrzeć dalej, 
widzieć więcej i przyjmować Bożą mi-
łość. Mieliśmy rekord chorób na wypra-
wie, rekord awarii rowerów, rekord kon-
troli policji i chyba rekordy okazji, żeby 
odkrywać, że nasze myśli nie są myśla-
mi Bożymi, a nasze drogi – Bożymi 
drogami. Dostaliśmy rekord okazji, w 
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których mogliśmy z zaufaniem i 
wdzięcznością przyjmować Boga, choć 
Jego działania nie były po naszej myśli. 
Konkretna lekcja pokory, czyli życia w 
prawdzie. Bóg czasem musi ustawić nas 
do pionu i robi to na różne sposoby. 
 
2017 Po wyprawie wokół Islandii 
 
Gdybym napisał, że wyprawa na Islan-
dię była jedną wielką wyprawą przygo-
towawczą, to czuję, że jej 54 uczestni-
ków mogłoby mieć do mnie żal. Trudno. 
Narażę się. Operacja Rozpoznanie – 
Nowy Początek to była jedna wielka 
rowerowa wyprawa przygotowawcza. 
Przepraszam. 
 
Zewnętrznie wyjazd był niezwykle suro-
wy, bardzo surwiwalowy. Ze wszystkich 
naszych wypraw podczas tej było naj-
zimniej. Gdy kończyliśmy jazdę około 
godziny 19–20, na dworze było kilka 
stopni. Gdy wstawaliśmy rano – niewiele 
ponad zero stopni, a czasem i mniej. W 
ciągu dnia w słońcu było trochę cieplej, 
ale silny wiatr, deszcz i wilgoć nas nie 
rozpieszczały. Do tego dochodziła naj-
większa jak dotąd liczba uczestników – 
54 osoby. 

Oprócz zimna klimatu doświadczyliśmy 
także zimna ze strony mieszkańców 
wyspy. Przejechaliśmy już na rowerze 
52 różne państw i trzeba przyznać, że 
najmniejszy kontakt z miejscową ludno-
ścią mieliśmy na Islandii. Mieszkańcy są 
zmęczeni turystami, których w sezonie 
jest kilka razy więcej niż tubylców. W 
przybyszach nauczyli się widzieć tych, 
na których można zarobić. Jeśli chodzi o 
szacunek do ludzkiego życia, to wystę-
puje tu największa w Europie liczba 
aborcji w przeliczeniu na mieszkańców. 
Może też dlatego nie było dla nas miej-
sca. Wiemy, że gdzie nie ma miejsca dla 
Boga, tam nie ma też miejsca dla czło-
wieka. To nie był łatwy wyjazd. Był bar-
dzo surowy. 
 
2018 Po wyprawie do Santiago de 
Compostela 
 
Cieszę się z doświadczenia kolejnej 
wyprawy. Jeśli chodzi o rowery, to już 
dwunasty wyjazd. Kolejni młodzi ludzie. 
Wiem, że podejmują tam wiele decyzji, 
że odkrywają to, co ważne. W naszych 
wyprawach chodzi o życie. Celem nie 
jest jeżdżenie na rowerze. O życie nam 
chodzi. Celem jest życie. Nasze wypra-
wy bardzo sprzyjają refleksji nad nim. 

Podobnie jak w życiu, tak i w nich nie da 
się wielu sytuacji przewidzieć. Jesteśmy 
zależni od innych. Od ich sił, zdolności, 
zaangażowania. Od tego, co mogą nam 
dać, i od tego, czym my możemy się z 
nimi podzielić. Jesteśmy też zależni od 
czynników zewnętrznych – infrastruktu-
ry, pogody, ukształtowania terenu i wielu 
innych. Tak jak nie da się do końca 
ogarnąć wyprawy, tak też nie da się 
ogarnąć życia. Można jednak – i trzeba 
– kształtować postawy. Trzeba według 
jakichś kryteriów podejmować decyzje. 
Ważny jest wybór wartości. 
 
2019 W trakcie wyprawy wokół  
Europy  
 
Jesteśmy w Danii, ostatnim kraju Europy 
w którym nie byliśmy. Czy ma to dla 
mnie znaczenie? Nie, wiem, że chodzi o 
drogę. 
— 
o. Tomasz Maniura OMI (ur. 1978), 
Duszpasterz Młodzieży Polskiej Prowin-
cji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokala-
nej, Prezes Młodzieżowego Stowarzy-
szenia Niniwa oraz dyrektor Oblackiego 
Centrum Młodzieży w Kokotku. 

 Za: www.diecezja.kielce.pl       

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PIKNIK MISYJNY KOMBONIANÓW W KRAKOWIE 
 
W ostatnią niedzielę sierpnia w godzinach popołudniowych 
przy naszym domu w Krakowie miał miejsce V Piknik Misyjny, 
w którym wzięło udział kilkuset uczestników. Dopisała pogoda, 
która pozwalała w pełni cieszyć się z przygotowanych atrakcji, 
takich jak: przymierzanie strojów z krajów misyjnych, przygoto-
wywanie potraw w Misyjnej Kuchni, granie na bębnach i didge-
ridoo, strzelanie z łuku, nauka pierwszej pomocy czy mecze 
piłki nożnej. Chętni mogli pobawić się też zabawkami i grami z 
Afryki, a na głodnych i smakoszy czekały chłodnik i kiełbaska z 
grilla oraz przepyszne ciasta i wyborna kawa. 
 
Można się też było zapoznać bliżej z pracą misyjną o. Krzysz-
tofa Zębika pracującego na misji w Yirol w Sudanie Południo-
wym, na którą też zostały przeznaczone ofiary zebrane pod-
czas wydarzenia. Za okazane wsparcie serdecznie dziękujemy! 
Dziękujemy także prawie 30 wolontariuszom, przeważnie mło-
dym z Ruchu TUCUM i Świeckich Misjonarzy Kombonianów 
oraz Duszpasterstwa Akademickiego Kompas za organizację i 
przeprowadzenie tego pięknego wydarzenia oraz sponsorom i 

patronowi medialnemu, którzy wsparli nas na rozmaite sposo-
by.                                                        Za: www.kombonianie.pl   
 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________
  

ŚW. RAFAŁ KALINOWSKI 
ASCETA Z POCZUCIEM HUMORU 

 
Niedawno, dokładnie 16 sierpnia br., 
serwis zyciezakonne.pl umieścił bardzo 
ciekawą notatkę pt. „Ojciec Zesłaniec, 
czyli o humorze zakonnych przełożo-
nych” (kliknij i zobacz). Uczynił to w 
związku ze śmiercią śp. o. Stefana 
Matogi OP, który w 1977 r. był przeło-
żonym śp. o. Jana Góry OP, przeno-

szonego wówczas z Warszawy do 
Poznania. O. Matoga napisał więc 
pełen humoru list do przeora poznań-
skiego, by mu przedstawić nowego 
podwładnego. Adresat listu nie pozo-
stał dłużny i z taką samą nutą humoru 
dał swoją odpowiedź. 
 
Czytając tę pełną humoru korespon-
dencję, którą Biuletyn Tygodniowy CIZ 
(nr 32/2019, s. 6-7) umieścił w rubryce 
„Refleksja Tygodnia”, przyszła na myśl 

nie mniej humorystyczna korespon-
dencja św. Rafała Kalinowskiego. 
 
Otóż św. Rafał przedstawiany jest jako 
wielki asceta, zamyślony, zakapturzony 
mnich, z pochyloną, pokrytą piuską 
głową, brodą podpartą ręką, słowem – 
jako ktoś wyobcowany z rzeczywistości 
tego świata i zatopiony jedynie w Bogu! 
Święty rzeczywiście był ascetą, czło-
wiekiem ewangelicznego wyrzeczenia. 
Ale równocześnie był człowiekiem 



27 sierpnia – 2 września 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              35/2019 (548)  

______________________________________________________________________________________________ 

 

 9 

humoru. Nawet u kresu swoich lat, 
korespondując ze swoim przyjacielem, 
o. Wacławem Nowakowskim OFMCap, 
pisząc celowo po łacinie lub po francu-
sku, dla humoru posługiwał się cyryli-
cą, „bukwami” rosyjskimi, a nie alfabe-
tem łacińskim. Czasem w listach do 
innych osób, pisanych po polsku czy 
po francusku, wtrącał rosyjskie „wsio 
obstoit błagopouczno”.  
 
Przeszedł jednak siebie w liście-
kwestionariuszu dotyczącym jego 
zdrowia i umieszczonym w zbiorze 
jego korespondencji (R. Kalinow-
ski, Listy, t. II, cz. 1, Kraków 1985, s. 
104, list nr 497 z 30 maja 1885). Kwe-
stionariusz z pomocą jednego z leka-
rzy, który wcześniej badał o. Rafała, 
przygotowała przeorysza klasztoru 
sióstr karmelitanek bosych w Krakowie 
na Łobzowie, przewrażliwiona nieco w 
trosce o jego zdrowie. O. Rafał miał 
przepisane lekarstwa i dietę bogatą w 
mięso i nabiał, i skoro po upływie dłuż-
szego czasu nie przyjeżdżał na wizytę 

lekarską, wysłano mu ten kwestiona-
riusz, na który odpowiedział jak niżej: 
 

 
 
– Czy gorączki przewielebny Ojciec nie 
miał? 
– Nie miał. 
– Wiele termometr każdego razu zna-
czył? 
– 36,2 pierwszego razu, który jest też i 
ostatni, albowiem dzisiaj zaledwie do 
niegom się zwrócił. 
– Czy mięso regularnie podług nalegań 
profesora chory używa? 
– Od jutra zacznie. 
– Czy mu służy? 
– Będzie służyć. 
– Czy cały dzień świeże mleko pije? 

– Do tej doskonałości dąży, ale jeszcze 
nie doszedł. 
– A czy przepisane proszki i krople 
zażywa? 
– Proszki zaczął dzisiaj, zaś krople 
jutro rozpocznie. 
– Czy zanadto się przewielebny Ojciec 
nie męczy? 
– Męczy się, ale nie zanadto. 
– A suchy bulion, czy się biorą kawa-
łeczki, na dzień wiele razy? 
– Suchy bulion bierze w stanie płyn-
nym, we dnie przez Kościół nie zaka-
zane. 
 
Oto prawdziwe oblicze św. Rafała 
Kalinowskiego, zakapturzonego mni-
cha, autentycznego ascety i starca 
zmierzającego ku śmierci, pałającego 
równocześnie wspaniałym humorem, 
świadczącym o tym, że ten były po-
wstaniec, sybirak, emigrant, a późnej 
zakonnik i kapłan był człowiekiem 
życiowym, pogodnym i radosnym, 
wszak „smutny święty, to żaden świę-
ty”.    o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD 

 
 
 

 

Refleksja tygodnia 
 
 

 

 

LIST GENERAŁA MISJONARZY NA UROCZYSTOŚĆ ŚW. WINCENTEGO 
 

Do wszystkich członków Rodziny Wincentyńskiej. Drodzy 
Bracia i Siostry, Niech łaska i pokój Jezusa zawsze będą z 
nami! 
 
W 2017 r. obchodziliśmy 400. Rocznicę narodzin charyzmatu 
wincentyńskiego. Dziękowaliśmy Jezusowi za jego ciągłą ży-
wotność, za wiele kobiet i mężczyzn z różnych środowisk, 
którzy przez te cztery stulecia służyli z poświęceniem oraz za 
tych, którzy każdego dnia nadal bezwarunkowo służą Chrystu-
sowi w osobie Ubogich z tak wielkim zaangażowaniem, pasją i 
miłością. 
 
Ze względu na swoje pochodzenie od Boga, charyzmat win-
centyński zawsze wskazuje drogę, jaką powinniśmy podążać, 
by odpowiedzieć na potrzeby ludzi opuszczonych, żyjących na 
marginesie społeczeństwa i zaniedbanych pod względem du-
chowym, materialnym, fizycznym i emocjonalnym, których 
liczba ciągle wzrasta. Jako owoc Roku Jubileuszowego, my – 
członkowie różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej na całym 
świecie – pragnęliśmy uruchomić inicjatywę, która pomogłaby 
pogłębić naszą współpracę i wzmocnić skuteczność w odpo-
wiadaniu na „wołanie Ubogich”. 
 
W tym celu, podczas Sympozjum Rodziny Wincentyńskiej w 
październiku 2017, na Placu Św. Piotra, w obecności Papieża 
Franciszka, zainaugurowaliśmy „Sojusz Rodziny Wincentyń-
skiej na rzecz Bezdomnych” (FHA – Famvin Homeless Allian-
ce). Sojusz jest ogólnoświatową inicjatywą skupiającą się na 
różnych formach bezdomności. Pomaga członkom Rodziny 
Wincentyńskiej stawiać czoło jednemu z najbardziej palących 
problemów naszych czasów, abyśmy w naszych wspólnotach 
mogli „przyjąć przybysza”. 

Dla wielu gałęzi Rodziny Wincentyńskiej posługa bezdomnym 
nie jest czymś nowym. Od dawna, z powodzeniem angażują 
się one w odpowiadanie na te ogromne potrzeby, by na całym 
świecie położyć kres bezdomności. 
 
Inicjatywa ta ma na celu zjednoczenie 150 gałęzi Rodziny Win-
centyńskiej w walce z bezdomnością. FHA jest koordynowany 
przez zarząd międzynarodowy; międzynarodowa komisja towa-
rzyszy FHA we wszystkich krajach świata. Konkretne cele 
polegają na uczeniu się od siebie nawzajem, na wzajemnej 
pomocy i wspólnym działaniu, by udzielić bezpośredniej pomo-
cy bezdomnym, jak również na współpracy w obronie ich praw, 
stając się w ten sposób potężniejszą i skuteczniejszą siłą. Aby-
śmy mogli te cele osiągnąć, międzynarodowa komisja FHA 
oferuje wiele narzędzi do walki z tym zjawiskiem dotykającym 
1,2 miliarda ludzi na całym świecie. 
 
Gdy mówimy o bezdomnych, mamy na myśli trzy grupy ludzi: 
– osoby żyjące na ulicy, 
– uchodźców, którzy musieli opuścić własne domy, 
– osoby żyjące w warunkach mieszkaniowych szkodliwych dla 
zdrowia. Żadna z tych osób nie ma prawdziwego domu, a więc 
jest bezdomna. 
 
Jestem bardzo wdzięczny za dotychczasowe postępy. W 
szczególności chciałbym wspomnieć trzy inicjatywy: 
– dynamiczną i przynoszącą owoce Wincentyńską Międzyna-
rodową Konferencję o Bezdomności (Rzym, listopad 2018); 
– wpływ Rodziny Wincentyńskiej, dzięki której bezdomność 
stanie się po raz pierwszy tematem priorytetowym ważnego 
spotkania Organizacji Narodów Zjednoczonych (Komisja ds. 
Rozwoju Społecznego, sesja – styczeń 2020); 
– wzrastający wspólny udział w Kampanii FHA: „13 domów” . 
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Tegoroczna uroczystość św. Wincentego a Paulo, na początku 
piątego wieku charyzmatu wincentyńskiego, staje się więc 
wspaniałą okazją do pogłębienia zaangażowania w FHA i do 
współpracy między naszymi gałęziami, czy też do wzięcia 
udziału i współdziałania w tej inicjatywie. Celem jest zaanga-
żowanie wszystkich gałęzi Rodziny Wincentyńskiej: zgroma-
dzeń, stowarzyszeń świeckich i organizacji ze 158 krajów, w 
których Rodzina Wincentyńska jest obecna. 
 
Wiele gałęzi Rodziny Wincentyńskiej działa już bardzo aktyw-
nie w FHA. Wiele spośród nich ma jeszcze dużo do zrobienia 
pod tym względem. 
 
A za pośrednictwem tego listu – w związku z przygotowaniami 
do obchodów uroczystości św. Wincentego a Paulo we wszyst-
kich krajach, w których Rodzina Wincentyńska jest obecna – 
chciałbym zachęcić zarządy krajowe Rodziny Wincentyńskiej 
do zjednoczenia swoich członków. W krajach, w których takie 
zarządy jeszcze nie istnieją, zachęcam jednego z liderów do 
zwołania spotkania wszystkich przedstawicieli z różnych gałęzi. 
W obu przypadkach chodzi o bardzo konkretny cel: wspólne 
zaangażowanie w projekt FHA. 
 
Gałęzie Rodziny Wincentyńskiej mogą uczestniczyć w FHA w 
różny sposób: 
– Przekazując informacje do FHA na temat Waszych projektów 
walki z bezdomnością. To pozwoli FHA na utworzenie mapy 
przedstawiającej nasze wspólne globalne oddziaływanie, wy-
kazując wielką moc posługi bezdomnym, której podejmuje się 
Rodzina Wincentyńska. 
– Dzieląc się szerzej Waszym doświadczeniem z całą Rodziną 
Wincentyńską poszukuje projektów, które mogłyby przyciągnąć 
młodego lidera do szybkiej wymiany wiedzy, aby mógł zdobyć 
doświadczenie. 
– Uczestnicząc w badaniach, dyskusjach i w szkoleniach, które 
mogą pomóc nam lepiej zrozumieć realia wielu niszczycielskich 
kryzysów uchodźczych, o których zbyt często się zapomina. 
 
Oprócz trzech wymienionych wyżej punktów, w związku z nad-
chodzącą uroczystością św. Wincentego, chciałbym zachęcić 
wszystkie kraje, w których Kampania „13 domów” jeszcze się 
nie rozpoczęła, do podjęcia konkretnych kroków w celu jej 
uruchomienia. Jest ona jednym z projektów FHA, który bezpo-
średnio dotyka życia bezdomnych. 

 
Nazwa projektu: „13 domów” pochodzi od inicjatywy św. Win-
centego a Paulo będącej odpowiedzią na biedę pustoszącą 
ówczesny Paryż. Wraz z Siostrami Miłosierdzia, Zgromadze-
niem Misji i Paniami Miłosierdzia (AIC), wybudował 13 domów 
dla dzieci, które ich nie miały. 
 
Celem Kampanii „13 domów” jest włączenie gałęzi Rodziny 
Wincentyńskiej w danym kraju do wspólnego wybudowanie 
domów dla tych, którzy ich nie posiadają. Liczba domów albo 
kreatywne sposoby znalezienia zakwaterowania dla bezdom-
nych będą różne w zależności od kraju. W niektórych krajach, 
Rodzina Wincentyńska może zbudować dwa lub dziesięć do-
mów, w innych – ponad trzynaście. W każdym razie, wszyscy 
możemy włączyć się w Kampanię „13 domów”. Komisja FHA 
jest w gotowości i chętna do pomocy przy realizacji Waszego 
projektu dzięki własnemu zespołowi ekspertów, który pomoże 
Wam w planowaniu i zaprojektowaniu projektu i jeżeli taka 
będzie potrzeba, w znalezieniu koniecznych środków na dro-
dze twinningu (współpracy bliźniaczej), partnerstwa, przez 
Fundusz Solidarności czy tworzenie podań o granty. 
 
Zachęcam wszystkich liderów różnych gałęzi Rodziny Wincen-
tyńskiej na poziomach międzynarodowym, krajowych i lokal-
nych, aby wspólnie (na szczeblu międzynarodowym) lub od-
dzielnie (na szczeblu krajowym lub lokalnym) – nawiązali kon-
takt z należącą do komitetu koordynacyjnego Panią Yasmine 
Cajuste (fha.info@famvin.org), w celu wymiany lub uzyskania 
informacji. Możecie również odwiedzić stronę internetową 
FHA: vfhomelessalliance.org. 
 
Mam nadzieję, że doroczne obchody uroczystości św. Wincen-
tego a Paulo pomogą nam, członkom Rodziny Wincentyńskiej, 
podejmować coraz skuteczniejsze działania w służbie Ubogim. 
Gdy angażujemy się w pomoc potrzebującym, inni zaradzają 
naszym potrzebom. Staje się to świętą wymianą, ziemią świętą. 
Niech św. Wincenty a Paulo, „Mistyk Miłosierdzia”, pomaga 
nam coraz bardziej wzrastać w naszej relacji z Bogiem i Ubo-
gimi, abyśmy oświeceni przez Ducha Świętego, coraz bardziej 
pragnęli stawać się mistykami Miłosierdzia. 
 

Wasz brat w św. Wincentym, 
Tomaž Mavrič CM, Przewodniczący  

Komitetu Wykonawczego Rodziny Wincentyńskiej 
Za: www.misjonarze.pl    

 
 
 

 

 

  Wiadomości zagraniczne  
 

 
 

 

 

 

PAPIEŻ OSTRZEGA PRZED FAŁSZYWYM POJMOWANIEM DROGI SYNODALNEJ 
 
 

Synod nie może się wzorować na par-
lamencie. Jego celem nie jest badanie 
opinii i dochodzenie do porozumienia, 
lecz słuchanie Ducha Świętego – powie-
dział Papież podczas spotkania z 
uczestnikami synodu Ukraińskiego Ko-
ścioła Greckokatolickiego. Poprosili oni o 
audiencję, aby osobiście dać wyraz 
jedności z Następcą Piotra. 
 
Franciszek nie przygotował tym razem 
żadnego przemówienia, bo, jak przypo-
mniał, z ukraińskimi biskupami spotkał 
się już w lipcu i w wygłoszonym wów-
czas przemówieniu zawarł wszystko, co 
miał im do powiedzenia. Tym razem 
podzielił się z nimi krótką refleksją na 

temat synodów i trwających dziś proce-
sów synodalnych.  
 
Synod to nie badanie opinii, aby wie-
dzieć jakich zmian chcą świeccy. 
 

 
 

“Istnieje dziś pewne niebezpieczeństwo. 
Sądzi się, że proces synodalny czy 
postawa synodalności polega na bada-
niu opinii, aby wiedzieć, co kto myśli, a 
potem spotkać się i dojść do porozumie-
nia – mówił Ojciec Święty. – Nie, synod 
nie jest parlamentem! Trzeba się wypo-
wiedzieć, dyskutować tak jak zawsze, 
ale nie jest to parlament! Synod nie jest 
dochodzeniem do porozumienia, jak w 
polityce: ja ci dam to, a ty mi dasz tamto. 
Nie. Synod nie polega na prowadzeniu 
badań socjologicznych, jak niektórzy 
sądzą: «Zobaczymy, poprosimy grupę 
świeckich, aby przeprowadziła badania, 
czy mamy zmienić to i tamto». Wy 
oczywiście musicie wiedzieć, co myślą u 
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was świeccy, ale tu nie chodzi o bada-
nia. Tu chodzi o coś innego. Jeśli nie ma 
Ducha Świętego, nie ma synodu. Jeśli 
Duch Święty nie jest obecny, nie ma 

synodalności, więcej, nie ma Kościoła, 
tożsamości Kościoła. A na czym polega 
tożsamość Kościoła? Św. Paweł VI 
powiedział to jasno: powołaniem, więcej, 

tożsamością Kościoła jest ewangeliza-
cja.           Za: www.vaticannews.va

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

OŚMIU SPOŚRÓD TRZYNASTU NOWYCH 

KARDYNAŁÓW JEST ZAKONNIKAMI 
 
Ojciec Święty zapowiedział zwołanie konsystorza, na którym 
kreuje 13 nowych kardynałów. Odbędzie się on 5 października. 
Franciszek wręczy wówczas birety kardynalskie 10 nowym 
kardynałom elektorom oraz 3 powyżej 80. roku życia, którzy nie 
będą mieli prawa udziału w konklawe. Papież stwierdził, że 
pochodzenie nowych kardynałów wyraża misyjne powołanie 
Kościoła, który wciąż głosi miłosierną miłość Boga ludziom na 
całym świecie. 
 
W gronie nowomianowanych kardynałów elektorów połowę 
stanowią zakonnicy: jest dwóch jezuitów, salezjanin, kapucyn i 
kombonianin. Pięciu pochodzi z Europy, dwóch z Ameryki Płn., 
i po jednym z Azji, Afryki i Ameryki Środkowej. Birety otrzyma 
dwóch Hiszpanów, Włoch, Portugalczyk, Luksemburczyk, uro-
dzony w byłej Czechosłowacji Kanadyjczyk oraz kardynałowie 
pochodzący z Kuby, Indonezji, Demokratycznej Republiki Kon-
ga i Gwatemali. Najmłodszym w tym gronie jest 54-letni abp 
José Tolentino Mendonça, Bibliotekarz i Archiwista Świętego 
Kościoła Rzymskiego, a najstarszym 73-letni jezuita ks. Micha-
el Czerny. 
Warto zauważyć, że wszyscy trzej nowomianowani purpuratci 
powyżej 80. roku życia są zakonnikami. Pochodzący z Włoch 
abp Eugenio Dal Corso należy do Zgromadzenia Małych Sług 
Bożej Opatrzności i całe życie pracował na misjach w Argenty-
nie oraz Angoli. Z kolei abp Michael Louis Fitzgerald należy do 
Zgromadzenia Ojców Białych. Przez wiele lat kierował papie-
ską Radą ds. Dialogu Międzyreligijnego, był też nuncjuszem w 

Egipcie. Sędziwy jezuita Sigitas Tamkevičius. spędził wiele lat 
w komunistycznych więzieniach i łagrze na Syberii. Jego nomi-
nacja to docenienie Kościoła prześladowanego.  
 
Lista nowych kardynałów-elektorów: 
1. Bp Miguel Angel Ayuso Guixot MCCJ– przewodniczący 
Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego 
2. Abp José Tolentino Mendonça, Bibliotekarz i Archiwista 
Świętego Kościoła Rzymskiego 
3. Abp Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo – arcybiskup Dżakarty 
w Indonezji 
4. Abp Juan de la Caridad García Rodríguez – arcybiskup 
Hawany na Kubie 
5. Abp Fridolin Ambongo Besungu, OFM Cap. – arcybiskup 
Kinszasy w DR Konga 
6. Abp Jean-Claude Höllerich, SJ – arcybiskup Luksemburga 
7. Bp Alvaro L. Ramazzini Imeri – biskup diecezji Huehuete-
namgo w Gwatemali 
8. Abp Matteo Zuppi – arcybiskup Bolonii we Włoszech 
9. Abp Cristóbal López Romero, SDB – arcybiskup Rabatu w 
Maroku 
10. Ks. Michael Czerny, SJ – podsekretarz sekcji ds. migran-
tów w Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka 
 
Ponadto Ojciec Święty włączy do Kolegium Kardynalskiego 
trzech purpuratów powyżej 80. roku życia, którzy wyróżnili się 
w ich służbie Kościołowi. Są to: 
1. Abp Michael Louis Fitzgerald, były nuncjusz w Egipcie 
2. Abp Sigitas Tamkevičius, emerytowany arcybiskupa Kowna 
na Litwie 
3. Abp Eugenio Dal Corso, emerytowany biskupa Bengeli w 
Angoli                                                   Za: www.vaticannews.va

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KAPITUŁA GENERALNA 
AUGUSTIANÓW W RZYMIE 

 
187. Kapituła Generalna Augustianów 
rozpoczęła się 1 września Mszą Świętą 
w Bazylice św. Augustyna w Rzymie. 
Przewodniczył o. Przeor Generalny 
Zakonu o. Alejandro Moral Anton, OSA.  
 
W kazaniu na rozpoczęcie Kapituły o. 
Generał Alejandro Moral powie-
dział m.in. „Również dzisiaj, powołani 
przez Boga do życia augustiańskiego nie 
powinni dać się łatwo prowadzić przez 
wartości przeciwne naszym społeczno-
ściom. Jeśli chcemy być prorokami we 
współczesnym świecie, jak chce tego od 
nas Ojciec Święty, jeśli chcemy być 
świadkami Jezusa w tym świecie, musi-
my radykalnie zerwać z wygodnictwem i 
konsumpcjonizmem jakie współczesny 
świat proponuje nam jako ideały i proto-
typy wielkości. Brak spójności w Koście-
le, brak spójności w naszym powołaniu 

prowadzi do zgorszeń trudnych do wyja-
śnienia współczesnemu światu. Kościół 
pada ofiarą takich niewierności. Także 
nasz zakon był i dzisiaj jest taką ofiarą  
pychy niektórych naszych braci. […]   
 

 
 
Papież Franciszek powiedział, że chce 
Kościoła ubogiego i dla ubogich.  Nikt 
nie powinien stać z dala od ubogich, 
wymawiając się wyborami życia, które 
wymagają większej uwagi wobec waż-
niejszych spraw.  […] Augustianie są 

dzisiaj wezwani, aby za wzorem boskie-
go Mistrza zasiadać za stołem razem z 
biednymi, kulawymi, ślepymi i w ten 
sposób stawać się najmniejszymi i słu-
gami wszystkich. Oto gorsząca propozy-
cja Królestwa Bożego. […] Kapituła 
Generalna jest okazją do osobistej i 
wspólnotowej w Zakonie, tak aby nasze 
poszukiwanie Boga we wspólnocie, w 
nas samych i we wspólnocie dusz i serc 
braci, było nadal znakiem augustiańskiej 
tożsamości przeżywanej i urzeczywist-
nianej w naszych domach i naszej misji.” 
 
Jednym z zadań Kapituły będzie restruk-
turyzacja Zakonu w Europie, zatwier-
dzenia nowego Ratio Institutionis. Rów-
nież planowane jest spotkanie z kard 
Joaz Braz oraz abp Charlesem Scicluna 
jak i audiencja ojców Kapitulnych u pp. 
Franciszka. 
  
Polskę reprezentuje o. Wiesław Dawi-
dowski, OSA. Obrady potrwają do 18 
września.                                           owd

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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PRZED WIZYTĄ PAPIEŻA: KOŚCIÓŁ NA 

MADAGASKARZE DZIELI SIĘ POWOŁANIAMI 
 
Kościół na Madagaskarze coraz bardziej staje na własnych 
nogach i zaczyna dzielić się tym, co otrzymał w ciągu wieków 
ewangelizacji, m.in. wysyłając malgaskich misjonarzy na 
wszystkie kontynenty. Chrześcijanie zaczynają też odgrywać 
coraz większą rolę w społeczeństwie i życiu politycznym. 
 

 
 
Przed papieską wizytą na Madagaskarze wskazuje na to o. 
Zdzisław Grad od 27 lat pracujący na tej wyspie. Misjonarz ze 
Zgromadzenia Słowa Bożego zauważa, że malgaska kultura 
szczodrości, hojności i pokrewieństwa dała doskonały funda-

ment pod dialog ekumeniczny. Jest on wzorcowy na skalę 
światową. 
 
„Tutaj mamy jedność różnych Kościołów chrześcijańskich – 
katolików, protestantów, anglikanów i luteranów. Są to główne 
filary dialogu ściśle ze sobą współpracujące na polu ekumeni-
zmu. Te Kościoły nadają też ton wydarzeniom politycznym czy 
mają wpływ na formację całego narodu. I ta współpraca jest 
modelem dla całego świata. To jest ten duch, którego na pew-
no Papież pogratuluje temu Kościołowi – mówi Radiu Waty-
kańskiemu o. Grad. – Wydaje mi się, że będzie zachęcał też 
Kościół na Madagaskarze do jeszcze większej solidarności z 
ubogimi. Bo jest to Kościół skrajnie ubogich. Są to ludzie, któ-
rzy ledwo wiążą koniec z końcem, a jednak znajdują czas dla 
Boga i na to, żeby żyć życiem Kościoła i aktywnie się w nie 
angażować. Na pewno Papież zauważy, że owoc Kościoła 
misyjnego jest widzialny na tej wyspie i że ten Kościół powoli 
staje na własnych nogach. Już jest Kościołem, który wysyła 
swoich misjonarzy, misjonarki na inne kontynenty.” 
 
Ojciec Grad zauważa, że na Madagaskarze z każdym rokiem 
zmniejsza się obecność zagranicznych misjonarzy, a Kościół 
staje się coraz bardziej malgaski. Diecezje powoli zaczynają 
się też uniezależniać od pomocy finansowej z zewnątrz. 

                            Za: www.vaticannews.va 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SĄD W USA NAKAZAŁ ZAKONNICOM 

FINANSOWE WSPIERANIE ABORCJI 

 
Sąd apelacyjny w Los Angeles odrzucił 
pozew, jaki Misjonarki Guadalupanki 
Ducha Świętego złożyły przeciw regula-
cjom stanu Kalifornia, zmuszającym do 
finansowania aborcji wbrew sumieniu. 
Do praktyk niezgodnych z wyznawanymi 
przekonaniami zmusza to ewangeliza-
cyjne zgromadzenie odgórnie narzucone 
prawo forsowane przez kalifornijski 
departament zdrowia. Nakazuje ono 
zawieranie ubezpieczeń zdrowotnych, 
które obejmują m.in. zabijanie dzieci 
nienarodzonych. 
 
Prawo stanu Kalifornia dotyczące ubez-
pieczeń zdrowotnych, które dopuszczało 
wyjątki dla pracodawców katolickich i 

tych, którzy nie dopuszczają ze wzglę-
dów moralnych i religijnych takich prak-
tyk jak aborcja, zostało zradykalizowane 
po 2014 r. W porozumieniu z aborcyj-
nym gigantem Planned Parentho-
od odrzucono wyjątki, a ubezpieczycie-
lom zasugerowano, by zaprzestano 
stosować rozróżnienie między aborcją 
„ze względów medycznych” a tą „na 
życzenie”. 
 
Misjonarki Guadalupanki argumentowały 
w pozwie, że stanowa polityka ubezpie-
czeniowa zmusza ich do finansowania 
czegoś, czego nie akceptują ze wzglę-
dów moralnych, etycznych i religijnych i 
w ten sposób prowadzi do popełnienia 
„poważnej moralnej obrazy”. Argumen-
tacji tej nie podzielił trzyosobowy skład 
sędziowski, który praktyki aborcyjne 
wskazał jako konstytutywny element 

pakietu usług zdrowotnych kobiet. Reto-
ryka uzasadnienia o odrzuceniu pozwu 
przypomina argumenty proaborcyjnych 
organizacji. Twierdzą one, że aborcja 
jest podstawowym prawem kobiet, dla-
tego dostęp do niej nie może być w 
żaden sposób ograniczany. 
 
Obrońcy życia mają nadzieję, że stano-
we regulacje, takie jak to Kalifornii, zo-
staną zakazane na poziomie federal-
nym, dzięki zabiegom administracji Do-
nalda Trumpa. Działacze pro-life chcą 
także, by rząd skutecznie egzekwował 
tzw. Poprawkę Weldon. Pozwala ona 
ubezpieczycielom na sprzeciw sumienia 
wobec podmiotów, które otrzymują dota-
cje z Ministerstwa Zdrowia i Pomocy 
Humanitarnej Stanów Zjednoczonych 
(HHS).                                         Za: KAI 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

WŁOCHY: ROŚNIE ZAPOTRZEBOWANIE NA URLOP W KLASZTORZE 
 
We Włoszech rośnie popularność turystyki religijnej. Z należą-
cych do Kościoła hoteli, schronisk, domów pielgrzyma, akade-
mików oraz klasztorów korzysta rocznie 6 mln osób. Zapotrze-
bowanie na tego typu wypoczynek stale rośnie. W ciągu ostat-
nich dwóch lat liczba turystów się podwoiła. 
 
Jak informuje dziennik La Stampa, włoski Kościół posiada 3,5 
tys. takich ośrodków. Prowadzą je parafie, zgromadzenia za-
konne i diecezje. Nie oferują luksusu, lecz spokój, kontakt z 
naturą oraz możliwość regeneracji duchowej, dzięki bliskości 
obiektów sakralnych i posłudze kapłanów. We Włoszech, które 
żyją z turystyki, obiekty kościelne to zaledwie 1,6 proc. krajowej 
bazy noclegowej. Uzyskany w ten sposób dochód wspiera 
dzieła charytatywne i misje. Przeciętny 2-tygodniowy pobyt w 

obiekcie religijnym pozwala na sfinansowanie 50 posiłków w 
jadłodajni dla ubogich. 
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Tylko jedna trzecia kościelnych noclegów znajduje się w wiel-
kich miastach. Pozostałe są ulokowane w górach, na łonie 
natury bądź nad morzem. Z miast największą popularnością 
cieszy się Rzym. 
 

Kościelna sieć turystyczna oferuje też darmowy pobyt dla 
najuboższych. Inicjatywa zrodziła się podczas Jubileuszu Miło-
sierdzia i uczestniczy w niej kilkadziesiąt obiektów. W ciągu 
trzech lat zaoferowano nieodpłatnie 35 tys. noclegów. 

Za: www.vaticannews.va    
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

NAJMŁODSI BONIFRATRZY Z EUROPY 

SPOTKALI SIĘ W BARCELONIE 
 
W dniu 31.08.2019r. dobiegło końca 
trwające od niedzieli, 25 sierpnia 2019 
doroczne spotkanie braci scholastyków z 
prowincji europejskich. W tym roku go-
spodarzem spotkania była prowincja 
aragońska. W spotkaniu udział wzięło, 
wraz z braćmi odpowiedzialnymi za 
formację w poszczególnych prowincjach, 
26 braci.  
 
Z polskiej prowincji do Barcelony udało 
się 6 braci scholastyków ze swoim ma-
gistrem br. Sadokiem. Wśród 26 osobo-
wej grupy była również grup scholasty-
ków spoza Europy: Togo, Timor 
Wschodni i Madagaskar. 
 

Uczestnicy korzystając z gościnności 
konwentu w Barcelonie-Sant Boi brali 
udział wraz ze wspólnotą domową w 
codziennej modlitwie brewiarzowej, 
Eucharystii i wspólnych posiłkach. 
 

 
 
Przygotowane przez braci scholastyków 
zajęcia teoretyczne na wcześniej poda-
ne tematy dotykające codziennych 

aspektów życia zakonnego i jego misji 
przeplatane były zwiedzaniem prowa-
dzonych w Barcelonie dzieł prowincji 
aragońskiej m. in. bracia mogli zwiedzić 
szpital ogólny oraz ośrodek dla osób 
chorych psychicznie, szpital dziecięcy, 
zapoznać się z ośrodkiem dla osób 
bezdomnych oraz poznać prowadzoną w 
Manresie działalność dla uchodźców. 
 
W trakcie spotkania była również możli-
wość zwiedzenia benedyktyńskiego 
klasztoru Montserrat oraz Manresy, 
gdzie mieści się grota, w której św. Igna-
cy Loyola napisał ćwiczenia duchowe. 
 
Szczególną wartością dorocznych zjaz-
dów scholastyków jest obok treści teore-
tycznych doświadczenie wielkiej różno-
rodności i międzynarodowości Zakonu. 

 Za: www.bonifratrzy.pl  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SZPITAL  NA  PERYFERIACH, 
CZYLI POLSCY LEKARZE W UGANDZIE 
 
Na pewno wielu z nas słyszało to powiedzenie, że „dobro mno-
ży się, gdy jest przekazywane.” Sam mogłem tego doświad-
czyć w ostatnich tygodniach w naszej misji – pisze do nas 
misjonarz, o. Józef Matuła. 
 
Przez trzy tygodnie, od 30 lipca do 20 sierpnia 2019 r.,  kardio-
lodzy z Fundacji Centrum Dobroczynności Lekarskiej z Krako-
wa, pracowali u nas i pomagali chorym. 
 

 
 
Misja medyczna o nazwie „Doctors Africa” to dzieło młodych 
lekarzy z Krakowa, którzy poświęcają swój wakacyjny czas, 
doświadczenie, talenty i energię, by pomagać najbardziej po-
trzebującym. 
 
Ci wspaniali ludzie przybyli do nas, by leczyć chorych, których 
nie stać na opiekę medyczną. Lekarze przywieźli ze sobą fa-

chowy sprzęt oraz dzielili się doświadczeniem i nowymi możli-
wościami z zakresu medycyny. Zrealizowali i zainicjowali wiele 
ciekawych, nowych pomysłów, idei i projektów charytatywnych i 
edukacyjnych, a przed wszystkim ofiarowali swoje serce, ra-
dość, uśmiech i czas dla tak wielu potrzebujących pacjentów. 
Nie zabrakło im również czasu dla dzieci i młodzieży z naszych 
szkół i parafii! 
 
Cel misji był podwójny – po pierwsze, aby w tym krótkim czasie 
dotrzeć do jak największej liczby pacjentów, tak, by mogli 
otrzymać konieczną pomoc, poradę i leczenie. Po drugie dążo-
no do tego, by stworzyć trwałą medyczną strukturę, w której 
istniejące już tutaj szpitale, ośrodki zdrowia i personel medycz-
ny, mogły efektywniej pomagać pacjentom. Właśnie dlatego 
nasi lekarze przeprowadzili szereg bardzo różnorodnych szko-
leń i wykładów dla tutejszego personelu. 
 
Medycy zaprezentowali działanie działanie nowoczesnych 
urządzeń medycznych i nauczyli, jak z nich korzystać. Poza 
tym lekarze odwiedzali szkoły, by rozmawiać z młodymi na 
temat zdrowia i ochrony życia ludzkiego. Lekarze z Krakowa 
bardzo szybko zyskali wielu nowych przyjaciół, a kurs pierwszej 
pomocy cieszył się żywym zainteresowaniem wszystkich 
uczniów! Dzieci uczyły się, jak bezpiecznie wzywać pomocy i 
jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Każdy 
mógł przy tym wypróbować na sobie działanie stetoskopu i 
posłuchać bicia własnego serca. 
 
Mało tego, pomysłowi „Doctors Africa” byli bardzo wspaniało-
myślni i w krótkim czasie urządzili, przy pomocy niewielkich 
środków, mały płac zabaw dla dzieci z naszej szkoły w Kakoo-
ge. Nowe huśtawki i inne prezenty sprawiły niesamowitą ra-
dość i frajdę dla wszystkich dzieci! Interesujące warsztaty zaję-
ciowe i praca w grupach była bardzo ubogacająca i poszerza-
jąca horyzonty dla tutejszej młodzieży. 
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Lekarze z powołania 
 
Godnym podziwu było zaangażowanie i ofiarność naszych 
lekarzy, którzy codziennie w nowych, odległych miejscach 
starali się nieść pomoc i pomimo braków i trudnych warunków. 
Trzeba przyznać, że w ośrodkach zdrowia i szkołach odbiega-
jących bardzo od polskich standardów, radzili sobie wyśmieni-
cie! Nie tylko służąc fachowym zastosowaniem praktyki lekar-
skiej, skomplikowanych urządzeń czy wiedzą, ale w pierwszej 
lini starali się przyjąć każdą z osób z dobrym sercem, empatią i 
zrozumieniem. 
 
Życzliwość, dobre słowo otuchy i nadziei oraz poświęcony 
czas, mimo zmęczenia lekarzy, działał za każdym razem koją-
co i bardzo pozytywnie. W takiej sytuacji bariera językowa i 
kulturowa nie sprawiała już żadnego kłopotu. 
 
Lekarze leczą ale to Bóg jest tym, który uzdrawia 

 
Uczestnicy tegorocznej Misji Medycznej w Kakooge w krótkim 
czasie wykonali ogromną pracę i zapoczątkowali piękne dzieło! 
Pokazali czym jest Miłosierdzie chrześcijańskie w praktyce, a 
przy tym dali nadzieję i konkretną pomoc tak wielu ludziom! 
Widząc ogrom pracy i trudnych warunków życia i niewystarcza-
jącej ochrony zdrowia oraz ubóstwo tutaj panujące wcale ich 
się zrazili. Wręcz przeciwnie – mają nowe idee na przyszłość, 
by jeszcze lepiej pomagać i zachęcać innych lekarzy oraz stu-
dentów medycyny do pomocy i pracy w afrykańskich krajach. 
 
Wspaniali lekarze z Polski pokochali Afrykę, a przede wszyst-
kim tutejszych ludzi – chorych, cierpiących, dzieci i młodzież. 
Ofiarowali im dużo dobra i współczującego serca.  Towarzyszy-
li im, zostawiając wiele miłych wspomnień i radosnych wrażeń. 
Ubogacili również wielu Afrykańczyków polskim poczuciem 
humoru i radością życia oraz nadzieją na lepszą przyszłość. o. 
Józef Matuła/red.                                 Za: www.franciszkanie.pl  

 
 
 
 
 

 
 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

 
 

 
 
 

ZAPROSZENIE NA STUDIA 
MARIOLOGICZNE W „KOLBIANUM” 

 

Od 1 czerwca do 4 października 2019 r. 
Instytut Maryjno-Kolbiański „Kolbianum” 
w Niepokalanowie prowadzi rekrutację 
na studia mariologiczne. „Kolbianum” od 
początku istnienia włączone jest w struk-
tury Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Studia 
adresowane są do osób duchownych, 
jak i świeckich.  
 

Mówi profesor UKSW, franciszkanin – o. 
Grzegorz Maria Bartosik: Kolejna grupa 
adresatów Instytutu Maryjno-Kolbia-
ńskiego „Kolbianum” to abslowenci 
wszystkich innych wyższych, zarówno 
magisterskich, jak i licencjackich stu-
diów. Ci mogą podjąć dwuletnie pody-
plomowe studia mariologiczne. Trzecią 
grupę, która może zgłębiać w Kolbianum 
wiedzę mariologiczną, stanowią absol-
wenci szkół średnich. 
 
O. Grzegorz Maria Bartosik podkreśla, 
że ci, którzy podejmują studia w Instytut 

Maryjno-Kolbiański „Kolbianum”, czynią 
to z potrzeby lepszego poznania Maryi. 
 
Choć Instytut Maryjno-Kolbiański „Kol-
bianum” jest jednostą Uniwerytetu Ste-
fana wyszyńskiego, zajęcia odbywają się 
zawsze w Niepokalanowie. Studentów 
czekają w roku akademickim 2019/2020 
– cztery tygodniowe zjazdy dydaktyczne. 
Piąty zjazd przenaczony jest na sesję 
egzaminacyjną. Szczegółowe informacje 
na temat studiów znajdą Czytelnicy na 
stronie www.kolbianum.franciszkanie.pl 
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Witryna Tygodnia 
 

 
 

 
 

 

O. ZDZISŁAW KIJAS OFMConv – „BREWIARZ EKOLOGA” PO WŁOSKU 
 

Nowa książka o. Zdzisława Józefa Kija-
sa „Brewiarz ekologa” (Wydawnictwo 
Effatà, Turyn 2019, s. 256) zostanie 
zaprezentowana 5 grudnia 2019 r. na 
targach małych i średnich wydawnictw 
Più libri più liberi („Więcej książek, bar-
dziej wolni”) w centrum kongresowym 
„La Nuvola” w dzielnicy EUR w Rzymie. 
 
Publikacja jest świadectwem głębokiej i 
zawsze żywej wrażliwości Kościoła na 
piękno stworzenia i zagadnienie naszej 
odpowiedzialności w odniesieniu do 
niego; jest to zarazem dowód, że fran-
ciszkanie zawsze zwracają uwagę na 
wartości ekologii. 

 
 
Brewiarz zawiera teksty religijne i świec-
kie, papieży i mnichów, poetów i przy-
rodników, pisarzy starożytnych i współ-
czesnych. Nie mówi się dużo o przyro-
dzie, ale raczej to ona sama mówi o 
sobie, o swoim pięknie, o swojej we-

wnętrznej harmonii i o swojej potrzebie 
istnienia dla ludzi. 
 
W przedmowie kard. Peter K. A. Turk-
son, prefekt Dykasterii ds. Integralnego 
Rozwoju Człowieka, pisze: „Szczególnie 
cieszę się, że mogę zaprezentować ten 
tom ludziom dobrej woli, którzy pragną 
wychwalać Stwórcę wraz ze wszystkimi 
Jego stworzeniami”. 

Za: www.ofmconv.net   
 

Książka o. prof. Zdzisława Kijasa została 
wydana także w jezyku polskm przez 
wydawanicwo jezuitów WAM w Krako-
wie. red 
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Odeszli do Pana 
 

 
 
 

ŚP. KS. JERZY KRÓLAK SDB (1952 – 2019) 
 

 

27 sierpnia, w wieku 67 lat odszedł do 
Pana ks. Jerzy Królak SDB, współbrat 
ze wspólnoty pw. św. Franciszka Sale-
zego w Łomiankach. 
 
Śp. Ks. Jerzy Królak SDB urodził się 
12.02.1952 r. w Węgrowie. Pochodził z 
rodziny rolniczej. Jego rodzicami byli 
Adolf i Zofia z d. Gręda. W roku 1965 
ukończył szkołę podstawową. W latach 
1965-67 był aspirantem w zakładzie 
salezjańskim w Sokołowie Podlaskim, 
gdzie kontynuował swoją edukację 
szkolną oraz przygotowywał się do 
wstąpienia do nowicjatu salezjańskiego. 
Do nowicjatu Towarzystwa Salezjań-
skiego w Kutnie-Woźniakowie wstąpił w 
sierpniu 1967 i ukończył go złożeniem 
pierwszej profesji zakonnej w dniu 
16.08.1968 r. Po zakończeniu formacji 
nowicjackiej uzupełniał wykształcenie w 
zakresie szkoły średniej w scholastyka-
cie salezjańskim w Czerwińsku nad 
Wisłą. W roku 1971 zdał egzamin matu-
ralny w Korespondencyjnym Liceum 
Ogólnokształcące w Sierpcu. W latach 
1971-1973 odbył studia  filozoficzne. 
Profesję wieczystą złożył w Czaplinku 

24.06.1976 r.  Studia teologiczne odbył 
w Wyższym Seminarium Duchownym 
Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie 
nad Wartą w latach 1973-1977, zwień-
czone przyjęciem święceń kapłańskich  
7.06.1977 r. oraz uzyskaniem magiste-
rium z teologii na KUL. 
 
Po święceniach pracował przez rok jako 
wikariusz w parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Skrzatuszu k. Piły (1977-78). 
Następnie złożył prośbę o wyjazd do 
pracy misyjnej i po otrzymaniu zgody 
przełożonych został skierowany do 
Belgii na naukę j. francuskiego (IX-XII 
1978). Po odbyciu kursu językowego od 
9.12.1978 r. do roku 1995 pracował jako 
misjonarz w Zairze (Afryka). W między-
czasie w 1989 r. uzyskał licencjat i ma-
gisterium z nauk społecznych na ATK w 
Warszawie. W latach 1995-2002 praco-
wał jako misjonarz w Salezjańskim 
Okręgu Wschodnim, który obejmował 
salezjanów pracujących w krajach byłe-
go Związku Radzieckiego. W roku 2002 
powrócił do macierzystej Inspektorii 
Pilskiej i do 2003 r. pracował w parafii 
pw. M.B. Królowej Polski w Nowogródku 

Pomorskim, a następnie w parafii pw. 
Trójcy Świętej w Czaplinku (2003-2004). 
W latach 2004-2008 powrócił do posługi 
misyjnej i pracował w Zambii (Afryka). 
 
Od lutego 2008 r. przebywał we Wspól-
nocie Salezjańskiej pw. św. Jana Bosko 
w Bydgoszczy. Następnie przez trzy lata 
posługiwał duszpastersko w parafii pw. 
św. Rodziny w Pile (2008-2011). W 
latach 2011-2013 posługiwał w parafii 
pw. św. Jana Chrzciciela w Lubrzy. Po 
kilkumiesięcznym pobycie w szpitalu i 
powrocie do zdrowia został skierowany 
do parafii pw. św. Jan Bosko w Pile, 
gdzie przebywał w latach 2013-2018. 1 
sierpnia 2017 r. przejął obowiązki  kape-
lana Szpitala Specjalistycznego w Pile, 
które pełnił do 15.05.2018 r. Od 
6.01.2019 r. przebywał jako rezydent 
Wspólnocie Zakonnej pw. św. Francisz-
ka Salezego w Łomiankach. 
 
Zmarł nagle w Łomiankach 27.08.2019 
r. w 67 roku życia, 51 profesji zakonnej i 
43 kapłaństwa. Opr. Ks. Adam Popław-
ski SDB          Za: www.pila.salezjanie.pl  

 

ŚP. KS. JAN URBAŃCZYK SDB (1960 – 2019) 
 

Dnia 27 sierpnia 2019 roku odszedł do 
Pana ks. Jan Urbańczyk, salezjanin, w 
59. roku życia, 38. roku ślubów zakon-
nych, 31. roku kapłaństwa. 
 
Msza św. żałobna została odprawiona w 
sobotę 31 sierpnia 2019 roku w sanktua-
rium Matki Bożej Wspomożenia Wier-
nych w Oświęcimiu.  
 
Historia życia zakonnego: 
 
1981-1982 Kopiec – nowicjat 
22.08.1982 Kopiec – pierwsze śluby 
zakonne 
1982-1984 Kraków – postnowicjat 
1984-1985 Oświęcim – asystencja 
08.09.1988 Turyn (Włochy) – śluby 
wieczyste 
1985-1989 Kraków – studia teologiczne 
15.06.1989 Kraków – święcenia kapłań-
skie 

 

 
 
1989-1991 Oświęcim – Jagiełły – nau-
czyciel w szkole zawodowej 

1991-1992 Kraków – Konfederacka – 
administrator 
1992-1993 Kielce – duszpasterz i kate-
cheta 
1993-1995 Kielce – administrator i kate-
cheta 
1995-1998 Przemyśl – duszpasterz i 
katecheta 
1998-2004 Świętochłowice – katecheta 
2004-2005 Staniątki – rektor ośrodka 
duszpasterskiego 
2005-2007 Witów – wikariusz parafii i 
katecheta 
2007-2015 Kraków – os. Piastów – 
ekonom i katecheta 
2015-2019 Oświęcim – Jagiełły – eko-
nom 
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu 
wieczne spoczywanie!  

Za: www.sdb.org.pl  
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ŚP. KS. STANISŁAW CYGANIK CR (1937 – 2019) 
 

24 sierpnia 2019 r. zakończył wszystkie 
swoje ziemskie trudy Stanisław Cyganik, 
kapłan Polskiej Prowincji Zmartwych-
wstańców. Zgon nastąpił w Czerniakow-
skim Szpitalu w Warszawie.  
 
Pochodził z dalszych okolic Krakowa. 
Urodził się 2 VIII 1937 r. w Czułowie. Był 
synem Franciszka i Salomei Doczkał. 
Ochrzczony został 7 VIII tego roku w 
kościele Św. Kazimierza w Rybnej. 
Uczył się w rodzinnych stronach i w 
Małym Seminarium Zmartwychwstań-
ców w Poznaniu. Bierzmowanie przyjął 
15 VI 1952 r. Nowicjat odbył w Bartni-
kach koło Skierniewic, gdzie przybył 1 IX 
1952 r. 14 tego miesiąca miał obłóczyny, 
śluby zakonne 2 II 1954 r. Naukę konty-
nuował w Poznaniu i w Krakowie, gdzie 
złożył wieczystą profesję 2 II 1957 r. i 
przyjął święcenia kapłańskie 26 VI 1960 
r. – był pomocnikiem mistrza nowicjatu 
(socjuszem) w Bartnikach do 1964 r. 
Pomagał też w pracy parafialnej tamże i 

kontynuował w Poznaniu na Wildzie 
1964/5, następnie w Drawsku Pomor-
skim od 1969 r. i w Kościerzynie.  
 

 
 

28 VIII 1972 r. został wikariuszem i 
katechetą w Gdańsku-Wrzeszczu. 1 VIII 
1976 r. otrzymał nominację na probosz-
cza i przełożonego w Sulisławicach 
(odnawiał polichromię w dużym kościele 
i remontował organy), a 16 VIII 1980 r. 
na proboszcza parafii Św. Kazimierza w 
Warszawie (wpro-wadził neokatechu-
menat). Od 1 I 1983 r. należał też do 
Rady Prowincjalnej. W latach 1989/93 
był przełożonym w Krakowie przy ul. 
Szkolnej oraz proboszczem. Od 27 VIII 
1999 r. pomagał u Św. Katarzyny w 
Krokowej, a od 2007 r. w Sulisławicach. 
Grywał na organach i opracował mu-
zycznie dwa tomy pieśni kościelnych. 
Nie były drukowane. Zmarł na początku 
83 roku życia, w 66 roku powołania 
zakonnego i 59 roku kapłaństwa. Po-
chowany został na sulisławskim cmenta-
rzu. Ks. Bolesław Micewski CR 

Za: www.zmartwychwstancy.pl 

 
ŚP. KS. STANISŁAW LESIAK CR (1949 – 2019) 

 

9 sierpnia 2019 r. w Busku Zdroju za-
kończył swoją ziemską pielgrzymkę 
Stanisław Lesiak, kapłan Polskiej Pro-
wincji Zmartwychwstańców.  
 
Pochodził z dawnej Sandomierszczyzny 
(teraz radomskie). Urodził się 10 X 1949 
r. w Międzyborzu koło Opoczna. Był 
synem Józefa i Weroniki Telus. 
Ochrzczony został w kościele parafial-
nym Św. Mikołaja biskupa w Libiszowie, 
bierzmowany 1959 r. Uczył się tamże i w 
Niższym Seminarium Zmartwychwstań-
ców w Poznaniu. Przybył do Nowicjatu w 
Bartnikach 1 VII 1969 r. Obłóczyny miał 
25 VIII tegoż roku, pierwsze śluby 26 
VIII 1970 r. Studiował w Instytucie Teo-
logicznym Księży Misjonarzy w Krako-
wie. Święcenia kapłańskie przyjął 19 VI 
1976 r. tamże. Był wikarym i katechetą 
w Krokowej od 1 VIII tego roku, w 

Wierzchowie od 18 VIII 1978 r., w Ko-
ścierzynie od 20 VIII 1979 r.  
 

 
 

Około 1985 r. udał się do Brazylii a w 
następnym roku został już proboszczem 
parafii Matki Boskiej Królowej Pokoju w 
Vila Ida koło San Paulo. Około 1989 r. 
powrócił do kraju i został katechetą w 
Kościerzynie 31 VIII 1989 r., następnie 
od 31 VIII 1990 r. w Wierzchowie, a od 
29 VIII 1992 r. w Złocieńcu. Od 27 VIII 
1999 r. był kapelanem zmartwychwsta-
nek w Stryszawie, a od 2002 r. kapela-
nem Szpitala Jana Pawła II w Krakowie. 
Następnie przeniesiono go do Poznania 
na kapelana Szpitala Hipolita Cegiel-
skiego. Po 3 latach został kapelanem 
Szpitala Czerniakowskiego w Warsza-
wie.  
 
Zmarł w 70 roku życia, 51 powołania i 47 
kapłaństwa. Ks. Bolesław Micewski CR.   

Za: www.zmartwychwstancy.pl 

 
ŚP. KS. BOGUSŁAW BORZYSZKOWSKI CR (1937 – 2019) 

 

31 lipca 2019 r. w Puckim Hospicjum 
zakończył na zawsze swoje ziemskie 
śpiewanie Ks. Bogusław Borzyszkowski, 
kapłan Polskiej Prowincji Zmartwych-
wstańców.  
 
Pochodził z Kaszub. Był synem Jana i 
Franciszki Skuniewskiej, zamieszkałych 
w Kościerzynie. Urodził się 14 VII 1937 
r. Ochrzczony został 24 tego miesiąca i 

roku. Bierzmowanie przyjął 17 VI 1948 r. 
Wiedzę ogólną i muzyczną zdobył w 
rodzinnym mieście. Wcześnie udzielał 
się tam również w chórze kościelnym i 
szkolnym.  
 
Nowicjat zmartwychwstańców odbył w 
Bartnikach koło Skierniewic od 31 VIII 
1956 r. Obłóczyny miał 1 II tego roku, 
śluby zakonne 2 II 1958 r. Studiował w 

krakowskim Instytucie Teologicznym 
Księży Misjonarzy. Święcenia kapłań-
skie przyjął 8 VI 1963 r.  
 
Już na początku klerykatu tworzył melo-
die do moich wierszy religijnych i śpie-
wał je w naszym kościele. Praktykę 
duszpasterską miał na poznańskiej 
Wildzie.  
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Studiował też muzykologię w tamtejszej 
Wyższej Szkole Muzycznej, uzyskując 
magisterium artyzmu. Uczył śpiewu i 
dyrygował naszym Chórem Zmartwych-
wstanie.  
 
W latach 1977 – 1983 był rektorem 
kościoła Matki Boskiej Królowej przy 
Rynku Wildeckim i przełożonym domu. 
Od 1986 r. należał do Zespołu Rekolek-
cyjnego i uczył śpiewu w Niższym Semi-
narium Duchownym Zmartwychwstań-
ców.  

 

1 IX 1993 r. został przełożonym w 
Gdańsku-Wrzeszczu. W 2003 r. poma-
gał na naszym Jackowie w Chicago. 
2004 r. był ojcem duchownym naszego 
Wyższego Seminarium Duchownego na 
Zakrzówku przy ul. Ks. Pawlickiego w 
Krakowie.  
 
Od 2008 r. stale przebywał w nadbałtyc-
kich Dębkach, pomagając współbra-
ciom w duszpasterstwie świątecznym. 
Zmarł w wieku 83 lat, w 53 roku powoła-
nia zakonnego i 47 roku kapłaństwa. Ks. 
Bolesław Micewski CR 

Za: www.zmartwychwstancy.pl
 

 


