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Wiadomość Tygodnia 
 

PAPIEŻ W MOZAMBIKU I NA MADAGASKARZE 
 

 
 

MOZAMBIK ŻYJE WIZYTĄ FRANCISZKA 
 

Mozambik zgotował Papieżowi prawdziwie afrykańskie gorące 
powitanie. Jak mówi obecny na miejscu polski misjonarz cały 
kraj żyje wizytą Ojca Świętego. 
 
Ludzie są świadomi napięć i problemów, z którymi boryka się 
ich ojczyzna. Starsi pamiętają wizytę Jana Pawła II, która w 
1988 r. stała się impulsem do pokojowych przemian. Liczą, że 
tym samym może być dziś wizyta Franciszka. Dlatego sponta-
nicznie okazują mu swą radość, masowo witają go na ulicach. 
Wszędzie są tłumy. Papieski samochód z trudem przemiesz-
cza się po mieście. Mówi o tym Radiu Watykańskiemu o. Ry-
szard Kościcki, misjonarz ze Zgromadzenia Najświętszych 
Serc Jezusa i Maryi, który od 15 lat posługuje w Mozambiku. 
 
“Wszyscy żyją tą wizytą, wszyscy bez względu na wyznanie. 
Bo my chrześcijanie nie jesteśmy już w Mozambiku większo-
ścią. Pierwsi misjonarze przyjechali tu już w XV w., ale dziś 
muzułmanów jest już więcej. Bywa tak, że w jednej rodzinie 
jest ojciec, który się modli w Kościele anglikańskim, żona w 
naszym Kościele katolickim, a dzieci idą albo do muzułmanów, 
albo do jakiejś sekty. Ale wszyscy żyją tą wizytą. Widzieliśmy 

przejazd Papieża z pałacu prezydenckiego. Franciszek jechał 
papamobile, a na ulicach tłumy. Na spotkanie z Franciszkiem 
zjechała się młodzież z całego kraju – powiedział papieskiej 
rozgłośni polski misjonarz. – Ludzie dużo oczekują od tej wizy-
ty. Jesteśmy zmęczeni wojną. Na północy Mozambiku docho-
dzi do ataków. Nie wiemy czy to muzułmanie czy ktoś inny. W 
marcu i kwietniu przeszły dwa cyklony. Ludzie ucierpieli. Jest 
to więc dobry moment na wizytę Papieża. On sam powiedział, 
że nie przyjeżdża tylko do katolików, ale do wszystkich Mo-
zambijczyków. I to nam też powtarzali w telewizji od dłuższego 
czasu. Już od 20 dni trwało w telewizji odliczanie, ile dni pozo-
stało do wizyty, mówiono jak się przygotować. Każda diecezja 
się przygotowała i każda przysłała swoją delegację, w której są 
nie tylko katolicy, ale też wyznawcy innych religii.”  

Za: www.vaticannews.va 
 

PRZEMÓWIENIE DO KONSEKROWANYCH  
I DUCHOWNYCH W MOZAMBIKU 

 
„Drodzy Bracia Kardynałowie, 
Bracia Biskupi, 
Drodzy kapłani, zakonnice, zakonnicy i seminarzyści, 

http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.vaticannews.va/
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Drodzy katecheci i animatorzy wspólnot chrześcijańskich, 
Bracia i siostry, dzień dobry! 
 
Dziękuję biskupowi Hilario za słowa powitania, które skierował 
do mnie w imieniu was wszystkich. Pozdrawiam was wszyst-
kich z miłością i wdzięcznością. Wiem, że podjęliście wielki 
trud, aby tu być. Razem chcemy ponowić odpowiedź na powo-
łanie, które niegdyś sprawiło, że zapłonęły nasze serca, a w 
którego rozpoznaniu i potwierdzeniu w misji dopomógł nam 
Kościół Święty, Matka nasza. 
 
Dziękuję za wasze świadectwa, które mówią o chwilach trud-
nych i poważnych wyzwaniach, jakie napotykacie, uznając 
ograniczenia i słabości, ale także podziwiając miłosierdzie 
Boga. Z przyjemnością usłyszałem z ust katechetki: „Jesteśmy 
Kościołem żyjącym w bohaterskim ludzie”. Dziękuję! Lud ten 
jest doświadczony w cierpieniu, ale podtrzymuje żywą nadzie-
ję. Z tą zdrową chlubą z waszego ludu, która zachęca nas do 
odnowienia wiary i nadziei, chcemy dzisiaj ponowić nasze 
„tak”. Jakże szczęśliwy jest Kościół Święty, Matka nasza, sły-
sząc z waszych ust umiłowanie dla Pana i misji, którą wam 
powierzył! Jakże jest szczęśliwy, widząc wasze pragnienie 
powracania zawsze do „pierwotnej miłości” (Ap 2,4)! Proszę 
Ducha Świętego, aby zawsze dawał wam jasność nazywania 
rzeczywistości po imieniu, odwagę proszenia o przebaczenie i 
zdolność uczenia się słuchania tego, co On chce nam powie-
dzieć. 
 

 
 
Drodzy bracia i siostry, bez względu na to, czy nam się to 
podoba, czy też nie, jesteśmy wezwani do stawienia czoła 
rzeczywistości takiej, jaka jest. Czasy się zmieniają i musimy 
uznać, że często nie wiemy, jak dopasować się do nowych 
czasów, do nowych scenariuszy; możemy marzyć o „cebuli 
egipskiej” (por. Lb 11, 5), zapominając, że Ziemia Obiecana 
jest przed nami, a nie z tyłu, i w tej tęsknocie za przeszłością 
zamienimy się w kamień, stajemy się „zmumifikowani”. To nic 
dobrego. Biskup, kapłan, siostra, katecheta zmumifikowany. 
To niedobrze. Zamiast wyznawać dobrą nowinę, głosimy coś 
szarego, co nie pociąga ani nie oświeca żadnego serca. Na 
tym polega pokusa. 
 
Znajdujemy się w tej katedrze poświęconej Niepokalanemu 
Poczęciu Dziewicy Maryi, aby dzielić się tym, co dzieje się z 
nami jako rodziną; jako rodziną zrodzoną z owego „tak”, które 
Maryja wypowiedziała do anioła. Ani przez chwilę nie oglądała 
się wstecz. O tych wydarzeniach początków tajemnicy Wciele-
nia opowiada św. Łukasz Ewangelista. W sposobie, w jaki to 
czyni być może uda nam się odkryć odpowiedzi na pytania, 
jakie dziś sformułowaliście, dzisiaj – biskupi, kapłani, siostry, 
katecheci … seminarzyści – nie uczyniliście ich dzisiaj [śmieją 

się] – a także znaleźć bodziec konieczny, by odpowiedzieć z 
taką samą wielkodusznością i równie ochoczo, jak Maryja. 
 
Św. Łukasz przedstawia równolegle wydarzenia dotyczące św. 
Jana Chrzciciela i wydarzenia dotyczące Jezusa Chrystusa. 
Ma w ten sposób zamiar, poprzez porównanie sprawić, byśmy 
odkryli to, co się zatraca ze sposobu bycia Boga i z naszego 
odnoszenia się do Niego w Starym Testamencie, oraz nowy 
sposób, jaki przynosi nam Syn Boży, który stał się człowie-
kiem. Sposób, w Starym Testamencie, który się wyczerpuje, i 
inny nowy sposób, który przynosi Jezus. 
 
Należy podkreślić, że w obu zwiastowaniach – Jana Chrzcicie-
la i Jezusa – jest anioł. Jednak w jednym przypadku objawie-
nie ma miejsce w Judei, w najważniejszym mieście – Jerozo-
limie – i w miejscu nie byle jakim, lecz w świątyni i to w jej 
wnętrzu, w miejscu Świętym Świętych. Anioł zwraca się do 
mężczyzny, co więcej – kapłana. Natomiast zapowiedź wcie-
lenia ma miejsce w Galilei, najbardziej odległym i konfliktowym 
z regionów, w małej wiosce – Nazarecie – w domu, a nie w 
synagodze, czy miejscu świętym, jest ono skierowane do oso-
by świeckiej, a co więcej – kobiety, nie do kapłana, nie do 
mężczyzny. Kontrast jest ogromny Co się zmieniło? Wszystko. 
Wszystko się zmieniło. W tej zmianie odnajdujemy naszą naj-
głębszą tożsamość. 
 
Pytaliście mnie, co zrobić z kryzysem tożsamości kapłańskiej, 
jak go przezwyciężyć. Właściwie to, co zamierzam powiedzieć 
o kapłanach, jest czymś, co wszyscy (biskupi, katecheci, oso-
by konsekrowane, seminarzyści) powinniśmy pielęgnować i 
promować. Będę mówił do wszystkich. 
 
W obliczu kryzysu tożsamości kapłańskiej być może musimy 
opuścić miejsca ważne i dostojne. Musimy powrócić do miejsc, 
w których zostaliśmy powołani, gdzie było oczywiste, że inicja-
tywa i moc pochodziły od Boga. Nikt z nas nie został powołany 
do ważnego miejsca, nikt. Czasami mimowolnie, bez winy 
moralnej, przyzwyczajamy się do utożsamiania naszej co-
dziennej działalności kapłańskiej, zakonnej, osób konsekrowa-
nych, katechetów z pewnymi obrzędami, ze spotkaniami i 
rozmowami, gdzie miejsce, które zajmujemy na spotkaniu, 
przy stole lub w auli, jest hierarchiczne. Jesteśmy bardziej 
podobni do Zachariasza niż do Maryi. „Sądzę, że nie przesa-
dzamy mówiąc, że kapłan jest osobą bardzo małą: niezmierna 
wielkość daru, którym jest dana nam posługa, sprawia, że 
należymy do najmniejszych z ludzi. Kapłan jest najbiedniej-
szym z ludzi, – tak kapłan jest najbiedniejszym z ludzi – jeśli 
Jezus go nie ubogaca swoim ubóstwem, jest najbardziej bezu-
żytecznym sługą, jeśli Jezus nie nazywa go przyjacielem, jest 
najbardziej nierozsądnym z ludzi, jeśli Jezus cierpliwie go nie 
poucza, jak Piotra, najbardziej bezradnym z chrześcijan, jeżeli 
Dobry Pasterz nie umacnia go pośrodku owczarni. Umacnia 
słabość kapłana, osoby konsekrowanej, katechety. Nikt nie 
jest mniejszy od kapłana, zdanego jedynie na swoje własne 
siły. Dlatego nasza modlitwa o obronę przed wszystkimi ata-
kami Złego jest modlitwą naszej Matki: jestem kapłanem, bo 
On spojrzał życzliwie na moją małość (por. Łk 1, 48)” (Homilia 
podczas Mszy św. Krzyżma, 17 kwietnia 2014 r., w: 
L’Osservatore Romano, wyd. polskie n. 5(362)/2014, s. 16). 
 
Bracia i siostry, powrót do Nazaretu powrót do Galilei może 
być sposobem na stawienie czoła kryzysowi tożsamości. Je-
zus nas wzywa, po swoim zmartwychwstaniu, do powrotu do 
Galilei, abyśmy Go spotkali. Trzeba powracać do Nazaretu, do 
pierwszego powołania, powracać do Galilei, aby rozwiązać 
kryzys tożsamości, byśmy się odnowili jako pasterze-
uczniowie-misjonarze. Sami mówiliście o pewnej przesadzie w 
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trosce o zapewnienie sobie zasobów dla dobrobytu osobiste-
go, „krętymi ścieżkami”, które często prowadzą w ostateczno-
ści do dawania pierwszeństwa działaniom z zapewnioną re-
kompensatą i stwarzają opory przed poświęceniem życia co-
dziennej trosce duszpasterskiej. Obraz tej prostej dziewczyny 
w jej domu, w przeciwieństwie do całej struktury świątynnej i 
Jerozolimy, może być lustrem, w którym postrzegamy nasze 
komplikacje, nasze troski zaciemniające i podkopujące wielko-
duszność naszego „tak”. 
 
Wątpliwości i potrzeba wyjaśnienia Zachariasza są dysonan-
sem wobec „tak” Maryi, która prosi jedynie o to, by mogła 
wiedzieć, jak się to wszystko stanie. Zachariasz nie może 
uniknąć troski o to, by kontrolować wszystko, nie może zrezy-
gnować z logiki bycia i poczucia odpowiedzialności oraz bycia 
sprawcą tego, co się wydarzy. Maryja nie wątpi, nie myśli o 
sobie: powierza się, ufa. Wyczerpujące jest przeżywanie relacji 
z Bogiem, tak jak to czyni Zachariasz, jak uczony w Prawie: 
zawsze przestrzegając zasad, zawsze biorąc pod uwagę, że 
wynagrodzenie jest proporcjonalne do włożonego wysiłku, że 
jeśli Bóg mi błogosławi, to jest to moją zasługą, że Kościół ma 
obowiązek uznania moich zalet i moich wysiłków… Wyczerpu-
jące jest przeżywanie relacji z Bogiem, tak jak to czyni Zacha-
riasz. Nie możemy uganiać się za tym, co przekłada się na 
osobiste korzyści. Nasze utrudzenie musi być raczej powiąza-
ne z naszą zdolnością do współczucia. Czy jestem zdolny do 
współczucia?. Są to zadania, w których nasze serce jest „po-
ruszone” i wzruszone. Bracia i siostry, Kościół żąda od nas 
zdolności do wzruszenia. Zdolności do wzruszenia. „Radujemy 
się z narzeczonymi, którzy się pobierają – życie duszpaster-
skie – , śmiejemy się z dzieckiem, które przynoszą do chrztu; 
towarzyszymy ludziom młodym, przygotowującym się do sa-
kramentu małżeństwa i życia w rodzinie; smucimy się z tymi, 
którzy otrzymują namaszczenie na szpitalnym łóżku; płaczemy 
z tymi, którzy chowają ukochaną osobę…” (Homilia podczas 
Mszy św. Krzyżma, 2 kwietnia 2015 r., w: L’ Osservatore Ro-
mano, wyd. polskie n. 5 (371)/2015, s. 22). Poświęcamy go-
dziny i dni, aby towarzyszyć tej matce z AIDS, temu dziecku, 
które zostało osierocone, owej babci, która troszczy się o wielu 
wnuków lub młodemu człowiekowi, który przybył do miasta i 
jest zrozpaczony, bo nie może znaleźć pracy. 
 
„Tyle emocji… Jeśli mamy otwarte serce, te emocje, tyle 
uczuć, trudzą serca duszpasterza. Dla nas, kapłanów historie 
naszych ludzi nie są kroniką aktualności: znamy naszych wier-
nych, możemy się domyślać, co dzieje się w ich sercach. A 
nasze serce, cierpiąc wraz z nimi, rozdziera się, dzieli się na 
tysiąc kawałków, jest wzruszone, zdaje się wręcz skonsumo-
wane przez ludzi: bierzcie, jedzcie. To jest słowo, jakie kapłan 
Jezusa stale szepcze, troszcząc się o swój wierny lud: bierzcie 
i jedzcie, bierzcie i pijcie… W ten sposób nasze kapłańskie 
życie dawane jest w służbie, w bliskości wiernemu Ludowi 
Bożemu…, to zawsze, zawsze trudzi” (tamże). Bracia i siostry, 
bliskość trudzi, zawsze trudzi. Bliskość świętego ludu Bożego, 
bliskość trudzi. Wspaniale jest się spotkać, kapłan, zakonnica, 
katecheta … zmęczeni bliskością. Odnowienie powołania 
często wymaga sprawdzenia, czy nasze zmęczenie i nasze 
troski mają związek z pewną „duchową światowością”, podyk-
towaną „urokiem tysiąca propozycji konsumpcji, z których nie 
możemy się otrząsnąć, aby podążać jako ludzie wolni drogami 
prowadzącymi nas do miłości naszych braci, do owczarni 
Pańskiej, do owiec oczekujących na głos swych pasterzy” 
(Homilia podczas Mszy św. Krzyżma, 24 marca 2016 r. w: L’ 
Osservatore Romano, wyd. polskie n. 3-4 (381)/2016,s. 7). 
Odnowienie powołania, naszego powołania oznacza podjęcie 
decyzji, powiedzenie „tak” i trudzenie się tym, co jest owocne 
w oczach Boga, który uobecnia, daje ciało swemu Synowi 

Jezusowi. Daj Boże, abyśmy w tym zbawiennym utrudzeniu 
znaleźli źródło naszej tożsamości i szczęścia. Bliskość trudzi a 
to zmęczenie jest świętością. 
 
Oby nasi młodzi odkryli w nas, że dajemy się „brać i jeść”, i 
niech to właśnie sprawia, aby pytali o naśladowanie Jezusa, 
tak aby zafascynowani radością codziennego dawania siebie, 
nie narzuconego, lecz dojrzewającego i wybieranego w mil-
czeniu i w modlitwie, zechcieli powiedzieć swoje „tak”. Ty, 
który wciąż zadajesz sobie pytanie lub jesteś już na drodze 
konsekracji definitywnej, uświadom sobie, że „niepokój i szyb-
kość tak wielu bodźców, które nas bombardują, sprawiają, że 
nie ma miejsca na tę ciszę wewnętrzną, w której dostrzegamy 
spojrzenie Jezusa i słyszymy Jego wołanie. W międzyczasie 
otrzymasz wiele propozycji dobrze opakowanych, które wydają 
się piękne i intensywne, choć z czasem zostawią cię tylko 
pustym, znużonym i samotnym. Nie pozwól, aby tak ci się 
przydarzyło, ponieważ turbina tego świata wciąga cię w bez-
sensowny bieg, bez ukierunkowania, bez jasnych celów. W ten 
sposób zmarnuje się wiele twoich wysiłków. Lepiej szukaj tych 
przestrzeni spokoju i ciszy, które pozwolą ci się zastanowić, 
pomodlić, spojrzeć lepiej w otaczający cię świat, a wtedy wraz 
z Jezusem będziesz w stanie rozpoznać, jakie jest twoje po-
wołanie na tej ziemi” (Adhort. ap. Christus vivit, 277). 
 
Ta gra kontrastów, przedstawiona przez św. Łukasza ewange-
listę, wcielenie w Nazarecie i zapowiedź skierowana do Zacha-
riasza w świątyni – ma swoją kulminację w spotkaniu dwóch 
kobiet: Elżbiety i Maryi. Dziewica odwiedza swoją starszą 
kuzynkę, a wszystko jest świętem, tańcem i uwielbieniem. Jest 
to taka część Izraela, która zrozumiała głęboką i zawrotną 
zmianę Boskiego planu: dlatego zgadza się na nawiedzenie, 
dlatego dziecko podskakuje w łonie. Przez chwilę w patriar-
chalnym społeczeństwie świat mężczyzn się wycofuje, milczy 
jak Zachariasz. Dzisiaj przemówiła do nas także katechetka, 
siostra, kobieta z Mozambiku, która przypomniała nam, że nic 
nie sprawi, byście zatracili entuzjazm do ewangelizacji, aby 
wypełnić wasze zobowiązania chrzcielne. Waszym powoła-
niem jest ewangelizacja; powołaniem Kościoła jest ewangeli-
zacja; tożsamością Kościoła jest ewangelizacja. Nie uprawia-
nie prozelityzmu! Prozelityzm nie jest ewangelizacją. Prozeli-
tyzm nie jest chrześcijański. Naszym powołaniem jest ewange-
lizacja. Tożsamością Kościoła jest ewangelizacja. A ta nasza 
siostra jest przedstawicielką tych wszystkich, którzy wychodzą 
na spotkanie swoich braci: zarówno tych, którzy nawiedzają 
jak Maryja, jak i tych, którzy pozwalając się nawiedzać, chętnie 
się godzą, aby ktoś inny ich przekształcił, dzieląc ich kulturę, 
ich sposoby przeżywania wiary i jej wyrażania. 
 
Troska, którą wyraziłaś, ukazuje nam, że inkulturacja zawsze 
będzie wyzwaniem, podobnie jak „podróż” między tymi dwie-
ma kobietami, które ulegną wzajemnej przemianie poprzez 
spotkanie i służbę. „Kościoły partykularne powinny promować 
aktywne formy inkulturacji, przynajmniej początkowe. Osta-
tecznie powinno się dążyć do tego, żeby przepowiadanie 
Ewangelii, wyrażonej w kategoriach właściwych dla kultury, 
gdzie jest ona głoszona, prowadziło do nowej syntezy z tą 
kulturą. Chociaż te procesy są zawsze powolne, niekiedy 
zbytnio paraliżuje nas lęk” (Adhort. apost. Evangelii gaudium, 
129). 
 
„Dystans” między Nazaretem a Jerozolimą uległ skróceniu, 
przestaje istnieć z powodu „tak” Maryi. Ponieważ odległości, 
regionalizmy i partykularyzmy, nieustanne budowanie murów, 
podważają dynamikę wcielenia, które zburzyło dzielący nas 
mur (por. Ef 2, 14). Wy – przynajmniej najstarsi – będący 
świadkami podziałów i urazów, które zakończyły się wojnami, 
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musicie być zawsze gotowi, by was „nawiedzono”, do skraca-
nia dystansów. Kościół Mozambiku jest zaproszony, by był 
Kościołem Nawiedzenia; nie może być częścią problemu kom-
petencji, pogardy i podziałów jedni przeciw drugim, ale rozwią-
zaniem, przestrzenią, w której możliwy jest szacunek, wymia-
na i dialog. Pytanie zadane o to, jak się zachować w odniesie-
niu do małżeństwa międzyreligijnego rzuca nam wyzwanie w 
związku z utrzymującą się skłonnością do rozdrabniania, ra-
czej do dzielenia niż jednoczenia. To samo dzieje się w rela-
cjach między narodowościami, między grupami etnicznymi, 
między tymi z północy a tymi z południa, między wspólnotami, 
kapłanami i biskupami. 
 
Jest to wyzwanie, ponieważ dopóki nie rozwinie się „kultura 
spotkania w wielokształtnej harmonii”, konieczny jest „stały 
proces, w którym bierze udział każde nowe pokolenie. Jest to 
praca powolna, praca żmudna, wymagająca gotowości inte-
growania się i nauczenia się tego”. Jest to niezbędny warunek 
„budowy narodu w pokoju, sprawiedliwości i braterstwie”, dla 
„rozwoju współżycia społecznego i budowania ludu, w którym 
różnice tworzą harmonijną całość w obrębie wspólnego projek-
tu” (tamże, 220-221). Tak, jak Maryja poszła do domu Elżbiety, 
podobnie również w Kościele musimy nauczyć się drogi, którą 
trzeba iść pośród nowych problemów, starając się nie dać 
sparaliżować przez logikę, która przeciwstawia, dzieli i potępia. 
Wyruszajcie w drogę i szukajcie odpowiedzi na te wyzwania, 
prosząc o pewną pomoc Ducha Świętego. On jest Nauczycie-
lem, który potrafi wskazać nowe drogi, którymi trzeba pójść. 
 
Ożywmy zatem nasz wybór powołaniowy, uczyńmy to w tej 
wspaniałej świątyni poświęconej Maryi, aby nasze wielkodusz-
ne „tak” wielbiło Pana i rozradowało ducha naszego ludu w 
Bogu, naszym Zbawicielu (por. Łk 1, 46-47). I napełni nadzie-
ją, pokojem i pojednaniem wasz kraj, nasz umiłowany Mozam-
bik! 
 
Proszę was, módlcie się za mnie i proście o modlitwę za mnie. 
Niech Pan was błogosławi a Najświętsza Dziewica niech nad 
wami czuwa. Dziękuję!                                     Za: www.deon.pl   
 

SWĄ OBECNOŚCIĄ PAPIEŻ EWANGELIZOWAŁ 
MADAGASKAR 

 
Malgasze są poruszeni otwartością i bezpośredniością Ojca 
Świętego. W entuzjastycznych komentarzach podkreśla się, że 
swym przybyciem Franciszek nie tylko docenił mieszkańców 
Madagaskaru, ale i wydobył na światło dzienne wartości „fiha-
vanana”, którymi szczycą się od wieków, a które obecnie zglo-
balizowana kultura jakby zepchnęła na boczny tor. 
 
„Franciszek zostawił na wyspie bardzo mocne przesłanie spo-
łeczne. Zadaniem władz jest przełożenie go teraz na konkret 
życia” – podkreśla pracujący w tym kraju o. Zdzisław Grad 
SVD. Polski misjonarz zauważa, że prezydent zobowiązał się 
przed Papieżem, że da z siebie wszystko, by wyciągnąć kraj z 
zastoju gospodarczego, cywilizacyjnego i wszechobecnej 
biedy. 
 
„Jeśli chodzi o rząd malgaski to przesłanie było jasne. Przede 
wszystkim nie zapominać o tych najmniejszych, żeby nikt nie 
poczuł się wyizolowany, zapomniany, opuszczony, czy wręcz 
znieważany. Papież z mocą podkreślił godność każdej osoby 
ludzkiej, także tej najmniejszej w systemie, najbiedniejszej. I 
za nimi się upomniał” – mówi polski werbista. Przypomina, że 
Ojciec Święty podkreślił, że struktury społeczne, które często 

są niesprawiedliwe, godzą w życie najbiedniejszych i w ich los. 
Powinny one wreszcie dostrzec odrzuconych i zapomnianych. 
Papież wiele mówił o tym, że na Madagaskarze każdy w końcu 
musi poczuć się u siebie. „Inny problem społeczny to oczywi-
ście wszechobecna korupcja, która zapewne będzie bolączką 
jeszcze przez długi czas. Naprawdę jest to choroba każdej 
klasy społecznej na Madagaskarze” – podkreśla o. Grad. 
Wskazuje, że Papież właśnie mówił o konieczności walki z 
korupcją, o nierówności różnych grup, o niesprawiedliwości 
społecznej, o cierpieniu biednych, ale także o potrzebie troski 
o ochronę stworzenia, czyli o wspólny dom. 
 
Papieska wizyta na Madagaskarze to wielki impuls dla Kościo-
ła, by jeszcze bardziej stawać po stronie ubogich i wykluczo-
nych. „Z drugiej strony pojawił się impuls do jeszcze bardziej 
dynamicznego głoszenia Ewangelii, bo Ojciec Święty swą 
obecnością ewangelizował Malgaszów” – mówi o. Grad. 
 

 
 
„Papież przyszedł przede wszystkim, jako siewca pokoju i 
nadziei. I myślę, że to Malgasze zrozumieli, bo przyszedł do 
nich, aby ich umocnić, podnieść na duchu w tej trudnej sytua-
cji, gdzie wielu wierzących niesie swój codzienny krzyż biedy, 
ucisku, braku nadziei, troski o najbliższych, braku pracy. Mimo 
tego wszystkiego Malgasze idą za Chrystusem i znajdują dla 
Niego czas” – podkreśla werbista. Zaznacza, że Papież przy-
szedł jako siewca pokoju i umocnienia nadziei. „Myślę, że to 
jest jego podstawowe przesłanie na Madagaskarze. Ta wizyta 
była też wielkim wydarzeniem ewangelizacyjnym. To była 
ewangelizacja przez obecność Papieża, przez jego bycie z 
ludźmi” – mówi papieskiej rozgłośni o. Grad.  

Za: www.vaticannews.va  
 

PRZEMÓWIENIE DO KONSEKROWANYCH 
I DUCHOWNYCH NA MADAGASKARZE 

 
Drodzy bracia i siostry, 
 
Dziękuję wam za serdeczne powitanie. Chciałbym skierować 
moje pierwsze słowa szczególnie do wszystkich kapłanów i 
osób konsekrowanych, którzy nie mogli odbyć podróży z po-
wodu problemów zdrowotnych, ciężaru lat lub jakichś niedo-
godności. 
 
Kończąc moją wizytę tutaj na Madagaskarze, widząc waszą 
radość, ale także myśląc na nowo o wszystkim, co przeżyłem 
w tym tak krótkim czasie na waszej Wyspie, wypływają z mego 
serca następujące słowa Jezusa zapisane w Ewangelii św. 
Łukasza, gdy rozradowany powiedział: 
 
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te 
rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostacz-

http://www.deon.pl/
http://www.vaticannews.va/
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kom” (10, 21). Radość tę potwierdzają wasze świadectwa, 
ponieważ nawet to, co ukazujecie jako problemy, jest oznaką 
żywego, dynamicznego Kościoła, który stara się być każdego 
dnia obecnością Pana. 
 
Jest to zachętą do wdzięcznej pamięci o tych, którzy nie bali 
się i postawili na Jezusa Chrystusa i Jego królestwo, a dziś 
macie udział w ich dziedzictwie. Myślę o zgromadzeniu misjo-
narzy, jezuitach, Siostrach św. Józefa z Cluny, Braciach Szkół 
Chrześcijańskich, saletynach i wszystkich innych pionierach, 
biskupach, kapłanach i osobach konsekrowanych. Ale myślę 
też o wielu świeckich, którzy w trudnych czasach prześlado-
wań, kiedy wielu misjonarzy i ludzi konsekrowanych musiało 
wyjechać, byli tymi, którzy podtrzymywali płomień wiary na 
tych ziemiach. Zachęca to nas do przypomnienia sobie nasze-
go chrztu, jako pierwszego i największego sakramentu, przez 
który zostaliśmy naznaczeni pieczęcią dzieci Bożych. Cała 
reszta jest wyrazem i przejawem tej pierwotnej miłości, do 
której odnowienia jesteśmy zawsze wezwani. 
 
Cytowane przez mnie zdanie Ewangelii należy do modlitwy 
uwielbienia wzniesionej przez Pana, gdy powitał siedemdzie-
sięciu dwóch uczniów powracających z misji. Podobnie jak wy, 
podjęli oni wyzwanie bycia Kościołem „wychodzącym” i wrócili 
z pełnymi torbami, aby podzielić się wszystkim, co widzieli i 
usłyszeli. Odważyliście się wyjść i przyjęliście wyzwanie, aby 
nieść światło Ewangelii do różnych zakątków tej wyspy. 
 
Wiem, że wielu z was żyje w trudnych warunkach, gdzie bra-
kuje podstawowych usług (wody, elektryczności, dróg, środ-
ków komunikacji) lub zasobów ekonomicznych, by rozwijać 
życie i działalność duszpasterską. Wielu z was odczuwa na 
ramionach, nie mówiąc już o waszym zdrowiu, ciężar trudów 
apostolskich. Ale postanowiliście pozostać i być u boku swoje-
go ludu, ze swoim ludem. Dziękuję wam za to. Bardzo dzięku-
ję za wasze świadectwo i chęć pozostania tutaj, a nie czynie-
nia z powołania „przejścia do lepszego życia”! I pozostania 
tutaj ze świadomością, jak to powiedziała Siostra, „pomimo 
naszych nędz i słabości, angażujemy się całymi sobą we 
wspaniałą misję ewangelizacji”. Osoba konsekrowana (w sze-
rokim znaczeniu tego słowa) jest kobietą, mężczyzną, którzy 
nauczyli się i chcą trwać w sercu swego Pana i w sercu Jego 
ludu. 
 
Pierwszą rzeczą, jaką czyni Jezus witając i słuchając uczniów 
powracających z radością, jest chwalenie i błogosławienie 
swego Ojca, i to nam wskazuje aspekt fundamentalny naszego 
powołania. Jesteśmy mężczyznami i kobietami uwielbienia. 
Osoba konsekrowana jest zdolna do rozpoznawania i wska-
zywania obecności Boga tam, gdzie jest. Co więcej, chce żyć 
w Jego obecności, której nauczyła się rozkoszować, zasma-
kować i dzielić z innymi. 
 
W uwielbieniu odkrywamy naszą przynależność i naszą naj-
piękniejszą tożsamość, ponieważ uwielbienie uwalnia ucznia z 
obsesji „trzeba by było” i przywraca mu na nowo zamiłowanie 
do misji, a także zamiłowanie do przebywania ze swoim lu-
dem; pomaga mu doprecyzować „kryteria”, za pomocą których 
ocenia siebie samego, ocenia innych i wszelką działalność 
misyjną, aby uniknąć sytuacji, gdy czasami ma ona niewiele 
posmaku ewangelicznego. 
 
Często możemy ulec pokusie spędzania wielu godzin na roz-
mowach o „sukcesach” lub „porażkach”, „użyteczności” na-
szych działań lub „wpływie”, jaki możemy mieć. Dyskusje te w 
końcu zajmują pierwsze miejsce i są w centrum całej naszej 
uwagi. To nierzadko prowadzi nas do marzeń o ekspansjoni-

stycznych, drobiazgowych i dobrze nakreślonych, planach 
apostolskich… lecz typowych dla generałów pokonanych 
wojsk, którzy w ostateczności przekreślają naszą historię – jak 
również historię waszego ludu – która jest chwalebna, ponie-
waż jest historią ofiar, nadziei, codziennej walki, życia spędzo-
nego na służbie, wytrwałości w żmudnej pracy (por. Adhort. 
apost. Evangelii gaudium, 96). 
 
Wysławiając Boga uczymy się wrażliwości, żeby „nie stracić 
orientacji” i nie uczynić ze środków naszych celów, z rzeczy 
zbędnych tego, co ważne; nabywamy wolności uczenia się 
rozpoczynania procesów zamiast dążenia do zajmowania 
przestrzeni (por. tamże, 223); bezinteresowności promowania 
wszystkiego, co sprawia, że lud Boży rośnie, dojrzewa i wyda-
je owoce, zamiast chwalić się pewnym duszpasterskim „zy-
skiem” łatwym, szybkim, ale ulotnym. W pewnym sensie 
znaczna część naszego życia, naszej radości i naszej owoc-
ności misyjnej rozgrywa się w tym zaproszeniu Jezusa do 
uwielbienia. Jak to lubił podkreślać ten mądry i święty czło-
wiek, jakim był Romano Guardini: „Kto – w swoim wnętrzu, 
bezustannie, gdy tylko ma na to czas autentycznie i w żywym 
akcie – adoruje Pana, ten jest chroniony w prawdzie. Może 
popełniać wiele błędów, być rozchwiany i bezradny – a jednak 
pewne są końcowe kierunki i porządki jego istnienia” (Wyzna-
nie wiary, Poznań 2013, s.16). 
 

 
 
Siedemdziesięciu dwóch uczniów miało świadomość, że po-
wodzenie misji zależało od jej wypełniania „w imię Pana Jezu-
sa”. To ich zadziwiało. Nie z powodu ich cnót, ich nazwisk czy 
tytułów… Nie nosili ze sobą ulotek propagandowych ze swoimi 
podobiznami; to nie ich sława ani projekt urzekły i zbawiały 
ludzi. Radość uczniów zrodziła się z pewności czynienia 
wszystkiego w imię Pana, z przeżywania Jego projektu, 
uczestniczenia w Jego życiu, które umiłowali tak bardzo, że 
doprowadziło ich ono także do dzielenia go z innymi. 
 
Warto zauważyć, że Jezus podsumowuje działanie swoich 
uczniów mówiąc o zwycięstwie nad mocą Szatana, mocą, 
której my sami nigdy nie możemy pokonać, ale w imię Jezusa, 
jest to możliwe! Każdy z nas może zaświadczyć o tych bi-
twach… a także o pewnych porażkach. Kiedy wspominacie o 
niezliczonych obszarach, na których wypełniacie swoje dzieło 
ewangelizacji, prowadzicie tę walkę w imię Jezusa. W Jego 
imię pokonujecie zło, gdy uczcie wychwalać Ojca niebieskiego 
i kiedy z prostotą nauczacie Ewangelii i katechizmu, kiedy 
odwiedzacie i wspieracie chorego lub kiedy przynosicie pocie-
szenie pojednania. W Jego imieniu odnosicie zwycięstwo, 
dając pożywienie dziecku, ratując matkę przed rozpaczą, gdy 
jest sama wobec wszystkiego, dając pracę ojcu rodziny… 
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Zwycięską walką jest ta, którą się prowadzi, by zwalczać nie-
wiedzę, gdy daje się edukację. Wnoszeniem obecności Boga 
jest także pomoc w poszanowaniu we właściwym im ładzie i 
doskonałości wszystkich stworzeń, unikając ich zużycia lub 
wyzysku. Do oznak Jego zwycięstwa należy także zasadzenie 
drzewa lub pomoc w zapewnieniu rodzinie wody pitnej. Jakim 
znakiem zwycięstwa nad złem jest wasze staranie o przywró-
cenie zdrowia tysiącom osób! 
 
Nadal prowadźcie te bitwy, ale zawsze w modlitwie i wielbieniu 
Boga! 
 
Przeżywamy walkę także w nas samych. Bóg udaremnia 
wpływ ducha zła, ducha, który często napełnia nas „przesad-
nym zatroskaniem o osobiste przestrzenie autonomii i odprę-
żenia, prowadzącym do przeżywania własnych zadań jako 
czystego dodatku do życia, tak jakby nie stanowiły one części 
własnej tożsamości. Jednocześnie życie duchowe myli się z 
niektórymi momentami religijnymi przynoszącymi pewną ulgę, 
ale nie prowadzącymi do spotkania z innymi, do zaangażowa-
nia w świecie, do pasji ewangelizowania” (Adhort. apost. 
Evangelii gaudium, n. 78). W ten sposób zamiast być kobieta-
mi i mężczyznami uwielbienia, możemy stać się „profesjonali-
stami od sacrum”. Pokonajmy ducha zła na jego własnym 
terenie; tam, gdzie zachęca nas do przywiązania do bezpie-
czeństwa ekonomicznego, do przestrzeni władzy i ludzkiej 
chwały, odpowiedzmy przez odpowiedzialność i ewangeliczne 

ubóstwo, które prowadzą nas do oddania życia za misję (por. 
tamże, n. 76). Nie pozwólmy ukraść sobie radości misyjnej! 
 
Drodzy bracia i siostry, Jezus wychwala Ojca, ponieważ obja-
wił te rzeczy „maluczkim”. Jesteśmy maluczcy, ponieważ na-
szą radością, naszym szczęściem jest właśnie to objawienie, 
jakie nam uczynił: prostaczek „widzi i słucha” tego, czego nie 
mogą widzieć i słyszeć ani mędrcy, ani prorocy, ani królowie: 
obecności Boga w cierpiących i uciśnionych, w głodnych i 
spragnionych sprawiedliwości, w tych, którzy są miłosierni 
(por. Mt 5, 3-12, Łk 6, 20-23). Szczęśliwi jesteście, szczęśliwy 
jest Kościół ubogi i dla ubogich, ponieważ żyje będąc przesą-
czonym wonią swego Pana, żyje radośnie, głosząc Dobrą 
Nowinę zepchniętym na margines mieszkańcom ziemi, tym, 
których Bóg szczególnie umiłował. 
 
Przekażcie waszym wspólnotom moją miłość i bliskość, moją 
modlitwę i moje błogosławieństwo. Kiedy będę wam udzielał 
błogosławieństwa w imię Pana, zachęcam was do pomyślenia 
o waszych wspólnotach, o waszych miejscach misji, aby Pan 
nadal błogosławił wszystkim tym ludziom, gdziekolwiek się 
znajdują. Obyście nadal byli znakiem Jego żywej obecności 
pośród nas! 
 
I nie zapomnijcie się modlić i prosić o modlitwę za mnie! Dzię-
kuję!                    Za: www.deon.pl  

 
 
 
 

  Wiadomości z kraju 
 
 

 

XXVII PIELGRZYMKA RODZIN DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 
 

 
 

– Miłość, także małżeńska, musi być 
budowana na bezgranicznej miłości do 
Boga, który pomoże w chwilach trud-
nych. Bóg współdziała z tymi, którzy Go 
miłują – mówił metropolita krakowski 

abp Marek Jędraszewski podczas XXVII 
Pielgrzymki Rodzin do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej. Mszę św. koncelekbrowali 

biskupi: Jan Zając, Jan Szkodoń, Janusz 
Mastalski, a w uroczystości wziął udział 
m.in. Prezydent RP Andrzej Duda. 
 
Na początku Mszy św. głos zabrał ku-
stosz kalwaryjskiego sanktuarium o. 
Konrad Cholewa OFM, który życzył 
zebranym, by zawsze towarzyszył im 

Chrystusowy pokój i nadzieja. Stwierdził, 
że Jezus pragnie zapukać do drzwi 
domów i serc. Powitał metropolitę kra-
kowskiego abpa Marka Jędraszewskie-
go. 
 
– Ekscelencjo, wiemy jak wielką warto-
ścią dla ciebie jest każda ludzka rodzina. 

http://www.deon.pl/
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Wiemy, jak głęboko w twoim sercu leży 
troska o człowieka i jego godność. Dla-
tego właśnie w tej rodzinnej wspólnocie 
na Kalwarii zostanie wypowiedziana 
nasza wdzięczność za twoją troskę o 
rodzinę. Dziękujemy, że jako pasterz 
stajesz po stronie owiec – powiedział. 
Wyraził swą radość z licznej obecności 
rodzin, duchownych, osób życia konse-
krowanego, a także przedstawicieli 
władz świeckich. 
 
W homilii arcybiskup nawiązał do słów 
św. Pawła „Bóg z tymi, którzy Go miłują, 
współdziała we wszystkim dla ich do-
bra”. Stwierdził, że Bóg wyraził swą 
miłość do człowieka oddając Swego 
Syna. Ci, którzy przyjęli prawdę o Chry-
stusie, odpowiadają Bogu swoją miło-
ścią i doświadczają jego wsparcia. Bóg 
jest fundamentem godności i poczucia 
osobistej wartości. Z tego wynika prze-
słanie wyrażone słowami św. Paw-
ła „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko 
nam?” 
 
Bóg stworzył człowieka na swój obraz i 
podobieństwo dla miłości, zwłaszcza 
małżeńskiej i rodzinnej. Działał w życiu 
św. Joachima i św. Anny, a także Maryi i 
Józefa. Ewangelia przybliża niepokój 
Józefa, który w poczuciu odpowiedzial-
ności chciał oddalić od siebie Maryję. 
Uczynił jednak tak jak powiedział mu 
anioł i wziął małżonkę do siebie. Metro-
polita stwierdził, że miłość małżeńska 
musi być budowana na bezgranicznej 
miłości do Boga. 
 
Zauważył, że z rodzin tworzy się naród. 
Ewangelia św. Mateusza rozpoczyna się 
od rodowodu Jezusa, ponieważ dla 
Izraelitów bardzo ważne było pochodze-
nie i rodzina. Bóg stwarzając mężczyznę 
i kobietę na swój obraz i podobieństwo 
pobłogosławił im i przykazał, by zaludnili 
ziemię i czynili ją sobie poddaną. 
 
– Błogosławieństwo Boga spoczywa na 
kobiecie i mężczyźnie, jednoczących się 
w jedno ciało po to, by mieć własne 
potomstwo, a w konsekwencji budować 
naród i w tym rozwoju z pokolenia na 
pokolenie upatrywać nieomylnych zna-
ków Bożego błogosławieństwa – powie-

dział arcybiskup. 
 
Przyznał, że współczesna kultura kwe-
stionuje te wartości, odrzucając Boga. 
Jego negacja sprawia, że człowiek po-
zostaje osamotniony. Opieranie się 
wyłącznie na rozumie doprowadziło do 
tragicznych wydarzeń II wojny świato-
wej, gdy stworzono system zniszczenia 
drugiego człowieka. Dzisiaj pojawiają się 
nowe zagrożenia. 
 

– Stwierdzono, że istotą człowieka nie 
jest rozum, ale ciemne siły związane z 
seksem. Głosi się to dzisiaj w postaci 
ideologii gender i LGBT. Próbuje się to 
systematycznie wprowadzać w życie 
społeczeństw i narodów poprzez kartę 
WHO – wskazał metropolita. Powiedział, 
że usiłuje się odebrać dzieciom ich nie-
winność i tożsamość, a także zniszczyć 
naród, kwestionując jego historię i dzie-
dzictwo. 
 
Stwierdził, że wobec tego należy ko-
niecznie powrócić do nauczana św. 
Jana Pawła II. Papież wielokrotnie pod-
kreślał, że fundamentem życia człowieka 
jest Bóg, z którego wynika godność 
ludzka i nadzwyczajna rola małżeństwa i 
rodziny, a z tradycji przekazywanej z 
pokolenia na pokolenie wyrasta trwałość 
i wielkość narodów. 
 
Metropolita przywołał słowa kard. Jose-
pha Ratzingera, który stwierdził, że dla 
Jana Pawła II Bóg jest fundamentem 
życia, a jego wiara znalazła swój wyraz 
w słowach „Nie lękajcie się ! Otwórzcie 
drzwi Chrystusowi!”. Krytycy religijni w 
przeszłości uważali, że wiara wynikła ze 
strachu. Dziś sytuacja jest odwrotna: 
eliminacja Boga zrodziła lęk. Ludzie, 
który odrzucili Boga boją się, że On 
może istnieć, są przerażeni możliwo-
ściami, które noszą w sobie, obawiają 
się mrocznego świata. Jan Paweł II 
zdawał sobie sprawę z tych obaw i dla-
tego wzywał, by otworzyć się na Chry-
stusa. 
 
W pierwszej programowej encykli-
ce „Redemptor hominis” Ojciec Święty 
mówił, że człowiek nie może żyć i po-
znać siebie bez Miłości. Tylko dzięki 
Chrystusowi ludzie odkrywają swą oso-
bową godność. W adhortacji apostol-
skiej „Familiaris consortio” tłumaczył, że 
przez chrzest mężczyzna i kobieta zo-
stają włączeni w przymierze Chrystusa z 
Kościołem. Z racji tego miłość małżeń-
ska, włączona w miłość Chrystusa jest 
wsparta Jego mocą zbawczą. Na mocy 
sakramentalnego charakteru małżeń-
stwa związek kobiety i mężczyzny staje 
się nierozerwalny. Małżonkowie są dla 
siebie i swych dzieci świadkami zbawie-
nia. 
J 
an Paweł II mówił, że nie sposób poznać 
człowieka inaczej jak tylko poprzez 
wspólnotę, którą jest naród. Podkreślił, 
że narodu polskiego nie można zrozu-
mieć bez Chrystusa. 
 
– Nie sposób zrozumieć tego narodu, 
który miał przeszłość tak wspaniałą, ale 
zarazem tak straszliwie trudną – bez 
Chrystusa. (…) Nie sposób zrozumieć 
dziejów Polski od Stanisława na Skałce 

do Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu, 
jeśli się nie przyłoży do nich tego jesz-
cze jednego i tego podstawowego kryte-
rium, któremu na imię Jezus Chrystus” – 
powiedział 2 czerwca 1979 roku na 
Placu Zwycięstwa w Warszawie. 
 
Metropolita stwierdził, że pielgrzymi 
przybywają do Matki Bożej by przedsta-
wić Jej wszystkie ważne sprawy, także 
związane z małżeństwem i rodzinami i 
prosić o to, by stawali się dla innych 
znakiem nadziei. 
 
– Przynosimy jej także dzisiaj sprawy 
naszego narodu. Ten polski naród bu-
dował się przez tysiąclecia na trwałości 
małżeństw i rodzin (…). Przychodzimy 
mając świadomość, że jest Matką Ko-
ścioła i Królową Polski, naszego narodu. 
Jest Królową, która ze swej duchowej 
stolicy, z Jasnej Góry mówi te same 
słowa od wieków: „Czyńcie wszystko, 
cokolwiek powie Wam mój syn – powie-
dział metropolita i stwierdził, że należy 
modlić się o doświadczenie współdzia-
łania z Bogiem w życiu. 
 
Na zakończenie Mszy św. ks. Paweł 
Gałuszka wyraził wdzięczność Bogu za 
dar kolejnej pielgrzymki rodzin do Kal-
warii Zebrzydowskiej. Podziękował ar-
cybiskupowi za pasterską obecność, 
słowo i modlitwę, wszystkim biskupom, 
duchownym, siostrom zakonnym, przed-
stawicielom władz świeckich i pielgrzy-
mom. W ostatnich słowach ogłosił powo-
łanie przez abpa Marka Jędraszewskie-
go fundacji towarzyszenia rodzinie, która 
będzie wspierała w posłudze duszpa-
sterstwo rodzin. 
 
Przed udzieleniem błogosławieństwa 
metropolita krakowski przypomniał, że 
Bóg współdziała ze swoimi wiernymi. 
Podał przykład pogody, która według 
wszelkich prognoz miała być deszczowa 
i pochmurna. 
 
– Pan Bóg dał nam ten uśmiech z nieba 
za przyczyną swej Matki – stwierdził. 

Podziękował pielgrzymom za to, że chcą 
w swoim życiu współdziałać z Bogiem. 
Poprosił, by miłość do Boga przekazy-
wać swym bliskim i całemu narodowi. 
– Jeśli nie zabraknie miłujących Boga, to 
nie zabraknie dobrej przyszłości dla nas 
wszystkich – zakończył. 
 
Na koniec podziękowania złożył ks. dr 
Paweł Gałuszka, dyrektor Wydziału 
Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropoli-
talnej w Krakowie, organizatora uroczy-
stości. W tym roku odbywała się pod 
hasłem zaczerpniętym z „Listu do ro-
dzin” św. Jana Pawła II: „Oblubieniec 
jest z  wami”.          Za: www.kalwaria.eu 
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KORONACJA OBRAZU MB POCIESZENIA W PRZEWORSKU 
 
W Święto Narodzenia NMP (8 września) w Przeworsku miała 
miejsce Koronacja wizerunku Matki Bożej Pocieszenia. Doko-
nał jej Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, przy udziale bpa 
Damiana Muskusa, biskupa pomocniczego Archidiecezji Kra-
kowskiej. 
 
Uroczystości zgromadziły kapłanów Archidiecezji Przemyskiej, 
bernardynów pochodzących z Przeworska lub kiedyś tutaj 
pracujących, na czele z Ministrem Prowincjalnym, o. Teofilem 
Czarniakiem.  
 
Kazanie do zgromadzonych wygłosił bp Damian Muskus. W 
maryjnej refleksji powiedział m. in.: 
 
Nie można mówić, że Matka Boża jest naszą Matką i Królową 
bez żadnych zobowiązań, bez wysiłków. Chlubimy się naszą 
polską pobożnością maryjną. Niezliczone pielgrzymki do Jej 
sanktuariów, cudowne wizerunki w kościołach polskich miast i 
wsi, publiczne i prywatne akty zawierzenia, koronacje i wota, 
pieśni i modlitwy… – zdają się mówić że nikt tak nie kocha 
Matki Bożej jak my, Polacy. Trzeba też głośno i jednoznacznie 
powiedzieć: to wszystko może być pozbawione jakiejkolwiek 
wartości, jeśli ta miłość nie idzie w parze z wiernością Ewange-
lii. Zdradzamy miłość do Matki Bożej, gdy Ewangelię Jej Syna 
odrzucamy lub traktujemy wybiórczo. 
 
Po kazaniu poświęcone korony zostały przytwierdzone do 
obrazu przez obu biskupów. Pod koniec Eucharystii gwardian 
klasztoru i proboszcz parafii, o. Izajasz Styczyński, wygłosił 
przed ukoronowanym wizerunkiem Najświętszej Matki akt 
zawierzenia. Po tym nastąpiły słowa podziękowania ze strony 
Prowincjała, o. Teofila Czarniaka: 
 
Dziękujemy dziś Bożej Opatrzności, że Bóg przewidział w 
swoim planie, by Matka Jezusa Chrystusa była również naszą 
Matką. Dziękujemy Bogu, że dzisiaj doczekaliśmy tej pięknej 
uroczystości. Te korony na głowie Matki Najświętszej są wyra-
zem miłości nas wszystkich. Myślę, że niejeden z Was mógłby 
złożyć osobiste świadectwo tego, co wyprosił u stóp Matki 
Bożej Pocieszenia. 
 
Wszystkim Wam dziękuję za przybycie. Pamiętajcie, że to 
dzisiejsze wydarzenie będzie wspominane w historii Przewor-
ska, w historii naszego klasztoru. Wy braliście dzisiaj w tym 

historycznym wydarzeniu czynny udział – będziecie o tym 
opowiadać Waszym wnukom. Wszystkim, którzy angażowali 
się duchowo w tą uroczystość, za Waszą obecność, modlitwy, 
za Waszą miłość do Maryi i do nas, Jej sług, składam serdecz-
ne „Bóg zapłać”. 
 

 
 
Obraz Matki Bożej Królowej Nieba (tak pierwotnie był nazywa-
ny) został namalowany na płótnie w 1613 r. Przedstawia Mary-
ję w wizji Apokalipsy św. Jana: „Niewiasta obleczona w słońce i 
księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd 
dwunastu”. Odnotowany kult wizerunku Maryi pochodzi z I poł. 
XVII w. W 1623 r. mieszkanka Przeworska, Dorota Bogusław-
ska, ufundowała srebrne korony. W późniejszych latach zna-
leźli się również fundatorzy na wotywną srebrną sukienkę dla 
Maryi. Zarówno korony jak i sukienka zostały zagrabione w 
czasach rozbiorów. W XX w. kult został ożywiony. W latach 
1903-1962 w Księdze Cudów zanotowano ponad 130 łask 
wyproszonych przed obrazem. Inicjatywa koronacji obrazu 
Matki Bożej, mająca potwierdzić starożytność kultu, powstała 
na nowo w dwudziestoleciu międzywojennym. Została jednak 
przerwana. W 2008 r., staraniem gwardiana, o. Gerarda Ko-
nieczka, przeprowadzono gruntowną konserwację obrazu. Pod 
koniec 2015 r. powróciła myśl o koronacji wizerunku Matki 
Bożej – zainicjował ją ówczesny gwardian, o. Marceli Gęśla. 
Od tamtego czasu zbierano wota, z których można by było 
odlać złote korony dla Maryi i Dzieciątka Jezus. Zebrano dary 
od ponad 600 ofiarodawców. Powołano Komisję Koronacyjną, 
która 3 sierpnia 2018 r. (w składzie: ks. dr hab. Wacław Siwak i 
ks. dr Łukasz Jastrzębski) wydali pozytywną opinię w sprawie 
koronacji obrazu. Koronację poprzedziło sympozjum historycz-
no-mariologiczne oraz dziewięciodniowa nowenna.       Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

100 LAT WIERNEGO ŻYCIA 

SIOSTRY LILIOSY 

 

s.M. Liliosa Matuszak jest współcze-
snym świadkiem trudnych czasów wojny 
i komunistycznego bezprawia jest słu-
żebniczka Maryi – gałęzi śląskiej Zgro-
madzenia. Urodzona już wolnej Polsce, 
zdążyła wstąpić do Zgromadzenia na 
kilka miesięcy przed wybuchem wojny. 
 
Urodziła się 15 sierpnia 1919 roku, w 
wiosce Pijanowice, powiat Gostyń,  
parafia Krobska.  We wspomnieniach 
rodziców była dzieckiem wymodlonym, a 
jej imię było z góry wiadome – Maria. 
Urodziłam się w cieniu Świętej Góry, 

która była najdroższym Sanktuarium bł. 
Edmunda Bojanowskiego – założyciela 
Zgromadzenia do którego po latach 
wstąpiła. W domu ukończyła szkołę 
handlową w Lesznie i podjęła pracę. 
Bardzo chciała iść do klasztoru, a z 
sąsiedniej wioski pochodziły trzy siostry 
służebniczki. Zgłosiła się do Zgroma-
dzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. do 
Katowic-Panewnik na Górnym Śląsku, 
miała wtedy 19 lat. Jak się okazało Ro-
dzice pozwolili iść, tylko dyrektor z pracy 
nie chciał puścić. Mówił: „Zgłupiała pan-
na Marysia, gdzież idzie! Da adres, 
napisze, ze panna rezygnuje” ale ona 
dokończyła wszystkie sprawy i wstąpiła. 
 Droga na Śląsk to była pierwsza tak 
daleka podróż, po drodze zaopiekowała 
się nią diakonisa protestancka z Cieszy-
na. 

Początki 

 
Próg furty przekroczyła 18 marca 1939 
roku.  Po wstąpieniu znalazłam się w 
grupie ośmiu kandydatek. Były ostatnimi 
kandydatkami, które wstąpiły jeszcze 
przed wojną. Wychowywano je, jak 
wspomina s.M. Liliosa, wpajając ducha 
zaparcia się siebie, umartwienia, lecz 
nie rygorystyczne lecz chodziło o życie z 
Bogiem na każdą chwilę. 
 
Formacja w czasie wojny  

 
Jak wybuchła wojna, otrzymała od taty 
list, w którym prosił, by wróciła do domu, 
ponieważ rodzina została wyrzucona z 
gospodarstwa, a siostrom groziło wy-
wiezienie na roboty do Rzeszy. Posta-
nowiła zostać i zdać się na Boga. W 
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czasie okupacji  Wychowawczyni nowi-
cjatu zaangażowała się w pomoc dziew-
czętom wywiezionym na roboty do Nie-
miec, szukała ich i nawiązywała z nimi 
kontakt. Po świecku wyjeżdżała do Rze-
szy i niejednej dziewczynie uratowała 
życie. A w nowicjacie s.M. Liliosy było 
bardzo ubogo, mówiła nie miałyśmy 
prawie nic, ale byłyśmy bardzo radosne. 
Pierwszą profesję złożyła 14 sierpnia 
1941 roku. Było bardzo skromnie, żad-
nych gości ani uroczystości. Dwie z 
nowicjuszek pochodziły ze Śląska ale 
zrezygnowały z zaproszenia rodziny, 
żeby siostrom  pochodzącym z Wielko-
polski, nie robić przykrości. Jak wspomi-
na jubilatka: Przed straszną rzeczywi-
stością wojny chroniły nas siostry. W 
domu mogłyśmy swobodnie rozmawiać 
po polsku. W czasie okupacji zdążały się 
trudne sytuacje gdy przyszli niemieccy 
urzędnicy, by zwerbować młode siostry 
bez ślubów na roboty do Niemiec. Jed-
nak zdążyła s.M. Liliosa złożyć śluby i 
były już kilka dni po profesji. Przełożeni 
kazali im milczeć, by się nie wydało, że 
nie mówiły tylko po polsku.  
 
Tułaczka 

 
Po ślubach została wysłana do szpitala 
wojskowego w Katowicach, jako tzw. 
siostra domowa „hausschwester”, by 
posługiwać siostrom pracującym w szpi-
talu. Opiekowała się refektarzem, kapli-
cą, pomagała w pralni i kuchni. Sióstr 
było 18, była wielka bieda, jednak – jak 
wspomina – byłyśmy nauczone żyć 
ofiarnie. Tak było aż do 1944 roku, kiedy 

przełożeni przeznaczyli s.M. Liliosę na 
naukę pielęgniarstwa do Strzelec Opol-
skich, by uniknąć werbunku na roboty do 
Rzeszy. Zaczęła się uczyć pielęgniar-
stwa, ale nie długo, ponieważ zbliżał się 

rosyjski front. Z chorymi została ewa-
kuowane do Niemiec. Groźne były chwi-
le gdy przechodził rosyjski front. Wtedy 
przygarnęła ją jedna rodzina, za którą do 
dzisiaj się modli. Ukryli ją pod szmatami, 
inaczej żołnierze rosyjscy, jak wspomina 
 by ze mną skończyli. Po przejściu fron-
tu, razem z drugą siostrą postanowiły 
wracać do Polski. Szły pieszo, kilka 
tygodni, nie wchodząc do miast, gdzie 
głównie stacjonowali Rosjanie. Na po-
lach też było trudno, ponieważ były 
mocno zaminowane. Droga była uciążli-
wa, nie miały już naszych welonów, tylko 
chustki przewiązane na głowie. Wróci-
łam do Katowic-Panewnik jako ostatnia 
z wywiezionych sióstr. 
 

 
 
Ostrożne kroczenie 

 
Po zakończeniu działań wojennych 
została posłana na kurs przedszkolański 
do Mysłowic. Dyrektorka miała o s.M. 
Liliosie, a wyniki egzaminów równie były 
dobre jednak nie mogła dostać odpo-
wiedniego świadectwa, ponieważ „byłam 
zakonnicą”. Pracowałam z dziećmi na 
etacie państwowym w przedszkolu, ale 

szybko nadszedł czas zwolnień. Na 
pierwszy ogień szły siostry z okręgu 
katowickiego, zatem s.M. Liliosa dosta-
łam zwolnienie. Pamięta, że dyrektor 
podszedł do niej i powiedział: „proszę 
siostry, wszystko da się załatwić, ale 
musi siostra zdjąć tą sukienkę”. Po 
zwolnieniu rozpoczęła prace w kurii w 
Katowicach przy biskupie Juliuszu Bień-
ku. Trudny czas wywózki biskupów 
katowickich i częste przesłuchania w 
Urzędzie do spraw wyznań. W czasach 
komuny – jak wspomina -trzeba było 
dużej ostrożności zwłaszcza w kontakcie 
z urzędnikami. Każdorazowe spotkanie 
w wydziale wyznaniowym wymagało 
rozważności mówienia i milczenia, by 
nie ściągnąć do domu kontroli. Po utwo-

rzeniu prowincji warszawskiej Zgroma-
dzenia Sióstr Służebniczek NMP – ślą-
skich stanęła na jej czele, a po upływie 
kadencji posługiwała w prokurze misyj-
nej oo. Oblatów w Poznaniu, następnie 
w Chorzów, Katowicach i od kilku lat w 
Katowicach-Panewnikach w domu św. 
Anny, dla starszych sióstr. 
 
Ostatnia prosta 
 
Teraz  – jak mówi – jestem szczęśliwa i 
czekam, aż Pan Jezus mnie weźmie. 
Jestem Bogu wdzięczna, za łaskę powo-
łania. W zakonie chciałam tylko to, co 
przełożeni mi polecili i dobrze na tym 
wyszłam. Dla mnie cnotą, która winna 
być w sercu służebniczki jest ofiarność. 
W życiu wspólnym ważne są rekreacje, 
a w życiu modlitwy pilnowanie wspól-
nych modlitw. A za dar przyjaźni dzięku-
ję śp. Matce Anieli.  

Za: www.sluzebniczki.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KONFERENCJA REKTORÓW WSD W RZESZOWIE 
 
Kształtowanie tożsamości kapłańskiej w formacji seminaryjnej 
było tematem 55. Ogólnopolskiej Konferencji Rektorów Wyż-
szych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, 
która miała miejsce w dniach 2-4 września br. w Rzeszowie. 
W konferencji uczestniczyło blisko 80 rektorów z Polski 
oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych seminariów z Białorusi, 
Ukrainy i USA. 
 
Tegoroczne obrady poświęcone były zagadnieniom związanym 
z różnymi aspektami tożsamości kapłańskiej w perspektywie 
seminaryjnej codzienności formacyjnej. W trzech roboczych 
sesjach plenarnych tematykę tę, zarówno od strony naukowej, 
jak i praktycznej, zarysowali w ciekawych prelekcjach: znako-
mity polski biblista i ordynariusz bielsko-żywiecki 
bp prof. dr hab. Roman Pindel, a także bp dr hab. Piotr Tu-
rzyński z Radomia, ks. prof. dr hab. Marek Tatar z UKSW, 
redaktor naczelny KAI Marcin Przeciszewski oraz o. 
dr Krzysztof Dyrek SJ, dyrektor Domu Formacji Stałej „Manre-
sa”. W programie konferencji nie zabrakło również wspólnych 

warsztatów oraz wielu nieformalnych spotkań braterskich, które 
dawały możliwość wymiany doświadczeń z formacyjnej niwy. 
 
Istotnym wydarzeniem podczas tegorocznej konferencji był 
również panel z udziałem bpa Damiana Bryla, który omówił 
aktualny stan przygotowań do rychłego już wprowadzenia 
nowych zasad formacji kapłańskiej w Polsce. 
 

 

http://www.sluzebniczki.pl/
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Gościnnym gospodarzem tegorocznego spotkania było Wyż-
sze Seminarium Duchowne w Rzeszowie, szczycące się prze-
stronną, nowoczesną siedzibą, którą współdzieli z Instytutem 
Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara. 
Wspólnym celebrom liturgicznym w seminaryjnej kaplicy prze-
wodniczyli: ordynariusz rzeszowski bp Jan Wątroba oraz  
bp Damian Bryl. 
 

Uczestnicy konferencji mieli również wyjątkową możliwość, 
by pomodlić się w nieodległej podrzeszowskiej Markowej 
nad grobem rodziny Ulmów, bestialsko zamordowanych 
przez Niemców za pomoc udzieloną żydowskim sąsiadom 
oraz zwiedzili tamtejsze muzeum, poświęcone Polakom ratują-
cym Żydów na terenie Podkarpacia podczas II wojny świato-
wej, której 80. rocznicę wybuchu wspominamy właśnie w tych 
dniach. o. Maciej Sadowski CSsR        Za: www.redemptor.pl    

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ODBYŁA SIĘ SESJA FORMACYJNA DLA SIÓSTR PIELĘGNIAREK 
 

Siostry zakonne z różnych zgromadzeń 
pracujące w szpitalach, hospicjach, 
domach opieki społecznej i placówkach 
zdrowotnych uczestniczyły w dniach 2-3 
września na Jasnej Górze w dorocznym 
dwudniowym spotkaniu formacyjno-
edukacyjnym. 
 
Mszę św. na rozpoczęcie dni skupienia 
sprawował bp Romuald Kamiński, prze-
wodniczący Zespołu KEP ds. Duszpa-
sterstwa Służby Zdrowia. W homilii 
zachęcał zakonnice, by u Maryi podpa-
trywały jak służyć Bogu i drugiemu czło-
wiekowi, życzył im, by zawsze miały 
otwarty umysł i serce na podpowiedzi 
Ducha Świętego. 
 
S. Milena Kamieniecka, przewodnicząca 
Sekcji Pielęgniarskiej działającej przy 
Konferencji Wyższych Przełożonych 
Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych 
(KWPŻZZ) przypomniała, że coroczne 
spotkanie sióstr zakonnych pielęgniarek 
zapoczątkował kard. Stefan Wyszyński. 
Spotkania mają wymiar duchowy i prak-
tyczny służący też wymianie doświad-
czeń i edukacji. – W czasach komuni-
zmu siostry zakonne pielęgniarki nie 
miały szans nawet na rekolekcje, a co 
dopiero na spotkania, kardynał uznał, że 
musimy mieć okazję do wymiany do-
świadczeń i przede wszystkim umocnie-
nia się przy Matce Bożej” – przypomnia-
ła genezę jasnogórskich spotkań prze-
wodnicząca Sekcji Pielęgniarskiej przy 
KWPŻZZ. 
 
Zwróciła także uwagę na kolejną rolę 
sióstr zakonnych pielęgniarek, którą jest 
także opieka i troska duchowa. – Rzad-
ko kiedy nauczamy, staramy się żyć 
Ewangelią, by chory, który nas spotyka, 
sam pytał o Chrystusa – wyjaśniła s. 
Kamieniecka, która jest emerytowaną 
pielęgniarką. 
 
S. Franciszka Wierzycka, służebniczka 
śląska pracuje od 7 lat w Domu Spokoj-
nej Starości w Bełku. Zwróciła uwagę na 
wielką potrzebę w dzisiejszych czasach 

duchowego wsparcia, towarzyszenia 
osobom chorym, w podeszłym wieku. – 
Zanika w naszych rodzinach więź wielo-
pokoleniowa i coraz więcej osób potrze-
buje wsparcia bardziej instytucjonalnego 
niż rodzinnego, co jest wielka bolączką 
osób starszych, niedołężnych – mówiła 
s. Franciszka. 
 
Podczas dwudniowego spotkania siostry 
wysłuchały szeregu konferencji, które 
dotyczą nie tylko formacji duchowej, ale 
także zagadnień medycznych i praw-
nych, związanych z zawodem pielę-
gniarki. Odbywa się ono pod hasłem: 
„Duch, który umacnia miłość”. 
 

 
 
Wśród tematów medycznych podjęto 
zagadnienia kardiologiczne, związane z 
nadciśnieniem tętniczym, także z gine-
kologią, leczeniem hormonalnym i me-
nopauzą. 
 
Jesienne spotkanie pielęgniarek organi-
zuje na Jasnej Górze Komisja Służb 
Medycznych przy Konferencji Wyższych 
Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń 
Zakonnych. 
 
Rozwój szpitalnictwa w Europie już od 
średniowiecza związany był z działalno-
ścią zakonów, głównie męskich. Postulat 
niesienia pomocy potrzebującym zawar-
to w wielu regułach zakonnych. Pielę-
gnowanie chorych stanowiło realizację 
ewangelicznego przykazania miłości 
bliźniego i bardzo długo pozostawało 
domeną zgromadzeń zakonnych mę-
skich. 

 
W przypadku sióstr zakonnych uzyska-
nie możliwości pielęgnowania chorych 
było trudne. Długi czas uważano, że 
kontakt z ciałem nie powinien być do-
meną zakonnic. Jednym z pierwszych, 
który to zmienił był św. Wincenty a Pau-
lo, który w 1617 r. założył Zgromadzenie 
Sióstr Miłosierdzia. “Za klasztor służą 
domy chorych – pisał św. Wincenty a 
Paulo – za celę wynajęty pokój, za ka-
plicę kościół parafialny, za wirydarze – 
ulice miasta, za klauzurę posłuszeństwo, 
za kratę – bojaźń Boża, za habit – świę-
ta skromność”. 
 
Tak powstało pierwsze zgromadzenie 
zakonnic noszących charakterystyczne 
nakrycie głowy ze skrzydłami, gotowych 
pójść tam, “gdzie nikt nie idzie”. W XIX 
w. zaczęły rodzić się liczne zgromadze-
nia, które w obok zajmowania się nau-
czaniem zaczęły zakładać także szpitale 
i organizacje opieki nad chorymi w do-
mach, pomimo obowiązującej jeszcze 
normy kościelnej, która zabraniała za-
konnicom opiekowania się chorymi w 
domu, a w każdym razie wykluczała 
położnice i chorych mężczyzn. 
 
Siostry zakonne świadome konieczności 
przygotowania zawodowego, uzyskały 
od Piusa X, w 1905 r., zgodę na założe-
nie pierwszej szkoły kształcącej pielę-
gniarki. Posługa wśród chorych stawała 
się coraz częstszym udziałem sióstr 
zakonnych (stąd też i zwrot „siostro” 
przyjęty także w stosunku do świeckich 
pielęgniarek). 
 
Obecnie siostry zakonne jako pielę-
gniarki pracują w szpitalach, prowadzą 
własne placówki opieki społecznej np. 
“Caritas“, domy spokojnej starości oraz 
hospicja. Wiele sióstr zakonnych podej-
muje pracę medyczną na misjach oraz 
wewnątrz zgromadzeń. Wykształcenie 
pielęgniarskie ma w Polsce 2,5 tys. 
zakonnic.      Za: www.zakony-zenskie.pl  

http://www.redemptor.pl/
http://www.zakony-zenskie.pl/
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PIJARZY PROSZĄ O MODLITWĘ ZA KLERYKA 
RANNEGO W WYPADKU 

 
33 osoby zostały poszkodowane w wyniku zderzenia cięża-
rówki z autobusem w miejscowości Świniarsko koło Nowego 
Sącza. W wypadku zginął mężczyzna, a 19 osób trafiło do 
szpitali, w tym siedem w ciężkim stanie. Policja wyjaśnia oko-
liczności zdarzenia. 
 
Jak doszło do wypadku? 
 

Do wypadku doszło po godz. 10. Autobusem podróżowali m.in. 
uczniowie w wieku od 15 lat wracający z uroczystości rozpo-
częcia roku szkolnego. W wypadku uczestniczył też samochód 
osobowy, ale dwie osoby nim jadące nie odniosły żadnych 
obrażeń. W transporcie rannych brały udział trzy śmigłowce 
LPR i dziesięć karetek pogotowia. Na miejscu działało także 12 
zastępów straży pożarnej. Poszkodowani trafili do pięciu mało-
polskich szpitali: w Nowym Sączu, Brzesku, Gorlicach i dwóch 
krakowskich szpitali. 
 
Na miejsce wypadku dotarł wojewoda małopolski Piotr Ćwik. 
Droga prowadząca przez Świniarsko była zablokowana do 
godz. 17. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzo-
rem prokuratury. 

 
Siedem osób w ciężkim stanie, wśród nich kleryk 

 
Jak podaje krakowski „Gość Niedzielny” wśród poszkodowa-
nych był młody kleryk, Tomasz Świtała. Po wypadku przeszedł 

skomplikowaną, wielogodzinną operację w jednym z krakow-
skich szpitali. Jego stan jest ciężki. 
 
Rzeszowscy pijarzy, u których kleryk ostatnio pracował, na 
swoim facebooku opublikowali post z prośbą o modlitwę: 

 
Drodzy Parafianie, w autokarze, który uległ dzisiaj wypadkowi 
pod Nowym Sączem, jechał nasz współbrat kl. Tomasz Świta-
ła. Został przetransportowany helikopterem do Krakowa i pod-
dany operacji. Prosimy Was o modlitwę w intencji Tomka i 
wszystkich poszkodowanych.  Ojcowie Pijarzy 
 

 
 
Tomek wcześniej odbywał praktyki w świetlicy prowadzonej 
przez ojców pijarów w Centrum Kultury „Calasanz”. Jego kie-
rowniczka mówi o nim: „mogę z ręką na sercu powiedzieć, że 
to jeden z lepszych ludzi, jakich znam”.           Za: www.deon.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

FRANCISZKAŃSKIE 
WARSZTATY MISJOLOGICZNE 

 
W dniach 26-30 sierpnia 2019 r. w klasz-
torze Zakonu Braci Mniejszych w Kato-
wicach-Panewnikach odbyły się warszta-
ty misjologiczne dla seminarzystów ze 
wszystkich dziesięciu polskich prowincji 
franciszkańskich. 
W spotkaniu uczestniczyli: fr. Antonin 
Brząkalik, minister prowincjalny prowincji 
Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci 
Mniejszych w Polsce, prowincjalni sekre-
tarze misyjni, bracia klerycy oraz zapro-
szeni misjonarze przebywający obecnie 
na urlopach w Polsce. 
Mszy św. na rozpoczęcie spotkania 
przewodniczył bp Zbigniew Kusy OFM, 
ordynariusz diecezji Kaga-Bandoro w 
Republice Środkowoafrykańskiej. W 
homilii podkreślił, że zadaniem misjona-
rza jest głoszenie słowa Bożego, ale 

również niesienie Chrystusa poprzez 
świadectwo swojego życia. 
 

 
 
Tematem tegorocznych warsztatów był 
dialog międzyreligijny, a każdego dnia 
prowadził je fr. Sławomir Ledwoń OFM. 
Z kolei ks. Rafał Cyfka, dyrektor Biura 
Regionalnego Papieskiego Stowarzy-
szenia Pomoc Kościoła w Potrzebie, w 
swoim wykładzie podjął temat związany 
z sytuacją Kościoła na Wschodzie. 
 

Obecni na warsztatach misjonarze mieli 
okazję do podzielenia się swoim do-
świadczeniem misyjnym z przybyłymi na 
spotkanie braćmi. Wszystkie świadectwa 
były bardzo interesujące oraz wypełnio-
ne pięknym entuzjazmem misyjnym. 
 
Na zakończenie pięciodniowego spotka-
nia uczestnicy mieli okazję zwiedzić 
kopalnię węgla kamiennego „GUIDO” w 
Zabrzu oraz dzielnicę Katowic – Niki-
szowiec, będącą częścią szlaku zabyt-
ków techniki. 
 
Doroczne warsztaty misjologiczne dla 
seminaryjnych kół misyjnych rodziny 
franciszkańskiej są organizowane przez 
Franciszkańską Konsultę Misyjną już od 
19 lat. Stanowią okazję do pogłębienia 
tematyki misyjnej zarówno pod wzglę-
dem intelektualnym, jak i braterskim. Fr. 
Robert Kozielski OFMConv  

Za: www.ofmconv.net 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

NAJSTARSZĄ ZACHOWANĄ CHORĄGIEW KANONIZACYJNĄ  
ZAPREZENTOWALI PO RENOWACJI KRAKOWSCY DOMINIKANIE 

 
Wierni i turyści mogli obejrzeć w niedzielę najstarszą zachowa-
ną na świecie chorągiew kanonizacyjną – chorągiew św. Jacka. 
Obiekt zaprezentowali w niedzielę dominikanie w atrium klasz-

toru w Krakowie. Był to pierwszy publiczny pokaz odrestauro-
wanego zabytku. „Na pewno do końca września chorągiew 
będzie w atrium” – zapewnił PAP przeor klasztoru Dominika-
nów w Krakowie ojciec Piotr Ciuba. 
 
W niedzielę krakowianie i turyści podziwiali zabytek w od godz. 
13.15 do 15. Niedzielnej prezentacji towarzyszyło spotkanie 
poświęcone historii obiektu. Na stałe chorągiew ma być pre-

https://krakow.gosc.pl/doc/5832758.Ojcowie-pijarzy-prosza-o-modlitwe-w-intencji-kleryka-rannego-w?utm_source=deon&utm_medium=link_artykul
http://www.deon.pl/
http://www.ofmconv.net/
https://www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/kraj/krakowscy-dominikanie-zaprezentowali-najstarsza-zachowana-choragiew-kanonizacyjna-89406/
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zentowana w Muzeum Polskiej Prowincji Dominikanów w Kra-
kowie, którego otwarcie planowano na 2021 r. 
 

 
 
Chorągiew pochodzi z XVI w. Przedstawia klęczącego św. 
Jacka, zwróconego do objawiającej się mu Marii z Dzieciąt-
kiem. Scena została namalowana na czerwonym adamaszku i 
jest ozdobiona złotymi i srebrnymi ornamentami. Zabytek prze-
trwał do dzisiaj w klasztorze krakowskich Dominikanów, a w 
ostatnich latach został odświeżony i zabezpieczony. 

 
Konserwator Karolina Nowak zapewniła w rozmowie z PAP, że 
to najstarszy na świecie taki zachowany obiekt. Jak dodała, 
konserwacja delikatnego materiału była „bardzo trudna, wyma-
gająca”. Teraz chorągiew jest umieszczona w stalowej kasecie, 
chroniona szybą pancerną z filtrami zabezpieczającymi przed 
światłem. Waga kasety ekspozycyjnej z szybą i systemem 
montażowym to około 400 kg. Chorągiew – zwróciła uwagę 
konserwator – jest malowana dwustronnie, co oznacza, że 
obraz ma lustrzane odbicie. Przez kilka lat widoczna będzie 
jedna strona chorągwi, potem nastąpi jej odwrócenie – wtedy 
widać będzie drugą stronę materiału, przedstawiającą ten sam 
obraz. 
 
Pieniądze na renowację chorągwi – około 270 tys. zł – pocho-
dziły z budżetu Krakowa. „Pomimo iż chorągiew stanowi obiekt 
wyjątkowy w skali światowej pozyskanie środków na jego za-
bezpieczenie i konserwację trwało wiele lat i wydawało się być 
prawie niemożliwe. Na wniosek o wsparcie działań ratunko-
wych odpowiedziało miasto Kraków, które w 2017 r. przyznało 
klasztorowi ojców dominikanów dotację na rozpoczęcie, a w 
2018 r. na kontynuację prac konserwatorskich i restaurator-
skich przy chorągwi św. Jacka” – czytamy na stronie interneto-
wej krakowskiego magistratu.               Wiecej na: www.deon.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ŚLĄSKIE ŚLADY NOWEGO 
BŁOGOSŁAWIONEGO 

 
Telewizja Misericordia przygotowała film 
biograficzny o ks. Ryszardzie Henkesie 
SAC, który 15 września w Limburgu nad 
Lahnem zostanie ogłoszony błogosła-
wionym. 
 
Jedną z międzywojennych inicjatyw bp. 
Józefa Marcina Nathana było wybudo-
wanie i uruchomienie w Branicach domu 
rekolekcyjnego, z którego korzystali nie 
tylko duchowni, ale też świeccy różnych 
stanów i profesji. Rekolekcje głosili tam 
znamienici ówcześni kaznodzieje, m.in. 
o. Józef Kentenich, założyciel Ruchu 
Szensztackiego, jak i ks. Ryszard Hen-
kes, pallotyn. Ten drugi już we wrześniu 
br. zostanie wyniesiony do chwały ołta-
rzy. 
 
Warto wiedzieć, że jego kapłańska po-
sługa była związana ze Śląskiem, z 
ówczesną archidiecezją ołomuniecką. 
Posługiwał m.in. w Kietrzu, gdzie w 
latach 1931-1935 był wychowawcą i 
nauczycielem w szkole pallotyńskiej, czy 
we wspomnianych już Branicach, ale też 
w Ząbkowicach Śląskich i Strahowi-
cach (dziś Strahovice w Republice Cze-
skiej). Był również kaznodzieją na do-
rocznej pielgrzymce mężczyzn na Górę 
św. Anny. W głoszonym słowie odważ-
nie występował przeciwko działaniom 
reżimu nazistowskiego. 8 kwietnia 1943 
r. został aresztowany przez Gestapo. 

Wpierw był więziony w Raciborzu, potem 
w obozie koncentracyjnym w Dachau. 
 
O śląskich śladach ks. Ryszarda Henke-
sa opowiada biograficzny dokument 
przygotowany przez Telewizję Miseri-
cordia, który bezpłatnie można obejrzeć 
na kanale youtube "TvMisericordiaPL". 
Film pt. "Błogosławiony Ryszard Henkes 
SAC - Śląskie ślady Świadka Praw-
dy" zrealizował ks. Przemysław Krakow-
czyk SAC.  
 

 
 
- To był przypadek, a Pan Bóg właśnie 
takimi metodami się posługuje. Przez 
przypadek wziąłem kamerę, przez przy-
padek pojechałem do Pszowa pokłonić 
się Matce Bożej Uśmiechniętej i na lody 
z tatą do Raciborza, gdzie opowiedział 
mi o słudze Bożej s. Dulcissimie. Pomy-
ślałem, żeby o niej przygotować reportaż 
- opowiada ks. Przemysław Krakowczyk 

SAC. Rzeczywiście materiał zaczął 
przygotowywać, a w trakcie prac usły-
szał, że są na tym terenie miejscowości, 
z którymi związany był ks. Ryszard Hen-
kes. Tak trafił do Branic. 
 

 
O związkach ks. Ryszarda Henkesa z 
Kietrzem i Branicami opowiadają przed 
kamerą s. Elżbieta Cińcio SMI oraz ks. 
Alojzy Nowak, proboszcz parafii Świętej 
Rodziny w Branicach. 
 
- Uświadomiłem sobie, że w języku pol-
skim - poza książką ks. Alexandra 
Holzbacha SAC - właściwie nie ma ma-
teriałów o ks. Henkesie. A jest to boha-
ter, który pomimo ciemności zła związa-
nego z nazizmem, był lampą nadziei dla 
ludzi żyjących przed II wojną światową i 
po jej wybuchu. To bohater cichy i trochę 
zapomniany, bo świat o nim nie słyszał, 
ale w Strahowicach, gdzie przez 2 lata 
był proboszczem, trwa pamięć o nim. Za 
życia parafianie przesyłali mu paczki do 
obozu, a po śmierci chcieli rozpocząć 
jego proces beatyfikacyjny - opowiada 
ks. Krakowczyk. 
 
Ks. Ryszard Henkes urodził się 26 maja 
1900 r. w Ruppach w Niemczech. Świę-
cenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 
1925 r. w Limburgu nad Lahnem. Zginął 
22 lutego 1945 r. w obozie koncentra-
cyjnym w Dachau. Dobrowolnie zgłosił 
się do pomocy przy więźniach chorych 
na tyfus. Zaraził się, a choroba była dla 
niego śmiertelna.                  Za: InfoSAC 

 
 

http://www.deon.pl/
https://youtu.be/Sz4z2SZy1ec
https://youtu.be/Sz4z2SZy1ec
https://youtu.be/Sz4z2SZy1ec
https://www.youtube.com/watch?v=Sz4z2SZy1ec
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Refleksja tygodnia 
 
 

 

 

PAPIEŻ DO KARMELITANEK: MAŁE GESTY MIŁOŚCI ZBAWIAJĄ ŚWIAT 
 

 
 

 
 

Do odważnego podążania drogą ku świętości zachęcił papież 
mniszki kontemplacyjne Madagaskaru podczas spotkania w 
klasztorze karmelitanek bosych w Antananarywie. 
 
Ojciec Święty odłożył przygotowany wcześniej tekst, prosząc, 
aby siostry przeczytały go w skupieniu w swoich klasztorach i 
wygłosił improwizowaną homilię. 
 
Ojciec Święty nawiązał do czytanego podczas Modlitwy w 
ciągu dnia fragmentu z 1 Krl 2, 2b-3. „Bądź mocny i okaż się 
mężem! Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego, aby 
iść za Jego wskazaniami, przestrzegać Jego praw, poleceń i 
nakazów, jak napisano w Prawie Mojżesza, aby ci się powiodło 
wszystko, co zamierzysz, i wszystko, czym się zajmiesz”. 
 
Papież podkreślił, że do pójścia za Panem Jezusem konieczna 
jest odwaga. Wskazał także na potrzebę odwagi czynienia 
małych kroków oraz odwagi posłuszeństwa. Franciszek zachę-
cił mniszki, by nie usiłowały zmieniać wszystkiego, wychodząc 
z własnej pychy, by nie ulegały pokusom światowości. 
 
„Światowość nie może być jedną z sióstr klauzurowych – trze-
ba ją odpędzić” – powiedział. Zaznaczył, że małe akty miłości 
zbawiają świat. 
 

 
 
Ojciec Święty podkreślił też znaczenie walki wewnętrznej z 
diabłem. Wskazał na pokusy, których mogą doświadczać za-
konnice klauzurowe i wskazał, że życie wspólnotowe służy 
drodze ku świętości, broni życia zakonnego. Nie wystarcza 
podwójna krata i inne zewnętrzne znaki klauzury. Trzeba mieć 
miłość, troszczyć się o modlitwę i z pokorą prosić o radę w 
odpowiednim czasie. 
 
Franciszek przypomniał, że św. Teresa od Dzieciątka Jezus 
potrafiła prosić o radę przeoryszy, która jej nie lubiła. Zawsze 
trzeba dbać o przejrzystość serca. Iść do przeoryszy nawet 
jeśli jest antypatyczna – stwierdził Franciszek. Zachęcił też 
mniszki do naśladowania św. Teresy od Dzieciątka Jezus na 
drodze ku świętości. 
 
Papież ofiarował zakonnicom płaskorzeźbę Matki Bożej z 
Dzieciątkiem Jezus (Madonna della Purezza) dzieło sycylij-
skiego rzeźbiarza Biagio Governali, który wykonał go w brązie 
w swoim atelier w Corleone, niedaleko Palermo. Wizerunek 
przedstawia postać Matki Bożej, która delikatnie obejmuje 
Dzieciątko Jezus a prawą ręką podaje mu gołębicę, symbol 
„czystości”. 

 
W spotkaniu wzięło udział ok. 100 zakonnic i 70 nowicjuszek z 
różnych klasztorów Madagaskaru. Wśród obecnych na modli-
twie była matka, która straciła troje dzieci w wyniku niedawnej 
epidemii odry, która spowodowała śmierć 1200 osób w samej 
Antananarywie. 
 
Klasztor karmelitanek bosych w dzielnicy Ampasanimalo Anta-
nanarywy został wybudowany w 1957 r. W 2004 r. po znisz-
czeniach spowodowanych przez ulewne deszcze i cyklony, 
przeprowadzono prace renowacyjne, które ukończono w 2017 
r. Na głównej fasadzie, w niszy znajduje się figura św. Józefa, 
patrona klasztoru. Obecnie żyje w nim 13 zakonnic, trzy profe-
ski, nowicjuszka i postulantka.                         Za: www.deon.pl 

 
PUBLIKUJEMY NIE WYGŁOSZONY TEKST PAPIESKIEJ HOMILII 

 
Droga Matko Magdaleno od Zwiastowania, 
Drogie Siostry! 
Dziękuję ci, droga Matko, za serdeczne powitanie i słowa, 
które odzwierciedlają głos wszystkich mniszek kontemplacyj-
nych różnych klasztorów tego kraju. 
 
Dziękuję wam wszystkim i każdej z osobna, drogie siostry, za 
opuszczenie na chwilę klauzury, aby wyrazić waszą komunię 
ze mną oraz z życiem i misją całego Kościoła, zwłaszcza Ko-
ścioła Madagaskaru. 
 
Dziękuję za waszą obecność, za waszą wierność, za jasne 
świadectwo Jezusa Chrystusa, które dajecie wspólnocie. To 
prawda, że w tym kraju jest ubóstwo, ale jest też wiele bogac-
twa! Jest bogaty w piękno przyrodnicze, ludzkie i duchowe. Wy 
także, drogie siostry, macie udział w tym pięknie Madagaskaru, 
jego ludu i Kościoła, ponieważ na waszych obliczach i w wa-
szym życiu jaśnieje piękno Chrystusa. Tak, dzięki wam Kościół 
na Madagaskarze jest jeszcze piękniejszy w oczach Pana, a 
także w oczach całego świata.Trzy psalmy dzisiejszej liturgii 
wyrażają niepokój psalmisty w chwili próby i zagrożenia. Po-
zwólcie, że skupię się na pierwszym, to znaczy nad fragmen-
tem Psalmu 119, najdłuższego w psałterzu, składającego się z 
ośmiu wersetów na każdą literę alfabetu hebrajskiego. 
 
Bez wątpienia jego autor jest człowiekiem kontemplacji, kimś, 
kto potrafi poświęcić długie i piękne chwile na modlitwę. W 
dzisiejszym fragmencie słowem, które pojawia się kilka razy i 
nadaje ton całości, jest „pożerać”, używane głównie w dwóch 
znaczeniach.Osobę modlącą się pożera pragnienie spotkania z 
Bogiem. Jesteście żywym świadectwem tego niewyczerpanego 
pragnienia, które mieszka w sercach wszystkich ludzi. Wśród 
wielu ofert, utrzymujących – bez powodzenia – że zaspokoją 
serce, życie kontemplacyjne jest pochodnią, która prowadzi do 
jedynego wiecznego ognia, „żywego płomienia miłości, który 
czule rani” (Święty Jan od Krzyża). 
 
Wyraźnie wskazujecie „na cele, ku którym zmierza cała spo-
łeczność Kościoła”, który „kroczy drogami czasu, wpatrzony w 
przyszłe zjednoczenie wszystkiego w Chrystusie, zapowiada-
jąc niebieską chwałę” (Konst. apost. Vultum Dei quaerere, 2). 
 

https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/pielgrzymki/art,389,franciszek-do-siostr-klauzurowych-o-tym-co-trzeba-odpedzic-z-ich-klasztoru.html
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Zawsze jesteśmy kuszeni zaspokojeniem pragnienia wieczno-
ści rzeczami ulotnymi. Jesteśmy narażeni na burzliwe morza, 
które w ostateczności jedynie pogrążają życie i ducha: „jak 
żeglarz na otwartym morzu potrzebuje latarni morskiej, która 
zaprowadzi go do bezpiecznej przystani. Bądźcie latarniami dla 
tych, którzy są blisko Was i, przede wszystkim, dla tych, którzy 
są daleko. Bądźcie pochodniami oświecającymi mężczyznom i 
kobietom drogę przez ciemną noc czasu. Bądźcie strażnikami 
poranka (por. Iz 21, 11-12) obwieszczającymi wschód słońca 
(por. Łk 1, 78). Przez Wasze przemienione życie i proste słowa 
rozważane w ciszy ukazujcie nam Jedynego, który jest drogą i 
prawdą i życiem (por. J 14, 6), Pana, który sam zaspokaja 
nasze potrzeby i obdarza życiem w obfitości (por. J 10, 10). 
 
Mówcie nam, jak Andrzej powiedział do Szymona: «Znaleźli-
śmy Pana» (por. J 1,40). Jak Maria Magdalena w poranek 
zmartwychwstania, oznajmiajcie nam: «Widziałam Pana!» (J 
20, 18)” (tamże, 6). 
 
Ale psalm mówi także o innym pożeraniu: odnoszącym się do 
zamiarów niegodziwych, którzy chcą zniszczyć sprawiedliwych. 
Prześladują ich, zastawiają na nich pułapki i chcą, żeby upadli. 
Klasztor jest zawsze przestrzenią, do której docierają cierpie-
nia świata, cierpienia waszych ludzi. Niech wasze klasztory, 
szanując wasz charyzmat kontemplacyjny i wasze konstytucje, 
będą miejscem gościnności i słuchania, zwłaszcza dla osób 
bardzo nieszczęśliwych. 
 
Dzisiaj są z nami dwie matki, które straciły swoje dzieci i sku-
piają w sobie wszystkie cierpienia waszych braci z wyspy. 
Zwracajcie uwagę na krzyk i nędzę mężczyzn i kobiet wokół 
was, którzy przybywają do was przeżarci cierpieniem, wyzy-
skiem i zniechęceniem. Nie bądźcie tymi, którzy słuchają jedy-
nie po to, aby przezwyciężyć nudę, zaspokoić ciekawość lub 
zgromadzić tematy do przyszłych rozmów. 
 
Pod tym względem macie do odegrania misję zasadniczą. 
Klauzura stawia was w sercu Boga, a zatem tam, gdzie złożył 
On swoje serce. Słuchajcie serca Pana, aby słuchać go także 
w swoich braciach i siostrach. Ludzie wokół was są często 
bardzo ubodzy, słabi, znieważani i poranieni na tysiące sposo-
bów. Ale są oni pełni wiary i instynktownie rozpoznają w was 
świadków obecności Boga, cenne odniesienia do spotkania z 
Nim i wyjednania Jego pomocy. Dla wielkiego cierpienia, które 
pożera ich wewnętrznie, które kradnie im radość i nadzieję, 
które sprawia, że czują się obco, możecie być drogą do tej 
skały, którą przywołujemy w innym Psalmie: „Słuchaj, o Boże, 
mojego wołania, zważ na moją modlitwę! Wołam do Ciebie z 
krańców ziemi, gdy słabnie moje serce: na skałę zbyt dla mnie 
wysoką wprowadź mnie” (Ps 60, 2-3). 

Wiara jest najwspanialszym dobrem ubogich! Jest bardzo 
ważne, aby ta wiara była głoszona, umacniana w nich, aby 
naprawdę pomagała im żyć i mieć nadzieję. Oraz, żeby kon-
templacja tajemnic Boga, wyrażona w waszej liturgii i w wa-
szych modlitwach, pozwalała wam lepiej odkryć Jego czynną 
obecność w każdej ludzkiej sprawie, w tym najbardziej bole-
snej, i podziękować, ponieważ w kontemplacji Bóg daje wam 
dar wstawiennictwa. Poprzez waszą modlitwę, podobnie jak 
matki, bierzecie wasze dzieci na ramiona i zabieracie je do 
ziemi obiecanej. 
 
„Modlitwa będzie bardziej podobała się Bogu i będzie bardziej 
uświęcająca, jeśli w niej, poprzez wstawiennictwo, staramy się 
żyć podwójnym przykazaniem, jakie przekazał nam Jezus. 
Wstawiennictwo jest wyrazem naszego braterskiego zaanga-
żowania wobec bliźnich, jeśli potrafimy włączyć w nie życie 
innych, ich najbardziej wstrząsające lęki i ich najpiękniejsze 
marzenia. O tym, kto wielkodusznie poświęca się wstawiennic-
twu, można powiedzieć słowami Biblii: «To jest przyjaciel na-
szych braci, który wiele modli się za naród» (2Mch 15, 
14)”(Adhort. apost. Gaudete et exsultate, 154). 
 
Drogie siostry kontemplacyjne, czym byłby bez was Kościół i 
ci, którzy mieszkają na ludzkich obrzeżach Madagaskaru? Co 
stałoby się z tymi wszystkimi, którzy pracują na pierwszym polu 
ewangelizacji, a zwłaszcza tutaj w warunkach bardzo niepew-
nych, trudnych, a czasami niebezpiecznych? Wszyscy bazują 
na waszej modlitwie i nieustanie ponawianym darze waszego 
życia, darze bardzo cennym w oczach Boga, który pozwala 
wam uczestniczyć w tajemnicy odkupienia tej ziemi i umiłowa-
nych mieszkających na niej ludzi. 
 
„Jestem jak bukłak wśród dymu”, mówi Psalm (119, 83), czy-
niąc aluzję do czasu, który upłynął, przeżywając ten podwójny 
sposób bycia pożartym: przez Boga i trudności świata. Czasa-
mi, niemal tego nie chcąc, oddalamy się od Niego i popadamy 
w „zobojętnienia, rutyny, braku entuzjazmu i paraliżujący le-
targ” (List apost. Vultum Dei quaerere, 11). To nie ma znacze-
nia… nie liczy się wasz wiek, czy trudności w chodzeniu lub 
punktualnym przychodzeniu na wspólne modlitwy… Nie jeste-
śmy bukłakami wśród dymu, ale płonącymi pniami, aż spalą się 
w ogniu, którym jest Jezus, Ten, który nas nigdy nie zawodzi… 
i pokrywa wszelkie długi. 
 
Dziękuję za tę wspólną chwilę. Powierzam się waszym modli-
twom. I zawierzam wam wszystkie intencje, które noszę pod-
czas tej podróży na Madagaskar. Módlmy się wspólnie, aby 
Duch Ewangelii rozkwitał w sercach całego waszego ludu. 

 Za: www.deon.pl  

 
 
 

 
 

  Wiadomości ze świata 
 

 
 

 

„PORYWACZ NA ŚWIATOWĄ SKALĘ” SKOŃCZYŁ 100 LAT! 
 
A myśmy szli i szli – dziesiątkowani! 
Przez tajgę, stepy – plątaniną dróg! A 
myśmy szli i szli – niepokonani! Aż „Cud 
nad Wisłą" darował nam Bóg! I myśmy 
szli i szli – dziesiątkowani! Choć zdradą 
pragnął nas podzielić wróg... I przez 
Ludową przeszliśmy – niepokonani. Aż 
Wolną Polskę raczył wrócić Bóg! – te 

słowa zaczerpnięte z „Marszu Sybira-
ków” w niezwykły sposób streszczają 

życiorys jego i jego podopiecznych – 
sierot z Tengeru. Kim jest stuletni polski 
franciszkanin, którego polska prasa 
komunistyczna nazwała „porywaczem 
na światową skalę”, a któremu życie 
zawdzięcza sto pięćdziesiąt polskich 
sierot, zesłańców syberyjskich? 
 
Łucjan Królikowski urodził się 7 września 
1919 r. w Nowym Kramsku niedaleko 

Zielonej Góry w rodzinie Stanisława i 
Wiktorii z domu Tomiak, jako trzeci z 
czwórki rodzeństwa. Jako nastolatek 
wstąpił do zakonu franciszkanów w 
Niepokalanowie, a swoje śluby czasowe 
składał w obecności o. Maksymiliana 
Kolbego, ówczesnego gwardiana klasz-
toru. 
 
Zawierucha wojenna 

http://www.deon.pl/
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W roku 1939 o. Łucjan został wysłany na 
studia filozoficzne do Lwowa, jednak 1 
września wybuchła wojna i młodzi klery-
cy byli zmuszeni do ukrywania się. 23 
września 1939 r. Lwów skapitulował 
przed Armią Czerwoną. Mimo to począt-
kowo klerykom udało się kontynuować 
studia – ukończyli kurs filozofii w czerw-
cu 1940 r. Niedługo potem młody fran-
ciszkanin został aresztowany przez 
NKWD i w jednym z bydlęcych wagonów 
wywieziony na Syberię, gdzie żył i pra-
cował w nieludzkich warunkach przy 
ścince drzew w syberyjskiej tajdze. Pa-
nowały tam okropne warunki higienicz-
ne, mieszkaniowe i żywieniowe. Brako-
wało jedzenia, podstawowych środków 
czystości, leków, ubrań – jednym sło-
wem wszystkiego. 
 
Wolność w Armii Andersa 

 
Wolność – podobnie jak blisko milionowi 
Polaków wywiezionych w głąb Związku 
Sowieckiego – przyniósł mu układ Sikor-
ski-Majski z 30 lipca 1941 r., który gwa-
rantował „amnestię” dla obywateli pol-
skich więzionych m.in. w obozach Guła-
gu. O. Łucjan z trudem przedostał się do 
Buzułuku, niewielkiego miasteczka nad 
Samarą, gdzie stacjonował sztab Pol-
skiej Armii pod dowództwem gen. Wła-
dysława Andersa. Wraz z Armią Ander-
sa przemierzył Kazachstan, Uzbekistan i 
Kirgizję w zatłoczonych wagonach towa-
rowych. Ukończył Szkołę Podchorążych 
Artylerii w Kirgistanie i z Wojskiem Pol-
skim dotarł do Persji i Iraku. 
 
Studia teologiczne 

 
Nadal jednak chciał być zakonnikiem, 
nie żołnierzem. Wiosną 1943 r. dotarł 
przez Palestynę do Bejrutu, gdzie roz-
począł studia teologiczne na Uniwersy-
tecie św. Józefa, które ukończył w 1946 
r. i 30 czerwca otrzymał święcenia ka-
płańskie. Jego pierwszą pracą duszpa-
sterską była posługa w Szpitalu Wojen-
nym w Al-Kantara nad Kanałem Sue-
skim. W czerwcu 1947 r. wypłynął do 
Afryki Równikowej, gdzie podjął pracę 
duszpasterską wśród polskich dzieci 
(były to dzieci z matkami oraz sieroty, 
które NKWD wysiedliła ze wschodniej 
Polski i wywiozła na Sybir – te, które 
ocalały, zostały uratowane przez wojska 
gen. Andersa i po wojennej tułaczce 
znalazły się w Afryce). Osiedle Tengeru, 
do którego został skierowany o. Łucjan, 
było położone parę stopni na południe 
od równika w Tanzanii. Po okropień-

stwach Syberii małym tułaczom miejsce 
to wydawało się niemalże rajem. Wcze-
śniej umierali z głodu i chorób: tyfus, 
dyzenteria, dur plamisty, malaria były dla 
nich chlebem codziennym. Dlatego, gdy 
już jako dorośli opowiadają o Afryce, 
nadal się rozpromieniają – bo tam był 
inny świat. 
 
Dzieci o. Łucjana 

 
Jednak szczęście nie trwało długo. Kie-
dy w 1949 r. IRO (Międzynarodowa 
Organizacja Pomocy Uchodźcom) po-
stanowiła zlikwidować polskie obozy w 
Afryce a dzieci wraz z opiekunami ode-
słać do komunistycznej Polski, o. Łucjan 
podjął decyzję by pomóc sierotom, i za 
namową krewnych, którzy nie chcieli 
oddać małych tułaczy w ręce komuni-
stycznego reżimu, wraz z dziećmi wye-
migrował do Kanady. Na początku 
czerwca 1949 r. prawie sto pięćdziesiąt 
polskich sierot wyruszyło z Afryki w 
długą podróż, która miała się dla nich 
zakończyć w nowym domu. Po wypły-
nięciu z Afryki, po wielu perturbacjach 
dotarli do Włoch. Następnie, dzięki wielu 
przychylnym ludziom udało się wywieźć 
dzieci do Niemiec, do amerykańskiej 
strefy okupacyjnej w Bremie, a stamtąd 
do Kanady. 
W Kanadzie o. Łucjan był nie tylko ich 
prawnym opiekunem, ale także zajmo-
wał się ich edukacją i wychowaniem, 
dopóki nie osiągnęli pełnoletniości. Tym-
czasem w Polsce komuniści wpadli w 
szał. Do próby ich odzyskania chciano 
wykorzystać nawet ONZ. Jednak na 
próżno – dzieci o. Łucjana były już wol-
ne. 
 
Miłość 

 
Można zadać sobie pytanie: Dlaczego to 
zrobił? Skąd ta chęć bezinteresownej 
pomocy tak wielkiej liczbie polskich 
sierot? Wydaje się, że sam o. Łucjan 
udziela najlepszej odpowiedzi w swojej 
ostatniej książce „Abba – Ojcze! Prze-
myślenia sybiraka i tułacza”: Życie czło-
wieka jest grą, sztuką, realizacją Bo-
skiego utworu, który nosi tytuł: MIŁOŚĆ. 
Ona jest tak wpleciona w życie, że sta-
nowi pobudkę ludzkich myśli, słów, czy-
nów i działań. Mówi się, że łatwiej napi-
sać książkę niż dobrze przeżyć dzień. 
Każdy człowiek występuje na ziemskiej 
scenie tylko raz. Wszyscy potomkowie 
Adama i Ewy, aż do ostatniego człowie-
ka, biorą udział w jednej i tej samej sztu-
ce. Tytuł Boskiej gry zapisany jest w 

Ewangeliach. Ta jedyność powinna 
zastanawiać. Tytuł ten łatwo odgadnąć: 
miłość Boga, miłość bliźniego i miłość 
stworzeń. Miłość bliźniego bez różnicy 
rasy, narodowości, religii, przekonań 
politycznych, nawet miłość tzw. nieprzy-
jaciół. Reżyser oczekuje, że miłość bę-
dzie autentyczna, prawdziwa, rozwinięta 
do najwyższych granic, bohaterska. 
Miłość, która nie skrzywdzi biednego, 
bezbronnego jak dziecko, nie zerwie 
kwiatka, by go za chwilę podeptać, ani 
nie zgładzi psa czy kota. 
 
W Kanadzie 

 
Wśród Polonii w Kanadzie o. Łucjan 
Królikowski pracował do 1966 r. W la-
tach 1966-1998 pełnił obowiązki głów-
nego sekretarza w polonijnym programie 
radiowym „Godzina Różańcowa Ojca 
Justyna” w Athol Springs, osiedlu Ham-
burga w hrabstwie Erie w Stanach Zjed-
noczonych. Wydaje się, że był na ten 
czas idealnym kandydatem do radiowej 
pracy. Historiami, którymi mógł się dzie-
lić na antenie radia katolickiego, sieci dla 
Polonii w Stanach Zjednoczonych i w 
Kanadzie, miał bez liku. O. Łucjan wciąż 
się dokształcał, szukając inspiracji w 
książkach i bieżących wydarzeniach. 
Obecnie o. Królikowski mieszka w Sta-
nach Zjednoczonych, we franciszkań-
skim klasztorze w Chicopee. Choć nie-
bawem skończy sto lat, wciąż spotyka 
się ze swoimi dawnymi podopiecznymi – 
podczas tzw. zjazdów Afrykańczyków w 
Montrealu i Toronto. A każdego dnia 
wraz z innymi kapłanami odprawia Mszę 
Świętą. 
 
W 2007 r. prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej Lech Kaczyński wręczył mu 
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski, a w 2012 r. został odznaczony 
Orderem Uśmiechu. Podczas wręczania 
tego ostatniego, śpiewano mu już nie 
„Sto” a „Dwieście lat”, kiedy tradycyjnie 
przechylał kielich z sokiem z cytryny. 
Katarzyna Gorgoń 
 
O. Łucjan Królikowski jest autorem wielu 
książek, wśród których warto wspomnieć 
„Miłość mi wszystko wyjaśniła. Przygody 
ducha”, „Abba – Ojcze! Przemyślenia 
sybiraka i tułacza”, „Skradzione dzieciń-
stwo. Polskie dzieci na tułaczym szlaku 
1939-1950”, „Pamiętnik sybiraka i tuła-
cza” (Wydawnictwo Franciszkanów 
Bratni Zew). 

 Za: www.vaticannews.va  

 
 

 
 
 
 
 
 

https://bratnizew.pl/jubileuszowy-zestaw-ksiazek-o-lucjana-krolikowski,3,632,917
https://bratnizew.pl/jubileuszowy-zestaw-ksiazek-o-lucjana-krolikowski,3,632,917
http://www.vaticannews.va/
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O. Łucjan Królikowski OFMConv 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

GENERAŁ SALEZJANÓW ODWIEDZA INDIE 
 

Wizyta animacji Przełożonego Generalnego ks. Ángela 
Fernándeza Artime w inspektorii Madrasu, w Indiach, która była 
kontynuowana w ostatnich dniach, upłynęła wśród licznych 
spotkań i świętowania w klimacie rodzinnym. 
 
Pierwszym oficjalnym punktem jego wizyty animacji była Eu-
charystia, celebrowana z członkami Rady inspektorialnej i sale-
zjanami z Domu inspektorialnego oraz radcą regionu Azja 
Południowa – ks. Marią Arokiam Kanagą. Przy tej okazji na-
stępca Księdza Bosko podkreślił, że współcześni salezjanie 
muszą starać się przede wszystkim być pokorni i uprzejmi, 
dając piękne świadectwo zakonnego życia, i przypomniał, że 
młodzi ludzie poszukują salezjanów, którzy będą umieć kroczyć 
z nimi wspólną drogą. 
 
Potem dom inspektorialny, zwany “Citadel”, wypełnił się kolo-
rami i energią dzieci i młodzieży, którzy zaprezentowali bogaty 
program występów artystycznych. Ze swojej strony, Przełożony 
Generalny przekazał pewne istotne przesłania: “Wystarczy, że 
jesteście młodzi, abym was kochał!”; “Wierzę w was i waszą 
dobroć” i “Miejcie wielkie marzenia i budujcie piękną przy-
szłość”. 
 
Sobota, 7 września, rozpoczęła się wizytą w aspirantacie mi-
syjnym w Perambur, w którym przebywa 20 osób, a który pro-
wadzi 8 salezjanów. Po zapoznaniu się z historią dzieła ks. 
Á.F. Artime przypomniał, że muzyka nie stanowi dodatku w 
salezjańskim życiu i sam zagrał kilka kawałków.    
 
Potem odwiedził Dom generalny sióstr Maryi Auxiliatrix (SMA) 
– 27 grupy Rodziny Salezjańskiej. To zgromadzenie udziela się 
na rzecz dziewcząt najbardziej potrzebujących. Istnieje ono 43 
lata, a liczy 33 wspólnoty i 134 profeski. W szczerej rozmowie z 
zakonnicami, w obecności Przełożonej generalnej Josephine 
Selvi i jej Rady, Przełożony Generalny położył nacisk na wiary-
godność oraz piękno zakonnego życia, podkreślając ducha 
Księdza Bosko w ich służbie.  Dalsza część sobotniego popo-

łudnia i przedpołudnie w niedzielę były poświęcone Rodzinie 
Salezjańskiej. W Domu inspektorialnym córek Maryi Wspomo-
życielki w Kodambakkam Przełożony Generalny spotkał się z 
setkami członków różnych grup, zaznaczając, że komunia w 
Rodzinie Salezjańskiej i troska o specyficzną tożsamość to 
priorytety, które należy pielęgnować. 
 
Zaś w ośrodku Gandhi Nagar” w Vellore, 140 km od Madrasu – 
gdzie charyzmat salezjański zrodził liczne powołania – następ-
ca Księdza Bosko podkreślił, że wszyscy członkowie Rodziny 
Salezjańskiej narodzili się po to, aby służyć młodzieży, i że w 
przekazywaniu wartości Księdza Bosko, oprócz bezpośrednie-
go nauczania, kluczową rolę odgrywa codzienne świadectwo.   
 

 
 
W spotkaniu wzięli również udział liczni salezjańscy biskupi i 
byli wychowankowie. A jeden z salezjańskich biskupów, bp 
Periyanayagam Soundararaju, biskup Vellore, podziękował 
Przełożonemu Generalnemu za licznych salezjanów, którzy 
zostali skierowani do służby lokalnemu Kościołowi, stwierdza-
jąc z naciskiem: “Doprawdy jest to ziemia salezjanów”.   

                             Za: www.infoans.org
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KAMIEŃ WĘGIELNY W DOMU 
ZAKONNYM MARIANÓW 

 
Dnia 1 września, w Borysowie na Biało-
rusi, Ordynariusz Diecezji Mińsko – 
Mohylewskiej, J.E. Ks. Abp Tadeusz 
Kondrusiewicz dokonał poświęcenia i 
wmurowania kamienia węgielnego w 
budujący się nowy dom zakonnej wspól-
noty marianów. 
 
W procesji na rozpoczęcie Mszy świętej, 
sprawowanej o godz. 10.00, wniesiono 
także relikwie bł. Jerzego Matulewicza, 
gdyż właśnie Odnowiciela marianów, 
tamtejsza wspólnota, obrała sobie jako 
Patrona nowego lokum. W wygłoszonej 

homilii nawiązując do czytań mszalnych 
arcybiskup mówił do licznie zgromadzo-
nych wiernych, a także kapłanów o po-
trzebie pokornej służby na rzecz najbar-
dziej potrzebujących.  
 

 
 
Na zakończenie Eucharystii za posługę 
pasterza diecezji i współpracę na rzecz 
lokalnego Kościoła, słowa wdzięczności 
skierował do wiernych delegat O. Pro-

wincjała ks. Sławomir Homocnik MIC. 
Wyraził nadzieję, że budynek przyczyni 
się do budowania więzi między wierny-
mi, a także będzie miejscem służby 
wzorowanej na zawołaniu pozostawio-
nym przez bł. Jerzego Matulewicza: „Pro 
Christo et Ecclesia” – Dla Chrystusa i 
Kościoła. Nowobudowany dom oprócz 
funkcji domu zakonnego dla kilku ma-
riańskich współbraci, którzy do tej pory 
mieszkali najpierw w drewnianym dom-
ku, a potem w maleńkich pomieszcze-
niach nad zakrystią kościoła, będzie 
pełnił funkcję kancelarii oraz domu para-
fialnego służącego spotkaniom grup 
działających w parafii.  

Za: www.marianie.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

BOLIWIJSKA AMAZONIA PŁONIE 
 

W Amazonii boliwijskiej w samej tylko Chiquitanii we wschod-
niej części kraju, spłonęło już 1,7 miliona hektarów, według 
najnowszego raportu departamentu Santa Cruz, z czego 41 
procent dotyczy terenów parków narodowych, 30 procent la-
sów, a pozostałe 29 procent pastwisk. Jak jednak opowiedzieć 
to światu? że niesprawiedliwość dotyka najbiedniejszych, że 
ginie unikalne środowiska życia indiańskich plemion, które od 
wieków jest ich jedynym domem? Oto relacja – świadectwo s. 
Cecylii pracującej w Santa Cruz de la Sierra, która ostatnio 2 
tygodnie spędziła w rejonach pożarów… Bardzo polecamy!   
 
W telewizji i w prasie słyszy się o pożarach w Amazonii. Żywio-
łowa klęska w mediach nagłaśniana jako globalny problem 
świata, ale nic się nie wspomina o zniszczonych wioskach 
rdzennych Indian plemienia Ayoreos czy o ich polach upraw-
nych zniszczonych przez pożar. Widziałam ich dramat i wiem, 
że tam każdy, kto idzie na ratunek, ten kto czuje się częścią tej 
wspólnoty. Każdego dnia można zobaczyć transport jedzenia 
czy odzieży. Prowincja Chuiquitania doświadcza pomocy w 
wielu stron, są wolontariusze z Potosi, La Paz, Cochabamby, z 
terenów górskich a nawet z Argentyny. Pomaga wojsko i stra-
żacy, weterynarze, lekarze i pielęgniarki.   
 
Ten ogromny wysiłek, by ugasić pożar i uchronić to co się da, 
by ochronić i nakarmić zwierzęta był czasem paraliżowany 
przez dochodzące informacje o podpalaczach za pieniądze, 
ktoś mówił, jak jedni gaszą pożar a inni z drugiej strony rozle-
wają ropę. Nie bak też komentarzy, że to ludzka chciwość 
doprowadziła do tej tragedii… 
 
Szczególnie okrutny jest los Indian Ayoreos, którzy żyli skrom-
nie w dżungli w wioskach, gdzie mieszka zwykle kilkadziesiąt 
rodzin. Poznałam ich, jako ludzi prostych, pokornych, uczci-
wych o sercu pełnym radości pokoju. Korzystają z owoców 
ziemi, uprawiają warzywa, hodują krowy, kury i kaczki. Nie 
mają wi-fi a w transporcie pomaga im motocykl służący dla 
całej rodziny. 
 
I w ten ich świat wtargnął ogień, a z nim strach, przerażenie, 
brak  bezpieczeństwa, krzyk i płacz dzieci oraz świadomość, że 
są zdani jedynie na siebie. Środowisko, które jest ich domem i 

całym zżyciem stało się zgliszczami. Mimo tej tragedii, poma-
gają innym, widząc nas pytają „como estan” – jak się masz? i 
dziękują Bogu ze jesteśmy, ze przyjechaliśmy aż z Concep-
cion, czyli ponad 2 godziny drogi i niosą szklankę wody. Ten 
prosty gest, jak myślę, może wykonać osoba która  nie myśli o 
sobie i rozumie czym jest ewangelia. To nas zawstydza… wy-
gląda, że my znamy Ewangelię a oni ją realizują. 
 

 
 
Jak jednak wyjaśnić to światu? że niesprawiedliwość dotyka 
najbiedniejszych. Cieszę się, że Kościół katolicki w Ameryce 
łacińskiej podejmuje ten wysiłek. Robi wiele, aby przygotować 
siebie czy innych do synodu o Amazonii, aby pokazać rzeczy-
wiste problemy tego wspaniałego regionu świata, gdzie jeszcze 
przyroda i ludzie żyją w zgodzie według planu Bożego Stwo-
rzenia. Cieszę się, że wspiera nas Papież Franciszek i apeluje 
o odpowiedzialność wszystkich za nasz świat, jako wspólny 
dom. 
 
Wiem, że gdy przyjdzie deszcz płuca świata, jakim jest Amazo-
nia zostaną uratowane, Jednak jak uratować nas wszystkich 
przed grzechem chciwości i zachłannego konsumpcjonizmu, 
który pożera ludzi, zwierzęta i wielki, wspaniały świat Bożego 
Stworzenia? Z pozdrowieniami i prośbą o modlitwę 
s. Violeta Nica                                Za: www.swietostworzenia.pl   

 
 

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/09/Kamień-węgielny-w-budowanym-domu-zakonnym.jpg
http://www.swietostworzenia.pl/
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Zapowiedzi wydarzeń 
 
 

 
 
 
 

 
 
   

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ 
BRACI ZAKONNYCH 

 
Czcigodni Ojcowie, Bracia, w dniach 17 
– 18 października br. odbędzie się 
XXXVII Pielgrzymka Braci Zakonnych na 
Jasną Górę,  na którą zapraszam Braci 
ze wszystkich wspólnot zakonnych. 
Hasło tegorocznej pielgrzymki to : 
 

„BYĆ BRATEM BOGA ” 
 
W tym  roku  chcemy spotkać się razem 
na modlitwie, oraz zgłębić i zastanowić 
się nad skierowanym do nas słowem 
Bożym. 17 października br. uroczystej 
mszy św. będzie  przewodniczył Ojciec 
bp Jacek Kiciński CMF, Przewodniczący 
Komisji ds. Życia Konsekrowanego i 
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego 
KEP,  a 18 października  ks. Dariusz 
Wilk CSMA , Generał Michalitów  
 
Z nadzieją, że wspólne pielgrzymowanie 
do Matki i Królowej będzie dobrą okazją 
do poznania i zrozumienia radości pły-
nącej z konsekracji zakonnej oraz wza-
jemnego ubogacenia poprzez wspólne 
spotkanie Braci różnych zakonów i 
zgromadzeń, gorąco proszę o poinfor-
mowanie i zaproszenie Braci zakonnych 
swojej wspólnoty, jak również umożli-
wienie im jak najliczniejszego udziału w 
pielgrzymce. 

                                                                                      
Z serdecznymi pozdrowieniami w Panu. 

br. Izaak Rafał Kapała OSB   
Przewodniczący Komisji Braci - KWPZM 
 

PROGRAM PIELGRZYMKI 
 
17 października /czwartek/ 

9:30  Jutrznia – przewodniczą  Bracia  
Redemptoryści. 
9:45  Konferencja – Aula o. Kordeckiego 
–  Ojciec  Bp Jacek Kiciński CMF, Prze-
wodniczący Komisji ds. Życia Konse-
krowanego i Stowarzyszeń Życia Apo-
stolskiego KEP  
11:00 Msza św. – w Kaplicy M.B. – 
przewodniczy i homilia -  Ojciec Bp Ja-
cek Kiciński CMF 
 -oprawa – Bracia Paulini  
13:00  Obiad (we własnym zakresie) 
15:00  Koronka do Miłosierdzia Bożego 
– Bracia Salwatorianie 
  Droga Krzyżowa  -  rozważania 
stacji  – Bracia Chrystusowcy  
Z Bazyliki do Stacji I - Bracia Redempto-
ryści, do Stacji II - Bracia Salezjanie i 
Michalici, do Stacji III - Bracia Pallotyni i 
Franciszkanie (Prowincja Wniebowzięcia 

NMP oraz Matki Bożej Anielskiej), do 
Stacji IV - Bracia Sercanie i Bracia Ser-
ca Jezusowego,  do stacji V - Bracia 
Franciszkanie (Prowincja Niepokalanego 
Poczęcia NMP, św. Franciszka z Asyżu 
oraz św. Jadwigi)  i Dominikanie, do 
Stacji VI - Bracia Kamilianie i Bonifra-
trzy,  do Stacji VII - Bracia Albertyni i 
Bracia Chrystusa Cierpiącego, do Stacji 
VIII - Bracia Werbiści i Jezuici, do Stacji 
IX - Bracia Karmelici, Karmelici bosi i 
Franciszkanie konwentualni, do Stacji X 
- Bracia Salwatorianie i Kapucyni do 
Stacji XI - Bracia Benedyktyni i Cystersi, 
do Stacji XII - Bracia Oblaci i Marianie, 
do Stacji XIII - Bracia Misjonarze Św. 
Rodziny, Chrystusowcy, do Stacji XIV - 
Bracia Szkolni i bracia z pozostałych 
zgromadzeń, do Bazyliki - Bracia Pauli-
ni. 
16:30 spotkanie przy kawie ( Dom Piel-
grzyma) 
Kolacja ( we własnym zakresie) 
19:00 Nabożeństwo październikowe -  
Różaniec  
21:00 Apel Jasnogórski 
 
18 października/piątek / 

9:30 Jutrznia – przewodniczą  Bracia 
Michalici    
9:45  Konferencja – Aula   –  Ks. Dariusz 
Wilk CSMA, Generał Michalitów  
11:00 Msza św. + homilia  -  Ks. Dariusz 
Wilk CSMA, Generał Michalitów 
Oprawa – Bracia Paulini.    

 

KURS Z PRAWA ZAKONNEGO  
NA UKSW 

 
Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w 
Warszawie zaprasza do uczestnictwa w 
jednosemestralnym kursie dokształcają-
cym: 
 

Procedury prawne w sytuacjach  
nieprawidłowych w życiu osób  

konsekrowanych 
 

Celem jednosemestralnego kursu do-
kształcającego jest zdobycie gruntownej 
wiedzy z życia konsekrowanego, szcze-
gólnie jeśli chodzi o sytuacje nieprawi-
dłowe w życiu osób należących do insty-
tutów życia konsekrowanego i stowarzy-
szeń życia apostolskiego. Tematyka 
kursu związana będzie m.in. z: formacją 
do życia konsekrowanego, prawnym i 
bezprawnym pobytem poza domem 
instytutu/stowarzyszenia, przejściem 
pomiędzy formami życia konsekrowane-
go, eksklaustracją, sekularyzacją, a 
także wydalaniem członków z instytu-

tów/stowarzyszeń. Kurs obejmuje 4 dni 
wykładowe w łącznym wymiarze 32 
godzin. Będą one miały charakter teore-
tyczno-praktyczny. W ramach zajęć 
przewidziane są także ćwiczenia z danej 
tematyki, polegające na przygotowywa-
niu odpowiednich dokumentów i rozwią-
zywaniu kazusów. 
Jednosemestralny kurs dokształcają-
cy skierowany jest do wszystkich 

członków instytutów życia konsekrowa-
nego i stowarzyszeń życia apostolskie-
go, a w szczególności do tych, którzy w 
swoim instytucie/stowarzyszeniu zajmu-
ją się lub będą się zajmować wymienio-
nymi procedurami. Z pewnością będzie 
on także przydatny dla przełożonych i 
formatorów. Absolwenci, po zaliczeniu 
końcowego tekstu z zakresu objętego 
programem nauczania, otrzymają dy-
plom ukończenia kursu. 
Zajęcia prowadzą specjaliści z Wydzia-

łu Prawa Kanonicznego UKSW, będący 
także praktykami z zakresu w/w proce-
dur prawnych. Kurs trwa jeden semestr, 
łącznie obejmuje 32 godziny wykładowe. 
Zajęcia odbywają się w cztery piątki w 
godz. 9.00-16.00: 25 października 2019 
r., 15 listopada 2019 r., 13 grudnia 2019 
r. oraz 10 stycznia 2020 r., w budynku 

UKSW przy ul. Dewajtis 5. 
 
Zapisy na kurs odbywają się od 1 lipca 
2019 r. do 13 września 2019 r.. Osoby 
zainteresowane prosimy o zgłaszanie 
się do sekretariatu Wydziału Prawa 
Kanonicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, 
01-815 Warszawa, tel.: (+48-22) 561-88-
12, email: prawokan@uksw.edu.pl. 
 
Opłata za kurs wynosi 1.600,00 zł., 
należy ją uiścić na podane konto ban-
kowe jednorazowo. Uregulowanie na-
leżności powoduje wpisanie na listę 
uczestników Kursu. Kurs może być 
zawieszony w danym roku z powodu 
małej liczby uczestników. 
 
Wymagane dokumenty: 
podanie o przyjęcie na kurs (kwestiona-
riusz podania umieszczony jest na stro-
nie Wydziału Prawa Kanonicznego 
UKSW wwpk.uksw.edu.pl) 
1 fotografia 
po złożeniu w dziekanacie podania o 
przyjęcie na Kurs, uczestnicy Kursu 
otrzymają informację o indywidualnym 
numerze konta, na które należy wpłacić 
opłatę za kurs. Przy wpłacie proszę 
dopisać: tytułem Wydział Prawa Kano-
nicznego Procedury prawne w sytua-
cjach nieprawidłowych w życiu osób 
konsekrowanych. Następnie proszę 

mailto:prawokan@uksw.edu.pl


3-9 września 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                             36/2019 (549)  

 19 

dostarczyć do dziekanatu dowód wpłaty 
czesnego.          Serdecznie zapraszamy 

 

SYMPOZJUM:  TOŻSAMOŚĆ 
WDOWY KONSEKROWANEJ 

 

W dniach 13-14 września w toruńskim 
sanktuarium Najświętszej Maryi Panny 
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana 
Pawła II odbędzie się ogólnopolskie 
sympozjum poświęcone wdowom kon-
sekrowanym. 
Program sympozjum: 
Piątek, 13 września 
17.00 – Msza św. pod przewodnictwem 
o. bp. Jacka Kicińskiego CMF, przewod-
niczącego Komisji ds. Instytutów Życia 
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego KEP 
19.00 – konferencja „Miłość, która zwy-
cięża śmierć miłosierdziem”, o. Jacek 
Kiciński 
20.00 – wieczorna rozmowa wdów na 
temat formacji duchowej w diecezjach w 

obeności członków Podkomisji KEP ds. 
IFŻK 
21.00 – Apel Jasnogórski – prow. o. 
Rafał Klimas OFM 
Sobota, 14 września 
7.00 – Jutrznia – prow. o. Rafał Klimas 
OFM 
8.30 – konferencja „Charyzmatyczny 
wymiar życia i posłannictwa wdowy 
konsekrowanej” – o. Zdzisław Klafka 
CSsR 
9.45 – konferencja „Eucharystyczny etos 
wdów konsekrowanych” a współczesna 
godnośc kobiety – ks. prof. Ireneusz 
Mroczkowski UKSW 
12.00 – Msza św. 
14.30 – dyskusja panelowa „Rola wdowy 
konsekrowanej w zyciu parafii i diecezji” 
– prowadzi prof. Bogdan Czupryn WSD 
Płock 
16.00 – podsumowanie – o. bp Jacek 
Kiciński CMF 
Szczegółowe informa-
cje: ww.konsekrowane.org/wdowy/ lub 
tel. 696 833 832, 505 764 624. 

  Za: www.diecezja-torun.pl  

 

WARSZTATY KAZNODZIEJSKIE 
- IX EDYCJA 

 

Zapraszamy na IX edycję Warsztatów 
Kaznodziejskich prowadzonych przez 
Dominikański Ośrodek Kaznodziejski. 
Warsztaty to trzy, integralne, dwudniowe 
zjazdy odbywające się w naszym łódz-
kim klasztorze. Więcej informacji i for-
mularz zapisów znajdziecie tutaj: 
https://forms.gle/wfbrnAWA7hhCD1vZ9 
 
Zapisz się na jesienną edycję "Warszta-
tów kaznodziejskich" w Dominikańskim 
Ośrodku Kaznodziejskim w Łodzi. 
Warsztaty to trzy integralne zjazdy w 
dniach: 23/24 września, 7/8 październi-
ka, 4/5 listopada. Koszt warsztatów to 
900 zł. Przy zapisie należy uiścić zalicz-
kę w wysokości 200 zł. Organizatorzy 
zapewniają nocleg i catering podczas 
trwania warsztatów.  

 
 
 
 

 
 
 

Witryna Tygodnia 
 
 

 
 
 
 

 
 
   

AUDIOBOOK: KSIĄDZ RICHARD HENKES SAC – OBRAZ ŻYCIA 
 

44 lata pełnego energii życia, które 
właśnie się kończy. Za dwa miesiące 
miałby 45 lat. Mógłby całą swoją 
energię włożyć w duszpasterstwo i 
pojednanie. Cóż musiało się dziać z 
Richardem Henkesem, gdy podczas 
modlitwy spoglądał na obraz Matki 
Jezusa? Do ilu ludzi dotarł w swoich 
wystąpieniach rekolekcyjnych? 
 
W przeddzień Beatyfikacji ks. Ry-
szarda Henkesa, pallotyna zapra-
szamy do pobrania, wysłuchania 
audiobooka przygotowanego przez 
Pallotyńskie Radio Ewangelizacyjne 
Pallotti.FM. Obraz życia, to pozycja 
książkowa ks. Alexandra Holzbacha 
SAC. Książkę czyta znany polski 
aktor dubbingowy, teatralny, filmowy i 
telewizyjny, lektor telewizyjny, filmo-
wy i radiowy Zbigniew Moskal. W 
audiobooku została wykorzystana 

muzyka z filmu „Bracia” skompono-
wana przez Miłosza Konarskiego.  
 

 
 
Audiobook został zrealizowany w 
studiu warszawskim Radia Pallotti.FM 
przy współpracy ks. Zenona Hanasa 
SAC i życzliwości ks. Alexandra 
Holzbacha SAC. Batyfkacja ks. Ry-
szarda będzie miała miejsce 15 
września (niedziela) w Limburgu. 

Zapraszamy na transmisję 
w Pallotti.FM oraz na YouTubie. 
 
Ks. Ryszard Henkes SAC krótko 
przed swoimi święceniami kapłań-
skimi tak pisze: „Pragnę stać się 
głównie księdzem ofiarnym, nosicie-
lem krzyża dla innych.” „Kiedyś chcia-
łem wszytko robić sam, a teraz widzę, 
że nic nie potrafię; jedną rzecz jednak 
potrafię, stać się dla innych ofiarą.” 
Tuż przed święceniami nie mógł 
przypuszczać, jak słowa te za niecałe 
20 lat staną się rzeczywistością. 
Zapraszamy do lektury. 
 
Audiobook w odcinkach (online i do 
pobrania) dostępny jest na stronie: 
pallotti.fm/aktualnosci/audiobook-
ksiadz-richard-henkes-sac-obraz-
zycia/ ks. Łukasz Gołaś             

Za: www.pallotti.fm 

http://www.diecezja-torun.pl/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FwfbrnAWA7hhCD1vZ9&h=AT2NNzeVHJ5bfdZG4JF3RrL_uvHDJz1wKuShbczBjDpHbHah6blinXtF_DZpkEMf8LwW7057U3PAqpRckDmI2EsPZLg-A4V4O3nNwuVrrA10NYGyYj4EWGHw-A9kR6P5YBKV2DAHJVwcfVG0bcYk
http://pallotti.fm/aktualnosci/audiobook-ksiadz-richard-henkes-sac-obraz-zycia/
http://pallotti.fm/aktualnosci/audiobook-ksiadz-richard-henkes-sac-obraz-zycia/
http://pallotti.fm/aktualnosci/audiobook-ksiadz-richard-henkes-sac-obraz-zycia/
http://www.pallotti.fm/
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Odeszli do Pana 
 

 

 

 

ŚP. KS. MARIAN WOJTKOWIAK CRL (1931-2019) 
 

W środę 4 września 2019 r. zmarł w 
Ełku, przeżywszy 88 lat, nasz Współbrat 
ks. Marian Wojtkowiak CRL. Prosimy o 
modlitwę w intencji Zmarłego Kapłana. 
 
Ks. Marian Wojciech Wojtkowiak, syn 
Franciszka i Józefy Krzyminiewskiej 
urodził się 21.04.1931 r. w Kopanicy w 
Wielkopolsce. Nowicjat w Zakonie Ka-
noników Regularnych Laterańskich 
rozpoczął 28.08.1949 r. Po jego ukoń-
czeniu złożył swe pierwsze śluby zakon-
ne 28.08.1950 r. w Krakowie i rozpoczął 
formację seminaryjną oraz studia filozo-
ficzno-teologiczne w Kolegium Domini-
kanów w Krakowie. W trakcie formacji 
seminaryjnej złożył  uroczystą profesję 
zakonną  28.08.1953 r. w Kościele Bo-
żego Ciała w Krakowie.  Święcenia 
kapłańskie przyjął 16.06.1957 r. w Kra-

kowie z rąk Arcybiskupa Eugeniusza 
Baziaka. 
 

 

W 1959 roku podjął posługę duszpaster-
ską w Kamieniu, gdzie jako wikariusz i 
katecheta pracował do roku 1962. Po 
odejściu z Kamienia w latach 1962-1967 
posługiwał w Drezdenku, w latach 1967-
1971 w Krakowie, w latach 1971-1973 w 
Rudniku a w roku 1971 rozpoczął posłu-
gę w Sanktuarium Matki Bożej w Gie-
trzwałdzie gdzie przebywał do roku 
1977. W lipcu 1977 r. przyjechał do Ełku 
gdzie zasłużył się jako katecheta, cenio-
ny spowiednik, a przede wszystkim 
wieloletni kapelan szpitala miejskiego.   
 
Zmarł dnia 4 września 2019 r. o godz. 
23.00 w Szpitalu Wojskowym w Ełku. 

 Za: www.kanonicy.pl

     
 

 

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/09/ks.-Marian-Wojtkowiak-CRL.jpg
http://www.kanonicy.pl/

