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Wiadomość Tygodnia 

ZAKONNE PIELGRZYMKI NA ŚWIĘTY KRZYŻ I DO GOSTYNIA 

Zakonni pielgrzymi w Gostyniu 

 
 
 

 
 

SANKTUARIUM NA ŚWIĘTYM KRZYŻU 
 
Tradycyjnie już w drugą sobotę miesiąca września, w przede-
dniu rozpoczęcia Tygodniowego Odpustu Podwyższenia 
Drzewa Krzyża Świętego do świętokrzyskiego sanktuarium 
pielgrzymowały osoby konsekrowane. Gościliśmy dziś siostry 
zakonne, ojców i braci zakonnych, dziewice i wdowy konse-
krowane z diecezji: sandomierskiej, kieleckiej, radomskiej, 
rzeszowskiej, lubelskiej, łowickiej, łódzkiej, tarnowskiej, war-
szawsko-praskiej, częstochowskiej, krakowskiej, warszawskiej, 
przemyskiej. Blisko 300 osób konsekrowanych reprezentowało 
ponad 40 rodzin zakonnych. 
  
Po słowach powitania, które wygłosił ojciec superior Marian 
Puchała OMI, głos zabrał ks. prałat Tomasz Rusiecki - Ojciec 
duchowny kapłanów diecezji kieleckiej i wikariusz biskupi ds. 
Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apo-
stolskiego, przybliżył hasło towarzyszące dzisiejszej modlitwie 
i spotkaniu – „Abyście owoc przynosili” – oraz przedstawił 
dzisiejszych prelegentów. 
 
 Następnie wysłuchaliśmy konferencji O.  Tomasza Protasie-
wicza OFMCap a po niej odbyło się nabożeństwo drogi krzy-
żowej przezytej w duchu franciszkańskim, którą animował O. 
Robert Krawiec OFMCap 

Głównym punktem dorocznej pielgrzymki osób konsekrowa-
nych była Eucharystia celebrowana pod przewodnictwem 
biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego . W homilii biskup Jan 
zwracając się do osób konsekrowanych powiedział, że piękna 
tradycja wspólnych spotkań i modlitwy osób konsekrowanych 
świadczy o potrzebie wspólnoty sióstr i braci. Tego tez pragnął 
sam Boski Mistrz, Jezus Chrystus. Bowiem wspólnota od-
zwierciedla Jego obecność. Obecność Boga w Jezusie Chry-
stusie pośród nas nie ogranicza się do jakiegoś wybranego 
okresu historycznego czy jakiejś sytuacji geograficznej albo 
fizycznego bytowania Jezusa na ziemi. Wiemy jak pozostał z 
nami, i wiemy gdzie go możemy spotkać. W objawionym Sło-
wie Bożym, sakramentach świętych zwłaszcza w Eucharystii, 
na modlitwie, w każdej wspólnocie wiary, jak również w oso-
bach naszych bliźnich – zachęcał Pasterz Kościoła Kieleckie-
go biskup Jan Piotrowski 
 
 Po homilii nastąpił obrzęd pierwszej profesji zakonnej nowi-
cjuszy Oblackich. 7 młodzieńców złożyło dziś śluby zakonne: 
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na jeden rok. Otrzymali 
strój zakonny – sutannę oraz Konstytucje i Reguły Zgroma-
dzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Przez ostatni 
tydzień przygotowywali się do tej chwili poprzez rekolekcje, 
które prowadził o. dr Łukasz Krauze OMI, wykładowca homile-
tyki z oblackiego seminarium w Obrze. 
 
  

http://www.zyciezakonne.pl/
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Po Mszy świętej miała miejsce wspólna agapa w krużgankach 
świętokrzyskiego sanktuarium. Był to szczególny czas na 
indywidualne rozmowy, spotkania, radość przy wspólnym 
stole. 
  
Po południu osoby konsekrowane spotkały się ponownie w 
bazylice świętokrzyskiej na  wspólnej adoracji Najświętszego 
Sakramentu oraz na Koronce do Bożego Miłosierdzia – tę 
część spotkania animowały Siostry Betanki  - Zgromadzenie 
Sióstr Rodziny Betańskiej. Na zakończenie pielgrzymki miała 
miejsce adoracja relikwii Drzewa Krzyża Świętego i uczestnicy 
mieli okazję oddać cześć relikwiom przez ucałowanie. 

 Za: www.swietykrzyz.pl  

 
ŚWIĘTA GÓRA W GOSTYNIU 

 
Druga sobota września to dzień (14.09.2019), w którym osoby 
życia konsekrowanego pielgrzymują do sanktuarium Matki 
Bożej na Świętej Górze w Gostyniu. 
 
Organizatorem spotkania jest Referent do spraw Męskich 
Instytutów Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Poznańskiej 
ks. Zbigniew Starczewski COr. W XI pielgrzymce wzięły udział 
osoby życia konsekrowanego z 8 diecezji, w tym chrystusowcy 
z ks. dr. Markiem Grygielem SChr – przełożonym Domu Głów-
nego w Poznaniu na czele, ks. Antoni Klein SChr, prefekt 
seminarium ks. dr Paweł Jasina SChr z klerykami oraz magi-
ster nowicjatu ks. Karol Kozłowski SChr wraz z moderatorami 
(ks. Franciszkiem Gałdysiem SChr, ks. Mateuszem Sochą 
SChr) i nowicjuszami. 
 
Słowo powitania skierował do zgromadzonych ks. Marek Du-
dek COr – superior miejscowej wspólnoty ojców Filipinów. To 
modlitewne spotkanie rozpoczęło się od uroczystego śpiewu 
Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Pan-
ny, które poprowadził ks. Michał Kulig COr. Znany w archidie-
cezji specjalista z patrologii ks. prałat prof. dr hab. Bogdan 
Częsz w konferencji ascetycznej, zatytułowanej „Jesteśmy 
powołani, aby zaspokajać głód Boga w świecie”, odwołał się 
do św. Augustyna i przypomniał symbolikę Kościoła przedsta-
wionego jako żaglowiec. Zwrócił tym samym uwagę na potrze-
bę otwartości na działanie Ducha Świętego. Te natchnienia 

Ducha Świętego obrazuje wiatr napełniający żagiel i pchający 
okręt do wyznaczonego celu. Ks. Częsz podkreślił również 
znaczenie przybliżania Chrystusa ludziom, do których jeste-
śmy posłani. Główną więc zachętą w posłudze jest przyprowa-
dzanie człowieka przed oblicze Jezusa Eucharystycznego. To 
zadanie można realizować poprzez ukazywanie we własnym 
życiu obecności Jezusa, na wzór tej obecności w tabernaku-
lum. To formacyjne spotkanie miało ubogacić uczestników i 
przygotować do sakramentu pokuty i pojednania. 
 
Centralnym punktem pielgrzymki była uroczysta Msza Święta 
koncelebrowana, pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza 
Balcerka – odpowiedzialnego za osoby i instytuty życia konse-
krowanego naszej Archidiecezji. Ks. Biskup w homilii zauważył 
szczególną rolę kobiety, zaznaczając, że siostra zakonna, 
przez swoją naturę, w szczególny sposób upodabnia się do 
Maryi i przez to przypomina wszystkim wiernym osobę Bożej 
Rodzicielki. 
 
Oprawę muzyczną przygotowała s. Kinga Kowalczyk MChR ze 
Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla z Moraska. 
Po zakończeniu Eucharystii zgromadzeni udali się w procesji 
pod Krzyż Wyzwolenia postawiony na placu kultowym, by tam 
uczestniczyć w ogólnoświatowym wydarzeniu – modlitwie 
„Polska pod krzyżem”. Pokrzepieniem dla ciała była chwila 
przerwy przeznaczona na wspólny posiłek w klasztornych 
ogrodach. 
 
Popołudniem koncert dała Kapela Świętogórska pod przewod-
nictwem ks. Jakuba Przybylskiego COr – dyrektora Festiwalu 
Musica Sacromontana. Utwory zostały zaczerpnięte z Tradycji 
Muzycznych Świętej Góry. 
 
Pielgrzymkę zakończyły uroczyste Nieszpory ze Święta Pod-
wyższenia Krzyża Świętego, którym przewodniczył magister 
nowicjatu ks. Karol Kozłowski SChr. Asystę w czasie Liturgii 
Godzin zapewnili nowicjusze Towarzystwa Chrystusowego dla 
Polonii Zagranicznej. 
 
Po słowie pożegnania skierowanym przez ks. Zbigniewa Star-
czewskiego COr, wszystkich pielgrzymów umocnił pasterskim 
błogosławieństwem ks. bp Grzegorz Balcerek. ks. Mateusz 
Socha SChr           Za: www.chrystusowcy.pl     

 
 
 
 

  Wiadomości krajowe  
 
 

 

JASNOGÓRSKA MODLITWA W RAMACH AKCJI „POLSKA POD KRZYŻEM” 

 

http://www.swietykrzyz.pl/
http://www.chrystusowcy.pl/
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Jasna Góra włączyła się w ogólnopol-
skie wydarzenie modlitewne „Polska pod 
Krzyżem”. W łączności z tysiącami wier-
nych, którzy zgromadzą się na lotnisku 
Kruszyn we Włocławku, w Kaplicy Matki 
Bożej na Jasnej Górze o godz. 15.00 
została odśpiewana Koronka do Miło-
sierdzia Bożego. Nabożeństwo popro-
wadził o. Sebastian Matecki. 
 
„Panie Jezu, w dzisiejszy dzień, w świę-
to Podwyższenia Krzyża Świętego sta-
jemy przed drzewem krzyża tu na Jasnej 
Górze, w sercu naszej Polski, przed 
drzewem krzyża, które zostało nam 
podarowane w pięknym, zabytkowym 
relikwiarzu przez króla Zygmunt Starego 
– mówił o. Sebastian Matecki – I pra-
gniemy modlić się wraz z wszystkimi 
Polakami, którzy gromadzą się zarówno 

na lotnisku we Włocławku, jak i w tylu 
miejscach Polski i świata, aby trwać pod 
krzyżem, aby na nowo odnowić w sobie 
tożsamość chrześcijańską. Miejsce 
chrześcijanina jest przy krzyżu, jest na 
Golgocie, ale krzyż nie jest tylko zna-
kiem śmierci, jest przede wszystkim dla 
nas znakiem zwycięstwa, Zmartwych-
wstania. W Tobie Chrystusie cierpiący, 
umierający i Zmartwychwstały chcemy 
na nowo zanurzyć nasze życie, odnowić 
je, odnowić jako Polska, ale odnowić 
każdy z nas jako chrześcijanin, Polska 
to ja. Bardzo pragniemy w tej Godzinie 
Miłosierdzia prosić o miłosierdzie dla 
nas, dla Ojczyzny naszej i dla całego 
świata”. 
 
Na ołtarzu, w zabytkowym relikwiarzu, 
zostały wystawione Relikwie Krzyża 

Świętego, ofiarowane Zakonowi Pauli-
nów na Jasnej Górze przez króla Zyg-
munta Starego w 1510 roku., którymi na 
koniec modlitwy zostali pobłogosławieni 
wierni obecni w Kaplicy Matki Bożej. 
 
Intencje wydarzenia modlitewnego „Pol-
ska pod Krzyżem” zanoszone były także 
podczas Mszy św. o godz. 15.30 w 
Kaplicy Matki Bożej, która codziennie 
sprawowana jest w intencji Ojczyzny 
oraz podczas wieczornego Apelu Ja-
snogórskiego. Modlitwie apelowej bę-
dzie przewodniczył abp Adam Szal z 
archidiecezji przemyskiej. Na zakończe-
nie Apelu wierni zostaną pobłogosławie-
ni relikwiami Krzyża Świętego. o. Stani-
sław Tomoń       Za: www.jasnagora.com  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ODPUST W SANKTUARIUM KRZYŻA ŚWIĘTEGO W MOGILE 
 
5 września w opactwie cystersów w krakowskiej Mogile, gdzie 
znajduje się cudowny wizerunek Chrystusa na krzyżu, odbył 
się odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Tysiące 
pielgrzymów wzięły udział w polowej Mszy św., której prze-
wodniczył bp Janusz Mastalski. 
 
– Jakże w tych czasach potrzeba nam wiele odwagi, by stanąć 
po stronie krzyża i wartości chrześcijańskich (…) Jeśli tej od-
wagi zabraknie w naszych domach, szkołach, sercach, to trze-
ba się będzie zacząć bać, ponieważ obudzimy się  w świecie w 
którym wszystko można i nie liczą się wartości takie jak Bóg, 
ojczyzna, wolność i prawda- mówił bp Janusz Mastalski pod-
czas uroczystości odpustowych w Sanktuarium Świętego Krzy-
ża w Mogile. 
 
Na początku homilii biskup powiedział, że wierni przybywają do 
tego sanktuarium, by się umocnić, ponieważ krzyż jest symbo-
lem zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Przyznał, że w tych 
niełatwych czasach każdy dźwiga swój osobisty krzyż, który 
można unieść tylko z Jezusem. Współcześnie niektórzy chcą 
go zrzucić, ponieważ niesie on za sobą wyzwania, konieczność 
pójścia pod prąd i przekroczenia siebie. W chwili spotkania 
Jezusa zapyta każdego człowieka, czy niósł swój krzyż. 
 
Należy wobec tego porzucić niewłaściwe postawy: lęk przed 
cierpieniem, ponieważ Bóg daje człowiekowi siły by swoje 
powołanie realizował. Krzyża nie dźwiga godnie ten, kto się 
lęka, odkłada decyzje lub przerzuca odpowiedzialność na in-
nych. Często, gdy pojawiają się trudności, człowiek buntuje się 
wobec Boga i zmierza w kierunku życia bez Niego. Niewłaści-
wą postawą jest szukanie winnych i agresja wobec innych. 
Staje się ona jednak codzienną rzeczywistością: ludzi coraz 
częściej dzielą wartości, poglądy, decyzje. 
 
-Najgorsze co może spotkać człowieka podczas niesienia 
krzyża jest rezygnacja z walki, a więc postawa kiedy nie chcę 
wyjść na tę swoją Golgotę i po pierwszym czy drugim upadku 
już nie wstaję Wtedy najłatwiej odejść, być letnim albo obojęt-
nym – powiedział biskup. Wskazał, że jest to przyczyna rozpa-
du wspólnot rodzinnych i małżeńskich. Zauważył, że wierni 

przybywają do mogilskiego sanktuarium by się umocnić i na 
nowo usłyszeć słowa Jezusa: „Wstańcie, nie lękajcie się”. W 
dzisiejszych czasach potrzeba wiele odwagi by stanąć po stro-
nie krzyża i najważniejszych wartości. Należy to czynić, pamię-
tając o słowach Chrystusa: „Czuwajcie i módlcie się, abyście 
nie ulegli pokusie”. Biskup powiedział, że w rodzinach i domo-
wych kościołach potrzeba czuwania, by nie odejść zbyt daleko 
od siebie i tworzyć wspólnoty. Taka postawa buduje naród, 
ponieważ jest on mocny rodziną. 
 

 
Należy zweryfikować siebie, by stwierdzić, czy jest się darem, 
czy krzyżem dla drugiego człowieka. Naśladując Mistrza nawet 
wtedy, gdy jest ciężko trzeba pamiętać o słowach „Błogosła-
wieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości”. Bi-
skup powiedział, że współcześnie Kościół staje się niewygodną 
instytucją, która nie podąża za modą i trendami. Trzeba jednak 
być konsekwentnym oraz wiernym swemu powołaniu. Nie ma 
piękniejszej postawy jak jednoznaczność. 
 
Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile jest najważniejszym 
ośrodkiem kultu Jezusa Ukrzyżowanego w Polsce. Od 1961 
roku w opactwie znajdują się relikwie Krzyża Świętego, pocho-
dzące z bazyliki Santa Croce w Rzymie oraz wizerunek Pana 
Jezusa Mogilskiego. Odpust ku czci Podwyższenia Krzyża 
Świętego przyciąga do mogilskiego Sanktuarium wielu piel-
grzymów.                                                     Za: www.diecezja.pl    
  

http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/39136.mp3
http://www.jasnagora.com/
https://wf1.xcdn.pl/files/19/09/15/553793_UEOG_IMG_6110_83.jpg
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BR. FRANCISZEK GRZELKA  
PRZEŁOŻONYM ALBERTYNÓW 
 
Bratem starszym w Zgromadzeniu Braci 
Albertynów został br. Franciszek Grzel-
ka, który pełnił już tę funkcję w latach 
2003-2015. Wyboru nowego przełożo-
nego bracia dokonali podczas obrad 
Kapituły Generalnej, które odbywają się 
w Krakowie. 
 
Brat Franciszek urodził się w 1966 r. w 
Starachowicach. Do Zgromadzenia 
wstąpił w 1986 r. Profesję wieczystą 
złożył w 1995 r. Jest magistrem teologii. 
Urząd brata starszego pełnił już w latach 
2003-2015. Był także radnym general-
nym, sekretarzem i formatorem. 

 
 
Ponadto kapituła wybrała następujących 
braci na radnych generalnych: Albert 
Koczaj (asystent), Hieronim Moroz (se-
kretarz), Tomasz Pączek (ekonom) oraz 
Pio Stróżyński, Józef Maria Gorzędziel-
ski. 
 

Zgromadzenie Braci Albertynów zwołuje 
kapitułę generalną co 4 lata. Jej celem 
jest podsumowanie dzieł pełnionych w 
tym czasie, a także wytyczenie perspek-
tyw na przyszłość. 
 
Kapituła obraduje od wtorku w Domu 
Macierzystym Zgromadzenia, który 
mieści się w historycznej ogrzewalni św. 
Brata Alberta, w miejscu jego posługi i 
śmierci. 
 
W Zgromadzeniu Braci Albertynów po-
sługuje obecnie 35 braci w 7 domach: 5 
w Polsce i 2 na Ukrainie. Poza tym bra-
cia zarządzają jeszcze jednym domem – 
dla osób niepełnosprawnych intelektual-
nie. Jego kierownikiem jest osoba 
świecka.                        Za: www.deon.pl  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

100-LECIE POWROTU FRANCISZKANÓW DO WARSZAWY 
 
Franciszkanie byli obecni w stolicy od 1645 roku, aktywnie 
współtworząc Kościół warszawski. Za sprzyjanie ruchom pa-
triotycznym i wspieranie Powstania Styczniowego, na mocy 
carskiego dekretu zostali poddani kasacie i w 1866 roku opu-
ścili warszawski klasztor przy ul. Zakroczymskiej. Powrócili 
dopiero po 53 latach nieobecności w 1919 r. na zaproszenie 
ówczesnego metropolity warszawskiego, abp. Aleksandra 
Kakowskiego. 
 
Franciszkanie dziękując Bożej Opatrzności za to ważne wyda-
rzenie sprzed równo 100 lat, zapraszają do wspólnego święto-
wania pod przewodnictwem obecnego metropolity warszaw-
skiego kard. Kazimierza Nycza. Główne uroczystości zaplano-
wano na 29 września o godz. 19.00. Dokładnie tego dnia przy-
pada 282. rocznica konsekracji świątyni franciszkańskiej w 
1737 roku. 
 
Zbudowany w latach 1679 i 1713-1732, konsekrowany 29 
września 1737 r. przez biskupa poznańskiego Stanisława Ho-
zjusza. Zburzony w 1944 r. Odbudowany w latach 1945-1948. 
Znajduje się w nim łaskami słynący obraz św. Antoniego z 
Padwy, namalowany w 1644 r. przez Mateusza S. Regiusa. 
 
W 1646 roku przy Trakcie Zakroczymskim stanęła drewniana 
świątynia i klasztor. Dziesięć lat później, podczas potopu 
szwedzkiego, zabudowania zostały całkowicie zniszczone. 
 
W 1679 roku położono kamień węgielny pod budowę nowego 
kościoła. Uroczystej konsekracji świątyni dokonał 29 września 
1737 roku biskup poznański Stanisław Józef Hozjusz. 
 

W 1797 roku rząd carski urządził w klasztorze dom kary i po-
prawy. Później powstała akademia duchowna. Po powstaniu 
styczniowym zakonnicy musieli opuścić swą siedzibę. Dopiero 
po zakończeniu I wojny światowej w 1919 roku, franciszkanie 
powrócili do klasztoru. 
 
W 1944 bomby obróciły kościół w gruz, zginęło wówczas kilka-
dziesiąt osób, które schroniły się w murach świątynnych. Cu-
dem ocalał wizerunek św. Antoniego z Padwy. Przed nim, 21 
stycznia 1945 roku odprawiono pierwszą mszę świętą w wy-
zwolonej Warszawie. Po wojnie kościół został odbudowany.  
 

 
 

W 100. rocznicę powrotu franciszkanów do Warszawy, we 
wtorek 17 września odbywają się uroczystości jubileuszowe, 
którym przewodniczy prowincjał O. Wiesław Pyzio OFMConv 
(PAP) Stanisław Karnacewicz                         Za: www.dzieje.pl   

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

JEZUICI PROWADZĄ W STAREJ WSI 
KURS DLA FORMATOREK Z CHIN 
 
W dniach od 30.08. do 30.09. 2019 roku 
w Starej Wsi, w Domu Formacji Stałej  
„Manresa” trwa kurs formacyjny dla 
sióstr zakonnych z Chin. Uczestniczy w 
nim 49 sióstr z 37 zgromadzeń. Jest to 
odpowiedź na prośbę przełożonych o 

pomoc w przygotowaniu sióstr do for-
macji. 
 
Kurs jest organizowany przez Stowarzy-
szenie „Sinicum”,  przy współpracy jezu-
ickiej Szkoły Formatorów i pod patrona-
tem Akademii Ignatianum w Krakowie. 
Kurs jest zapalnowany jako dwustop-
niowy. Składają się na niego wykłady 
oraz warsztaty, podczas których jest 

podejmowana problematyka teologii 
życia konsekrowanego i antropologii 
powołania. 
 
 “Spiritus movens” tej inicjatywy jest 
siostra Aleksandra Huf ze Zgromadzenia 
Służebnic Duch Świętego, która we 
współpracy z ojcami werbistami Jackiem 
Gniadkiem i Zbigniewem Wesołowskim 
od kilku już lat towarzyszą i pomagają 

http://www.deon.pl/
http://www.dzieje.pl/
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siostrom z Chin w formacji zakonnej 
oraz organizują ich pobyt w Polsce. 

Tegoroczny kurs rozpoczęły siostry od 
dnia skupienia, który poprowadził ksiądz 

Krzysztof Wons SDS, według dynamiki 
lectio divina.         Za: manresa.jezuici.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SYMPOZJUM O WDOWACH KONSEKROWANYCH 
 

„Wdowa ma być znakiem Bożej miłości, a znak musi być wi-
doczny i czytelny” – mówił bp Jacek Kiciński, przewodniczący 
Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń 
Życia Apostolskiego, podczas sympozjum „Eucharystia w życiu 
konsekrowanych wdów i wdowców”.  
 
Odbyło się ono w  dniach 13-14 września , a uczestniczyło w 
nim 150 wdów konsekrowanych z całej Polski. Rozpoczęło się 
Mszą św. w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy 

Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II pod przewodnictwem 
bp. Kicińskiego.Podczas konferencji w Wyższej Szkole Kultury 
Społecznej i Medialnej zastanawiano się nad szczególnym 
charyzmatem i posłannictwem oraz eucharystycznym etosem 
wdów konsekrowanych w kontekście współczesnej godności 
kobiety. 
 
Sobotniej Eucharystii przewodniczył bp Arkadiusz Okroj, prze-
wodniczący podkomisji Konferencji Episkopatu Polski ds. In-
dywidualnych Form Życia Konsekrowanego. 

Za: www.diecezja-torun.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NA LEDNICY POWSTAJE DOM 
ZAKONNY DOMINIKANÓW 

 
Przy ośrodku duszpasterskim na Polach 
Lednickich powstaje dom zakonny ojców 
dominikanów. Zamieszka w nim na stałe 
pięciu braci, którzy obejmą ośrodek stałą 
duchowa opieką. – Na razie będzie to 
dom filialny klasztoru poznańskiego – 
informuje o. Wojciech Surówka OP, 
przełożony domu. 
 
O. Wojciech Surówka OP od 8 września 
pełni funkcję duszpasterza Wspólno-
ty Lednica 2000. Od kilku dni przebywa 
na Polach Lednickich, gdzie powstaje 
nowy dom zakonny ojców dominikanów. 
Drugim duszpasterzem Lednicy pozosta-
je pełniący dotychczas tę funkcję o. 
Wojciech Prus OP. Będzie on nadal 
mieszkał w Poznaniu, gdzie odbywają 
się główne przygotowania do organizo-
wanego co roku dużego spotkania mło-
dzieży nad Lednicą. 
 
Lednickich duszpasterzy będzie wspie-
rał br. Jarosław Kruś OP, który też już 
mieszka w nowo powstającym domu. 
Prawdopodobnie na początku paździer-
nika do wspólnoty dołączy jeszcze 

trzech zakonników i wówczas powołany 
zostanie oficjalnie nowy dom, początko-
wo jako dom filialny klasztoru poznań-
skiego. Za jakiś czas, w miarę rozwoju 
misji duszpasterskiej, stanie się on 
prawdopodobnie osobnym domem za-
konnym. 
 

 
 
Zakonnicy zamieszkają w Domu św. 
Tomasza na Polach Lednickich. To 
budynek znajdujący się obok ośrodka 
rekolekcyjnego oraz tzw. Domu Jana 
Pawła II, muzeum, w którym zgroma-
dzone są pamiątki związane z papie-
żem. – Przystosowujemy obecnie Dom 
św. Tomasza do potrzeb życia zakonne-
go, choć w gruncie rzeczy niewiele trze-
ba tam zmienić – informuje o. Surówka. 
Decyzja o powołaniu nowego domu to 
odpowiedź na prośbę świeckich ze sto-

warzyszenia, które wraz z dominikanami 
odpowiada za dzieło Lednicy. Ich zda-
niem istnieje potrzeba wzmocnienia 
opieki duszpasterskiej w ośrodku na 
Polach Lednickich. – Do tej pory było 
dwóch duszpasterzy lednickich, ale oni 
dojeżdżali z Poznania, nie było więc na 
Lednicy np. stałej Mszy św. – wyjaśnia 
zakonnik. Tymczasem w Ośrodku bar-
dzo wiele się dzieje. Organizowane są 
tam weekendy formacyjne wspólnot 
Ruchu Lednickiego, spotkania formacyj-
ne Wspólnoty Lednica 2000 oraz szereg 
warsztatów dla grup przygotowujących 
spotkanie młodzieży, m.in. warsztaty 
tancerzy, muzyków czy scholi. 
 
Jak podkreśla o. Surówka, dzieło Ledni-
cy realizowane jest niejako w trzech 
płaszczyznach. Pierwsza, dobrze 
wszystkim znana, to duże, organizowa-
ne raz do roku spotkanie dla młodzieży. 
Druga – to organizująca to wydarzenie 
Wspólnota Lednica 2000, która spotyka 
się w Poznaniu. Trzecia płaszczyzna – 
to Ruch Lednicki, obejmujący różne 
wspólnoty, na terenie całej Polski. – W 
tym momencie kształtuje się czwarty 
element, czyli Ośrodek Jana Pawła II ze 
stałą opieką duszpasterską – zazna-
cza dominikanin.         Za: KAI  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ZAKOŃCZENIE WYPRAWY NINIWA TEAM 
 
41 dni drogi, 41 uczestników, 5 500 tysiąca kilometrów. 
NINIWA Team zakończyła swoją 13. wyprawę i tym samym 
zamknęła pewien rozdział w swojej historii przez zdobycie 
wszystkich krajów Europy. 
 
Wyprawa rowerowa NINIWA Team wokół Europy zakończyła 
się w ostatnią sobotę. Około 16.00 rowerzyści przyjechali do 
kościoła parafialnego w Kokotku, gdzie czekały na nich rodziny, 
przyjaciele i parafianie. Wszyscy razem przeżyli Mszą świętą – 
ostatnią Mszę na tegorocznej wyprawie, a następnie udali się 
do Oblackiego Centrum Młodzieży na dalszą część opowieści. 
 

  
„Europie i każdemu z nas potrzeba Boga” – wybrzmiała pod-
czas homilii pierwsza i jednocześnie najważniejsza myśl po 6 
tygodniach drogi. Na tym jednak nie zakończyło się podsumo-
wanie wyprawy, choć mogłoby. Co ciekawe wśród statystyk 

http://www.diecezja-torun.pl/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/09/Fot.-Wspólnota-Lednica-2000.jpg
http://www.chrystusowcy.pl/
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sami uczestnicy jako pierwszych nie podawali liczby przeje-
chanych kilometrów, czy średniej prędkości. 
 
„Ten czas to 41 Mszy świętych” – powiedziała jedna z uczest-
niczek. „41 Mszy świętych przeżywanych w ściśle znającej się 
wspólnocie. Wszyscy przeżywaliśmy danego dnia te same 
wydarzenia, tą samą dynamikę, przez co Słowo Boże i homilie 
trafiały do nas bardzo mocno. Niesamowitym wydarzeniem dla 
nas było, kiedy podczas jednej z Mszy świętych odprawianych 
na dworze, pogoda załamała się i momentalnie zaczął padać 
deszcz. Wtedy nad ołtarzem utworzyliśmy dach z karimat. Bóg, 
o którym zawsze mówimy, że nas ochrania i prowadzi, tym 
razem dał się ochronić nam”. 
 
Z pewnością była to chyba najlepsza wyprawa pod kątem wa-
runków bytowania – przez 6 tygodni tylko raz rowerzyści nikt 
ich nie przyjął na nocleg i musieli spać na dziko. Z drugiej stro-

ny była to najtrudniejsza wyprawa pod kątem warunków jazdy – 
na początku, na Ukrainie i w Mołdawii, stan dróg był bardzo zły. 
Później ze względu na zakazy ruchu dla rowerów grupa musia-
ła poruszać się ścieżkami rowerowymi, które dla tak dużej 
grupy z sakwami są niebezpieczne i opóźniają jazdę. 
 
Oprócz tego wiele się działo na wyprawie, co ciężko podsumo-
wać w kilku zdaniach. Pełna relacja z wydarzeń, dzień po dniu, 
wraz ze wspomnieniami uczestników zawarta będzie w książ-
ce, która powstawała już w trakcie wyprawy. Jej premiera bę-
dzie miała miejsce 23 listopada w Lublińcu. 
 
W tym tygodniu zakończy się również wyprawa piesza. Piechu-
rzy są już nad Morzem Czarnym. W tym tygodniu planują jesz-
cze wrócić do Rumunii i zdobyć jej najwyższy szczyt – Mol-
doveanu (2 544 m n.p.m.). Do Polski wrócą autostopem.  

Za: www.oblaci.pl 
 
 

 

Refleksja tygodnia 
 
 

 

HOMILIA KARD. KURTA KOCHA W CZASIE BEATYFIKACJI BŁ. RYSZARDA HENKESA SAC 
 

 

 

Święci i Błogosławieni stanowią Boże odpowiedzi na pytania 
zadawane przez nas, ludzi. I są oni także najlepszymi egzege-
tami ewangelii. Ponieważ nie tylko czytali i interpretowali Słowo 
Boże; Przede wszystkim świadczyli o nim własnym życiem. 
Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku błogosławionego 
pallotyna ojca Richarda Henkesa, który podczas epidemii tyfu-
su, która wybuchła w obozie koncentracyjnym w Dachau na 
przełomie 1944 i 1945 roku, dobrowolnie pozostał w bloku nr. 
17, poddanym kwarantannie. Tam opiekował się więźniami 
dotkniętymi tą poważną chorobą, którą zaraził się i zmarł 22 
lutego 1945 r. na terenie obozu. Ofiarę z życia ojca Henkesa, 
Papież Franciszek uznał za męczeństwo i postanowił on, że 
zostanie beatyfikowany. Ojciec Ryszard Henkes stoi przed 
nami jako męczennik miłości, który oddał swoje życie jako 
ofiarę Chrystusowi i w ten sposób otrzymał udział w krzyżu 
Jezusa Chrystusa. 
 
Krzyż Jezusa jako dowód miłości Boga 

 
Jest zatem pięknym i znaczącym zbiegiem okoliczności, że 
możemy świętować beatyfikację księdza Henkesa w święto 
Podwyższenia Krzyża, które jest celebrowane w diecezji Lim-
burskiej jako specjalne święto diecezjalne – Ojciec Henkes jest 
szczególnie wiarygodnym egzegetą tekstów Ewangelii dzisiej-
szego święta, które przynosi nam krzyż Jezusa jako znak bez-
granicznej miłości Boga do nas, ludzi. Ewangelista Jan rozwa-
ża tajemnicę krzyża Jezusa Chrystusa w tym jednym cudow-
nym zdaniu: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne”. (J 3, 16). Krzyż jest manifestacją naj-
większej miłości Boga do nas. I jest to najbardziej wyraźny 
znak, że Jezus nie zadowala się jedynie ustnymi deklaracjami 
miłości do ludzi, ale że zapłacił bardzo wysoką cenę za swoją 
miłość, ofiarując swoje serce i duszę na krzyżu w miłości do 
nas ludzi dając nam najcenniejszych Dar – życie wieczne. 
 
Krzyż Jezusa nie jest wcale, jak rozumuje nawet wielu dzisiej-
szych chrześcijan, przeciwieństwem miłości Boga i nie jest 
sprzeczny z godnością Syna Bożego, ale jest wiarygodnym 
przedstawieniem Jego miłości do ludzi i całego Jego stworze-
nia. Ewangelista Jan bierze historię opowiedzianą w starote-
stamentowym czytaniu o zawieszeniu węża miedzianego na 
słupie przez Mojżesza jako przykład, że nawet upokorzenie 
Jezusa w jego cierpieniu i śmierci jest tu wywyższone: „Jak 

Mojżesz wywyższył węża na pustyni „Syn Człowieczy musi być 
wywyższony, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale 
miał życie wieczne” (J 3,14-15). Krzyż Jezusa daje nam piękne 
przesłanie: Ten, kto miłuje Jezusa w jego śmierci, może po-
znać siebie naprawdę umiłowanego i cieszyć się z tego daru 
zbawienia. Albowiem w miłości Jezusa na krzyżu jesteśmy 
odkupieni od grzechów; a Jego miłość jest gorącym strumie-
niem zbawienia, darem życia wiecznego. 
 
Dzisiejsze święto Podwyższenia Krzyża zachęca nas do głęb-
szego zgłębienia tajemnicy miłości Jezusa do krzyża. Z wła-
snego doświadczenia wiemy, że miłość nie może istnieć bez 
poświęcenia i bez cierpienia. Jest to szczególnie prawdziwe w 
świetle wiary chrześcijańskiej, w której ofiara w swej istocie nie 
jest związana ze złem i grzechem, ale z miłością. Ponieważ 
miłość nie istnieje bez poświęceń; Miłość jako oddanie życia 
innym jest ofiarą. Jezus złożył tę ofiarę miłości na krzyżu za 
nas ludzi, przekształcając praktykowaną na Nim przemoc w 
miłość do ludzi. Męka Jezusa jest podstawowym męczeń-
stwem, a zarazem archetypem męczeństwa tych, którzy poszli 
za Nim, którzy mieli udział w tajemnicy Jego krzyża. 
 
Męczeństwo jako najwyższy akt miłości 

 
Związek ten stał się widoczny w męczeństwie ojca Henkesa. 
Tak jak Jezus nie szukał cierpienia i krzyża, lecz kierował się 
wolą Bożą dla życia ludzi i został zabity z powodu swojej miło-
ści do nas, tak i ojciec Henkes w żadnym wypadku nie szukał 
męczeństwa, ale jest to konsekwencja jego lojalności do do-
browolnie przyjętej wiary katolickiej. Na tym polega autentycz-
ność jego świadectwa wiary. Ponieważ tradycja chrześcijańska 
od lat kwestionuje tęsknotę za śmiercią potencjalnego mę-
czennika. Chrześcijańskie męczeństwo nie jest naznaczone 
tęsknotą za śmiercią i pogardą dla życia; jego cechą charakte-
rystyczną jest miłość. Chrześcijańskie męczeństwo jest rze-
czywiste tylko wtedy, gdy urzeczywistnia się ono jako najwyż-
szy akt miłości do Boga i do braci i sióstr, jak podkreślił Sobór 
Watykański II: „Męczeństwo, które upodabnia ucznia do Mi-
strza w dobrowolnym przyjmowaniu śmierci za zbawienie świa-
ta i stawia go na równi w cierpieniu, Kościół postrzega jako 
wybitny dar i najwyższy dowód miłości. ”. 
 
Podobnie jak Jezus, ojciec Henkes wiedział w swojej wierze, że 
miłość nie może istnieć bez poświęceń. Jego duchowość jako 
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kapłana kształtowała to przekonanie. Jeszcze zanim przed 
święceniami zapisał słowa: „Chcę zostać przede wszystkim 
kapłanem ofiarnym, niosącym krzyż dla innych.” To przekona-
nie, które wyraził na krótko przed konsekracją, stało się w obo-
zie koncentracyjnym Dachau rzeczywistością. W tym nieludz-
kim miejscu, dawał on nieustannie świadectwo, i pełnił swoją 
chrześcijańską oraz kapłańską posługę tym, którzy cierpieli na 
tyfus. Jego życie w obozie, najpierw na plantacji, później po-
czcie, w tzw. Desinfektionskommando oraz na końcu służba w 
bloku numer 17, stały się wiarygodnym świadectwem poświę-
cenia aż śmierci, przede wszystkim dając przykład miłości i 
całkowitemu poświęceniu się chorym bez nadziei na przeżycie. 
 

 
 
Oczywiście męczeństwo ojca Henkesa jest niezrozumiałe bez 
jego głębokich korzeni w wierze katolickiej. W trudnym życiu w 
obozie koncentracyjnym w Dachau zawsze umacniał się osobi-
stą modlitwą, a przede wszystkim regularnym uczestnictwem 
we Mszy świętej. W Eucharystii, w której celebrujemy sakra-
mentalną realizację ofiary miłości Jezusa na krzyżu i prosimy 
Boga, abyśmy również stali się „ofiarą w Chrystusie”, uświa-
domił sobie zaangażowanie w eucharystyczną ofiarność innym 
i potrzebę bycia żywą Hostią dla tych, którzy potrzebują jego 
miłości. 
 
Jego świadectwo wiary i męczeństwo w pełni zrozumiane mo-
gą być tylko na tle całego jego życia. Ojciec Henkes, oczami 
wiary, bardzo wcześnie i wyraźnie zauważył, że ideologia na-
rodowo-socjalistyczna jest po prostu niezgodna z chrześcijań-
skim wizerunkiem człowieka, ponieważ nie reprezentuje warto-
ści ludzkich i chrześcijańskich, ale propaguje neopogańskie 
idee. Ojciec Henkes wyczuł to, co Minister Propagandy Goeb-
bels napisał w swoim dzienniku wprost: „Fuhrer jest głęboko 
religijny, ale i antychrześcijański. Widzi w chrześcijaństwie 
objaw rozkładu, dywersję rasy żydowskiej, absurd, który stop-
niowo wylewa się jak woda na wszystkich obszary życia. Nie-
nawidzi chrześcijaństwa, które zamienia wolną, jasną, staro-
żytną świątynię w ponurą katedrę z Chrystusem konającym na 
krzyżu. W obliczu tej neopogańskiej ideologii ojciec Henkes 
odgadł, że wszędzie tam, gdzie Bóg jest umniejszany i usuwa-
ny z przestrzeni publicznej, taki i życie ludzkie przedstawia 
coraz mniejszą wartość. Doświadczyliśmy tego w antychrześci-
jańskich dyktaturach narodowego socjalizmu i radzieckiego 
komunizmu. W swojej chrześcijańskiej wierze ksiądz Henkes 
był przekonany, że tylko tam, gdzie Bóg jest przez nas wywyż-
szony, jak Maryja zilustrowała to w swoim  „Magnificat”, że 

tylko tam człowiek nie jest mały, lecz otrzymuje wielkość w 
Bożej miłości. 
 
Ksiądz Henkes wielokrotnie stawał w konflikcie z nazistami i był 
dwukrotnie przesłuchiwany przez gestapo, pełniąc różne obo-
wiązki nauczyciela, duszpasterza, rekolekcjonisty i kaznodziei 
w Vallendarze, Schoenstatt i na Górnym Śląsku. Kiedy prze-
mawiał w Branitz podczas kazania przeciwko programowi eu-
genicznemu nazistów, a konkretnie przeciwko usuwaniu cho-
rych z miejscowych szpitali, został aresztowany przez gestapo, 
był przetrzymywany w areszcie w Raciborzu przez siedem 
tygodni i skazany na zesłanie do Dachau. W obozie koncentra-
cyjnym osobiście doświadczył neopogańskiej ideologii nazi-
stów. Ponieważ jego pojmanie i tortury w obozie w Dachau było 
motywowane jego świadectwem i działaniami kapłańskimi, 
fakty jego męczeństwa oparte są na nienawiści do wiary  („in 
odium fidei”) jego prześladowców.. 
 
Beatyfikacja jako kult Chrystusa 

 
Wieść o jego męczeństwie rozeszła się zaraz po śmierci ojca 
Henkesa. Nadzorca krematoirum został przekupiony przez 
innego z kapłanów, aby ciało ojca mogło zostać spalone od-
dzielnie, a jego prochy odzyskane. Później zabrane zostały do 
Limburga, gdzie przechowywane są na cmentarzu pallotynów. 
Dzisiaj, gdy jego relikwie zostały podniesione w uwielbieniu, 
wyrażamy naszą wiarę, że Bóg jest tak wierny nam w swojej 
miłości, że jest oddany całej naszej ludzkości, a tym samym 
naszej cielesności. 
 
Dzisiejsza uroczystość beatyfikacyjna jest z pewnością dniem 
radości dla wspólnoty pallotyńskiej i diecezji w Limburgu, 
szczególnie dla parafii domowej Ruppach w Westerwaldzie 
oraz dla katolików w Czechach, gdzie pracował także ksiądz 
Henkes. Jest to dzień radości dla całego Kościoła w Niem-
czech, ponieważ dzisiejsza uroczystość chce nam zasugero-
wać, że prawdziwymi reformatorami Kościoła są Błogosławieni 
i Święci. Możemy bowiem czynić to, co najbardziej zewnętrzne 
w kategoriach strukturalnych, tylko wtedy, gdy jesteśmy przy-
gotowani do czynienia tego, co najgłębsze w wierze, jak przy-
pomniał papież, Franciszek w swoim liście „Do pielgrzymujące-
go ludu Bożego w Niemczech”. Jest to dzień radości dla całego 
świata. Albowiem w ojcu Richard Henkes stoi przed nami au-
tentyczne świadectwo wiary, który w swoim zaufaniu do Boga i 
w ofierze bronił chrześcijańskiego wizerunku ludzkości przed 
nieludzką ideologią nazistów i bronił godności człowieka z 
wielką odwagą, która kosztowała jego życie 
Ojciec Henkes jest męczennikiem miłości w głębokiej komunii z 
Chrystusem. W jego duchu obchodzimy dzisiejsze święto tylko 
wtedy, gdy świętujemy jego beatyfikację jako kult Jezusa Chry-
stusa. Chrześcijański męczennik nie umiera po prostu za ideę, 
nawet jeśli jest to najwyższa idea ludzkiej godności. Zamiast 
tego jest „ukrzyżowany z Chrystusem” i umiera „z kimś, kto 
umarł za niego z góry”. W związku z ukrzyżowaniem Jezusa i 
świadectwem męczeństwa wyraża się głęboki sens beatyfikacji 
Ojca Richarda Henkesa podczas święta podwyższenia Krzyża, 
nad którym napisany jest werset otwierający: „Wielbimy na 
krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim przyszło do 
nas zbawienie, zmartwychwstanie i życie. Przez Niego jeste-
śmy odkupieni i wyzwoleni. ”Amen.             Za: www.pallotyni.pl 

 
 
 
 

http://www.pallotyni.pl/
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 Wiadomości zagraniczne  
 
 
 

 

MAURITIUS NIGDY NIE ZAPOMNI WIZYTY FRANCISZKA
Papieska wizyta na Mauritiusie trwała 
zaledwie osiem godzin, ale na zawsze 
zapisała się w historii tej maleńkiej wy-
spy. Jej mieszkańcy podkreślają, że 
Franciszek przybył nie tylko do katoli-
ków, ale również przedstawicieli innych 
wyznań i religii, którzy zgotowali mu 
serdeczne przyjęcie. Są wdzięczni Pa-
pieżowi za pokazanie światu Mauritiusa, 
jako wzoru pokojowego współżycia ludzi 
różnych kultur i religii. 
 
„Ojciec Święty mocno upomniał się u 
władz o budowanie sprawiedliwości 
społecznej i objęcie większą troską 
młodzieży przeżywającej ogromne trud-
ności. Kościołowi przypomniał, że na 
wzór patrona tej wyspy musi dalej ofiar-
nie służyć potrzebującym i współcze-
snym niewolnikom, jak np. ludziom 

zniewolonym przez narkotyki czy alko-
hol” – mówi Radiu Watykańskiemu o. 
Tadeusz Kud ze Zgromadzenia Ducha 
Świętego, który na wyspie pracuje już 24 
lata. Należy on do tego samego zgro-
madzenia, co apostoł Mauritiusa. 
 
“Najważniejsze przesłanie Papieża do 
Kościoła na Mauritiusie mówiło o tym, 
żeby nie zapomnieć o ubogich. Franci-
szek podkreślił, że przykładem w tej 
służbie jest bł. ojciec Jacques Désiré 
Laval. Tak jak on musimy pamiętać o 
ludziach, którzy mieszkają na peryfe-
riach naszej rzeczywistości, którzy są 
niedostrzegani i zapomniani. Papież 
podkreślił, że troszcząc się o własny 
dobrobyt musimy pamiętać o tych, któ-
rym wiedzie się gorzej. Im konkretnie 
musimy pomagać przez wcielanie w 

życie rad ewangelicznych – mówi papie-
skiej rozgłośni polski misjonarz. – Papież 
apelował, by nie zapominać szczególnie 
o młodzieży oraz uczynić wszystko, by 
Ewangelia Jezusa Chrystusa dotarła do 
wszystkich mieszkańców wyspy. Mło-
dych zachęcił, by inspirowali się na 
apostole wyspy, który był budowniczym 
jedności, sprawiedliwości i miłości. Wy-
brzmiało też bardzo ważne przesłanie 
socjalne. Ojciec Święty wezwał do bu-
dowania solidarności, sprawiedliwości, 
żeby nie było ludzi cierpiących, żeby nikt 
nie został zapomniany. Wskazał też na 
znaczenie sprawiedliwego dzielenia się 
dobrami Mauritiusa z wszystkimi miesz-
kańcami tej rajskiej wyspy, a nie tylko z 
nielicznymi wybrańcami.” 

Za: www.vaticannews.va 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NA MAURITIUSIE FRANCISZEK ODWIEDZIŁ 
SANKTUARIUM BŁ. O. JAKUBA LAVALA 

 
Franciszek odwiedził i modlił się w sanktuarium bł. o. Jakuba 
Lavala w Sainte Croix, niedaleko Port Louis. Bł. Laval, żyjący w 
XIX w. francuski zakonnik i lekarz, przez wiele lat był misjona-
rzem na wyspie i pomagał miejscowej ludności. Nazywany jest 
„apostołem jedności Mauritiusu”. 
  
Przed sanktuarium zgromadziło się kilkuset Maurytyjczyków z 
flagami Watykanu i Mauritiusa entuzjastycznie witających pa-
pieża. Przy wejściu do kościoła na papieża czekało trzech 
biskupów z Konferencji Episkopatu Oceanu Indyjskiego, a 
także proboszcz i rektor sanktuarium. Lokalna rodzina wręczyła 

bukiet kwiatów, które ojciec święty złożył na grobie błogosła-
wionego. Na chwilę pogrążył się w modlitwie. W darze ofiaro-
wał sanktuarium reprodukcję ikony Matki Bożej (Madonna del 
Buon Riposo). 
 
Przy wyjściu z kościoła Franciszek spotkał się i chwilę rozma-
wiał z grupą chorych i rodzinami narkomanów przebywających 
w miejscowym centrum dla uzależnionych „CASA A”. Z sank-
tuarium papież pojechał do Pałacu Prezydenckiego, gdzie 
spotka się z pełniącym obowiązki prezydenta kraju Barlenem 
Vyapoorym i premierem Pravindem Jugnauthem, potem zaś z 
przedstawicielami władz i korpusem dyplomatycznym. 
 
Bł. o. Jakub Laval jest do dzisiaj osobowością religijną numer 
jeden na Mauritiusie. Jest nazywany apostołem wyspy, Jan 
Paweł II nazwał go „opiekunem swojego pontyfikatu”, zapewne 

https://misyjne.pl/misja/mauritius-franciszek-o-szukaniu-szczescia-w-jezusie/
http://www.infoans.org/media/k2/items/cache/ca884df37fdd645a14ed8a9e14a449d7_XL.jpg
http://www.infoans.org/media/k2/items/cache/ca884df37fdd645a14ed8a9e14a449d7_XL.jpg
http://www.infoans.org/media/k2/items/cache/ca884df37fdd645a14ed8a9e14a449d7_XL.jpg
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dlatego że była to pierwsza beatyfikacja dokonana przez pa-
pieża z Polski, w kwietniu 1979 r. w Rzymie. Jego grób w Sain-
te Croix, niedaleko Port Louis, odwiedzi Franciszek. Przybywa-
ją do niego ludzie z całego kraju, składają kwiaty, dotykają 
nabożnie sarkofagu, płaczą i modlą się gorliwie. Wśród nich są 
rzesze wyznawców hinduizmu, muzułmanie i przedstawiciele 
innych religii. 
 

 
 
Jakub Dezyderiusz Laval urodził się 18 września 1803 r. we 
Francji, w zamożnej normandzkiej rodzinie. Ukończył studia 
medyczne. Od samego początku zdobył sobie wielkie uznanie 

lokalnej społeczności jako gorliwy, dobry i wyjątkowy lekarz, 
niepobierający od ubogich żadnego wynagrodzenia. Mając 35 
lat poczuł powołanie kapłańskie. W 1838 r. przyjął święcenia, 
po czym pracował jako proboszcz. Dwa lata później postanowił 
wstąpić do Zgromadzenia Ducha Świętego (duchaczy) i w 1841 
r. wypłynął z Londynu na Mauritius, będący wówczas brytyjską 
kolonią. Wyspa liczyła 140 tys. mieszkańców, wśród których 
było prawie 80 tys. katolików; niewielu z nich uczestniczyło 
jednak w niedzielnych mszach św. O. Laval opanował język 
kreolski i zapraszał tubylców do ubogiego baraku, w którym 
mieszkał, nazywanego przez nich „pawilonem”. 
 
Miejscowa ludność doceniła, że misjonarz żyje bardzo ubogo i 
że wszystkim okazuje serce i szacunek. Sam zwykł nazywać 
tubylców „swoimi dziećmi”, a oni chętnie nazywali siebie 
„dziećmi ojca Lavala”. Życiową dewizą apostoła wyspy były 
słowa: „Formujcie dobrych rodziców, a będziecie mieli dobre 
dzieci”. W latach swojej posługi doprowadził do 60 tys. konwer-
sji zwłaszcza wśród byłych niewolników. Zachęcał do wspólnej 
modlitwy i nauczał katechizmu, który przetłumaczył na kreolski. 
Cierpiał z powodu tego, że podczas niedzielnej mszy św. czar-
noskóra ludność wyspy zajmowała miejsca z tyłu kościoła, za 
barierką, której nie wolno jej było przekraczać. Wprowadził 
więc „mszę dla czarnych” – w południe, kiedy biali odpoczywali. 
Zmarł 9 września 1864 r. i do dzisiaj jest nazywany apostołem 
miłości i jedności wszystkich mieszkańców wyspy. 

Za: www.misyjne.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

W LIMBURGU BEATYFIKACJA KS. RICHARDA HENKESA SAC 
W niedzielę, 15 września 2019 r., Pallo-
tyńskie Radio Ewangelizacyjne Pallot-
ti.FM, przeprowadziło transmisję beatyfi-
kacji ks. Richarda Henkesa SAC. Mszy 
Świętej przewodniczył Kardynał Kurt 
Koch – przewodniczący Papieskiej Rady 
ds. Popierania Jedności Chrześcijan, 
zaś Polskę reprezentowali: abp Tadeusz 
Wojda SAC, Metropolita Białostocki 
Przełożony Prowincji Chrystusa Króla 
SAC – ks. Zenon Hanas SAC. Mszę 
Świętą koncelebrował również biskup 
Georg Bätzing oraz Przełożony Gene-
ralny Pallotynów z Rzymu, Ksiądz Jacob 
Nampudakam SAC. W uroczystości 
brały udział liczne grupy pielgrzymów, 
nie tylko z Niemiec, ale także m. in. z 
Polski i Czech. Oprawę muzyczną za-
pewnił chór katedralny z Limburga.  

 
Była to pierwsza beatyfikacja diecezji 
limburskiej. Ksiądz Richard Henkes SAC 
urodził się w 1900 roku. Był niemieckim 
duchownym. Pallotynem. Pracował w 
Kietrzu, Ząbkowicach Śląskich. Był pro-
boszczem w Strachowicach. Ksiądz 
Henkes za swoje antynazistowskie po-
glądy został aresztowany w 1943 roku i 
wywieziony do obozu koncentracyjnego 

w Dachau. Tam pełnił posługę duszpa-
sterską bloku 17. Zaraził się tyfusem 
plamistym. Zmarł 22 lutego 1945 roku. 
 

 
 
Podczas homilii w czasie Mszy Świętej 
beatyfikacyjnej, Kardynał Kurt Koch 
powiedział: „Jest zatem pięknym i zna-
czącym zbiegiem okoliczności, że mo-
żemy świętować beatyfikację księdza 
Henkesa w święto Podwyższenia Krzy-
ża, które jest celebrowane w diecezji 
Limburskiej jako specjalne święto diece-
zjalne – Ojciec Henkes jest szczególnie 
wiarygodnym egzegetą tekstów Ewan-
gelii dzisiejszego święta, które przynosi 

nam krzyż Jezusa jako znak bezgra-
nicznej miłości Boga do nas, ludzi (…)   
 
Tak jak Jezus nie szukał cierpienia i 
krzyża, lecz kierował się wolą Bożą dla 
życia ludzi i został zabity z powodu swo-
jej miłości do nas, tak i ojciec Henkes w 
żadnym wypadku nie szukał męczeń-
stwa, ale jest to konsekwencja jego 
lojalności do dobrowolnie przyjętej wiary 
katolickiej. Na tym polega autentyczność 
jego świadectwa wiary”. Kardynał dodał, 
że nowy Błogosławiony w swoim mę-
czeństwie połączył się z Chrystusem, 
który jest zmartwychwstaniem i życiem. 
Po Liturgii odbył się festiwal Richarda 
Henkesa  w Bischofsgarten am 
Roßmarkt, gdzie goście mogli porozma-
wiać o Błogosławionym i pogłębić swoją 
wiedzę o jego życiu. Dzień zakończył 
wieczór chwały w kościele Pallottiner St. 
Marien 
 
Radio Pallotii.fm to pallotyńskie radio 
ewangelizacyjne mające swoje studia w 
Warszawie i Krakowie. Można je odbie-
rać w Internecie na stronie 
www.pallotti.fm         Za: www.pallotyni.pl    

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.infoans.org/media/k2/items/cache/ca884df37fdd645a14ed8a9e14a449d7_XL.jpg
http://www.infoans.org/media/k2/items/cache/ca884df37fdd645a14ed8a9e14a449d7_XL.jpg
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http://www.infoans.org/media/k2/items/cache/ca884df37fdd645a14ed8a9e14a449d7_XL.jpg
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http://www.infoans.org/media/k2/items/cache/ca884df37fdd645a14ed8a9e14a449d7_XL.jpg
http://www.misyjne.pl/
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PAPIEŻ DO AUGUSTIANÓW O POKORZE 
 
Ojciec Święty przyjął na audiencji augustianiów bosych, którzy 
przeżywają tzw. „Rok charyzmatu”. Ich dewizą są słowa: 
„Szczęśliwi w służbie Najwyższego w duchu pokory”. Ta 
wspólnota zakonna wyodrębniła się w XVI w. w następstwie 
Soboru Trydenckiego, jako zreformowana gałąź zakonu augu-
stiańskiego. 
 

 
 
Papież przypomniał, że zakon ten sięga do doświadczenia i 
nauki św. Augustyna, który nie tylko był gigantem myśli chrze-
ścijańskiej, ale Pan obdarzył go także powołaniem i misją bu-
dowania braterskiej wspólnoty. „Nie zamknął się w horyzoncie 
własnego umysłu, ale pozostał otwarty na lud Boży i na braci, 
którzy dzielili z nim życie wspólnotowe” – podkreślił Franciszek. 
Papież – korzenie do życiodajna limfa dla obecności tu i teraz 

 
“Zachęcam was do umiłowania i pogłębiania ciągle na nowo 
waszych korzeni. Trzeba schodzić do korzeni, pozwolić się im 
przyciągnąć, w modlitwie i w rozeznaniu wspólnotowym. Ko-
rzenie to życiodajna limfa dla waszej obecności w «dzisiaj» 
Kościoła i świata – podkreślił Papież. – Niektórzy uważają, że 
aby odnaleźć się w nowoczesności trzeba odejść od swoich 
korzeni. To prowadzi do klęski, ponieważ korzenie, tradycja są 
gwarantem przyszłości. Nie chodzi o tradycję w znaczeniu 
muzeum, ponieważ prawdziwa tradycja to korzenie, które oży-
wiają, pozwalają rosnąć drzewu, kwitnąć i wydawać owoce. 
Natomiast odejście od korzeni, aby stać się nowoczesnym 
oznacza samobójstwo.” 
 
Franciszek opisał charyzmat augustiański odnosząc się do 
określenia: „bosi”. Podkreślił, że oznacza ono wezwanie do 
ubóstwa, do oderwania od świata oraz zaufania Bożej Opatrz-
ności. „To zaproszenie do podążania za Panem z ogołoconą 
duszą. Wtedy człowiek jest bardziej skłonny do bycia uważnym 
i wrażliwym na głos Ducha Świętego, ponieważ to On występu-
je w głównej roli, to On daje wzrost Kościołowi” – mówił Papież. 
Przypomniał, że kolejnym elementem charyzmatu jest ślub 
pokory, składany przez augustianów jako czwarty. Stanowi on 
klucz otwierający serce Boga i serca ludzi. Pokora pozostaje 
darem Boga, nie można jej przywłaszczyć. Ojciec Święty przy-
pomniał o wyjściu z misją niesienia Ewangelii do świata. Cha-
ryzmat nie jest „autoreferencyjny”, nie powinien skupiać uwagi 
na sobie, ale wyrażać się w pragnieniu podążania z Chrystu-
sem żyjącym i niesieniu Jego Ewangelii. 

Za: www.vaticannews.va 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

O. Alejandro Moral Anton 
generałem Augustianów 

 
Podczas 186 kapituły generalnej Ojciec 
Alejandro Moral Anton został ponownie 
wybrany na generała naszego zakonu.  
 
Ojciec Alejandro Moral urodził się w La 
Vid (Burgos), w Hiszpanii, 1 czerwca 
1955 roku. Wstąpił do nowicjatu augu-
stianów w 1972 r., a pierwsze śluby 
zakonne złożył w 1973 roku. Studiował 
w La Vid i Madrycie, oraz w Kolegium 
Międzynarodowym S. Monica w Rzymie 
i Gregorianum. Został wyświęcony na 
kapłana 20 czerwca 1981 roku. Z wy-
kształcenia jest biblistą. 
 
Pracował jako bibliotekarz, kwestor, 
dyrektor formacji i radny prowincji Hisz-
panii. W 1995 roku, w wieku lat 40, zo-

stał wybrany Prowincjałem i pełnił tę 
funkcję do czasu wyboru na wikariusza 
generalnego zakonu w 2001 roku.  
 

  
 
Odtąd, aż do wyboru na Przeora Gene-
ralnego, był członkiem Domu General-
nego sprawując różne urzędy: był prze-
wodniczącym Komisji powołanej do 

rewizji Konstytucji zakonu, przewodni-
czącym Komisji Gospodarczej i preze-
sem Sekretariatu Justitia et Pax; od 
2004 do chwili obecnej pełnił funkcję 
prokuratora generalnego Zakonu, a od 
2009 był asystentem jednej z dwóch 
Federacji kontemplacyjnych sióstr augu-
stianek w Hiszpanii. 
 
Ojciec Alejandro pracował w wielu mię-
dzynarodowych komisjach zakonu m. in. 
ds. świeckich, edukacji, finansów i du-
chowości. Wydał wiele artykułów z za-
kresu biblistyki, życia zakonnego i du-
chowości hiszpańskich augustianów (w 
języku hiszpańskim). Na urząd Przeora 
Generalnego został ponownie wybrany 
człowiek z dużym doświadczeniem, co 
dobrze wróży jego dalszej służbie dla 
zakonu oraz przyszłości augustianów. 

Za: www.augustianie.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOWY GENERAŁ MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA 
 
Ks. Emanuele Lupi CPPS został wybrany na nowego Modera-
tora Generalnego Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. 
 
Ks. Emanuele urodził się 05.02.1974 r w Albano, we Włoszech. 
Wstąpił do Zgromadzenia w roku 1985, rozpoczynając naukę w 
Niższym Seminarium Duchownym. W roku 1992 rozpoczął 

studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzymie. Świę-
cenia kapłańskie przyjął 8 września 2001 r. Był na misjach w 
Peru i Indiach, wykładał historię Kościoła w Morogoro, w Tan-
zanii. Posiada duże doświadczenie międzynarodowe. Przez 
ostatnie 6 lat pełnił funkcję Wice-Moderatora Generalnego w 
Radzie Generalnej. 
 
Życzymy mu dużo sił i mądrości Bożej w tak odpowiedzialnym 
zadaniu.                       Za: www.cpps.pl 

http://www.vaticannews.va/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/09/Alejandro-Moral-Anton-OSA.jpg
http://www.cpps.pl/
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MISJONARZE ŚWIĘTEJ 
RODZINY NA KAPITULE 

 
2 września w Rzymie rozpoczęła się XIV 
Kapituła Generalna Zgromadzenia Mi-
sjonarzy Świętej Rodziny. 
 
W Kapitule uczestniczą Zarząd General-
ny, Prowincjałowie a także delegaci 
poszczególnych prowincji i delegatur.  

 
 
Kapituła zwoływana jest co sześć lat a 
jej celem jest omówienie aktualnych 

problemów i wyzwań z jakim mierzy się 
nasze Zgromadzenie.  
 
W czasie Kapituły Generalnej zostaje 
także wybrany nowy Przełożony Gene-
ralny (w nomenklaturze zakonnej nazy-
wany potocznie Generałem). Obecnie 
funkcję tę pełni (2 kadencja) ks. Edmund 
Michalski MSF. Prosimy Was o modlitwę 
w intencji Kapituły – o dobre jej owoce. 

Za: www.misjonarzemsf.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KARMELICI TAKŻE NA KAPITULE GENERALNEJ 
 
9 września w klasztorze w Sassone pod Rzymem uroczystą 
kolacją rozpoczęła się Kapituła Generalne Zakonu Braci Naj-
świętszej Maryi Panny z Góry Kareml. Obrady Kapituły potrwa-
ją do 28 września. Biorą w niej udział przedstawiciele Kurii 
Generalnej, wszystkich 19 istniejących na świecie prowincji 
karmelitańskich, komisariatów generalnych których jest obecnie 
4 i tyle samo delegacji generalnych, komisariatów prowincjal-
nych, których jest 6, zaproszonych bracia pracujący w niektó-
rych krajach misyjnych. W sumie jest 89 członków Kapituły, w 
tym 64 z prawem głosu. Wraz z sekretariatem i tłumaczami na 
Kapitule obecnych jest ponad 100 osób. 
 
Pierwszego dnia Kapituły najważniejszym wydarzeniem była 
Koncelebrowana Msza św. w kaplicy klasztoru w Sassone, 
której przewodniczył ustępujący o. Generał Fernando wraz z 
Radą Generalną. 
 
Obecna Kapituła jest nie tylko podsumowaniem tego, co było 
wytyczeniem dróg na przyszłość i wybraniem nowych władz 
zakonu. Jest również, jak zaznaczył w homilii o. Generał spo-
tkaniem braterskim przedstawicieli wszystkich karmelitów z 
całego świata. Jest szczególnym czasem, kiedy „można otwo-
rzyć okno aby wpuścić nowy powiew Ducha św.” 
 
We wtorek uczestnicy Kapituły wysłuchali  sprawozdania z 6 – 
letniej kadencji  o. Generała. W kolejnych dniach swoje spra-
wozdania przedstawią  osoby odpowiedzialnych w minionej 
kadencji za poszczególne działy, urzędy i  komisje. 

 
Ważną częścią obrad będzie dyskusja nad  przepracowanymi 
w ostatnich latach Konstytucjami Zakonu. 
 

 
 
W dniu święta Świętego Alberta Jerozolimskiego, Prawodawcy 
Zakonu 17 września Kapituła dokona wyboru nowego generała, 
a w kolejnym dniu wyboru nowych władz Zakonu. Te dwa dni 
bardzo ważne dla najbliższej przyszłości karmelitów poprze-
dzone zostaną  Dniem Skupienia. 
 
21 września Ojcowie Kapitulni  udadzą się na prywatną au-
diencję z Ojcem Świętym Franciszkiem do Watykanu. Warto 
też wspomnieć o ważnej, trwającej od kilku kapituł tradycji 
 zapraszania na jeden dzień tzw. „Rodziny Karmelitańskiej”, 
czyli przedstawicieli różnych gałęzi naszego Zakonu, Zgroma-
dzeń przyłączonych do naszego Zakonu, a także przedstawi-
cieli ludzi świeckich.                                  Za: www.karmelici.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BRUTALNE ZABÓJSTWO  
portugalskiej zakonnicy 
 
W Portugalii odbył się pogrzeb 62-letniej 
siostry Antónii Pinho, brutalnie zamor-
dowanej przez narkomana, któremu 
niosła pomoc. Należała ona do Zgroma-
dzenia Służebnic Maryi Posługujących 
Chorym. Będąc pielęgniarką z wielkim 
oddaniem służyła chorym i potrzebują-
cym, zarówno w szpitalu jak i w domach 
prywatnych. 
 

Zabójstwo misjonarki odbiło się szerokim 
echem ponieważ w mieście São João da 
Madeira koło Porto, gdzie od lat praco-
wała i gdzie zginęła, była powszechnie 
znana. Do chorych i potrzebujących 
jeździła skuterem, zawsze w zakonnym 
habicie i z torbą pełną leków przy boku. 
 
Zginęła z ręki narkomana, który, jak 
ustalili śledczy, najpierw ją zabił a na-
stępnie zgwałcił. Wszystko wskazuje na 
to, że po niedzielnej Eucharystii s. An-
tónia została poproszona przez swego 
oprawcę o podwiezienie go do domu i 
udzielenie mu tam pomocy medycznej. 
Portugalska policja wskazuje na wyjąt-
kowo brutalny charakter zabójstwa. 

 
Konferencja Instytutów Zakonnych Por-
tugalii podkreśliła, że zamordowa-
na misjonarka była „prawdziwą apostoł-
ką na peryferiach wśród najbardziej 
potrzebujących, a oddając swe życie do 
końca pozostała świadkiem Chrystusa, 
który przelał swoją krew za odkupienie 
grzechów ludzkości”. 
 
S. Antónia Pinho była w zgromadzeniu 
od 40 lat. Wcześniej pracowała m.in. we 
Włoszech i Hiszpanii, gdzie w 1851 r. 
powstało Zgromadzenie Służebnic Maryi 
Posługujących Chorym działające obec-
nie w Europie, Afryce, Ameryce i Azji. 

Za: www.vaticannews.va   
 
 
 

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/09/XIV-Kapituła-Generalna-Zgromadzenia-Misjonarzy-Świętej-Rodziny.jpg
http://www.misjonarzemsf.pl/
http://www.karmelici.pl/
http://www.vaticannews.va/
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Zapowiedzi wydarzeń 
 
 

 
 

 
 

ZAPROSZENIE Z UKSW 
 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie, Wydział Prawa 
Kanonicznego Katedra Kanonicznego 
Prawa Karnego, Administracyjnego i 
Procesowego mają zaszczyt zaprosić do 
udziału w Konferencji naukowej 

Dobra doczesne w służbie charyz-
matu i misji osób konsekrowanych 

(Economia a servizio del carisma e della 
missione) 

 
Sympozjum odbędzie się we środę, 23 
października 2019 r. w Auli Jana Pawła 
II, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa 
 
PROGRAM 

 
9.30 Powitanie uczestników 
Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego 
 Otwarcie Konferencji 
J. M. ks. prof. dr hab. Stanisław Dzie-
koński, Rektor UKSW 
  
SESJA I 
Przewodniczący 
ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM, 
UPJPII 
10.00 Chrystus ubogi – wzorem ewan-
gelicznej rady ubóstwa dla osób konse-
krowanych i instytutów życia konsekro-
wanego 
ks. dr Rafał Kamiński CSMA, WPK 
UKSW 
10.30 Współpraca w zakresie zarządza-
nia majątkiem instytutu zakonnego na 
terenie Kościoła lokalnego 

p. dr Monika Menke, Univerzita Pa-
lackého v Olomouci 
11.00 Formacja w służbie ewangelicznej 
rady ubóstwa i zarządzania dobrami 
doczesnymi w instytutach życia konse-
krowanego 
s. Dorota Galewska MChR, Konferencja 
Wyższych Przełożonych Żeńskich 
Zgromadzeń Zakonnych w Polsce 
11.30 Dyskusja 
12.00 Przerwa kawowa 
  
SESJA II 
Przewodniczący 
s. dr hab. Bożena Szewczul prof. UKSW 
WNO, WPK UKSW 
12.30 Transparentność, programowal-
ność i sprawozdawczość ekonomiczna 
instytutów zakonnych 
ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk prof. 
UKSW SDB, WPK UKSW 
13.00 Granice działań ekonomicznych w 
Kościele 
ks. dr hab. Paweł Kaleta, KUL 

13.30 Prawo wyznaniowe a pozyskiwa-
nie i zbywanie dóbr doczesnych przez 
instytuty życia konsekrowanych i stowa-
rzyszenia życia apostolskiego 
p. dr Michał Poniatowski, WPK UKSW 
14.00 Dyskusja 
14.30 Komunikat z działania Konferencji 
Wyższych Przełożonych Zakonów Mę-
skich w Polsce; ks. Piotr Ciepłak MS 
14.45 Podsumowanie obrad 
ks. dr. hab. Arkadiusz Domaszk prof. 
UKSW SDB, WPK UKSW 
  
W imieniu organizatorów 
 
Ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk prof. 

UKSW, Zakład Prawa o Dobrach Do-
czesnych Kościoła 
 

NOWY PROGRAM KARMELITAŃSKIEGO 

INSTYTUTU DUCHOWOŚCI 
 
Drodzy Przyjaciele i Sympatycy KID! 
W roku akademickim 2019/2020 zapra-
szamy do Karmelitańskiego Studium 
Duchowości zarówno tych, którzy już 
ukończyli nasze Studium jak i nowych 
Słuchaczy! Dla jednych i drugich przygo-
towaliśmy ciekawe propozycje: 

 
1) Rozpoczęła się rekrutacjja do  Dwu-
letniego Karmelitańskiego Studium Du-
chowości. 
 
Studium przeznaczone jest dla osób 
pragnących pogłębić wiedzę z zakresu 
karmelitańskiej duchowości zarówno 
świeckich, duchownych, jak i zakonnych. 
Przewidziane są wykłady dotyczące 
historii i teologii duchowości, duchowości 
biblijnej, patrystycznej. Podjęte będą 
także tematy duchowości karmelitań-
skich świętych. Wykładowcami są znaw-
cy duchowości karmelitańskiej. Studium 
trwa cztery semestry, a zajęcia odbywa-
ją się na ul. Rakowickiej 18a w Krako-
wie, w piątki w godz. od 17.00 do 20.15. 
Więcej informacji na stro-
nie www.kid.edu.pl 
Rekrutacja: www.kid.edu.pl/rekrutacja 
Serdecznie zapraszamy! 

 
2) Pragnących pogłębić zdobytą pod-
czas nauki w Studium wiedzę zapra-
szamy na dodatkowy, fakultatywny, 
trzeci rok Studium. Zajęcia będą odby-
wały się w piątki, w godz. od 17.00 do 
20.15. 
Zapisy na pierwszym spotkaniu: piątek – 
18.10.2019. 
Oferowane wykłady: 
1 – Modlitwa w Biblii 

2 – Mistyka ciemności Grzegorza z Nys-
sy 
3 – Mistycy Karmelu 
4 – Wierzę więc jestem – czyli o zasa-
dach chrześcijańskiej wiary 
5 – Św. Paweł i jego duchowe przesłanie 
6 – Teologia modlitwy 
7 – Mistycy Karmelu II 
8 – Rozeznawanie duchowe w tradycji 
Kościoła 

 
3) Oprócz nauki w Studium zapraszamy 
na spotkania formacyjne – Dni Skupienia 
ze św. Elżbietą od Trójcy Przenajświęt-
szej. Są one dostępne dla każdego, kto 
szuka miejsca wyciszenia i modlitwy. 
Podczas dnia skupienia jest czas na trzy 
konferencje, modlitwę indywidualną, 
wspólną Liturgię Godzin, Adorację i 
Mszę świętą. W czasie przerw w kawia-
rence jest możliwość poczęstunku, kawy 
lub herbaty, a także ciepłego posiłku. 
Dni Skupienia mają miejsce w drugie 
soboty miesiąca, w godz. od 9.00 do 
16.30. Więcej informacji: 

 www.kid.edu.pl/dselzbieta 

 
4) W drugim semestrze 2019/2020 roku 
oferujemy wykład systematyczny o 
„Twierdzy wewnętrznej” św. Teresy od 
Jezusa. Studium obejmuje spotkania, 
które będą się odbywały w środy popo-
łudniami. Kurs prowadzony przez znaw-
ców św. Teresy od Jezusa oraz zapro-
szonych gości skierowany jest tak do 
osób duchownych, zakonnych jak i 
świeckich. Mogą w nim uczestniczyć ci, 
którzy rozpoczynają drogę formacji du-
chowej, ale także ci, którzy pragną ją 
pogłębić. 

 
5) W dniach 14-15 maja 2020 roku w 
Karmelitańskim Instytucie Duchowości 
będzie miało miejsce doroczne sympo-
zjum poświęcone Duchowości Karmeli-
tańskiej. XXIII Dni Duchowości będą 
miały charakter wykładów otwartych na 
wybrany temat. Prelegentami będą wy-
kładowcy uczelni z kraju i zagranicy. W 
trakcie przewidziana jest także część 
artystyczna. Będzie to także okazja do 
spotkania i zawierania nowych znajomo-
ści przy ciastku i kawie, w dobrym du-
chowym klimacie. 

 
Karmelitański Instytut Duchowości 

u. Rakowicka 18a 
31-510 Kraków 

tel. 797 002 380 (w środy i piątki  od 
14:00 do 19:00) 

kidkarmel@gmail.com     
 www.kid.edu.pl 

  

 

 

http://www.kid.edu.pl/
http://www.kid.edu.pl/rekrutacja/
http://www.kid.edu.pl/dselzbieta/
mailto:kidkarmel@gmail.com
https://www.kid.edu.pl/
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Witryna Tygodnia 
 
 

 
 

 
 

 

SETNY NUMER KWARTALNIKA „ŻYCIE DUCHOWE”
 
 
 

 
 

To już setny numer „Życia Duchowego”, 
kwartalnika wydawanego w Krakowie 
przez Ojców Jezuitów od 1994 roku. Z 
tej okazji „postanowiliśmy uchylić drzwi 
do jezuickiej kuchni i pokazać, na czym 
polega strategia jezuitów”. 
 
Temat rozwijamy, sięgając nieco do 
historii Towarzystwa Jezusowego, ale 
przede wszystkim skupiamy się na czte-
rech Uniwersalnych Preferencjach Apo-
stolskich, które w tym roku na kolejnych 
dziesięć lat przekazał swoim zakonnym 
współbraciom generał Towarzy-
stwa Arturo Sosa SJ. I to właśnie roz-
mowa z nim otwiera nasz jubileuszowy 
numer. 
 
W kolejnych czterech działach, odpo-
wiadających czterem wspomnianym 
preferencjom, nasi Autorzy przedstawia-
ją swoje refleksje o tym, jak „wskazywać 
drogę do Boga przez Ćwiczenia ducho-
we i rozeznawanie”, „kroczyć razem z 
ubogimi i odrzuconymi w świecie”, „to-
warzyszyć młodym w kreowaniu przy-
szłości pełnej nadziei” i „współpracować 
w trosce o wspólny dom”. 
W numerze znajdziemy reflek-
sję Roberta Więcka SJ o „(naj)pierwszej 
preferencji”, czyli udzielaniu ćwiczeń 
duchowych według metody św. Ignace-
go Loyoli, artykuł Jacka Prusaka SJ o 
rozeznawaniu, dzięki któremu można 
wsłuchiwać się w głos sumienia, oraz 
świadectwo Grzegorza Kramera SJ o 

tym, jak duchowość ignacjańska wpływa 
na jego duszpasterską posługę w parafii. 
 

 
 
Ponadto publikujemy artykuł Wojciecha 
Żmudzińskiego SJ pt. „Musimy stać się 
słabi, by głosić Chrystusa z mo-
cą”, Rafała Huzarskiego SJ „Żeby nie 
pochylać się nad ubogimi” i Jacka 
Siepsiaka SJ„Subiektywne peryferie”. Z 
kolei o towarzyszeniu młodym piszą w 
numerze między innymi Wacław Oszaj-
ca SJ i duszpasterz młodzieży z Nowego 
Sącza Wojciech Kowalski SJ. 
 

Do refleksji nad troską o nasz wspólny 
dom zaprosiliśmy nie tylko jezuitów. 
Zachęcamy do lektury artyku-
łu Stanisława Jaromiego OFMConv o 
„bogactwie prostego życia”, reflek-
sji Agnieszki Pleti pt. „Bardziej być niż 
mieć” i Kaspra Kapronia OFM o „Ama-
zonii zmieniającej Europę”. Warto też 
sięgnąć po prognozę na temat przyszło-
ści energii Andrzeja Krajewskiego i 
wskazówki na temat ekoturystki Jędrzeja 
Majki. 
 
Numer zamyka wywiad ze Stanisławem 
Opielą SJ, przełożonym Prowincji Wiel-
kopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa 
Jezusowego w latach 1985–1991, o tym, 
jak rządzi się jezuitami. 
 
Można zapytać o pożytek płynący z 
lektury na temat „strategii jezuitów”. Czy 
chodzi tylko o zaspokojenie ciekawości? 
We wstępie Jacek Siepsiak SJ podkre-
śla, że jesienny numer „Życia Duchowe-
go” nie ma być opisem „zestawu zadań 
do wykonania”, w dodatku tylko dla 
jezuitów. „Chodzi o to, by cokolwiek 
robiąc, ciągle się nawracać, uwrażliwia-
jąc się na sposób życia zobrazowany 
przez owe preferencje”… A to może się 
stać zaproszeniem dla każdego. 
 
Wszystkim naszym Czytelnikom, Sym-
patykom, Autorom i Współpracownikom 
dziękujemy za obecność i współtworze-
nie pismajuż od 25 lat!    Życie Duchowe 

Za: www.jezuici.pl

http://www.jezuici.pl/
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Odeszli do Pana 
 

 

 

 

ŚP. ANDRZEJ SZCZEPANIAK SP (1960-2019) 
 
Dnia 13 września br. w naszej Wspólno-
cie w Katowicach zmarł o. Andrzej 
Szczepaniak od św. Józefa Kalasancju-
sza. Odszedł mając 58 lat, w 34 roku 
kapłaństwa. 
 
O. Andrzej Szczepaniak urodził się 25 
listopada 1960 r. w Laszkach k. Jaro-
sławia. Po ukończeniu szkoły podsta-
wowej w Kalnikowie w 1975 r. rozpoczął 
naukę w pijarskim liceum i jednocześnie 
formację w pijarskim niższym semina-
rium w Krakowie. Po zdaniu egzaminu 
dojrzałości rozpoczął roczny nowicjat, a 
po jego zakończeniu 14 września 1980 
r. w krakowskim domu na Rakowicach 
złożył pierwsze śluby zakonne. Studia 
filozoficzno – teologiczne odbył w Insty-
tucie Teologicznym Księży Misjonarzy w 

tym samym mieście, które sfinalizował 
uzyskaniem stopnia magistra teologii.  
 

 

Po rocznej praktyce diakońskiej 24 maja 
1986 r. przyjął święcenia kapłańskie z 
rąk JE ks. bpa Jana Jaworskiego. Na-
stępnie podejmował pracę jako duszpa-
sterz i katecheta w Krakowie przy ul. 
Pijarskiej, jednocześnie jako wycho-
wawca w pijarskim internacie, dalej jako 
duszpasterz i katecheta w parafiach i 
szkołach w Rzeszowie, Jeleniej Górze – 
Cieplicach i Krakowie przy ul. Dzielskie-
go, gdzie w Szkole Podstawowej nr 64 
dał się poznać jako pracowity nauczyciel 
i oddany dzieciom kapłan. Przez ostat-
nie lata jego zmaganie się z chorobą 
przeplatało się z chętnie podejmowaną 
posługą duszpasterską najpierw w Kra-
kowie na Rakowicach, a następnie w 
Warszawie i Katowicach. 

Za: www.pijarzy.pl

   

 

ŚP. S. TERESA KUSIK SNMPN (1952-2019)  
Wieloletnia misjonarka w Afryce 

 
W Święto Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny – 8  września odeszła do 
Pana śp. s. Teresa Kusik. Przeżyła 67 
lat, w Zgromadzeniu 52, w  tym 33 lata 
w Afryce. 
 
Siostra Teresa Kusik przyszła na świat 
25 lipca 1952 roku w Świniarach Sta-
rych, parafia Łoniów, diecezja sando-
mierska. Rodzice Jej Stanisław i Maria z 
domu Malecka byli rolnikami. S. Teresa 
była trzecim dzieckiem z sześciorga 
rodzeństwa. 
 
Sakrament Chrztu przyjęła w rodzinnej 
parafii Łoniów w dniu 31 marca 1953 
roku. Natomiast Sakramentu Bierzmo-
wania udzielił jej sługa Boży bp Piotr 
Gołębiowski w 1968 r. w Mariówce, gdy 
była już nowicjuszką. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej 31 sierpnia 1967 
roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr 
Służek Najświętszej Maryi Panny Niepo-
kalanej w Mariówce. Kontakt ze Zgro-
madzeniem nawiązała dzięki s. Helenie 
Maleckiej, rodzonej siostrze Mamy, która 
była w naszym zgromadzeniu i należała 
do prowincji sandomierskiej. 
 
Pierwsze śluby złożyła 8 lipca 1970 r. w 
Mariówce. Okres junioratu spędziła w 
domu generalnym, gdzie posługiwała 
jako zakrystianka, a jednocześnie uczyła 
się w liceum dla Pracujących w Przysu-

sze, które ukończyła w 1974 r. otrzymu-
jąc świadectwo dojrzałości. Profesję 
wieczystą złożyła 15 sierpnia 1975 r. w 
Mariowce. 
 

 
 
Po złożonych ślubach przez rok praco-
wała w domu generalnym, a następnie 
została skierowana na placówkę do 
Radomia i tam rozpoczęła dwuletnie 
Studium Medyczne. Było to już wstępne 
przygotowanie do pracy misyjnej. Po 
ukończeniu Studium pracowała przez 
rok jako pielęgniarka w Instytucie Matki i 
Dziecka w Warszawie i przynależała do 
wspólnoty w Podkowie Leśnej, gdzie 

pomagała również w wysyłaniu leków do 
Rwandy. W życiorysie napisała: Był to 
czas mojego przybliżania się do misyjnej 
posługi naszego Zgromadzenia 
i reflektowania nad osobistym wezwa-
niem do tej posługi. 
 
We wrześniu 1979 roku s. Teresa wyje-
chała na roczny kurs języka francuskie-
go do Belgii, by bezpośrednio przygoto-
wać się do pracy misyjnej na Kontynen-
cie Afrykańskim. Po ukończeniu kursu 
19 sierpnia 1980 r. razem z s. Marianną 
Oszczędą i s. Teresą Pachnik wyjechała 
na upragnione misje do Rwandy. Tu 
ofiarnie podejmowała czekające ją za-
dania. Kolejno w latach 1980-1989 pra-
cowała jako pielęgniarka w Ośrodku 
Zdrowia w Karama, a potem przez 8 lat 
była odpowiedzialna za ten Ośrodek. 
Przeniesiona do wspólnoty w Ruramba 
przez 3 lata prowadziła Ośrodek Doży-
wiania dla Dzieci. 
 
W 1992 wróciła do Polski, gdzie przez 3 
lata pracowała jako pielęgniarka w Li-
ceum Ogólnokształcącym w Mariówce. 
 
Następnie wyjechała na staż misyjny do 
Marsylii we Francji, by wraz z  trzema 
siostrami rozpocząć nową posługę mi-
syjną w Kamerunie w Nyombe. Placów-
ka ta po roku została zamknięta a s. 
Teresa powróciła do Rwandy i została 

http://www.pijarzy.pl/
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skierowana do wspólnoty w Cyangugu, 
gdzie przez 5 lat pracowała w szpitalu 
państwowym jako pielęgniarka. 
 
Nowym wyzwaniem i ostatnią placówką 
misyjnej posługi s. Teresy było Kongo. 
W Karhala pracowała przez 14 lat jako 
pielęgniarka, później jako odpowiedzial-
na za aptekę dla wszystkich ośrodków 
zdrowia w rejonie. 
 
W grudniu 2015 roku zaczęła się droga 
krzyżowa jej ciężkiej choroby a zarazem 
przygotowanie na spotkanie z Panem, 

którego kochała i którego szukała w 
swoim życiu. 
 
Rozpoczęte w Rwandzie leczenie kon-
tynuowane było w Polsce od marca 
2016 r. Po czteromiesięcznym leczeniu 
w Warszawie, trzyletni okres spędziła w 
Ośrodku Rehabilitacji Promień w Ma-
riówce. 
 
Pomimo choroby i słabnących sił pro-
mieniował z niej duch misyjny. Dzieliła 
się chętnie swoją wiarą i doświadcze-
niem pracy misyjnej wśród kuracjuszy 

ośrodka. Chorobę i swoją niepełno-
sprawność znosiła cierpliwie. Z radością 
przyjmowała i ceniła sobie odwiedziny 
sióstr, rodziny, znajomych. 
 
W ciszy swego serca, oczekiwała na 
najważniejsze spotkanie, na spotkanie 
ze swoim Oblubieńcem. 
Kochana Siostro Tereso niech Chrystus 
Zmartwychwstały przyjmie Cię do swojej 
chwały. Odpoczywaj w pokoju. 

Siostry Służki NMPN 

 
ŚP. O. LUDWIK PLEWINSKI OMI (1938-2019)  

 

W dniu 11 września 2019 roku w lubli-
nieckim szpitalu odszedł do Pana śp. o. 
Ludwik Plewiński OMI. 
 
Urodził się 9 stycznia 1938 roku w miej-
scowości Tuczna (diecezja siedlecka). 
Pierwsze śluby zakonne złożył 11 paź-
dziernika 1957 roku na Świętym Krzyżu, 
a profesję wieczystą w Obrze 8 września 
1961 roku. Święcenia prazbiteratu 
otrzymał z rąk Sługi Bożego ks. abp. 
Antoniego Baraniaka w Poznaniu 17 
maja 1964 roku. 
Pierwszym domem posługi śp. ojca 
Ludwika był Lubliniec. Od 1965-1972 
roku posługiwał jako duszpasterz w 
Milanówku i Wrocławiu (Pilczyce).  

 
 
W latach 1972-1998 był misjonarzem 
ludowym (rekolekcjonistą) we: Wrocła-
wiu (Popowice), Poznaniu, Gorzowie 

Wielkopolskim i ponownie Wrocławiu. W 
1998 roku został skierowany do wspól-
noty oblackiej w Grotnikach, a od 2017 
roku należał do komunitetu lublinieckie-
go. 
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w 
Lublińcu w kościele pw. św. Stanisława 
Kostki: 
– poniedziałek 16 września 2019 – mo-
dlitwa za zmarłego w górnym kościele o 
godzinie 19.00; 
– wtorek 17 września 2019 roku o go-
dzinie 11.00 Msza święta pogrzebowa i 
złożenie ciała na cmanterzu. 
 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Pa-
nie…                            Za: www.oblaci.pl  

      

    

   

http://www.oblaci.pl/
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ROZPOCZYNAMY W TYM NUMERZE BIULETYNU CYKL INFORMACJI O KOOPERACJI FORUM 

WSPÓŁPRACY MIĘDZYZAKONNEJ Z RÓŻNYMI PODMIOTAMI GOSDPODARCZYMI 

 

W roku 2018 z inicjatywy Konferencji Wyższych Przełożo-

nych Zakonów Męskich w Polsce, Zarząd Towarzystwa 

Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wza-

jemnych, dla członków z sektora podmiotów kościelnych, 

powołał Związek Wzajemności Członkowskiej Św. Antoni.  

Program ubezpieczeniowy dla instytucji kościelnych obej-

muje ubezpieczenie majątku kościelnego od pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, wandali-

zmu i dewastacji, ubezpieczenie szyb od stłuczenia a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz opcjo-

nalnie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest odpowiedzią Grupy Kapitałowej PZU 

na coraz szersze zainteresowanie ubezpieczeniami wzajemnymi w Polsce.   

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych są obok spółek akcyjnych dopuszczoną przez 

ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej formą wykonywania działal-

ności ubezpieczeniowej, w której zakład ubezpieczeń ubezpiecza swoich członków na 

zasadzie wzajemności, a przy uzależnieniu członkostwa od zawarcia umowy ubezpie-

czenia umożliwia powstanie wspólnot ubezpieczonych - Związków Wzajemności Człon-

kowskiej (ZWC). Członkowie Towarzystwa są jednocześnie jego „właścicielami”.  

Ubezpieczenia wzajemne zmieniają charakter relacji między ubezpieczonym a ubezpieczającym. Umowy 

ubezpieczenia nabierają bardziej osobistego i transparentnego charakteru, a Członkowie TUW PZUW stają 

się partnerami działającymi dla wspólnej sprawy. Ubezpieczenia wzajemne przy długoterminowej współpracy 

umożliwiają lepsze zarządzanie ryzykiem, optymalizację kosztów kontraktów oraz skrócenie czasu zawierania 

umów ubezpieczenia.  

 

Celem działania TUW PZUW – nie jest dążenie do uzyskania jak najlepszych wyników sprzedażowych, a udzielenie 

pełnego wsparcia swoim Członkom. To ich potrzeby i oczekiwania są najważniejsze.  

 

TUW PZUW daje swoim Członkom możliwość skorzystania z szytej na miarę ochrony ubezpieczeniowej od ryzyk, 

na które są narażeni w prowadzonej działalności. Uczciwe i rozsądne warunki zawarcia umowy ubezpieczeniowej 

oraz partnerskie zasady współpracy to gwarancja skutecznej ochrony. TUW PZUW oferuje ochronę ubezpiecze-

niową zgodną z profilem działalności, która zapewni poczucie stabilności i bezpieczeństwa. 

Gwarancją bezpieczeństwa finansowego TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych jest silna pozycja 

kapitałowa i wiarygodność Grupy PZU, jak i podleganie pełnemu nadzorowi KNF. 

 

Celem tworzenia Związków Wzajemności Członkowskich jest m.in. oferowanie jednolitych warunków ubezpiecze-

nia w ramach danego ZWC, racjonalne pokrycie specyficznego rodzaju ryzyka i uzyskanie niższych kosztów jego 

finansowania, a także zapewnienie pełnej transparentności kosztowej ubezpieczonych.  

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami:  

Ewa Macińska – tel.: 785 878 323  e-mail: ewa.macinska@tuwpzuw.pl;   

Roman Mitoraj – tel.: 517 920 632   e-mail: roman.mitoraj@tuwpzuw.pl 

mailto:ewa.macinska@tuwpzuw.pl
mailto:roman.mitoraj@tuwpzuw.pl

