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Wiadomość Tygodnia 

PAPIEŻ DO MISJONARZY: KOŚCIÓŁ ZAWSZE WYCHODZI DO ŚWIATA 
Ss W całym Kościele rozpoczyna się 1 października nadzwyczajny miesiąc misyjny ss 

 

 
„Misjonarze wyruszają w świat dlatego, że noszą w sobie 
Chrystusa i zamieszkuje w nich Duch Święty. Nie ma innej 
racji poza Chrystusem Zmartwychwstałym, żeby zdecydować 
się wyjechać, pozostawić najbliższych, ojczyznę, przyjaciół 
oraz własną kulturę” – te słowa wypowiedział Papież Franci-
szek do przedstawicieli instytutów zakonnych o charakterze 
misyjnym, które narodziły się we Włoszech. Jutro pod hasłem: 
„Ochrzczeni i posłani” rozpoczyna się w Kościele Nadzwyczaj-
ny Miesiąc Misyjny. 
 
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że misjonarz żyje odwagą 
Ewangelii nie wdając się w chłodne kalkulacje. Idzie czasami 
w innym kierunku niż podąża większość ludzi, pokładając 
ufność jedynie w Jezusie. Istnieje coś takiego jak mistyka 
misji, pragnienie komunii z Chrystusem poprzez świadectwo, 
które przeżywali założyciele różnych wspólnot i które pobudza-
ło ich do całkowitego oddania siebie. Ważne jest, aby odkry-
wać tę mistykę w całym jej fascynującym pięknie, ponieważ 
ona zachowuje wyjątkową siłę w każdym czasie. 
 

 
Papież – misja nie ma jednego kierunku 

 
“Pomagajcie zachować w ludzie Bożym potrzebę stawania w 
postawie wyjścia do świata, posłania, do niesienia wszytkim 
narodom błogosławieństwa Boga, którym jest Jezus Chrystus. 
I dalej pomagajcie przypominać, że misja nie jest dziełem 
indywidualnym, «samotnych mistrzów», ale wspólnotowym, 
braterskim, dzielonym razem – podkreślił Papież. – W tym 
znaczeniu dodatkową wartością jest współpraca pomiędzy 
waszymi instytutami: idźcie w ten sposób dalej. Jest jeszcze 
inny szczególny wkład, który wnosicie do Kościoła. Pozwala 
on zobaczyć, że misja nie ma «jednego kierunku» – z Europy 
w stronę reszty świata – po śladach dawnego kolonializmu, ale 
polega na wymianie. To już obecnie jest oczywiste i powinno 
być uznane jako wartość, jako znak czasu. Dzisiaj większość 
powołań kapłańskich i zakonnych rodzi się na terenach, które 
dawniej otrzymywały jedynie misjonarzy.” 

 
Franciszek zauważył, że misjonarze poprzez swoją posługę 
przypominają, że z Chrystusem nie istnieje nuda, zmęczenie i 
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smutek, ponieważ On jest ciągłą nowością życia. Misjonarza 
powinna cechować radość Ewangelii. Tylko taki przekaz przy-
ciąga ludzi. Jego istotą jest świadectwo życia, poprzez dialog, 
w duchu wzajemnej miłości, poprzez otwartość i dzielenie się. 
To pokazuje jej piękno, pociąga do radości uwierzenia w Jezu-

sa i oparcia na Nim swojego życia. Franciszek życzył misjona-
rzom, aby radość i piękno Ewangelii zawsze były obecne w ich 
sercach, gestach, słowach oraz w budowaniu relacji. 

 Za: www.vaticannews.pl 

 
 
 
 

  Wiadomości krajowe 
 

 

 

SIOSTRY ZAKONNE NA DNIU MISYJNYM U SS. WIZYTEK 
 

Misje są esencją Kościoła – podkreślił 
bp Michał Janocha. W związku z przy-
padającym 1 października Misyjnym 
Dniem Sióstr Zakonnych, któremu pa-
tronuje św. Teresa z Lisieux, w stołecz-
nym kościele Sióstr Wizytek odbyło się 
spotkanie osób konsekrowanych z War-
szawy i okolic.  
 
W czasie uroczystej Mszy św. modlono 
się za misjonarki i całe dzieło misyjne 
Kościoła. Eucharystii przewodniczył bp 
Michał Janocha. Liturgię koncelebrował 
dyrektor Dzieła Pomocy Ad Gentes, ks. 
Zbigniew Sobolewski, oraz kapłani przy-
gotowujący się do wyjazdu misyjnego w 
Centrum Misyjnym w Warszawie. W 
homilii bp Janocha podkreślił, że misja 
jest istotą Kościoła i życia chrześcijań-
skiego.  
 
– Przez wieki tajemnica zbawienia do-
konuje się poprzez misję – słabych, 
grzesznych ludzi, których Bóg wybiera, 
by nieśli Jego Ewangelię czyli Dobrą 
Nowinę aż po krańce świata – powie-
dział. Podkreślił, że wszyscy włączeni są 
w Boży krąg misji Odkupienia, czyli 
uczestniczą w misji kapłańskiej, proroc-
kiej i królewskiej Jezusa Chrystusa. – 
Kapłani, osoby konsekrowane jak i 
świeccy – młodzi i starzy, bogaci i bied-
ni, zdrowi i chorzy – bez wyjątku, mają 

wciąż na nowo składać siebie i swoje 
życie, takie jakie ono jest, Bogu w ofie-
rze, by On je przemieniał swoją mocą. 
Na tym polega misja kapłańska – pod-
kreślił.  
 

 
 
Przywołując postać św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus, karmelitanki, która nigdy 
nie opuściła murów klasztornych a zo-
stała uznana za patronkę misji całego 
Kościoła, bp Janocha zwrócił uwagę, że 
prawdziwy nurt życia Kościoła nie prze-
biega w świetle reflektorów, ale w miło-

ści Ojca i Syna i Ducha Świętego, w 
którą włączany jest człowiek. – Jest to 
rzeczywistość zupełnie odległa od tego 
wszystkiego, o czym dzisiaj mówią me-
dia. Tu leży istota. W tym kontekście 
dopiero można odczytywać życie jako 
powołanie, jako misję – tłumaczył bi-
skup. Podkreślił, że jedyną motywacją 
tego, który wyjeżdża jako misjonarz, 
powinien być Bóg – Jego miłość do 
człowieka, Jego prawda, Jego Słowo. –  
 
Nie wyjeżdża się ma misje ani dla karie-
ry, ani dla pieniędzy, ani nawet dla ja-
kiegoś własnego rozwoju duchowego 
czy nawet mając najszlachetniejsze 
intencje. Chodzi o ty by głosić Jezusa 
Zmartwychwstałego – podkreślił bp 
Janocha. Zwrócił również uwagę, że 
misje dokonują się wszędzie tam, gdzie 
żyją wyznawcy Chrystusa. Swoistym 
posłaniem misyjnym jest każda Eucha-
rystia, która kończy się słowami – tłuma-
cząc z łaciny: -„Idźcie – jesteście posła-
ni!”. – Jesteście posłani na różne konty-
nenty, do waszych bliskich do waszych 
rodzin, domów zakonnych, chorych, 
którymi się opiekujecie, do waszych 
przyjaciół i nieprzyjaciół. „Ite missa Est”. 
– podsumował bp Janocha. 

Za: www.zakony-zenskie.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________

M. MAKSYMILLA PLISZKA PODSUMOWUJE 
140 ZEBRANIE PLENARNE ŻEŃSKICH PRZEŁOŻONYCH ZAKONNYCH 
 

Formacja zakonna staje obecnie wobec nowych wyzwań, jed-
nak podstawową metodą formacji jest zawsze relacja – pod-
kreśliła m. Maksymilla Pliszka BDNP, przewodnicząca Konfe-
rencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakon-
nych, podsumowując jej 140. Zebranie Plenarne. Miało ono 
miejsce od 24 do 26 września 2019 roku w Sekretariacie Kon-
ferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Tematem przewodnim 
była formacja zakonna. 
 
„Formacja do życia konsekrowanego staje wobec nowych wy-
zwań. Mamy dzisiaj kontakt z zupełnie innym pokoleniem ludzi” 
– powiedziała m. Maksymilla Pliszka po obradach Konferencji 
Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w 
Polsce. Jak zrelacjonowała, matki przełożone podejmowały 
refleksje, jak podchodzić do współczesnych młodych ludzi, 

którzy zwracają się do zgromadzeń z prośbą o przyjęcie, jak z 
nimi rozmawiać i jak budować relacje. 
 
„Inność tego pokolenia wynika z kontekstu życia, w jakim prze-
żywa ono swoją młodość. Postmodernizm, w którym dziś żyje-
my, a w którym istnieje różnorodność i wymieszanie różnych 
poglądów, wymaga od młodych ludzi zdobywania rzetelnej 
wiedzy i podejmowania decyzji, to są rzeczy, które muszą w 
formacji być mocno akcentowane” – powiedziała m. Pliszka. 
Podkreśliła też, jak ważna w formacji jest zwrócenie uwagi na 
kontemplację. „Dzisiejszy świat nas nie zachęca do milczenia i 
kontemplacji i nie pomaga w tym, a to jest pewnym wymogiem 
życia zakonnego, wchodzenia w relację z Jezusem” – dodała. 
 
Jak podkreśliła, dziś młody człowiek na drodze formacji wyma-
ga innego podejścia niż dawniej, jednak metodą jest zawsze 
relacja. „To jest podstawowa metoda formacji. Mamy przed 
sobą konkretnego człowieka i do każdego trzeba podchodzić 
inaczej. Dostrzegamy to, że potrzeba więcej czasu w przygo-
towaniu osób do życia zakonnego i podejmowania drogi do 

http://www.vaticannews.pl/
https://zakony-zenskie.pl/wp-content/uploads/2019/09/FB_IMG_1569790153421-1.jpg
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szukania głębszego kontaktu z tymi ludźmi” – powiedziała. 
Stąd, jak dodała, wydłuża się czas formacji i prowadzi się ją w 
sposób bardziej indywidualny niż dawniej. 
 
„W czasie wspólnych rozmów podejmowałyśmy też refleksję 
nad budowaniem jedności we wspólnotach między pokoleniem 
starszym, formowanym nieco inaczej, a pokoleniem młodym, 
wychowywanym w  kulturze postmodernizmu” – powiedziała m. 
Pliszka. 
 
Dyskusje o formacji zakonnej siostry podejmowały pod kierun-
kiem ks. dr. Wojciecha Rzeszowskiego. Natomiast dopełnie-
niem refleksji był temat formacji do przeżywania kobiecości, do 
którego wprowadziła matki przełożone s. Joanna Moś RSCJ. 
„Jako kobiety Pan Bóg obdarzył nas szczególnymi darami, 
którymi możemy obdarować Kościołowi, chodzi o potrzebę 
bliskości, relacji, macierzyńskość. Przez nas Pan Bóg chce 
docierać do wielu osób. Zostałyśmy tym obdarowane, aby 
służyć. To zadania, które stoją przed nami” – powiedziała m. 
Pliszka. 

 
Podczas obrad podejmowano również aktualne sprawy zwią-
zane z życiem konsekrowanym. W pierwszym dniu obrad sio-
stry spotkały się z abp. Salvatore Pennacchio, nuncjuszem 
apostolskim w Polsce, który przewodniczył Mszy św. w pierw-
szym dniu obrad. Wysłuchały też bp. Artura G. Mizińskiego, 
sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, który 
przedstawił relacje z najważniejszych wydarzeń z życia Kościo-
ła. 
 
Konferencja Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń 
Zakonnych (KWPŻZZ) jest jedną z czterech Konferencji repre-
zentujących osoby konsekrowane. Konferencja skupia obecnie 
około 150 przełożonych prowincjalnych i generalnych reprezen-
tujących żeńskie instytuty zakonne czynne. Ponadto w pracach 
Konferencji uczestniczą, jako obserwatorki, niektóre delegatki 
przełożonych generalnych zgromadzeń, które nie mają w Pol-
sce prowincji i przełożone nowo powstających zgromadzeń.  

Za: www.episkopat.pl  

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

INAUGURACJA SZKOŁY FORMATOREK 
ZAKONNYCH U SALWATORIANÓW 

 

W poniedziałek 23 września 2019 roku 
w Centrum Formacji Duchowej w Trze-
bini rozpoczęły się zajęcia X edycji dwu-
letniej Szkoły Formatorek Zakonnych 
2019-2021, prowadzonej przez Polską 
Prowincję Salwatorianów, w porozumie-
niu z Konferencją Wyższych Przełożo-
nych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. 
Wykład inauguracyjny na temat: Od 
formacji osobistej do formacji wychowa-
nek wygłosił oraz Mszy świętej inaugu-
racyjnej przewodniczył ks. bp prof. Ja-
cek Kiciński, przewodniczący Komisji ds. 
Instytutów Życia Konsekrowanego i 
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Kon-
ferencji  Episkopatu Polski. 

W ciągu dwóch lat  zajęć w Szkole For-
matorek odbędzie się 11 pięciodniowych 
sesji formacyjnych oraz 2 serie ośmio-
dniowych rekolekcji lectio divina. Prowa-
dzącymi zajęcia są formatorzy, specjali-
ści z zakresu teologii, pedagogiki, du-
chowości i psychologii z różnych ośrod-
ków  naukowych i środowisk formacji 
seminaryjnej i zakonnej. Zaangażowa-
nych w ramach zajęć będzie ponad 30 
wykładowców i wychowawców oraz 
kierowników duchowych. 
 
W Szkole uczestniczy 69 sióstr pracują-
cych albo przygotowujących się do pra-
cy w formacji zakonnej. Uczestniczki 
reprezentują 39 zgromadzeń oraz 2 
instytuty świeckie. Siostry przyjechały z 
Polski, Austrii, Czech, Litwy, Norwegii, 

Rosji, Serbii, Słowacji i Ukrainy. Średnia 
wieku wszystkich uczestniczek to 40 lat. 
Program zajęć oparty jest na głównych 
tematach antropologicznych i teologicz-
nych Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła 
II „Vita Consecrata”. Szkoła stawia sobie 
jako główny cel praktyczne przygotowa-
nie sióstr do pracy wychowawczej w 
formacji podstawowej i ciągłej. Droga 
tego przygotowania będzie polegała na 
osobistej formacji uczestniczek Szkoły. 
Zgodnie ze wskazaniami „Vita Conse-
crata” proponowana formacja będzie 
miała charakter integralny, tak, aby 
docierała głęboko do wnętrza osoby i 
obejmowała całość jej istoty, wszystkie 
aspekty jej tożsamości (por. VC 65). 
 
Zajęcia Szkoły będą przebiegały według 
przyjętej dynamiki formacji: – formacja   

http://www.episkopat.pl/
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do dojrzałości ludzkiej: formacja osobi-
sta w dynamice grupowej i indywidual-
nej; warsztaty z komunikacji, psycho-
drama, bibliodrama i inne. – formacja do 

modlitwy Słowem Bożym: zgłębianie 
Słowa Bożego przeżywane w ciągu dnia 
w dynamice lectio divina. – formacja 
doktrynalna i pedagogiczna: wykłady i 

konwersatoria – pogłębienie refleksji nad 
zdobytą wiedzą w kontekście podejmo-
wanej pracy wychowawczej. 

 Za: www.sds.pl   
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

UNIWERSYTECKA PIELGRZYMKA 
DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 

 
Do Sanktuarium Pasyjno – Maryjnego w Kalwarii Zebrzydow-
skiej przybyła społeczność Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie. Pielgrzymi wzięli udział w Eucharystii oraz  
modlili się na dróżkach polecając opiece Matki Bożej Kalwaryj-
skiej rozpoczynający się nowy rok akademicki. Tegoroczna 
pielgrzymka licznie zgromadziła przedstawicieli seminariów 
afiliowanych do papieskiej uczelni, studentów, doktorantów, 
wykładowców oraz władze uniwersytetu. 
 
Po powitaniu pielgrzymów przez Ks. prof. zw. dr. hab. Wojcie-
cha Zyzaka, rektora UPJPII, uczestnicy pielgrzymki wysłuchali 
konferencji pt.  „WIZJA EUROPY wg EDYTY STEIN”, którą 
wygłosiła prof. zw. dr hab. Anna Grzegorczyk, dyrektor Cen-
trum Badań im. Edyty Stein Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza. 
 
Na początku Eucharystii, której przewodniczył Ksiądz Rektor 
Wojciech Zyzak, zebranych w bazylice przywitał kustosz kalwa-
ryjskiego sanktuarium – o. Konrad Cholewa OFM. Ojciec ku-
stosz m. in. przywołał słowa kard. Karola Wojtyły wypowiedzia-
ne w sanktuarium w 1978 roku: 
 
- Gorąco wam życzę, ażeby Chrystus był wciąż waszym świa-
tłem z dnia na dzień i żeby ta światłość świeciła w ciemno-
ściach, bo wiele jest ciemności w naszym życiu. Chodzi o to, 
ażeby ciemności nas nie ogarnęły. Mamy świecić, tak jak Mary-
ja tym światłem, które czerpiemy z Chrystusa, tak jak Ona. 
 
W czasie Mszy świętej homilię wygłosił Ks. dr Andrzej Tara-
siuk, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji 
Krakowskiej. Komentując słowa z dzisiejszej Ewangelii, mówił: 
- Gdy Jezus po raz drugi zapowiada swoją mękę, umysły Apo-
stołów zaprząta myśl nie o stracie Mistrza, ale kto z nich jest 
największy. Nie jest to myśl przelotna, ale zapuściła ona korze-
nie w sercach uczniów. Tekst grecki mówi: weszło w nich ro-
zumowanie, kto z nich jest największy.  

 
Kaznodzieja zwracał uwagę, że „grzech bycia pierwszymi”, 
który zawładnął wtedy Apostołami, jest grzechem, który prowa-
dzi do potwierdzania samego siebie. Zwrócił uwagę, że pra-
gnienie realizacji siebie, jakie jest w każdym człowieku, praw-
dziwie realizuje się w naśladowaniu Boga, czyli Jego pokorze. 
 

- Pokora człowieka jest jedyną drogą, na której może on po-
znać Boga. Wyniosłość zagradza dostęp do Boga. Pycha 
uniemożliwia poznanie Boga właśnie dlatego, że pochodzi z 
nieznajomości Boga. (…) Człowiek pokorny, kiedy odkrywa jak 
bardzo jest ukochany przez Boga, jak cenny jest w Jego 
oczach, potrafił też dostrzec, co zrobił dla niego Bóg posyłając 
swojego Syna, który stał się jednym z nas, który pokazał nam 
drogę pokory, pokornej służby. 
 
Ksiądz Rektor przypomniał, że Chrystus stawiając na środku 
dziecko, sam jest wzorem pokory i uniżenia.   - Bóg utożsamia 
się z dzieckiem, które żyje przyjmowaniem. Tajemnica wielko-
ści Boga, to małość Chrystusa, którego mamy naśladować.  
 

 
 
Kaznodzieja zachęcał do przyjęcia autentycznej postawy czło-
wieka wierzącego, która może być dla innych dowodem na 
istnienie Boga. 
 
- Jesteśmy tutaj, aby prosić Maryję o to, aby Chrystus jeszcze 
bardziej rozpalił nasze serca, abyśmy zgłębiając tajemnicę 
teologii, przede wszystkim umacniali się w tej przyjaźni z Chry-
stusem. Poznając Boga coraz bardziej stawali się Jego świad-
kami. 
 
Kapłan zakończył modlitwą skierowaną do Matki Bożej o 
wsparcie na drodze do zjednoczenia z Jezusem i o łaskę życia 
zgodnego z wolą Bożą. 
 
Po Mszy świętej profesorowie, studenci oraz pracownicy uczel-
ni wzięli udział w Drodze Krzyżowej na Dróżkach Kalwaryj-
skich.                                            o. Tarsycjusz Bukowski OFM 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PAULINI OD 100 LAT 
W LEŚNEJ PODLASKIEJ 
 
26 września we wspomnienie Najświęt-
szej Maryi Panny Leśniańskiej, Zakon 
Paulinów oraz wspólnota Parafialna w 
Leśnej Podlaskiej obchodziły 100-lecie 
powrotu Zakonu Paulinów do Leśnej 

Podlaskiej. W uroczystościach wzięli 
udział m. in.: członkowie Związkowi 
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz Rycerze Orderu Jasnogórskiej 
Bogurodzicy. 
 
Uroczystości rozpoczęły się przywita-
niem pielgrzymów. O godz. 11.30  
wprowadzenie historyczne przedstawił o. 
Dariusz Cichor. W południe rozpoczęła 
się eucharystia pod przewodnictwem 

Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy, 
z udziałem Generała Zakonu Paulinów 
o. Arnolda Chrapkowskiego, władz za-
konnych, duchowieństwa, przedstawicie-
li władz państwowych i samorządowych 
oraz parafian. 
 
– Prawda o Maryi, dzięki której dzieło 
zbawienia mogło się dokonać wy-
brzmiewa tu w leśniańskim sanktuarium i 
jest przekazywane kolejnym pokoleniom 

http://www.sds.pl/
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parafian, pątników, przeżywających tu 
dni skupienia czy rekolekcje. W 100. 
rocznicę Waszego powrotu do Leśnej 
Podlaskiej dziękujemy za to, że jesteście 
wierni swojej miłości – mówił w homilii 
biskup siedlecki Kazimierz Gurda. 
Ksiądz biskup dziękował Ojcom Pauli-
nom za opiekę nad sanktuarium.  
 
– Troska o Maryję Matkę Jezusa prze-
kłada się na przypomnienie o koniecz-
ności szacunku i troski wobec naszych 
ziemskich matek. Dziękujemy, że paulini 
stoją na straży szacunku i miłości do 
Maryi i Jezusa i na straży szacunku i 
miłości do matek ziemskich – mówił. – 
Ojcom Paulinom zawsze zależało i zale-
ży na dobru swoich wiernych. W dniu 
jubileuszu dziękujemy Wam za wierność 
swoim parafianom – dodał. Na zakoń-
czenie Biskup Siedlecki prosił Boga 
przez wstawiennictwo Matki Najświęt-
szej by posługa paulinów była konty-
nuowana. 
 
Po eucharystii przemówienia i podzię-
kowania do zgromadzonych skierowali: 

Generał Zakonu Paulinów o. Arnold 
Chrapkowski, Marian Tomkowicz, para-
fianin, radny Powiatu Bialskiego; prze-
mawiali także przedstawiciel Związku 
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz Marek Moga – proboszcz i przeor 
sanktuarium. Na zakończenie Biskup 
siedlecki pobłogosławił i poświęcił od-
nowioną elewację budynku bazyliki. 
 

 
 
W uroczystości oprócz rzeszy wiernych 
udział wzięli także: senator Grzegorz 
Bierecki z małżonką, Robert Gmitruczuk 
– wicewojewoda lubelski, Janusz Skóli-
mowski – wicestarosta powiatu bialskie-
go, Gabriela Stefaniuk z UM Biała Pod-
laska, członkowie Związku Piłsudczyków 

Rzeczypospolitej Polskiej z Generałem 
Stanisławem Śliwą na czele, Rycerze 
Orderu Jasnogórskiej Bogurodzicy z 
Czesławem Sudewiczem na czele, Wójt 
Gminy Leśna Podlaska – Paweł Kazi-
mierski i inni. 
 
Katolickie Radio Podlasie przeprowadzi-
ło transmisję Eucharystii z Leśnej Podla-
skiej. Jako przygotowanie do tego wyda-
rzenia, na antenie KRP wyemitowano 
również audycję, podczas której zapro-
szono słuchaczy na uroczystości. 
 
Podlaskie sanktuarium słynie z cudow-
nego obrazu Matki Bożej, zwanej Le-
śniańską. Znajduje się on w ołtarzu 
barokowego kościoła parafialnego zbu-
dowanego w XVIII wieku. 100 lat temu, 
po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości ojcowie paulini powrócili do Leśnej 
Podlaskiej. Po raz pierwszy przybyli tu w 
roku 1728 z Częstochowy, aby opieko-
wać się obrazem Matki Bożej. Więcej o 
historii Sanktuarium można przeczytać 

Za: www.podlasie24.pl    

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

30. LAT REDEMPTORYSTEK W POLSCE 
 

Przed 30 laty siostry redemptorystki przybyły z włoskiego mia-
sta Scala do Polski, do Tuchowa. Po trzech latach życia w 
tymczasowym mieszkaniu swój dom znalazły na wzgórzu Trzy 
Lipki w Starym Bielsku. To tu, w niedzielę 29 września urodzi-
nowo świętowali z nimi liczni bielszczanie. 
 
Wyróżniają je ciemnoczerwone habity - znak miłości Pana 
Boga, którą chcą głosić wszystkim, zwłaszcza zagubionym, 
samotnym i smutnym. 
 
29 września 1989 r., 30 lat temu, w święto Archaniołów Micha-
ła, Gabriela i Rafała, w sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej 
podczas uroczystej Eucharystii polskie siostry redemptorystki, 
nazywane także mniszkami Zakonu Najświętszego Odkupicie-
la, rozpoczęły swoją misję w ojczyźnie. Trzy lata późnej, 7 
sierpnia 1992 r., przywitała je młoda diecezja bielsko-żywiecka. 
Klasztor i kościół, które stoją na wzgórzu Trzy Lipki pod Krzy-
żem Trzeciego Tysiąclecia, są ich pierwszym i jedynym do-
mem w Polsce. 
 
Dokładnie 30 lat po swoim przybyciu do Polski 29 września 
kontemplacyjne siostry świętowały podczas porannej niedziel-
nej Mszy św. razem z licznymi mieszkańcami Bielska-Białej. 
Liturgii przewodniczył o. Dariusz Paszyński CSsR, wikariusz 
prowincjała warszawskiej prowincji redemptorystów, a przy 
ołtarzu wraz z nim stanęli: o. Andrzej Kowalski CSsR, który był 
przez wiele lat kapelanem sióstr, i o. Jarosław Liebersbach 
CSsR - aktualny kapelan. 
 
W kontekście obu postaci o. Paszyński mówił o świętujących 
siostrach redemptorystach: - Byłem w grupie tych 120 kleryków 
razem z o Jarosławem i o. Andrzejem. I rzeczywiście - cieszyli-
śmy się z ich przybycia. Nie wiedzieliśmy, jak Opatrzność Boża 
pokieruje ich kroki, gdzie w końcu wylądują - wspominał za-
konnik, dziękując siostrom za dobro, które dokonuje się przez 
ich modlitwę - to widoczne, a zwłaszcza to, którego nawet one 

same nie mogą widzieć, które w sercach noszą ci, którzy go 
dzięki modlitwie sióstr doświadczyli - a także za świadectwo ich 
życia, polegające na słuchaniu słowa Bożego i wypełnianiu go 
w codzienności. 
 
Jak mówił o. Dariusz, bogacz z Ewangelii nie chciał słuchać 
słowa Bożego, lekceważył je, oczekiwał spektakularnego cudu, 
zmartwychwstania, by uwierzyli jego krewni i nie skończyli jak 
on w otchłani piekła. - Chciałbym dziś siostrom podziękować 
za to, że żyją słowem Bożym, że pokazują, iż jest to możliwe. 
Jestem przekonany, że to celebrowanie słowa Bożego, kon-
templacja, przebywanie na adoracji, na Eucharystii, ma więk-
sze oddziaływanie niż niejedno słowo, które wypowiadacie, niż 
kazania, które tu są głoszone. (…) 
 

 
 
- Właśnie w tym świecie siostry redemptorystki, ale i my, wszy-
scy chrześcijanie, jesteśmy potrzebni nie po to, aby głosić 
kazania - choć to też jest ważne - ale po to, by mieć czas, by 
uklęknąć przy współczesnym poszukującym człowieku i pomoc 
mu pobierać to, co się mu nieraz rozsypało. Aby ten poszuku-
jący człowiek mógł powiedzieć: "Może ty nie jesteś Bogiem, ale 
na pewno jesteś Jego krewnym", aby mógł dostrzec w naszym 

http://www.podlasie24.pl/
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życiu obecność Boga - mówił o. Paszyński, a wracając się do 
zgromadzonych, w kontekście służby sióstr dla Pana Boga i 
wszystkich, których serdecznie goszczą u siebie, dodał: - To 
jest niesamowite oddziaływanie i świadectwo. Myślę, że wszy-
scy tu obecni możecie powiedzieć: "Wy, pobożne kobiety, na 
pewno jesteście spokrewnionymi z Bogiem". 

 
Siostry redemptorystki poprzez modlitwę, pracę i gościnność 
realizują kontemplacyjną misję przypominania światu o bez-
granicznej miłości Boga. Goszczą dziewczęta zainteresowane 
tą formą życia konsekrowanego, jak i wszystkich świeckich, 

zainteresowanych duchowością ich założycielki bł. Marii Cele-
ste Crostarosy. 
 
Ze starobielskiej wspólnoty wyrosły wspólnoty sióstr na Słowa-
cji: jedna obrządku łacińskiego w Kežmarku, a  druga, grecko-
katolicka we Vranovie, a także wspólnota w Pietropawłowsku w 
Kazachstanie i greckokatolicka we Lwowie na Ukrainie. 
 
Zakon sióstr liczy aktualnie 40 klasztorów i ponad 400 sióstr, 
obecnych na różnych kontynentach. Za: www.bielsko.gosc.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

10 LAT „KOLBIANUM” 
 
Wywiad na temat „Kolbianum” i 
Sympozjum, które zainauguruje nowy 
rok akademicki 2019/2020. 

 
Ważnym wydarzeniem w życiu wspólno-
ty niepokalanowskiej jest powstanie 
Instytutu Maryjno-Kolbiańskieg „Kolbia-
num”.  O jego działalności opowiedzą: o. 
dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv – 
dyrektor „Kolbianum”, o. dr Ireneusz 
Klimczyk OFMConv – wicedyrektor i 
pani Monika Kwiatkowska – z sekretaria-
tu Instytutu w rozmowie z o. Jackiem 
Staszewskim OFMConv.   
 
Od 10 lat słyszymy coraz częściej o 
tym, że w Niepokalanowie znajduje 
się „Kolbianum”. Czym jest to „Kol-
bianum”? 

 
(o. Grzegorz Bartosik OFMConv) Kol-
bianum powstało jako Instytut Maryjno-
Kolbiański w roku 2009. Początkowo 
jego celem  było gromadzenie spuścizny 
i opracowań teologicznych dotyczących 
św. Maksymiliana, jego mariologii oraz 
innych aspektów jego działalności. 
 
Dość szybko jednak Kolbianum zostało 
włączone w struktury Wydziału Teolo-
gicznego Uniwersytetu Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Warszawie i od roku 
2010 rozpoczęło działalność dydaktycz-
ną. Obecnie funkcjonuje jako Centrum 
Studiów Mariologicznych UKSW „Kol-
bianum”, stanowiąc integralną część 
Wydziału Teologicznego UKSW. 
 
Skąd idea powołania tej placówki 
naukowo-badawczej i czy to ma jakiś 
związek ze św. Maksymilianem Kol-
be? 

 
(o. Grzegorz Bartosik OFMConv) Dzia-
łalność Instytutu „Kolbianum” traktujemy 
jako realizację marzeń św. Maksymiliana 
wyrażonych w roku 1933, mówiących o 
powołaniu do życia Akademii Maryjnej. 
Tak wtedy pisał ojciec Kolbe: „Jeśli 
Niepokalana zechce, to założymy Aka-
demię Maryjną, aby w niej studiować, 
wykładać, publikować na cały świat, kim 

jest Niepokalana. Może z doktoratem z 
mariologii”. Instytut Kolbianum, choć nie 
nazywa się Akademią, stara się spełniać 
to wielkie marzenie Ojca Maksymiliana. 
 Prowadzone są wykłady z mariologii w 
trybie niestacjonarnym (4 tygodniowe 
zjazdy w ciągu roku). Powstało już 13 
doktoratów z mariologii, a kolejne są w 
przygotowaniu.    
 

 
Dlaczego „Kolbianum” w Niepokala-
nowie? A nie na przykład w Krakowie 
czy Łodzi? 

 
(o. Grzegorz Bartosik OFMConv) Jak już 
wspomniałem wyżej jest to realizacja 
marzeń św. Maksymiliana. Niepokala-
nów jest miejscem  powołanym do gło-
szenia chwały Bożej i szerzenia czci 
Niepokalanej. Tu też mamy najwięcej 
pamiątek dotyczących osoby Ojca Mak-
symiliana i publikacji o nim. Także poło-
żenie ośrodka w centrum Polski (blisko 
Warszawy i warszawskich lotnisk) spra-
wia, że dojazd do nas (także z zagrani-
cy) jest dość łatwy. Dodatkowym waż-
nym argumentem jest oczywiście fakt 
współpracy z Uniwersytetem Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Dzięki niewielkiej odległości od siedziby 

uczelni pracujemy jako jednostka orga-
nizacyjna Wydziału Teologicznego 
UKSW. 
 
Funkcjonujecie już (prawie) 10 lat. 
Jakie były początki? 

 
(o. Grzegorz Bartosik OFMConv) Insty-
tut Maryjno-Kolbiański „Kolbianum” 
został powołany do istnienia decyzją 
Kapituły Nadzwyczajnej Prowincji Matki 
Bożej Niepokalanej w roku 2007. Uro-
czysta inauguracja działalności Instytutu 
miała miejsce 16 października 2009. 
Była ona połączona z Sympozjum po-
święconym mariologii bł. Jana Dunsa 
Szkota, zorganizowanym we współpracy 
z katedrą mariologii UKSW. Z kolei 26 
listopada 2009 roku Senat Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie powołał do Istnienia Ośrodek 
Naukowo-Badawczy UKSW w Niepoka-
lanowie (z czasem przekształcone w 
Centrum studiów Mariologicznych 
UKSW „Kolbianum”). 
 
Oczywiście samo tworzenie nowego 
ośrodka naukowego z dziedziny mario-
logii było pewną niewiadomą i wymagało 
dużego kredytu zaufania, jakiego udzieli-
li nam zarówno przełożeni zakonni, jak i 
uniwersyteccy. Rzeczywiście spotkali-
śmy się z dużą życzliwością. Doświad-
czyliśmy jej głównie ze strony Wydziału 
Teologicznego UKSW, a zwłaszcza Jej 
Dziekana (a dziś Rektora) ks. prof. dra 
hab. Stanisława Dziekońskiego, który 
potrafił przekonać władze uczelni do 
zasadności otwarcia nowej specjalności 
na Wydziale Teologicznym, jaką jest 
mariologia. 
 
Można w „Kolbianum” zdobywać 
wiedzę w bardzo wąskiej dziedzinie 
teologii z zakresu mariologii. Co pro-
ponujecie swoim studentom? Jakie 
kierunki – specjalizację można u Was 
zdobyć? 

 
(o. Ireneusz Klimczyk OFMConv) Plan 
studiów obejmuje między innymi takie 
wykłady jak: Maryja w Piśmie Świętym, 
Maryja w nauczaniu Ojców Kościoła, 
Maryja w nauczaniu Kościoła, rozwój 
kultu maryjnego i doktryny maryjnej w 

http://www.bielsko.gosc.pl/
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historii kościoła, Maryja w liturgii, Maryja 
w duchowości chrześcijańskiej, Maryja w 
tradycji i duchowości polskich zakonów ( 
męskich i żeńskich), Mariologia polska, 
nauczanie maryjne Jana Pawła II, kult 
maryjny w różnych wyznaniach chrześci-
jańskich i w islamie (ekumenizm i dialog 
międzyreligijny), Maryja w pobożności 
ludowej, Maryja w misji społecznej Ko-
ścioła, Maryja w ewangelizacji i kate-
chezie, Maryja i kwestia kobieca, ikono-
logia i ikonografia maryjna, Maryja w 
literaturze, Maryja w muzyce, fenomen 
objawień maryjnych. 
 
W dniu 11 października konferencją 
ogólnopolska zainaugurujecie nowy 
rok akademicki 2019/2020. Myślą 
przewodnia tej sesji naukowej będą 
słowa: „Maryja, Matka życia”. Popro-
szę kilka słów o tym jakie jest prze-
słanie tego spotkania? Z jakimi tema-
tami, konferencjami się spotkamy i 
kto będzie je głosił? Kto jest współ-
organizatorem tej sesji naukowej? 

 
(o. Ireneusz Klimczyk OFMConv) Czyta-
jąc Pismo Święte dostrzegamy, że w 
historii zbawienia kluczową rolę odegrały 
dwie kobiety – dwie matki: Ewa i Maryja. 
Przez nieposłuszeństwo Ewy na świat 
przychodzi grzech, który zabija relacje 
człowieka z Bogiem.  Przez nieroztrop-
ność Ewy, zbytnią pewność siebie, na-

stępuje załamanie Bożej przyjaźni z 
człowiekiem. 
 
Z drugiej strony widzimy posłuszeństwo 
Maryi, która za sprawą Ducha Świętego 
poczęła i porodziła Syna Bożego. Dlate-
go stała się dla wszystkich wierzących 
Matką życia. Przez swoją pokorę, zau-
fanie Bogu otworzyła serce Boże i bra-
mę niebios dla ludzi. 
 
Teraz trochę statystyki. Skąd rekrutu-
ją się studenci „Kolbianum”? Ilu no-
wych słuchaczy jest w tym roku aka-
demickim? Ilu już „Kolbianum” wy-
kształciło osób i z jakimi stopniami 
naukowymi? 

 
(Monika Kwiatkowska) Studentami „Kol-
bianum” są zarówno duchowni, siostry 
zakonne, jak i osoby świeckie. Przyjeż-
dżają oni nie tylko z Polski Centralnej, 
ale też i z innych odległych często po 
kilkaset kilometrów miejscowości. Są też 
studenci z zagranicy: z Japonii, Kazach-
stanu, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Kana-
dy, Białorusi, Norwegii. Pokonują tysiące 
kilometrów, aby uczestniczyć w wykła-
dach i poznawać Maryję. 
 
Rekrutacja na nowy rok akademicki 
jeszcze trwa – do 4 października, dlate-
go trudno jeszcze określić ostateczną 
liczbę nowych studentów. W ubiegłym 
roku studia rozpoczęło 36 osób, ufamy, 

że również i tym roku zgłosi się tyle, a 
nawet i więcej chętnych do zgłębiania 
wiedzy mariologicznej. 
 
Od 2010 r. mury „Kolbianum” opuściło 
już ponad 100 absolwentów studiów 
doktoranckich, podyplomowych. Stopień 
doktora teologii w zakresie mariologii 
uzyskało  13 osób i na tym jeszcze nie 
koniec, ponieważ do obrony przygoto-
wują się kolejni… 
 
Kto stanowi kadrę naukową „Kolbia-
num”? 

 
(Monika Kwiatkowska) Kadrę naukową 
stanowią głównie profesorowie Wydziału 
Teologicznego UKSW. Jednak Instytut 
„Kolbianum” otwarty jest też na profeso-
rów z innych ośrodków naukowych, 
takich jak: Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 
– Wydział w Tarnowie, Uniwersytet 
Muzyczny Fryderyka Chopina w War-
szawie, PWT „Seraphicum” w Rzymie. 
Czego życzyć „Kolbianum”, zarządo-
wi, wykładowcą i oczywiście studen-
tom w nowym roku akademickim? 

 
(o. Ireneusz Klimczyk OFMConv) Boże-
go błogosławieństwa, Opieki Maryi oraz 
nowych studentów, studentów i studen-
tów…. Dziękuję za rozmowę 

o. Jacek Staszewski OFMConv.  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

IGRZYSKA SALEZJAŃSKIE W ŁODZI ZAKOŃCZONE 
 
Wręczenie medali i pucharów zakończyła XXVII. Ogólnopolskie 
Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Łodzi.  Przez trzy dni mło-
dzi sportowcy rywalizowali w Łodzi w czterech dyscyplinach: 
piłce nożnej, siatkówce, koszykówce i tenisie stołowym. 
 
Od rana obiektach sportowych w całej Łodzi odbyły się finały w 
poszczególnych dyscyplinach, które wyłoniły finalistów. W 
południe w hali sportowej na Małachowskiego odbyła się cere-
monia wręczenia pucharów i medali oraz zamknięcia tegorocz-
nych Igrzysk. 
 
Teatr Bez Nazwy z Zespołu Szkół Salezjańskich w Łodzi za-
prezentował spektakl „Piątka” opowiadający o ostatnich chwi-
lach życia młodych bohaterów z Poznania. Następnie wręczo-
no puchary zwycięskim zawodnikom i drużynom, a każdy 
uczestnik Igrzysk otrzymał pamiątkowy medal. 
 
– Dziękuję Wam młodzieży za szlachetną ,piękna jak i wzru-
szającą postawę, podczas wydarzeń sportowych, kulturalnych i 
religijnych. Chciałbym by każdy odniósł tu sukces, nawiązał 
przyjaźnie, sprawdził się jak smakuje porażka I zwycięstwo. 
Wszyscy jesteśmy zwycięzcami! Dziękuję ks. Andrzejowi Kurto 

sdb i ks. Edwardowi Pleniowi sdb. Na ich barkach spoczywał 
ciężar przygotowania i przeprowadzenia Igrzysk. Niech igrzy-
ska trwają w waszych głowach, byście z radością powracali do 
tego co doświadczyliście w Łodzi. Zapraszam na XXXI Świato-
we Igrzyska w Niemczech – mówił prof. Zbigniew Dziubiński, 
prezes SALOS RP. 
 

 
 
Zawodnicy walczyli także o specjalny puchar dla drużyny o 
najwyższych walorach sportowych i etycznych, który ufundował 
Prezydent RP Andrzej Duda otrzymał SALOS WODNA ŁÓDŹ, 
zaś Puchar Fair Play Prezes PKOL Andrzeja Kraśnickiego 
SALOS Dobieszczyzna.               Za: www.archidiecezja.lodz.pl  

____________________________________________________________________________________________________________________
  

http://www.archidiecezja.lodz.pl/


24-30 września 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              39/2019 (552)

 8 

OŚWIADCZENIE 
SALEZJANÓW Z WROCŁAWIA 
 

Oświadczenie Inspektorii wWocław-
skiej  Salezjanów w sprawie działań 
podejmowanych przez ks. Michała 
Woźnickiego i osoby z nim związa-
ne. 

 
W związku z działaniami podejmowa-
nymi przez ks. Michała Woźnickiego i 
przez osoby z nim związane, a także 
skutkami jakie działania te przynoszą, 
Inspektoria Towarzystwa Salezjańskie-
go św. Jana Bosko z siedzibą we Wro-
cławiu oświadcza,  że: 
 
- ks. Michał Woźnicki z zachowaniem 
wszelkich przepisów Prawa Kanonicz-
nego został wydalony z Inspektorii 
Wrocławskiej oraz ze Zgromadzenia 
Salezjańskiego w sierpniu 2018 r.; 
 
- wraz z wydaleniem ks. Michał Woź-
nicki stracił prawo do przebywania i 
zamieszkiwania w domach zakonnych 
Towarzystwa Salezjańskiego, w tym 
także w mieszkaniu zajmowanym 

przez niego w czasie pobytu w Zgro-
madzeniu. Jego aktualne zamieszki-
wanie w domu zakonnym przy  
ul. Wronieckiej w Poznaniu, wprowa-
dzanie kogokolwiek za klauzurę za-
konną jest bezprawne i niezgodne z 
naszą wolą. Dlatego przed Sądem 
Rejonowym w Poznaniu trwa proces 
zmierzający do jego eksmisji i odzy-
skania zajmowanego pomieszczenia 
zakonnego; 
 
- ks. Michał Woźnicki nazywając sam 
siebie „salezjaninem” wprowadza swo-
ich słuchaczy w błąd - od chwili wyda-
lenia utracił on prawo do używania 
tego tytułu; 
 
- ks. Michał Woźnicki podlega karze 
suspensy, czyli nie wolno mu sprawo-
wać Sakramentów Świętych. Podlega 
on tej karze tak długo, aż nie znajdzie 
biskupa diecezjalnego, który go przyj-
mie do diecezji po odbyciu odpowied-
niej próby lub przynajmniej zezwoli mu 
na piśmie na wykonywanie władzy 
święceń. Według naszej wiedzy ks. 
Michał Woźnicki takiego biskupa jesz-
cze nie znalazł, a zatem sprawując 

Sakramenty Święte czyni to niegodzi-
wie;  
 
- Zgromadzenie Salezjańskie nie ma 
nic wspólnego z działaniami ks. Micha-
ła Woźnickiego oraz  z osobami, które 
wokół siebie gromadzi. Wydawaliśmy 
już oświadczenia w tej kwestii: 
http://salezjanie.pl/wiadomosci/2017/12
/24/oswiadczenie-w-sprawie-ks-
michala-woznickiego 
http://salezjanie.pl/wiadomosci/2018/09
/19/oswiadczenie-w-sprawie-ks-
michala-woznickiego  
 
Towarzystwo Salezjańskie i przełożeni 
salezjańscy z chwilą wydalenia ks. 
Michała Woźnickiego przestali spra-
wować nad nim jakąkolwiek władzę. W 
związku z tym nie jesteśmy w stanie 
ponosić odpowiedzialności za jego 
postępowanie. W tym momencie prawo 
kościelne uprawnia innych,  w tym 
m.in. biskupa miejsca na terenie które-
go ks. Michał Woźnicki działa, do po-
dejmowania stosownych kroków wobec 
jego osoby i gromadzących się wokół 
niego ludzi. 

Ks. Piotr Lorek SDB 
Wikariusz Inspektora

 
 
 
 

Refleksja tygodnia 
 
 
 

 

FRANCISZEK W „APERUIT ILLIS” – USTANAWIAM NIEDZIELĘ SŁOWA BOŻEGO 
 

Ojciec Święty postanowił, aby III niedziela zwykła była 
obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bo-
żego. Czytamy o tym w ogłoszonym 30 września Liście 
Apostolskim w formie Motu Proprio „Aperuit illis”. 
Jak zaznacza Franciszek, ma się ona przyczynić „aby w 
Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma 
Świętego”. Dokument został podpisany w 1600 rocznicę 
śmierci św. Hieronima – wielkiego miłośnika i tłumacza 
Pisma Świętego, a jednocześnie dzień wspomnienia 
liturgicznego tego doktora Kościoła. 
 

LIST APOSTOLSKI W FORMIE MOTU PROPRIO OJCA ŚWIĘTEGO 
FRANCISZKA APERUIT ILLIS W KTÓRYM USTANAWIA NIEDZIELĘ 

SŁOWA BOŻEGO 
 
1.«Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma» (Łk 24, 
45). To jeden z ostatnich gestów, jakie uczynił Zmartwychwsta-
ły Pan, zanim wstąpił do nieba. Objawia się Uczniom, gdy są 
zgromadzeni, łamie z nimi chleb i otwiera ich umysły, aby pojęli 
Pismo Święte. Tym ludziom, wystraszonym i rozczarowanym, 
objawia sens tajemnicy paschalnej: a mianowicie, że to według 
odwiecznego planu Ojca, Jezus musiał cierpieć i powstać z 
martwych, aby ogłosić nawrócenie i przebaczenie grzechów 
(por. Łk 24, 26.46-47). Obiecuje On również uczniom Ducha 
Świętego, który da im siłę do bycia świadkami tej Tajemnicy 
zbawienia (por. Łk 24, 49). 
 

Relacja pomiędzy Zmartwychwstałym, wspólnotą wierzących 
oraz Pismem Świętym jest ekstremalnie życiodajna dla naszej 
tożsamości. Bez Pana, który nas wprowadza, niemożliwe jest 
zrozumienie głębokości Pisma Świętego. To działa również w 
drugą stronę: bez Pisma Świętego, wydarzenia z Misji Jezusa 
oraz Jego Kościoła w świecie są niemożliwe do odczytania. 
Słusznie św. Hieronim mógł napisać: «Nieznajomość Pisma 
Świętego jest nieznajomością Chrystusa» (In Is., Prolog: PL 24, 
17). 
 
2.Na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia 
poprosiłem, aby «jedna niedziela [w ciągu roku została] w cało-
ści poświęcona słowu Bożemu, aby zrozumieć niewyczerpalne 
bogactwo pochodzące z tego nieustannego dialogu między 
Bogiem a Jego ludem» (List Apost. Misericordia er misera, 7). 
Przeznaczenie w sposób szczególny jednej niedzieli w ciągu 
Roku Liturgicznego Słowu Bożemu pozwoli przede wszystkim 
na odnowienie w Kościele gestu dokonanego przez Zmar-
twychwstałego, który otwiera również dla nas skarbiec swojego 
Słowa, abyśmy mogli być w świecie głosicielami tego niewy-
czerpanego bogactwa. Przychodzi na myśl nauczanie św. 
Efrema: «Któż jest zdolny, aby pojąć, o Panie, wszystkie bo-
gactwa jednego tylko z Twoich słów? Jest o wiele więcej tego, 
co nam umyka, od tego, co udaje nam się pojąć. Jesteśmy jak 
spragnieni, którzy piją ze źródła. Twoje słowo ma wiele różnych 
aspektów, tak jak liczne są perspektywy tych, którzy je badają. 
Pan pokolorował swoje słowo rozmaitym pięknem, aby ci, któ-
rzy je zgłębiają, mogli kontemplować to, co im opowiada. Ukrył 
w swoim słowie wszystkie skarby, aby każdy z nas znalazł 
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bogactwo w tym, co kontempluje» (Komentarz do Diatessaro-
nu, 1, 18). 
 
Stąd też w niniejszym Liście zamierzam odpowiedzieć na wiele 
próśb, które do mnie skierował Lud Boży, aby w całym Kościele 
można było celebrować w jedności zamiarów Niedzielę Słowa 
Bożego. Życie chwilami, w których wspólnota chrześcijańska 
koncentruje się na wielkiej wartości Słowa Bożego, stało się już 
powszechną praktyką stosowaną codziennie. W Kościołach 
lokalnych istnieje bogactwo inicjatyw, które pozwalają wierzą-
cym na coraz większy dostęp do Pisma Świętego, tak że czują 
oni wdzięczność za ten wielki dar, są zaangażowani, by żyć 
nim w codzienności i odpowiedzialni, aby świadczyć o nim 
harmonijnym oraz spójnym życiem. 
 
Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej Dei Verbum 
dał początek ponownemu odkryciu Słowa Bożego. Ze stron 
tejże Konstytucji, która zawsze zasługuje na to, by była rozwa-
żana i przeżyta, przebija w jasny sposób natura Pisma Święte-
go, jego przechodzenie z pokolenia na pokolenie (Rozdział II), 
jego Boskie natchnienie (Rozdział III), które obejmuje Stary i 
Nowy Testament (Rozdział IV i V) oraz jego ważność dla całe-
go Kościoła (Rozdział VI). Aby pogłębić to nauczanie, Benedykt 
XVI zwołał w 2008 roku Synod Biskupów na temat „Słowo Boże 
w życiu i misji Kościoła”, w następstwie którego powstała Ad-
hortacja Apostolska Verbum Domini, która stanowi nieodzowne 
nauczanie dla naszych wspólnot (1). W tymże Dokumencie w 
sposób szczególny jest pogłębiony charakter performatywny 
Słowa Bożego, przede wszystkim wtedy, gdy w akcji liturgicz-
nej wychodzi na jaw jego charakter realnie sakramentalny (2). 
Stąd też konieczne jest, aby nie zabrakło w życiu naszego ludu 
tej decydującej relacji ze Słowem żywym, które Pan niestru-
dzenie kieruje do swojej Oblubienicy, aby mogła wzrastać w 
miłości i w świadectwie w wiary. 
 
3.Ustanawiam zatem III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako 
poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. 
Ta Niedziela Słowa Bożego staje się odpowiednim momentem 
tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia 
więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność 
chrześcijan. Nie jest to przypadek: celebrowanie Niedzieli Sło-
wa Bożego wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo 
Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do 
przebycia, aby dojść do trwalej i autentycznej jedności. 
 
Wspólnoty znajdą sposób, by przeżywać tę Niedzielę jako 
dzień uroczysty. Jest ważne, aby w celebracji Eucharystii moż-
na było intronizować Świętą Księgę tak, aby dla zgromadzenia 
jasnym stał się charakter normatywny, jaki posiada Słowo Bo-
że. W Niedzielę Słowa Bożego w sposób szczególny należy 
uwydatnić głoszenie słowa oraz przystosować homilie tak, by 
podkreślić cześć, jaką się oddaje Słowu Pana. Biskupi będą 
mogli w tę Niedzielę udzielać urzędu Lektoratu lub też powie-
rzać podobną mu posługę, aby przywołać ważność głoszenia 
Słowa Bożego w Liturgii. Istotne jest, aby nie zabrakło każdego 
wysiłku, ażeby przygotować wybranych wiernych, poprzez 
odpowiednią formację, do bycia prawdziwymi głosicielami Sło-
wa, tak jak to się już dokonuje w przypadku akolitów lub nad-
zwyczajnych szafarzy Eucharystii. W ten sam sposób probosz-
czowie będą mogli znaleźć odpowiednią formę ku temu, by 
wręczyć Biblię lub jedną z jej ksiąg całemu zgromadzeniu, aby 
ukazać ważność codziennej lektury oraz modlitwy Pismem 
Świętym, ze szczególnym odniesieniem do jej formy zwanej 
lectio divina. 
 
4.Powrót Ludu izraelskiego do swojej ojczyzny po wygnaniu 
babilońskim był naznaczony w sposób szczególny lekturą 
Księgi Prawa. Biblia daje nam wzruszający opis tej chwili w 

Księdze Nehemiasza. Lud jest zebrany w Jerozolimie, na placu 
przed Bramą Wodną, by słuchać Prawa. Ten Lud, który został 
rozproszony podczas wygnania, teraz na nowo gromadzi się 
wokół Pisma Świętego «jak jeden mąż» (Ne 8, 1). Podczas 
czytania Lud miał «uszy zwrócone» (Ne 8, 3) ku Księdze Świę-
tej, wiedząc, że znajduje w jej słowach sens wydarzeń, które go 
spotkały. Reakcją na głoszenie słowa było wzruszenie i płacz: 
«[Lewici czytali z] księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem 
objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to 
jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy 
pouczali lud, rzekli do całego ludu: „Ten dzień jest poświęcony 
Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie! Cały 
lud bowiem płakał, gdy słyszał te słowa Prawa. […] Nie bądźcie 
przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją”» (Ne 8, 
8-10). 
 
Słowa te zawierają wielką naukę. Biblia nie może być dziedzic-
twem tylko nielicznych, ani nie może stać się zbiorem ksiąg dla 
kilku osób uprzywilejowanych. Biblia należy przede wszystkim 
do ludu zebranego, aby jej słuchał i odnalazł się w jej Słowie. 
Często pojawiają się tendencje, które starają się monopolizo-
wać święte teksty, przypisując je do pewnych kręgów i wybra-
nych grup. Tak nie może być. Biblia jest Księgą Ludu Pana, 
który w słuchaniu Jego głosu przechodzi od rozproszenia i 
podziału do jedności. Słowo Boga jednoczy wiernych i sprawia, 
że stają się jednym ludem. 
 

 
 
5.W tej jedności zrodzonej ze słuchania, Pasterze mają przede 
wszystkim wielką odpowiedzialność za wyjaśnianie i pomoc 
wszystkim w zrozumieniu Pisma Świętego. Ponieważ Pismo to 
jest księgą ludu, zatem ci, którzy mają powołanie do posługi-
wania Słowu, muszą czuć silną potrzebę tego, by wspólnota 
miała dostęp do tegoż Słowa. 
 
Homilia w szczególności nabiera szczególnego znaczenia, 
ponieważ posiada «charakter niemal sakramentalny» (Evange-
lii gaudium, 142). Wprowadzanie w głębokości Bożego Słowa, 
używając jeżyka prostego i odpowiedniego dla tego, kto go 
słucha, pozwala kapłanowi odkryć również «piękno obrazów, 
jakimi posługiwał się Pan, by pobudzać do praktykowania do-
bra» (Evangelii gaudium, 142). To jest duszpasterska okazja, 
której nie można stracić! 

 
Dla wielu naszych wiernych jest to jedyna okazja, aby zrozu-
mieć piękno Słowa Bożego i dojrzeć Jego powiązania z ich 
codziennym życiem. Konieczne jest, aby poświęcono odpo-
wiednio dużo czasu na przygotowanie homilii. Nie można im-
prowizować komentarza do czytań świętych. Od nas, kazno-
dziejów, oczekuje się raczej, że będziemy się starać nie roz-
ciągać ponad miarę przemądrzałych homilii lub poruszać nie-
odpowiednich argumentów. Kiedy zatrzymujemy się na medy-
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tacji oraz modlitwie tekstem świętym, wtedy stajemy się zdolni 
do mówienia sercem, aby dotrzeć do serc osób, które słuchają, 
wyrażając istotę tego, co jest przyjmowane i co przynosi owoc. 
Nie ustawajmy nigdy w poświęcaniu Pismu Świętemu czasu i 
modlitwy, aby zostało przyjęte «nie jako słowo ludzkie, ale – jak 
jest naprawdę – jako słowo Boga» (1 Tes 2, 13). 
 
Byłoby dobrze, aby również katecheci, ze względu na posługę, 
jaką pełnią, pomagając we wzroście wiary, czuli pilną potrzebę 
odnawiania się poprzez bliskość i studiowanie Pisma Świętego, 
które ułatwia im prowadzenie prawdziwego dialogu pomiędzy 
tymi, którzy ich słuchają, a Słowem Bożym. 
 
6.Zanim Zmartwychwstały objawi się uczniom zamkniętym w 
domu, otwierając ich na poznanie Pisma Świętego (por. Łk 24, 
44-45), spotyka się On najpierw z dwoma z nich na drodze, 
która prowadzi do Emaus (por. Łk 24, 13-35). Ewangelista 
Łukasz odnotowuje, że jest to sam dzień zmartwychwstania, 
czyli niedziela. Ci dwaj uczniowie dyskutują o ostatnich wyda-
rzeniach męki i śmierci Jezusa. Ich droga naznaczona jest 
smutkiem i rozczarowaniem po tragicznym końcu życia Jezusa. 
Pokładali w Nim nadzieję, jako Mesjaszu-wyzwolicielu, a zna-
leźli się w obliczu skandalu Ukrzyżowanego. Zmartwychwstały, 
zbliżając się dyskretnie, dołącza się i idzie z uczniami, ale oni 
Go nie rozpoznają (por. w. 16). Po drodze Pan wypytuje ich, 
zdając sobie sprawę, że nie zrozumieli znaczenia Jego męki i 
śmierci; nazywa ich „nierozumnymi” oraz „ludźmi o nieskorym 
do wierzenia sercu” (por. w. 25) «i zaczynając od Mojżesza 
poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich 
Pismach odnosiło się do Niego» (w. 27). Chrystus jest pierw-
szym egzegetą! Pismo Święte nie tylko przewidziało, co miało 
się dokonać, ale także sam Zbawiciel chciał być wierny temu 
Słowu, aby wyjaśnić tę jedyną historię zbawienia, która w 
Chrystusie znajduje swe wypełnienie. 
 
7.Biblia zatem, będąc Pismem Świętym, mówi o Chrystusie i 
ogłasza Go jako tego, który musi przejść przez cierpienie, aby 
wejść do chwały (por. w. 26). Nie jakaś pojedyncza część Biblii, 
ale wszystkie jej Księgi mówią o Nim. Bez nich Jego śmierć i 
zmartwychwstanie są nie do odczytania. Oto dlaczego jedno z 
najstarszych wyznań wiary podkreśla, «że Chrystus umarł – 
zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, 
że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że 
ukazał się Kefasowi» (1 Kor 15,3-5). Tak też Pismo Święte 
mówi o Chrystusie, pozwalając nam wierzyć, że Jego śmierć i 
zmartwychwstanie nie należą do mitologii, ale do historii i są w 
centrum wiary Jego uczniów. 
 
Więź między Pismem Świętym a wiarą ludzi jest głęboka. Po-
nieważ wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie jest skoncen-
trowane na słowie Chrystusa (por. Rz 10, 17), zaproszenie, 
które rodzi się w tej relacji, staje się pilne i ważne, tak że wie-
rzący muszą przeznaczyć czas na słuchanie Słowa Pana za-
równo w działaniu liturgicznym, jak i modlitwie oraz refleksji 
osobistej.  
 
8.„Podróż” Zmartwychwstałego z uczniami do Emaus kończy 
się posiłkiem. Tajemniczy Wędrowiec przyjmuje natarczywą 
prośbę, którą obydwaj uczniowie wypowiedzieli do niego: «Zo-
stań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił» 
(Łk 24, 29). Siadają przy stole, Jezus bierze chleb, odmawia 
błogosławieństwo, łamie go i ofiarowuje uczniom. W tym mo-
mencie ich oczy otwierają się i rozpoznają go (por. w. 31). 
 
Dzięki temu opisowi rozumiemy, jak nierozerwalny jest związek 
między Pismem Świętym a Eucharystią. Sobór Watykański II 
naucza: «Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże, podobnie 
jak samo Ciało Pańskie, skoro zwłaszcza w Liturgii św. nie 

przestaje brać i podawać wiernym chleb żywota tak ze stołu 
słowa Bożego, jak i Ciała Chrystusowego» (Dei Verbum, 21). 
 
Ciągłe czytanie Pisma Świętego i uczestnictwo w Eucharystii 
pozwalają rozpoznać osoby należące do siebie nawzajem. 
Jako chrześcijanie jesteśmy jednym ludem kroczącym w histo-
rii, jesteśmy silni obecnością Pana pośród nas, który do nas 
przemawia i nas karmi. Dzień poświęcony Biblii nie powinien 
być „raz w roku”, ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy 
pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałe-
mu, który nigdy nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we 
wspólnocie wierzących. W tym celu musimy wejść w bliską 
relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie nasze serce 
pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi 
formami ślepoty. 
 
Pismo Święte i sakramenty są nierozłączne. Kiedy Sakramenty 
są wprowadzane i oświecane przez Słowo, ukazują się one 
wyraźnie jako cel podróży, w której sam Chrystus otwiera 
umysł i serce na rozpoznanie swego zbawczego działania. W 
tym kontekście nie należy zapominać o nauce płynącej z Księgi 
Apokalipsy. Oto Pan stoi u drzwi i kołacze. Jeśli ktoś usłyszy 
Jego głos i drzwi otworzy, wejdzie On do środka, aby spożyć 
wspólny posiłek (por. Ap 3, 20). Jezus Chrystus puka do na-
szych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy 
drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zosta-
je. 
 
9.W Drugim Liście do Tymoteusza, który w pewien sposób 
stanowi duchowy testament św. Pawła, zaleca on swojemu 
wiernemu współpracownikowi, aby stale korzystał z Pisma 
Świętego. Apostoł jest przekonany, że «wszelkie Pismo od 
Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przeko-
nywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości» (3, 
16). To zalecenie Apostoła Pawła dla Tymoteusza stanowi 
podstawę, na której soborowa Konstytucja Dei Verbum zajmuje 
się doniosłym tematem natchnienia Pisma Świętego, podsta-
wę, z której w szczególności wyłania się cel zbawczy, wymiar 
duchowy i zasada wcielenia przez Pismo Święte. 
 
Przypominając przede wszystkim zalecenie skierowane przez 
św. Pawła do Tymoteusza, Dei Verbum podkreśla, że «Księgi 
biblijne w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka 
z woli Bożej miała być przez Pismo św. utrwalona dla naszego 
zbawienia» (Dei Verbum, 11). Ponieważ pouczają one o zba-
wieniu przez wiarę w Chrystusa (por. 2 Tm 3, 15), zawarte w 
nich prawdy służą naszemu zbawieniu. Biblia nie jest zbiorem 
przekazów czy też kronik historycznych, ale jest całkowicie 
poświęcona integralnemu zbawieniu człowieka. Niezaprzeczal-
ne historyczne zakorzenienie ksiąg wchodzących w skład Pi-
sma Świętego nie może przysłaniać pierwotnego celu ich po-
wstania, a mianowicie: naszego zbawienia. Wszystko zmierza 
ku temu celowi wpisanemu w samą naturę Biblii, która jest 
ułożona jako historia zbawienia, w której Bóg mówi i działa, aby 
spotkać wszystkich ludzi i ocalić ich przed złem i śmiercią. 
 
Aby osiągnąć ten zbawczy cel, Pismo Święte pod działaniem 
Ducha Świętego przekształca słowo człowieka, zapisane na 
sposób ludzki, w Słowo Boże (por. Dei Verbum, 12). Rola Du-
cha Świętego w Piśmie Świętym jest fundamentalna. Bez Jego 
działania ryzyko zamknięcia się w obrębie samego tekstu pisa-
nego byłoby zawsze wysokie, ułatwiając w ten sposób jego 
interpretację fundamentalistyczną, od której musimy się trzy-
mać z dala, aby nie zdradzić natchnionego, dynamicznego i 
duchowego charakteru, jaki posiada Święty Tekst. Jak mówi 
Apostoł: «litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia» (2 Kor 3, 6). 
Dlatego Duch Święty przekształca Pismo Święte w żywe Słowo 
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Boże, przeżywane i przekazywane w wierze swego świętego 
ludu. 
 
10.Działanie Ducha Świętego dotyczy nie tylko procesu formo-
wania się Pisma Świętego, ale także wpływa na tych, którzy 
słuchają Bożego Słowa. Ważne jest stwierdzenie Ojców Sobo-
ru, według których Pismo Święte musi być «czytane i interpre-
towane w tym samym Duchu, w jakim zostało napisane» (Dei 
Verbum, 12). Wraz z Jezusem Chrystusem Objawienie Boga 
osiąga swoja pełnię; jednak Duch Święty kontynuuje swoje 
działanie. W rzeczywistości byłoby ograniczeniem działania 
Ducha Świętego przypisanie Jego akcji tylko do natchnionej 
przez Boga natury Pisma Świętego i jego różnych autorów. 
Konieczne jest zatem zaufanie działaniu Ducha Świętego, który 
nadal realizuje swoją szczególną formę natchnienia, gdy Ko-
ściół naucza Pisma Świętego, a Magisterium wyjaśnia je w 
sposób autentyczny (por. Dei Verbum, 10), jak również wtedy, 
gdy każdy wierzący czyni z niego własną normę duchową. W 
tym sensie możemy zrozumieć słowa Jezusa, gdy do uczniów, 
którzy potwierdzają, że zrozumieli znaczenie jego przypowie-
ści, mówi: «dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się 
uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, 
który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare» (Mt 
13, 52). 
 
11.Konstytucja Dei Verbum precyzuje, że «słowa Boże, języ-
kami ludzkimi wyrażone, upodobniły się do mowy ludzkiej, jak 
niegdyś Słowo Ojca Przedwiecznego, przyjąwszy słabe ciało 
ludzkie, upodobniło się do ludzi» (Dei Verbum, 13). To tak, 
jakby powiedzieć, że Wcielenie Słowa Bożego nadaje formę i 
znaczenie relacji między Słowem Bożym a ludzkim językiem, z 
jego uwarunkowaniami historycznymi i kulturowymi. W tym 
wydarzeniu kształtuje się Tradycja, która jest również Słowem 
Bożym (por. Dei Verbum, 9). Często ryzykujemy oddzielenie od 
siebie Pisma Świętego i Tradycji, nie rozumiejąc, że razem są 
one jednym źródłem Objawienia. Pisemny charakter pierwsze-
go nie odbiera mu tego, że jest w pełni żywym słowem; podob-
nie jak żywa Tradycja Kościoła, która nieustannie jest przeka-
zywana na przestrzeni wieków z pokolenia na pokolenie, po-
siada tę Świętą Księgę jako „najwyższe prawidło swej wiary” 
(por. Dei Verbum, 21). Co więcej, zanim Pismo Święte stało się 
tekstem pisanym, było przekazywane ustnie i utrzymywane 
przy życiu przez wiarę ludu, który uznał go za swoją historię i 
podstawę tożsamości pośród wielu innych narodów. Dlatego 
wiara biblijna opiera się na żywym Słowie, a nie na jakiejś 
książce. 
 
12.Kiedy Pismo Święte czytane jest w tym samym Duchu, w 
którym zostało napisane, pozostaje ono zawsze nowe. Stary 
Testament nigdy nie jest stary, gdyż jest częścią Nowego, 
ponieważ wszystko jest przekształcane przez jednego Ducha, 
który daje natchnienie. Cały święty tekst pełni funkcję proroczą: 
nie dotyczy przyszłości, ale teraźniejszości tych, którzy są 
karmieni tym Słowem. Sam Jezus wyraźnie stwierdza to na 
początku swojej posługi: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, 
któreście słyszeli» (Łk 4, 21). Ten, kto codziennie żywi się 
Słowem Bożym, staje się, podobnie jak Jezus, współczesny 
ludziom, których spotyka. Człowiek żywiący się Słowem nie ma 
pokusy, by popadać w bezpłodną tęsknotę za przeszłością, ani 
w bezcielesne utopie przyszłości. 
 
Pismo Święte spełnia swoje prorocze działanie przede wszyst-
kim w stosunku do tych, którzy go słuchają. Sprawia, iż odczu-
wają jednocześnie słodycz i gorycz. Na myśl przychodzą słowa 
proroka Ezechiela, gdy zaproszony przez Pana do spożycia 
zwoju księgi zwierza się: «w ustach moich był słodki jak miód» 
(Ez 3, 3). Również Ewangelista Jan na wyspie Patmos przeży-
wa to samo, czego doświadczył Ezechiel, ale dodaje coś bar-

dziej szczegółowego: «w ustach moich [księga] stała się słodka 
jak miód, a gdy ją spożyłem, goryczą napełniły się moje 
wnętrzności» (Ap 10, 10). 
 
Słodycz Słowa Bożego zachęca nas do dzielenia się Nim z 
tymi, których spotykamy w naszym życiu, aby wyrazić pewność 
zawartej w Nim nadziei (por. 1 P 3, 15-16). Z kolei gorycz jest 
często oferowana, aby sprawdzić, jak trudno jest nam żyć w 
sposób spójny ze Słowem lub doświadczyć Jego odrzucenia, 
gdy uważa się, iż nie nadaje Ono już sensu życiu. Dlatego 
konieczne jest, aby nigdy nie przyzwyczajać się do Słowa Bo-
żego, ale karmić się Nim, by coraz głębiej odkrywać i przeży-
wać naszą relację z Bogiem i braćmi. 
 
13.Kolejną prowokacją pochodzącą z Pisma Świętego jest ta, 
która dotyczy miłości. Słowo Boże nieustannie przypomina nam 
o miłosiernej miłości Ojca, który prosi swoje dzieci, aby żyły w 
miłości. Życie Jezusa jest pełnym i doskonałym wyrazem tej 
Boskiej miłości, która niczego nie zatrzymuje dla siebie, ale 
ofiarowuje się każdemu bezgranicznie. W przypowieści o ubo-
gim Łazarzu znajdujemy cenną wskazówkę. Kiedy Łazarz i 
bogacz umierają, ten ostatni, widząc ubogiego na łonie Abra-
hama, prosi, aby został wysłany do jego braci, aby ich napo-
mnieć, by żyli oni miłością bliźniego i uniknęli jego własnych 
udręk. Odpowiedź Abrahama jest precyzyjna: «Mają Mojżesza i 
Proroków, niechże ich słuchają!» (Łk 16, 29). Słuchanie Pisma 
Świętego, aby czynić miłosierdzie: to jest wielkie wyzwanie, 
przed którym stoi nasze życie. Słowo Boże jest w stanie otwo-
rzyć nam oczy, otwierając jednocześnie drogę dzielenia się i 
solidarności, abyśmy mogli wydostać się z indywidualizmu, 
który zabiera nam oddech i prowadzi do bezpłodności. 
 
14.Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń w relacji Jezu-
sa z uczniami jest historia Przemienienia. Jezus idzie na górę, 
aby modlić się z Piotrem, Jakubem i Janem. Ewangeliści opisu-
ją, że gdy twarz i szata Jezusa rozjaśniły się blaskiem, dwóch 
mężczyzn rozmawiało z Nim: Mojżesz i Eliasz, którzy uosabiają 
Prawo i Proroków, to znaczy Pismo Święte. Reakcja Piotra na 
to objawienie jest pełna radosnego podziwu: «Mistrzu, dobrze, 
że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, je-
den dla Mojżesza i jeden dla Eliasza» (Łk 9, 33). W tym mo-
mencie obłok okrył ich cieniem, a uczniów ogarnął strach. 
 
Przemienienie przypomina żydowskie Święto Namiotów, gdy 
Ezdrasz i Nehemiasz czytają ludziom święty tekst po powrocie 
z wygnania. Jednocześnie wydarzenie to ukazuje chwałę Jezu-
sa, przygotowując Uczniów na skandal męki. Boska chwała jest 
także reprezentowana przez obłok otaczający uczniów, symbol 
obecności Pana. To Przemienienie jest podobne do tego, które 
wydarza się w momencie lektury Pisma Świętego, które prze-
kracza siebie, gdy karmi życie wierzących. Jak nam przypomi-
na List Verbum Domini: «w odtwarzaniu związków między 
różnymi sensami Pisma decydujące znaczenie ma uchwycenie 
przejścia od litery do ducha. Nie jest to przejście automatyczne 
i spontaniczne; konieczne jest raczej wzniesienie się ponad 
literę» (Verbum Domini, 38). 
 
15.Na drodze przyjmowania Słowa Bożego towarzyszy nam 
Matka Pana, uznana za błogosławioną, ponieważ uwierzyła w 
spełnienie tego, co Pan Jej powiedział (por. Łk 1, 45). Błogo-
sławieństwo Maryi poprzedza wszystkie błogosławieństwa 
ogłoszone przez Jezusa ubogim, cierpiącym, cichym, czynią-
cym pokój i prześladowanym, ponieważ jest to warunek ko-
nieczny dla każdego innego błogosławieństwa. Żaden biedny 
człowiek nie jest błogosławiony, ponieważ jest biedny. Staje się 
nim, jeśli, podobnie jak Maryja, wierzy w wypełnienie się Słowa 
Bożego. Przypomina nam o tym wielki uczeń i mistrz Pisma 
Świętego, święty Augustyn: «ktoś pośród tłumu, będąc szcze-
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gólnie rozentuzjazmowanym, zakrzyknął: „Błogosławione łono, 
które Cię nosiło”. A On: „Raczej ci są błogosławieni, którzy 
słuchają słowa Bożego i strzegą go”. To jakby powiedzieć: 
również moja matka, którą ty nazywasz błogosławioną, jest 
błogosławiona właśnie z tego powodu, że strzeże Słowa Boga, 
a nie dlatego, że w niej Słowo stało się ciałem i zamieszkało 
miedzy nami, ale właśnie dlatego, że strzeże Słowa samego 
Boga, przez które została stworzona, a które w niej stało się 
ciałem» (Komentarz do Ewangelii św. Jana, 10, 3). 
 
Niech Niedziela poświęcona Słowu sprawi, aby w Ludzie Bo-
żym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego, jak 
święty autor nauczał już w dawnych czasach: «Słowo to bo-
wiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, 
byś je mógł wypełnić» (Pwt 30, 14) 
 

W Rzymie, u Świętego Jana na Lateranie, dnia 30 września 
2019 roku, 

we wspomnienie Świętego Hieronima, w 1600. rocznicę jego 
śmierci. 

 
Przypisy. 

 
1. Por. AAS 102 (2010), 692-787 
2. «Sakramentalność słowa staje się zatem zrozumiała przez analogię 
do rzeczywistej obecności Chrystusa pod konsekrowanymi postaciami 
chleba i wina. Przystępując do ołtarza i uczestnicząc w Uczcie Eucha-
rystycznej, rzeczywiście przyjmujemy w Komunii ciało i krew Chrystusa. 
Głoszenie słowa Bożego podczas celebracji pociąga za sobą uznanie, 
że sam Chrystus jest obecny i mówi do nas, abyśmy Go przyjęli» (Ver-

bum Domini, 56).                                                                        Za: KAI 

   
 
 

 
 
 

  Wiadomości zagraniczne  
 

 
 

 
 

PAPIEŻ SPOTKAŁ SIĘ Z SIOSTRAMI WALCZĄCYMI Z HANDLEM LUDŹMI 
 

 

– Proszę was, abyście nigdy nie kończy-
ły dnia bez pomyślenia o spojrzeniu 
choćby jednej ofiary, której pomogłyście 
– zachęcał Franciszek siostry należące 
do światowej sieci osób konsekrowa-
nych walczących z handlem ludźmi – 
Talitha Kum. 
 
Jej członkinie spotkały się w Rzymie na 
swym 1. Zgromadzeniu Generalnym. 
 
Papież z uznaniem mówił o pracy sióstr, 
które w zaledwie 10 lat potrafiły skoor-
dynować prace 52 sieci walczących z 
handlem ludźmi w ponad 90 krajach. 
Pracuje w nich 2 tysiące osób, ponad 
15. tysiącom ofiar oferowana jest po-
moc, a ponad 200 tysięcy ludzi zostało 
objętych działaniami uświadamiającymi 
oraz prewencyjnymi. Dlatego też Franci-
szek zachęcił również i inne zgromadze-
nia zakonne do zaangażowania się w tę 
misję. 
 
– Podczas gdy proszę was o kontynuo-
wanie waszego zaangażowania, kieruję 
jednocześnie apel do innych zakonów 
żeńskich i męskich, aby włączyły się w 

to dzieło misyjne, posyłając do niego 
ludzi, jak i potrzebne środki, aby móc 
dotrzeć do każdego miejsca. Moim pra-
gnieniem jest, aby przybywało coraz 
więcej fundacji i benefaktorów, którzy 
hojnie i bezinteresownie będą wspierać 
waszą działalność.  
 

 
 
Zapraszając także inne zgromadzenia 
do tej misji, myślę też o trudnościach, z 
którymi się borykają, a mają ich wiele. 
Być może niektóre z nich mogłyby po-
wiedzieć, że mają wiele własnych pro-
blemów do rozwiązania i nie mogą się 
zaangażować w coś nowego. Powiedz-
cie im w moim imieniu, że własne pro-
blemy rozwiązuje się wychodząc na 

ulicę, aby zaczerpnąć trochę świeżego 
powietrza – powiedział Ojciec Święty. 
 
– Biorąc pod uwagę skalę wyzwań zwią-
zanych z handlem ludźmi, konieczne jest 
promowanie wspólnego zaangażowania 
różnych podmiotów kościelnych. Pod-
czas gdy z jednej strony odpowiedzial-
ność duszpasterska jest zasadniczo 
powierzona Kościołom lokalnym i ordy-
nariuszom, z drugiej strony pożądane 
jest, aby wiedziały one, jak angażować 
żeńskie i męskie zgromadzenia zakonne 
oraz organizacje katolickie obecne na 
ich terytorium w planowanie i w duszpa-
sterstwo, aby dzieło Kościoła było bar-
dziej aktualne i skuteczne – mówił. 
 
Papież podkreślił, że sieć Talitha Kum 
we wzorcowy sposób wypełnia swe 
zadania charyzmatycznego animowania 
Kościołów lokalnych. Dały bowiem na-
tychmiastową i skuteczną odpowiedź na 
palący problem handlu ludźmi. Ważną 
rzeczą jednak jest, aby tę misję realizo-
wać z Kościołem i wewnątrz Kościoła. 

Za: www.deon.pl

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

KAPITUŁA MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY ZAKOŃCZONA 
 

W dniach od 8 do 29 września odbyła się w Rzymie XIV Kapitu-
ła Generalna Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Przez 
trzy tygodnie 38 reprezentantów prowincji z całego świata 
(Hiszpanii, Szwajcarii, Niemiec, Polski, Brazylii, Chile, Argenty-
ny, Stanów Zjednoczonych, Indonezji i Madagaskaru) debato-
wało o ważnych dla zgromadzenia sprawach dotyczących misji, 
duszpasterstwa rodzin i formacji powołań. Jedną z nich była 
restrukturyzacja prowincji w obu Amerykach, które zostaną 
połączone pod wodzą jednego prowincjała tworzącego zarząd 
wraz z asystentami-delegatami w poszczególnych krajach. 
Ponadto tematem rozmów była realizacja życia wspólnotowego 
współbraci w różnych krajach oraz realizacja posłannictwa 
zgromadzenia w poszczególnych regionach świata. 

 

 
 

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/09/Papież-o-Talitha-Kum-awangarda-w-walce-z-handlem-ludźmi-ANSA.jpeg
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W ostatnim tygodniu kapituły odbyły się wybory nowego prze-
łożonego generalnego, którym został ks. Agustinus Purnama 
MSF z Prowincji Indonezja-Jawa, pełniący dotychczas funkcję 
wicegenerała. Wicegenerałem kapituła wybrała ks. Mariana 
Kołodziejczyka MSF, rektora WSD MSF w Kazimierzu Bisku-
pim k/Konina. Trzej pozostali członkowie nowego zarządu 
generalnego to ks. Julio Cesar Werlang MSF z Brazylii, ks. 
Yacobus Lingai Imang MSF z Indonezji-Kalimantanu i ks. Patri-
ce Ralaivao MSF z Madagaskaru. 

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny założył w 1895r. 
Sługa Boży Jan Berthier i powierzył mu misję formowania po-
wołań dla misji ad gentes. W 1995 r. św. Jan Paweł II zwrócił 
się z prośbą, by zgromadzenie zaliczyło duszpasterstwo rodzin 
do swoich podstawowych zadań. Obecnie na całym świecie 
pracuje 760 misjonarzy Świętej Rodziny w 24 krajach. ks. Ma-
rek Gubernat MSF          Za: www.radiomaryja.pl

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

GENERAŁ JEZUITOW OGŁASZA 

ROK IGNACJAŃSKI 
 
Ojciec Generał, Arturo Sosa SJ, ogłosił 
na całym świecie obchody Roku Igna-
cjańskiego upamiętniającego nawróce-
nie św. Ignacego Loyoli. Potrwają one 
od 20 maja 2021 do 31 lipca 2022 roku. 
Rok św. Ignacego to nie tylko upamięt-
nienie ważnych dla jezuitów wydarzeń 
historycznych, ale przede wszystkim 

wezwanie do radykalnej przemiany 
duchowej. 
 
W ramach obchodów Roku Ignacjań-
skiego również jezuici z Prowincji Wiel-
kopolsko-Mazowieckiej i z Prowincji 
Polski Południowej zaproszą wiernych 
do udziału w najróżniejszych inicjaty-
wach przypominających sylwetkę świę-
tego Założyciela i popularyzujących 
duchowość ignacjańską.  
 
Św. Ignacy Loyola (1491-1556) został 
ranny w bitwie o Pampelunę dnia 20 
maja 1521 roku. To wydarzenie zapo-

czątkowało proces jego przemiany du-
chowej, który z próżnego rycerza zmienił 
go w pokornego żołnierza Jezusa Chry-
stusa. Wspominając to „spotkanie” Igna-
cego z kulą armatnią, która strzaskała 
mu nogę, jezuici rozpoczną jubileuszowe 
obchody Roku Ignacjańskiego.  Central-
nym dniem uroczystych obchodów bę-
dzie 12 marca 2022 roku. W tym w dniu, 
400 lat temu (12 marca 1622), papież 
Grzegorz XV kanonizował Ignacego. 
Rok Ignacego Loyoli zakończy się w 
dzień liturgicznego wspomnienia Świę-
tego, czyli 31 lipca 2022 roku.         

 Za: www.jezuici.pl  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CO POWIEDZIAŁ FRANCISZEK DO JEZUITÓW 
W MOZAMBIKU I MADAGASKARZE? 

 

Jako Papież czuję większy ciężar odpowiedzialności, a moja 
modlitwa wstawiennicza ma o wiele szerszy zasięg niż wcze-
śniej, dotyka całego Kościoła i świata. To słowa Franciszka ze 
spotkania z jezuitami z Mozambiku, jakie odbyło się w czasie 
jego wizyty w tym kraju. Relację z tego wydarzenia oraz ze 
spotkania z jezuitami malgaskimi zamieścił w najnowszym 
numerze dwutygodnik „La Civiltà Cattolica”. 
 
Pierwsze spotkanie miało miejsce 5 września w Mozambiku. 
Ojciec Święty rozmawiał tam z grupą 24 swoich współbraci. 
Odniósł się szczególnie do tematu wkładu w pojednanie i zjed-
noczenie narodowe, mówił o poważnym, otwartym i pozytyw-
nym ekumenizmie oraz o różnicy pomiędzy ewangelizacją a 
prozelityzmem. 
 
Jednak szczególną wdzięczność wyraził Franciszek za pytanie 
dotyczące jego życia duchowego, ponieważ jak sam wspo-
mniał, nikt wcześniej mu go nie postawił. Jeden z młodych 
jezuitów, będący w trakcie formacji, zapytał go bowiem, co 
zmieniło się w jego osobistym doświadczeniu Boga po wyborze 
na najwyższy urząd w Kościele. Franciszek odpowiedział, że 
zasadniczo nie uległo ono zmianie. Pozostaje takie jak przed-
tem. Czuje jednak większy ciężar odpowiedzialności. Jego 
modlitwa wstawiennicza ma o wiele szerszy zasięg niż wcze-
śniej. Zwraca się do Pana jak dawniej i czuje, że daje mu On 
łaskę, której aktualnie potrzebuje. 
 
Następnie Papież odsłonił swoje pokorne oblicze. Stwierdził 
bowiem, że popełnia te same grzechy co wcześniej. Wybór na 
Następcę św. Piotra nie nawrócił go w nagły sposób, czyniąc 
go mniejszym grzesznikiem. Pozostał nim nadal. Dlatego spo-
wiada się co dwa tygodnie. Dodał, że pokusy i grzechy pozo-

stały te same. Fakt, że teraz cały ubiera się na biało nie czyni 
go mniejszym grzesznikiem i bardziej świętym niż wcześniej. 
Historia Apostoła Piotra, ukazująca jak w kontakcie z poganami 
oddalał się od wolności w stronę niewoli strachu, pomaga Pa-
pieżowi rozumieć, że nie ma żadnej magii w byciu wybranym 
na Papieża. Konklawe nie działa w sposób magiczny. 
 

 
 
Drugie spotkanie z członkami Towarzystwa Jezusowego miało 
miejsce na Madagaskarze, w dniu 8 września. Odpowiadając 
na pytania współbraci, Papież podkreślił, że najbardziej poru-
szyła go zdolność ludu malgaskiego do znoszenia ubóstwa, 
cierpienia oraz wyzysku. Uderzyła go zdolność do wyrażania 
radości, również kiedy brakuje tego, co potrzebne do życia. 
Zapytany, co sądzi o dawaniu przez misjonarzy francuskich za 
pokutę w ramach spowiedzi sadzenia drzew, Franciszek odpo-
wiedział, że to bardzo twórcza intuicja duszpasterska. Jest ona 
wyrazem pokuty społecznej, środowiskowej, która wywiera 
pozytywny wpływ na życie wspólnoty. Wspomniał, że kiedy 
odwiedzał „Miasto przyjaźni”, o. Pedro Opaca pokazał mu kilka 
drzew pinii, posadzonych przed 20 laty. To był naprawdę pięk-
ny widok – dodał Franciszek.               Za: www.vaticannews.va 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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150. SALEZJAŃSKA 
WYPRAWA MISYJNA  
 

29 września, Przełożony Generalny ks. 
Ángel Fernández Artime przewodniczył 
celebracji eucharystycznej, w czasie 
której krzyże misyjne otrzymało 36 sale-
zjanów i 13 córek Maryi Wspomożyciel-
ki, wchodzących w skład członków 150. 
Salezjańskiej Wyprawy Misyjnej. Odbyło 
się to w obecności wikariusza Przełożo-
nego Generalnego – ks. Francesco 
Ceredy, ks. Guillermo Basañesa, radcy 
generalnego ds. misji, oraz Przełożonej 
Generalnej Córek Maryi Wspomożycielki 
– s. Yvonne Reungoat i s. Alaíde Deretti 
CMW, radnej ds. misji. 
 
Przełożony Generalny, znajdując się 
przed figurą Księdza Bosko na podwór-
ku Bazyliki Maryi Wspomożycielki, wraz 
z 36 nowymi salezjanami misjonarzami 
biorącymi udział w 150. ekspedycji, 
zaczął przygotowywać teren dla misyj-
nego przesłania 2019, które, jak każde-
go roku, skieruje w uroczystość Niepo-
kalanej, w dniu 8 grudnia. W otoczeniu 
wspomnianych misjonarzy zechciał 
przemówić do wszystkich salezjanów z 
tego podwórka, które oglądało początki 
naszej Rodziny i było świadkiem utrwa-
lania się salezjańskiego charyzmatu. 
 
Natomiast, nieco wcześniej, w sali tea-
tralnej Oratorium na Valdocco miała 
miejsce, w formie bardzo młodzieżowej i 
medialnej, prezentacja 12 nowych mi-
sjonarek Córek Maryi Wspomożycielki, 
czego dokonała s. Alaíde Deretti, radna 
ds. misji, i 36 nowych salezjanów misjo-
narzy, których z kolei przedstawił ks. 
Guillermo Basañes, radca generalny ds. 
misji, jako trzy grupy “12 apostołów”. 
Bardzo żywiołowe były również wywiady, 
jakie zostały przeprowadzone z niektó-
rymi z misjonarzy i misjonarek. Wszyst-

ko to można było obejrzeć w bezpośred-
niej transmisji na Rete 7 i różnych kana-
łach Facebooka.   
 
W czasie homilii, wygłoszonej podczas 
celebracji eucharystycznej, Przełożony 
Generalny podkreślił, że dzisiejszy dzień 
jest wielkim świętem dla Zgromadzenia, 
Instytutu CMW i dla Kościoła z racji tej 
150. Salezjańskiej Wyprawy Misyjnej, 
która odbywa się 144 lata po pierwszej 
wyprawie w 1875 r., wpisując się w 
nieprzerwany ciąg wypraw misyjnych, 
odbywających się również w latach 
wielkich konfliktów światowych.  
 

 
 
Ks. Á.F. Artime wskazał na bardzo inte-
resujący szczegół. W biurze radcy ds. 
misji znajduje się Księga Misjonarzy, 
która zawiera 9.542 imion i nazwisk 
misjonarzy, którzy zostali wysłani przez 
ówczesnych przełożonych generalnych z 
tej Bazyliki w ramach 150 wypraw… 
Wydaje się, że rzeczywista liczba 
wszystkich wysłanych to ponad 10.400. 
Nasze Zgromadzenia są znane z eduka-
cji i ewangelizacji młodzieży… Jednak, 
jak wskazują te liczby, jesteśmy do-
prawdy Instytutem i Zgromadzeniem 
misjonarzy. Ogień miłości do Jezusa nie 
pozwolił nam zamknąć się w czterech 
ścianach. 
 
To, co jest najważniejsze, to to, że wła-
śnie Jezus znajduje się w centrum na-
szego życia: Bóg nas wzywa i nas posy-
ła… aby dzielić życie, aby darować… 
Aby świadczyć o Jezusie życiem, czy-

nem miłości, wielkim poszanowaniem 
odmienności każdego… 
Salezjańską odpowiedzią na nadzwy-
czajny miesiąc misyjny – październik 
2019, ogłoszony takim przez papieża 
Franciszka – jest ta wyprawa misyjna, 
mająca na celu ubogacić obecność 
Jezusa na wszystkich kontynentach, tym 
razem bez Australii. 
 
Dalej w czasie homilii Przełożony Gene-
ralny wskazał na trzy przykłady szcze-
gólnych świadków, ponieważ świat po-
trzebuje świadków, a nie wykładow-
ców/nauczycieli. 
 
Bp Marcello Melani: Włoch z pochodze-
nia, przez wiele lat był misjonarzem w 
Argentynie. Po zakończeniu swej posługi 
biskupiej w Patagonii (diecezja 
Neuquén), powrócił do inspektorii, do 
której należał, pełniąc funkcję probosz-
cza i katechety. A potem odpowiadając 
na apel Papieża i Przełożonego Gene-
ralnego, wyraził swoją gotowość co do 
wyjazdu na misje. Uda się do Peru.   
 
Ks. Bashir Souccar: 71-letni Syryjczyk, 
ekspert od oratorium uczęszczanego 
również przez muzułmanów. Również 
on, należąc do inspektorii MOR, wyraził 
gotowość wyjazdu, uda się do Tunezji… 
by tam nieść radość oratorium, zwłasz-
cza wśród młodych muzułmanów. 
 
Ks. Germain Plakoo-Mlapa: pochodzi z 
Togo, był świadkiem zarówno męczeń-
stwa ks. Césare Antonio Fernándeza 
(luty 2019), jak i ks. Fernando Hernán-
deza (w maju 2019) w Burkina Faso; był 
wtedy przy nich obu… Nie wie, dlaczego 
również on nie został zamordowany. 
Teraz jest tutaj, z sercem  pełnym pogo-
dy i pokoju, ponieważ umiał przebaczyć, 
i nie przestaje żyć ze sercem pełnym 
Jezusa i Jego miłości.. 

Za: www.infoans.org 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PREMIER INDII O NOWEJ ŚWIĘTEJ: JESTEŚMY Z NIEJ DUMNI  
 
„Kanonizacja siostry Marii Teresy jest wyróżnieniem dla każde-
go Hindusa gdyż poświęciła swe życie dla dobra wszystkich 
ludzi” – powiedział premier Indii Narendra Modi w popularnym 
programie radiowym „Mann Ki Baat” (przyp. red. – „Głos Ser-
ca”). Siostra Maria Teresa Chiramel Mankidiyan zostanie ogło-
szona świętą 13 października w Watykanie. Założycielka 
Zgromadzenia Świętej Rodziny opiekowała się chorymi i umie-
rającymi, odwiedzała ubogie rodziny i wspólnie ze swoimi towa-
rzyszkami zajmowała się wychowaniem młodzieży w zakłada-
nych przez siebie szkołach i sierocińcach. Dziś siostry z jej 
zgromadzenia pomagają ubogim nie tylko w Indiach, ale także 
we Włoszech, w Niemczech i w Ghanie. Z powodu jej działal-
ności porównuje się ją do Matki Teresy z Kalkuty. 
 

  
 
„Jesteśmy niezwykle dumni, że Papież Franciszek kanonizuje 
naszą rodaczkę. Dała przykład światu swoim radykalizmem i 
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determinacją w pracy społecznej i edukacji” – powiedział pre-
mier Indii podczas audycji. „Jesteśmy wdzięczni za te słowa” –
zapewniła siostra Lissy ze Zgromadzenia Świętej Rodziny, 
założonego przez przyszłą świętą. Jej zdaniem pozytywny 
komentarz premiera jest otwarciem na mniejszość chrześcijań-
ską. Jednak jak zauważa agencja Asia News, od kiedy doszedł 
on do władzy przemoc wobec chrześcijan w Indiach wzrosła. 

Siostra Lissy zapowiedziała, że na ceremonię kanonizacyjną 
do Rzymu przyjedzie „co najmniej 300 sióstr”. Większość z nich 
pochodzi z Kerali, czyli z miejsca gdzie błogosławiona zmarła, 
ale „będzie wiele innych z różnych klasztorów”. 

Za: www.vaticannews.va    

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

MISJA FRANCISZKANÓW Z GDAŃSKA 
ROZPOCZĘŁA SAMODZIELNE ŻYCIE 
 
W dniach 23-27 września 2019 w Cen-
trum Pokoju i Pojednania na terenie 
Sanktuarium Matki Bożej w Subukia 
(Kenia) pod przewodnictwem generała 
franciszkanów o. Carlosa Trovarelli 
obradowała I Kapituła Prowincjalna 
Zwyczajna Prowincji św. Franciszka z 
Asyżu w Kenii. Nowa prowincja wyrosła 
z misji założonej przez polskich francisz-
kanów, została ustanowiona na Kapitule 
generalnej w czerwcu  2019 r. 
 
W kapitule wzięli udział wszyscy bracia 
profesi solemni należący do Prowincji, 
byli misjonarze, wikariusz generalny o. 
Jan Maciejowski, asystent generalny 
AFCOF o. Anthony Bezo, asystent gene-
ralny CFF o. Jude Winkler, wikariusz 
prowincjalny Prowincji Matki o. Tomasz 
Ryłko, byli prowincjałowie Prowincji 
Matki, zaproszeni goście z innych pro-
wincji Zakonu. 
 
Podczas trzeciego dnia obrad na pierw-
szego ministra prowincjalnego wybrany 
został o. Obed Karobia, dotychczasowy 
duszpasterz powołań. Urodził się 
29.06.1979 roku w Meru. Wraz z rodzi-
cami i rodzeństwem mieszkał na terenie 
parafii franciszkańskiej w Ruiri, która 

była pierwszą placówką misyjną nasze-
go Zakonu w Kenii. 
 

 
 
Formację początkową rozpoczął w 2001 
roku, pierwszą profesję zakonną złożył 
24.07.2004, profesję uroczystą 
10.10.2010 a święcenia kapłańskie 
przyjął 28.07.2012 roku. Do czasu wybo-
ru na ministra prowincjalnego o. Obed 
pełnił funkcję proboszcza oraz duszpa-
sterza powołań. Jest też w trakcie stu-
diów magisterskich z zakresu poradnic-
twa chrześcijańskiego na Katolickim 
Uniwersytecie Wschodniej Afryki w Nai-
robi. 
 
Do definitorium nowej Prowincji zostali 
wybrani: o. Francis Kanyiri – wikariusz, 
o. Pius Musyoka – sekretarz, o. Kazi-
mierz Szulc, o. Gifton Mbaya. Spoza 
definitorium ekonomem został o. Ray-

mond Ogutu, poborcą o. Dominic Wam-
bui. 
 
Na zakończenie pierwszej części kapitu-
ły, 26 września odbyła się uroczysta 
Msza święta inauguracyjna, na którą 
oprócz braci kapitulnych przybyli zapro-
szeni goście: byli misjonarze, prowincja-
łowie z prowincji gdańskiej i warszaw-
skiej, wikariusz prowincji zambijskiej, 
kustosze z Gany i Tanzanii, delegaci 
prowincjalni z Ugandy i Burkina Faso, 
prowincjałowie bądź delegaci prowincji 
amerykańskich. 
 
Misja franciszkańska w Kenii została 
założona w 1984 roku jako misja Pro-
wincji warszawskiej. Po podziale prowin-
cji dwa lata później misja ta została 
przydzielona nowo powstałej prowincji 
gdańskiej. W 2004 została podniesiona 
do rangi kustodii prowincjalnej a pod-
czas kapituły generalnej w 2019 ogło-
szono ją prowincją. Jurysdykcja składa 
się z 7 klasztorów, 2 domów formacyj-
nych, 5 parafii, 1 narodowego sanktua-
rium maryjnego, 2 domów rekolekcyj-
nych, 2 przychodni zdrowia, 1 szkoły, 1 
domu dziecka. Do Prowincji należy 42 
profesów solemnych, w tym 1 brat za-
konny, w tym także 3 misjonarzy, 1 mi-
sjonarz spoza jurysdykcji, 26 profesów 
symplicznych, 5 nowicjuszy, 17 postu-
lantów.    br. Robert Kozielski OFMConv. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

O. GNIADEK O MIGRACJI DUCHOWNYCH 
 
Trzeci raz z rzędu pojechałem w sierpniu na zastępstwo do 
Lyonu. Znajomi zaprosili mnie na obiad. Był tam również ksiądz 
z Beninu – zakonnik, który od wielu lat mieszka we Francji. Był 
w koloratce. Rozmawialiśmy o liturgicznych nadużyciach w 
francuskim Kościele, świeckiej indoktrynacji w szkołach pań-
stwowych i edukacji domowej. Przypuszczam, że większość 
francuskich księży i sióstr nie wiedziałby, o czym rozmawia-
liśmy. 
 
Do Europy przyjeżdża coraz więcej księży z Afryki. W mojej 
warszawskiej wspólnocie rektorem jest teraz o. Firmin Azalekor 
z Togo. W Polsce jest od 12 lat. Tu skończył teologię, a Biblię 
studiował w Rzymie. Jest także o. Józef Nguyen Them z Wiet-
namu. Od wielu lat werbiści z innych prowincji przyjeżdżają do 
Polski na studia, niektórzy tu zostają. W Pieniężnie są w tej 
chwili seminarzyści z Ghany, Indonezji i PNG. Jako werbiści 
zawsze staramy się pracować we wspólnotach międzyna-
rodowych. To bardzo prosty i czytelny znak tego, że Kościół 
jest katolicki, tzn. powszechny i uniwersalny. 
 

Ojcowie Firmin i Józef przyjechali do Polski jako misjonarze. 
Europa ma wiele pięknych katedr i kościołów, ale jest coraz 
mniej powołań. Brakuje księży, a ten brak jest już odczuwalny 
także w Polsce. W ubiegłym miesiącu w Gościu Niedzielnym 
przeczytałem o „Księżach z eksportu”. Artykuł mówił o księżach 
diecezjalnych z Afryki, którzy przyjeżdżają do Europy na studia 
i później zostają do pracy duszpasterskiej, a powinni wrócić do 
pracy w seminarium w Afryce, jako wykładowcy. To jest pro-
blem i rację mają afrykańscy biskupi, że biją na alarm. Na małej 
parafii w Belgii spotkałem w ubiegłym roku księdza z Kongo z 
doktoratem, który mógłby z powodzeniem być rektorem u sie-
bie w seminarium. Został na małej belgijskiej parafii. Kiedyś 
polscy księża też zostawali na Zachodzie, gdyż dużą rolę od-
grywał czynnik ekonomiczny. Migracja duchownych to dość 
złożony problem, podobnie jak brak powołań w Europie. 

 
Podczas pobytu we Francji odwiedziłem dwa benedyktyńskie 
opactwa. To dwa z sześciu, w których liturgia godzin sprawo-
wana jest w całości po łacinie, a Msza św. w nadzwyczajnej 
formie rytu rzymskiego. Na jutrznię i Mszę św. pojechałem do 
opactwa św. Marii Magdaleny w Le Barroux. Założycielem i bu-
downiczym klasztoru był benedyktyn Gérard Calvet (+2008). W 
obliczu burzliwych przemian posoborowych, za zgodą przeło-

http://www.vaticannews.va/
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żonych, zaczął w 1970 r. żyć jako eremita. Wkrótce dołączyli 
do niego liczni uczniowie i zaczęli budować wspólnotę, która 
sprawuje łacińską liturgię. 
 

 
 
Po południu pojechałem na nieszpory do opactwa Notre Dame 
de Triors. W Le Barroux było około 55 mnichów, a w Triors 35. 

Byli to głównie młodzi ludzie. Wśród modlących się mnichów 
widziałem też kilku kandydatów. Po drodze wstąpiłem również 
do opactwa sióstr trapistek w Chambarand, które trzy miesiące 
temu zostało zamknięte. Pojechałem tam ponieważ trzy siostry 
mieszkają teraz w domu opieki, w którym przez trzy tygodnie 
zastępowałem kapelana. Od wielu lat nie miały żadnego powo-
łania. Ze względu na wiek musiały podjąć decyzję o zamknięciu 
klasztoru. Kiedyś była to wielka i prężna wspólnota licząca 
ponad 50 mniszek. Liturgia godzin i Msza św. posoborowa była 
sprawowana tam po francusku. 
 
Dyskusja na temat reformy posoborowej jest tu ciągle żywa i 
nawet ponad pół wieku po Soborze Watykańskim II dzieli fran-
cuski Kościół. Odczułem to w rozmowach z siostrami w domu 
opieki. Takich podziałów nie ma w polskim Kościele. Ale nie 
tylko tego nie ma w Polsce. Trapistki z Chambarand, to jeden z 
wielu klasztorów cysterskich o surowej regule we Francji. W 
sumie jest ich jeszcze 26. W Polsce nie było i nie ma ani jed-
nego.                                                Za: www.jacekgniadek.com 

 
 

 
 
 

 
 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

 
 

 
 

 

ZAPOWIEDŹ KAPITUŁY GENERALNEJ 
SŁUŻEBNICZEK ŚLĄSKICH 

1 października br. we Wrocławiu rozpo-
czyna się XXIII Kapituła Generalna 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Naj-
świętszej Maryi Panny Niepokalanie 
Poczętej gałęzi Śląskiej. Kapituła prze-
biega pod hasłem: 
  
Zjednoczone w misji Zgromadzenia. 
Myśmy poznali i uwierzyli miłości, 

jaką Bóg ma ku nam (1J 4,16). 

  

 
W obradach uczestniczą: Zarząd Gene-
ralny, przełożone prowincjalne a także 
delegatki poszczególnych prowincji, 
regionu afrykańskiego oraz wspólnot 
zagranicznych. Kapituła zwoływana jest 
co sześć lat a jej celem jest omówienie 
aktualnych spraw i wyzwań z jakim mie-
rzy się Zgromadzenie. W czasie Kapituły 
Generalnej zostaje także wybrana nowa 
Przełożona Generalna wraz z zarządem. 
Prosimy Wszystkich o modlitwę 
w intencji Kapituły.”  Służebniczki Naj-
świętszej Maryi Panny Niepokalanie 

Poczętej 

RADIO NIEPOKALANÓW 
NA MIESIĄC MISYJNY 

 
Październik 2019 roku został ogłoszony 
przez papieża Franciszka Nadzwyczaj-
nym Miesiącem Misyjnym. Okazją do 
tego jest setna rocznica opublikowania 
przez Benedykta XV Listu apostolskiego 
Maximum illud. Dokumentem tym pra-
gnął rozbudzić w całym Kościele świa-
domość obowiązku misyjnego. 
Radio Niepokalanów włącza się w ob-
chody tego miesiąca specjalnymi audy-
cjami o tematyce misyjnej. Zapraszamy 
do wysłuchania dziewięciu rozmów, 
których bohaterami będą, posługujący 
na misjach zarówno ojcowie i bracia 
franciszkanie (z prowincji warszawskiej, 
gdańskiej i krakowskiej) oraz misjonarze 
świeccy. 
 
Audycji możne będzie słuchać od 30 
września do 25 listopada: w poniedziałki 
o 17.15 (począwszy od 30 września). 
Powtórki: wtorek 10.10, środa 20.20. 
 
W audycjach wzięli udział: 
o. Jarosław Wysoczański – sekretarz 
generalny ds. animacji misyjnej zakonu 
braci mniejszych franciszkanów konwen-
tualnych; 
Lilianna Jaworska – misjonarz świecki; 
Brat Robert Kozielski – seketarz prowin-
cjalny do spraw misji prowincji gdańskiej; 
Grzegorz Romanik – uczestnik jednej z 
misji w Kenii; 
 
Państwo Barbara i Aleksander Szaniec-
cy – małżeństwo, misjonarze świeccy w 
Afryce; 

o. Eugeniusz Różański – asystent do 
spraw misji warszawskiej prowincji ojców 
franciszkanów; 
o. Dariusz Szymborski – misjonarz z 
Tanzanii; 
Agnieszka Kozłowska – pracuje w sekre-
tariacie misyjnym u ojców franciszkanów 
w prowincji krakowskiej; 
Halina Kowalska – jako wolontariuszka 
wzięła udział we franciszkańskiej misji w 
Kenii. 
 

 
 
Z zaproszonymi Gośćmi rozmawiała 
Malwina Szymańska.  

Za: www.radioniepokalanow.pl  
 

KAMPANIA „ODWAŻ SIĘ 
BYĆ DOBRYM” 

 

„Odważ się być dobrym” to projekt reali-
zowany z okazji Nadzwyczajnego Mie-
siąca Misyjnego, który ogłosił papież 
Franciszek. Jest to wspólna akcja Sale-
zjańskiego Ośrodka Misyjnego z War-
szawy i Salezjańskiego Wolontariatu 
Misyjnego – Młodzi Światu z Krakowa. 
 
Kampania „Odważ się być dobrym” to 
odpowiedź na ogłoszony przez papieża 
Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Mi-

http://www.radioniepokalanow.pl/
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syjny. Postanowiliśmy pomóc najbied-
niejszym Bengalczykom z wiosek i przy-
pomnieć, że każdy z nas jest wezwany 
do czynienia dobra. W Orędziu na Świa-
towy Dzień Misyjny papież napisał, że 
każdy z nas jest misją w świecie. Twoja 
pomoc może zmienić życie konkretnych 
osób. Pomóżmy dzieciom i chorym z 
bengalskich wiosek, a także osobom, 
które spotykamy na co dzień. 
 
Czynienie dobra to odwaga do rezygna-
cji z własnych potrzeb i wygody. To 
odwaga do przeciwstawienia się złu i 
krzywdzicielowi. Ta odwaga to wycią-
gnięcia ręki do nieznajomego. Dobro 
wymaga odwagi. Jedną z osób, o której 
chcemy Wam opowiedzieć podczas 
Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego 
jest ks. Paweł Kociołek, misjonarz w 
Bangladeszu. 9 lat temu zgodził się na 
wyjazd do Utrail, gdzie miała powstać 
pierwsza salezjańska placówka misyjna 
w tym kraju. Gdy tam dotarł zobaczył 
ogromną biedę. Razem z dwoma sale-
zjanami z Indii zamieszkali z krowami w 
stajni. Z czasem powstała parafia, szko-
ła, centrum młodzieżowe. Potem przy-

szedł czas na drugą placówkę misyjną w 
Lokhikul i filię Joypurhat. 
 

 
 
Ksiądz Paweł pomaga najbiedniejszym z 
biednych. Życie tych ludzi to codzienna 
walka o przetrwanie. Starania o jedzenie 
i wodę. Najtrudniejsza jest sytuacja ludzi 
żyjących na wioskach. Bez dostępu do 
czystej wody, służby zdrowia, edukacji. 
Wspieramy jego pracę duchowo i mate-
rialnie. W październiku zapraszamy Was 
do poznania jego misji z bliska. Chcemy 
odkryć rzeczywistość misjonarza i ludzi, 
z którymi pracuje. Pokazać i opisać ich 
życie. Ich codzienne trudy, radości i 
piękno, które jest w nich. 
 
 

Odkryjemy również historię innych ludzi i 
pokażemy dobro, które zmienia trudną 
rzeczywistość.  Poznacie ludzi, którzy 
odkryli w chorych, opuszczonych, utru-
dzonych piękno. Tych, którzy w buszu, 
na slumsach, dżungli odnaleźli Boga. 
Mimo skromnych warunków, trudnej 
codzienności odnaleźli szczęście. 
 
Oprócz poznania historii misjonarzy 
zapraszamy Was do wspólnej modlitwy i 
rozmyślań misyjnych. Codziennie bę-
dziemy publikować teksty przeznaczone 
do krótkiej medytacji. W Tygodniu Misyj-
nym zapraszamy do rozważań przygo-
towanych przez ks. Andrzeja Wujka, 
które inspirowane będą słowami na-
szych misjonarzy. Udostępnione będą w 
formie pisanej i audio. 
 
Zapraszamy Ciebie do odkrycia piękna 
misji i odwagi bycia dobrym.  

Za: www.salezjanie.pl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wiadomość z ostatniej chwili: 
 

Jak podaje portal internetowy pallotyńskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu nagle zmarł Ks. Kazimierz  
Czulak SAC, były prowincjał Pallotynów w Poznaniu. Requiescat in Pace! 

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

 
 
 

ŚP. KS. JAN SPOSÓB SDB (1923 – 2019) 
 

 

Odszedł do Pana śp. ksiądz Jan Sposób 
SDB, w 96 roku życia, 72 ślubów zakon-
nych i 65 roku kapłaństwa. 
 
Curriculum vitae: 

 
ur. 14.02.1923 – Krasew 
1946–1947 – nowicjat: Czerwińsk nad 
Wisłą 
02.08.1947 – pierwsze śluby zakonne: 
Czerwińsk nad Wisłą 
1947–1950 – studia filozoficzne i asy-
stencja: Aleksandrów Kujawski 
1950–1954 – studia teologiczne: Oświę-
cim 
21.02.1954 – święcenia kapłańskie: 
Kraków 
1954–1958 – Rumia: wychowawca w 
internacie 
1958–1962 – Łódź – św. Barbara: wy-
chowawca w internacie, nauczyciel 
1962–1968 – Woźniaków: wykładowca 
filozofii, katecheta, ekonom 

 
 

 
 
1968–1974 – Kobylnica Słupska: pro-
boszcz 
1974–1975 – Kwakowo: wikariusz para-

fialny 
1975–1977 – Debrzno: wikariusz para-
fialny 
1977–1984 – Olsztyn: dyrektor wspólno-
ty, proboszcz 
1984–2019 – Woźniaków: kapelan szpi-
tala, spowiednik 
 
Od 2019 r. ks. Jan Sposób był Honoro-
wym Obywatelem Kutna. Został odzna-
czony złotym medalem prymasowskim 
„za zasługi w służbie Kościołowi i Naro-
dowi” oraz Złotym Krzyżem Zasługi. 
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w 
środę, 2 października 2019 r. o godzinie 
12.00 w parafii pw. św. Michała Archa-
nioła w Woźniakowie. 
 
Polecajmy księdza Jana Bożemu Miło-
sierdziu.               Za: www. salezjanie.pl  

 

ŚP. BR. PAWEŁ SIENNICKI FSC (1961 – 2019) 
 

Z nadzieją zmartwychwstania w Chry-
stusie informujemy, że 26 września 2019 
r., w szpitalu we Włoszczowie do wiecz-
ności odszedł śp. brat Paweł Siennicki 
ze Zgromadzenia Braci Szkół Chrześci-
jańskich. 
 
Brat Paweł Siennicki urodził się 5 grud-
nia 1961 roku, w  Kąty -Zdroje woj. ma-
zowieckie, diecezja płocka. W Zgroma-
dzeniu rozpoczął postulat 26 sierpnia 
1982 r., śluby wieczyste 16 lipca 1989 r.  

 

Pełnił różne funkcje w Zgromadzeniu, 
pracował jako katecheta, wychowawca a 
ostatnio jako opiekun w Domu Pomocy 
Społecznej w Zawadzkiem. Od kilku lat 
zmagał się z chorobą. Uroczystości 
pogrzebowe śp. brata Pawła odbędą się 
30.09.2019r. o godz.12.00, na cmenta-
rzu św. Rocha w Częstochowie. Wiecz-
ny odpoczynek racz mu dać, Panie… 

Za: www.braciaszkolni.com   

 
ŚP. O. ANDRZEJ SMÓŁKA SSCC (1954 – 2019) 

 

Ze smutkiem, ale i z wiarą w zmar-
twychwstanie i życie wieczne, zawiada-
miamy, że w środę 25 września 2019 
roku w Domu Prowincjalnym naszego 
Zgromadzenia przy ul. Snopkowej 5 we 
Wrocławiu zakończył swą ziemską piel-
grzymkę nasz zakonny Współbrat Ś. P. 
O. Andrzej Smołka SSCC. Urodził się w 
Lublińcu 31 marca 1954 roku. 10 paź-
dziernika 1977 złożył pierwsze śluby 
zakonne w  Klasztorze  Chrystusa  Króla 
w  Polanicy  Zdroju,  a  12  października 

 
 
1980 roku śluby wieczyste. 23 maja 
1981 roku w Archikatedrze Wrocławskiej 

z rąk ks. kard. Henryka Gulbinowicza 
przyjął święcenia kapłańskie. 
 
Po święceniach przez 27 lat pracował 
jako misjonarz w Kongo (Zair) w Afryce. 
Po powrocie do Polski w 2008 r. pełnił 
posługę duszpasterską w parafii NMP 
Wspomożycielki Wiernych we Wrocławiu 
będąc jednocześnie diecezjalnym eg-
zorcystą i duchowym opiekunem wielu 
wspólnot.Pogrzeb odbył się w sobotę 28 
września 2019 roku w Polanicy-Zdroju. 

Za: www.sercaniebiali.pl 

 
 

 

http://www.pila.salezjanie.pl/
http://www.braciaszkolni.com/
http://www.sercanie/

