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Wiadomość Tygodnia 
 

BP JERZY MAZUR SVD NA ROZPOCZĘCIE MIESIĄCA MISYJNEGO 
 

 
 

W niedzielę 6 października w sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Łagiewnikach Mszę św. transmitowaną przez 
Telewizję Polska sprawował Bp. Jerzy Mazur SVD, prze-
wodniczący Komisji ds. Misji KEP. W trakcie Eucharystii 
wygłosił homilię nawiązującą do rozpoczętego w Kosciele 
Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Oto pełna treść tej 
homilii: 

 
1. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni dzięki 
poznaniu prawdy i doświadczeniu Jego miłosierdzia, dzięki 
Kościołowi, który jest powszechnym sakramentem zbawienia. 
Jezus posyłając Apostołów powiedział do nich: „Idźcie na cały 
świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i 
przyjmie chrzest będzie zbawiony” (Mk 16,15-16). 
 
Dzisiaj te słowa: „Idźcie i głoście” Jezus kieruje do nas ludzi 
ochrzczonych. Św. Jan Paweł II uczył, że „wszyscy ochrzczeni 
są powołani do świętości i działalności misyjnej”. Prośmy Du-
cha Świętego byśmy to nasze powołanie jeszcze bardziej 
zrozumieli i w Jego mocy je realizowali. 
 
Przeżywamy Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ogłoszony przez 
papieża Franciszka. To dobra okazja do przebudzenia misyj-
nego w Kościele. Ten czas jest wspaniałą szansą podjęcia 
z odnowionym zapałem odpowiedzialności za misje oraz 
umocnienia się w przekonaniu, że z mocy chrztu i bierzmowa-
nia jesteśmy uczniami-misjonarzami Chrystusa. Posłanymi 
przez Niego do świata stając się świadkami wiary. 
 
W orędziu na ten Miesiąc papież zachęca byśmy odkrywali 
misyjne znaczenie naszego przylgnięcia wiary do Jezusa 
Chrystusa, wiary darmo otrzymanej jako dar w sakramencie 

Chrztu św.” (…) Darmo otrzymaliśmy ten dar i darmo się nim 
dzielimy (por. Mt 10,8), nie wykluczając nikogo.”  
 
2. Dzisiejsza liturgia Słowa skupia się na wierze. Apostołowie 
mając świadomość misji, do której ich Jezus przygotowywał i 
zamierzał posłać, prosili Go: „dodaj nam wiary”. Odpowiadając 
na ich prośbę Jezus najpierw uświadomił im jej moc: „Gdyby-
ście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy…”. W pierwszym czytaniu 
prorok Habakuk mówi: „a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej 
wierności”. Św. Jan zaś przypomina, że „tym zwycięstwem, 
które zwyciężyło świat, jest nasza wiara” (1 J 5,4). 
 
Przychodzimy dziś do Jezusa i tak jak Apostołowie prosząc: 
„Panie, dodaj nam wiary”, bo wiemy, że być Jego uczniem, 
uczennicą to być człowiekiem mocnej wiary. Wiara jest trudna, 
ale rzuca światło na nasze życie, odsłania jego cel i pobudza 
do działania, do dzielenia się nią. 
 
Jezus dzisiaj objawia potęgę wiary posługując się symbolem 
ziarna gorczycy. Słuchacze dobrze znali przysłowie: „małe jak 
ziarno gorczycy”.Jezus posługuje się tym przysłowiem, by 
ukazać jej moc: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, 
powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i prze-
sadź się w morze, a byłaby wam posłuszna”. 
 
Wiara jest darem, łaską, ale równocześnie zadaniem, misją. 
Ten dar wiary otrzymaliśmy na chrzcie świętym i staliśmy się 
uczniami misjonarzami. W wierze pomagają nam wzrastać 
nasi rodzice, a także wspólnota parafialna – duszpasterze, 
katecheci, inni wierzący. Otrzymaliśmy także na chrzcie świę-
tym misję, zadanie, aby dzielić się wiarą z innymi, którzy żyją 

http://www.zyciezakonne.pl/
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obok nas i z tymi, którzy jeszcze nie znają Chrystusa a jest ich 
ponad 5 miliardów na całym świecie. 
Jezus posyłając nas z misją głoszenia Ewangelii zapewnia: „Ja 
jestem z wami” i też mówi: „beze Mnie nic nie możecie uczy-
nić” (J15,5). Z Jezusem możemy wszystko, nawet wyrywać 
i przesadzać morwy. 
 
Na drodze do świętości potrzebujemy mocnej wiary. Jest ona 
nam potrzebna, aby iść i służyć zagubionym grzesznikom 
szukającym miłosierdzia Bożego, by iść i wypełniać misję 
głoszenia Ewangelii. Przeczuwając, że wypełnienie misji gło-
szenia słowa Bożego nie będzie łatwe, Apostołowie proszą 
Chrystusa, aby umocnił ich w wierze. 
 
My również, świadomi trudów i przeciwności, jakie rodzi zaan-
gażowanie misyjne, pełni pokory prosimy, by Pan nas wspierał 
i umacniał. Św. Paweł zachęca nas: „weź udział w trudach i 
przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą!”. A 
więc wszelkie przeszkody, zwątpienie i słabość pokonamy 
dzięki współpracy z Duchem Świętym – Jego mocą. Św. Ar-
nold Janssen założyciel trzech zgromadzeń misyjnych uczył 
misjonarzy i misjonarki: „Im więcej trudności, tym bardziej 
winniśmy zaufać Bogu”. 
 
3. Do działalności misyjnej i współodpowiedzialności za misje 
wzywa nas Kościół, który jest z natury misyjny czyli posłany. 
Św. Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris missio” stwierdził: 
„Misje są sprawą wiary, są dokładnym wskaźnikiem naszej 
wiary w Chrystusa i w Jego miłość ku nam” (RMis, 11). Wynika 

stąd jasno, że to, co dla misji robi Kościół, a więc posługa 
misjonarek i misjonarzy na placówkach misyjnych oraz nasza 
pomoc modlitewna i finansowa dla misji są głęboko zakorze-
nione w wierze. Wiara pozwala nam za św. Pawłem wyznać: 
„Nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku 
zbawieniu dla każdego wierzącego” (Rz 1,16) 
 
Jako ludzie wierzący jesteśmy przekonani, że każdy człowiek 
potrzebuje Jezusa Chrystusa, który zwyciężył grzech, śmierć i 
pojednał ludzi z Bogiem. Dlatego Kościół nie przestaje głosić, 
że Jezus przyszedł objawić oblicze Boga i wysłużyć, przez 
krzyż i zmartwychwstanie zbawienie dla wszystkich ludzi. Jako 

chrześcijanie wiemy, że fundamentem wiary jest spotkanie 
z Jezusem Chrystusem, który nadaje życiu nową perspektywę. 
Uczeń-misjonarz wypełnia swą misję kierując się wiarą. Ona 
motywuje go do służby ubogim i cierpiącym. To go wyróżnia 
go wśród ludzi angażujących się w działalność charytatywną i 
społeczną w krajach najuboższych. 
 
Można powiedzieć, że brak gorliwości misyjnej jest brakiem 
gorliwości w wierze. Kiedy wiara jest słaba, wtedy i jej głosze-
nie słabnie. Wtedy słabnie świadomość przynależności do 
Kościoła i nie ma pozytywnej odpowiedzi na powołanie do 
ewangelizacji. Misje są sprawą wiary a misjonarz to mąż wiary. 
Wiara dojrzała wyraża się postawą świadectwa. Wiara dojrze-
wa, umacnia się w misji. Tak uczył św. Jan Paweł II: „Wiara 
umacnia się, gdy jest przekazywana”. Wiara staje się silną, 
gdy rzeczywiście służymy innym. Przekazujmy wiarę w mocy 
Ducha Świętego. Bądźmy świadkami Jezusa Chrystusa zmar-
twychwstałego w mocy Ducha Świętego. 
 
4. W tym Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym poznawajmy 
świadków wiary, jakimi są misjonarze i misjonarki. Odwiedza-
jąc wioskę trędowatych i szpital na Madagaskarze zapytałem 
jednego z misjonarzy, który pełnił posługę wśród nich: „Jak 
sobie radzisz z tą misją bycia ciągle z chorymi cierpiącymi”. 
Odpowiedział krótko: „Codziennie staję przed Chrystusem 
Ukrzyżowanym, wpatruję się w Niego i rozważam Jego cier-

pienia. To daje mi siłę, by być świadkiem Chrystusa zmar-
twychwstałego”. 
O polskich franciszkańskich męczennikach z Pariacoto wierni 
napisali na ich grobach: „Mocni w wierze, płonący miłością, 
niosący pokój aż po męczeństwo”. 
 
Poznajmy naszych misjonarzy i misjonarki, gdyż jak mówiła 
św. Matka Teresa z Kalkuty: „Misjonarz to chodząca Boża 
miłość po świecie”. 
 
Pragnę przetoczyć słowa o. Raniero Cantalamessy, którą 
opowiadał o swoim pobycie w jednym z biednych krajów. „Wi-
działem tam dzieci, które były praktycznie nagie i którym bra-
kowało wody i pożywienia. Gdy patrzyłem na te dzieci, usły-
szałem jakby wewnętrzny głos, głos Jezusa, który powiedział 
do mnie: „Patrz! To jest moje Ciało!”. Tak to prawda. Widząc 

biednych patrzymy na Ciało Jezusa. 
 
Jedna z historii mówi o mężczyźnie, który zobaczył w jednym z 
krajów misyjnych małe biedne, głodne dzieci. Zezłościł się na 
Pana Boga i powiedział Mu tak: „Boże zrób coś dla nich”. W 
swoim sercu usłyszał odpowiedź: „Przecież już coś dla nich 
zrobiłem – stworzyłem ciebie!”. No właśnie. Za każdym razem, 
gdy widząc niedolę i cierpienie tego świata, pytamy Boga: 
„Gdzie jesteś? Dlaczego czegoś nie zrobisz dla tych ludzi?, 
powinniśmy uważnie słuchać, bo Bóg nam odpowiada: „Już 
coś dla nich zrobiłem: stworzyłem ciebie, abyś im pomógł!”. 
 
To do nas, swoich uczniów Jezus mówi: „Wy dajcie im jeść”, 
„darmo otrzymaliście darmo dawajcie”, „Idźcie i czyńcie 
uczniami. Najbardziej ubogim człowiekiem nie jest ten, kto nie 
ma dóbr materialnych, pożywienia i odzienia, lecz człowiek, 
któremu brakuje Boga. Kard. Robert Sarah powiedział, że „bez 
Boga człowiek popada w tak wielką nędzę, że całe jego życie 
zmierza ku przepaści, ku rozpaczy”. Św. Jan Paweł II mówił, 
że największym miłosierdziem okazanym bliźniemu jest do-
prowadzenie go do spotkania z Jezusem. W tym Nadzwyczaj-

nym Miesiącu Misyjnym módlmy się, aby Duch Święty wzbu-
dził nową wiosnę misyjną dla wszystkich ochrzczonych i po-
słanych przez Kościół Chrystusowy. Pamiętajmy modlitwa jest 
sercem misji Kościoła. 
 
Zadajmy sobie także pytanie: Czego Chrystus chce od każde-
go z nas?. Pan chce, byś stał się darem dla innych, do których 
On cię posyła. A więc odwagi! Bóg jest z wami. Powiem wam 
słowami papieża Franciszka: „Bóg oczekuje również, że ktoś 
będzie miał odwagę wyruszyć, udać się tam, gdzie brakuje 
nadziei i godności, ad gentes, gdzie zbyt wielu ludzi wciąż żyje 
bez radości Ewangelii. Idź, Pan nie zostawi ciebie samego; 
świadcząc, odkryjesz, że Duch Święty przyszedł przed tobą, 
aby przygotować ci drogę. Odwagi, Matko Kościele: odzyskaj 
swoją płodność w radości misji! 
 
Zatem nieśmy Ewangelię, Nieśmy Chrystusa, Nieśmy Boga aż 
po krańce ziemi. Kończąc, pragnę w imieniu Komisji Episkopa-
tu Polski ds. misji oraz własnym wyrazić wdzięczność wszyst-
kim misjonarzom i misjonarkom, jest ich ponad 1900, którzy z 
odwagą i zapałem wypełniają misję w 99 krajach świata. Dzię-
kuję wszystkim, którzy wspomagają misyjne dzieło Kościoła 
poprzez modlitwę, ofiarowanie cierpień, pomoc materialną, a 
przede wszystkim poprzez gotowość niesienia Ewangelii aż po 
krańce ziemi. 
 
A zarazem pragnę mocno wypowiedzieć: „Polsko!, Kościele w 
Polsce ze swej wiary posyłaj misjonarzy! Polsko! Kościele w 
Polsce ze swej wiary wspomagaj misjonarzy! Za: www.misje.pl



1-7 października 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                             40/2019 (553)  

 3 

 
 

 
 

  Wiadomości z kraju 
 
 

 

JASNA GÓRA WDZIĘCZNA ZA DECYZJĘ O BEATYFIKACJI PRYMASA TYSIĄCLECIA 
 

Wiadomość o bliskiej już beatyfikacji ze 
szczególnym wzruszeniem przyjęto na 
Jasnej Górze. Przeor klasztoru przypo-
mina, że Prymas Tysiąclecia nazywany 
jest także Prymasem Jasnogórskim, bo 
całe swoje życie związał z Czarną Ma-
donną. 
 
„Jesteśmy wdzięczni Bogu, że ten wielki 
człowiek wpisał się w historię Jasnej 
Góry i był jej protektorem – podkreśla o. 
Marian Waligóra. – Pierwsze słowo, 
które pojawia się w sercu to wdzięcz-
ność Panu Bogu za to, że dał nam świę-
tego, który przez swoje związki z Matką 
Bożą pokazywał nam jak mamy iść do 
Tej, która tu na Jasnej Górze króluje”. 
 
Kard. Wyszyński trzydzieści trzy lata 
swego prymasowskiego posługiwania 
nazwał służbą u Jasnogórskiej Pani. Z 
Jasnej Góry uczynił parafię całej Polski, 

swoją główną placówkę duszpasterską. 
Przekształcił ją w duchową stolicę Naro-
du, wyznaczając jej w polskim Kościele 
rolę twierdzy, mającej zatrzymać zapro-
gramowaną przez komunistów ateizację. 
 

 
Udokumentowanych jest aż 603. dni 
pobytu Prymasa na Jasnej Górze. Wy-
głosił tu setki przemówień. W tej „jasno-
górskiej kuźni” wypracowywał projekty, 
plany, akcje duszpasterskie, znane jako: 

Śluby Narodu, Wielka Nowenna, Milenij-
ny Akt Oddania Polski w Macierzyńską 
Niewolę Miłości, nawiedzenie parafii 
przez kopię Cudownego Obrazu, czu-
wania soborowe. 
 
„Jego beatyfikacja jest nam bardzo 
potrzebna – podkreśla jasnogórski prze-
or. – W tym czasie zamętu, zmagań, 
które przeżywa Kościół nie tylko w Pol-
sce, ale i w świecie, trzeba wracać do 
tych wielkich przewodników, filarów 
Kościoła, którzy prowadzą nas do Chry-
stusa przez Maryję”. 
 
„Cokolwiek bym powiedział o moim 
życiu, jakkolwiek bym zestawił moje 
pomyłki, to na jednym odcinku się nie 
pomyliłem: na drodze duchowej na Ja-
sną Górę”- mówił kard. Stefan Wyszyń-
ski.             Za: www.vaticannews.va 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOWA PRZEŁOŻONA GENERALNA SŁUZEBNICZEK ŚLĄSKICH 
 
S. Maria Dąbrówka Augustyn została nową przełożoną gene-
ralną Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi 
Panny Niepokalanie Poczętej. Wyboru dokonano podczas 
obradującej w dniach 2-13 października 23. Kapituły General-
nej Służebniczek Śląskich. Obrady toczą się w domu general-
nym sióstr we Wrocławiu pod hasłem: Zjednoczone w misji 
Zgromadzenia. „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma 
ku nam (1J 4,16)”. 
 
S. Alodia Witas, w imieniu wszystkich sióstr delegatek, podzię-
kowała dotychczasowej matce generalnej Józefie Leyk, która 
była przełożoną generalną od 2013 r. 
 
Nowo wybrana przełożona generalna podziękowała siostrom 
za zaufanie i poprosiła o modlitwę, zawierzając siebie i Zgro-

madzenie Bogu. S.M. Dąbrówka w Zgromadzeniu pełniła po-
sługę formatorki, a w ostatnim czasie sekretarki prowincjalnej. 
 
Założycielem Zgromadzenia Służebniczek jest Edmund Boja-
nowski, którego beatyfikował papież Jan Paweł II w Warszawie 
w 1999 r. Siostry Służebniczki zajmują się działalnością opie-
kuńczo-wychowawczą prowadząc m.in. przedszkola, domy 
opieki dla dzieci i dorosłych w kraju, poza granicami, wśród 
Polonii oraz na terenach misyjnych. W ich charyzmat wpisana 
jest prosta służba Jezusowi w drugim człowieku i troska, by z 
miłością ochraniać w każdym piękno dziecka Bożego. 
 
Przy Zgromadzeniu rozwija się dynamicznie Stowarzyszenie 
Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, którego 
członkowie żyją charyzmatem swego Patrona i we współpracy 
z siostrami realizują Ewangelię w swoich środowiskach.  

s. M. Tobiasza Klimczak 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOWY PROWINCJAŁ 
BRACI SZKOLNYCH 

 
Z dniem 1 października 2019r. został 
mianowany przez Superiora Generalne-
go nowy prowincjał Polskiej Prowincji 
Braci Szkolnych – br.Artur Skoczek. 
 
Kadencja będzie trwała 3 lata. Br.Artur 
Skoczek urodził się w Kolbuszowej 
1963r (woj. Podkarpackie). Do Zgroma-
dzenia wstąpił 1985 r. Po złożeniu ślu-
bów zakonnych pracował w Ośrodku 

Wychowawczym w Częstochowie jako 
wychowawca a później przez pięć lat był 
dyrektorem tej placówki.  
 

 

Katechizował w szkołach średnich sześć 
lat w Warszawie, przez pięć lat był dy-
rektorem i katechetą we wspólnocie 
braci w Lublinie, od 2008 r . Jest dyrek-
torem Domu Pomocy Społecznej pro-
wadzonego przez Zgromadzenie w 
Przytocku.  Ukończył studia magister-
skie z zakresu pedagogiki opiekuńczo – 
wychowawczej (Uniwersytet Rzeszow-
ski), Filozofię (Uniwersytet Warszawski), 
Zarządzanie Oświatą (Lublin), Zarzą-
dzanie Pomocą Społeczną (Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
(Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu). 

Za: www.braciaszkolni.pl  

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/10/RV-5.jpg
http://www.vaticannews.va/
http://www.braciaszkolni.pl/


1-7 października 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                             40/2019 (553)  

 4 

SIOSTRY ZAKONNE BĘDĄ SIĘ MOGLIĆ ZA OFIARY 
NADUŻYĆ SEKSUALNYCH – LIST M. MAKSYMILII PLISZKI 

 
M. Maksymilla Pliszka, Przewodnicząca KWPŻZZ wystosowała 
do wszystkich Członkiń list, który publikujemy: 
 
Bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się w inicjatywę No-
wenny różańcowej za Kapłanów. Nadal otaczajmy Kapłanów i 
ich misję w Kościele naszą siostrzaną modlitwą, aby mieli moc 
wypełniać z pasją swoje powołanie i przeciwstawiać się za-
sadzkom Złego, które zawsze czyhają na drodze ich kapłań-
skiej posługi. 
 
Wsłuchując się w głosy i sugestie sióstr, jak również osób 
świeckich, na 140 Zebraniu Plenarnym KWPŻZZ podjęłyśmy 
decyzję, aby szczególną modlitwą otoczyć także ofiary nadu-
żyć seksualnych i dołączyć tę intencję do Kwartalnych Dni 
Pokuty, które podejmuje każde Zgromadzenie. 
 
Ponadto zaproponowano, aby Zgromadzenia, które chcą i 
mogą, podjęły podobnie jak wcześniej 9-tygodniową Nowennę 
różańcową w tej właśnie intencji. Będzie ona trwała od 

7 października do 9 grudnia 2019 r. Każdego dnia o godzinie 
20.30 spotykajmy się duchowo na wspólnej modlitwie, rozwa-
żając tym razem część bolesną Różańca świętego. 

Proszę, aby Zgromadzenia, które chcą się włączyć w Nowen-
nę, ustaliły dogodny dla siebie sposób zaangażowania. 
 

 
 
Serdecznie Drogie Matki i Siostry pozdrawiam, trwając w za-
troskaniu o wszystkich pokrzywdzonych i cierpiących z powodu 
grzechów osób powołanych w Kościele, którzy z racji swej misji 
powinni być przykładem, wsparciem i światłem Ewangelii dla 
Ludu Bożego.     s. Maksymilla Pliszka SBDNP 

                 Przewodnicząca Konferencji WPŻZZ 
Za: ww.zakony-zenskie.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

LIDERZY RYCERSTWA 
NIEPOKALANEJ W HARMĘŻACH 
 
Ostatni weekend września 2019 r. stał 
się okazją do Spotkania Liderów Rycer-
stwa Niepokalane z Południowej Polski. 
Blisko 50 osób zaangażowanych we 
wspólnoty MI zjechało do Harmęż, aby 
spotkać się ze sobą, wspólnie się modlić 
i adorować oraz posłuchać wykładów 
zaproszonych prelegentów. Hasłem 
przewodnim spotkania był tegoroczny 
temat Rycerstwa: „Z Niepokalaną w 
sercu Kościoła”. 
 
Gośćmi spotkania byli: znany i ceniony 
filozof i teolog ks. prof. dr hab. Tadeusz 
Guz z Lublina, który w swoich wystąpie-

niach ukazał NMP Niepokalaną w ujęciu 
św. Maksymiliana jako wzór wierności 
Bogu aż po krzyż oraz św. Maksymiliana 
jako sługę Trójcy Przenajświętszej przez 
Niepokalaną.  
 

 
Ks. Jacek Pędziwiatr stały bywalec i 
pomysłodawca spotkań liderów w Har-
mężach przedstawił moc i siłę różańca 
świętego.  

Wreszcie ks. dr hab. Marek Gilski z 
Krakowa w sposób niezwykle fascynują-
cy zaprezentował temat: Czasy osta-
teczne Kościoła – w perspektywie wali z 
pokoleniem Niewiasty. 
 
Tegoroczne spotkanie liderów miało 
jeszcze jeden mocny akcent, który wy-
brzmiał w niedzielę na zakończenie 
spotkania. Na Mszy świętej o godz. 
11.00 Misjonarki Niepokalanej Ojca 
Kolbego obchodziły 25-lecie swojej 
obecności w Harmężach. W związku z 
jubileuszem ks. Bp. Tadeusz Rakoczy 
biskup senior diecezji Bielsko Żywieckiej 
w towarzystwie o. bpa Błażeja Kruszy-
łowicza ze Szczecina w asyście licznie 
przybyłych kapłanów, sióstr zakonnych i 
gości sprawował dziękczynną ofiarę 
Mszy Świętej. Za: www.franciszkanie.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

EkoRekolekcje i Oratorium o Stworzeniu 
 

Czy w Kościele jest miejsce na mówienie o ekologii? I co Ko-
ściół ma w tej kwestii do powiedzenia? 
 
Takie pytania postawili sobie organizatorzy EkoRekolekcji, 
które odbyły się u warszawskich kapucynów. 1 i 2 października 
br. Kordian Szwarc OFM, Joanna Mieszkowicz z krakowskiej 
Fundacji Aeris Futuro i br. Szymon Janowski OFMCap rozma-
wiali o chrześcijańskiej wizji ekologii. Wydarzenie odbyło się w 
ramach ekumenicznej inicjatywy “Czas dla Stworzenia” i trwa-
jącego w Kościele miesiąca modlitwy o ochronę Stworzenia. 
Punktem odniesienia było doświadczenie św. Franciszka z 
Asyżu i encyklika “Laudato si” papieża Franciszka. 
 
“Oratorium o Stworzeniu”, które odbyło się w wigilię uroczysto-
ści św. Franciszka, zakończyło rekolekcje. Był to niezwykły 

koncert, który pozwolił słuchaczom na nowo (lub po raz pierw-
szy) spojrzeć na postać świętego z Asyżu. Teksty utworów 
odnosiły się do wydarzeń a życia Franciszka (San Damiano, 
Wilk z Gubbio, spotkanie z Sułtanem) umieszczając je jedno-
cześnie w naszym współczesnym kontekście. 
 

 
 

http://www.wroclaw.gosc.pl/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/10/franciszkanie.pl_.jpg
http://www.franciszkanie.pl/
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Autorką tekstów i muzyki jest Basia Derlak (Chłopcy kontra 
Basia, Apokryfy), tekst o spotkaniu Franciszka z Sułtanem 
napisał Włodek Dembowski (Łąki Łan). Zespół, który tworzył i 
zagrał “Oratorium…” to również Joanna Zawłocka (śpiew), 
Sebastian Wielądek (lira korbowa, nej, kaval), Przemysław 
Pacek (skrzypce), Cecylia Chinek (skrzypce), Klara Chinek 
(altówka), Zuzanna Nierubca (wiolonczela). W jednym z utwo-
rów na tanpurze zagrał br. Szymon. 

Osoba św. Franciszka zgromadziła w kościele na Miodowej 
wielu różnych ludzi, z różnych środowisk i o różnych światopo-
glądach. Rekolekcje i kończący je koncert stały się przestrze-
nią spotkania i dialogu, odszukiwania tego co nas łączy, jak 
również miejscem głoszenia za Franciszkiem, że jesteśmy 
dziećmi jednego Ojca.                                Za: www.kapucyni.pl    

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ZMARTWYCHWSTAŃCZE 
SPOTKANIE MŁODYCH 

 
Przyjechaliśmy z…… Sulisławic, Koście-
rzyny, Poznania i Warszawy – Siostry 
Zmartwychwstanki, Gdańska, Złocieńca, 
Drawska Pomorskiego, Krakowa – Woli 
Duchackiej, Poznania Smochowic, Po-
znania Wildy, Radziwiłłowa Mazowiec-
kiego, Lwowa, Ciśca, Sosnowca, Chin, 
Częstochowy, Krokowej, Bytomia.  
 
Przybyliśmy w liczbie 103 do Wyższego 
Seminarium Zmartwychwstańców aby…  
 
… spotkać się z innymi młodymi z róż-
nych stron, nawiązać nowe relacje, 
wspólnie śpiewać i tańczyć, dowiedzieć 

się jak powstawać z naszych osobistych 
upadków… 
 

 
 
Ale także by pomyśleć nad swoim ży-
ciem, spotkać Boga na modlitwie, pod-
czas Adoracji Najświętszego Sakramen-
tu, doświadczyć Bożego Miłosierdzia w 

Sakramencie Pokuty, Przyjąć Jezusa w 
komunii podczas Eucharystii. 
 
Każdy z nas, uczestników zabrał ze 
sobą w swoje strony nowe doświadcze-
nia w relacji ze spotkania z innym mło-
dym człowiekiem, moim bratem i siostra, 
trochę wiedzy która dała mi lepsze zro-
zumienie, wskazała na prawdę i drogę 
do Boga, dotknięcie przemieniającej 
łaski Zmartwychwstałego podczas modli-
twy indywidualnej, wspólnotowej i przyj-
mowania Sakramentów, nadzieję że 
dobro pokona zło a miłość nienawiść, 
silę duchową do powstawania z upad-
ków i podążania do Boga, wiele innych 
cennych doświadczeń znanych jedynie 
nam i Zmartwychwstałemu Panu.  

Za: www.zmartwychwstancy.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

I PIELGRZYMKA PRZEDSIĘBIORCÓW NA JASNEJ GÓRZE 
 
„Wiele zostało wam powierzone” - pod takim hasłem w niedzie-
lę, 6 października na Jasnej Górze trwa 1. Ogólnopolska Piel-
grzymka Przedsiębiorców z udziałem ok. 200 osób.  Z inicjaty-
wą powstania nowej pielgrzymki wyszedł abp Józef Kupny, 
przewodniczący Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu 
Polski, który objął patronat nad spotkaniem. Pielgrzymka zosta-
ła zorganizowana w odpowiedzi na duchowe potrzeby środo-
wisk katolickich przedsiębiorców.  
 
„Oni oczekują obecności Kościoła, potrzebują formacji, o to 
proszą. Zaczęło się od duszpasterstw, i teraz jest najwyższy 
czas, żeby przyjechać na Jasną Górę, pokłonić się Matce Bo-
żej i zawierzyć wszystkie sprawy przedsiębiorców, pracodaw-
ców, i prosić o potrzebne łaski i błogosławieństwo” – mówi abp 
Józef Kupny. 
  
Nawiązując do hasła pielgrzymki: „Wiele zostało wam powie-
rzone” – abp Kupny mówi: „To nie jest żadną przesadą, a ra-
czej jest to zobowiązanie, żeby tym służyć, to rozwijać, dzięki 
temu budować dobro wspólne naszej Ojczyzny. Przedsiębior-
cy, ci, którzy kreują życie gospodarcze, prowadzą firmy, zostali 
bogato przez Pana Boga obdarowani. Bo do tego potrzeba 
pewnej kreatywności, sprawności do zarządzania, prowadzenia 
firmy, potrzeba czegoś, co nie każdy posiada”.  
 
Podczas pielgrzymki osoby zaangażowane w różne rodzaje 
działalności gospodarczej mają okazję do wspólnej modlitwy, 
umocnienia w wierze, wzajemnego poznania się i nawiązania 
współpracy, a także wysłuchania świadectwa gości specjal-
nych, którymi są: Jolanta Grabowska-Markowska, lekarz me-
dycyny, pediatra, założycielka i prezes Społecznego Towarzy-
stwa Hospicjum Cordis oraz Roman Kluska, polski przedsię-

biorca, założyciel i wieloletni prezes Optimus S.A., twórca mar-
ki Prawdziwe Jedzenie.  
 

 
 
„Pan Bóg obdarzył mnie życiem obfitującym w wiele sytuacji, 
często trudnych. Chciałbym dzisiaj podzielić się niektórymi 
moimi drogami do Pana Boga. Jeśli ktoś będzie mógł coś war-
tościowego dla siebie przyswoić, to myślę jest to, po co tutaj 
przyjechałem” – mówi Roman Kluska. 
 
„Tych zdarzeń było bardzo wiele. Jest to droga od osoby, która 
otrzymała wiarę na bazie tradycji, raczej płytkiej wiary, nato-
miast bez odczuwania tej obecności i miłości Pana Boga do 
nas, po drogę przez różne trudne doświadczenia, które poka-
zały, że tylko oparciem się na prawdzie, na dobroci i miłości do 
nas naszego Stwórcy, można budować szczęście, można dać 
sobie radę z każdą trudnością – podkreśla Roman Kluska - 
Dzisiaj jestem rolnikiem, przedsiębiorcą, chowam owieczki, 
robię sery owcze, staram się, aby były pyszne, zdrowe i natu-
ralne, i jeszcze szereg innych różnych działalności”. Jak 
stwierdza były prezes Optimusa, nie ma żalu o przeszłość: 
„Dziękuje Panu Bogu za wszystkie doświadczenia, wszystkie 
trudy, i coś, co ja nazywałem kłopotami, zmartwieniami, bo bez 

http://www.kapucyni.pl/
http://www.zmartwychwstancy.pl/
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/39374.mp3
http://www.jasnagora.com/wydarzenie-13306/zdjecia
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tego mógłbym pobłądzić. Dziękuję Bogu za tyle miłości, za całe 
dobro. Niczego nie żałuję poza tym, że czasami oczywiście 
błądziłem”.  
 
Organizatorami Pielgrzymki są: Duszpasterstwo Przedsiębior-
ców i Pracodawców ‘Talent’ i Stowarzyszenie Chrześcijańskich 
Przedsiębiorców i Menadżerów ‘Nostra Res’.  
 
„Od 20 lat towarzyszymy przedsiębiorcom w ich rozwoju du-
chowym – mówi ks. Przemysław Król, sercanin, moderator 
Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców ‘Talent’ - 
Nasze cele są stricte duchowe – formacja, rozwój życia du-
chowego, ale także zajmujemy się etyką biznesu i tworzymy 
pewnego rodzaju wspólnotę środowiska katolickich przedsię-
biorców w Polsce”.  
 

„Widzimy w dzisiejszym świecie bój o wartości. Jako chrześci-
janie musimy mówić, na jakich zasadach się opieramy. Dla 
przedsiębiorców to jest szczególnie istotne – bo jest pokusa w 
dzisiejszym świecie, aby pójść na skróty, aby zrobić biznes 
szybko. My mówimy inaczej – trzeba go oprzeć na wartościach. 
Każdy z nas gdzieś pracuje, ma swojego szefa, tutaj mówimy 
chociażby o etyce zatrudniania, o wynagradzaniu pracowników, 
o tym, żeby świat przedsiębiorczości stawał się bardziej ludzki, 
aby nie był światem walki o pieniądze, ale aby był światem 
współpracy, budowania wspólnego dobra” - dodaje ks. Król.  
 
W programie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przedsiębiorców 
znalazła się Msza św. pod przewodnictwem abpa Józefa Kup-
nego o godz. 12.30 w Kaplicy Matki Bożej oraz uroczysty Akt 
Oddania się Przedsiębiorców Maryi. o. Stanisław Tomoń  

Za: www.jasnagora.com  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI CENTRÓW KULTURY CALASANZ U PIJARÓW 
Wychowanie dzieci i młodzieży jest 
głównym celem i założeniem Zakonu 
Pijarów, dlatego też poza szkołami za-
częli tworzyć przestrzeń, w której naj-
młodsi mogą rozwijać swoje zaintereso-
wania, talenty, umiejętności. Dzisiejszym 
odpowiednikiem takich miejsc są Centra 
Kultury Calasanz.  
Od 3 lat przy parafiach i szkołach działa-
ją Centra Kultury Calasanz, których 
zadaniem jest stworzenie przestrzeni, w 
której dzieci będą mogły spędzać swój 
wolny czas, rozwijać pasje, zaintereso-
wania, rozwijać się fizycznie, znaleźć 
pomoc w nauce i wzmocnić swoją wiarę 
– opowiada Aleksandra Mozgała, koor-
dynatorka Centrów Kultury Calasanz w 
całej Prowincji. Dlatego w dniach 27-29 
września w parafii MB Ostrobramskiej w 
Krakowie odbyło się spotkanie przełożo-
nych, pracowników, dyrektorów i kierow-
ników placówek Centrów z Bolszewa, 
Rzeszowa, krakowskich dzielnic Olszy i 
Wieczystej, Jeleniej Góry-Cieplic, Elblą-
ga i Poznania. Spotkanie było poświę-
cone wymianie doświadczeń, a także 
prowadzeniu formacji religijnej i stronie 
formalnej ich działania, w tym możliwo-
ściom pozyskiwania funduszy na ich 
działanie.   
 
Każdy podsumował pracę swojego Cen-
trum oraz podzielił się pomysłami na ten 

rok. Wspaniałe są rzeczy, które robicie 
dla dzieci– mówił o. Tomasz Jędruch, 
asystent ds. parafii – Czujemy się jako 
grupa, która robi coś wspólnie, ale każdy 
w swojej parafii. Podczas weekendu 
odbyło się również spotkanie formacyjne 
prowadzone przez o. Tomasza Jędrucha 
oraz spotkanie dotyczące modlitwy, jak 
włączać ją w zajęcia, które poprowadził 
o. Dominik Bochenek. 
 

 
 
Centra Kultury są przestrzenią inicjaty-
wy, potrzeby, problemów, co naturalnie 
wiąże się z przemianami – mówił Ojciec 
Prowincjał, Mateusz Pindelski, podczas 
sobotniej Eucharystii. Przeżywać prze-
strzeń w wierze – kontynuował – to 
burzyć mur ludzkich uprzedzeń, żeby 
Pan Bóg sprawił, abyśmy wszyscy we-
szli do tej przestrzeni. To codzienne 
spełnianie charyzmatu kalasantyńskiego 
będzie nas przemieniało – powiedział 

przełożony Zakonu. Praca z dziećmi 
pociąga za sobą pracę z dorosłymi. Musi 
być ktoś, kto ten swój wolny czas spę-
dza z nimi, ofiarowuje swoje życie, Pro-
szę i modlę się o to spędzanie czasu, 
siły i cierpliwość w waszej pracy, które 
są cnotami kalasantyńskimi – zakończył 
Ojciec Prowincjał.(…) 
 
Centra Kultury Calasanz są kontynuacją 
dzieła, jakie rozpoczął św. Józef Kala-
sancjusz. Są dynamicznym projektem, 
który cały czas się rozwija i zmienia, 
dopasowuje do potrzeb dzieci, młodzie-
ży, rodziców i seniorów, dzięki pracy 
wielu osób, które ofiarują swój czas i 
umiejętności dla innych. Działania pro-
wadzone przez placówki wpisują się w 
naukę Kalasancjusza, który zawsze na 
pierwszym miejscu stawiał dziecko. 
Troszczył się nie tylko o naukę, ale także 
o umiejętność funkcjonowania w społe-
czeństwie i tworzenia relacji międzyludz-
kich. Różnorodność zajęć, jakie propo-
nują Centra Kultury pozwala rozwijać się 
właśnie na tych płaszczyznach. Dlatego 
też zachęcamy do korzystania z ofert 
zajęć przygotowanych przez placówki, 
abyśmy rozwijając swoje umiejętności, 
talenty dążyli do poznania prawdy, którą 
jest Jezus Chrystus.   Za: www.pijarzy.pl  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Refleksja tygodnia 
 
 

 

 

HOMILIA PAPIEŻA FRANCISZKA NA ROZPOCZĘCIE MIESIĄCA MISYJNEGO 
 

Ten czas ma być wstrząsem, aby nas pobudzić do czynie-
nia dobra. Nie mamy być notariuszami wiary i dozorcami 
łaski, ale misjonarzami – przypomniał Papież 1 październi-
ka w homilii wygłoszonej w czasie nieszporów rozpoczy-
nających nadzwyczajny miesiąc misyjny. Odwołał się w 
niej do ewangelicznej przypowieści o talentach (Mt 25, 14-30).  

 

W usłyszanej przez nas przypowieści Pan pojawia się jako 
człowiek, który przed wyruszeniem w drogę wzywa sługi, by im 
przekazać swoje dobra (por. Mt 25, 14). Bóg powierzył nam 
swój największy majątek: nasze życie, życie innych osób, wiele 
różnych darów dla każdego. I te dobra, te talenty nie stanowią 
czegoś, co należy strzec w skarbcu, ale są powołaniem: Pan 
wzywa nas, abyśmy śmiało i twórczo wykorzystali talenty. Bóg 

http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/39398.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/39398.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/39399.mp3
http://www.jasnagora.com/
http://www.radiomaryja.pl/
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nie będzie nas pytał, czy zazdrośnie strzegliśmy życia i wiary, 
ale czy narażaliśmy się, ryzykując, a może tracąc twarz. Ten 
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny pragnie być wstrząsem, aby 
nas pobudzić do czynienia dobra. Nie mamy być notariuszami 
wiary i dozorcami łaski, ale misjonarzami. 
 
Ale jak zostać misjonarzami? Żyć jako świadkowie: świadcząc 
swoim życiem, że znamy Jezusa. Świadek jest słowem klu-
czowym, słowem, które ma takie same korzenie znaczeniowe 
jak męczennik. A męczennicy są pierwszymi świadkami wiary: 
nie słowami, lecz życiem. Wiedzą, że wiara nie jest propagan-
dą ani prozelityzmem, ale jest to pełen szacunku dar życia. 
Żyją szerząc pokój i radość, miłując wszystkich, nawet swoich 
nieprzyjaciół, ze względu na umiłowanie Jezusa. Zatem my, 
którzy odkryliśmy, że jesteśmy dziećmi Ojca niebieskiego, 
jakże moglibyśmy przemilczeć radość bycia miłowanymi, pew-
ność, że zawsze jesteśmy cenni w oczach Boga? Jest to prze-
powiadanie, na które oczekuje wielu ludzi. I to jest nasza od-
powiedzialność. Zadajmy sobie w tym miesiącu pytanie: jak 
wygląda moje świadectwo? 
 
Na końcu przypowieści Pan mówi „dobry i wierny” do tego 
sługi, który był przedsiębiorczy; „zły i gnuśny” do sługi, który się 
dystansował (por. wersety 21.23.26). Dlaczego Bóg jest tak 
surowy wobec tego sługi, który się lękał? Co złego uczynił? 
Jego zło polegało na nieczynieniu dobra, popełnił grzech za-
niedbania. I może to być grzech całego życia, ponieważ otrzy-
maliśmy życie nie po to, aby je zakopywać, ale aby je narażać; 
nie aby je zachować, ale aby je dawać. Ten, kto jest z Jezu-
sem wie, że ma się to, co się daje, posiada się to, co się daje; 
a tajemnica, by posiadać życie polega na dawaniu go. Życie 
zaniedbaniami oznacza zaparcie się naszego powołania: za-
niedbanie jest przeciwieństwem misji. 
 
Popełniamy grzech zaniedbania, to znaczy przeciw misji, kiedy 
zamiast szerzyć radość, zamykamy się w smutnym użalaniu 
się nad sobą myśląc, że nikt nas nie kocha i nie rozumie. 
Grzeszymy przeciwko misji, kiedy poddajemy się rezygnacji: 
„Nie mogę tego uczynić, nie potrafię”. Ale jak to? Bóg dał tobie 
talenty, a ty uważasz siebie za tak ubogiego, że nie możesz 
nikogo ubogacić? Grzeszymy przeciwko misji, gdy narzekając 
stale mówimy, że wszystko jest coraz gorsze, zarówno w świe-
cie, jak i w Kościele. Grzeszymy przeciwko misji, gdy jesteśmy 
niewolnikami lęków, które nas blokują i dajemy się sparaliżo-
wać przez „zawsze tak było”. I grzeszymy przeciwko misji, gdy 
żyjemy życiem jako ciężarem, a nie darem; kiedy w centrum 
jesteśmy my z naszymi znużeniami, a nie bracia i siostry, któ-
rzy oczekują, aby zostać pokochani. „Radosnego dawcę miłuje 
Bóg” (2 Kor 9,7). Bóg miłuje Kościół wychodzący ku światu. 
Jeśli nie wychodzi, to nie jest on Kościołem. Kościół wycho-
dzący, misyjny to Kościół, który nie traci czasu na opłakiwanie 
tego, co nie idzie jak trzeba, wiernych, których już nie ma, 
wartości dawnych czasów, których już nie ma. Kościół, który 
nie szuka oaz objętych ochroną, żeby się nie martwić. Pragnie 

być jedynie solą ziemi i zaczynem dla świata. Wie, że to jest 
Jego siłą, tą samą, co u Jezusa: nie znaczenie społeczne czy 
instytucjonalne, lecz pokorna i bezinteresowna miłość. 
 
Rozpoczynamy dzisiaj październik – miesiąc misyjny w towa-
rzystwie trojga „sług”, którzy wydali wiele owoców. Drogę 
wskazuje nam św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która uczyniła 
z modlitwy paliwo działania misyjnego w świecie. To także 
miesiąc różańcowy: jak bardzo modlimy się w intencji głosze-
nia Ewangelii, aby się nawrócić z zaniedbania na misję? Jest 
też św. Franciszek Ksawery, jeden z wielkich misjonarzy w 
dziejach. Również on nami wstrząsa: czy wychodzimy z na-
szych skorup, czy potrafimy porzucić nasze wygody dla Ewan-
gelii? I jest Służebnica Boża Paulina Jaricot, pracownica, która 
wspierała misje swoją codzienną pracą: dzięki ofiarom, które 
odliczyła od pensji, była u początku Papieskich Dzieł Misyj-
nych. A czy my czynimy z każdego dnia dar, by przezwyciężyć 
rozdarcie między Ewangelią a życiem? Proszę was, nie żyjmy 
wiarą „zamkniętą w zakrystii”. 
 

 
 
Towarzyszą nam zakonnica, kapłan i osoba świecka. Mówią 
nam, że nikt nie jest wykluczony z misji Kościoła. Tak, w tym 
miesiącu Pan powołuje również ciebie. Wzywa ciebie, ojcze i 
matko rodziny; ciebie, młody człowieku, który marzysz o wiel-
kich rzeczach; ciebie, który pracujesz w fabryce, w sklepie, w 
banku, w restauracji; ciebie, który nie masz pracy; ciebie, który 
leżysz w szpitalnym łóżku… Pan chce od ciebie, abyś stał się 
darem tam, gdzie jesteś, takim, jaki jesteś, wraz z otaczającymi 
ciebie ludźmi; byś nie znosił życia, ale je dawał; nie użalał się 
nad sobą, ale pozwolił się wyżłobić łzami cierpiących. Odwagi, 
Pan tak wiele od ciebie oczekuje. Oczekuje również, że ktoś 
będzie miał odwagę wyruszyć, udać się tam, gdzie brakuje 
nadziei i godności, ad gentes, gdzie zbyt wielu ludzi wciąż żyje 
bez radości Ewangelii. Idź, Pan nie zostawi ciebie samego; 
świadcząc, odkryjesz, że Duch Święty przyszedł przed tobą, 
aby przygotować ci drogę. Odwagi, bracia i siostry; odwagi, 
Matko Kościele: odzyskaj swoją płodność w radości misji! 

Za: KAI   

 
 
 

 
 

  Wiadomości ze świata 
 

 
 

 

PAPIEŻ FRANCISZEK NA ROZPOCZĘCIE SYNODU DLA AMAZONII 
 

Do ożywiania daru Bożego, przyjmowa-
nia śmiałej roztropności Ducha Święte-
go, będąc wiernymi jej nowości zachęcił 
papież podczas Eucharystii sprawowa-
nej w bazylice watykańskiej, inaugurują-
cej Zgromadzenie Specjalne Synodu 

Biskupów dla Amazonii. Będzie ono 
obradowało w Watykanie przez trzy 
tygodnie – do 27 października b.r. 
 
Na początku nawiązując do drugiego 
czytania liturgii mszalnej (2 Tm 1, 6-8. 

13-14) Ojciec Święty zwrócił uwagę, że 
biskupi otrzymali dar Boży. „Nie podpisa-
liśmy umowy, nie otrzymaliśmy do ręki 
umowy o pracę, ale nałożenie rąk na 
nasze głowy, abyśmy z kolei byli wznie-
sionymi rękoma, które orędują u Pana i 
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rękoma wyciągniętymi ku braciom. 
Otrzymaliśmy dar, aby być darami” – 
podkreślił Franciszek. 

 
Papież zaznaczył, że tego daru nie 
można sobie przywłaszczyć, bo w prze-
ciwnym razie duchowny staje się funk-
cjonariuszem, „w ostateczności służymy 
sobie samym i posługujemy się Kościo-
łem” – przestrzegł. Cytując słowa Ewan-
gelii, mówiące o „nieużytecznych słu-
gach” (Łk 17,10) wskazał na radość 
wypływającą z służby „Poczujmy się 
tutaj powołani, aby służyć, stawiając w 
centrum Boży dar” – zachęcił Ojciec 
Święty. 
 
Następnie Franciszek wskazał, że ten 
dar domaga się ożywiania i podkreślił, 
że Kościół nie może ograniczać się do 
duszpasterstwa zachowawczego i zaa-
pelował o zapał misyjny. 

 

 
 
Papież zaznaczył, że ogniem, który 
ożywia dar, jest Duch Święty, dający dar 
roztropności. Nie jest ona niezdecydo-
waniem, nie jest postawą obronną. 
„Niech Ten, który wszystko czyni no-
wym, obdarzy nas swoją śmiałą roztrop-
nością; natchnie nasz Synod do odno-
wienia dróg Kościoła w Amazonii, aby 
nie zagasł ogień misji” – stwierdził Ojciec 
Święty. 
 

Franciszek podkreślił, że „ogień Boga 
jest ciepłem, które przyciąga i gromadzi 
w jedności. Żywi się poprzez dzielenie, a 
nie zyski. Natomiast ogień pożerający 
wybucha wówczas, kiedy pragnie się 
realizować tylko własne idee, stworzyć 
własną grupę, spalić różnorodności, aby 
wszystko i wszystkich ujednolicić” – 
zauważył papież. 
 
Ojciec Święty zaapelował o dawanie 
świadectwa Ewangelii, „zawsze trwając 
w pokornej miłości, wierząc, że jedynym 
sposobem, by naprawdę posiadać życie, 
jest utracenie go ze względu na miłość”. 
Przypomniał, że wiele osób oddało swe 
życie dla Kościoła w Amazonii. 
 
„Dla nich, dla tych, którzy obecnie odda-
ją swe życie, za tych którzy oddali swe 
życie, wraz z nimi podążajmy razem.” – 
powiedział papież kończąc swą homilię. 

Za: www.vaticannews.va  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PAPIEŻ DO PAULISTEK:  W SWOIM DNA 
NOSICIE ŚMIAŁOŚĆ MISYJNĄ   

 

Do odważnego odpowiadania na wyzwania naszych czasów 
Papież wezwał paulistki z całego świata. Przypomniał im, że w 
trudnym czasie, jaki przeżywa obecnie życie zakonne trzeba 
wracać do korzeni i z nich czerpać. Franciszek mówił o tym w 
czasie specjalnej audiencji dla uczestniczek kapituły generalnej 
Zgromadzenia Sióstr Świętego Pawła, która obraduje w Rzy-
mie. 
 
Ojciec Święty przypomniał, że już Jan Paweł II mawiał, iż żyje-
my w delikatnych i trudnych czasach, w których jak nigdy dotąd 
potrzebne jest świadectwo wiary. Zauważył, że życie zakonne 
przeżywa obecnie swoistą „zimę”. Brakuje powołań, wzrasta 
średni wiek sióstr i nie zawsze mogą już sprostać podjętym 
zobowiązaniom. „W tej sytuacji wielkim wyzwaniem jest prze-
trwanie zimy, tak by móc ponownie zakwitnąć i przynieść owo-
ce” – mówił Papież do paulistek. 
 
“ Oziębłość panująca w społeczeństwie, a czasami wręcz w 
Kościele i samym życiu konsekrowanym popycha nas do pój-
ścia do korzeni, do życia korzeniami. Zima, także w Kościele i 
życiu konsekrowanym, nie jest czasem jałowym i okresem 
śmierci, ale sposobnym czasem, który pozwala wrócić do tego, 
co zasadnicze – mówił Franciszek. – Dla was oznacza to odna-
lezienie na nowo elementów paulińskiego proroctwa, odkrycie 
drogi apostolskiej i misyjnej, której nie może brakować paulist-

kom, by mogły zamieszkiwać peryferie myśli i peryferie egzy-
stencjalne. Zrodzone dla Słowa, by głosić wszystkim świetlaną 
drogę życia, którą jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, w swoim 
DNA nosicie śmiałość misyjną. Niech wam nigdy nie zabraknie 
tej odwagi misyjnej, pamiętając przy tym, że protagonistą misji 
jest Duch Święty. ” 
 

 
 
Franciszek zachęcił paulistki do podejmowania odważnych 
działań ewangelizacyjnych, szczególnie poprzez media. Ape-
lował, by siostry nie dały się pokonać zniechęceniu i trudno-
ściom, tylko siały Słowo z „fantazją”, odpowiadając na współ-
czesne pragnienia i głód ludzi naszych czasów: pragnienie 
Boga i głód Ewangelii.                 Za: www.vaticannews.va 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PAPIEŻ DO URSZULANEK: 
POTRZEBA DUSZPASTERSKIEGO 
NAWRÓCENIA STRUKTUR 
 
Do podejmowania odważnych wyborów 
misyjnych i duszpasterskiego nawróce-
nia struktur Papież Franciszek wezwał 

Urszulanki Unii Rzymskiej. Ojciec Święty 
przyjął na specjalnej audiencji uczest-
niczki kapituły generalnej tego zgroma-
dzenia. Trwające w Rzymie obrady 
odbywają się pod hasłem: „Ku nowemu 
życiu jako wspólnota ponadnarodowa”. 
 
Franciszek przypomniał, że uczestniczki 
kapituły nawiązują do przesłania założy-
cielki św. Anieli Merici, która zachęcała 
do „tworzenia nowego życia”. Wskazał, 

że także dziś jest to możliwe dzięki 
otwieraniu drzwi Chrystusowi i naślado-
waniu Go w miłości, co oznacza bliskość 
z ludźmi wszystkich języków, ludów i 
narodów przy poszanowaniu ich różno-
rodności kulturowej i religijnej. 
 
Papież o duszpasterskim nawróceniu: 
“Kontekst, w którym żyjemy ma charak-
ter międzynarodowy i międzykulturowy, 
stąd zachęcam was do poszukiwania na 

http://www.vaticannews.va/


1-7 października 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                             40/2019 (553)  

 9 

modlitwie odpowiednich narzędzi, aby 
realizując wasze wspólnotowe i indywi-
dualne cele, nie tracić nigdy z oczu 
szerokiego horyzontu ludzkości, za którą 
Jezus oddał swe życie – mówił Franci-
szek. 
 
 – Wyrażam nadzieję, że Urszulanki Unii 
Rzymskiej dokonają odważnego wyboru 
misyjnego, zdolnego przemienić wszyst-
ko w ten sposób, że przyzwyczajenia, 
styl życia, godziny zaangażowania, język 
oraz struktury władzy i apostolatu staną 
się odpowiednimi kanałami ewangeliza-
cji we współczesnym świecie. By tego 

dokonać konieczne jest duszpasterskie 
nawrócenie struktur, tak by coraz bar-
dziej były ukierunkowane na misję. ” 
 

 

Papież wskazał też na znaczenie anga-
żowania się sióstr w dzieła edukacyjne 
na rzecz młodzieży, która często zdezo-
rientowana jest natłokiem i szybkością 
otrzymywanych informacji. Przypomniał, 
że młodzi potrzebują świadków, którzy 
wskażą im prawdziwe wartości.  
 
Dodał, że jeśli urszulanki chcą wzrastać 
w życiu duchowym nie mogą zrezygno-
wać ze swego misyjnego zaangażowa-
nia.              Za: www.vaticannews.va

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
   

8 ZAKONNIKÓW KREOWANYCH KARDYNAŁAMI  
 

Od żywej świadomości otrzymania współczucia i zdolności do 
okazywania współczucia zależy zdolność bycia wiernym w 
swojej posłudze – powiedział Ojciec Święty podczas konsysto-
rza na którym ustanowił 13 nowych członków Kolegium Kardy-
nalskiego. 10 z nich będzie miało prawo do udziału w ewentu-
alnym konklawe, a 3 z nich liczy już ponad 80 lat i jest pozba-
wionych tego prawa. Osmiu z nich jest zakonnikami. 
 

 
 
Na wstępie papież zauważył, że współczucie jest kluczowym 
słowem Ewangelii. Jest ono zapisane w sercu Chrystusa, od 
zawsze jest zapisane w sercu Boga. Nie jest ono postawą 
okazjonalną, sporadyczną, ale jest czymś stałym, zdaje się być 
wręcz postawą Jego serca, w którym zostało ucieleśnione 
miłosierdzie Boga. 
 
Franciszek ukazał, jak przejawiało się ono w życiu Jezusa i 
podkreślił, iż jest nim przesiąknięta miłość Boga. Tymczasem 
uczniowie Jezusa często ukazują, że są pozbawieni współczu-
cia. W związku z tym Ojciec Święty zachęcił zgromadzonych 
do postawienia sobie pytania: czy zdajemy sobie sprawę, że 
jako pierwsi byliśmy przedmiotem współczucia Boga? Czy jest 
w nas żywa świadomość tego współczucia Boga względem 

nas? Czy mam współczucie dla tego brata, dla tego biskupa, 
tego kapłana? … Czy też zawsze niszczę swoją postawą potę-
pienia, obojętności? 
 
Oto pełna lista nowych kardynałów: 
1. Bp Miguel Angel Ayuso Guixot MMCJ – przewodniczący 
Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego 

2. Abp José Tolentino Mendonça, Bibliotekarz i Archiwista 
Świętego Kościoła Rzymskiego 
3. Abp Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo – arcybiskup Dżakarty 
w Indonezji 
4. Abp Juan de la Caridad García Rodríguez – arcybiskup 
Hawany na Kubie 
5. Abp Fridolin Ambongo Besungu, OFM Cap. – arcybiskup 
Kinszasy w DR Konga 
6. Abp Jean-Claude Höllerich, SJ – arcybiskup Luksem-
burga 

7. Bp Alvaro L. Ramazzini Imeri – biskup diecezji Huehuete-
namgo w Gwatemali 
8. Abp Matteo Zuppi – arcybiskup Bologni we Włoszech 
9. Abp Cristóbal López Romero, SDB – arcybiskup Rabatu 
w Maroku 
10. Bp Michael Czerny, SJ – podsekretarz sekcji ds. migra-
ntów w Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka 

 
Ponadto Ojciec Święty włączy do Kolegium Kardynalskiego 
trzech purpuratów powyżej 80. roku życia, którzy wyróżnili się 
w służbie Kościołowi: 
1. Abp. Michaela Louisa Fitzgeralda MAfr, byłego nuncju-
sza w Egipcie 
2. Abp. Sigitasa Tamkevičiusa SJ, emerytowanego arcybi-
skupa Kowna na Litwie 
3. Abp. Eugenio Dal Corso, emerytowanego biskupa Ben-
geli w Angoli (Zgromadzenie Małych Sług Bożej Opatrzności) 

Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MEDIALNE OSKARŻENIA WOBEC 
KARD. DOMINIKA DUKI OP 
 
Doradca medialny arcybiskupa praskie-
go, ks. Romuald Štěpán Rob wskazał na 
fałszywe doniesienia portalu Seznam 
Zprávy. Portal poruszył kwestię postawy 
obecnego prymasa Czech, kard. Domi-
nika Duki OP wobec oskarżeń o wyko-
rzystywanie seksualne przez duchowne-
go z zakonu dominikanów. Doniesienia 

te powieliły niestety niektóre media w 
Polsce. 
 
W liście skierowanym 1 października do 
autorki doniesień, redaktor Šárce 
Kabátovéj doradaca prymasa Czech 
przypomina, że nie jest dla niego zasko-
czeniem fakt, iż od dawna uprawia ona 
dziennikarstwo tendencyjne, wyrywając 
informacje z kontekstu i wykorzystując je 
wyłącznie na szkodę kardynała Duki i 
Kościoła katolickiego. Zarzuca dzienni-
karce kłamliwe doniesienia jakoby do jej 

artykułu nie odniosła się Kuria Arcybi-
skupia w Pradze. 
 
Ks. Rob przypomina, że wspominana w 
portalu Seznam Zprávy osoba, do tej 
pory chciała pozostać anonimowa, ale 
obecnie dziennikarka ujawniła jej inicjały, 
i wyraża nadzieję, że uczyniła to za jego 
zgodą. 
 
Doradca arcybiskupa praskiego przyta-
cza list, jaki w tej sprawie kard. Duka 
wystosował do redaktora Roberta 
Břešťana. 

https://www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/swiat/4-zakonnikow-kreowanych-kardynalami-90092/
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Obecny prymas Czech przyznaje, że 
ofiara o której mowa to uzdolniony stu-
dent konserwatorium, który mieszkał na 
terenie klasztoru poza klauzurą. Sam 
chętnie słuchał jego gry na organach 
dominikańskiego kościoła św. Idziego. 
Po jakimiś czasie student ów wyznał 
jemu, jako ówczesnemu prowincjałowi, 
że był molestowany przez zakonnika, 
który nie był wówczas kapłanem (został 
wyświęcony w 1994 roku – przypis KAI).  
 
„Wezwałem ich obu, aby ich skonfronto-
wać ze sobą i wysłuchać. Przyniosłem 
nawet krzyż i wzywałem obydwu do 
złożenia przysięgi, która dla mnie osobi-
ście był wstrząsem. Było to twierdzenie 
przeciw twierdzeniu a dla mnie była to 
sytuacja patowa. Natychmiast skonsul-
towałem się z naszym kościelnym praw-
nikiem, który powiedział mi, że w tej 
sprawie nie można podjąć decyzji, po-
nieważ nie było pewności. Zachęcił mnie 
jednak, abym obydwu na ile to możliwe 
obserwował, a gdyby doszło do kolejne-
go incydentu podjął szybkie działania” – 
napisał kard. Duka. 

 
Obecny prymas Czech zaznaczył, że w 
pokoju sąsiadującym ze wspomnianym 
studentem mieszkała gotująca w klasz-
torze kucharka, która poinformowała, że 
przyjmuje on wizyty w późnych godzi-
nach wieczornych, a także o problemach 
jakie powodował on w kuchni – brakach 

w zaopatrzeniu. Pewnego dnia w jego 
pokoju pojawił się kandydat do zakonu, 
a sytuacja w której ich zastał o. Duka 
była co najmniej dwuznaczna. W związ-
ku z tym polecił obydwu opuszczenie 
klasztoru następnego dnia. Innego wie-
czoru, już po tym fakcie doszło do kon-
fliktu, gdyż wspomniany student chciał 
się dostać na chór, ale uniemożliwił mu 
to jeden z ojców. 
 

 
 
Kard. Duka jest przekonany, że z per-
spektywy czasu jest jasne, iż oskarżany 
zakonnik nie powinien zostać wyświęco-
ny na diakona, a następnie kapłana. 
Świadectwo ofiary zdewaluowało się 
przez fakt jego zachowania wobec 
wspomnianego kandydata do zakonu. 
Dlatego po pewnym czasie wzorowego 
zachowania w klasztorze został ów 
zakonnik wyświęcony. Niestety, po 
opuszczeniu klasztoru jako kapłan i 

odejściu do pracy w parafii, zaczął tam 
popełniać nadużycia seksualne.  
 
„Gdy tylko kolejny prowincjał dowiedział 
się o tym, zainicjował proces, który pro-
wadził do jego wydalenia ze stanu du-
chownego. Wiele zeznań doprowadziło 
do szybkiego rozpoczęcia procesu ka-
nonicznego w 2004 r. Dzięki nim prowin-
cjał o. Alvarez Kodeda miał więcej in-
formacji i mógł podjąć szybką decyzję, 
znajdował się w dogodniejszej sytuacji 
niż ja jako prowincjał ponad 10 lat wcze-
śniej, kiedy było to tylko słowo przeciw 
słowu i przysięga przeciw przysiędze” – 
stwierdził arcybiskup praski. Sprawca 
tych przestępstw zmarł w roku 2007, 
przed zakończeniem procesu. 
 
Ks. Rob przypomina, że w roku 2004 
Dominik Duka był od 6 lat biskupem 
Hradec Králové, nie mając żadnego 
wpływu kanonicznego na zakon domini-
kanów. Zapewnił, że kard. Dominik Duka 
jest w pełni gotów do współpracy z or-
ganami ścigania. Biorąc pod uwagę, że 
jako osoba, która będzie zeznawać 
przed policją Republiki Czeskiej, podpi-
sze również oświadczenie o poufności 
informacji zawartych w aktach, dlatego 
nie będzie publicznie komentował spra-
wy i będzie w pełni współpracował z 
organami w postępowaniu karnym w 
ramach kodeksu postępowania karnego. 

 Za: KAI    

_____________________________________________________________________________________________________________________

SERCANIE – CHORWACJA: ISKRA MIŁOSIERDZIA 
 
Koordynacja czcicieli Bożego Miłosierdzia i w tym roku organi-
zowała „Iskrę Miłosierdzia”, dołączając się do międzynarodowej 
ogólnoświatowej akcji. Wydarzenie to obejmuje modlitwę Ko-
ronką do Bożego Miłosierdzia na ulicach i placach miast oraz 
wsi. Odbywa się ono każdego roku 28 września o godzinie 15, 
w rocznicę beatyfikacji Michała Sopoćki, ojca duchownego 
świętej Faustyna Kowalskiej. Była to już 11. edycja „Iskry Miło-
sierdzia”. 
 
W modlitwie uczestniczyło wielu czcicieli Bożego Miłosierdzia 
aż w 23 miastach, na terytorium dziesięciu diecezji. W tym roku 
było ich o połowę więcej, niż w roku ubiegłym. Czciciele zebrali 
się m.in. w miejscowościach: Orebic, Mala Branjevina, Osijek, 
Privlaka, Vinkovci, Pula, Markovac Nasicki, Velimirovac, Jelen-
je, Rijeka, Kastel Novi, Makarska, Solin, Split, Primorski Dolac, 
Gorica-Rastane, Brdovac, Karlovac, Oroslavlje, Samobor, 
Velika Gorica.  
 
Do modlitwy przyłączyli się także czciciele Bożego miłosierdzia 
z Bośni i Hercegowiny (Citluk, Ruzici-Grude, Mostar, Siroki 
Brijeg) oraz z Prijedor (Bośnia), oraz z miasteczka Sutomore w 
Czarnej Górze (diecezja Kotor). 
 

 
 
Czciciele Bożego miłosierdzia modlili się o nawrócenie grzesz-
ników, za umierających, za Kościół katolicki, za nawrócenie 
kapłanów, zakonników i zakonnice (o ich świętość), o nowe 
powołania zakonne i kapłańskie, za rodziny, o ogłoszenie o. 
Dehona błogosławionym, o ogłoszenie Alojzego Stepinaca, 
świętym, o błogosławieństwo Boże dla pielgrzymów którzy 
uczestniczyć będą w 6. narodowej pielgrzymce czcicieli Boże-
go miłosierdzia, która odbędzie się 19 października 2019 roku 
w sanktuarium maryjnym w Maryji Bistrici.  
 
Modlono się za wstawiennictwem świętych Miłosierdzia: św. 
Faustyny, św. Jana Pawła II, bł. Michała Spoćko i bł. Alojzego 
Stepinaca. Modlitwę sprzed zagrzebskiej katedry transmitowało 
Radio Katolickie w Chorwacji.                     Za: www.sercanie.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.info.dominikanie.pl/
http://www.sercanie.pl/
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PROWINCJAŁOWIE BONIFRATRÓW 
NA SPOTKANIU W RZYMIE 
 
Tak, jak w poprzednim sześcioleciu, 
Definitorium Generalne zdecydowało, że 
Spotkanie Wyższych Przełożonych 
Zakonu będzie odbywać się co roku. 
Jest to ważny czas współdzielenia, kole-
gialności i synodalności, sposobność, 
aby omówić tematy, które dotyczą Ro-
dziny Szpitalnej św. Jana Bożego. 
 
W pierwszym spotkaniu, w tym nowym, 
niedawno rozpoczętym sześcioleciu, 
uczestniczą wszyscy prowincjałowie, 
delegat generalny, przewodniczący 
komisji generalnych, postulatury gene-
ralnej oraz przełożeni trzech wspólnot 
rzymskich (Kurii Generalnej, Szpitala na 

Wyspie Tyberyjskiej i Apteki Watykań-
skiej). 
 

 
 
Hasło spotkania brzmi: „Wychodzić do 
innych, by z pasją szerzyć szpitalnictwo” 
i jest to, to samo hasło, jakie Definito-
rium Generalne wybrało na całe sześcio-
lecie. Jest ono apelem skierowanym w 

stronę Rodziny św. Jana Bożego, aby 
przeżywać z pasją, entuzjazmem i wiarą 
powołanie, które Pan nam ofiarował oraz 
oddać wszystko to, co mamy, na służbę 
ewangelicznego szpitalnictwa. 
 
Bardzo ważnym tematem, który zostanie 
poruszony, jest troska o stworzenie, 
zgodnie z tym, do czego nawołuje pa-
pież Franciszek, a także troska o osoby 
bezbronne, powierzone opiece dziełom i 
strukturom Zakonu. W trakcie tygodnia 
zostanie również przedstawiony plan 
działania Zarządu Generalnego, regio-
nów i komisji generalnych. Przewidziana 
jest obecność prelegentów zewnętrz-
nych, którzy szczegółowo przedstawią 
różne tematy, a także czas na pracę w 
grupach i na współdzielenie podczas 
sesji plenarnych. Za: www.bonifratrzy.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________

PALLOTYNI OTWORZYLI SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA W BRAZYLII 
 
5 października, w liturgiczne wspomnienie św. Faustyny Ko-
walskiej i Benedykta Czarnego w parafii prowadzonej przez 
polskich pallotynów w Itaperunie (stan Rio de Janeiro) ustano-
wiono Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Ordynariusz diecezji 
Campos dos Goytacazes, biskup Roberto Francisco Ferrería 
Paz zwrócił uwagę na rozwój kultu Miłosierdzia Bożego i mia-
nował kustoszem aktualnego proboszcza. ks. Zbigniewa Le-
wandowskiego. 
 
Dynamiczny rozwój kultu Miłosierdzia Bożego promieniujący na 
całą diecezję sprawił, że kościół parafialny stal się miejscem, 
gdzie Boże Miłosierdzie może objawić się tym, którzy tego 
pragną. Ustanawiając sanktuarium wzięto pod uwagę sprawo-
wanie codziennej Msza św. w kaplicy Jezusa Miłosiernego, 
sakramentu pojednania, wspólnotowe odmawianie koronki, 
kongresy Miłosierdzia, pomoc najbardziej potrzebującym. 
 
Parafia św. Benedykta Czarnego w Itaperunie została erygo-
wana 1 maja 1968 roku. W lutym 1987 została powierzona 
polskim pallotynom i jej proboszczem został ks. Jan Baraniecki 
(+2017). Od tego momentu wielu misjonarzy z pallotyńskiej 
Regii Matki Bożej Miłosierdzia w Rio de Janeiro posługiwało w 
parafii zapewniając opiekę duszpasterską nie tylko w kościele 

parafialnym, ale także w licznych wspólnotach wiejskich. Pod 
koniec 2003 roku proboszczem parafii został ks. Zbigniew 
Lewandowski. Wtedy też powiększono kościół oraz wybudo-
wano kaplicę Miłosierdzia Bożego.  
 

 
 
Sanktuarium w Itaperunie jest drugim sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego prowadzonym przez polskich pallotynów pracujących w 
Brazylii. Pierwsze zostało ustanowione w 2009 roku w Rio de 
Janeiro.                                                                            Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ALBERTYNKI BUDUJĄ WE LWOWIE 
PRZYTULISKO DLA KOBIET 
 
We Lwowie siostry albertynki rozpoczęły 
budowę przytuliska dla kobiet. Będzie to 
już drugie w tym mieście albertyńskie 
miejsce pomocy ubogim. Pierwsze, 
przeznaczone dla mężczyzn, dwa lata 
temu otworzyli bracia albertyni. Potrzeby 
na Ukrainie są jednak wielkie, a miejsc 
dla ludzi bezdomnych i ubogich wciąż za 
mało. 

Siostry albertynki przybyły do Lwowa 
dwa lata temu. Wróciły do miasta, w 
którym św. brat Albert Chmielowski, ich 
założyciel, namalował swój słynny obraz 
„Ecce Homo”. Dziś na lwowskich ulicach 
wyszukują oblicze Chrystusa w ubogich i 
bezdomnych kobietach. 
 
“ Widzimy tutaj potrzebę niesienia po-
mocy. Na ulicach widać bezdomne ko-
biety siedzące na ławkach, z jakąś to-
rebką w ręce. Obok nich często są dzieci 
– mówi s. Hieronima Dorota Kondracka.  

– Kiedy pytam je o imię i o to skąd po-
chodzą, nie chcą mówić. Boją się. Na 
wschodzie Ukrainy nadal trwa wojna. 
Ludzie przychodzą stamtąd za chlebem. 
Potrzebują dachu nad głową i domowe-
go ciepła. Potrzebują, aby na nowo 
przywrócić im godność, którą utracili. ” 
 
Budowane we Lwowie przytulisko będzie 
miejscem schronienia dla kobiet bez-
domnych i matek samotnie wychowują-
cych dzieci. Powstaje całkowicie dzięki 
ofiarności ludzi dobrej woli.  

     Za: www.vaticannews.va  
 

http://www.bonifratrzy.pl/
http://www.vaticannews.va/
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_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MATKA BOŻA KODEŃSKA W WIERSZYNIE NA SYBERII 
 

 
Matka Boża Kodeńska dotarła do najbardziej wysuniętej na 
Wschód placówki prowincji polskiej. W Wierszynie posługuje o. 
Karol Lipiński OMI. Przewodnikiem duchowym tej niezwykłej 
peregrynacji był o. Marcin Szwarc OMI – misjonarz ludowy z 
Kodnia. Pierwszego dnia peregrynacji kaznodzieja pochylił się 
nad tematem Maryi, która przychodzi nam z pomocą w różnych 
potrzebach. Drugi dzień był czasem kiedy wierni spoglądali na 
Maryję jako Matkę Jedności. Trzeciego dnia zaś mieli okazję 
wysłuchać historii szkaplerza kodeńskiego, do którego w czasie 
niedzielnych uroczystości przystąpiło 24 osoby. Niedziela była 
dniem zakończenia rekolekcji, zgromadzeni mogli posłuchać o 
historii obrazu i jego przybyciu do Kodnia, a także o wielkiej 
miłości Maryi, która chce być blisko swoich dzieci. Na zakoń-
czenie Mszy świętej zostały przekazane dwom rodzinom wize-
runki Matki Bożej Kodeńskiej. Kolejne obrazy będą przekazy-
wane pozostałym rodzinom w następne niedziele. 
 
W dniu 25 września wspólnota parafialna w Wierszynie obcho-
dziła 30-lecie przywrócenia nauczania języka polskiego w szko-
le wierszyńskiej. Świętowanie rozpoczęło się od Mszy świętej, 
sprawowanej przez bpa Cyryla Klimowicza, Ordynariusza Die-
cezji Irkuckiej. W koncelebrze było 7 kapłanów, w tym dwóch 
oblatów: o. Karol Lipiński OMI, tutejszy proboszcz i o. Marcin 

Szwarc OMI, misjonarz ludowy z Kodnia. Po Eucharystii odbyła 
się akademia w wykonaniu dzieci klas 1-4.  
 

 
 
Po akademii zebrani w świątyni udali się do miejsca, gdzie 
znajdowały się kiedyś ziemianki, w których w 1910 roku prze-
zimowali pierwsi osadnicy polscy na tym terenie. Nastąpiło 
poświecenie krzyża i tablicy upamiętniającej przybycie 59. 
rodzin. Na tablicy umieszczono napis w dwóch językach, pol-
skim i rosyjskim: „Miejsce pierwszych przesiedleńców z Polski. 
Czerwiec 1910.                                               Za: www.oblaci.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

„ZAPOMNIANI CHŁOPCY” 
U SALEZJANÓW W TOKIO 
 

W kościele pw. Jana Bosko w Tokio 

przedstawiona została opera „Zapo-
mniani chłopcy”, która we wrześniu 
pokazana została w czterech miastach w 
Polsce. Proboszczem kościoła działają-
cego przy salezjańskim seminarium 
duchownym jest polski salezjanin  
 
Opera przedstawia historię czterech, 
nastoletnich japońskich seminarzystów, 
którzy 437 lat temu popłynęli do Europy. 
Misji pokazania młodym Japończykom 
kultury europejskiej podjął się włoski 
jezuita o. Alessandro Valignano, który 
został przez papieża uprawniony do 
formowania struktur rodzącego się Ko-
ścioła w Japonii. Opera przedstawia losy 
chłopców, którzy płynęli do Europy dwa 
lata, zostali przyjęci przez króla Hiszpa-
nii Filipa II oraz Papieża Grzegorza XIII. 
 

 
 
Zabrali z Europy do Japonii maszynę 
drukarską, instrumenty muzyczne i inne 
nieznane w ich kraju przedmioty. W 
drodze powrotnej, 7 lat później, dorośli 
już seminarzyści dowiedzieli się, że 
szerzenie wiary zostało w ich kraju za-
bronione i grozi im śmierć. Mimo to zde-
cydowali się na powrót do Japonii i kon-
tynuowanie nauki w seminarium du-
chownym. Jeden z nich, Julian Nakaura 
został męczennikiem. 
 
Przedstawiona w operze historia ma 
polski wątek. Japońscy seminarzyści w 

końcu XVI w. odwiedzili w Rzymie grób 
Stanisława Kostki oraz spotkali się z 
biskupem krakowskim Bernardem Ma-
ciejowskim, który poprosił Japończyków 
o przetłumaczenie kilku strof psalmów z 
łaciny na japoński. Biskup zabrał ze 
sobą tłumaczenie do Polski i ofiarował je 
bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
gdzie tekst japoński jest dotychczas 
przechowywany. Tłumaczenie psalmu 
na współczesny język japoński pokazuje, 
że seminarzyści z Japonii dobrze znali 
łacinę i posiadali wiedzę teologiczną. 
Biskup Maciejowski został później Pry-
masem Polski i jest pochowany na Wa-
welu. Był zapewne pierwszym Polakiem, 
który spotkał Japończyków. 
 
Producentem opery „Zapomniani chłop-
cy” jest Tokijskie Stowarzyszenie Ope-
rowe. Opera została zaprezentowana w 
ramach obchodów 100 lecia nawiązania 
stosunków dyplomatycznych między 
Polską i Japonią.                       Za:  KAI 

http://www.oblaci.pl/
https://ekai.pl/search/Opera/
https://ekai.pl/search/o.+Alessandro+Valignano/
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KOŚCIÓŁ NA SAHARZE ZACHODNIEJ… 
ŚWIADECTWO MISJONARZA OBLATA 

 
W nawiązaniu do obchodzonego właśnie w Kościele Nadzwy-
czajnego Miesiąca Misyjnego chciałbym podzielić się swoim 
doświadczeniem “nadzwyczajnego roku misyjnego“, który dane 
mi było spędzić w Północnej Afryce na terytorium Zachodniej 
Sahary. Działo się to w roku 2005, a więc dosyć dawno temu, 
ale naznaczyło mocno moją późniejszą i obecną posługę ka-
płańską i misyjną. 
 
4 misjonarzy oblatów (3 Hiszpanów i ja) tworzyliśmy wspólnotę 
zakonną w świecie islamu na zachodnich krańcach Sahary, 
pomiędzy Maroko i Mauretanią. Mieszkaliśmy w mieście 
Laayoune, ok. 20 km od wybrzeża Atlantyku, a więc pustynny 
klimat był w miarę znośny. Była to wspólnota apostolska, jak 
życzył sobie nasz założyciel św. Eugeniusz de Mazenod. Życie 
tej wspólnoty było bardzo proste i ubogie; w jego centrum była 
modlitwa i wspólnotowa Eucharystia każdego dnia. Raz w 
miesiącu któryś z nas udawał się do Dakhla (550 km na połu-
dnie), gdzie był kościół “filialny”, aby sprawować tam mszę 
świętą i odwiedzić kilku katolików, którzy tam mieszkali lub 
pracowali czasowo. 
 
W całym kraju mieszkało zaledwie 150 chrześcijan, z których 
100 było katolikami i tylko 30 mieszkało tam na stałe. Pozostali 
byli członkami MINURSO, misji pokojowej ONZ i przebywali 
tam na rocznych kontraktach. W Eucharystii niedzielnej 
uczestniczyło ok. 20-30 osób – wszystkie rasy, języki i kolory 
skóry. Ci nasi nieliczni “parafianie w błękitnych hełmach”, jak 
ich nazywaliśmy, pochodzili z Azji, Afryki subsaharyjskiej, Liba-
nu, Europy i obu Ameryk. Prawdziwe zesłanie Ducha Świętego, 
jak w Dziejach Apostolskich! 
 
Nasza praca, zajęcia codzienne? Kościół naucza, że: w sytua-
cjach, kiedy nie można wprost głosić Ewangelii, misjonarze 
powinni dawać świadectwo miłości i wolności w Chrystusie; z 
cierpliwością, rozwagą i wielką ufnością, aby w ten sposób 
przygotować drogi dla Pana i w jakiś sposób Go uobecniać 
(por. Ad gentes, 6). 
 
Słowa te dokładnie odzwierciedlają sytuację naszej misji na 
Saharze, w samym środku świata muzułmańskiego (jak w 
Algierii, gdzie też dotarli oblaci w czasach św. Eugeniusza). To 
miejsce, gdzie nie można było oczekiwać ani nawet spodzie-
wać się nawróceń na wiarę w Chrystusa; to bardziej misja 
obecności i dialogu, ukrytego i cichego trwania. Nie zrażało nas 
to specjalnie, skoro sam Jezus żył w ukryciu przez 30 lat w 
Nazarecie. Na Saharze, jak w większości krajów muzułmań-
skich, istnieje prawo zakazujące prozelityzmu religijnego (nie 
na islam, oczywiście), ale papież Jan Paweł II wyraził swoją 
wolę, aby Kościół katolicki był tam obecny i nie opuszczał ta-
kich trudnych miejsc. Zostaliśmy więc… 
 

Ważną częścią naszej misji był dialog międzyreligijny z muzuł-
manami. Związek między nami był budowany na wierze w 
jednego Boga, a więc na tym, co łączyło. Bo wszystko inne 
niestety nas różniło… Ten dialog przejawiał się w zwykłych 
spotkaniach i rozmowach z ludźmi na ulicy czy na targu, też 
odwiedzinach rodzin naszych przyjaciół – muzułmanów. To 
była nasza “ambona, konfesjonał i salka katechetyczna”. Mo-
gliśmy wtedy dawać świadectwo naszego życia chrześcijań-
skiego i przybliżać im kulturę, nie tyle zachodnią, co bardziej 
chrześcijańską. O żadnych propozycjach zmiany religii, chrztu 
czy przyjścia do kościoła oczywiście nie było mowy. Konstytu-
cja państwowa za zdradę islamu przewidywała karę śmierci. 
 

 
 
Ludzie tutaj są bardzo wrażliwi na sprawy religijne, nie lubią 
Kościoła, instytucji Kościoła. Są bardzo czuli na punkcie swojej 
wolności i nie lubią żadnej formy kierowania ich życiem (jest to 
konsekwencja opresji komunistycznej w naszej historii), szcze-
gólnie w tych czasach, w obliczu przypadków nadużyć seksu-
alnych i innych złych rzeczy, które kojarzą się z Kościołem. Ale 
oblaci są specjalistami od najtrudniejszych misji. Dlatego zde-
cydowali się zrobić to także w tym ciężkim momencie historii – 
tłumaczy Zuzana. 

 
Nasza misja pomiędzy muzułmanami miała swój najgłębszy 
wyraz w modlitwie. Publiczne wezwanie do modlitwy przez 
głośniki w meczetach 5 razy dziennie było też wezwaniem dla 
nas, aby zostawić codzienne zajęcia i przyjść do Jezusa obec-
nego w Najświętszym Sakramencie. Nasz przełożony o. Acacio 
Valbuena OMI, Prefekt Apostolski Sahary, uwrażliwiał nas, aby 
w każdej modlitwie akcentować słowa: przez Chrystusa Pana 
naszego. 

 
Jest w tym coś głębszego – mawiał. Trzeba nam być tutaj; 
trzeba utrzymać obecność Chrystusa pomiędzy tymi ludźmi, 
którzy mimo wszystko czują respekt i podziw dla naszej religii, 
dla Chrystusa jako proroka i dla Maryi, którą otaczają specjalną 
czcią. I jeśli nawet nasi bracia muzułmanie nie znają jeszcze 
całej Prawdy, nadejdzie dla nich taki dzień, kiedy odnajdą ukry-
tą perłę, jak w przypowieści ewangelicznej. Kiedy i jak to się 
stanie? Nie wiemy. Na razie żyjemy na tym skrawku pustyni z 
pasją i nadzieją na przyszłość…o. Sebastian Łuszczki OMI   

Za: www.oblaci.pl  
 

 

http://www.oblaci.pl/
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Zapowiedzi wydarzeń 
 
 

 
 
 

ZAPROSZENIE NA XXXVII PIELGRZYMKĘ BRACI ZAKONNYCH NA JASNA GÓRĘ 
 
 

Przypominamy ponownie o pielgrzymce 
braci zakonnych na Jasną Górę, tym 
bardziej, iż omyłkowo zostały rozesłane 
do kurii prowincjalnych błędne programy 
pielgrzymki. Przypominamy więc zapro-
szenie Br. Izaaka Kapały OSB, prze-
wodniczącego Komisji KWPZM ds. Braci 
Zakonnych oraz aktualny program piel-
grzymki 
 

ZAPROSZENIE BR. IZAAKA 
 
Czcigodni Ojcowie, Bracia, w dniach 17 
– 18 października br. odbędzie się 
XXXVII Pielgrzymka Braci Zakonnych na 
Jasną Górę, na którą zapraszam Braci 
ze wszystkich wspólnot zakonnych. 
Hasło tegorocznej pielgrzymki to : „BYĆ 
BRATEM BOGA”. W tym roku chcemy 
spotkać się razem na modlitwie, oraz 
zgłębić i zastanowić się nad skierowa-
nym do nas słowem Bożym. 17 paź-
dziernika br. uroczystej mszy św. będzie 
przewodniczył Ojciec bp Jacek Kiciński 
CMF, Przewodniczący Komisji ds. Życia 
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego KEP, a 18 października 
ks. Dariusz Wilk CSMA , Generał Micha-
litów. 
Z nadzieją, że wspólne pielgrzymowanie 
do Matki i Królowej będzie dobrą okazją 
do poznania i zrozumienia radości pły-
nącej z konsekracji zakonnej oraz wza-
jemnego ubogacenia poprzez wspólne 
spotkanie Braci różnych zakonów i 
zgromadzeń, gorąco proszę o poinfor-
mowanie i zaproszenie Braci zakonnych 
swojej wspólnoty, jak również umożli-
wienie im jak najliczniejszego udziału w 
pielgrzymce. 
Z serdecznymi pozdrowieniami w Panu. 
br. Izaak Rafał Kapała OSB 
Przewodniczący Komisji Braci – 
KWPZM 

PROGRAM PIELGRZYMKI 
Jasna Góra 17-18.10.2019 r. 
Temat: „BYĆ BRATEM BOGA” 

 

 
 
17 października /czwartek/ 
9:30  Jutrznia – przewodniczą  Bracia  
Redemptoryści. 
9:45  Konferencja – Aula o. Kordeckiego 
–  Ojciec  Bp Jacek Kiciński CMF, Prze-
wodniczący Komisji ds. Życia Konse-
krowanego i Stowarzyszeń Życia Apo-
stolskiego KEP  
11:00 Msza św. – w Kaplicy M.B. – 
przewodniczy i homilia -  Ojciec Bp Ja-
cek Kiciński CMF 
 -oprawa – Bracia Paulini  
13:00  Obiad (we własnym zakresie) 

15:00  Koronka do Miłosierdzia Bożego 
– Bracia Salwatorianie 
  Droga Krzyżowa  -  rozważania 
stacji  – Bracia Chrystusowcy  
Z Bazyliki do Stacji I - Bracia Redempto-
ryści, do Stacji II - Bracia Salezjanie i 
Michalici, do Stacji III - Bracia Pallotyni i 
Franciszkanie (Prowincja Wniebowzięcia 
NMP oraz Matki Bożej Anielskiej), do 
Stacji IV - Bracia Sercanie i Bracia Ser-
ca Jezusowego,  do stacji V - Bracia 
Franciszkanie (Prowincja Niepokalanego 
Poczęcia NMP, św. Franciszka z Asyżu 
oraz św. Jadwigi)  i Dominikanie, do 
Stacji VI - Bracia Kamilianie i Bonifra-
trzy,  do Stacji VII - Bracia Albertyni i 
Bracia Chrystusa Cierpiącego, do Stacji 
VIII - Bracia Werbiści i Jezuici, do Stacji 
IX - Bracia Karmelici, Karmelici bosi i 
Franciszkanie konwentualni, do Stacji X 
- Bracia Salwatorianie i Kapucyni do 
Stacji XI - Bracia Benedyktyni i Cystersi, 
do Stacji XII - Bracia Oblaci i Marianie, 
do Stacji XIII - Bracia Misjonarze Św. 
Rodziny, Chrystusowcy, do Stacji XIV - 
Bracia Szkolni i bracia z pozostałych 
zgromadzeń, do Bazyliki - Bracia Pauli-
ni. 
16:30 spotkanie przy kawie ( Dom Piel-
grzyma) 
Kolacja ( we własnym zakresie) 
19:00 Nabożeństwo październikowe -  
Różaniec  
21:00 Apel Jasnogórski 
 
18 października/piątek / 
9:30 Jutrznia – przewodniczą  Bracia 
Michalici    
9:45  Konferencja – Aula   –  Ks. Dariusz 
Wilk CSMA, Generał Michalitów  
11:00 Msza św. + homilia  -  Ks. Dariusz 
Wilk CSMA, Generał Michalitów 
Oprawa – Bracia Paulini.   
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Witryna Tygodnia 
 
 

 
 

 
 

 
 

   

KSIĄŻKA KARD. SARAHA: WIECZÓR SIĘ ZBLIŻA I DZIEŃ SIĘ JUŻ CHYLI 
 

„U samych korzeni zapaści Zachodu 
kryje się kryzys kulturowy i tożsamo-
ściowy. Zachód już nie wie, kim jest, 
ponieważ już nie wie i nie chce wiedzieć, 
kto go ukształtował, kto go utworzył 
takim, jakim był i takim, jakim jest. Wiele 
krajów nie zna dzisiaj swojej historii. To 
paraliżowanie samego siebie w natural-
ny sposób prowadzi do upadku, który 
otwiera drogę nowym cywilizacjom bar-
barzyńskim”. 
 
Ta wypowiedź kardynała Saraha stresz-
cza zamysł jego trzeciej książki rozmów 
z Nicolasem Diatem. Proste stwierdze-
nie: nasz świat stoi nad przepaścią. 
Kryzys wiary i Kościoła, schyłek Zacho-
du, zdrada jego elit, relatywizm moralny, 
niczym nieograniczona globalizacja, 
nieokiełznany kapitalizm, nowe ideolo-
gie, polityczne wypalenie, wypaczenia 
islamistycznego totalitaryzmu… Nad-
szedł czas, by postawić bezkompromi-
sową diagnozę. Chodzi o coś więcej niż 
o analizę wielkiej przemiany naszego 
świata: uświadamiając powagę kryzysu, 
przez jaki przechodzimy, kardynał do-
wodzi, że uniknięcie piekła świata bez 
Boga, świata bez człowieka, świata bez 
nadziei, jest możliwe. 
 
Przeprowadzając tę ambitną refleksję, 
kardynał Sarah pochyla się nad wszyst-
kimi bez wyjątku kryzysami współcze-

snego świata i udziela ważnej lekcji 
duchowej: z drogi swego życia człowiek 
powinien uczynić doświadczenie wzno-
szenia duszy i dzięki temu, odchodząc z 
tego życia, będzie stworzeniem wznio-
ślejszym niż u początków drogi. 
 

 
 
Kardynał Rovert Sarahh – urodzony w 
1945 roku w Gwinei, arcybiskup Konakry 
(1979–2001); sekretarz Kongregacji ds. 

Ewangelizacji Narodów (2001–2010); 
przewodniczący Papieskiej Rady Cor 
Unum (2010–2014); od 2014 prefekt 
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscy-
pliny Sakramentów. Jest wybitną posta-
cią dzisiejszego katolickiego świata. 
 
Nicolas Diatt – pisarz, uznany specjali-
sta od Kościoła katolickiego, jest auto-
rem ważnego opracowania poświęcone-
go Benedyktowi XVI, L’Homme qui ne 
voulait pas être pape („Człowiek, który 
nie chciał być papieżem”, wyd. Albin 
Michel, 2014) oraz książki Czas umiera-
nia. Ostatnie dni życia mnichów (Wy-
dawnictwo Sióstr Loretanek, 2018), 
uhonorowanej we Francji Nagrodą im. 
kardynała Jean-Marie Lustigera, Wielką 
Nagrodą Akademii Francuskiej. 
 
Wydawnictwo Sióstr Loretanek opubli-
kowało dotychczas dwie książki wydane 
wspólnie przez kard. Roberta Saraha i 
Nicolasa Diata: Bóg albo nic. Rozmowa 
o wierze (Warszawa 2016) oraz Moc 
milczenia. Przeciw dyktaturze hałasu 
(Warszawa 2017). Nakładem Wydawnic-
twa w 2017 r. ukazała się także książka 
kard. Roberta Saraha W drodze do 
Niniwy zawierająca rozważania na Wiel-
ki Post.                          Siostry Loretanki  
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Odeszli do Pana 
 

 
 
 

ŚP. KS. KAZIMIERZ CZULAK SAC (1944 – 2019) 
Były prowincjał poznańskich Pallotynów 

 
29 września 2019 roku zmarł nagle nasz 
Współbrat Ks. Kazimierz Czulak SAC w 
latach 2005-2011 przełożony prowin-
cjalny Prowincji Zwiastowania Pańskie-
go Stowarzyszenia Apostolstwa Katolic-
kiego. 
 
Ks. Kazimierz Czulak SAC urodził się 15 
marca 1944 roku w Międzybrodziu Bial-
skim. Pierwszą konsekrację w Stowa-
rzyszeniu Apostolstwa Katolickiego 
złożył 8 września 1963 roku w Ząbkowi-
cach Śląskich. Formację seminaryjną 
musiał przerwać w latach 1964-1966, 
kiedy to odbył zasadniczą służbę woj-
skową. Święcenia prezbiteratu przyjął 14 
czerwca 1970 roku w Ołtarzewie. 
 
Po święceniach kapłańskich i rocznym 
studium pastoralnym (tirocinium) w 
Gdańsku Wrzeszczu został skierowany 
na studia specjalistyczne z teologii do-
gmatycznej na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim (1971-1978), podczas których 
odbył również roczne studium specjali-
styczne w Instytucie Historycznym w 
Moguncji (1977-1978). Studia zakończył 
obroną doktoratu. 
 
W roku 1978 został skierowany do 
wspólnoty Wyższego Seminarium Du-
chownego Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego w Ołtarzewie, gdzie podej-
mował obowiązki wykładowcy, radcy, 
prefekta alumnów (1982-1984) i przez 
trzy kolejne kadencje (w latach 1984-
1993) rektora. 
 
Podczas pobytu w Ołtarzewie powierza-
ne mu były rozmaite zadania i funkcje, w 

tym między innymi: sekretarza Instytutu 
Apostolskiego, wiceprzewodniczącego 
zespołu redakcyjnego polskiego wyda-
nia Międzynarodowego Przeglądu Teo-
logicznego Communio, referenta polskiej 
prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego ds. krajowych środków 
społecznego przekazu, wiceprzewodni-
czącego komisji ds. formacji, członka 
komisji ds. przygotowania i opracowania 
podziału polskiej prowincji Stowarzysze-
nia Apostolstwa Katolickiego, członka 
rady wydawniczej przy Zarządzie Pro-
wincjalnym. W latach 1990-1993 pełnił 
funkcję radcy prowincjalnego. 
 

 
 
Po zakończeniu posługi rektora pallo-
tyńskiego WSD w Ołtarzewie odbył rok 
sabatyczny (1994-1995), połączony z 
przygotowaniem do pracy w pallotyń-
skim Wyższym Seminarium Duchownym 
w Kamerunie, gdzie – w latach 1995-
1998 – był wykładowcą i ojcem duchow-
nym alumnów. 
 
Po powrocie do Polski (we wrześniu 
1998 roku) został ojcem duchownymw 
WSD SAC w Ołtarzewie, lecz po kilku 

tygodniach wyjechał do Rzymu, gdyż-
wybrano go na radcę generalnego Sto-
warzyszenia Apostolstwa Katolickiego 
kadencji 1998-2004. 
 
Do Polski wrócił na początku grudnia 
2004 roku i ponownie został skierowany 
do WSD SAC w Ołtarzewie jako ojciec 
duchowny. 
 
W latach 2004-2014 był członkiem ko-
misji ds. pośrednictwa i arbitrażu przy 
Zarządzie Generalnym Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego. 
 
Dnia 22 marca 2005 roku rozpoczął 
urzędowanie jako przełożony prowin-
cjalny Prowincji Zwiastowania Pańskie-
go Stowarzyszenia Apostolstwa Katolic-
kiego. Urząd ten sprawował prze dwie 
kolejne kadencje, do 25 marca 2011 
roku. 
 
Po zakończeniu urzędowania przełożo-
nego prowincjalnego został skierowany 
do wspólnoty WSD SAC w Ołtarzewie, a 
następnie – w odpowiedzi na własną 
prośbę – do Tenango del Aire w Meksy-
ku. 
 
Od 15 września 2017 roku mieszkał w 
Ząbkowicach Śląskich, gdzie posługiwał 
jako spowiednik nowicjuszy oraz anga-
żował się w działalność duszpasterską. 
 
Zmarł nagle 29 września 2019 roku w 
drodze na doroczne rekolekcje kapłań-
skie.                Za: www.swidnica.gosc.pl  

   

ŚP. KS. ALEKSANDER MICHAŁOWSKI SChr (1931 – 2019) 
 

 

 
 

Z nadzieją Zmartwychwstania w Chry-
stusie informujemy, że dnia 3 paździer-
nika 2019 r. w Zambrowie odszedł do 
Pana śp. ks. Aleksander Michałowski 
SChr. 
 
Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Alek-
sandra odbyły się 5 października w 
Szumowie w kościele pw. NMP Często-
chowskiej.  
 
Ks. Aleksander Michałowski SChr uro-
dził się 22 lipca 1931 r. w Poznaniu.  

 
 

Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 
17 września 1952 r. Dnia 28 września 
1952 r. rozpoczął kanoniczny nowicjat, 
pierwszą profesję złożył 29 września 
1953 r., zaś dozgonną 29 września 1956 
r.  
 
Święcenia kapłańskie przyjął 29 paź-
dziernika 1961 r. w Rzymie z rąk ks. bpa 
Giovanni Canestri. Po przyjęciu święceń 
kapłańskich pracował we Francji (Roub-
aix). W latach 1963-1997 był duszpaste-
rzem Polaków w Anglii: Dunstable, 

https://wf1.xcdn.pl/files/19/10/02/005072_TUnh_1000x667_83.jpg
http://www.swidnica.gosc.pl/
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Blackburn, Scunthorpe, Newcastle-
Upon-Tyne. Następnie pracował na 
Islandii: Reykjawik i  Keflavik. W 2002 r. 

powrócił do Polski i został skierowany do 
domu zakonnego w Ziębicach w charak-
terze rezydenta. 

 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Pa-
nie!                  Za: www.chrystusowcy.pl  

 
ŚP. O. WINCENTY TADEUSZ GUZDEK OFM (1944 – 2019) 

 
 

 

 

O. Wincenty Tadeusz Guzdek urodził się 
25 kwietnia 1944 w Zaczerniu k. Rze-
szowa. Wstąpił do Zakonu Braci Mniej-
szych w 1960 r., jako absolwent Niższe-
go Seminarium Duchownego w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Profesję wieczystą 
złożył w roku 1968. Święcenia kapłań-
skie przyjął 19 czerwca 1970 r.  
 
Jego pierwszym klasztorem, w którym 
posługiwał jako neoprezbiter był klasztor 
w Radecznicy. W 1971 r. udał się na 
misje do Konga w pierwszej grupie mi-
sjonarzy.   

 

Posługiwał tam przez 18 lat, po czym w 
roku 1989 udał się do pracy dla Polonii 
w Belgii. W 2017 r. wrócił do Polski, 
początkowo przebywając w klasztorze w 
Przeworsku, a następnie w WSD i Infir-
merii. 
 
Miał 75 lat. Przeżył w zakonie 58 lat, 
natomiast jako kapłan przeżył 49 lat. 
 
Msza św. pogrzebowa śp. o. Wincente-
go odbyła się w bazylice Wniebowzięcia 
NMP w Rzeszowie. Po niej nastąpiło 
złożenie trumny w zakonnym grobowcu 
na Cmentarzu Pobitno. 

Za: www.bernardyni.pl  

 

  

http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.bernardyni.pl/
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ZWIĄZEK WZAJEMNOŚCI CZŁONKOWSKIEJ ŚW. ANTONI 

 

W roku 2018 z inicjatywy Konferencji Wyższych Przełożonych Zako-

nów Męskich w Polsce, Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajem-

nych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, dla członków z sekto-

ra podmiotów kościelnych, powołał Związek Wzajemności Człon-

kowskiej Św. Antoni.  

Program ubezpieczeniowy dla instytucji kościelnych obejmuje 

ubezpieczenie majątku kościelnego od pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, wandalizmu i dewastacji, 

ubezpieczenie szyb od stłuczenia a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz opcjonalnie ubezpieczenie na-

stępstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest odpowiedzią Grupy Kapitałowej PZU na coraz 

szersze zainteresowanie ubezpieczeniami wzajemnymi w Polsce.   

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych są obok spółek akcyjnych dopuszczoną przez ustawę o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej formą wykonywania działalności ubezpiecze-

niowej, w której zakład ubezpieczeń ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, a 

przy uzależnieniu członkostwa od zawarcia umowy ubezpieczenia umożliwia powstanie wspól-

not ubezpieczonych - Związków Wzajemności Członkowskiej (ZWC). Członkowie Towarzystwa są 

jednocześnie jego „właścicielami”.  

Ubezpieczenia wzajemne zmieniają charakter relacji między ubezpieczonym a ubezpieczającym. Umowy ubezpiecze-

nia nabierają bardziej osobistego i transparentnego charakteru, a Członkowie TUW PZUW stają się partnerami działa-

jącymi dla wspólnej sprawy. Ubezpieczenia wzajemne przy długoterminowej współpracy umożliwiają lepsze zarządza-

nie ryzykiem, optymalizację kosztów kontraktów oraz skrócenie czasu zawierania umów ubezpieczenia.  

 

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

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

 

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

są narażeni w prowadzonej działalności. Uczciwe i rozsądne warunki zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz partnerskie 

zasady współpracy to gwarancja skutecznej ochrony. TUW PZUW oferuje ochronę ubezpieczeniową zgodną z profilem dzia-

łalności, która zapewni poczucie stabilności i bezpieczeństwa. 

Gwarancją bezpieczeństwa finansowego TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych jest silna pozycja kapitało-

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

 

Celem tworzenia Związków Wzajemności Członkowskich jest m.in. oferowanie jednolitych warunków ubezpieczenia w ra-

mach danego ZWC, racjonalne pokrycie specyficznego rodzaju ryzyka i uzyskanie niższych kosztów jego finansowania, a 

także zapewnienie pełnej transparentności kosztowej ubezpieczonych.  

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami:  

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

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

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

