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We wtorek 15 października rozpoczęło się w Warszawie 143 
zebranie plenarne KWPZM. Głównym celem obrad przełożo-
nych zakonów męskich w Polsce jest wybór nowego zarządu 
Konferencji. Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy sekretariatu 
Konferencji Episkopatu Polski od modlitwy Jutrzni oraz medy-
tacji, którą przeprowadził O. Wiesław Wiśniewski TDŚ. Roz-
ważanie dotyczyło obecności Ducha Świętgo żyjącego i działa-
jącego w Kościele.  
 
Po przejsciu na aulę dotychczasowy przewodniczący KWPZM 
o . Janusz Sok CSsR przywitał nowo wybranych przełożonych 
a następnie oddał głos o. Kazimierzowi Malinowskiemu OFM-
Conv, który poprowadził wyborczą część zebrania plenarnego. 
 
W związku z kończącą się kadencją zarządu konferencji, o. 
Janusz Sok przedstawił sprawozdanie z działalności KWPZM 
za lata 2016-2019, zaś o. Robert Wawrzeniecki opisał działal-
ność Forum Współpracy Międzyzakonnej. Na zakończenie 
części sprawozdawczej o. Paweł Kozacki OP w imieniu Komi-
sji Rewizyjnej przedstawił zgromadzonym pozytywną ocenę 
działalności ekonomicznej Konferencji.  
 
Po krótkiej przerwie przełożeni udali się do  kaplicy aby 
uczestniczyć w Eucharystii, której przewodniczył o. Bp Jacek 
Kiciński CMF. Wspólna modlitwa była duchowym wprowadze-
niem do aktu wyborczego, który nastąpił bezpośrednio po 
Mszy Św. 
 

Wyżsi przełożeni zakonni dokonali wyboru przewodniczącego 
KWPZM na nową kadencję 2019-2022, którym w pierwszym 
głosowaniu został wybrany O. Janusz Sok, prowincjał redemp-
torystów. 

  
O. Janusz Sok CSsR urodził się 20 września 1966 r. w Dębicy. 
Po ukończeniu szkoły średniej studiował na kierunku filozofii 
przyrody na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1986 
wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów, pierwszą profesję 
zakonną złożył 2 lutego 1988. Po ukończeniu studiów filozo-
ficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym 
Redemptorystów w Tuchowie uzyskał stopień magistra teologii 
i przyjął święcenia kapłańskie 30 maja 1993. 
 
Później rozpoczął studia na kierunku muzykologii kościelnej na 
Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie, uzyskując w 1998 r. 
stopień magistra muzykologii. Ukończył również Podyplomowe 
Studium Dyrygenckie na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. 
Od 1998 do 2002 był wykładowcą muzyki i śpiewu kościelnego 
w WSD Redemptorystów w Tuchowie. W 2004 uzyskał dokto-
rat z muzykologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie na podstawie rozprawy „Graduał ms. 
2a z Biblioteki Sióstr Klarysek ze Starego Sącza w świetle 
tradycji polskiej i europejskiej”. 
 
W latach 2002-2005 był radnym nadzwyczajnym w Zarządzie 
Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, drugim dyrygentem 
chóru na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 

http://www.zyciezakonne.pl/
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duszpasterzem akademickim w Warszawie. Był przełożonym 
wspólnoty w Lublinie w latach 2004-2005. Od 2005 do 2011 
pełnił urząd ekonoma Prowincji. Podejmował także posługę 
misjonarza-rekolekcjonisty oraz koordynował akcję pomocy 
Kościołowi na Wschodzie Mission Apeal, prowadzoną przez 
polskich redemptorystów w USA. Jest członkiem honorowym 
Stowarzyszenia Musica Sacra.                      
 
Od stycznia 2011 r. pełni urząd Przełożonego Prowincji War-
szawskiej Redemptorystów. We wrześniu 2013 r. po raz 
[pierwszy został wybrany Przewodniczącym Konferencji Wyż-
szych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Pełni rów-
nież odpowiedzialne funkcje w strukturach Europejskiej Konfe-
rencji Redemptorystów.                                 (za: www.redemptor.pl) 

Po wyborze przewodniczącego w porannej sesji został wyło-
niony także wiceprzewodniczący KWPZM. Został nim generał 
Paulinow o. Arnold Chrapkowski 
 
W popołudniowej części wtorkowego zebrania KWPZM zosta-
ną jeszcze wybrani wiceprzewodniczący i członkowie Konsulty 
KWPZM a także Komisja rewizyjna. 
 
Oprócz przeprowadzenia wyborów podczas zebrania będzie 
poruszonych kilka ważnych problemów, a wśród nich: przygo-
towanie do kursów formacyjnych w zakresie płciowości i sek-
sualności osób konsekrowanych; przyjęcie wskazań dotyczą-
cych obecności osób konsekrowanych w internecie, infomacja 
o tzw. Mszach wieczystych oraz propozycja nowego opraco-
wania programów komputerowych służących ekonomii, gro-
madzeniu danych i obsłudze parafii.                       Red.     

 
 

 
 

  Wiadomości krajowe  
 
 

 

OBCHODY DNIA PAPIESKIEGO NA JASNEJ GÓRZE  
Katecheza z Janem Pawłem II, otwarcie 
wystawy amatorskich zdjęć pielgrzy-
mów, dziecięce przedstawienia i literac-
kie prezentacje, koncert „Tradycja i 
polskość” - m.in. takie wydarzenia złoży-
ły się na obchody Dnia Papieskiego na 
Jasnej Górze. Wspomnienie rocznicy 
wyboru na Stolicę Piotrową Karola Woj-
tyły i liturgiczne wspomnienie najwięk-
szego z jasnogórskich pielgrzymów to 
dla Sanktuarium przede wszystkim oka-
zja do modlitwy dziękczynnej, ale i do 
szukania, zwłaszcza wraz z młodymi, 
aktualności nauczania Jana Pawła II.  
 
Obchody Dnia Papieskiego stanowią 
drugi etap świętowania 40.rocznicy jego 
I pielgrzymki do Polski w ramach projek-
tu „Nadzieja. Zwycięstwo”.  
 
Obchody Dnia Papieskiego na Jasnej 
Górze rozpoczeły się w niedzielę, 13 
października i potrwają do wtorku, 22 
października.  
 
Zainaugurowała je kolejna katecheza z 
Janem Pawłem II. Dr Wincenty Łaszew-
ski, mariolog i o. Wojciech Dec, paulin 
rozważali papieskie słowa z 1979r. „Tu 
bije serce Kościoła i serce Ojczyzny w 
Sercu Matki”. Przejście drogą nauczania 
św. Jana Pawła II na Jasnej Górze w 
czasie jego pierwszej pielgrzymki do 
Ojczyzny pomóc ma w odkryciu niezwy-
kłej aktualności papieskiego przesłania 
dotyczącego rozumienia duszy Polaka i 
katolika, rozumienia wolności, wołania o 
nawrócenie i umocnienie sumień, upo-
rządkowania życia rodzin, jednostek, 
środowisk, obecności Maryi w kształto-
waniu dziejowych procesów na polskiej 
ziemi.  Spotkanie odbyło się w niedzielę 
13 października w Kaplicy Różańcowej.  

 
16 października, a więc dokładnie w 
dzień wyboru kard. Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową, na Jasnej Górze odbę-
dzie się otwarcie wystawy amatorskich 
zdjęć „Co nam zostało z tamtych dni - 
Jan Paweł II na Ziemi Częstochowskiej 
w 1979 roku”.  
 

 
 
Organizatorzy zachęcali, by poprzez 
szukanie starych fotografii przypomina-
jących ten wyjątkowy czas, wrócić do 
niezapomnianych chwil i pokazać je 
innym, by „dać szansę młodym zoba-
czenia tego, co zostało zapisane na 
kliszy”. Z zebranych zdjęć przygotowana 
została prezentacja, która zostanie po-
kazana nie tylko na Jasnej Górze, ale 
także w szkołach biorących udział w 
projekcie „Nadzieja. Zwycięstwo”.  
 
Otwarcie wystawy poprzedzi 16 paź-
dziernika o godz. 9.45 konferencja pra-
sowa, w czasie której przeor Jasnej 
Góry o. Marian Waligóra i Śląski Kurator 
Oświaty Urszula Bauer podsumują dzia-
łania dotyczące 40.rocznicy I pielgrzymki 
Jana Pawła II na Jasną Górę.  
Tego dnia o godz. 10.30 w Sali Papie-
skiej odbędzie się także spotkanie 
przedszkolaków i uczniów „O nadziei w 
Dniu Papieskim”. Najmłodsi i licealiści 

zaprezentują przedstawienia nagrodzo-
ne w I Wojewódzkim Przeglądzie Tea-
tralnym poświęconym twórczości Karola 
Wojtyły - Jana Pawła II.  
 
Wręczone zostaną też nagrody w kon-
kursach: plastycznym (rodzinnym) dla 
przedszkolaków „Jan Paweł II w życiu 
naszej rodziny” i literackim „Czerwcowe 
dni 1979 roku moich bliskich z Janem 
Pawłem II w Częstochowie”.  
 
W niedzielę, 20 października o godz. 
17.00 odbędzie się w Sali Papieskiej 
koncert z elementami refleksji św. Jana 
Pawła II „Tradycja i polskość w pie-
śniach Stanisława Moniuszki”. Pieśni ze 
śpiewnika domowego wykonają studenci 
Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akade-
mii Muzycznej w Krakowie pod kierun-
kiem dr hab. Katarzyny Suskiej-
Zagórskiej, wybitnej śpiewaczki opero-
wej.  
 
We wtorek, 22 października w liturgiczne 
wspomnienie św. Jana Pawła II na Ja-
snej Górze przeżywany będzie „Dzień 
modlitw z Janem Pawłem II”.  
 
Obchody Dnia Papieskiego na Jasnej 
Górze organizowane są w ramach pro-
jektu edukacyjnego „Nadzieja. Zwycię-
stwo”. Jego celem projektu jest przypo-
mnienie, a dla młodszego pokolenia 
zapoznanie z niezwykłą postacią św. 
Jana Pawła II i jego wielkim wkładem w 
budowanie wolnej i niepodległej Polski, 
jedności narodowej, a nade wszystko w 
odzyskanie przez Polaków godności, 
szacunku, dumy, przekonania o własnej 
wartości i odkrycia narodowej tożsamo-
ści. Zamysłem inicjatorów działań jest 
przypomnienie pierwszej pielgrzymki 
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papieża Polaka do naszej Ojczyzny, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na 
wizytę Jana Pawła II w Częstochowie w 
dniach 4-6 czerwca 1979 r. Projekt zy-
skał wsparcie Programu Wieloletniego 
Niepodległa na lata 2017-2022. Realizu-
ją go: Towarzystwo Patriotyczne Kresy, 
Jasnogórski Instytut Maryjny i delegatu-
ra Kuratorium Oświaty w Częstochowie, 
pod patronatem przeora Jasnej Góry o. 
Mariana Waligóry.  
 
Projekt składa się z dwóch części. 
Pierwsza związana jest ściśle z Jasną 
Górą i dotyczy I pielgrzymki Jana Pawła 
II a druga stanowi ukazanie „owoców” 
tego niezwykłego spotkania z rodakami 
na polskiej ziemi przez zapoznanie z 
nieznanym w rejonie częstochowskim i 
w kraju protestem „ludzi Solidarności” w 
klubie IKAR w Częstochowie w 1980 r.  
 
Ukazanie w projekcie Jasnej Góry „gdzie 
zawsze byliśmy wolni”, miejsca I piel-

grzymki Jana Pawła II do Ojczyzny 
stanowi okazję do przypomnienia roli 
Kościoła i papieża z Polski w naszych 
zmaganiach o wolność, roli częstochow-
skiego Sanktuarium w życiu naszego 
Narodu i miejsca, w którym „rodziła się” 
solidarność nie tylko jako ruch społecz-
ny, ale przede wszystkim jako miejsce 
budowania naszej wspólnoty i odkrywa-
nia narodowej tożsamości.  
 
Przesłanie wolnościowe wypowiedziane 
przez Jana Pawła II na Jasnej Górze 
miało ogromne znaczenie dla zniewolo-
nej komunizmem Polski. Częstochow-
skie Sanktuarium, wobec braku możli-
wości swobodnego pielgrzymowania 
przez papieża po kraju, stało się swoistą 
amboną dla całej naszej Ojczyzny, bo 
do Częstochowy przybywali wierni róż-
nych stanów i zawodów i z różnych 
polskich diecezji.  
 

Na Jasnej Górze w 1979 r. papież Polak 
potwierdził dotychczasowe akty zawie-
rzenia wypowiadane tutaj „całe to dzie-
dzictwo zawierzenia, oddania i nadziei”. 
Wskazał, że polska droga zawierzenia 
prowadzi do wolności. Kreślił prawdę o 
dziejach narodu polskiego związanego z 
Jasnogórska Królową Polski. Promował 
Jasną Górę jako przestrzeń wolności -
„tutaj zawsze byliśmy wolni”. To synte-
tyczne określenie wyraża istotę chary-
zmatu Jasnej Góry jako duchowej stolicy 
i roli, jaką spełnia kult Jasnogórskiej 
Królowej Polski w sferze religijnej, kultu-
rze narodowej, rodzinnej i osobistej 
Polaków. Papież już w jednej z pierw-
szych homilii w Sanktuarium przypomi-
nał, że „Jasna Góra jest wewnętrznym 
spoidłem życia narodu, jest siłą, która 
chwyta głęboko za serce i trzyma naród 
cały w pokornej a mocnej postawie 
wierności Bogu, Kościołowi i jego hierar-
chii”.          Za: www.jasnagora.com  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ŚWIĘTO GDAŃSKIEJ PROWINCJI FRANCISZKANÓW 
 
Franciszkanie zostali zaproszeni do Gdańska, aby zagwaran-
tować pokój – mówił o. Jan Maciejowski podczas Święta Pro-
wincji św. Maksymiliana M. Kolbego.  W tym roku spotkanie 
przebiegało pod hasłem jubileuszu 600-lecia przybycia fran-
ciszkanów do Gdańska.  
 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: biskup pomocniczy z 
diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej o. Błażej Kruszyłowicz, wika-
riusz zakonu o. Jan Maciejowski, były wikariusz zakonu o. 
Jerzy Norel, wikariusz prowincji o. Tomasz Ryłko, byli prowin-
cjałowie o. Leon Rawalski i o. Adam Kalinowski, były prowincjał 
z Niemiec o. Bernhardin Seither OFMConv, a także ekonom 
generalny o. Nicola Rosa i poborca generalny o. Leszek Łucz-
kanin. Z okazji okrągłego jubileuszu zaproszono także wyż-
szych przełożonych z bratnich prowincji franciszkańskich, z 
których do Gdańska przyjechali wikariusz prowincji Niepokala-
nego Poczęcia NMP z Kalwarii Zebrzydowskiej o. Gwidon 
Hensel OFM, wikariusz prowincji Matki Bożej Anielskiej z Kra-
kowa o. Rufin Maryjka OFM oraz prowincjał Prowincji św. 
Franciszka z Asyżu z Poznania o. Bernard Marciniak OFM. 
 
Nie zawiedli bracia, którzy licznie przyjechali z polskich klaszto-
rów, a także z Niemiec, Włoch i Litwy, by wspólnie świętować 
obecność franciszkańską w Gdańsku. Spotkanie rozpoczęło 
się modlitwą brewiarzową w ciągu dnia, po której o. Tomasz 
Ryłko zaprosił zebranych do wysłuchania wykładu o począt-
kach franciszkanów w Gdańsku oraz historii kościoła Świętej 
Trójcy wygłoszonego przez o. Tomasza Janka, rektora kościo-
ła i gwardiana gdańskiej wspólnoty. 
 
Krótkie słowo o swojej historii związanej z kościołem Świętej 
Trójcy skierował także bp o. Błażej, który w prezencie od braci 
otrzymał kopię bulii Marcina V, na mocy której franciszkanie 
otrzymali zgodę na założenie klasztoru w Gdańsku O godz. 
12.00 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył o. Jan 
Maciejowski. On także wygłosił homilię. Nawiązał w niej do 
obchodzonego jubileuszu – Chrystus wyposażył swoich 

uczniów, by szli do narodów. Szli z darem pokoju. (…) Fran-
ciszkanie zostali zaproszeni tutaj, aby zagwarantować dalszy 
pokój. Koncentrując się na pokoju mówił dalej: Chrystus w 
Wieczerniku nie tylko mówi o pokoju, ale ten pokój przekazuje 
uczniom – Pokój mój wam daję! Chrystus nie życzy uczniom 
pokoju, On im go gwarantuje! I dodał: Prawdziwy pokój, który 
daje Jezus, płynie z relacji z Jego Ojcem.  

 

 
 
W dalszej części homilii przywołał św. Franciszka, człowieka 
pokoju, człowieka zjednoczonego z Bogiem, którego relacja z 
Bogiem przemieniała innych – I do niesienia takiego pokoju 
zostali wezwani bracia zaproszeni do Gdańska. Jak zaznaczył 
o. Jan nie do czynienia nadzwyczajnych rzeczy, ale żeby po-
kazywali, co to znaczy żyć zjednoczonym z Bogiem, żeby 
modlili się za tych, którzy tu żyją, by mogli swoje serca na 
Pana Boga otworzyć. 
 
Przed końcem Eucharystii wręczona została statuet-
ka Fraternitatis gratiarum, którą co roku otrzymują osoby 
świeckie zasłużone dla gdańskiej prowincji. W tym roku przy-
znano ją dr Aleksandrze Modlińskiej za długoletnią i bezintere-
sowną pomoc lekarską franciszkanom w Polsce oraz ludziom 
potrzebującym w Kenii. Święto Prowincji zakończyło się uro-
czystymi nieszporami, którym przewodniczył o. Jerzy Norel. 

Za: www.franciszkanie.gdansk.pl    

http://www.jasnagora.com/
http://www.franciszkanie.gdansk.pl/
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50-LECIE POLSKIEJ MISJOLOGII. 
ZAKONNICY BYLI JEJ TWÓRCAMI 
 
Na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego trwają obchody 50lecia 
misjologii polskiej połączonej ze zjaz-
dem Stowarzyszenia Misjologów Pol-
skich oraz absolwentów misjologii 
ATK/UKSW. 
 
Obchody 50-lecia misjologii na UKSW 
rozpoczęły się wczoraj międzynarodową 
konferencją naukową: „50 lat misjologii 
na ATK / UKSW” (11-12.10.2019). W 
swoich wykładach misjolodzy z Polski i z 
Europy mówili o historii tej dziedziny 
nauk w Polsce i nie tylko, a także o jej 
perspektywach rozwoju. O. prof. Jaro-
sław Różański OMI wygłosił prowadza-
jący referat: „Misjologia warszawska na 
przestrzeni pięciu dekad”, natomiast o. 
prof. UKSW Wojciech Kluj OMI przed-
stawił „Dorobek naukowy katedry misjo-
logii w perspektywie półwiecza”, a ks. 
prof. KUL, dr hab. Andrzej Pietrzak, 
ukazał „Misjologię w Polsce poza 
UKSW”, mówiąc przede wszystkim o 
ośrodku lubelskich, a w mniejszym stop-
niu olsztyńskim, poznańskim i katowic-
kim. Dokonania misjologii oraz jej per-
spektywy rozwoju we Włoszech (Grego-
rianum, Urbanianum), Niemczech i Ho-
landii przedstawili ks. prof. Bryan Lobo 
SJ, o. prof. Paul Steffen SVD, prof. 
Klaus Vellguth i prof. Frans Vijsen. O 
współpracy międzynarodowej misjolo-

gów polskich mówił ks. prof. Jan Górski. 
Po południu o. prof. UKSW Tomasz 
Szyszka SVD mówił o „Znaczeniu sym-
pozjów misjologicznych oraz publikacji i 
wystaw w dorobku misjologii warszaw-
skiej”, a ks. dr hab. Franciszek Jabłoński 
o „Dorobku naukowym i publicystycznym 
członków Stowarzyszenia Misjologów 
Polskich”. 
 

 
„Za symboliczną datę powstania misjo-
logii na ATK w Warszawie uważa się 
dzień 23 kwietnia 1969 r., kiedy to w 
rocznicę męczeńskiej śmierci wielkiego 
misjonarza, św. Wojciecha, ks. Feliks 
Zapłata SVD rozpoczął wykłady zlecone 
z teologii przekazu misyjnego dla stu-
dentów z katechetyki. Pisząc o rozkwicie 
Akademii Teologii Katolickiej ks. Hiero-
nim E. Wyczawski zaznaczył, iż trwałym 
osiągnięciem rektoratu ks. Józefa Iwa-
nickiego była rozbudowa specjalizacji na 
poszczególnych wydziałach Akademii 
Teologii Katolickiej. Na Wydziale Teolo-
gicznym utworzono osiem tzw. „kierun-
ków studiów”, wśród których znalazł się 
„kierunek” teologii praktycznej . W ra-
mach tego kierunku utworzono sześć 

„specjalizacji”, wśród których znalazła 
się specjalizacja misjologii” – mówił o 
początkach misjologii o. Różański. 
Wspominał założycieli misjologii na ATK: 
o. dr. Feliksa Zapłatę SVD, prof. Włady-
sława Kowalaka SVD i dr. hab. Antonie-
go Kurka OMI. 
 
W sobotę 12 października, obyło się na 
UKSW spotkanie Stowarzyszenia Misjo-
logów Polskich, została odprawiona 
uroczysta Msza św. pod przewodnic-
twem misjologa ks. bpa Jana Piotrow-
skiego z Kielc. Po Eucharystii odbyło się 
spotkanie absolwentów misjologii, za-
równo studiów magisterskich, jak i licen-
cjackich oraz doktoranckich, w którym 
wzięło udział kilkadziesiąt osób. 
 
Misjologia jest to nauka teologiczna, 
której przedmiotem jest systematyczne 
ujęcie wiedzy o rozkrzewianiu wiary: 
przepowiadaniu Ewangelii i zakładaniu 
Kościoła wśród ludów nieznających 
Chrystusa. Działalność taka uzasadnia-
na jest teologicznie i pełni funkcję kry-
tycznej oceny realizacji dzieła misyjnego 
w świecie (również w ujęciu historycz-
nym). Misjologia katolicka zrodziła się 
Niemczech (w Münster), gdzie w roku 
1910 powstała właśnie pierwsza katedra 
misjologii. Od 1968 r. jest wykładana na 
ATK, a później UKSW w Warszawie, a 
od 2006 r. działa naukowe Stowarzy-
szenie Misjologów Polskich, skupiają-
cych prawie 50 osób.   Za: www.oblaci.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOWE MUZEUM  im. OJCA ŻELAZKA W CHLUDOWIE 
 
Cała koncepcja jest ułożona w taki sposób, że wystawa rozpo-
czyna się od jego miejsca rodzinnego dlatego, że okazuje się, 
iż w całej jego sytuacji duchowej bardzo dużą rolę odegrała 
rodzina i środowisko rodzinne, z którego wyszedł – powiedział 
o otwarciu Muzeum im. o. Mariana Żelazka w Chludowie o. Jan 
Wróblewski SVD, rektor Domu Misyjnego w Chludowie, w 
audycji „Aktualności dnia” w Radiu Maryja. 
 
W sobotę 12 października miało miejsce uroczyste otwarcie 
Muzeum imienia o. Mariana Żelazka SVD w Chludowie. 
 
– Mieliśmy plany, żeby to zrobić na święto patronalne św. Sta-
nisława Kostki, ale ksiądz biskup Szymon Stułkowski powie-
dział nam, że lepiej się to będzie wpisywało w Nadzwyczajny 
Miesiąc Misyjny, dlatego postanowiliśmy otworzyć w sobotę. 
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 Mszą święta 
koncelebrowaną pod przewodnictwem naszego prowincjała o. 
Sylwestra Grabowskiego. Homilię wygłosił nasz senior o. Ka-
zimierz. W koncelebrze zgromadzili się współbracia oraz za-
proszeni księża m.in. ksiądz Dawid Stelmach, delegat ks. abp. 
Stanisława Gądeckiego ds. misji na archidiecezje poznańską – 
mówił kapłan. 
Później przeszliśmy pod budynek nowego muzeum – konty-
nuował. 

 
– Gdzie odbyły się okolicznościowe wystąpienia. Zabrał tam 
głos ks. biskup Szymon Stułkowski, przemawiał również nasz 
prowincjał oraz nasz dostojny gość o. prof. Piotr Nawrot, któ-
remu jest odrobinę miejsca w tym muzeum poświęcone. Słowo 
wygłosił także przedstawiciel władz lokalnych Grzegorz Wojte-
ra, wójt gminy. Po tych przemówieniach nastąpiło przecięcie 
wstęgi, otwarcie i poświęcenie muzeum. Na zakończenie był 
mały poczęstunek w stylu indyjskim – powiedział o. Jan Wrób-
lewski. 
 
Ekspozycje w nowo otwartym muzeum są ułożone chronolo-
gicznie tak, aby odwiedzający mogli zapoznać się z historią 
życia o. Mariana Żelazka SVD. 
 
– Cała koncepcja jest ułożona w taki sposób, że wystawa roz-
poczyna się od jego miejsca rodzinnego dlatego, że okazuje 
się, iż w całej jego sytuacji duchowej bardzo dużą rolę odegra-
ła rodzina i środowisko rodzinne, z którego wyszedł. Kolejnym 
takim ważnym elementem, który ukształtował jego sylwetkę 
misyjną był pobyt w obozie koncentracyjnym w Dachau. Od 
tego momentu postanowił, że  O. To ewoluowało potem w 
bardzo wielką duchowość – podsumował werbista. 
                                                             Za: www.radiomaryja.pl    
 

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/10/oblaci.pl_-2.jpg
http://www.oblaci.pl/
http://www.radiomaryja.pl/
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MEDIALNY TOTUS 2019 DLA REDAKCJI 
KATOLICKIEJ PR KIEROWANEJ PRZEZ 

O. ANDRZEJA MAJEWSKIEGO SJ 
 
Naczelna Redakcja Programów Katolic-
kich Polskiego Radia, którą kieruje o. 
Andrzej Majewski SJ, otrzymała dziś 
nagrodę TOTUS TUUS medialny im. 
bpa Jana Chrapka za rok 2019. Nagroda 
została wręczona podczas uroczystej 
gali w Zamku Królewskim w Warszawie. 
Totusy są przyznawane od 19 lat każ-
dego roku w przeddzień Dnia Papie-
skiego przez Fundację „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. Otrzymują je osoby i insty-
tucje, które w szczególny sposób przy-
czyniają się do promocji nauczania św. 
Jana Pawła II lub poprzez swoje działa-
nia realizują wezwanie Papieża Polaka 
do obrony godności człowieka. Laureaci 
otrzymują srebrną statuetkę oraz nagro-
dę finansową w wysokości 50 tysięcy 
złotych. 
 

Nagrody przyznawane są w czterech 
kategoriach i w tym roku powędrowały 
do: 
 

Piotra Pałki w kategorii „Osiągnięcia w 
dziedzinie kultury chrześcijańskiej”; 
Charytatywnego Stowarzyszenia Nie-
sienia Pomocy Chorym „Misericordia” w 
Lublinie w kategorii „Promocja człowie-
ka, praca charytatywna i edukacyjno-
wychowawcza”; 
 

 
 

Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej 
„Promyczek” w kategorii „Propagowanie 

nauczania Jana Pawła II”; 
Naczelnej Redakcji Programów Katolic-
kich Polskiego Radia w kategorii „Totus 
medialny dla upamiętnienia bp. Jana 
Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu 
osoby i nauczania Jana Pawła II w me-
diach”. 
 
Przypomnijmy, że w roku 2015 medial-
nego Totusa otrzymała Redakcja jezuic-
kiego portalu DEON.PL 
 
W tym roku przyznano także Nagrodę 
Specjalną TOTUS TUUS 2019. Otrzy-
mał ją ks. prof. Michał Heller. 

 
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, a 
w szczególności naszemu Współbratu i 
jego Ekipie z Redakcji Programów Kato-
lickich Polskiego Radia. 

 Za: www.jezuici.pl  

________________________________________________________________________________________________________ 
 

VI ŚWIĘTO LAIKATU PIJARSKIEGO W LICHENIU 
 
Charyzmat założyciela Zakonu Pijarów – św. Józefa Kalasan-
cjusza, który nam pozostawił, opiera się na duchowości kala-
santyńskiej, posłannictwie pijarskim i życiu we wspólnocie. 
Nie tylko pijarzy mogą podejmować tę ścieżkę życia, ale także 
świeccy, wpisując się w laikat pijarski.   
 
W dniach 4-6 października w Licheniu odbyło się VI Święto 
Laikatu Pijarskiego, które przebiegało pod hasłem: W mocy 
Ducha Świętego. Spotkanie zgromadziło ok. 120 osób związa-
nych z dziełami pijarskimi tworzonymi przy placówkach i para-
fiach z całej Prowincji, z Centrów Kultury Calasanz, stowarzy-
szeń czy Bractwa Szkół Pobożnych, które wspierają działania 
pijarów z placówek z Jeleniej Góry, Krakowa, Katowic, Pozna-
nia, Bolesławca, Bolszewa, Rzeszowa, Elbląga, Warszawy, 
Łowicza w tym siostry pijarki z Krakowa i Rzeszowa. 
 
Święto Laikatu odbywa się co dwa lata. Jest ono nierozerwal-
nie połączone ze Spotkaniami Formacyjnymi. Te dwa wyda-
rzenia występują co roku naprzemiennie. Mają na celu wspólną 
integrację współpracowników świeckich, wymienianie doświad-
czeń, udział w konferencjach tematycznych oraz wspólnej 
modlitwie. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania był 
Duch Święty. Dlatego też wygłoszone konferencje poruszały 
różne Jego aspekty. Tematem pierwszej były Dary Ducha 
Świętego. Wyróżniamy charyzmaty i dary – mówił pierwszy 
prelegent, o. Piotr Różański. Dary są to łaski od Pana Boga, 
indywidualne, a charyzmaty otrzymuję, żeby służyć innym. Pan 
Bóg powołując nas do pracy z dziećmi daje nam charyzmaty, 
abyśmy je realizowali w duchu kalasantyńskim – udzielił nam 
łaski do pełnienia tego obowiązku – tłumaczył w dalszej część. 
Bóg kieruje słowo do nas, ale też do tych, do których zaraz 
pójdziemy – by służyć innym, by cieszyć się darami Ducha 
Świętego w codziennym życiu. Ważne, aby w naszym sercu 
była dyspozycja do przyjęcia Ducha Świętego, a On sam bę-
dzie działał. Zaprośmy Go, by jego moc była w nas obecna – 
zakończył swoją konferencję o. Piotr. Tematem drugiej konfe-
rencji był Duch Święty w sztuce. Duch Święty to wielka tajem-
nica wiary, a co dopiero przestawiać go w sztuce – rozpoczął 

o. Eugeniusz Grzywacz. Wizja Ducha Świętego jest niewyob-
rażalna, dlatego tak często jest go ciężko przedstawić, który 
jest samą energią miłości. Dlatego często jest przedstawiany 
jako symbol – gołębicy, ognia, wiatru – starał się wytłumaczyć 
podczas swojej konferencji. Tak jak nikt nie potrafi namalować 
prądu elektrycznego, nikt nie potrafi namalować Ducha Świę-
tego. Poznajemy niewidzialne rzeczy po ich działaniu, tak sa-
mo jest z Duchem Świętym, biada nam, gdyby go zabrakło. O. 

Eugeniusz przytoczył również symbole Ducha Świętego, jakie 
wymieniane są w Piśmie Świętym oraz jak przedstawiają je 
artyści w swoich dziełach. 
 

 
 
Podczas sobotniej Eucharystii, której przewodniczył i wygłosił 
homilię o. Józef Tarnawski, przytoczone zostały trzy obrazy, 
które ukazują właśnie rolę osób dorosłych w Kościele. Jest ona 
ściśle powiązana z działaniem Ducha Świętego. Rzeźbiarz, 
nauczyciel, ojciec, matka próbują oddzielić to, co jest brudem, 
nawarstwieniem, by odkryć piękno człowieka, by wydobyć to, 
co jest dobre. Byśmy nie rzeźbili po swojemu, ale wydobywali 
zamysł Boży, musimy być prowadzeni przez Ducha Świętego – 
mówił o. Józef. Drugi obraz odnosił się do Adhortacji Christus 
Vivit papieża Franciszka, w którym nawiązał do Proroctwa 
Joela. My – Starcy będziemy mieli sny, a młodzi proroctwa. 
Mamy sny tego, co było, naszymi przeżyciami, wydarzeniami – 
naszą mądrością. Młodzi – radość, marzenia. Jeśli się nie 
spotkają, to nie zrealizują – potrzebują nas, aby wydało owoc 

http://www.jezuici.pl/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/10/pijarzy.pl_-1.jpg
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w życiu. O. Józef porównał nas do kobierca – Bóg tka kobie-
rzec – to różne wydarzenia z naszego życia, a my na tym się 
koncentrujemy. Młodzi widzą, to co pogmatwane, poplątane – 
my musimy pomóc im odwrócić, zobaczyć, co piękne. Poma-
gać odwracać na drugą stronę z pomocą Ducha Świętego. 
Trzecie porównanie było porównaniem Kościoła do kajaka. 

Osoby starsze pozwalają odczytać kurs, a młodzi wiosłują z 
całych sił. Jeśli nie wsiądziemy, popłyną w każdą stronę, ale 
możemy pokazać im kurs, bieg życia, lepszą stronę. Duch 
Święty jest nam w tym niezbędny. Oto prośmy – aby w nas 
nieustannie działał – zakończył o. Józef Tarnawski. 

Za: www.diecezja-torun.pl   
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Prośba o modlitwę w intencji 

O. MACIEJA ZIĘBY OP 
 
„Bardzo prosimy o modlitwę w intencji o. 
Macieja Zięby, który w ciężkim stanie 
przebywa w szpitalu" – napisał na Face-
booku Instytut Tertio Millenio, którego 
dominikanin Maciej Zięba jest założycie-
lem.  

 

O. Maciej Zięba by prowincjałem domi-
nikanów w latach 1998-2006, zaś w 
latach 2002-2005 był wiceprzewodni-
czącym KWPZM. Jest znanym krzewi-
cielem nauki społecznej  św. Jana Pawła 
II, do 2010 r. był dyrektorem Europej-
skiego Centrum Solidarności w Gdań-
sku. Polecamy go modlitwie wszystkich 
czytelników Biuletynu.           Red  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DEON LIDEREM PORTALI O TEMATYCE RELIGIJNEJ 
 
DEON.pl jest najpopularniejszym w Polsce serwisem o tematy-
ce religijnej. W sierpniu odwiedziło na 1,22 mln czytelników! 
 
W czołówce popularnych serwisów religijnych jest także 
Gosc.pl i polska edycja Aleteia.org, której partnerem Katolicka 
Agencja Informacyjna – wynika z badania Gemius/PBI przyto-
czonego przez serwis Wirtualnemedia.pl 
 
Wirtualnemedia.pl podają, że zgodnie z badaniem Gemius/PBI 
w sierpniu odwiedziło Deon.pl 1,22 mln realnych użytkowników, 
co stanowi 4,36 proc. wszystkich polskich internautów. Wyko-
nali oni na stronie 8,07 mln odsłon. 
 
10 lat portalu DEON.pl 

 
We wrześniu tego roku jezuicki portal obchodził swoje 10. uro-
dziny. Redakcja zaprosiła do wspólnego świętowania wszyst-
kich czytelników, którzy mogli brać udział w spotkaniach i wy-
darzeniach na żywo lub za pośrednictwem transmisji live. 
Wśród zaproszonych byli m.in. Adriana Porowska, Szymon 
Hołownia, Karolina Korwin Piotrowska, Grzegorz Kramer SJ i 
Marcin Jakimowicz. Ostatnim punktem urodzin był koncert 
„Pełni nadziei„, który bezpośrednio. 
 
Mszę świętą w intencji czytelników i redakcji portalu odprawił 
abp Grzegorz Ryś, który powiedział m.in.: „Życzenia jakie mam 
dla was, to: zobaczcie Jezusa w te 10. rocznicę powstania, z 
jego możliwościami i zobaczcie granicę swoich możliwości. To 
człowiekowi w Kościele dobrze robi. Zobaczcie dokąd sięga 
wasze słowo, dokąd sięga wasza aktywność a dokąd nie sięga. 
Tam gdzie my już nie sięgamy, gdzie nie ma już naszych za-
sług, życzeń i słów, tam jest przestrzeń zbawienia i przestrzeń 
ofiary Boga ” 
 
„Jakieś 11 lat temu w wydawnictwie WAM powstała idea, żeby 
wejść na poważnie z ewangelizacją do sieci. Za pomysłem stał 
ówczesny pracownik wydawnictwa, a dziś prowincjał jezuitów 
Jakub Kołacz SJ. Teraz żyjemy w erze Szustaka, Rysia, wielu 
blogów, vlogów i projektów ewangelizacyjnych, ale jak my 
zaczynaliśmy, to naprawdę było biednie. Udało nam się wnieść 
sporo świeżości i nowej energii” – mówi Piotr Żyłka, redaktor 
naczelny portalu w rozmowie z KAI. Jednocześnie wskazuje, 
że misja DEON.pl choć wyrastająca bezpośrednio z duchowo-
ści ignacjańskiej, kształtowana jest również przez czytelników. 

„Próbujemy tłumaczyć im naszą perspektywę, nasz punkt wi-
dzenia, ale najpierw uważnie ich słuchamy, próbujemy zrozu-
mieć” – mówi red. naczelny portalu. 
 
„Przez te lata udało nam się zgromadzić spore grono stałych 
odbiorców. Można powiedzieć, że teraz chcemy razem z nimi 
iść w głąb. DEON.pl jest młodym zespołem, dorastamy i doj-
rzewamy razem z naszymi czytelnikami” – dodaje Piotr Żyłka. 
 
Z okazji 10. urodzin portalu redakcja przygotowała również 
nową odsłonę strony DEON.pl, którą zaprezentowano 16 wrze-
śnia. O tym, co się zmieniło, możecie przeczytać pod tym lin-
kiem>> 
 
Serwis skierowany do świadków Jehowy liderem  
w kategorii wyświetleń 

 
Jak wskazują badania Gemius/PB, serwis internetowy „Gościa 
Niedzielnego” zanotował 12,09 mln odsłon przy 765,1 tys. 
odwiedzających. W Deon.pl internauta wykonał średnio 6,6 
odsłony, a w Gosc.pl – 15,8 odsłony. 
 
Jeszcze lepszy wynik osiągnęła pod tym względem witryna 
jw.org skierowana do świadków Jehowy – 307,5 tys. użytkow-
ników wygenerowało tam 14,65 mln odsłon. Na każdego użyt-
kownika przypadło zatem średnio 47,6 odsłony. 
 
Po ponad milion odsłon zanotowały serwis tygodnika katolic-
kiego „Niedziela” – Niedziela.pl (300,4 tys. użytkowników i 1,68 
mln odsłon), Wiara.pl (381,9 tys. użytkowników i 1,49 mln od-
słon) oraz Opoka.org.pl (367,8 tys. użytkowników i 1,09 mln 
odsłon), a po prawie milion – Stacja7.pl (427,5 tys. odwiedzają-
cych i 980,9 tys. odsłon), Brewiarz.pl (199,7 tys. użytkowników i 
944 tys. odsłon) oraz Aleteia.org (466,3 tys. odwiedzających i 
938,4 tys. odsłon). 
 
Wzrosty i spadki liczby użytkowników 

 
Badanie pokazuje jednak również spadki. Z miesiąca na mie-
siąc DEON.pl zanotował spadek o 272 tys. użytkowników (18,2 
proc.) i 375,9 tys. odsłon (4,4 proc.). Zmalała też liczba odwie-
dzających Brewiarz.pl (o 79,7 tys. czyli 28,5 proc.), Niedziela.pl 
(o 7,3 tys., 2,4 proc.) i jw.org (o 3,6 tys., 1,2 proc.). 
 
Gosc.pl zyskał z kolei 167,5 tys. odwiedzających i 4,66 mln 
odsłon (to odpowiednio 28 i 62,7 proc. w górę). Stacja7.pl osią-
gnęła wzrost o 160,8 tys. użytkowników i 173,1 tys. odsłon 

http://www.diecezja-torun.pl/
https://wf2.xcdn.pl/files/19/10/13/966163_bQWQ_File0603_83.jpg
https://www.deon.pl/po-godzinach/film/byc-z-wykluczonymi--spotkanie-z-adriana-porowska-10-urodziny-deonpl,564488
https://www.deon.pl/po-godzinach/film/wspolny-dom-czy-wspolny-smietnik-spotkanie-z-szymonem-holownia,568051
https://www.deon.pl/po-godzinach/film/wspolny-dom-czy-wspolny-smietnik-spotkanie-z-szymonem-holownia,568051
https://www.deon.pl/po-godzinach/film/lewaczka-i-ksiadz-czyli-prawdziwe-wrzenie,568510
https://www.deon.pl/po-godzinach/film/nowy-powiew-ducha-spotkanie-z-marcinem-jakimowiczem,572803
https://www.deon.pl/po-godzinach/film/pelni-nadziei---koncert-na-10-urodziny-deonpl,572830
https://www.deon.pl/kosciol/abp-rys-przedziwne-slowo-na-10-urodziny-deonpl-bardzo-pouczajace,565808
https://www.deon.pl/kosciol/abp-rys-przedziwne-slowo-na-10-urodziny-deonpl-bardzo-pouczajace,565808
https://www.deon.pl/wiara/jak-zmienil-sie-deon-oto-przeglad-zmian-i-nowosci,562636?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=Tygodniowka_20.09.2019
https://www.deon.pl/wiara/jak-zmienil-sie-deon-oto-przeglad-zmian-i-nowosci,562636?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=Tygodniowka_20.09.2019
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(60,3 i 21,4 proc.), a Wiara.pl o 91,8 tys. użytkowników i 147,9 
tys. odsłon (31,6 i 11 proc.). 
 

Z kolei liczba odwiedzających Gloria.tv zwiększyła się o 193,7 
tys., czyli aż o 114,3 proc.                                 Za: www.deon.pl  

 
 

 

Refleksja tygodnia 
 
 

 

HOMILIA PAPIEŻA NA KANONIZACJĘ KARD. NEWMANA COr I INNYCH ŚWIĘTYCH 
 

 

 

„Twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17, 19). Jest to punkt docelowy 
dzisiejszej Ewangelii, ukazujący nam pielgrzymowanie wiary. 
Na tej drodze wiary widzimy trzy etapy, wyznaczone przez 
uzdrowionych trędowatych, którzy błagają, idą i dziękują. 
 
Po pierwsze, błagać. Trędowaci znajdowali się w strasznym 
położeniu, nie tylko z powodu choroby, która rozpowszechnio-
na jest również dzisiaj i którą trzeba zwalczać ze wszystkich sił, 
ale także z powodu wykluczenia społecznego. W czasach 
Jezusa byli uważani za nieczystych i jako tacy musieli być 
izolowani, odosobnieni (por. Kpł 13,46). Istotnie widzimy, że 
kiedy szli do Jezusa, „zatrzymali się z daleka” (por. Łk 17, 12). 
Jednak chociaż ich położenie odsuwało ich na bok, wzywali 
Jezusa, jak mówi Ewangelia „głośno” (w. 13). Nie dali się spa-
raliżować ludzkimi wykluczeniami i wołali do Boga, który nikogo 
nie wyklucza. W taki właśnie sposób skracają się dystanse, 
powstaje się z samotności: nie zamykając się w sobie i w swo-
ich żalach, nie myśląc o osądach innych ludzi, lecz przyzywa-
jąc Pana, ponieważ Pan słyszy wołanie tych, którzy są samotni. 
Podobnie jak owi trędowaci, również my wszyscy potrzebujemy 
uzdrowienia. Potrzebujemy uzdrowienia z nieufności wobec 
samych siebie, wobec życia i przyszłości; z wielu obaw; z wad, 
których jesteśmy niewolnikami; z wielu zamknięć, uzależnień i 
przywiązań: z gier, pieniędzy, telewizji, telefonów komórko-
wych, osądów innych osób. Pan uwalnia i uzdrawia serce, jeśli 
Go wzywamy, jeśli mówimy do niego: „Panie, wierzę, że mo-
żesz mnie uzdrowić; ulecz mnie od moich zamknięć; Jezu, 
wyzwól mnie od zła i lęku”. Trędowaci jako pierwsi w tej Ewan-
gelii przyzywają imienia Jezusa. Następnie uczynią to również 
niewidomy i łotr na krzyżu: ludzie potrzebujący wzywają imienia 
Jezusa, które oznacza Bóg zbawia. Wzywają Boga po imieniu, 
wprost i spontanicznie. Wzywanie po imieniu jest oznaką zau-
fania, a Pan to lubi. W ten sposób rozwija się wiara, z ufnym 
wezwaniem, zanosząc Jezusowi to, kim jesteśmy, z otwartym 
sercem, nie ukrywając naszej nędzy. Codziennie przyzywajmy 
imienia Jezusa: Bóg zbawia. Powtarzajmy je: jest to modlitwa. 
Trzeba powiedzieć „Jezus” i modlić się. Modlitwa jest bramą 
wiary, modlitwa jest lekarstwem serca. 
 
Drugi słowo to iść. To drugi etap. W dzisiejszej krótkiej Ewan-
gelii pojawia się kilkanaście czasowników mówiących o ruchu. 
Ale uderzające jest przede wszystkim to, że trędowaci nie zo-
stają uzdrowieni, gdy stoją nieporuszeni przed Jezusem, ale 
później, gdy idą: „A gdy szli, zostali oczyszczeni”, mówi Ewan-
gelia (w. 14). Zostają uzdrowieni, idąc do Jerozolimy, to zna-
czy, idąc pod górę. Zostajemy oczyszczeni podczas pielgrzym-
ki życia, pielgrzymki która często prowadzi pod górę, ponieważ 
prowadzi ku temu, co w górze. Wiara wymaga pielgrzymowa-
nia, wyjścia, działa cuda, jeśli wydostaniemy się z naszych 
uspokajających pewników, jeśli opuścimy nasze kojące porty, 
nasze wygodne gniazdka. Wiara rośnie wraz z darem i rozwija 
się wraz z podejmowaniem ryzyka. Tak, wzrasta wraz z podej-
mowaniem ryzyka. Wiara posuwa się naprzód, gdy idziemy 
przed siebie wyposażeni w zaufanie do Boga. Wiara przeciera 
sobie szlaki przez pokorne i konkretne kroki, podobnie jak 
pokornymi i konkretnymi były droga trędowatych i kąpiel w 
Jordanie Naamana (por. 2 Krl 5, 14-17). Dotyczy to również 

nas: rozwijamy się w wierze z pokorną i konkretną miłością, z 
codzienną cierpliwością, wzywając Jezusa i idąc naprzód. 
 

 
 
W drodze trędowatych jest jeszcze jeden interesujący aspekt: 
poruszają się razem. „Szli” i „zostali oczyszczeni”, mówi Ewan-
gelia (w. 14), zawsze w liczbie mnogiej: wiara to także piel-
grzymowanie razem, nigdy samotnie. Nigdy. Ale kiedy zostali 
uzdrowieni, to dziewięciu poszło swoją drogą, a tylko jeden 
powrócił, żeby podziękować. Jezus wyraził wówczas całe swe 
rozgoryczenie: „Gdzie jest dziewięciu?” (w. 17). Wygląda na to, 
że od jedynego, który wrócił, domaga się zdania sprawy o 
pozostałych dziewięciu. To prawda, naszym zadaniem, nas, 
którzy jesteśmy tutaj, by sprawować Eucharystię, to znaczy 
czynić dzięki – naszym zadaniem jest zatroszczenie się o tych, 
którzy przestali iść, tych, którzy zagubili drogę: my wszyscy 
jesteśmy opiekunami braci nieobecnych. Orędujemy za nimi, 
jesteśmy za nich odpowiedzialni, to znaczy powołani, aby za 
nich odpowiedzieć, wziąć ich sobie do serca. Czy chcesz wzra-
stać w wierze? Ty, który dziś tutaj jesteś, czy chcesz wzrastać 
w wierze? Zatroszcz się o brata nieobecnego, o nieobecną 
siostrę. 
 
Błagać, iść i dziękować: to ostatni etap. Tylko temu, który dzię-
kuje Jezus mówi: „Twoja wiara cię uzdrowiła” (w. 19). Jest nie 
tylko zdrowy, lecz także zbawiony. Mówi to nam, że punktem 
docelowym nie jest zdrowie, nie jest dobre samopoczucie, ale 
spotkanie z Jezusem. Zbawienie nie polega na wypiciu szklanki 
wody, żeby być w formie, lecz pójściu do źródła, którym jest 
Jezus. Jedynie On wyzwala od zła, jedynie On, i uzdrawia 
serce, tylko spotkanie z Nim zbawia, czyni życie pełnym i pięk-
nym. Kiedy spotykamy Jezusa, spontanicznie rodzi się dzięk-
czynienie, ponieważ odkrywamy najważniejszą rzecz w życiu: 
nie otrzymanie łaski ani rozwiązanie problemu, lecz przyjęcie 
Pana życia. I to jest w życiu najważniejsze – przyjęcie Pana 
życia. 
 
Miło widzieć, że ten uzdrowiony człowiek, który był Samaryta-
ninem, wyraża radość całym sobą: wychwala Boga donośnym 
głosem, upada na twarz, dziękuje (por. ww. 15-16). Kulminacją 
drogi wiary jest życie w dziękczynieniu. Możemy zadać sobie 
pytanie: czy my, mający wiarę, przeżywamy dni jako ciężar, 
który trzeba znieść, czy też uwielbienie, które należy składać? 
Czy skupiamy się na sobie czekając, by prosić o kolejną łaskę, 

http://www.deon.pl/
https://www.romasette.it/wp-content/uploads/canonizzazioni_13ott2019.jpg
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czy też znajdujemy radość w dziękczynieniu? Kiedy dziękuje-
my, Ojciec się wzrusza i obdarza nas Duchem Świętym. Dzięk-
czynienie nie jest kwestią uprzejmości, etykiety, lecz kwestią 
wiary. Serce, które dziękuje, jest zawsze młode. Mówienie 
„Dziękuję Ci, Panie”, gdy się budzimy, w ciągu dnia, przed 
pójściem spać, jest środkiem zapobiegającym. Słuchajcie 
uważnie: powiedzenie „dziękuję” jest środkiem zapobiegającym 
starzeniu się serca, ponieważ serce się starzeje i nabiera złych 
nawyków. Podobnie w rodzinie, między małżonkami: pamię-
tajmy, by podziękować. „Dziękuję” to słowo najprostsze i naj-
bardziej dobroczynne. 
 
Błagać, iść, dziękować. Dzisiaj dziękujemy Panu za nowych 
świętych, którzy pielgrzymowali w wierze, a których teraz przy-
zywamy jako orędowników. Trzy z nich są zakonnicami i uka-
zują nam, że życie zakonne jest drogą miłości na egzystencjal-

nych peryferiach świata. Natomiast święta Małgorzata Bays 
była krawcową i ukazuje nam, jak potężna jest prosta modlitwa, 
wytrwała cierpliwość, ciche darowanie siebie: przez te rzeczy 
Pan ożywił w niej blask Paschy, w jej pokorze. To świętość 
życia powszedniego, o której mówi święty kardynał Newman, 
który stwierdził: „Chrześcijanin posiada głęboki, milczący, ukry-
ty pokój, którego świat nie widzi […] Chrześcijanin jest wesoły, 
prosty, miły, łagodny, uprzejmy, uczciwy, skromny, bezpreten-
sjonalny […] w jego postawie jest tak niewiele niezwykłości czy 
efektowności, że na pierwszy rzut oka można go z łatwością 
wziąć za zwyczajnego człowieka” („Parochial and Plain Ser-
mons”, V, 5). Prośmy, abyśmy byli takimi „łagodnymi światłami” 
pośród mroków świata. Jezu, „pozostań z nami, a my zacznie-
my jaśnieć, tak jak Ty jaśniejesz, aby być światłem dla innych” 
(„Meditations on Christian Doctrine”, VII,3). Amen. tłum. o. 
Stanisław Tasiemski OP           Za: KAI 

 
 
 

 
 
 
 

 Wiadomości zagraniczne  
 

 
 

 

PAPIEŻ KANONIZOWAŁ PIĘCIORO ŚWIĘTYCH 

 
 

O znaczeniu dziękczynienia w życiu 
chrześcijanina Papież Franciszek mówił 
dając Kościołowi pięcioro nowych świę-
tych. Zostali oni kanonizowani w czasie 
uroczystej Mszy na Placu św. Piotra. Są 
to angielski konwertyta z anglikanizmu, 
kard. John Henry Newman, trzy siostry 
zakonne: Dulce Lopes Pontes, opiekun-
ka ubogich zwana brazylijską Matką 
Teresą, Włoszka Józefina Vannini, zało-
życielka Zgromadzenia Córek św. Kami-
la, Maria Teresa Chiramel Mankidiyan, 
hinduska zakonnica i założycielka Zgro-
madzenia Świętej Rodziny, oraz Margu-
erite Bays, szwajcarska mistyczka i 
stygmatyczka. Wszyscy żyli w XIX i XX 
wieku.  
 

Dziękując za nowych świętych Franci-
szek podkreślił, że na co dzień pielgrzy-

mowali oni w wierze i dlatego teraz mo-
żemy przyzywać ich jako orędowników. 
 
“ Trzy z nowych świętych to zakonnice, 
które ukazują nam, że życie zakonne 
jest drogą miłości na egzystencjalnych 
peryferiach świata. Natomiast św. Mał-
gorzata Bays była krawcową i pokazuje 
nam, jak potężna jest prosta modlitwa, 
wytrwała cierpliwość, ciche darowanie 
siebie: przez te rzeczy Pan ożywił w niej 
blask Paschy – podkreślił Franciszek. – 
To świętość życia powszedniego, o 
której mówi św. kardynał Newman, który 
stwierdził: «Chrześcijanin posiada głę-
boki, milczący, ukryty pokój, którego 
świat nie widzi. Chrześcijanin jest rado-
sny, prosty, miły, łagodny, uprzejmy, 
uczciwy, skromny, bezpretensjonalny w 
jego postawie jest tak niewiele niezwy-

kłości czy efektowności, że na pierwszy 
rzut oka można go z łatwością wziąć za 
zwyczajnego człowieka». Prośmy, aby-
śmy byli takimi «łagodnymi światłami 
pośród mroków świata». ” 
 
W homilii kanonizacyjnej Papież komen-
tował scenę uzdrowienia trędowatych, 
którą przywołuje niedzielna Ewangelia. 
Podkreślił, że nie dali się oni sparaliżo-
wać ludzkimi wykluczeniami i wołali do 
Boga, który nikogo nie wyklucza. Franci-
szek wskazał, że podobnie jak owi trę-
dowaci i my potrzebujemy uzdrowienia. 
“ Potrzebujemy uzdrowienia z nieufności 
wobec samych siebie, wobec życia i 
przyszłości; z wielu obaw; z wad, których 
jesteśmy niewolnikami; z wielu za-
mknięć, uzależnień i przywiązań: z gier, 
pieniędzy, telewizji, telefonów komórko-

http://www.pallotyni.pl/


8-14 października 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              41/2019 (554)

 9 

wych, osądów innych osób. Pan uwalnia 
i uzdrawia serce, jeśli Go wzywamy, jeśli 
mówimy do niego: «Panie, wierzę, że 
możesz mnie uzdrowić; ulecz mnie od 
moich zamknięć, Jezu, wyzwól mnie od 
zła i lęku» - mówił Franciszek. – Trędo-
waci jako pierwsi w tej Ewangelii przy-
zywają imienia Jezusa. Następnie uczy-
nią to również niewidomy i łotr na krzy-
żu: ludzie potrzebujący wzywają imienia 
Jezusa, które oznacza Bóg zbawia. ” 
 
Papież podkreślił, że wzywanie Boga po 
imieniu jest oznaką zaufania. „W ten 
sposób rozwija się wiara, z ufnym we-
zwaniem, zanosząc Jezusowi to, kim 
jesteśmy, z otwartym sercem, nie ukry-
wając naszej nędzy. Codziennie przyzy-
wajmy imienia Jezusa: Bóg zbawia. 
Powtarzajmy je: jest to modlitwa” – mó-
wił Franciszek podkreślając, że modlitwa 
jest bramą wiary, modlitwa jest lekar-
stwem serca. Przypomniał też, że trę-
dowaci zostali oczyszczeni nie gdy stali 

nieporuszeni przed Jezusem, ale gdy za 
Nim poszli. 
 
“ Zostajemy oczyszczeni podczas piel-
grzymki życia, pielgrzymki która często 
prowadzi pod górę, ponieważ prowadzi 
ku temu, co w górze. Wiara wymaga 
pielgrzymowania, wyjścia, działa cuda, 
jeśli wydostaniemy się z naszych dosto-
sowujących się pewników, jeśli opuści-
my nasze kojące porty, nasze wygodne 
gniazdka – mówił Papież. – Wiara rośnie 
wraz z darem i rozwija się wraz z po-
dejmowaniem ryzyka. Wiara posuwa się 
naprzód, gdy idziemy przed siebie wy-
posażeni w zaufanie do Boga. ” 
 
Papież przypomniał, że „wiara to piel-
grzymowanie razem, nigdy samotnie”. 
Wskazał, że tylko do jednego z trędowa-
tych, który wrócił podziękować Jezus 
mówi „Twoja wiara cię uzdrowiła”. Mówi 
to nam, że punktem docelowym nie jest 
zdrowie, nie jest dobre samopoczucie, 
ale spotkanie z Jezusem.  

“ Zbawienie nie polega na wypiciu 
szklanki wody, żeby być w formie, lecz 
pójściu do źródła, którym jest Jezus. 
Jedynie On wyzwala od zła i uzdrawia 
serce, tylko spotkanie z Nim zbawia, 
czyni życie pełnym i pięknym – mówił 
Papież. – Kiedy spotykamy Jezusa, 
spontanicznie rodzi się dziękczynienie, 
ponieważ odkrywamy najważniejszą 
rzecz w życiu: nie otrzymanie łaski ani 
rozwiązanie problemu, lecz przyjęcie 
Pana życia. Kulminacją drogi wiary jest 
życie w dziękczynieniu. Możemy zadać 
sobie pytanie: czy my, mający wiarę, 
przeżywamy dni jako ciężar, który trzeba 
znieść, czy też uwielbienie, które należy 
składać? Czy skupiamy się na sobie 
czekając, by prosić o kolejną łaskę, czy 
też znajdujemy radość w dziękczynie-
niu? Kiedy dziękujemy, Ojciec się wzru-
sza i obdarza nas Duchem Świętym. 
Dziękczynienie nie jest kwestią uprzej-
mości, etykiety, lecz kwestią wiary. Ser-
ce, które dziękuje, jest zawsze młode. ” 

Za: www.vaticannews.va 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ŻYCIORYSY CZWORGA NOWYCH 
ŚWIĘTYCH OSÓB KONSEKROWANYCH 

 
Wśród pięciorga nowych świetych kanonizowanych w 
niedzielę przez papieża Franciszka znalazły się cztery oso-
by konsekrowane. Oto ich krótkie życiorysy: 
 

ŚW. JAN HENRYK (JOHN HENRY) NEWMAN COr 
 
Urodził się 21 lutego 1801 w Londynie. Studiował w Oksfordzie 
teologię anglikańską, a 13 czerwca 1824 został ordynowany na 
pastora w Kościele anglikańskim. Z katolicyzmem zetknął się 
przy okazji podróży do Włoch. Po powrocie do Anglii założył w 
1833 Ruch Oksfordzki – anglikański ruch odnowy, którego 
głównym celem było odkrywanie na nowo dziedzictwa katolic-
kiego w anglikańskiej liturgii, teologii i strukturze kościelnej. 
 
Po kilku latach studiów nad pismami Ojców Kościoła, rozmy-
ślaniach i modlitwie Newman doszedł do przekonania, że to nie 
Kościół katolicki pobłądził w swym nauczaniu, ale przeciwnie – 
angielski Kościół narodowy daleko odszedł od pierwotnego 
depozytu wiary. Jesienią 1845 zdecydował się zmienić wyzna-
nie i 9 października tegoż roku został oficjalnie przyjęty do 
Kościoła katolickiego. 
 
Po studiach w Rzymie przyjął katolickie święcenia kapłańskie w 
październiku 1846. W rok później założył w Birmingham orato-
rium filipinów. Z tym zgromadzeniem księży, założonym w XVI 
w. przez św. Filipa Nereusza, spotkał się w czasie swoich stu-
diów w Rzymie i sam do niego wstąpił. W okresie ostrych kon-
fliktów między Kościołem a ruchami mieszczańskimi w XIX w. 
ks. Newman został pomówiony o nadmierny liberalizm i musiał 
się usunąć z życia kościelnego. W tym czasie pisał dzieła, 
które z czasem weszły do klasyki teologii duchowości. 
 
Leon XIII w pełni rehabilitował dawnego konwertytę i 12 maja 
1879 r. obdarzył go godnością kardynalską. John Henry New-
man zmarł 11 sierpnia 1890 r. w Birmingham. 

 

 
 
W teologii katolickiej przyczynił się do ugruntowania koncepcji 
rozwoju dogmatów. Jego myśl, ukształtowana głównie przez 
Ojców Kościoła, wywarła duży wpływ na teologię katolicką. 
Napisał wiele dzieł teologicznych, m.in.: “O rozwoju doktryny 
chrześcijańskiej” (1845, wyd. pol. 1957), “Apologia pro vita sua” 
(1864; 1948), powieść “Kaliksta” (1859; 1871). Dla wielu teolo-
gów nazwisko kard. Newmana kojarzy się często z jego słyn-
nym stwierdzeniem z listu do księcia Norfolk: “Jeśli – co wydaje 
mi się całkiem nieprawdopodobne – musiałbym wznieść toast 
za religię, wypiłbym zdrowie papieża. Ale wcześniej wypiłbym 
za sumienie, a potem dopiero za papieża”. 
 
Proces beatyfikacyjny kard. Newmana rozpoczęto w archidie-
cezji Birmingham w 1986. W lutym 1989 wydano dekret o waż-
ności procesu beatyfikacyjnego, a w niespełna dwa lata później 
– 22 stycznia 1991 – św. Jan Paweł II podpisał dekret o hero-
iczności cnót. 3 lipca 2009 Benedykt XVI upoważnił Kongrega-
cję Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu uznającego 
cud uzdrowienia za wstawiennictwem kardynała, po czym 19 
września 2010 w Cofton Park w Birmingham osobiście ogłosił 
go błogosławionym. 
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ŚW. S. DULCE (MARIA RITA DO SOUSA BRITO LOPES PONTES) 
 
Urodziła się 6 maja 1914 w mieście Salvador – stolicy stanu 
Bahia na wschodnim wybrzeżu Brazylii jako drugie dziecko w 
wielodzietnej rodzinie dentysty, profesora miejscowego uniwer-
sytetu. Chociaż jej matka, Dulce, zmarła w wieku 26 lat, gdy 
Maria Rita miała 6 lat, jej dzieciństwo było szczęśliwe, a ro-
dzeństwo i krewni starali się wynagrodzić jej stratę matki, którą 
bardzo kochała. Pewnego dnia ze swą ciotką odwiedziła przy-
tułek dla ubogich, a widok ludzkiej biedy i cierpień wstrząsnął 
nią tak bardzo, że postanowiła poświęcić swoje życie cierpią-
cym. 
 
Od najmłodszych lat bardzo lubiła się modlić, zwłaszcza do św. 
Antoniego, który był jej ukochanym patronem. Prosiła też Boga, 
aby wskazał jej, czy ma wybrać drogę życia zakonnego. Osta-
tecznie w wieku 19 lat, po ukończeniu studium nauczycielskie-
go, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek od Niepokala-
nego Poczęcia Matki Bożej w Sergipe i w rok później złożyła 
śluby, przyjmując imię zakonne Dulce (Słodka) na pamiątkę 
swej matki. Wkrótce też wróciła do Bahia, rozpoczynając po-
sługę w ubogich wspólnotach w Alagados i Itapagipe. W tymże 
1934 r. powołała do życia Związek Robotniczy św. Franciszka 
– pierwszy chrześcijański ruch robotniczy w Salvadorze. W 3 
lata później założyła Kółko Robotnicze w Bahia. Działania ta, a 
zwłaszcza jej niezmordowana praca z najbiedniejszymi zyskały 
jej szybko przydomek Siostry Dulce od Ubogich i Dobrego 
Anioła z Bahia. 
 

 
 
Chorych i cierpiących odwiedzała w ich domach, a w poszuki-
waniu niezbędnych środków, żywności, lekarstw i wszelkiej 
innej pomocy zwracała się do miejscowych przedsiębiorców i 
przyjaciół. Hasłem jej życia i poczynań były słowa: „Kochać i 
służyć najbardziej potrzebującym, jakby przyjmował ich sam 
Chrystus”. 
 
W 1946 rozpoczęła działalność w tymczasowym schronisku w 
pobliżu swego klasztoru, gdzie mogła przyjąć nawet 700 cho-
rych, których sprowadzała z ulic miasta. Dziś Stowarzyszenie 
Dzieł Społecznych im. Siostry Dulce jest największą organiza-
cją pozarządową na północy i północnym wschodzie Brazylii, 
przyjmując w swych 11 placówkach całkowicie bezpłatnie po-
nad milion potrzebujących rocznie. Są wśród nich niepełno-
sprawni, starcy, porzucone dzieci, żebracy, alkoholicy, narko-
mani i wszyscy żyjący na marginesie społeczeństwa. 
 
Aby tworzyć swe dzieło, s. Dulce prosiła o pomoc miejscową 
ludność, mieszkańców innych stanów i osobistości zagranicz-
ne. 7 lipca 1980 spotkała się z Janem Pawłem II w czasie jego 
pierwszej wizyty w Brazylii. W 4 lata później założyła Stowarzy-
szenie Córek Maryi Służebnic Ubogich, a w 1988 zgłoszono ją 
do Pokojowej Nagrody Nobla. 20 października 1991, w czasie 
swej drugiej podróży do Brazylii Jan Paweł II poprosił o moż-

ność odwiedzin zakonnicy, już wówczas złożonej chorobą i 
leżącej w łóżku. 
 
Nigdy nie odznaczała się dobrym zdrowiem, ale ostatnie lata 
były dla niej szczególnie trudne – od listopada 1990 miała wiel-
kie problemy z oddychaniem, spędzając coraz więcej czasu w 
szpitalach. Nie przeszkadzało jej to jednak w zakładaniu i pro-
wadzeniu jednej z największych i cieszących się największym 
szacunkiem instytucji dobroczynnych w kraju.  
 
Siostra Dulce zmarła w Konwencie św. Antoniego w Salvado-
rze 13 marca 1992 w opinii świętości. Jej doczesne szczątki 
spoczęły ostatecznie w kaplicy Szpitala św. Antoniego – głów-
nego ośrodka jej Dzieł Pomocowych. 
 

Proces beatyfikacyjny brazylijskiej zakonnicy rozpoczął się w 
2000, a sama beatyfikacja odbyła się 22 maja 2011 w Salvador 
da Bahia; przewodniczył jej arcybiskup-senior tego miasta kard. 
Geraldo Majella Agnelo. 
 

ŚW. S. JÓZEFINA (GIUSEPPINA) VANNINI 
 
Urodziła się 7 lipca 1859 w Rzymie jako drugie z trójki dzieci. 
Na chrzcie otrzymała imiona Judyta Adelajda (Giuditta Adelai-
de). Gdy miała 4 lata, zmarł jej ojciec, a w 3 lata później – jej 
matka i osierocone rodzeństwo zostało rozdzielone: młodszego 
brata wziął na wychowanie wuj ze strony matki, starszą siostrę 
przygarnęły zakonnice od św. Józefa, Judyta zaś trafiła do 
sierocińca, prowadzonego przez siostry miłosierdzia (szarytki).  
 

 
 

Przebywała tam do 21. roku życia, po czym poprosiła o przyję-
cie jej do tego zgromadzenie, na co początkowo siostry się 
zgodziły (znalazła się w klasztorze w Sienie), ale w 1888 osta-
tecznie wystąpiła z niego, m.in. ze względu na stan zdrowia i 
wróciła do Rzymu. 
 
Po kilku latach rozterek duchowych 17 grudnia 1891, za radą 
swego ówczesnego spowiednika ks. Luigiego Tezzy (kamiliani-
na; beatyfikowanego 4 XI 2001) postanowiła powołać do życia 
nową wspólnotę zakonną – żeńską gałąź zgromadzenia klery-
ków regularnych, posługujących chorym (kamilianów), założo-
nego przez św. Kamila de Lellis (1550-1614). 2 lutego 1892, 
we wspomnienie nawrócenia św. Kamila, wraz z dwiema inny-
mi kobietami przywdziała szkaplerz karmelitański z naszytym 
na nim dużym czerwonym krzyżem, jaki noszą kamilianie, a 19 
marca założyła pełny strój zakonny. Jednocześnie przyjęła imię 
Maria Józefina. 
 
Przez następnych 19 lat, przy wsparciu ks. Tezzy – najpierw 
osobistym, później listownym – trwał rozrost nowego zgroma-
dzenia, mimo biedy, jaka od początku mu towarzyszyła. Dość 
szybko powstały nowe placówki nie tylko we Włoszech, ale 
także we Francji, Belgii i Ameryce Południowej. Jednocześnie 
jednak Leon XIII nie chciał zatwierdzić nowej wspólnoty, uwa-
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żając, że w Rzymie jest już wystarczająco dużo żeńskich 
zgromadzeń zakonnych, a nawet polecił siostrom wynieść się z 
Wiecznego Miasta. Zaopiekował się wówczas nimi papieski 
wikariusz dla diecezji rzymskiej kard. Lucido M. Parocchi. Poza 
tym odsunięto od nich ks. Tezzę, który odtąd kontaktował się 
ze „swymi córkami”, jak je określał, wyłącznie listownie. W 
1900 nawet ta więź osłabła, gdyż władze zakonne wysłały go 
do Peru i tam zmarł w 1923. Ale m. Józefina nie załamała się i 
samotnie kierowała swym zgromadzeniem, mimo coraz więk-
szych kłopotów ze zdrowiem. Wreszcie 21 czerwca 1909 uzy-
skała zatwierdzenie diecezjalne jako córki św. Kamila. 
 
Zmarła po ciężkiej chorobie serca w Rzymie 23 lutego 1911, 
pozostawiając 17 domów w Europie i Ameryce ze 156 siostra-
mi. Od 1932 jej doczesne szczątki znajdują się w kaplicy domu 
generalnego zgromadzenia w Grottaferrata pod Rzymem. Bło-
gosławioną ogłosił ją 16 października 1994 na Placu św. Piotra 
św. Jan Paweł II. 
 

ŚW. S. MARIAM TERESA (THRESIA) MANKIDIYAN CHIRAMEL 
 
Urodziła się 26 kwietnia 1876 w wiosce Puthenchira w połu-
dniowoindyjskim stanie Kerala jako trzecie z pięciorga dzieci w 
zamożnej rodzinie katolików syromalabarskich. Gdy skończyła 
10 lat, poświęciła się całkowicie Jezusowi, składając dozgonny 
ślub czystości. W 2 lata później zmarła jej matka a ona sama 
przestała chodzić do szkoły; wiele czasu spędzała z dala od 
ludzi, dużo się modląc. W 1891 na pewien czas uciekła z do-
mu, by prowadzić życie pustelnicze i pokutować. W końcu 
wróciła jednak do swej wsi i wraz z kilkoma przyjaciółkami 
zaczęła pomagać ubogim i chorym. Pielęgnowała trędowatych i 
chorych na ospę. Z wielką troską dbała o wystrój miejscowego 
kościoła parafialnego. 
 
Od 1904, gdy ukazała się jej Matka Boża, zaczęła używać 
imienia Maria. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęła do-
znawać przeżyć mistycznych a na jej ciele pojawiły się stygma-
ty, które ukrywała. Mimo częstych umartwień miewała ciężkie 
pokusy. Doświadczała też różnych przykrości, a nawet upoko-
rzeń ze strony władz kościelnych, np. nie mogła codziennie 
przyjmować komunii i nieraz poddawano ją egzorcyzmom. 
 
W końcu, za radą miejscowego biskupa Johna Menachery’ego, 
wstąpiła do zakonu karmelitanek bosych, szybko jednak 
uświadomiła sobie, że nie jest to jej droga życiowa i po 2 mie-
siącach wystąpiła z Karmelu, przenosząc się do domu modli-
twy, który biskup pozwolił jej założyć. Wraz z trzema innymi 
kobietami prowadziła tam życie pełne medytacji i pokuty, łą-

cząc to jednocześnie z posługą charytatywną. Tak powstało 
Zgromadzenie Świętej Rodziny, zatwierdzone kanonicznie 14 
maja 1914 a pierwszą jego przełożoną generalną została Maria 
Teresa, podczas gdy kapelanem był jej kierownik duchowy o. 
Joseph Vithayathil, uważany również za współzałożyciela 
zgromadzenia. 
 
Jako mistrzyni nowicjatu, Maria Teresa osobiście czuwała nad 
formacją sióstr w duchu pierwotnego charyzmatu. Zakonnice 
opiekowały się chorymi i umierającymi, odwiedzały ubogie 
rodziny oraz wychowywały dziewczęta w zakładanych przez 
siebie szkołach i sierocińcach. 
 

 
 
Radykalizm ewangeliczny bł. Marii Teresy, jej bohaterską po-
sługę bliźnim, posłuszeństwo władzy kościelnej i świadectwo 
pokornej, bezgranicznej miłości porównuje się dziś często do 
życia i działalności św. Matki Teresy z Kalkuty. Przez całe życie 
wiele cierpiała duchowo i fizycznie, a zarazem tak jak ona 
drobna i niepozorna, promieniowała wielką energią duchową, 
którą czerpała z intensywnego życia modlitwy i całkowitego 
zawierzenia Opatrzności Bożej. 
 
Zmarła w opinii świętości 8 czerwca 1926 w Kuzhikkattussery 
w stanie Kerala. W chwili jej śmierci założone przez nią zgro-
madzenie liczyło 55 sióstr, dzisiaj należy do niego ok. 1,6 tys. 
sióstr posługujących najuboższym nie tylko w Indiach, ale także 
we Włoszech, w Niemczech i Ghanie. Beatyfikował ją 9 kwiet-
nia 2000 w Rzymie św. Jan Paweł II. 
* 
Niedzielna uroczystość na Placu św. Piotra była pierwszą ka-
nonizacją w tym roku, a 17. od początku obecnego pontyfikatu. 
Podczas dotychczasowych 16 tego rodzaju obrzędów papież 
ogłosił łącznie 879 świętych, w tym dwóch Polaków: Jana Paw-
ła II i Stanisława Papczyńskiego.            Za: KAI

____________________________________________________________________________________________________________________

SALEZJANIE POMAGAJĄ W EKWADORZE 
 
Wielki kryzys gospodarczy i społeczny, 
jakiego doświadcza Ekwador, wywołał w 
ostatnich tygodniach falę protestów 
ludności i represji ze strony sił rządo-
wych. W tej sytacji zostały podjęte liczne 
inicjatywy solidarnościowe, ukierunko-
wane na pomoc tysiącom najuboższych 
autochtonów, którzy przybyli do stolicy 
__kraju, Quito, aby bronić swoich praw. 
Salezjanie otworzyli  drzwi Salezjańskiej 
Politechniki, aby przyjąć i towarzyszyć 
ponad 3 tys. osób z całego kraju. 
 
Pieniądze ze Światowego Funduszu 
Walutowego (FMI), które miały złagodzić 

ten wielki kryzys gospodarczy w zamian 
za wprowadzenie restrykcyjnych środ-
ków ekonomicznych ze strony rządu, 
przekształciły ten kraj w “beczkę pro-
chu”; ludność wyszła na ulice, aby dać 
do zrozumienia, że te środki uderzają w 
najsłabszych i najbardziej bezbronnch. 
    

 
 

Strajk w transporcie, który sparaliżował 
kraj, i mobilizacja ponad 40 tys. rdzennej 
ludności, należącej do różnych grup 
etnicznych Ekwadoru, zacisnęły pętlę na 
“szyi” rządu, który przeniósł stolicę kraju 
do Guayaquil i wydało dekret o wprowa-
dzeniu godziny policyjnej na wielu ob-
szarach, by w ten sposób przeszkodzić 
w protestach ludzi. 
 
Salezjanie, którzy od swego przybycia 
do Ekwadoru w 1888 roku towarzyszą 
wspólnotom rdzennych mieszkańców, 
pomagając chronić ich kulturę i tradycje, 
w tej trudnej sytuacji zdecydowali się 
otworzyć podwoje salezjańskiej uczelni, 
aby przyjąć ponad 30 tys. osób w swoich 
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ogrodach i w sali gimanstycznej, by te 
miały się gdzie schronić.   
 
“Zostały podjęte różne inicjatywy, aby 
zgromadzić pewną ilość materacy i kocy 
oraz lekarstw, zapewnić opiekę lekarską 
i przygotować jakiś posiłek dla nich” – 
poinformował jeden z członków wspólno-
ty wychowawczej. 
 
Ci ludzie przybywają do salezjańskiego 
ośrodka już bardzo zmęczeni, a wielu z 
nich odniosło także rany z powodu uży-

cia gazu łzawiącego przez oddziały 
policji, które w ten sposób chcą stłumić 
protesty ludności. Na początku oddano 
do dyspozycji przybyłych osób salę 
gimnastyczną salezjańskiej uczelni, ale 
masowy przypływ ludzi w ostatnich 
dniach zmusił do udostępnienia również 
podwórek, ogrodów i wszelkich innych 
miejsc, by mieli gdzie odpocząć i się 
schronić ci, którzy pokojowo chcą wal-
czyć o swoje prawa i bronić swojej oj-
czyzny. “Salezjanie otwarzyli drzwi swo-
ich serc, jak to już robili w czasie innych 

konfliktów, pomagając wspólnotom 
Amazonii, Sierry i Afroekwadorczykom, 
jako jednej wielkiej rodzinie. Nie chcemy, 
by doszło do rozlewu krwi, a tym bar-
dziej do żałoby, stąd też argumenty 
pokoju i sprawiedliwości społecznej 
przeciwstawiamy najzwyklejszym intere-
som gospodarczym” – stwierdził jeden z 
ludzi młodych, który pomaga autochto-
nom jako wolontariusz. 

Za: www.infoans.org  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

JEZUICKA OBECNOŚĆ W DANII 
 
Od kilku już lat jezuicka kuria w Warszawie odpowiada za dzia-
łalność Towarzystwa Jezusowego w Danii, gdzie jezuici pro-
wadzą parafię w Aarhus na Półwyspie Jutlandzkim oraz w 
Kopenhadze kościół i katolicką szkołę Niels Steensens Gym-
nasium. 
 

 
 
Pracuje w Danii pięciu Polaków oraz Duńczyk i Niemiec. W 
zeszłym miesiącu kolejny Duńczyk wstąpił do nowicjatu, a do 
ekipy dołączyło dwóch Wietnamczyków. Mamy więc na terenie 
Danii dziewięciu jezuitów. 
 
Z Wietnamu przyjechał ks. Joseph Do Dai Nghia SJ (na zdjęciu 
po lewej) – jezuita będący na etapie podstawowej formacji 
zakonnej, oraz o. Peter Nguyen Duc Tri SJ (na zdjęciu po pra-
wej), który do zakonu jezuitów wstąpił w 1996 roku. Będą w 
Danii odpowiadali głównie za pracę wśród diaspory wietnam-
skiej, która w Danii jest bardzo liczna. 
 
Duński nowicjusz, ks. Daniel Norgaard, rozpoczął swój nowicjat 
w Towarzystwie Jezusowym w Genui we Włoszech. Urodził się 

w 1980 roku w Farum w Danii i ukończył Niels Steensens 
Gymnasium w Kopenhadze. W roku 2000 został przyjęty jako 
seminarzysta w diecezji kopenhaskiej i swoją formację odbywał 
w Papieskim Wyższym Seminarium Duchownym w Rzymie 
oraz studiował filozofię i teologię na Papieskim Uniwersytecie 
Gregoriańskim. W ostatnich latach pracował w Kopenhadze 
jako proboszcz. 
 
To nie jedyne duńskie powołanie zakonne będące owocem 
pracy jezuitów. Poniżej przytaczamy krótką prezentację naszej 
parafianki z Aarhus, która w zeszłym miesiącu złożyła uroczy-
ste śluby zakonne: 
 
Nie co dzień zdarza się, nawet w Polsce, że jedna z parafianek 
składa śluby zakonne. Biorąc pod uwagę liczbę tutejszych 
katolików oraz malejącą z roku na rok liczbę osób zakonnych w 
Danii w ogóle, taka okazja jest jeszcze rzadsza. Z tego też 
powodu na uroczystości nie mogło zabraknąć proboszcza z 
Aarhus, gdzie Sheeba odkryła swoje powołanie i skąd wyjecha-
ła do Klasztoru Sióstr Dominikanek w Oslo. Swoje pierwsze 
śluby złożyła podczas Nieszporów w pobliskim Kościele Św. 
Dominika, gdzie Zakon Kaznodziejski prowadzi parafię. Siostra 
Sheeba Jem, pochodząca z Indii, przygotowywała się do zło-
żenia swoich ślubów w klasztorze Sióstr Dominikanek od roku 
2015. Wcześniej przez kilka lat była bardzo aktywna w działa-
jącej przy naszej parafii grupie studenckiej Mount Tabor. Przed 
przyjazdem do Danii ukończyła doktorat z chemii w Mancheste-
rze i odbyła kilkuletni staż w USA. Przyjechała do Aarhus, by 
pracować na tutejszym uniwersytecie, ale po wielu latach spę-
dzonych w laboratorium zapewne i ona nie przewidziała takie-
go wyniku swoich badań… (Krzysztof Michalski SJ). 
 
Siostrze dominikance i naszemu nowicjuszowi z Danii życzy-
my, by ogień Ducha Świętego rozpalał ich i przygotowywał do 
misji, a nowoprzybyłym z Wietnamu współbraciom życzymy 
szybkiej aklimatyzacji i owoców pracy apostolskiej. Wspierajmy 
ich wszystkich modlitwą.                               Za: www.jezuicic.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ORIONIŚCI WERYFIKUJĄ 
OWOCE KAPITUŁY GENERALNEJ 

 
12 października w Bonua na Wybrzeżu 
Kości Słoniowej w Zgromadzeniu Za-
konnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności 
rozpoczął się Generalny Zjazd Weryfika-
cyjny.   

 
Zjazd ma celu zweryfikowanie 
i zaktualizowanie decyzji i linii działania, 

które zostały wyznaczone przez XIV 
Kapitułę Generalną. Zostanie to ujęte 
w 3 wymiary: Formacja, Życie Wspólno-
towe, Charyzmat oraz linię działania „w 
kierunku peryferii”. 
 
Prowincje Polską na Zjeździe General-
nym reprezentują delegaci: prowincjał 
ks. dr Krzysztof Miś; wikariusz prowincji 
ks. Sylwester Sowizdrzał i radca prowin-
cjalny ks. Adam Gołębiak. Generalny 
Zjazd Weryfikacyjny obywa się 
w Afryce  w czasie, kiedy przeżywamy 

http://www.infoans.org/
http://www.jezuicic.pl/
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Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny zwołany 
przez papieża Franciszka. Przełożony 
Generalny ks. Tarcisio Viera 
FDP zaprosił Delegatów, którzy biorą 

udział w tym wydarzeniu aby przeżyć go 
jako mocne doświadczenie misyjne. 
Na czas obrad i przeżywania doświad-
czenia misyjnego prosimy o światło 

Ducha Świętego dla wszystkich uczest-
ników Zjazdu Generalnego. 

Za: www.orione.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PAPIEŻ DO KAPUCYNÓW: ANGAŻUJCIE 
SIĘ W EWANGELIZACJĘ EUROPY 
 
Do radości, która jest programem życiowym zachęcił Papież 
kapucynów, z włoskiej prowincji Marche, z którymi spotkał w 
czwartek, 10 października. 
 

 

Franciszek przestrzegł zakonników przed postawą ciągłego, 
duchowego niezadowolenia, która prowadzi do złego samopo-
czucia. W ten sposób można czuć się ciągle prześladowanym i 
stale narzekać. Taka postawa przeczy potrzebie nieustannego 
nawracania się, do której wzywa nas Bóg. Należy więc ciągle 
dążyć do pokory, która jest owocem nawrócenia. Ona także 
pomaga w przezwyciężaniu pokusy klerykalizmu, która czyha 
na każdego duchownego. 
 
Papież zachęcił także kapucynów do jasnego świadczenia 
swoim życiem o Chrystusie. Nie tyle ważne są słowa, ale kon-
kret życia oparty o ubóstwo, które, jak mawiał św. Ignacy z 
Loyoli, jest matką i murem życia zakonnego. 
 
Papież wezwał także duchowych synów św. Franciszka do 
zaangażowania się w ewangelizację Europy, która „z matki 
stała się babcią i nie jest w stanie rodzić dzieci w wierze”. 
„Niech nowe wspólnoty kościelne pomogą Staremu Kontynen-
towi – powiedział Franciszek – w nowym rozpaleniu płomienia 
wiary, który jeszcze się tli.               Za: www.vaticannews.va 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

CHRYSTUSOWIEC PONOWNIE 
REKTOREM PMK W BRAZYLII 

 
Podczas 384. Zebrania Plenarnego 
Konferencji Episkopatu Polski, odbywa-
jącego się od 8 do 9 października w 
siedzibie KEP w Warszawie, biskupi 
oprócz omawiania trzech najważniej-
szych tematów: kwestii formacji w semi-
nariach, ochrony dzieci i młodzieży 
przed przestępstwami wykorzystywania 
seksualnego oraz świętowania niedzieli.  
 
Podjęli także kilkanaście decyzji perso-
nalnych w ramach wyborów do gremiów 

episkopatu oraz do instytucji kościelnych 
podległych Konferencji Episkopatu Pol-
ski.  
 

 
 
Na drugą, pięcioletnią kadencję, jako 
Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Bra-

zylii, zatwierdzono wybór naszego 
współbrata ks. dr. Zdzisława Malczew-
skiego SChr. 
 
Księdzu Rektorowi życzymy obfitości 
Bożych łask przez wstawiennictwo Nie-
pokalanej w koordynowaniu duszpaster-
stwa polskojęzycznego w kraju Krzyża 
Południa.         Za: www.chrystusowcy.pl   
 
Redakcja Biuletynu CIZ gratuluje Ks. 

Zdzisławowi ponownego wyboru, dzięku-
jąc za wszelkie materiały przesyłane od 
lat do naszego zakonnego tygodnika. 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

JEZUICI A SYNOD DLA AMAZONII. ZMIENI SIĘ 
CAŁY KOŚCIÓŁ – MÓWI O. ALFREDO FERRO SJ 
 
W Watykanie trwa Synod dla Amazonii. Wśród 185 członków 
tego synodu są praktycznie wszyscy biskupi regionu Amazonii 
oraz inne osoby, które pracują w tym regionie. Pełnoprawnymi 
członkami zgromadzenia jest dziesięciu jezuitów, czterech 
innych należy do grupy zaproszonych ekspertów i jeszcze 
dwóch jest „audytorami”. Wreszcie, dwóch jezuitów należy do 
stałego zespołu Sekretariatu Generalnego Synodów. 
 
Jezuickie media poprosiły o. Alfredo Ferro SJ, kolumbijskiego 
jezuitę i koordynatora Panamazońskiego Projektu, aby powie-
dział nam, jak ważne jest to, co dzieje się na Synodzie zarówno 
dla ludzi żyjących w Amazonii jak i dla całego Kościoła katolic-
kiego i Towarzystwa Jezusowego. 
 
„Uważam, że jednym z najważniejszych wyzwań stojących 
przed Kościołem, który porusza kwestię nowych dróg i koncen-
truje się na ewangelizacji misyjnej, jest przemyślenie naszej 

praktyki w tej dziedzinie. Moim zdaniem wnioski powinny kon-
centrować się na dialogu międzykulturowym, międzyreligijnym i 
ekumenicznym, który wymaga, wręcz zmusza nas, do bardzo 
uważnego słuchania. Dawno minęły czasy, gdy powielaliśmy 
wzorce myślenia wyrażające się w ciężkiej doktrynie, w logice 
zewnętrznej, która patrzy na świat wychodząc z naszej wizji 
rzeczywistości, z zachodnich obrzędów bez uwzględnienia 
symboli i zwyczajów rdzennej ludności itp. Musimy przemyśleć 
nasze działania i aby tak się stało, konieczne i pilne jest rozpo-
znanie błędów oraz pokora skłonna nie tylko do dialogu, ale 
także do uczenia się. 
 
Fakt, że Synod odbywa się w Rzymie, jest konkretnym sposo-
bem na pokazanie globalnej wagi problemów Amazonii, na 
upowszechnienie prawdy, że planeta należy do wszystkich i że 
to, co dzieje się w Amazonii, dotyczy całej ludzkości i różnych 
terytoriów poza Amazonią. 
 
Ponadto impuls dany przez papieża Franciszka i wspieranie 
przez niego Kościoła w Amazonii jest fundamentalnym czynni-
kiem, który wysuwa terytorium Amazonii i jej zadania na pierw-
szy plan. Papież będzie z bliska towarzyszył pracom Synodu, 

http://www.vaticannews.va/
http://www.chrystusowcy.pl/
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również ze względu na konkretne zainteresowanie Ojca Świę-
tego przemianami w Kościele w Amazonii i sprzyjanie im. Będą 
one miały konsekwencje dla innych kościołów: lokalnych, naro-
dowych, kontynentalnych, a nawet Kościoła powszechnego. 
(…) 
Dla Towarzystwa Jezusowego Synod jest wyzwaniem, biorąc 
pod uwagę aktualną obecność jezuitów w regionie Amazonii, 
bowiem w różnych krajach jest tam nas ponad 60 jezuitów. To 
jednak nie tylko wyzwanie dla nas, którzy mieszkamy w Ama-

zonii, ale dla całego ciała Towarzystwa, które musi zobowiązać 
się do podnoszenia świadomości na temat tych rzeczywistości, 
które dotyczą nas wszystkich i które są priorytetowe dla jezuic-
kich prowincji Ameryki Łacińskiej. Dzisiaj moglibyśmy powie-
dzieć, że jest to okazja dla nas wszystkich, by pełniej żyć Pre-
ferencjami Apostolskimi Towarzystwa Jezusowego, ze szcze-
gólnym naciskiem na czwartą, która wyraża troskę o wspólny 
Dom ”.                                                             Za: www.jezuici.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KONGRES RÓZAŃCOWY 
W MOHYLEWIE 

 
W dniu 5 października 2019 roku w 
katedrze w Mohylewie na Białorusi, 
odbył się już trzeci Kongres Różańcowy. 
 
Przygotowania do Kongresu trwały 
przez cały rok. Szczególnie angażujący 
był proces wydania pięciu pozycji książ-
kowych, które przekazano uczestnikom 
Kongresu jako dar, ale równocześnie 
jako zadanie. Zadanie to polega 
na zapoznaniu się z ich treścią i zgodą 
na to, by dzięki nim Duch Święty prze-
mieniał życie uczestników. 
Wśród pozycji, które zostały wręczone 
uczestnikom Kongresu, znajdowała się 
Pełnia modlitwy, wybitnego tomisty 
z początku XX wieku, ojca Jacka Woro-
nieckiego OP. Zaprezentował ją o. Bro-
nisław Daszkiewicz OP, przełożony 
wspólnoty białoruskich dominikanów. 
Natomiast do wejścia w głąb Komenta-
rza do przykazań, którego autorem jest 
św. Tomasz z Akwinu, zachęcała młoda 
dominikanka, katechetka z Mińska, 
siostra Julia Bugaj OP. O Traktacie 
o doskonałym nabożeństwie do N. M. 
Panny św. Ludwika Grignion de Mont-
fort, a także o życiu tego świętego (któ-
ry był też dominikańskim tercjarzem) 
opowiedział o. Mariusz Woźniak OP, 
który obecnie pracuje na Ukrainie 
w Charkowie. Do Traktatu św. Ludwika, 
który ukształtował duchowość maryjną 
wielu świętych, między innymi św. Jana 
Pawła II dołączone  zostało nauczanie 
Soboru Watykańskiego II, a konkretnie 
VIII rozdział Konstytucji Lumen Gentium, 
omawiający rolę Dziewicy Maryi 
w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Kolej-
ną podarowaną książką była Droga De 
Montforta autorstwa Sługi Bożego Fran-
ka Duffa, irlandzkiego założyciela Legio-
nu Maryi. Z wielką radością zostało 

przyjęte kolejne dzieło, do  którego  roz-
ważania przygotował ojciec Marek 
Urbanowski OP,  pt. Różaniec z  błogo-
sławionym Fra Angelico. Zawarto tam 
pewną pomoc w medytacji nad życiem 
Jezusa i Maryi, jaką stanowią obrazy 
przedstawiające treść dwudziestu ta-
jemnic namalowanych przez  domini-
kańskiego artystę z epoki renesansu – 
bł.  Jana z Fiesole, który przez papieża 
Jana Pawła II został ogłoszony patro-
nem artystów. Zawarto w nim również 
przetłumaczone na język białoruski 
krótkie jednozwrotkowe wiersze o  po-
szczególnych tajemnicach, które można 
śpiewać na melodię popularnej, religijnej 
pieśni. Bardzo interesujące wykłady 
wygłoszone podczas kongresu, ukazały 
bogate dziedzictwo duchowości domini-
kańskiej, która może skutecznie pomóc 
w pogłębionym przeżywaniu modlitwy 
różańcowej. 
 

 
 
W czasie Kongresu został odmówiony 
różaniec z zastosowaniem metody do-
powiedzeń. Polega ona na tym, 
że po słowie „Jezus” w modlitwie „Zdro-
waś Mario”, dodaje się krótkie zdanie 
z Pisma Świętego, które podkreśla bi-
blijny i chrystocentryczny charakter 
tej modlitwy. Również kilka osób złożyło 
świadectwo działania łaski Bożej 
przez Maryję w ich życiu. Warto też 
podkreślić, wagę modlitwy w intencji 
Kongresu. Modlił się za nas w  sanktua-
rium św. Jakuba, w Santiago de Compo-
stela nasz Biskup, Aleksander Jaszew-

ski, który bardzo wspiera inicjatywę 
październikowego Kongresu. Kilka osób 
w intencji Kongresu odmówiło nowennę 
pompejańską, w tym tercjarz dominikań-
ski z Mińska, brat Ludwik.  
 
Modlił się za nas brat Jan, jedyny 
na świecie Białorusin i kameduła. Modliły 
się także mniszki dominikanki: z Polski, 
Litwy i Irlandii. Mniszki z Irlandii, 
z Droghedy, wśród których znajdują się 
dwie siostry Białorusinki, przygotowały 
aż 400 różańców. Również dziewczyny 
z Ośrodka Wychowawczego Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia w Krakowie przekaza-
ły uczestnikom Kongresu własnoręcznie 
wykonane różańce, z prośbą by podjąć 
modlitwę za młodzież i dzieci. 
 
Organizacja Kongresu Różańcowego 
w Mohylewie zaangażowała wiele odda-
nych osób. Organizatorzy dziękują: tym, 
którzy przygotowywali i rozdawali obia-
dy; chórowi katedralnemu i jego dyry-
gentowi; osobom, które upiekły ciasta 
oraz wszystkim, których praca pozostała 
niezauważona. Kongres, w  którym 
 wzięło udział ponad 300 osób, przyby-
łych z kilkunastu miejscowości Białorusi, 
zakończył się uroczystą Mszą świętą, 
którą celebrował ordynariusz Mińsko – 
Mohylewski, Arcybiskup Tadeusz Kon-
drusiewicz. W homilii zwrócił uwagę 
wiernym na potrzebę modlitwy różańco-
wej w dzisiejszych trudnych czasach, 
które nie różnią się od czasów bitwy 
pod Lepanto, gdzie zwycięstwo chrześci-
jaństwa nad siłami przeciwnymi dokona-
ło się dzięki modlitwie różańcowej. Or-
ganizatorzy wyrazili swoją wdzięczność 
Bożej Opatrzności i  Matce Bożej Ró-
żańcowej, która jest szczególną patron-
ką Kongresu za obfite błogosławieństwo. 
Kongres Różańcowy to dobra duchowa 
propozycja dla białoruskiego Kościoła 
i całej Białorusi. Roman Schulz OP  

Za: www.info.dominikanie.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

https://jezuici.pl/2019/09/uniwersalne-preferencje-apostolskie-towarzystwa-jezusowego-2019-2029/
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MATUGGA. WANDA HEALTH CENTRE 
 

“To coś bardzo pięknego, być lekarzem na misjach. Ponieważ 
nie tylko leczy się choroby, ale również dusze. Ilu wyleczyłam 
dobrym leczeniem, a ilu wybłagałam modlitwą, tego nie wiem. 
Tego się dopiero dowiem na drugim świecie…”  – słowa te 
powiedziała Wanda Błeńska – „polska Matka trędowatych”, 
która pracowała z chorymi i biednymi w Afryce, w Ugandzie 
przez prawie 43 lata.  Jak powiedział kiedyś św. Jan Paweł II: 
„Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną święto-
ści…” – Misja i wspaniałe dzieło całego życia doktor Wandy 
Błeńskiej trwają i będą się rozwijać. Również dlatego, że jej 
imieniem został nazwany nowo wybudowany szpital – centrum 
zdrowia, powstałe w naszej misji franciszkańskiej w Matudze. 
 
Franciszkańska działalność misyjna w Afryce jest bardzo róż-
norodna i – mimo niewielkiej liczby pracujących tam misjonarzy 
– bardzo aktywna i prężna. Nasi franciszkańscy bracia otworzy-
li misję w Matugga w 2010 roku. W tak krótkim czasie nasza 
posługa przyniosła już bardzo wiele owoców: praca w wielu 
kościołach – miejscowościach należących do misji i parafii, 
szkoły, edukacja, pomoc biednym i ubogim, sierotom i cho-
rym… Nasza praca to jednak przede wszystkim ewangelizacja, 
katechizacja i opieka duszpasterska wraz z posługą i udziela-
niem sakramentów świętych. 
 
Powstanie nowego szpitala wpisuje się w charyzmat działalno-
ści misyjnej naszego franciszkańskiego zakonu. Odpowiada na 
ogromne zapotrzebowanie ze strony wielu chorych i cierpią-
cych, potrzebujących fachowej pomocy medycznej i godnych, 
ludzkich warunków. Troskliwej opieki, która zawiera się w do-
brze znanych pojęciach: CARITAS oraz „Miłosierdzie chrześci-
jańskie”. 
 
Nowo powstały szpital budzi podziw i jest z pewnością jednym 
z najnowocześniejszych ośrodków zdrowia w całej Ugandzie! 
 Franciszkanie pracujący w Ugandzie – pomysłodawcy i promo-
torzy wykonawcy tego dzieła –  wykonali w tych latach ogrom-
ną pracę i włożyli duży wysiłek w powstanie nowego szpitala. 
Zgromadzili, zmobilizowali i zachęcili wielką liczbę ludzi dobrej 
woli i otwartych i hojnych, nieszczędzących sił, czasu i talen-
tów, którzy bardzo nam pomogli! 
 
Samo zaangażowanie, organizacja, ufność i wiara w możliwość 
zrealizowania tej misji i wkład w wybudowanie placówki zdro-
wia, umożliwiającej dostęp do opieki zdrowotnej dla ogromnej 
liczby ludzi, tak gęsto zaludnionym w tak biednym kraju jakim 
jest Uganda, jest dowodem wielkiej opieki Opatrzności Bożej. 
 To także dający nadzieję znak dobroci i solidarności oraz bra-
terstwa międzyludzkiego – owoc żywotności Kościoła i Zakonu 
franciszkańskiego, który wciąż wychodzi poza swoje ramy, 
utarte schematy i chce nieść pomoc i nadzieję wszystkim po-
trzebującym. 
 
Prace budowlane trwały bardzo długo i musieliśmy sprostać 
wielu trudnościom. Pomogło nam wielu naszych, przyjaciół, 
ofiarodawców ludzi życzliwych, pomocników i sponsorów indy-
widualnych i zorganizowanych z Ugandy, Europy i USA.Swoją 
cegiełkę w budowę szpitala włożyło wiele organizacji rządo-
wych i pozarządowych, wiele naszych franciszkańskich klaszto-
rów i parafii z wielu krajów, oraz mnóstwo anonimowych dobro-
czyńców, którzy pomogli w realizacji tego wielkiego i pięknego 
dzieła! Sami nigdy nie bylibyśmy w stanie podołać takiemu 
wyzwaniu! Jesteśmy Wam wszystkim, bardzo wdzięczni i za-
pewniamy o naszej pamięci modlitewnej! 
Ostatnie miesiące i tygodnie były czasem bardzo intensywnej 
pracy. Wykończenia wymagały dopełnienia wielu pilnych for-

malności, związanych z wyposażaniem budynku szpitala we 
wszelkiego rodzaju sprzęt medyczny oraz całe zaplecze tech-
niczne, tak aby personel medyczny mógł spokojnie pracować i 
przyjmować pacjentów. 
 
W tym miejscu kierujemy szczególne podziękowania dla Pana 
Andrzeja Rzepeckiego oraz Fundacji Innovaid i Polish Aid, 
realizujących projekt współfinansowany w ramach polskiej 
współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 
Ci wspaniali ludzie wykonali od samego początku ogromną 
pracę! Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, fachową wiedzę, 
życzliwość, wskazówki, dobre rady i ofiarność! Podziwiamy 
Wasze umiejętności i radzenie sobie w tak trudnych warunkach 
pracy nawet poza granicami Polski! 
 
Szpital funkcjonuje już i przyjmuje chorych już od 16 września 
2019 r.  i działa 24 godziny na dobę! Jednak oficjalne i uroczy-
ste poświęcenie i otwarcie franciszkańskiego szpitala zaplano-
wane jest na 1 grudnia 2019 r. Już teraz serdecznie zaprasza-
my, by śledzić nasze relacje i aktualności w Internecie. 
 

 
 
Szczególnie radosne były pierwsze dni pracy szpitala. 19 
 września w nowym szpitalu przyszła na świat dziewczynka, 
której szczęśliwa i wdzięczna mama nadała imię Wanda Clara 
na cześć patronki kandydatki na ołtarze Pani doktor Wandy 
Błeńskiej i św. Klary współpatronki naszego Franciszkańskiego 
Zakonu! 
 
Następnego dnia, w nowym budynku spitala odbyła się pierw-
sza Msza Święta. Uczestniczył w niej cały personel szpitala, 
pracownicy i wolontariusze, a także prowadzące szpital Siostry 
Franciszkanki Matki Bożej Niepokalanej. Uroczystej Eucharystii 
przewodniczył Delegat Franciszkanów w Ugandzie o. Wojtek 
Ulman. Po wspólnej modlitwie, o. Wojtek pobłogosławił cały 
szpital i oddał wszystkich pracowników i pacjentów opiece 
Matki Bożej oraz św. Franciszka z Asyżu, życząc wszystkim 
obfitości Bożych łask. 
 
Wybudowanie budynku szpitala to oczywiście nie koniec prac. 
W toku jest wiele spraw wykończeniowych i doposażanie pla-
cówki, całego zaplecze sanitarnego, technicznego, zagospoda-
rowanie terenu wokół szpitala. Czeka nas jeszcze zakup karet-
ki pogotowia i zorganizowanie zaplecza dla lekarzy i pielęgnia-
rek. To praca i wyzwanie na najbliższe lata. Już teraz jednak 
jesteśmy dumni z osiągniętego celu i bardzo wdzięczni Bogu 
Ojcu za tak wielki dar i błogosławieństwo, jakim jest nowy szpi-
tal w Matugga! Dzięki niemu będziemy mogli wypełniać misję 
poprzez pomoc najbardziej potrzebującym tak, jak to pokazy-
wał swoim życiem św. Franciszek z Asyżu oraz doktor Wanda 
Błeńska – świadkowie, którzy spotykali Jezusa w ubogich i 
trędowatych i Jemu w nich służyli. o. Józef Matuła  

Za: www.franciszkanie.pl  
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OBCHODY 100-LECIA 
RYCERSTWA NIEPOKALANEJ W POLSCE 

 

W sobotę 19 października 2019 r. w 
Bazylice Franciszkanów w Krakowie 
odbędą się obchody 100-lecia Rycer-
stwa Niepokalanej w Polsce. W tym 
szczególnym dla Rycerzy miejscu, w 
październiku 1919 r. św. Maksymilian 
Maria Kolbe zainicjował pierwsze spo-
tkanie koła Rycerstwa Niepokalanej, 
którego pierwszymi członkami byli klery-
cy zakonu franciszkanów, a pierwsze 
spotkania odbywały się w sali włoskiej. 

 
W uroczystościach wezmą udział wspól-
noty Polski południowej gromadzące się 
przy parafiach. Spotkanie rozpocznie się 

konferencją w auli bł. Jakuba Strzemię o 
11:30, po niej zgromadzeni udadzą się 
na wspólny różaniec do Bazyliki, po 
którym odbędzie się uroczysta Euchary-
stia. 
 
Gospodarzami spotkania są bracia fran-
ciszkanie z Krakowa oraz Centrum Św. 
Maksymiliana w Harmężach z o. Piotrem 
Cuberem, asystentem prowincjalnym MI 
na czele. 
— 
W niedzielę 20 października 2019 r. w 
związku z obchodami 100-lecia istnienia 
Rycerstwa Niepokalanej w Polsce, przy 
Bazylice Franciszkanów w Krakowie 
będzie można w godzinach od 9.30 do 
21.00 poznać dzieło zapoczątkowane 
przez św. Maksymiliana Kolbego. 

W Auli bł. Jakuba Strzemię (wejście od 
plant) będzie można skorzystać z wielu 
możliwości poznania Rycerstwa. Każdy 
otrzyma medalik z Niepokalaną, który 
jest szczególnym symbolem rycerzy 
oraz będzie mógł poznać historię stulet-
niej działalności. 
W sali przygotowana będzie również 
wystawa zdjęć „Niepokalana w Krako-
wie”, które za ofiarę będzie można na-
być i zabrać ze sobą. Opracowywane są 
także reprinty pierwszych wydań Ryce-
rza Niepokalanej z tekstami pisanymi 
przez samego Św. Maksymiliana. 
Na wszystkich odwiedzających oczywi-
ście będzie czekać gorąca kawa i ciast-
ko, by tak wspólnie uczcić setną roczni-
cę. 
 

 
 
 

 

 

Witryna Tygodnia 
 
 

 
 

 
 

 

„LUBIĘ, JAK NA MNIE PATRZYSZ” - O. ANDRZEJ ZAJĄC OFMConv O SWOJEJ KSIĄŻCE 
 
„Lubię, jak Jezus na mnie patrzy. Jego 

spojrzenie wyzwala, jest pełne miłości. 
Nigdy nie patrzy na człowieka z wyrzu-
tem” – mówił o. Andrzej Zając  podczas 
spotkania autorskiego prezentującego 
jego najnowszą książkę pt. „Lubię, jak 
na mnie patrzysz”. Prezentacja miała 
miejsce 8 października 2019 r. w Księ-
garni Franciszkańskiej w Krakowie. 
 
Wieczorne spotkanie zgromadziło licz-
nych gości, którzy przyszli posłuchać 
opowieści o życiu, o wierze, o pragnie-
niach, o obecności Boga, o modlitwie. 
Wśród obecnych był m.in. prowincjał 
Krakowskiej Prowincji, o. Marian Gołąb, 
gwardian Klasztoru św. Antoniego z 
Padwy, o. Paweł Gogola oraz rzecznik 
prasowy prowincji, o. Jan Szewek. 
 
Człowiek zmienia się pod wpływem 
spojrzenia Boga – mówił o. Andrzej 
Zając, opisując ten proces na przykła-
dzie św. Franciszka z Asyżu i współcze-
snej interpretacji wydarzenia, jakie miało 
miejsce podczas modlitwy Asyżanina 
pod krzyżem w kościółku San Damiano. 
Autor nawiązał do słów papieża Bene-
dykta XVI skierowanych do Rodziny 
Franciszkańskiej z okazji 800-lecia za-
twierdzenia Reguły: „Strzeżcie zawsze 
ducha kontemplacji, prostego i radosne-
go, wyruszając ponownie od Chrystusa, 
jak Franciszek wyruszył od spojrzenia 
Ukrzyżowanego z San Damiano, aby 
ujrzeć oblicze Chrystusa w braciach, 

którzy cierpią i zanieść wszystkim Jego 
pokój”. Początkiem było więc spojrzenie 
Boga na człowieka, który pod wpływem 
tego spojrzenia się odmienił – tłumaczył 
o. Zając. 

 
Czy mistykę można w sobie wykształ-
cić? – pytała następnie prowadząca 

spotkanie, redaktor Anna Łoś, nawiązu-
jąc do serii wydawniczej zatytułowanej 
Mistyka Codzienności, którą otwiera 
najnowsza książka o. Zająca. Doświad-
czenie mistyczne jest nam dane, ale 
konieczna jest otwartość ze strony czło-

wieka na działanie Boga – mówił Autor, 
dodając, iż każdego dnia mamy do czy-
nienia z mistyką, ale często jej nie do-
strzegamy. Żeby praktykować mistykę 
codzienności, powinniśmy szukać od-
niesienia do Boga w tym wszystkim, 
czego na co dzień doświadczamy. 
 
Zapytany o konkretne doświadczenie 
mistyczne, opisane również w książce 
„Lubię, jak na mnie patrzysz”, Autor 
opowiedział o niezwykłym spotkaniu 
sprzed kilku lat na krakowskich Plan-
tach: Wracałem Plantami do domu. 
Padał deszcz. Przy ławce siedział skulo-
ny człowiek. Był pijany, ale był to czło-
wiek. Zatrzymałem się, podszedłem do 
niego i posadziłem go na ławce. Zapyta-
łem, czy jest głodny. Nawet nie odpo-
wiedział, tylko kiwnął głową. Było już po 
21, więc najbliższy sklep był już za-
mknięty, ale kawałek dalej kupiłem ke-
bab i colę. Kiedy podałem mu jedzenie, 
podniósł zwieszoną głowę, spojrzał mi w 
oczy i zapytał: Dlaczego ty jesteś dobry? 
Poczułem obecność Boga i mało się nie 
rozpłakałem. Kiedy człowiek otwiera 
serce na drugiego człowieka – wtedy 
zstępuje Duch Święty. 
 
Po spotkaniu Autor podpisywał książki i 
rozmawiał z przybyłymi gośćmi. 

Za: www.franciszkanie.pl 

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

 

 

 

ŚP. O. LUCJAN KRÓLIKOWSKI OFMConv (1919-2019) 
Bohaterski opiekun dzieci uratowanych przez Armię gen. Andersa z Syberii 

 
11 października 2019 r. nad ranem w wieku 
100 lat zmarł o. Łucjan Królikowski.  
 
Ostatnie pożegnanie śp. o. Łucjana odbędzie 
się we wtorek 15 października 2019 r. w 
Bazylice św. Stanisława w Chicopee, w Sta-
nach Zjednoczonych, gdzie o. Łucjan posłu-
giwał przez ostatnie lata. 
 
O. Łucjan urodził się 7 września 1919 r. w 
Nowym Kramsku niedaleko Zielonej Góry w 
rodzinie Stanisława i Wiktorii z domu Tomiak, 
jako trzeci z czwórki rodzeństwa. Jako nasto-
latek wstąpił do zakonu franciszkanów w 
Niepokalanowie, a swoje śluby czasowe 
składał w obecności o. Maksymiliana Kolbe-
go, ówczesnego gwardiana klasztoru. 
 
W roku 1939 o. Łucjan został wysłany na 
studia filozoficzne do Lwowa, jednak 1 wrze-
śnia wybuchła wojna i młodzi klerycy byli 
zmuszeni do ukrywania się. 23 września 
1939 r. Lwów skapitulował przed Armią 
Czerwoną. Mimo to początkowo klerykom 
udało się kontynuować studia – ukończyli 
kurs filozofii w czerwcu 1940 r. Niedługo 
potem młody franciszkanin został aresztowa-
ny przez NKWD i w jednym z bydlęcych 
wagonów wywieziony na Syberię, gdzie żył i 
pracował w nieludzkich warunkach przy 
ścince drzew w syberyjskiej tajdze. Panowały 
tam okropne warunki higieniczne, mieszka-
niowe i żywieniowe. Brakowało jedzenia, 
podstawowych środków czystości, leków, 
ubrań – jednym słowem wszystkiego. 
 
Wolność – podobnie jak blisko milionowi 
Polaków wywiezionych w głąb Związku So-
wieckiego – przyniósł mu układ Sikorski-
Majski z 30 lipca 1941 r., który gwarantował 
„amnestię” dla obywateli polskich więzionych 
m.in. w obozach Gułagu. O. Łucjan z trudem 
przedostał się do Buzułuku, niewielkiego 
miasteczka nad Samarą, gdzie stacjonował 
sztab Polskiej Armii pod dowództwem gen. 
Władysława Andersa. Wraz z Armią Andersa 
przemierzył Kazachstan, Uzbekistan i Kirgizję 
w zatłoczonych wagonach towarowych. 
Ukończył Szkołę Podchorążych Artylerii w 
Kirgistanie i z Wojskiem Polskim dotarł do 
Persji i Iraku. 
 
Nadal jednak chciał być zakonnikiem, nie 
żołnierzem. Wiosną 1943 r. dotarł przez 
Palestynę do Bejrutu, gdzie rozpoczął studia 
teologiczne na Uniwersytecie św. Józefa, 
które ukończył w 1946 r. i 30 czerwca otrzy-
mał święcenia kapłańskie. Jego pierwszą 

pracą duszpasterską była posługa w Szpitalu 
Wojennym w Al-Kantara nad Kanałem Sue-
skim. W czerwcu 1947 r. wypłynął do Afryki 
Równikowej, gdzie podjął pracę duszpaster-
ską wśród polskich dzieci (były to dzieci z 
matkami oraz sieroty, które NKWD wysiedliła 
ze wschodniej Polski i wywiozła na Sybir – te, 
które ocalały, zostały uratowane przez wojska 
gen. Andersa i po wojennej tułaczce znalazły 
się w Afryce). Osiedle Tengeru, do którego 
został skierowany o. Łucjan, było położone 
parę stopni na południe od równika w Tanza-
nii. Po okropieństwach Syberii małym tuła-
czom miejsce to wydawało się niemalże 
rajem. Wcześniej umierali z głodu i chorób: 
tyfus, dyzenteria, dur plamisty, malaria były 
dla nich chlebem codziennym. Dlatego, gdy 
już jako dorośli opowiadają o Afryce, nadal 
się rozpromieniają – bo tam był inny świat. 
 

 
Jednak szczęście nie trwało długo. Kiedy w 
1949 r. IRO (Międzynarodowa Organizacja 
Pomocy Uchodźcom) postanowiła zlikwido-
wać polskie obozy w Afryce a dzieci wraz z 
opiekunami odesłać do komunistycznej Pol-
ski, o. Łucjan podjął decyzję by pomóc siero-
tom, i za namową krewnych, którzy nie chcieli 
oddać małych tułaczy w ręce komunistyczne-
go reżimu, wraz z dziećmi wyemigrował do 
Kanady. Na początku czerwca 1949 r. prawie 
sto pięćdziesiąt polskich sierot wyruszyło z 
Afryki w długą podróż, która miała się dla nich 
zakończyć w nowym domu. Po wypłynięciu z 
Afryki, po wielu perturbacjach dotarli do 
Włoch. Następnie, dzięki wielu przychylnym 
ludziom udało się wywieźć dzieci do Niemiec, 
do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Bre-
mie, a stamtąd do Kanady. 
 
W Kanadzie o. Łucjan był nie tylko ich praw-
nym opiekunem, ale także zajmował się ich 
edukacją i wychowaniem, dopóki nie osiągnę-
li pełnoletniości. Tymczasem w Polsce komu-
niści wpadli w szał. Do próby ich odzyskania 
chciano wykorzystać nawet ONZ. Jednak na 
próżno – dzieci o. Łucjana były już wolne. 

 
Można zadać sobie pytanie: Dlaczego to 
zrobił? Skąd ta chęć bezinteresownej pomocy 
tak wielkiej liczbie polskich sierot? Wydaje 
się, że sam o. Łucjan udziela najlepszej 
odpowiedzi w swojej ostatniej książce „Abba 
– Ojcze! Przemyślenia sybiraka i tułacza”: 
Życie człowieka jest grą, sztuką, realizacją 
Boskiego utworu, który nosi tytuł: MIŁOŚĆ. 
Ona jest tak wpleciona w życie, że stanowi 
pobudkę ludzkich myśli, słów, czynów i dzia-
łań. Mówi się, że łatwiej napisać książkę niż 
dobrze przeżyć dzień. Każdy człowiek wystę-
puje na ziemskiej scenie tylko raz. Wszyscy 
potomkowie Adama i Ewy, aż do ostatniego 
człowieka, biorą udział w jednej i tej samej 
sztuce. Tytuł Boskiej gry zapisany jest w 
Ewangeliach. Ta jedyność powinna zastana-
wiać. Tytuł ten łatwo odgadnąć: miłość Boga, 
miłość bliźniego i miłość stworzeń. Miłość 
bliźniego bez różnicy rasy, narodowości, 
religii, przekonań politycznych, nawet miłość 
tzw. nieprzyjaciół. Reżyser oczekuje, że 
miłość będzie autentyczna, prawdziwa, roz-
winięta do najwyższych granic, bohaterska. 
Miłość, która nie skrzywdzi biednego, bez-
bronnego jak dziecko, nie zerwie kwiatka, by 
go za chwilę podeptać, ani nie zgładzi psa 
czy kota. 
 
Wśród Polonii w Kanadzie o. Łucjan Króli-
kowski pracował do 1966 r. W latach 1966-
1998 pełnił obowiązki głównego sekretarza w 
polonijnym programie radiowym „Godzina 
Różańcowa Ojca Justyna” w Athol Springs, 
osiedlu Hamburga w hrabstwie Erie w Sta-
nach Zjednoczonych. Wydaje się, że był na 
ten czas idealnym kandydatem do radiowej 
pracy. Historiami, którymi mógł się dzielić na 
antenie radia katolickiego, sieci dla Polonii w 
Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, miał 
bez liku. O. Łucjan wciąż się dokształcał, 
szukając inspiracji w książkach i bieżących 
wydarzeniach. 
 
Ostanie lata swojego życia o. Królikowski 
spędził w Stanach Zjednoczonych, we fran-
ciszkańskim klasztorze w Chicopee. W 2007 
r. prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech 
Kaczyński wręczył mu Krzyż Komandorski 
Orderu Odrodzenia Polski, a w 2012 r. został 
odznaczony Orderem Uśmiechu. Podczas 
wręczania tego ostatniego, śpiewano mu już 
nie „Sto” a „Dwieście lat”, kiedy tradycyjnie 
przechylał kielich z sokiem z cytryny. 

Za: www.franciszkanie.pl 
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ŚP. O. PIOTR KOTYŁA OFM (1933-2019)  
Misjonarz w Ameryce Płd. 

 
Dnia 10 października o godz. 15:00 
czasu argentyńskiego w Domu Spokoj-
nej Starości prowadzonym przez siostry 
albertynki w Buenos Aires zmarł o. Piotr 
Kotyła. Przeżył 86 lat, w tym 68 lat w 
Zakonie Braci Mniejszych (Prowincji OO. 
Bernardynów) i 59 lat w kapłaństwie. 
 
Urodził się 16.02.1933 r. w Latyczynie w 
Województwie Lubelskim. Do Zakonu 
wstąpił 28.08.1950 roku. Wyświęcony na 
kapłana 26.06.1960 r. Po rocznym stu-
dium Pastoralnym w Krakowie, został 
skierowany do pracy w Rzeszowie. W 
latach 1963-1965 zdobywał wiedzę w 
Prymasowskim Studium Życia We-
wnętrznego w Warszawie. Był wycho-
wawcą braci kleryków w Alwerni. 

 

W roku 1971 pełnił obowiązki ojca du-
chownego braci nowicjuszy w Leżajsku. 
Był budowniczym naszego kościoła w 
Jelnej k. Leżajska. Następnie na prośbę 
Definitorium Prowincji wyjechał w 1974 
r. do Argentyny.  Jego praca skupiała się 
na nauce religii w szkole sobotniej w 
Polskim Ośrodku Katolickim OO. Ber-
nardynów w Martin Coronado (tzw. 
„Maciaszkowo”). Pełnił posługę w ośrod-
kach: Martin, Merlo, Olivos, Lanus, Ro-
sario i Buenos Aires. Przez osiem lat 
pracował nad skatalogowaniem zbiorów 
bibliotecznych w klasztorze w Martin 
Coronado. Oddając się pracy wśród 
Argentyńczyków, był również spowiedni-
kiem sióstr. W latach 1993-1998 był 
przełożonym klasztoru. 

Niech spoczywa w pokoju wiecznym! 
Za: www.bernardyni.pl 

 

ŚP. S. M. OLIMPIA KONOPKA SMCB (1934-2019)  
 
S. M. Olimpia Konopka urodziła się 15 
lipca 1934 roku w miejscowości Rudno 
w powiecie Gliwickim jako ostatnia z 
siedmiorga rodzeństwa. Jej rodzicami 
byli Jan i Anna zd. Cedziwoda. Ojciec 
pracował na kolei, natomiast matka 
zajmowała się domem i wychowaniem 
dzieci.  
 
Na chrzcie św., który przyjęła 22 lipca 
1934 roku w rodzinnej parafii pw. 
św. Mikołaja, otrzymała imię Teresa. 
Sakrament bierzmowania przyjęła 28 
maja 1948 r. także w rodzinnej parafii.  
Od listopada 1949 r. pracowała w kuchni 
szpitalnej w Trzebnicy. 
 
Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 
św. Karola Boromeusza w Trzebnicy 
wstąpiła 3 listopada 1951 r., natomiast 8 
września 1953 r. rozpoczęła nowicjat. 
Po jego ukończeniu, 29 września 1955 
r., złożyła Bogu pierwsze śluby zakonne. 
Po trzech latach, 29 września 1958 r., 
poświęciła Mu się całkowicie poprzez 
śluby wieczyste. 
 
W Zgromadzeniu siostra Olimpia ukoń-
czyła Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych we Wrocławiu, kurs księgo-
wości I, II i III stopnia, Międzyzakonne 
Studium Prawno-Administracyjne, Stu-
dium katechetyczne we Wrocławiu oraz 
kurs instruktorek Duszpasterstwa Mło-
dzieży Żeńskiej.  Zdobyte wykształcenie 
pozwoliło Siostrze podjąć w swym życiu 
zakonnym rozmaite posługi do których 
powołał ją Pan. I tak w 1957 r. rozpoczę-
ła pracę w kancelarii w Szpitalu Powia-

towym w Trzebnicy jako statystyk me-
dyczny. Do 1969 r. posługiwała również 
jako katechetka w parafii pw. św. Bar-
tłomieja i św. Jadwigi w Trzebnicy. Tutaj 
jako pierwsza rozpoczęła przygotowy-
wanie dzieci do wczesnej komunii św. W 
katechezę jak i w pozostałe powierzone 
jej zadania wkładała całe swoje serce. 
Szukała nowych sposobów i metod 
dotarcia do młodego człowieka. Zawsze 
służyła dobrą radą i przykładem.  
 

 
 
Od lipca 1969 do końca roku 1976 kate-
chizowała w Strzelinie, tam też pełniła 
funkcję przełożonej wspólnoty. 
 
W styczniu 1977 r. siostra Olimpia sta-
nęła przed nowym wyzwaniem – współ-
tworzenia nowej placówki w Nuncjaturze 
Apostolskiej w Wiedniu. Tam podjęła 
pracę biurową oraz była przełożoną 
wspólnoty. Swoim rzetelnym wypełnia-
niem obowiązków i precyzją imponowała 
wielu. Posługę w Wiedniu zakończyła 
1997 r., po tym jak Kapituła Generalna 

wybrała ją na stanowisko Wikarii Gene-
ralnej. Funkcję tą pełniła przez dwie 
kadencję do roku 2009.   
 
Od 2002 r. nieprzerwanie pełniła funkcję 
kustosza muzeum klasztornego, które 
sama założyła i ciągle zmieniała i uzu-
pełniała, a które każdego roku przycią-
gało licznych turystów i osoby zaintere-
sowane. Na szczególne uznanie zasłu-
guje jej heroiczny wręcz trud związany z 
archiwizacją dokumentów i zabytków klasz-
toru, dbałość o renowację cennych obra-
zów oraz umiejętność pozyskiwania 
potrzebnych na ratowanie tych dóbr 
środków finansowych.  
 
Ponadto siostra Olimpia była tłumaczką, 
autorką licznych publikacji, artykułów i prac 
naukowych, które potwierdzają jej miłość 
i przywiązanie do Zgromadzenia, do 
duchowego dziedzictwa św. Jadwigi 
Śląskiej, jak i do Trzebnicy. 
 
28 września pojechała na wypoczynek 
do naszego domu w Międzyzdrojach, 
gdzie czuła się bardzo dobrze. Jeszcze 
dzień przed śmiercią żartowała z sio-
strami do późnego wieczora. Jednak 
następnego dnia rano Pan życia i śmier-
ci odwołał ją do siebie. 
 
Powierzamy Bogu bogatemu w miłosier-
dzie naszą zmarłą Współsiostrę pro-
sząc, by przyjął ją do wiecznej radości.  

Siostry Miłosierdzia św. Karola  
Boromeusza w Trzebnicy
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