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Wiadomość Tygodnia 
 

KILKANAŚCIE TYSIĘCY OSÓB NA UWIELBIENIU „UMIŁOWANI” W TAURON ARENIE 
 

 
 

Kilkanaście tysięcy osób wzięło udział 26 października w Tau-
ron Arenie Kraków w uwielbieniu „Umiłowani”, które poprowa-
dzili dominikanie o. Adam Szustak i o. Tomasz Nowak z ze-
społem Owca. – Aniołom w Niebie opadły szczęki, jak spojrzeli 
dziś z góry na Tauron Arenę. Przyszło do nas Królestwo Boże 
– komentowano wydarzenie w mediach społecznościowych. 
 
Punktem wyjścia dla rozważań ojców Adama Szustaka OP i 
Tomasza Nowaka OP był fragment Ewangelii o spotkaniu 
Jezusa z Zacheuszem w Jerychu. – Tam musiały być setki 
ludzi, a Pan Jezus podchodzi do Zacheusza i wypowiada sło-
wo, którego ten człowiek nigdy się nie spodziewał – zwraca się 
do niego po imieniu – mówił o. Szustak i zauważył, że Zache-
usz po hebrajsku znaczy „czysty”, „nieskazitelny”, a to okre-
ślenie zupełnie nie pasowało do złodzieja, jakim był zwierzch-
nik celników z Jerycha. 
 
– Ta Ewangelia mówi o tym, że Jezusowe spojrzenie, Jezuso-
we poznawanie tego, kim jesteśmy jest zupełnie inne od każ-
dego innego człowieka. Jezus chce nam dzisiaj powiedzieć o 
tym, kim tak naprawdę jesteśmy. Nie jakimi widzą nas ludzie, 
jakim widzisz się sam, co mówią o tobie twoje trudności i po-
rażki. Jezus zwróci się do ciebie twoim prawdziwym imieniem, 
pokaże ci, co jest na dnie twojego serca, a jest tam nieskazi-
telność. Na tym polega Jego UMIŁOWANIE nas – mówił o. 
Szustak nawiązując to tytułu wielbienia w Krakowie. 
 
– Jak tu jesteśmy, to jest bardzo pięknie. Ale jak będziemy 

stąd wracać, to tego szczęścia, którego doświadczyliśmy, inni 
mogą nie uznać. Wtedy pamiętajcie, że za wami stoi Jezus – 
mówił o. Tomasz Nowak. – Mogą mówić dalej o Zacheuszu, że 
jest złodziejem, ale za nim stoi Jezus. Mogą mówić o tej 
grzesznicy, którą przyprowadzili. Może kogoś z was ktoś tu 

przyprowadził na siłę. Ale Jezus stoi za tobą i mówi: kto jest 
bez grzechu, niech rzuci kamień. Zawsze możecie na Niego 
liczyć – dodał dominikanin. 
 
– Jezus jest wielki, ponadczasowy. Przyjechał do Krakowa, by 
być ze mną osobiście. Zna mnie przecież po imieniu, choć dla 
Niego wszyscy mamy jedno wspólne imię – Miłość. On deli-
katnie i słodko całuje mój grzech. Nie potrafię rozumieć Jego 
wybaczenia umysłem, ale otwieram ufnie serce. Cieszę się, że 
z innymi mogę w wolności z radością uwielbiać najczulsze imię 
Jezus! – dzieliła się po uwielbieniu Asia. 
 
– To co widzieliśmy i słyszeliśmy było prawdziwe i profesjonal-

ne (brawo ojcowie, brawo zespół Owca). Poruszające konfe-
rencje – o. Adama o Jezusie całującym grzech, o. Tomasza o 
Miłości wzywającej po imieniu. Doświadczyliśmy głęboko wza-
jemnej modlitwy wstawienniczej tysięcy ludzi wyznających 
panowanie Jezusa – dzielili się swoimi przeżyciami Ania i 
Zdzisław. – Cieszymy się że nasi znajomi mieli okazję zoba-
czyć piękny obraz radosnego Kościoła – odkupionych grzesz-
ników, tańczących umiłowanych. Czekamy na jeszcze więcej 
owoców tego spotkania – dodali małżonkowie z Krakowa. 
 
W czasie uwielbienia o. Szustak zaprosił na scenę chłopaka, 
który poprosił wcześniej dominikanina o taką możliwość. Ma-
teusz oświadczył się Gosi, a wszyscy zebrani w Tauron Arenie 
modlili się o błogosławieństwo dla narzeczonych. „Skoro je-

steśmy na spotkaniu „Umiłowani”, to chcieliśmy pokazać także 
takie dosłowne umiłowanie, międzyludzkie” – komentował o. 

Szustak. 
 
Podczas uwielbienia wolontariusze „Zupy na Plantach” zbierali 
fundusze na uruchomienie mieszkania treningowego, w którym 
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osobom wychodzącym z kryzysu bezdomności będą pomagać 
psycholog, pracownik socjalny i rzesza wolontariuszy. – Wrzu-
cając pieniądze do tych puch możecie dać konkretną miłość, 
możecie podzielić się tym, co tutaj otrzymaliście, podzielić się 
z tymi, którzy tego potrzebują – mówił Piotr Żyłka. – Modlitwa 
bez jałmużny nie ma skrzydeł – zachęcał do wsparcia inicjaty-
wy o. Szustak. 
 
W Tauron Arenie Kraków zgromadziło się w sobotę ponad 16 
tysięcy osób. To największe z dotychczasowych spotkań mo-

dlitewnych organizowanych przez o. Adama Szustaka. – Ko-
chani, myślę, że następnym razem to już tylko Stadion Naro-
dowy, bo nie mamy już większych hal w Polsce – uśmiechał 
się dominikanin. 
 
„Umiłowani” to wielbieniowe spotkanie będące częścią trasy, 
która od kilkunastu miesięcy, w dużych miastach Polski, reali-
zuje pomysł uwielbienia Boga dominikańskim głoszeniem 
Słowa, muzyką i modlitwą tysięcy zgromadzonych osób. 

.               Za: KAI 
 

 
 
 

  Wiadomości z kraju 
 

 

 

800-LECIE ZAKONU DUCHA ŚWIĘTEGO W POLSCE 

 
 

W 2020 roku Siostry Kanoniczki Ducha 
Świętego de Saxia obchodzić będą 
jubileusz 800-lecia posługi swego Zako-
nu na polskiej ziemi. 
 
Obchody Roku Jubileuszowego zainau-
gurowała w dniu 26 października b.r. 
uroczysta Msza Święta w klasztornym 
kościele pw. św. Tomasza Ap. w Krako-
wie, której przewodniczył biskup pomoc-
niczy krakowski Damian Muskus. 
 
Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha 
Świętego jest żeńską gałęzią Zakonu 
Ducha Świętego, założonego we Francji 
przez Gwidona z Montpellier, z którego 
inicjatywy, ok. 1180 r. powstał w Mont-
pellier pierwszy szpital – kolebka Zako-
nu. Gromadził w nim sieroty, porzucone 
dzieci, ubogich, chorych i osobiście im 
posługiwał. Inspiracją dla Założyciela i 
jego dzieła stały się słowa Chrystusa z 
Ewangelii wg św. Mateusza, rozdz. 25, 
31-40. w 1198 r. Zakon zyskał aprobatę 
papieską. Stosunkowo szybko, bo już w 
1220 roku, zakonników sprowadził do 
Polski biskup krakowski Iwo Odrowąż, 
osadzając ich na podkrakowskim Prąd-
niku; w 1244 zostali sprowadzeni do 
samego Krakowa. Przy parafialnym 
kościele św. Krzyża, otrzymali szpital 
oraz zabudowania klasztorne. Wkrótce 

powstały duchackie szpitale w Kaliszu, 
Sandomierzu, Sławkowie, w których 
bracia i siostry Zakonu, nazywani w 
Polsce popularnie duchakami i duchacz-
kami, świadczyli pomoc biednym i 
opuszczonym, szukając ich także po 
wsiach i ulicach miast. W szpitalu kra-
kowskim, już w średniowieczu, istniało 
tzw. „Okno Życia”, w którym przyjmowa-
no porzucone niemowlęta. Ich wycho-
waniem zajmowały się Siostry; one 
także roztaczały opiekę nad samotnymi 
matkami i chorymi kobietami. 
 
W 1741 roku polska prowincja Zakonu 
została wyjęta spod władzy generała 
rzymskiego, a linia żeńska otrzymała 
autonomię, przyjmując nazwę „Siostry 
Kanoniczki Ducha Świętego de Saxia”. 
Siostry rozpoczęły samodzielną działal-
ność charytatywną, służąc chorym, 
ubogim, wychowując dzieci. 
 
Na skutek polityki wyznaniowej zabor-
ców w XVIII w. kasacie uległa definityw-
nie męska gałąź Zakonu. Istnienie żeń-
skiej gałęzi, której również nie ominęły 
burze dziejowe, uratował w 1850 r. ad-
ministrator diec. krakowskiej ks. Mate-
usz Gładyszewicz. Dzięki jego staraniom 
27 października 1851r. s. Marta Zalew-
ska, ostatnia z żyjących duchaczek, 

wraz ze zgłaszającymi się kandydatkami 
zamieszkała w krakowskim klasztorze 
przy kościele św. Tomasza Ap. Dzień 27 
października rok rocznie obchodzony 
jest w Zgromadzeniu jako Święto Odro-
dzenia Zakonu. 
 
Aktualnie Zgromadzenie Sióstr Kanoni-
czek Ducha Świętego, z domem gene-
ralnym w Krakowie, liczy 17 domów w 
Polsce, 1 na Ukrainie, 1 w Italii oraz 5 
wspólnot na misjach w Burundi. Siostry, 
starając się odczytywać znaki czasu, 
podejmują posługę w szpitalach, w ho-
spicjum, w domach opieki i domach 
prywatnych. Angażują się w wychowanie 
dzieci i młodzieży, katechizując w szko-
łach, prowadząc Przedszkola, Placówkę 
Opiekuńczo-Wychowawczą, Dom Sa-
motnej Matki i Zawodową Niespokrew-
nioną z Dzieckiem Rodzinę Zastępczą. 
Pełnią posługę wśród starszych i cho-
rych Kapłanów w Domu Księży Emery-
tów. Podejmują pracę parafialną jako 
pielęgniarki środowiskowe i opiekunki 
chorych, organistki, zakrystianki i kance-
listki. 
 
W homilii podczas Mszy Św. inaugurują-
cej Jubileusz, bp Muskus podkreślił, że 
programem życia Sióstr od początku 
było miłosierdzie, „miłość, która nie 

http://www.jasnagora.com/
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ucieka od potrzebujących, ale garnie się 
do nich. Tym, co najbardziej zadziwia w 
dziejach sióstr –mówił hierarcha – jest 
umiejętność rozpoznawania wyzwań 
czasu i odwaga, a nawet pewna fanta-
zja, w odpowiadaniu na nowe potrzeby i 
bolączki. – Wystarczy uświadomić sobie, 
że przed wiekami, w czasach, gdy los 
niechcianych dzieci i samotnych matek 
był w tragiczny sposób przesądzony, 
przy szpitalu duchackim powstało pierw-

sze okno życia”. „Założyciel Zgroma-
dzenia, bł. Gwidon, wiedział, że posługa 
miłosierdzia jest drogą do Królestwa, 
jest być albo nie być wspólnoty Kościoła, 
jest sprawdzianem wiarygodności 
uczniów Jezusa” – podkreślił bp Mus-
kus. 
 
Na rozpoczynający się Rok Jubileuszo-
wy krakowski biskup życzył Siostrom, by 
umocnione życiodajną mocą Ewangelii i 

zakonnym charyzmatem, szły do świata 
i zachwycały go pięknem miłości miło-
siernej: „Idźcie i przyciągajcie do Boga 
przez posługę miłosierdzia i proste gesty 
dobra świadczonego na co dzień”. Na 
zakończenie Mszy Świętej hierarcha 
ogłosił: Rok Jubileuszowy uważam za 
otwarty.Siostry Kanoniczki Ducha Świę-
tego  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NUNCJUSZ NA 100-LECIU PALLOTYNÓW W ZĄBKOWICACH 
 
Trwające od roku obchody jubileuszu pracy duszpasterskiej 
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Ząbkowicach Ślą-
skich  zakończył uroczystą celebrą arcybiskup Salvatore Pen-
nacchio. 
 
W homilii wygłoszonej 20 października przedstawiciel Stolicy 
Apostolskiej zwrócił uwagę na fundament pracy włożonej 
w kształtowanie tego miejsca przez 100. Lat. 
 
– Dziś patrzymy nie tylko na zewnętrze struktury, ale też jeste-
śmy wdzięczni za to, co niewymierne według ludzkich miar. 
Sakramenty, homilie, które kształtowały życie duchowe 
uczniów Chrystusa. Owoce pracy duszpasterskiej, za które 
dziękujemy, były oparte na solidnym fundamencie charyzmatu 
księży pallotynów, który zawiera się w zawołaniu: „Miłość 
Chrystusa nas przynagla”. Patronką stowarzyszenia jest nato-
miast Maryja, Królowa Apostołów. Pallotyni składają przyrze-
czenia czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, żyjąc radami 
ewangelicznymi oraz zobowiązują się do zachowania wspólno-
ty dóbr i przestrzegania ducha służba – podkreślał Nuncjusz 
Apostolski. 
 
Nieco więcej o działalności Stowarzyszenia Apostolstwa Kato-
lickiego mówił przełożony miejscowej Prowincji Zwiastowania 
Pańskiego. 
 

– Niczemu innemu jak tylko rozwijaniu wiary służyła i służy 
pallotyńska obecność w Ząbkowicach Śląskich. To z tego po-
wodu 100. lat temu przybyli tu do ówczesnego Frankenstein 
niemieccy pallotyni. Mieli dobrze w pamięci słowa swojego 
założyciela, św. Wincentego Pallottiego, by robić wszystko dla 
rozpalania wiary – zarówno wśród wierzących, by płonęła 
w nich światłem jeszcze mocniejszym, jak i wśród niewierzą-
cych, by wreszcie zapaliła się w ich życiu. To starali się tu robić 
budując ten dom i ten kościół, przyjmując tu gości 
i rekolektantów. A także wyjeżdżając stąd jako rekolekcjoniści, 
misjonarze, duszpasterze i spowiednicy. Wśród nich była chlu-
ba tego domu, beatyfikowany przed miesiącem niemiecki 
ksiądz, więzień obozu w Dachau, pallotyn, bł. Richard Henkes. 
Taki sam cel, a więc rozpalanie wiary, przyświecał polskim 
pallotynom, którzy przybyli tutaj w 1945 roku – przypominał 
na początku uroczystej Mszy św. ks. Adrian Galbas SAC. 
 
Życzenia z okazji jubileuszu złożył pallotynom m.in. biskup 
Ignacy Dec. – Gratulujemy wszystkich dokonań w ciągu 100. 
lat na śląskiej ziemi. Wiemy, że to ziarno waszego Założyciela 
wydało wielkie owoce, także tutaj, w Ząbkowicach Śląskich. 
Dziękujemy za ich pracę także w Wałbrzychu i Przedborowej, 
bo we wszystkich trzech miejscach ta praca ma uznanie wśród 
wiernych i duchowieństwa diecezji świdnickiej – mówił Biskup. 
 
Zaproszeni goście, jeszcze przed Mszą św., wysłuchali także 
okolicznościowych wykładów. Wcześniej natomiast pallotyni 
świętowali 100-lecie obecności w Ząbkowicach wystawą, kon-
certem i konferencją naukową.                    Za: www.sac.org.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SESJA DLA SIÓSTR EKONOMEK 
 

Sesja dla Sióstr Ekonomek żeńskich 
zgromadzeń zakonnych w Warszawie, 
zorganizowana przez Komisję Prawno-
Ekonomiczną przy KWPŻZZ. W spotka-
niu uczestniczyło ok. 120 Sióstr. Spo-
tkanie poświęcone było ostatnim zmia-
nom w prawie pracy i przepisach ubez-
pieczeniowych, które zaprezentowali 
odpowiednio Dyrektor Departamentu 
Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy 
i przedstawiciele I Oddziału ZUS w War-
szawie. Kontynuując temat podatków, 
tym razem przedstawiciele Departamen-
tu Podatków Dochodowych Ministerstwa 
Finansów i Kancelarii Ożóg Tomczy-
kowski Sp .z o. o. szczegółowo omówili 
przepisy dotyczące podatków dochodo-

wych od osób prawnych i fizycznych, 
podatku akcyzowego i podatku od towa-
rów i usług (VAT).  
 

 
 

Podczas spotkania siostry został podjęty 
również temat działalności gospodar-
czej, dzieliły się własnymi doświadcze-
niami w tej dziedzinie. S. Krystyna 
Chmiel przedstawiła rozwiązania prawne 
dotyczące prowadzenia działalności 
gospodarczej przez kościelne osoby 
prawne. Przypomniała również procedu-
rę dotyczącą powiadamiania o uzyska-
niu osobowości prawnej przez instytucje 
kościelne. Natomiast s. Iwona Dworska 
przedstawiła zmiany niektórych ustaw 
dotyczące zgromadzeń.  
 
Wzorem lat poprzednich przedstawiciele 
I Oddziału ZUS w Warszawie przez kilka 
godzin służyli siostrom konsultacjami i 
poradami.   Za: www.zakony-zenskie.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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OBCHODY 100-LECIA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ W POLSCE 
 
„Teraz, kiedy w naszym społeczeństwie, narodzie narasta fala 
agresji pod adresem światopoglądu chrześcijańskiego i Kościo-
ła katolickiego, jest czas dla Rycerstwa, jak być może nigdy 
dotąd od czasów św. Maksymiliana” – mówił w Krakowie pro-
wincjał franciszkanów o. Marian Gołąb podczas obchodów 
100-lecia Rycerstwa Niepokalanej w Polsce 19 października 
2019 r. 
 

 
 
O. Prowincjał zachęcał licznie zebranych Rycerzy w Bazylice 
św. Franciszka z Asyżu, aby byli uważnymi obserwatorami 
tego, co się dzieje w świecie, tego, co się dzieje w Polsce; aby 
słuchali, co mówi się o Kościele, o Panu Bogu, o Matce Boże, 
jakie prądy stają się głośne, jakie światopoglądy zaczyna się 
promować. „Ten, kto ma otwarte oczy, dostrzega to wszystko. 
Przygląda się uważnie, jak kiedyś obserwował świat św. Mak-
symilian, który nie chciał być obojętny wobec zła które zauwa-
żał. Wiedział, że nie może milczeć, oraz że nie może poprze-
stać jedynie na modlitwie. Tak zrodziła się idea Rycerstwa 
Niepokalanej, jako odpowiedź na niepokojące zjawiska. Po-
dobnie my, współcześni Rycerze Niepokalanej, musimy być 
ludźmi, którzy nie siedzą wygodnie i są tylko zatroskani o swo-
ją osobistą świętość. Powinniśmy być tymi, którzy w sercu 
czują misję, którzy wiedzą i są przekonani, że są posłani do 
działania. Niech nie opuszcza nas świadomość, że naszą het-
manką jest Maryja Niepokalana, która pragnie, abyśmy się 
zaangażowali w życie społeczne, religijne, w troskę o człowie-
ka, o wiarę, o Kościół. Matka Najświętsza dziś w sposób 
szczególny nas potrzebuje” – przekonywał franciszkanin. 
 
„Rycerstwo polskie nie wygrałoby bitwy pod Grunwaldem, 
gdyby tylko stało i przyglądało się przeciwnikowi. Apologia 
wiary i Kościoła to jeden z najistotniejszych elementów chary-
zmatu MI” – spointował prowincjał. 
 
W podobnym duchu wypowiadał się wiceprezes Rycerstwa 
Niepokalanej w Polsce, o. Piotr Lenart. W okolicznościowym 
kazaniu franciszkanin podkreślał, że w tym trudnych, dzisiej-
szych czasach tak bardzo skażonych grzechem, w czasach 
wymieszania pojęć, braku moralności, zastępowania porządku 
Bożego porządkiem ludzkim, różnego rodzaju ideologiami, 

Rycerstwo może odegrać ogromnie ważną rolę, a wówczas 
„zabłyśnie blaskiem nie do opisania, niczym oszlifowany dia-
ment”. Zakonnik z Niepokalanowa zaznaczył, że jest to możli-
we, gdy Rycerze Niepokalanej budować będą na fundamencie 
„posłuszeństwa, ubóstwa i miłości” i gdy będą – podobnie jak 
św. Maksymilian – odkrywać w Maryi nie tylko piękno, ale 
przede wszystkim energię i siłę. „W Niej i przez Nią odnajdu-
jemy siłę i energię, których nic nie jest w stanie oderwać, żad-
ne niepowodzenie, żadne przeciwności, żadne obozy i żadne 
ideologie” – wyjaśnił. 
 
O. Piotr Cuber, asystent prowincjalny MI i kustosz Centrum św. 
Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia, otwierając jubileu-
szowe obchody, przypomniał początki Rycerstwa Niepokalanej 
na świecie i w Polsce. „16 października 1917 r w Międzynaro-
dowym Kolegium Seraficum przy Via San Theodoro w Rzymie 
odbyło się pierwsze spotkanie założycielskie pobożnego sto-
warzyszenia Militia Immaculata. Założycielami byli: o. Maksy-
milian Kolbe z Polski, o. Józef Piotr Pal i dk. Antoni Głowiński z 
Rumunii, br. Hieronim Biasi z prowincji padewskiej, br. Qvirico 
Pinialberti z prowincji rzymskiej oraz br. Antoni Mansi i br. 
Henryk Granata z prowincji neapolitańskiej […]. W 1919 r. po 
zakończeniu studiów i po święceniach kapłańskich Maksymi-
lian wraca do Polski […]. 6 października 1919 r. zorganizował 
w seminarium krakowskim spotkanie z klerykami na którym 
przedstawił ideę Rycerstwa. 7 października do MI zapisało się 
pierwszych sześciu kleryków […]. 9 października ukonstytuow-
ało się pierwsze koło MI we franciszkańskim WSD. Prezesem 
został rodzony brat o. Maksymiliana – Alfons Kolbe, sekreta-
rzem br. Samuel Rosenbeiger. Następnie Maksymilian zorga-
nizował koło MI wśród kapłanów i pośród braci zakonnych 
krakowskiego konwentu. Na Boże Narodzenie przeszczepił MI 
w szeregi ludzi świeckich. Efekty przeszły najśmielsze oczeki-
wania. Dotarł ze swoją ideą nie tylko do dorosłych, ale, co 
ciekawe, również do ówczesnych gimnazjalistów i studentów” – 
relacjonował o. Cuber. 
 
Asystent prowincjalny zaznaczył, że MI od początku miało za 
zadanie czynnie starać się o nawrócenie dusz. Nie tylko przez 
modlitwę, ale również przez działanie, stosując „wszystkie 
możliwe środki, byle godziwe”. Istotą nowego stowarzyszenia 
był fakt, że założyciel o. Maksymilian starał się uświadomić 
Rycerzom, że to na nich spoczywa odpowiedzialność za zba-
wienie dusz. 
 
„Implementacja MI na grunt Polski była powtórnym narodze-
niem Stowarzyszenia i tchnęła w Rycerstwo nowego ducha i 
dlatego, choć 100-lecie MI było obchodzone nie tak dawno, bo 
zaledwie 2 lata temu, to jednak uważaliśmy za stosowne zor-
ganizować obchody 100-lecia Rycerstwa w Polsce” – wyjaśnił 
na zakończenie o. Piotr Cuber. 
 
Gospodarzami uroczystości byli krakowscy franciszkanie, Cen-
trum Św. Maksymiliana w Harmężach z o. Piotrem Cuberem, 
asystentem prowincjalnym MI na czele oraz krakowska wspól-
nota Rycerstwa Niepokalanej. Jms     Za: www.franciszkanie.pl   

    

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KONFERENCJA NAUKOWA O POLONII. 
CHRYSTUSOWCY ODZNACZENI 
 
W dniach 24-25 października  2019 roku 
odbyła się na Uniwersytecie Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie 
międzynarodowa konferencja naukowa 

"Polskie wychodźstwo i jego przyczyny 
podczas II Wojny Światowej i po jej 
zakończeniu". 
 
Jest ona dorocznie organizowana przez 
Światową Radę Badań nad Polonią, 
Wydział Nauk Historycznych UKSW 
oraz Polskie Towarzystwo Naukowe na 

Obczyźnie w Londynie. Nasze zgroma-
dzenie reprezentowali należący do 
Światowej Rady: ks. prof. Bernard Koło-
dziej SChr  oraz ks. Wiesław  Wójcik 
SChr - dyrektor Instytutu Duszpaster-
stwa Emigracyjnego. Podczas konferen-
cji kilkunastu  naukowców z kraju i z 
zagranicy przedstawiło trzydzieści refe-

http://www.franciszkanie.pl/
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ratów ukazujących rolę  wychodźstwa, w 
tym duchowieństwa podczas II Wojny 
Światowej. Kapituła Światowej Rady 
Badań nad Polonią przyznała cztery 
Ordery Krzyża Polonii, które otrzymali 
m.in. ks. prof. B. Kołodziej SChr oraz ks. 
dr Zdzisław Malczewski SChr - rektor 
Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii.  Z 
wielką uwagą wysłuchano referatu 
"Duszpasterstwo Chrystusowców  w 
obozach przejściowych oraz wśród 
wywiezionych na roboty do Rzeszy". 

 

W czasie spotkania przedstawiono rów-
nież koncepcję budowy pomnika Polonii 
w Warszawie.  
 
26 października uczestnicy wzięli udział 
w koncercie, który odbył się w Teatrze 
Polskim. Był on dedykowany Prezyden-
towi RP na uchodźctwie Ryszardowi 
Kaczorowskiemu z okazji setnej rocznicy 
jego urodzin. ks. Wiesław Wójcik SChr 

 Za: www.chrystusowcy.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SERCAŃSKIE CZUWANIE MŁODZIEŻOWE 
 

SERCAŃSKIE CZUWANIE MŁODZIEŻOWE 
 

Już wiemy ile – nieskończenie wiele. Taką wartość dał nam 
Bóg. Ludzie nie zawsze nas tak cenią, ale On nigdy nie prze-
stał i nie przestanie. Dlaczego? Bo kocha. Tak można ogólnie 
streścić to wszystko, co się działo w kościele pw. Matki Bożej 
Fatimskiej w Krakowie-Płaszowie w noc z 19 na 20 październi-
ka. Na nasze czuwanie modlitewne przybyło około 450 mło-
dych ludzi. Gdy dodać do tego księży, zespół i służby porząd-
kowe, to liczba sięga do około 500 uczestników naszego spo-
tkania! 
 
Wszytko zaczęło się około godziny 18.00, gdy młodzież z róż-
nych rejonów Polski stawiła się pod kościołem, by przy herba-
cie i cieście zawiązać wspólnotę. Miło się zobaczyć z osobami, 
z którymi ostatni raz miało się kontakt kilka miesięcy temu – na 
Sercańskich Dniach Młodych. Chwilę po 19 weszliśmy do świą-
tyni i tam, po przywitaniu wszystkich przez księdza proboszcza 
czekały nas świadectwa. Pierwsza mówiła Marta Ławska, 
pochodząca z Bełchatowa wokalistka chóru Trzecia Godzina 
Dnia. Zaraz po niej wysłuchaliśmy Michała „Pax” Bukowskiego, 
krakowianina, rapera i prezentera Studia „Raban”. Oboje mówi-
li o poszukiwaniu przez siebie poczucia własnej wartości, o 
różnych meandrach tych poszukiwań, wzlotach, upadkach i 
ostatecznie o tym, że swoją wartość odnaleźli w Bogu. 
 
Po przerwie (z tradycyjnym na czuwaniu bigosem) przyszedł 
czas na sakrament pokuty i pojednania. Choć trudno opisać to 
wszystko co się dzieje pod zasłoną tajemnicy spowiedzi, to 
jednak jedno można stwierdzić z pewnością – było mnóstwo 
łez. Wielu młodych ludzi zostawiało symbolicznie kamienie 
swojego grzechu przed ołtarzem i następnie szło do księży, by 
w spowiedzi już nie symbolicznie, a faktycznie zostawić swój 
grzech. Po sakramencie wracali znów pod ołtarz, by tam już na 

nowo, nowymi oczami spojrzeć z bliska na Najświętszy Sa-
krament i na siebie samych. A temu wszystkiemu stale towa-
rzyszyły łzy. Łzy bólu z powodu odkrycia swoich grzechów. I 
jeszcze większe łzy radości z powodu oddania grzechów Jezu-
sowi. Naszej modlitwie w tym czasie przewodził ks. Sławek 
Kuśmierz, wikariusz z Krakowa, oraz bełchatowska schola 
„Adoremus Dominum”. 
 

 
 
Ostatnim punktem programu była Msza św. Przewodniczył jej 
ks. Karol Milewski, sercanin pracujący obecnie w Radio Profe-
to. W trakcie homilii mówił on m.in. o dwóch synach z przypo-
wieści o synu marnotrawnym. Pierwszy z nich, młodszy, zgubił 
się daleko od domu. Drugi z nich, straszy, też się zgubił, choć z 
domu nie odszedł. A Ojciec każdego z nich odnalazł i dla każ-
dego z nich miał słowo miłości. Tak jest i z nami – Bóg ma dla 
każdego słowo miłości, otuchy i nadziei, niezależnie od tego, 
czy jesteśmy blisko, czy daleko. 
 
Czuwanie zakończyło się około 1.30. Rozjechaliśmy się do 
domów. Ale już nie tacy sami. Co się zmieniło? Nasza świa-
domość – już wiemy, jaka jest nasza wartość. 

 Za: www.sercanie.pl    

 
 
 

Refleksja tygodnia 
 
 

 

 

TRÓJGŁOS POLSKICH BISKUPÓW ZAKONNIKÓW O SYNODZIE DLA AMAZONII 
 

Zakończony w niedzielę Synod Biskupów dla Amazonii 
budzi powszechą dyskusję w Kościele, a w różnych 
ośrodkach także niepokoj, związany z propozycjami, które 
pojawiły się w jego dokumencie końcowym. Na naszych 
łamach oddajemy w związku z tym głos trzem polskim 
zakonnikom, którzy przed laty wyruszyli na misje do Ame-
ryki Południowej, a teraz posługują jako biskupi w rejonie 
Amazonii i uczestniczyli w Synodzie. Są to bp Jan Kot 
OMI, bp Stanisław Dowlaszewicz OFMConv i bp Marek 
Piątek CSsR.   

JESTEŚMY W JEDNYM KOŚCIELE 
 

Nikt nie postulował zniesienia obowiązującej dyscypliny w 
Kościele – mówi bp Jan Kot OMI, który jest biskupem die-
cezji Zé Doca – w sercu brazylijskiej Amazonii, w rozmo-

wie z Michałem Jóźwiakiem z portalu misyjne.pl. 
 

Jakie tematy w obradach synodu pojawiają się najczę-
ściej? Które z nich są zdaniem Ojca Biskupa  najistotniej-
sze?  

 

http://www.chrystusowcy.pl/
http://www.sercanie.pl/
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Dużo się mówiło o formacji naszego duchowieństwa i laikatu, o 
pracy z młodzieżą, o viri probati, stałych diakonach, a także o 

miejscu kobiet w życiu i działaniu misyjnym Kościoła. Podej-
mowany jest też temat możliwości wprowadzenia rytu amazoń-
skiego do liturgii Kościoła. Wielu poruszało tematy ekologii i 
problemów, z którymi społeczność w Amazonii musi się na co 
dzień zmagać. To przede wszystkim dostęp do edukacji oraz 
przestępczość. Niestety, ale handel narkotykami, przemyt ludzi 
czy prostytucja kwitną w najlepsze. Wszystko to jest ważne, 
ale nie na wszystko mamy bezpośredni wpływ. O niektórych 
sprawach możemy sobie tylko pięknie porozmawiać, ale osta-
teczne decyzje są w rękach innych. Dla Kościoła priorytetem 
musi być nowa ewangelizacja, czyli głoszenie Jezusa Chrystu-
sa w tej trudnej rzeczywistości. Do tego dochodzi oczywiście 
formacja w naszych seminariach, która powinna być bardziej 
dostosowana do naszych realiów, bardziej misyjna i duszpa-
sterstwo powołaniowe oraz młodzieżowe. Niektóre z tych te-
matów są oczywiście delikatne i bardzo złożone, ale nie mo-
żemy od nich uciekać. Spotkaliśmy się w Rzymie po to, aby 
dyskutować.  
 
W mediach najgłośniej jest o viri probati, diakonach sta-
łych, a nawet o tym, że biskupi rozważają możliwość 
udzielenia diakonatu kobietom. Jakie są poglądy Ojca 
Biskupa na te kwestie?  

 
Media zawsze będą poruszały tematy polemiczne, które mogą 
nawet wywoływać kłótnie. To prawda, że pojawiły się głosy o 
święceniach kapłańskich dla żonatych mężczyzn. Ale, żeby 
dobrze zrozumieć ten temat, trzeba znać realia Amazonii. Nikt 
nie postulował zniesienia obowiązującej dyscypliny w Kościele. 
Rozmawiamy jedynie o możliwości świecenia viri probati na 
terenach, na których nie ma kapłanów i ludzie przez miesiące, 
a czasem nawet lata, nie mają dostępu do sakramentalnej 
posługi. Każdy z tych przypadków ma być  rozeznawany  in-
dywidualnie, a nie, jak myślą niektórzy, że już jutro do święce-
nia ustawią się kolejki żonatych mężczyzn z całymi rodzinami. 
Sprawa jest bardzo złożona i wymaga wiele przemyśleń i cza-
su.   
 
Co do sprawy święceń stałych diakonów, to nie ma tu wielkie-
go pola do dyskusji, bo to jest w Kościele katolickim już rze-
czywistość. Sobór Watykański II to zaakceptował. W przypad-
ku stałego diakonatu, jak zawsze, wielkim wyzwaniem jest 
formacja. W formację tych ludzi trzeba zainwestować zarówno 
ilościowo, jak i jakościowo.  
 
Rzeczywiście, pojawiły się też głosy na temat święceń diakoń-
skich kobiet. Jednak to, że jakiś biskup, czy kilku biskupów o 
tym mówiło, nie znaczy, że wszyscy popierają ten punkt wi-
dzenia. Myślę, że chodzi tu bardziej o formalne uznanie przez 
Kościół posługi kobiet, które niosą na swoich barkach wiele 
wspólnot i parafii w Amazonii. Komisja, którą powołał papież, 
żeby przestudiowała temat kobiecego diakonatu nie doszła do 
jasnych i pewnych rezultatów. Myślę, że nie będzie to łatwe do 
przyjęcia. Z całą pewnością trzeba coś zrobić i niektórzy myślą, 
że jedynym wyjściem są te święcenia. Zobaczymy, jak zostanie 
to ujęte w dokumencie końcowym synodu. Kościół w wielu 
trudnych sprawach bywał roztropny podejmując decyzje, ale 
nigdy nie uciekał od dyskusji nawet na najbardziej delikatne 
tematy. Tak jest także w tym przypadku.  
 
W Polsce pojawiają się głosy, że rozwiązania duszpaster-
skie wypracowane dla Amazonii mogą zostać zastosowa-
ne w całym Kościele. Wielu widzi w tym zagrożenie. Ojciec 
Biskup również?   

 

Synod został zwołany, żeby omawiać ewangelizację w Amazo-
nii – w nowej, złożonej rzeczywistości naszego regionu. Został 
zwołany, żeby dać wsparcie ludom indiańskim, które w więk-
szości krajów są dyskryminowane i czasami traktowane gorzej 
niż zwierzęta. Stawiamy sobie pytanie: co, jako Kościół Jezusa 
Chrystusa, możemy zrobić, co powinniśmy zrobić, aby bronić 
najsłabszych, odrzuconych i zapomnianych przez współczesny 
świat? Wielu traktuje ludy indiańskie z Amazonii jako folklory-
styczną ozdobę, turystyczną atrakcję i nie przejmuje się ich 
codziennością, kiedy wróci do swoich luksusów. Samo ubole-
wanie nad losem tego regionu w mediach społecznościowych 
nie rozwiązuje problemów.   
 
Mamy świadomość tego, że są w Kościele grupy, które będą 
chciały wykorzystać sytuację i przenieść do siebie rozwiązania, 
które zostaną wypracowane stricte dla Kościoła w Amazonii.  
Na to nie mamy żadnego wpływu. Zawsze się znajda sępy, 
które będą chciały żerować na czyjejś pracy, czy postanowie-
niach. To jedna strona medalu.  Z drugiej strony, jesteśmy w 
jednym Kościele i wzajemnie od siebie jesteśmy uzależnieni. 
Wszystko będzie zależało od moralnego i etycznego podejścia, 
szacunku dla innych i ich odmiennych realiów.  
 

 
 
Ta różnorodność już jest faktem. Mamy na przykład 
23 kościoły wschodnich tradycji, w których święci się żonatych 
mężczyzn. Dla anglikanów, którzy weszli do Kościoła, papież 
Benedykt XVI pozwolił udzielać święceń żonatym mężczy-
znom. Zrzucanie teraz wszystkiego na obecny synod, jest 
pewną przesadą. To pożywka dla medialnych manipulacji, 
żeby mieć o czym bezpłodnie godzinami gadać…  
 
Jakie są oczekiwania  mieszkańców Amazonii co do syno-
du?  

 
To ogromny obszar, swoim zasięgiem obejmuje dziewięć pań-
stw. Trudno dać jednoznaczną odpowiedź. To jest ponad 8 mln 
km², prawie 35 milionów mieszkańców. Samych Indian jest 
przeszło 280 ludów i prawie tyle samo języków, poza oficjal-
nymi, państwowymi.  Mam jednak wrażenie, że od synodu 
oczekuje się przede wszystkim, że w ewangelizacji da wspar-
cie do bardziej dynamicznego działania. Liczy się, że będzie 
głosem tych, którzy głosu nie mają i, że stanie w obronie 
najuboższych i najbardziej zagrożonych. Chodzi także o to, 
aby wesprzeć środowiska broniące przyrody.  
 
Warunki pracy duszpasterskiej są pewnie trudne?  

 
Nie jest łatwo, to prawda, ale się nie poddajemy i pracujemy, 
żeby to zmienić. Nasi wierni są wspaniali. Jak się zorganizują, 
to cuda w duszpasterstwie robią. To oni pchają ten Kościół do 
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przodu. Mam w diecezji około 350 tys. katolików, 26 księży do 
pracy (13 tys. katolików na jednego księdza), 28 sióstr zakon-
nych do wspierania duszpasterstwa i około tysiąca katechetów, 
szafarzy i misjonarzy świeckich. Wszyscy rozproszeni na ob-
szarze przeszło 35 tys. km². Bogu dziękuję, bo są diecezje w o 
wiele trudniejszej sytuacji. Mamy powołania, nie dużo, ale 
mamy. Wyświęciłem już dwóch księży dla diecezji i jak Bóg 
pobłogosławi, to co roku będę święcił diakona albo kapłana. W 
maju 2020 r. będę święcił pierwszą grupę dziesięciu stałych 
diakonów.                                                        Za: www.oblaci.pl  
 

SYNOD TO NIE „OTWIERANIE FURTEK” 
 

Rozmowa z bp. Stanisławem Dowlaszewiczem OFMConv,  
biskupem pomocniczym Archidiecezji Santa Cruz w Boli-

wii, uczestnikiem Synodu Biskupów dla Amazonii. 

 
Podczas Synodu biskupów nie chodzi o jakiekolwiek „otwiera-
nie furtek”, ale o zobaczenie, jakie są potrzeby ewangelizacji w 
tej konkretnej części Kościoła, jaką jest Amazonia. I wierzę, że 
poprzez tę tematykę Duch Święty mówi dziś do całego Kościo-
ła – powiedział w rozmowie z KAI bp Stanisław Dowlaszewicz 
OFM Conv. z boliwijskiej diecezji Santa Cruz, jeden z czterech 
polskich biskupów, biorących udział w Synodzie Biskupów nt. 
Amazonii. 
 
KAI: Księże Biskupie, pierwsze pytanie zabrzmi może ba-
nalnie: jaka atmosfera panuje na obradach synodalnych? 
Bo, choć Ojciec Święty przypomina, że Synod jest czasem 
słuchania Ducha Świętego, to z medialnych spekulacji 
można niekiedy wywnioskować, że za Spiżową Bramą trwa 
gwałtowna rewolucja. 

 
Bp Stanisław Dowlaszewicz OFM Conv.: Dla mnie ten Synod, 
poświęcony poszukiwaniu nowej wizji ewangelizacyjnej Kościo-
ła w Amazonii, jest drugim zebraniem biskupów w którym 
uczestniczę w pełni, jako ojciec synodalny. Rok temu brałem 
też udział w Synodzie poświęconym młodzieży i, kiedy przyje-
chałem tu z dużą ciekawością, usłyszałem zachętę Ojca Świę-
tego, by nie bać się rozmawiać otwarcie, bez filtrów, gdyż jest 
to czas, w którym Duch Święty mówi i działa w Kościele. I ja 
naprawdę w to wierzę! Tak, jak mówi papież, Synod, to nie 
parlament, w którym różne frakcje dochodzą do głosu i zawie-
rają pakty. Temat Amazonii jest przede wszystkim naprawdę 
przemodlony. Dość powiedzieć, że u nas w Boliwii wierni cały 
czas modlą się w intencji trwających obrad, które nie są tylko 
czasem spotkań i rozmów. 
 
Atmosfera jest naprawdę dobra, życzliwa, nie ma między nami 
spięć. Każdy z nas miał 4 minuty na wypowiedzenie się na 
temat, który sobie wybrał, w odniesieniu do jednego z punktów 
Instrumentum laboris. Ważna jest dla nas bliskość Ojca Świę-
tego, który cały czas jest z nami i także zabiera głos, choć nie 
codziennie. Także w grupie roboczej, w której byłem, bardzo 
dobrze nam się pracowało. Były w niej m.in. 4 siostry zakonne i 
świeccy, sugerowaliśmy swoje tematy, dyskutowaliśmy o nich, 
ale bez forsowania jakichkolwiek rozwiązań. 
 
Kiedy słyszę z zewnątrz, że trwa tu rewolucja, że prowadzimy 
Kościół do ruiny, że nie wiemy, co robimy – to po prostu nie 
jest prawda, z resztą, mówią to ludzie, których tu nie ma. Tu 
jest przestrzeń do otwartej i bardzo spokojnej rozmowy. Jeste-
śmy biskupami, każdy z nas ma pod opieką część ludu Bożego 
i musimy szukać sposobów by zaradzić potrzebom tego ludu. 
 
KAI: A jakie to potrzeby? Jakie tematy dominują wśród 
wypowiedzi ojców synodalnych? 

 

Bp S.D.: To przede wszystkim przemyślenia odnoszące się do 
realiów, w których na co dzień pracujemy. Jako że jesteśmy tu 
w gronie przedstawicieli 9 państw, których terytoria pokrywają 
się częściowo z regionem Amazonii, wiele doświadczeń jest 
dla nas wspólnych i zostały one wymienione już w Instrumen-
tum laboris. 
 
Pojawia się więc temat samej Amazonii jako obszaru, na któ-
rym całe środowisko naturalne jest zagrożone, gdzie należy 
przemyśleć i wdrożyć założenia ekologii integralnej. To także 
nawiązanie do spotkania papieża z przedstawicielami tego 
regionu, które odbyło się dwa lata temu w Puerto Maldonado. 
Podczas tego spotkania prosili oni Ojca Świętego, by wziął ich 
w obronę, a my dziś szczegółowo rozmawiamy na temat tego, 
jak wygląda ich codzienne życie, wyznawanie wiary i wiążące 
się z tym trudności. 
 
I to w tym kontekście pojawiają się głosy o braku kapłanów, 
sióstr zakonnych, o tym, że we wspólnotach to ludzie świeccy 
muszą zajmować się podtrzymywaniem wiary, ponieważ nie 
ma stałej obecności księży. Ta sytuacja wymaga poszukiwania 
rozwiązań i jedną z propozycji do rozważenia była, wspomnia-
na w Instrumentum laboris, możliwość wyświęcania tzw. viri 
probati, albo stworzenie nowych form posługi dla kobiet. 
Owszem, niektórzy biskupi mówili wręcz o diakonacie kobiet, 
ale przecież każdy z biskupów miał tu prawo szczerze i otwar-
cie opowiedzieć o lokalnym punkcie widzenia. 
 
KAI: A o czym mówił Ksiądz Biskup w ramach swoich 
„czterech minut”? 

 
Bp S.D.: Na początku zaznaczę tylko, że z Boliwii przyjechało 
nas 12, może się wydawać, że to wielu, jednak pamiętajmy, że 
ten kraj ma powierzchnię ponad 1 mln km kwadratowych, a 
ponad połowa terenu, to Amazonia. Podzieliliśmy się tematami, 
zgodnie z zagadnieniami, które na etapie przygotowań do 
Synodu sugerowali nasi wierni. Oni mówili konkretnie: chcemy 
przekazać papieżowi to, czy tamto. 
 
Ja akurat mówiłem w ich imieniu na temat wyzwań, z którymi 
mierzą się nasi młodzi ludzie. Wielu z nich którzy urodzili się i 
wychowali w buszu, przyjeżdża do wielkiego miasta i wpada w 
pułapki. Dlatego moją propozycją było to, by w tych wioskach i 
wspólnotach przygotowywać ich na te zagrożenia i, by duszpa-
sterstwo młodych stworzyło w dużych miastach specjalne gru-
py i struktury, w których ci młodzi przybysze mogliby się odna-
leźć, łącznie z otwieraniem dla nich burs i domów studenckich. 
KAI: Jakie konkretnie zagrożenia miał na myśli Ksiądz Biskup? 
Bp S.D.: Np. mafie, które wyłapują ubogich, zagubionych mło-
dych ludzi, proponują im łatwy pieniądz i wciągają w siatkę, z 
której nie ma ucieczki, m.in. w handel narkotykami. Młodzi 
stają się przemytnikami, którzy przewożą narkotyki w sobie: 
połykają kokainę i przemycają ją, głównie do Hiszpanii. Mają 
opłacony bilet, a po przekazaniu „towaru” wracają do Boliwii. 
Część młodych po prostu znika: stają się ofiarami handlu orga-
nami. To są problemy globalne. Do tego dochodzi oderwanie 
od rodzin, albo zupełny brak doświadczenia życia rodzinnego. 
Te wyzwania są mi bliskie także dlatego, że kiedy Jan Paweł II 
19 lat temu ustanowił mnie biskupem pomocniczym dla diecezji 
Santa Cruz, w bulli nominacyjnej polecił mi, bym zajął się naj-
biedniejszymi z biednych. I cały czas staram się to zadanie 
wypełniać. 
 
KAI: Chodzi o biednych duchowo, czy materialnie? 

 
Bp S.D.: Jednych i drugich, choć podkreślam, że tych ludzi 
trzeba najpierw pokochać, żeby naprawdę ich zrozumieć, za-
miast z góry zakładać, że są zabobonni czy niedouczeni. Po-

http://www.oblaci.pl/
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znanie tych ludzi pomaga także zrozumieć rolę kobiet i, co za 
tym idzie, proponowane refleksje nad ich rolą we wspólnocie 
wierzących. 
 
Jeden ze współbraci biskupów opowiadał nam na przykład o 
wspólnocie, w której mężczyzna regularnie wychodzi na łowy, 
na dwa-trzy dni. W tym czasie kobieta zajmuje się domem, 
rodziną, a on, po powrocie z polowania przez kilka dni odpo-
czywa i znów: to kobieta przejmuje obowiązki głowy rodziny i 
opiekunki lokalnej wspólnoty. 
 
KAI: I do tych obowiązków miałoby także należeć sprawo-
wanie sakramentów? 

 
Bp S.D.: Przede wszystkim należy podkreślić, że to nie jest tak, 
że „dziś chcemy – jutro decydujemy”, ale na spokojnie zasta-
nawiamy się nad formacją i odpowiednim przygotowaniem 
osób, które miałyby podjąć nowe funkcje. Rozmawiając o no-
wych formach posługi kobiet, rozważamy m.in. czy nie można 
by było ujednolicić posługi szafarzy Komunii Świętej. Czy 
ewentualnie zezwolić, by kobieta mogła udzielić sakramentu 
Chrztu św., lub, po odpowiednim przygotowaniu teologicznym i 
biblijnym, mówić kazania, czyli: przekazywać prawdy wiary i 
podnosić na duchu wspólnotę. 
 
Czy chcemy, czy nie, wiele z tych rzeczy już ma miejsce. Po-
dam przykład: kiedy wraz ze współbraćmi franciszkanami wy-
jeżdżamy w naszej diecezji na rekolekcje, albo na kapitułę, 
prosimy siostry zakonne, by podczas naszej nieobecności 
przewodniczyły codziennej modlitwie z wiernymi, udzielały 
Komunii Świętej, w razie potrzeby coś powiedziały. Wierni to 
rozumieją i widzą różnicę, między ich posługą, a naszą. 
 

 
 
Kolejną ważną potrzebą, do zrozumienia której trzeba wpierw 
poznać realia i tradycje naszych wspólnot w Boliwii, jest coś, 
co nazywamy ministerio de dolor, czyli towarzyszenie rodzinie 
zmarłego. Jeżeli ktoś umrze, to kobieta pod nieobecność księ-
dza przewodniczy modlitwie w domu zmarłego. Ta modlitwa, 
zgodnie ze zwyczajami, trwa przez 24 godziny, a dopiero po 
tym czasie zmarły odprowadzany jest na cmentarz. Z kolei po 
pogrzebie trwa dziewięciodniowa nowenna, związana z wiarą 
w to, że dusza po śmierci przebywa przez 9 dni na ziemi. 
Ostatniego dnia bliscy proszą o odprawienie Mszy św., wie-
rząc, że dusza zmarłego odeszła już z tego świata. Nie znając 
tych ludzi, można pomyśleć, że to jakieś pogaństwo, ale słu-
chając się tych ludzi, dostrzega się ich głęboką wiarę i to, że 
ich tradycje nie stoją w sprzeczności z nauczaniem Kościoła. 
 
Nie chciałbym zabrzmieć rewolucyjnie, ale dotyczy to także 
sakramentu małżeństwa, którego udzielają sobie nawzajem 
małżonkowie, a którego kwalifikowanym świadkiem może być, 

za specjalnym pozwoleniem, osoba świecka. O tym już dziś 
mówi Kodeks Prawa Kanonicznego. 
 
KAI: A co z kwestią tzw. viri probati? 

 
Bp S.D.: Myślę, że przede wszystkim należy szczerze mówić o 
tych tematach, aby dokładnie zrozumieć, co mamy na myśli. I 
tak, kwestia celibatu w ogóle nie jest podczas Synodu podwa-
żana, czy poddawana w wątpliwość. Jesteśmy zgodni, że celi-
bat jest znakiem kapłaństwa i nim ma pozostać, a nic i nikt nie 
może go zlikwidować, ani uchylić. A co do viri probati, podam 
przykład: mamy w naszej diecezji księdza, który jako wdowiec 
odbył formację seminaryjną i został wyświęcony na kapłana. W 
uroczystości święceń uczestniczyło troje jego dorosłych dzieci. 
To bardzo wzruszające świadectwo! 
 
KAI: Od początku nie brakuje głosów, że ewentualne nowe 
rozwiązania dla Amazonii, to otwieranie furtek do zmian w 
całym Kościele. 

 
Bp S.D.: Tutaj jest bardzo jasne, że Synod dotyczący Kościoła 
lokalnego, tak, jak ten panamazoński, nie może podejmować 
decyzji, które miałyby konsekwencje dla całego Kościoła. Pod-
czas Synodu biskupów nie chodzi o jakiekolwiek „otwieranie 
furtek”, ale o zobaczenie, jakie są potrzeby ewangelizacji w tej 
konkretnej części Kościoła, jaką jest Amazonia. I wierzę, że 
poprzez tę tematykę Duch Święty mówi dziś do całego Kościo-
ła. Dlatego np. pojawiają się pytania, czy rola kobiety w Koście-
le nie powinna być tematem Synodu ogólnego. 
 
I, szczerze mówiąc, kiedy rok temu proszono nas o zapropo-
nowanie tematów kolejnego zwyczajnego Synodu ogólnego, 
zaproponowałem m.in. temat roli kobiety we współczesnym 
Kościele. 
 
KAI: Czy ta propozycja wynika z oczekiwań kobiet, które 
czują się dyskryminowane, czy niedoceniane w Kościele? 

 
BP S.D.: Nie. To temat, który widzę jako odpowiedź na potrze-
by duszpasterskie Kościoła, ale też jako potrzebę rozmowy na 
ten temat. Papież Franciszek powołał komisję, która bada, jak 
w historii Kościoła wyglądała posługa diakonis. Ta komisja 
nadal działa, ponieważ jest potrzeba, by ten temat zgłębić. 
Owszem, są pewnie grupy feministyczne, może nawet i bisku-
pi, którzy chcieliby szybkich zmian, ale tu chodzi o mądrość 
Kościoła. Naszym wezwaniem odkryć tę mądrość, wsłuchać 
się w nią i żyć nią. A to wymaga czasu, a nie pośpiechu. 
 
KAI: A czy te „braki personalne”, o których Ksiądz Biskup 
mówił, nie są także wyrzutem sumienia dla nas? Jak zau-
ważył jeden z uczestników Synodu, w samym Rzymie jest 
wielu księży z całego świata, którzy studiują, czy pracują w 
mediach, podczas gdy w innych częściach świata brakuje 
kapłanów do odprawienia Mszy św. 
 

Bp S.D.: Faktem jest, że kto otrzymuje, ten powinien dać. Jeśli 
chodzi o Polskę, pamiętam wizytę Benedykta XVI w Krakowie, 
podczas którego prosił nasz Kościół o misjonarzy. Bo w Polsce 
mamy naprawdę wielu księży! Z wieloma naszymi biskupami 
rozmawiam i, owszem, mówią mi; jeśli znajdzie się jakiś chętny 
ksiądz, to weź go. Tylko, że największym problemem jest wła-
śnie: znaleźć. Uważam, że w Polsce brakuje dziś ducha misyj-
nego. 3 tys. polskich misjonarzy w świecie, to mało, jak na 
liczbę księży, których mamy w naszym kraju. Bo dzięki Bogu 
mamy ich bardzo wielu i to jest dar dla całego Kościoła! Pod-
czas tego Synodu papież Franciszek zwracał mi uwagę: wy 
Polacy macie podwójny dar, którego nie możecie zmarnować: 
do języków i do muzyki. Dwa razy mi to już powtarzał! 
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KAI: A co z kwestią powołań? Skoro mieszkańcy Amazonii 
tęsknią za sakramentami i obecnością księży, czemu w ich 
środowiskach nie ma powołań co kapłaństwa? 

 
BP S.D.: Po pierwsze, w Amazonii wciąż musi zmienić się 
mentalność: od otrzymywania do dawania. To też błąd nas, 
misjonarzy, którzy wszystko dajemy, z dobrego serca, a za 
mało uczymy odpowiedzialności. 
 
Poza tym, proszę sobie wyobrazić, że z naszej diecezji mieli-
śmy ostatnio 10 kandydatów i po roku żaden nie został. A w 
dodatku tylko jeden z nich pochodził z normalnej rodziny, gdzie 
w domu był jeden ojciec i matka. Większość z nich to rodziny 
rozbite, dzieci mają różnych ojców, różne matki. Według mnie 
to jest wielkie wyzwanie! To rodzina jest podstawowym środo-
wiskiem, w którym rodzi się i rozwija powołanie. I w tym budo-
waniu rodzin musimy dziś bardzo pomagać. 
 
KAI: A jakie są oczekiwania Księdza Biskupa co do doku-
mentu końcowego? 
 

Bp S.D.: Liczę, że weźmie on w obronę tych, którzy na swojej 
własnej ziemi nie mają głosu. Pamiętajmy, że Synod odbywa 
się w momencie, kiedy tam, w różnych krajach trwają napraw-
dę trudne wydarzenia. W samej Boliwii spłonęły teraz ponad 
4,3 mln hektary lasów, wraz z roślinnością, zwierzętami. Gleba 
przez 20 lat nie będzie tam urodzajna. To efekt polityki i tego, 
że politycy wpuszczają na nasze tereny przedsiębiorców, któ-
rzy nie znają i nie szanują lokalnych realiów. Te decyzje poli-
tyczne i społeczne nie mają na względzie dobra człowieka. 
 
Wraz z biskupami z mojego regionu zgłosiliśmy też projekt 
stworzenia amazońskiego obserwatorium praw człowieka i 
wydaje się, że spotkał się on z dużym poparciem. 
 
Oczywiście, można pytać, po co papież zajmuje się tymi kwe-
stiami i zwołuje Synod nt. Amazonii. Mam nadzieję, że doku-
ment i na to odpowie. Amazonia jest przyszłością świata. Nie 
tylko dlatego, że na hektar selwy przypada 120 kg dwutlenku 
węgla i region ten stanowi dziś płuca całego globu. Od miesz-
kańców Amazonii możemy nauczyć się szacunku do natury 
jako daru Stwórcy i jako tej matki, która karmi. To nie jest ża-
den pogański kult, żadne bałwochwalstwo, czy traktowanie 
ziemi jak bogini, ale wielki szacunek dla matki, która daje po-
żywienie i utrzymanie, a przede wszystkim dla Stwórcy, który 
ten dar ziemi stworzył i dał ludziom pod opiekę. 

 

„SYNOD TO POWIEW WIOSNY W ŻYCIU NASZEGO KOŚCIOŁA” 
 

Rozmowa z O. Biskupem Markiem Piątkiem CSsR, paste-
rzem diecezji Coari w Brazylii, który brał udział w Synodzie 

Biskupów dla Amazonii. 

 
Jakie wiadomości zawiezie O. Biskup swoim diecezjanom 
w Coari? 

 
W pierwszym rzędzie przekażę im błogosławieństwo Ojca 
Świętego Franciszka. Podczas naszych spotkań w czasie 
synodu biskupów prosiłem go o błogosławieństwo dla naszej 
diecezji, dla kapłanów, dla osób konsekrowanych, seminarzy-
stów i dla naszych świeckich. zapewniłem go także o naszej 
modlitwie w jego intencji. Przypomniałem papieżowi, że to 
właśnie on w 2013 roku podniósł prałaturę Coari do rangi die-
cezji. Wiozę w mym sercu także uniwersalność Kościoła kato-
lickiego. To właśnie tu w Wiecznym Mieście znajduje się grób 
św. Piotra i siedziba jego następców. Wiozę także całe dzie-
dzictwo Synodu Biskupów dla Amazonii!  

 
Czas synodu to szczególny czas łaski Bożej nie tylko dla na-
szego kontynentu i Kościoła. Synod stal się dla nas w pewnym 
sensie czasem Zesłania Ducha Świętego. On jest głównym 
Aktorem synodu biskupów! Staraliśmy się słuchać co Duch 
Święty mówi do Kościoła w Pan-Amazonii. Staraliśmy się słu-
chać, co mówi Ojciec święty, co mówią ojcowie synodalni, co 
mówią zaproszone osoby świeckie i zakonne, wsłuchiwaliśmy 
się zwłaszcza w glos przedstawicieli ludów tubylczych z Ama-
zonii.  
 
Po powrocie do Coari opowiem naszym diecezjanom także 
kanonizacji brazylijskiej siostry Dulce od Ubogich z Salwadoru, 
ze stanu Bahia, w której uczestniczyłem w Rzymie. Powiem im 
również o wizycie w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy i o miłych odwiedzinach w Domu Generalnym nasze-
go Zgromadzenia, na zaproszenie O. Michaela Brehla, Przeło-
żonego Generalnego. Modliłem się przed Ikoną Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w intencji naszej diecezji. W każdej na-
szej parafii co tydzień odprawiana jest Nieustanna Nowenna. 
To przepiękne dziedzictwo pozostawione przez redemptory-
stów! 
 
Jaka jest diecezja Coari? Co jest dla niej charakterystycz-
ne? Jakie dotykają ją problemy?  

 
Diecezja w Coari, w Stanie Amazonas, jest młoda, misyjna i 
dynamiczna! Została erygowana przez papieża Franciszka 9 
października 2013 roku. Patronką diecezji jest św. Anna, ma-
ma Matki Bożej i babcia Jezusa Chrystusa. Powierzchnia die-
cezji to około 120 tys. km², czyli więcej niż Portugalia czy 
Szwajcaria, liczy natomiast niespełna 300 tys. mieszkańców. 
Ma 10 ogromnych parafii z ponad 500 wspólnotami. Dwie para-
fie prowadzą redemptoryści. 
 
W diecezji posługuje ponad 20 kapłanów i 4 zgromadzenia 
zakonne żeńskie, a także setki świeckich: nadzwyczajnych 
szafarzy słowa Bożego, Eucharystii, autoryzowanych świad-
ków do sakramentów małżeństwa i do chrztu; jest ponad 800 
katechistów świeckich i około 30 różnorakich duszpasterstw. 
Do ewangelizacji wykorzystujemy media. Redemptoryści w 
Coari od ponad 50 lat prowadzą rozgłośnię radiową. 
 
Nasze parafie i wspólnoty żyją nad przepięknymi, ale też nie-
bezpiecznymi rzekami i jeziorami. Ludzie nasi są dobrzy, szla-
chetni i wierzący, pomimo pewnych słabości. Nasze życie i 
duszpasterstwo prowadzimy według rytmu rzek i jezior: czas 
pory letniej to okres powodzi.  
 
Transport odbywa się wyłącznie statkami i łodziami. Odległości 
pomiędzy parafiami są bardzo duże. Z siedziby diecezji w 
Coari do najbliższej parafii trzeba płynąć 10 godzin statkiem.  
 
Żyjemy skromnie i ubogo. Dbamy o samowystarczalność, lecz 
na większe inwestycje nas po prostu nie stać. W roku 2000 
otwarliśmy Seminarium Duchowne św. Anny, do którego 
przyjmujemy młodych mężczyzn kończących szkołę średnią i 
odbywających tzw. rok propedeutyczny. W Manaus, w stolicy 
stanu, studiuje filozofię i teologię 10 naszych kandydatów do 
kapłaństwa.  
 
Miejscowe powołania kapłańskie i zakonne są radością naszej 
diecezji. Mamy dobrych i gorliwych kapłanów z tutejszego ludu! 
Duży udział w duszpasterstwie i ewangelizacji mają także 
ludzie świeccy. Przy małej liczbie kapłanów, to zwłaszcza lu-
dzie świeccy przekazują dziedzictwo wiary nowym pokoleniom. 
Posługa kapłańska i biskupia płynie z sakramentu kapłaństwa, 
zaś ludzi świeckich z sakramentu chrztu świętego.  



22-28 października 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                             43/2019 (556)  

 10 

W sytuacji dużej aktywności sekt protestanckich, potrzebne 
jest ciągłe dokształcanie i formacja, zwłaszcza ludzi świeckich. 
To w tym celu, pokonując po drodze wiele trudności, wybudo-
waliśmy w Coari “Dom Rekolekcyjny św. Alfonsa i Centrum 
Formacji Misyjnej”. Od 2017 r. odbywają się tam kursy dla 
duszpasterzy i świeckich z całej diecezji. 
 
Nasza teraźniejszość wyrasta z pięknej tradycji pracy licznych 
misjonarzy. Przez 50 lat byliśmy prałaturą terytorialną. Powołał 
ją do istnienia papież św. Paweł VI w 1963 roku i powierzył ją 
duszpasterskiej trosce redemptorystów z Manaus. Przez pra-
wie 40 lat prałaturą kierował mądry i oddany Panu bp Gutem-
berg Freire Régis CSsR, pochodzący z tutejszych terenów.  
 
Rozwój struktur duszpasterskich i materialnych zawdzięczamy 
heroicznej pracy redemptorystów brazylijskim z Wiceprowicji 
Manaus i amerykańskim z byłej Prowincji St. Louis (obecnie 
włączona do Prowincji Denver). Nie byłoby dzisiaj diecezji w 
Coari, gdyby zabrakło tych ponad 70 lat pięknej, ale bardzo 
ciężkiej pracy misyjnej redemptorystów! Od samego początku 
z redemptorystami współpracowały na terenie diecezji Siostry 
od Adoracji Krwi Pańskiej. Za to wszystko wielbimy Pana i 
jesteśmy im bardzo wdzięczni!  
 
Jestem także przekonany, że dzięki ich usilnej modlitwie i tro-
sce o powołania kapłańskie dzisiaj wszyscy nasi księża diece-
zjalni wywodzą się z miejscowej ludności. To bardzo ważne! 
Misja przynosi bowiem owoce i rozwija się wówczas, kiedy 
pojawiają się powołania miejscowe! Naszym zadaniem teraz 
jest podtrzymywać i rozwijać otrzymane dziedzictwo. 
 
Czego możemy się spodziewać po zakończonym Synodzie 
dla Amazonii? W jaki sposób refleksja synodalna będzie 
kontynuowana? 

 
Ojciec Święty, rozpoczynając Synod, polecił naszej refleksji i 
modlitwie cztery sprawy dotyczące Amazonii. To duszpaster-
stwo, różnorodność kultur, wymiar społeczno-ekologiczny i 
synodalność Kościoła. Oczekiwania wobec Synodu są więc 
bardzo duże, również wskutek znacznego zainteresowania ze 
strony środków masowego przekazu.  
 
Chciałbym podkreślić, że Synod to powiew wiosny w życiu 
naszego Kościoła. Przyczyni się do pogłębienia wiary, do roz-
woju dzieła ewangelizacji, do ożywienia współpracy w budo-
waniu Bożego Królestwa, opartego na sprawiedliwości i praw-
dzie oraz do większego zatroskania o “Wspólny Dom” czyli o 
cale dzieło Boże stworzenia i odkupienia ludzi i świata. Ekolo-
gia integralna, która podkreśla wartość i godność ludzkiego 
życia to ważna część ewangelizacji.  
 
Synod wskazuje nam potrzebę większej troski o ludy tubylcze, 
o uszanowanie ich kultury, tradycji, duchowości. Podczas ob-
rad rozmawialiśmy o ewentualnym nowym rycie dla Kościoła w 
Amazonii i możliwych sposobach zaradzenia odczuwalnemu 
brakowi prezbiterów. Zostaliśmy zaproszeni do jeszcze więk-
szego dowartościowania ludzi świeckich i ich posług wypływa-
jących z sakramentu chrztu św. Mówiono także o potrzebie 
większego dowartościowania roli kobiet w Kościele. Podkre-
ślano rolę osobistego świadectwa i miłości braterskiej, zwłasz-
cza w stosunku do ubogich i opuszczonych. Wszystko to po-
winno być realizowane w duchu ewangelicznej i kościelnej 
synodalności. 
 
Jaka będzie kontynuacja? Oficjalne zakończenie obrad Synodu 
biskupów w Rzymie z pewnością nie jest końcem refleksji nad 
kwestiami, którymi Synod się zajął. To właśnie teraz, zwłasz-
cza po wydaniu zapowiedzianej przez Papieża Franciszka 

adhortacji, która ma się wkrótce ukazać, rozpoczyna się bar-
dzo istotny etap wprowadzania w życie uchwał synodu dla 
całej Pan-Amazonii, która obejmuje 9 państw. Musimy zanieść 
ducha synodu do naszych kościołów lokalnych, naszych diece-
zji, wspólnot i ludzkich serc! Będzie to wymagało zaangażowa-
nia się wszystkich, wspólnej odpowiedzialności, mądrości i 
duchowego rozeznania, misyjnej gorliwości, i wielkiego wspar-
cia Ducha Świętego. 
 
Ojciec Biskup jest jednym z pięciu biskupów redemptory-
stów, którzy posługują w Pan-Amazonii. Jakie elementy 
praktyki misyjnej redemptorystów są przydatne w pracy w 
diecezji Coari?  

 
W moim biskupim haśle napisałem “DISCIPULUS 
MISSIONARIUS REDEMPTORIS”. Staram się, aby pomimo 
ludzkich ograniczeń, to bycie uczniem misjonarzem Odkupicie-
la przyświecało całej mojej biskupiej posłudze. Dla mnie osobi-
ście redemptoryści i ich duchowość są czymś bardzo cennym i 
wnoszą bardzo wiele w misyjną pracę biskupa. Tutaj, nad 
Amazonką, nasz redemptorystowski charyzmat jest bardzo 
aktualny! Wspomnę tylko to, co najważniejsze: miłość do Chry-
stusa Odkupiciela, ewangelizacja, zwłaszcza ludzi ubogich, 
miłość do Kościoła i do naszego ludu, wytrwałość w powierzo-
nej misji, duch modlitwy, prostota w sposobie życia, ciągłe 
bycie w drodze, pobożność maryjna, dążenie do świętości… 
Pewnym brakiem, który odczuwam, jest niedostatek życia 
wspólnotowego, choć z drugiej strony pewna “samotność” 
należy do ludzkiej egzystencji, także do misyjnej posługi bisku-
pa. 
 

 
 
Podczas odwiedzin w Akademii Alfonsianskiej, O. Alfonso 
Amarante, Rektor tej uczelni, podarował mi książkę zatytuło-
waną: “Rozeznanie: Fundamenty i miejsca realizacji”. Św. 
Alfons Maria de Liguori, nasz założyciel i Doktor Kościoła, 
mówił wiele o roli sumienia w chrześcijańskim życiu. Ta misja 
formacji sumień i właściwego rozeznania jest bardzo aktualna i 
bardzo potrzebna w dzisiejszym pluralistycznym, ale często 
zagubionym społeczeństwie. To jeszcze jeden charaktery-
styczny element naszej tradycji, ważny dla misjonarza i bisku-
pa.  
 
Synod odbywał się w październiku, miesiącu misyjnym. W 
jaki sposób wspierać Kościół w Amazonii? 

 
Z woli Ojca Świętego po raz pierwszy w tym roku październik 
przeżywamy jako “Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny”. W naszej 
Brazylii, podobnie jak w Polsce, październik jest także Miesią-
cem Różańca, ale przede wszystkim jest Miesiącem Misyjnym. 
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Kościół z natury jest misyjny! Siła misyjnego świadectwa płynie 
z kontemplacji, ze złożonych rak, z Eucharystii, ze słuchania 
słowa Bożego, z kontaktu z ludźmi zwłaszcza potrzebującymi...  
Istnieje wiele form pomocy misjom. Modlitwa jest czymś nieza-
stąpionym w dziele wspierania misji! I to może robić każdy z 
nas, modląc się za misje i za konkretnych misjonarzy. Możemy 
wspierać Kościół w Amazonii, wyjeżdżając na misje jako ka-
płani, osoby zakonne i wolontariusze świeccy. Możemy wspie-
rać misje swoim cierpieniem, ofiarowaniem Bogu naszych 
różnorakich życiowych krzyży.  
 

Kościół w Amazonii możemy także wspierać poprzez konkret-
ną pomoc materialną. Ewangelizacja kosztuje: ponosimy wy-
datki na zakup i remonty statków, paliwo na długie misyjne 
podróże, na budowę nowych kościołów i ośrodków duszpa-
sterskich, na bardzo kosztowną formację seminarzystów, na 
prowadzenie rozgłośni radiowych, na wielorakie dzieła charyta-
tywne i ewangelizacyjne... Kościół w Amazonii jest ubogi i 
wymaga materialnego wsparcia, aby lepiej i skuteczniej ewan-
gelizować! Jesteśmy więc bardzo wdzięczni tym którzy nas 
wspierają i za nich ciągle się modlimy! 
Dziękuję za rozmowę.  

o. Grzegorz Ruszaj CSsR, Scala News/Rzym     
 
 

 
 
 

  Wiadomości ze świata 
 
 

 

 

OMÓWIENIE DOKUMENTU KOŃCOWEGO SYNODU DLA AMAZONII 
 

Nawrócenie, to myśl przewodnia doku-
mentu końcowego Synodu Biskupów dla 
Amazonii, który został przyjęty 26 paź-
dziernika przez ojców synodalnych. 
Papież Franciszek wyraził zgodę na jego 
publikację. Dokument liczy 33 strony, 5 
rozdziałów i 120 punktów. Oryginał jest 
hiszpański. Przygotowano też robocze 
tłumaczenia w czterech językach: po 
portugalsku, włosku, angielsku i francu-
sku. 
 
Dokument końcowy podejmuje takie 
tematy jak: misja, inkulturacja, ekologia 
integralna, obrona ludów tubylczych, 
obrządek amazoński, rola kobiet i nowe 
posługi przede wszystkim na terenach, 
gdzie jest trudny dostęp do Eucharystii. 
Duży nacisk kładzie na konieczność 
nawrócenia: integralnego, duszpa-
sterskiego, kulturowego, ekologicz-
nego i synodalnego.Podkreślono, że 

jest to „owoc otwartej, wolnej i pełnej 
szacunku wymiany opinii”, która miała 
miejsce w ciągu trzech tygodni synodal-
nego spotkania wyznaczającego nowe 
drogi dla Kościoła w Amazonii i ekologii 
integralnej.  
 
Już na początku dokument wzywa do 
„integralnego nawrócenia” poprzez 
prosty i skromny styl życia na wzór 

św. Franciszka z Asyżu, zatroskanego o 
„wspólny dom”, który jest dziełem Stwór-
cy. Mowa jest także o cierpieniu Amazo-
nii wyrażającym się w krzyku wynisz-
czanej ziemi i wołaniu ubogich. Doku-
ment jasno mówi o różnych formach 
przemocy uderzających dziś w ama-
zońską ziemię, m.in. o prywatyzacji 

dóbr naturalnych, agresywnych mode-
lach wydobywczych, deforestacji, rosną-
cym zanieczyszczeniu środowiska, a 
także wzroście przestępczości, przemy-
cie narkotyków czy handlu żywym towa-
rem. Dużo uwagi poświęca problemowi 
migracji, także do wielkich miast. Pro-
ponuje się utworzenie grup misyj-

nych, które we współpracy z miejsco-

wymi parafiami starałyby się dotrzeć do 
ludzi wykorzenionych ze swej ziemi, 
oferując im inkulturowaną liturgię, tym 
samym przyczyniając się do ich integra-
cji w nowej wspólnocie. 
 
Centralnym pojęciem w dokumencie jest 
„nawrócenie duszpasterskie”. Przy-
pomina się, że misja i ewangelizacja 
nie jest czymś fakultatywnym, ponie-

waż działanie misyjne i głoszenie Jezusa 
jest paradygmatem działania Kościoła. 
Uczestnicy synodu podkreślają, że rze-
czą konieczną jest przejście od  duszpa-
sterstwa „odwiedzin” do duszpasterskiej 
„obecności i bliskości”. Dokument pro-
ponuje, by zgromadzenia zakonne na 
całym świecie utworzyły, co najmniej 
jedną wysuniętą placówkę misyjną, w 
którymkolwiek z krajów leżących w 
Amazonii.W tym kontekście przypo-

mniano ofiarę tak wielu misjonarzy, 
którzy oddali swe życie, głosząc Ewan-
gelię na tym terenie. Wskazano też na 
konieczność prowadzenia dialogu eku-
menicznego i międzyreligijnego, a także 
pilnego wypracowania specyficznego 
duszpasterstwa ludów tubylczych. 
Wskazano na swoistą „opcję prefe-
rencyjną na rzecz tubylców”, przypo-

minając o konieczności budzenia rodzi-
mych powołań, ponieważ Amazonia 
powinna być ewangelizowana rów-
nież przez rodowitych mieszkańców 
tego regionu. W tym kontekście pojawia 

się propozycja prowadzenia „odnowionej 
i odważnej misji” wśród młodzieży. 
 
Dokument podejmuje też temat koniecz-
ności „nawrócenia kulturowego”. Dwa 

ważne narzędzia na tej drodze to inkul-
turacja i międzykulturowość. Wskazuje 
się na konieczność wypracowania 
indiańskiej teologii oraz docenienia 
pobożności ludowej, która nieraz musi 

zostać „oczyszczona”, tak by prowadzić 
do spotkania z Jezusem. Zamiast nega-

tywnej kolonizacji i prozelityzmu propo-
nuje się inkulturowane głoszenie, będą-
ce w stanie dostrzec i docenić ziarna 
Słowa obecne w kulturze amazońskiej. 
 
Mocno wybrzmiewa też stwierdzenie, że 
Kościół staje się realnym sprzymie-
rzeńcem ludów Amazonii w walce o 
ich godność i poszanowanie ich 
praw. Ojcowie synodalni proponują 
utworzenie kościelnych ośrodków 
badawczych, które zajmą się studio-
waniem tradycji, języków, wierzeń i 
aspiracji ludów tubylczych, przyczy-

niając się tym samy do rozwoju dzieł 
edukacyjnych wychodzących od ich 
tożsamości i kultury. To doświadczenie 
należy rozciągnąć również na poznawa-
nie medycyny naturalnej stosowanej 
przez amazońskie ludy. Zarazem Ko-
ściół zobowiązuje się zapewnić pomoc 
medyczną wszędzie tam, gdzie państwo 
nie dociera. Dokument sugeruje też 
utworzenie Sieci Kościelnej Komuni-
kacji Amazońskiej, która promowałaby 

edukację dwujęzyczną także na odle-
głość.     
 
Osobny rozdział ojcowie synodalni po-
święcają „nawróceniu ekologicznemu”. 
W punkcie wyjścia stwierdzają, że stoi-
my w obliczu bezprecedensowego 
kryzysu społeczno-środowiskowego. 

Ekologię łączą z troską o ubogich. Zale-
cają poszukiwanie wzorców sprawie-
dliwego i solidarnego rozwoju. Przy-

pominają, że obrona praw człowieka jest 
wymogiem naszej wiary. Uznają, że 
kluczową rolę w ochronie przyrody Ama-
zonii muszą odgrywać żyjące tam ludy, 
których Kościół chce być sprzymierzeń-
cem. 
 
Ojcowie synodalni używają też pojęcia 
grzech ekologiczny. Wskazują na mię-

dzynarodową odpowiedzialność za przy-
szłość przyrody w Amazonii. Mówią też 
o potrzebie uregulowania długów zacią-
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gniętych przez niektóre kraje względem 
Amazonii, nie precyzując jednak, o jakie 
kraje tu chodzi. Sugerują natomiast 
stworzenie światowego funduszu na 
rzecz wspólnot amazońskich. Uczest-

nicy synodu apelują też o drastyczne 
ograniczenie emisji dwutlenku węgla i 

innych gazów wpływających na zmianę 
klimatu. Zwracają uwagę na potrzebę 
zapewniania wszystkim dostępu do 
wody pitnej. W tym kontekście wysuwają 
również postulat ustanowienia amazoń-
skiego obserwatorium społeczno-
duszpasterskiego oraz utworzenie biura 
amazońskiego przy watykańskiej Dyka-
sterii ds. Integralnego Rozwoju Człowie-
ka. 
 
W ostatnim rozdziale dokumentu koń-
cowego ojcowie synodalni zajmują się 
nowymi drogami „nawrócenia synodal-
nego”. Apelują o przezwyciężenie 
klerykalizmu i umocnienie kultury dialo-

gu, słuchania i rozeznania. Postulowana 
przez nich synodalność miałaby się 
wyrażać w większym zaangażowaniu 
świeckich w posługi i odpowiedzialność 

za Kościół. Tam gdzie tego wymaga 
sytuacja biskup mógłby powierzać od-
powiedzialność za duszpasterstwo we 
wspólnocie również świeckim. 
 

Wiele miejsca poświęcono też roli ko-
biet. Dokument postuluje ich równou-

prawnienie w dopuszczaniu do posług 
nie związanych z kapłaństwem. Z tego 
względu zaleca się między innymi rewi-
zję nauczania św. Pawła VI na temat 
posług lektora i akolity. Zauważono, 

że podczas konsultacji przed synodem 
często pojawiało się życzenie, by świę-
cenia diakonatu stałego udzielać 
również kobietom. Sam synod nie 
występuje z tym postulatem. W doku-

mencie przyznaje się jedynie, że wiele 
na ten temat rozmawiano. Przypomina 
się, że  w 2016 r. Franciszek powołał 
komisję mającą zbadać, czy w historii 
Kościoła rzeczywiście istniał diakonat 
kobiet. Uczestnicy synodu chcą się 
podzielić z komisją swymi doświadcze-
niami i czekają na ostateczne rezultaty 
jej badań. 
 
Synod wyraża też troskę o rozwój ama-
zońskiego życia konsekrowanego w 

oparciu o miejscowe powołania. Zaleca 
się również umocnienie istniejącego już 
diakonatu stałego mężczyzn, większą 

troskę o formację zarówno diakonów, jak 
i kapłanów, również z uwzględnieniem 
elementów ekologii i miejscowej kultury. 
Dokument końcowy synodu podejmuje 
też w końcu bolesny problem niektórych 

wspólnot tubylczych, które pozbawione 
są stałej obecności kapłana. Biskupi w 
sposób jednoznaczny doceniają zna-
czenie celibatu i zalecają gorącą mo-
dlitwę o liczne powołania. Mając jed-

nak na względzie potrzeby wspólnot 
pozbawionych posługi sakramentalnej, 
synod wnioskuje o ustalenie kryteriów i 
dyspozycji, na podstawie których można 
by udzielać święceń kapłańskich dia-
konom stałym, którzy posługiwaliby 
w najodleglejszych regionach Ama-
zonii. Dokument precyzuje, że zdaniem 

niektórych uczestników synodu kwestia 
ta powinna być omawiana na szcze-
blu Kościoła powszechnego, a nie na 

synodzie regionalnym. 
 
Uczestnicy synodu postulują też utwo-
rzenie katolickiego uniwersytetu 
Amazonii oraz posynodalnej instytucji 

kościelnej obejmującej wszystkie Ko-
ścioły lokalne w tym regionie. W jej ra-
mach powinna też powstać komisja, 
która przeanalizowałaby możliwość 
ustanowienia amazońskiego obrządku 

liturgii. W tym kontekście wskazano też 
potrzebę tłumaczenia tekstów biblijnych i 
liturgicznych na kolejne języki tubylcze. 

 Za: www.vaticannews.va  

_ 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PAPIEŻ WYCIĄGA WNIOSKI Z SYNODU 

 
Apelem o wczytywanie się w dokument końcowy, a w szcze-
gólności w zawartą w nim diagnozę problemów Kościoła w 
Amazonii zakończył Papież ostatnie posiedzenie synodu. W 
spontanicznych słowach Franciszek skomentował po krótce 
przegłosowany wcześniej dokument. 
 
Przyznał, że kluczową kwestią jest synodalność. Obecne 
zgromadzenie było tego przejawem, choć biskupi wciąż muszą 
się jeszcze uczyć tej postawy. Franciszek ze zrozumieniem 

przyjął wniosek, by to właśnie synodalność była tematem kolej-
nego zgromadzenia. 
 
Przypomniał, że nie ma wymogu posynodalnej adhortacji. 
Uznał jednak, że końcowe słowo Papieża jest ważne. Dlatego 
postara się przygotować posynodalny dokument do końca tego 
roku. 
 
Franciszek zwrócił uwagę na główne zagadnienia synodu, takie 
jak kryzys ekologiczny czy łamanie praw człowieka. Szczegól-
ną uwagę poświęcił jednak duszpasterstwu, bo jest to aspekt 
najważniejszy. Pilnie dziś potrzeba głoszenia Ewangelii – mówił 
Ojciec Święty. Wezwał do kreatywności w posługach kościel-

http://www.vaticannews.va/
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nych. W sprawie diakonatu kobiet przypomniał, że komisja 
badająca pod tym względem historię Kościoła, doszła do wnio-
sku, że brak w tej sprawie całkowitej jasności. Franciszek zgo-
dził się na poszerzenie komisji o nowych członków. 
 
Papież przyznał, że jednym z podstawowych problemów Ko-
ścioła w Amazonii jest brak gorliwości apostolskiej u kapłanów i 
młodych zakonników. Nie chcą pracować w Amazonii, wyjeż-
dżają do Europy i Ameryki. Franciszek zauważył, że trzeba być 
wdzięcznym za kapłanów, którzy przyjeżdżają do Europy, ale z 
drugiej strony ważne jest, by umieli oni wracać do swojej ojczy-
zny. Nie należy wspierać ich odpływu do bogatszych krajów. 
Trzeba popracować na formacją duchowieństwa – mówił Ojciec 
Święty. 

Franciszek podkreślił, że ważną kwestią jest troska o lepsze 
rozmieszczenie kapłanów w świecie. Ujawnił, że na synodzie 
pojawiła się propozycja, aby każdy watykański dyplomata w 
ramach swej formacji odbywał roczną posługę na misjach. 
 
Na zakończenie Papież zwrócił się do dziennikarzy. Podzięko-
wał im za obsługę synodu. Zachęcił, by uważnie rozważyli 
diagnozy przedstawione przez ojców synodalnych, a nie za-
trzymywali się jedynie na kwestiach dyscyplinarnych, na docie-
kaniu, która strona wygrała.W ostrych słowach skrytykował też 
tych, którzy zgłaszają zastrzeżenia do takich kwestii, a przeo-
czają sprawy o wiele ważniejsze.   Za: www.vaticannews.va

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ZAKONNICY ZAWIERZAJĄ BOGU 
PRZYSZŁOŚC AMERYKI PŁD. 
 
„Bogu, który jest Panem życia, powie-
rzamy nadzieje i troski narodów Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów, które cierpią z 
powodu gwałtownych represji łamiących 
podstawowe prawa i sprawiedliwość 
społeczną, a które w tych tygodniach 
jeszcze się nasiliły. Wzywamy do reflek-
sji, solidarności i modlitwy za to, co w 

tych krajach się dzieje”. Apel ten wysto-
sowali członkowie Konfederacji Zakonni-
ków Ameryki Łacińskiej i Karaibów. 
 
W opublikowanej nocie zakonnicy pod-
kreślają, że w niektórych tamtejszych 
krajach wciąż rośnie napięcie i przemoc 
wywołana starciami manifestantów z 
siłami porządkowymi. Do wydarzeń 
takich dochodzi w Chile, Boliwii, Haiti, 
Nikaragui i Ekwadorze. „Nasze narody 
pragną pokoju i sprawiedliwości, posza-
nowania podstawowych praw człowieka. 

Dlatego modlimy się o pokój, bo jest on 
darem Boga i każdy z nas musi przyjąć 
go i budować każdego dnia z Jego po-
mocą” – piszą zakonnicy. 
 
Jednocześnie zapewniają, że nigdy nie 
ustaną w szukaniu i wspieraniu solidar-
ności i sprawiedliwości ponad prywat-
nymi interesami. Jako osoby życia kon-
sekrowanego wśród wielu cierpień będą 
starali się być znakami nadziei i ufności. 

Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
   

UNIO FRATRUM MINORUM EUROPAE 
 
W dniach 14-19 października 2019 roku odbyło się w 
niezwykłym mieście Palermo XIV Zgromadzenie Ogólne Unio 
Fratrum Minorum Europae poświęcone zagadnieniu: Sekulary-
zacja dzisiaj w Europie. Zgromadziliśmy się ze wszystkich 
Prowincji i Kustodii należących do konferencji CONFRES, 
COTAF, COMPI, SLAS i SLAN, oraz jeden delegat ESC (z 
części europejskiej), razem z trzema Definitorami Generalnymi 
Europy.  
 
Letni klimat Palermo przełożył się na braterski klimat spotkania, 
spokojnego, radosnego w prawdziwej komunii. Podczas spo-
tkań i prelekcji zdaliśmy sobie jeszcze głębiej sprawę, jak bardo 
Europa zmieniła się i zmienia się, jak szybkiej ewolucji podda-
ne są nasze konferencje i nasze prowincje. Uświadomiliśmy 
sobie również, jak bardzo dwa płuca Europy – wschodnie i 
zachodnie – reprezentują rzeczywistości różne, które domagają 
się uczciwego dialogu i współpracy, aby funkcjonować w har-
monii. Możemy powiedzieć, że UFME objawiło się nam w całej 
złożoności jako potrzebujące odnowienia, aby być bardziej 
ciałem przystosowanym do wymagań współczesności: aby 
odpowiedzieć wyzwanim wewnętrznym Zakonu i tym, które 
pochodzą z zewnątrz.  
 
Dlatego też zdecydowano, żeby podjąć pracę w tym kierunku w 
najbliższych miesiącach, aż do następnego Zgromadzenia 
Ogólnego, przewidzianego nie tak jak zazwyczaj – za dwa lata 
– ale w najbliższym roku, w październiku 2020. W ten sposób 
będziemy mogli lepiej przygotować się do Kapituły Generalnej 
2021 i przestudiować na nowo aspekty UFME (celowość, struk-
tura i działalność). W tej perspektywie została odnowiona pre-
zydentura UFME; nowy prezesem został wybrany fr. Miljenko 
Steko, Prezes SLAS, wiceprezesem Fr. Claudio Durighetto, 
Prezes COMPI. Rada Stała jest złożona, według tego, co usta-
lono w Statutach, z pozostałych prezesów konferencji.  

 
Tegoroczne Zgromadzenie skierowało naszą uwagę na współ-
czesność, nie jako wroga, z którym należy walczyć, ale raczej 
jako na czas i na miejsce, w których należy rozwijać naszą 
misję, poprzez świadectwo wiary, która się odnawia i wyraża 
się w formach wspólnotowych, które niech wyrażają moc hu-
manizującą i pociągające piękno Ewangelii miłosierdzia. Nie 
jesteśmy powołani do bycia strażnikami przeszłości, ale proro-
kami przyszłości, aby budować od dziś, w pokorze słuchania i 
dialogu, poprzez odwagę nowych wyborów zdolnych do wyra-
żania naszego franciszkańskiego charyzmatu i do pociągania 
do życia w Kościele.  
 

 
 
Z wdzięcznością wobec prezesa, który skończył mandat, wo-
bec sekretarza generalnego i wobec ministra prowincjalnego 
prowincji sycylijskiej, który razem ze swoimi braćmi postarał się 
o dobry przebieg Zgromadzenia i o zakosztowanie przez nas 
piękna i dobroci tej ziemi, umęczonej i błogosławionej, uma-
wiamy się na za rok i życzymy wszystkim zgody na wspólnej 
drodze – w mocy Ducha.  Dziewica Niepokalana, Królowa 
Zakonu Braci Mniejszych niech nam towarzyszy w tej drodze i 
niech błogosławi nasze zamierzenia, razem z naszym serafic-
kim Ojcem Franciszkiem i wszystkimi naszymi świętymi.   

Za: www.franciszkanie.net   

http://www.vaticannews.va/
http://www.franciszkanie.net/
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FRANCISZKANIE Z EUROPY WSCHODNIEJ 
NA SPOTKANIU W BOŁSZOWCACH  

 
Definitor generalny, prowincjałowie, 
kustosze i delegaci prowincjalni Federa-
cji Europy Środkowo-Wschodniej Zako-
nu Franciszkanów obradowali w 
Bołszowcach na Ukrainie (21-26 paź-
dziernika). 
 
Zebranie plenarne przełożeni rozpoczęli 
Eucharystią w pobliskim Haliczu, gdzie 
znajduje się Sanktuarium Błogosławio-
nego Jakuba Strzemię, franciszkańskie-
go misjonarza Rusi, patrona archidiece-
zji lwowskiej i współpatrona krakowskiej 
prowincji franciszkanów. Mszy św. od-
pustowej przewodniczył o. bp Edward 
Kawa OFMConv ze Lwowa. 
 
Tegoroczne obrady w głównej mierze 
dotyczyły przyjęcia polskiego tłumacze-
nia zakonnych dokumentów: Konstytucji, 
Statutów generalnych oraz Statutu Fe-
deracji i jego Aneksu. 
Bracia zapoznali się z przygotowanym 
przez zespół roboczy ich polskim tłuma-
czeniem, debatowali nad dyskusyjnymi 
sformułowaniami, głosowali nad po-
szczególnymi artykułami, a na koniec 
podjęli uchwały, w których zwrócili się do 
Generała Zakonu i jego Definitorium o 
pozwolenie na druk tych dokumentów w 
przyjętym brzmieniu. Zgodnie z wolą 
członków FEMO składem i drukiem 
zająć ma się Wydawnictwo Franciszka-
nów w Niepokalanowie.   
Definitor generalny, prowincjałowie i 
kustosze obsadzili wakujące stanowisko 

Sekretarza ds. Formacji Federacji. Jed-
nogłośnie wybrany został na nie o. Piotr 
Szczepański, wikariusz warszawskiej 
prowincji franciszkanów. 
 
Definitor generalny z Rzymu o. Tomáš 
Lesňák prosił, aby Federacja podczas 
swoich zebrań plenarnych podjęła tema-
ty zapisane w uchwałach ostatniej Kapi-
tuły generalnej zwyczajnej, szczególnie 
te dotyczące współpracy między prowin-
cjami; relacji, współpracy i współodpo-
wiedzialności ze świeckimi; zachęty do 
nawrócenia ekologicznego; korzystania 
z nowych mediów i studium na temat 
możliwości zreorganizowania federacji 
zakonu. 
 

 
 
Przewodniczący FEMO o. Marian Gołąb 
przedstawił do dyskusji swój autorski 
pomysł na przygotowanie projektu „Kol-
be”. To owoc jego przemyśleń podczas 
Kapituły generalnej, aby na forum zako-
nu spopularyzować św. Maksymiliana 
Marię Kolbego i jego dziedzictwo po-
przez przygotowanie oferty, różnych 
propozycji dla zakonników z całego 
świata, jak choćby wykładów, rekolekcji, 
pielgrzymek śladami o. Kolbego etc. Ma 

być to próba aktualizacji Świętego i 
szukanie inspiracji u Niego w działalno-
ści ewangelizacyjnej. 

 
Uczestnicy obrad podzielili się ponadto 
dobrymi, ale też i trudnymi sprawami z 
życia i działalności swoich prowincji, 
kustodii i delegatur. 
 
W zebraniu plenarnym uczestniczyli: o. 
Tomáš Lesňák – definitor generalny ds. 
FEMO, o. Marian Gołąb – przewodni-
czący FEMO i minister prowincjalny z 
Krakowa, o. Stanisław Gryń – minister 
prowincjalny z Czech, o. Tomasz Ryłko 
– pełniący urząd ministra prowincjalnego 
z Gdańska, o. Piotr Szczepański – wika-
riusz prowincji z Warszawy, o. Lucjan 
Bogucki – kustosz ze Słowacji, o. Da-
riusz Harasimowicz – kustosz z Rosji, o. 
Paweł Cebula – delegat prowincjalny na 
Węgrzech, o. Stanisław Rochowiak – 
delegat prowincjalny w Uzbekistanie, o. 
Jarosław Bartkiewicz – delegat prowin-
cjalny w Bułgarii, o. Piotr Stroceń – de-
legat prowincjalny na Litwie, o. Antoni 
Pożecki – delegat prowincjalny na Biało-
rusi, o. Stanisław Kawa – delegat pro-
wincjalny na Ukrainie i o. Jan Maria 
Szewek z Krakowa – sekretarz FEMO. 
Na spotkanie przybył również poprzedni 
przewodniczący FEMO, a obecnie wika-
riusz generalny zakonu – o. Jan Macie-
jowski. 
 
Następne zebranie plenarne odbędzie 
się w Wilnie na Litwie 19-24 październi-
ka 2020 r.jms   Za: www.franciszkanie.pl     

 
 
 

 
 

 
 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

 
 
 
 
 

 
 
   

ZAPOWIEDŹ KAPITUŁY  
U ZMARTWYCHWSTAŃCÓW 

 
W Dzień Założenia Zgromadzenia Zmar-
twychwstańców, 17 lutego 2019 roku, 
Ojciec Prowincjał Krzysztof Jan Swół CR 
ogłosił dekret zwołujący XXII Kapitułę 
Polskiej Prowincji. Zwrócił się wówczas 
do wszystkich Współbraci i nakreślił, 
czego osobiście oczekuje od Kapituły, 
od ludzi, którzy reprezentować będą 
wszystkich członków Prowincji (Konsty-
tucje, 119). Wyraził nadzieję, że uda się 
pogłębić naszą tożsamość zmartwych-
wstańczą, umocnione zostaną relacje 
braterskie oraz obudzimy w sobie świa-
domość odpowiedzialności za Zgroma-
dzenie. Poddając zaś obiektywnej i 
dogłębnej ocenie przeszłość, wycią-

gniemy odpowiednie wnioski, które po-
mogą wyznaczyć przyszłość. 
 

XXII Kapituła Prowincjalna Polskiej Pro-
wincji Zmartwychwstańców odbędzie się 
w dniach od 9 – 16 listopada 2019 roku 
w Centrum Resurrectionis w Krakowie. 
Hasło Kapituły, zaczerpnięte zostało z 
przemówienia Papieża Franciszka do 
Zmartwychwstańców podczas Kapituły 

Generalnej w Rzymie w 2017 roku: 
„Zmartwychwstali po to, aby pomagać 
zmartwychwstawać”. Słowa te znalazły 
się też w przygotowanym na Kapitułę 
logo. 
 
W Kapitule weźmie udział 30 delegatów, 
zarówno z urzędu, jak i z wyboru. W 
czasie trwania Kapituły towarzyszyć 
delegatom będzie Ojciec Generał Paul 
Voisin CR i Ojciec Andrzej Gieniusz CR, 
Radny Generalny. 
 
Komisja Kapitulna rozesłała „List do 
Współbraci” oraz „Nowennę”, w celu 
lepszego przygotowania się do tego 
wydarzenia, które odbywa się co trzy 
lata.                          Ks. Jerzy Rolka CR 

 
 

 

http://www.franciszkanie.pl/
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Witryna Tygodnia 
 
 

 

 
 
 

 

 
   

„NIEPLANOWANE” 1 LISTOPADA W KINACH! 
 
Od 1 listopada w polskich kinach będzie 
można zobaczyć wyjątkowy film „Nie-
planowane”, do którego promocji przyłą-
cza się także Konferencja Wyzszych 
Przełożonych Zakonow Męskich w Pol-
sce. 
 
To fabularny obraz oparty na prawdziwej 
historii Abby Johnson, jednej z najmłod-
szych dyrektorek kliniki aborcyjnej Plan-
ned Parenthood w USA, która przeszła 
przemianę i od kilku lat jest znaną 
obrończynią życia. Dzieło odsłaniające 
kulisy przemysłu aborcyjnego wstrzą-
snęło Ameryką. Po raz pierwszy od 
wielu lat odwróciła się tendencja świa-
domości społecznej na temat aborcji 
oraz zmian w prawie. Od premiery 9 
stanów w USA zmieniło prawo na bar-
dziej chroniące życie, kilkuset pracowni-
ków klinik aborcyjnych odeszło z pracy. 
Niedługo po premierze było jasne, że 
„Nieplanowane” to coś więcej niż film, to 
zjawisko kulturowe i społeczne, to obraz, 
który naprawdę zmienia świadomość 
ludzi.  

 
 
Ruchy pro-life także w Polsce traktują 
ten niezwykły film jako wielką szansę i 

apelują, by włączyć się w dzieło popula-
ryzacji filmu. 
 
Patronem „Nieplanowanych” został 
Przewodniczący KEP. Kilka dni temu 
dzieło otrzymało nagrodę specjalną 
Prezydenta Rzeczpospolitej na Festiwa-
lu Niepokalanów jako „film, który zmienia 
życie”. 
 
Gorąco zachęcamy, by wybrać się do 
kina, włączyć w dzieło promocji filmu, 
rozważyć możliwość zorganizowania 
seansów dla grup, wspólnot, parafian. 
Ten film powinien zobaczyć każdy w 
Polsce! 
 
Więcej informacji o filmie (w tym kon-
spekt katechezy i kazania na podstawie 
filmu) na stronie: www.rafaelfilm.pl  
 
Pomoc dla chcących zorganizować 
seans dla grupy w kinie na: 

www.NieplanowaneWPolsce.pl 

 

http://www.rafaelfilm.pl/
http://www.nieplanowanewpolsce.pl/
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Odeszli do Pana 
 

 

O. FLORIAN PEŁKA SJ (1937-2019) 
Były przewodniczący KWPZM (1992-1996) 

 
 

25 października 2019, zmarł w szpitalu 
w Wejherowie o. Florian Pełka SJ. Od-
szedł po nagrodę do Pana w 83 roku 
życia, 68 roku powołania zakonnego i 56 
roku kapłaństwa. 
 
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 
30 października o godz. 11:30 Mszą św. 
w Parafii św. Stanisława Kostki w Gdyni 
(ul. Tatrzańska 35), której będzie prze-
wodniczył Jego Ekscelencja ks. Abp 
Sławoj Leszek Głódź. Godzinę przed 
Mszą św. będzie można pomodlić się 
przy trumnie z ciałem Zmarłego, a po 
Mszy św. kondukt żałobny wyruszy od 
bramy głównej cmentarza na Witominie 
do grobowca jezuitów. 
 
Ojciec Florian Pełka SJ urodził się 19 
kwietnia 1937 roku w Spicymierzu (daw-
niej: Śpicimierz) jako najmłodszy syn 
Grzegorza i Franciszki z domu Klata. Do 
szkoły podstawowej uczęszczał w Spi-
cymierzu i Uniejowie, a następnie przez 
rok uczył się w małym seminarium w 
Łodzi. Wstąpił do Nowicjatu Towarzy-
stwa Jezusowego w Kaliszu dnia 20 
września 1952 roku i swoje pierwsze 
śluby zakonne złożył 21 września 1954 
roku w Starej Wsi. Po dwóch latach 
nauki w szkole średniej w Poznaniu 
(1955-1957) rozpoczął w Krakowie stu-
dia filozoficzne (1957-1960). Tak zwaną 
Magisterkę (praktykę apostolską) odby-
wał w Warszawie nauczając religii i 
przygotowując dzieci do I Komunii Świę-
tej. Teologię studiował w Warszawie w 
latach 1961-1965 i święcenia prezbitera-
tu przyjął w Kaliszu 21 czerwca 1964 
roku z rąk ks. Bpa Jana Zaręby. 
 
Po ukończeniu studiów i uzupełnieniu 
wymogów potrzebnych do zdobycia 
państwowej matury, którą otrzymał w 
1966 roku, rozpoczął studia z teologii 
pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim w Lublinie, które ukończył w 
1969 roku. Zaraz potem został miano-
wany vice superiorem wspólnoty przy ul. 
Królewskiej w Lublinie i rektorem kościo-
ła pracując jednocześnie nad doktora-
tem. W 1972 został przeniesiony do 
wspólnoty przy Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, gdzie pomagał w duszpa-
sterstwie studentów i pracował jako 
asystent przy katedrze Teologii Pasto-
ralnej. 
 

Trzecią Probację odbył w Otwocku pod 
kierunkiem o. Edwarda Bulandy SJ i 
profesję zakonną złożył na ręce o. Pro-
wincjała Tadeusza Koczwary dnia 22 
kwietnia 1974 roku w Łodzi. W 1975 
roku, przy lubelskim kościele jezuitów na 
ul. Królewskiej, rozpoczął Drogę Neoka-
techumenalną. Był jednym z redaktorów 
wydanego w 1976 Katechizmu Religii 
Katolickiej. 
 

 
 
W roku 1976 został posłany do pracy w 
Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego, w 
której był najpierw redaktorem i kore-
spondentem relacjonującym podróże 
Jana Pawła II, a w latach 1980-1991 jej 
kierownikiem. W czasie pobytu w Rzy-
mie zaangażował się w Drogę Neokate-
chumenalną w Parafii św. Franciszki 
Cabrini. Od tamtej pory pozostał zwią-
zany z neokatechumenatem do końca 
życia. Swoje doświadczenie opisał w 
książce „Droga Neokatechumenalna. 
Początki w Polsce” (Gdynia 2013). 
 
Generał Towarzystwa Jezusowego 
mianował go w 1991 roku Przełożonym 
Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej 
Towarzystwa Jezusowego. Wśród wielu 
ważnych decyzji, jakie o. Florian podjął 
w okresie sześciu lat rządów w Prowin-
cji, nie sposób nie wymienić decyzji o 
otwarciu Liceum Jezuitów w Gdyni i 
budowie zarówno budynku szkoły jak i 
centrum sportowego. 
 
Po przekazaniu w 1997 roku funkcji 
Prowincjała osiadł w Gdyni, gdzie pełnił 
funkcję duchownego w Kolegium Jezui-
tów, nadzorował budowę obiektów 

szkolnych oraz posługiwał w Parafii św. 
Stanisława Kostki i we wspólnotach 
neokatechumenalnych. Mimo poważnej 
operacji serca, jaką przeszedł w 2003 
roku, w latach 2006-2011 posługiwał w 
Poznaniu, a po powrocie do Gdyni nadal 
udzielał się w parafii, spowiadał w domu 
rekolekcyjnym i pomagał w ewangeliza-
cji katechistom z Drogi Neokatechume-
nalnej. 
 
Dnia 7 stycznia 2008 roku, w sali rycer-
skiej zamku w Uniejowie, podczas uro-
czystej Sesji Rady Miejskiej Uniejowa, 
podjęto uchwałę o nadaniu ojcu Floria-
nowi Pełce tytułu Honorowego Obywate-
la Miasta Uniejowa. 
 
Był ceniony przez współbraci, osoby 
duchowne i świeckie, brał udział w pra-
cach wielu komisji i uczestniczył w kilku 
Kongregacjach Prowincji. Podczas jed-
nej z nich został wybrany delegatem na 
33. Kongregację Generalną, a w kolejnej 
Kongregacji Generalnej brał udział jako 
Prowincjał. Przez prawie pięć lat prze-
wodniczył Konferencji Wyższych Przeło-
żonych Zakonów Męskich (1992-1996) i 
jako Ojciec Synodalny mianowany przez 
Jana Pawła II, uczestniczył w Synodzie 
Biskupów poświęconym życiu konse-
krowanemu (Rzym, 1994). 
 
Osobista relacja z Jezusem Chrystusem 
była dla Ojca Floriana najważniejsza i 
pragnął, aby każdy jej doświadczył. 
Potrafił łączyć działanie z modlitwą, 
kochał Kościół i Towarzystwo Jezusowe. 
Żył dla innych nie szczędząc sił. Od-
szedł po nagrodę do Pana dnia 25 paź-
dziernika 2019 roku w 83 roku życia, 68 
roku powołania zakonnego i 56 roku 
kapłaństwa. 

 
 

O. FLORIAN PEŁKA SJ: JEZUITA, 
KTÓRY CENIŁ WSPÓLNOTĘ WIARY 

 
Ojciec Henryk Droździel SJ, który 
jako Socjusz Prowincjała pracował z 
o. Florianem Pełką SJ i przez sześć 
lat wspierał go w rządach Prowincją, 
dzieli się z nami swoim wspomnie-
niem. 

 
Spotkałem osobiście ojca Pełkę w 1989 
roku. Dotąd poruszaliśmy się w innych 
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obszarach geograficznych. Poznałem go 
dopiero po przyjeździe z Londynu na 
studia do Rzymu. Pracował wtedy w 
Radiu Watykańskim. Widywaliśmy się 
sporadyczne przy okazji tradycyjnych 
spotkań jezuitów z Polski pracujących i 
uczących się w Rzymie. W marcu 1991 
r. został mianowany Prowincjałem i już 
jako przełożony Prowincji przyjechał do 
Collegio Bellarmino na wizytację. Pamię-
tam, że nasza rozmowa trwała krótko. 
Zapytał mnie jakie plany względem mnie 
ma Towarzystwo na najbliższy czas. 
Wysłuchał mnie i powiedział, żebym 
zakończył sprawy związane ze studiami 
w Rzymie i wrócił do Polski, mam zostać 
jego socjuszem. „Ojciec Generał nie 
pytał mnie czy chcę zostać prowincjałem 
i ja nie pytam ciebie czy chcesz być 
socjuszem” – powiedział. Było to wiosną 
1991 roku. Przez następne lata towarzy-
szyłem mu, jako socjusz (nigdzie nie 
było i nie ma w zakonach funkcji o takim 
charakterze, w sensie relacji przełożony 
jego zastępca, osobisty sekretarz…), co 
pozwalało mi poznać go jako człowieka, 
kapłana, zakonnika, jezuitę i współbrata. 
 
Zrozumiałem go lepiej, gdy pewnego 
razu odwiedziliśmy jego krewnych w 
rodzinnym w Śpicimierzu. Do dziś pa-
miętam jak gospodarze rozmawiali o 
historii swojej miejscowości, która była 
kiedyś miastem książęcym (i ma rodo-
wód potwierdzony na piśmie sięgający 
XII wieku a zaraz za wsią ślady zamku), 
ze znawstwem i szczegółami, jak gdyby 
chodziło o podwórko sąsiada. Mówiono 
tam o Polsce, o Kościele w Polsce, 
cieszono się z pielgrzymki do Rzymu, 
ale i z funduszy pozyskanych przez 
gminę. To było środowisko z którego 
wyszedł, które położyło fundament pod 
dalszy jego rozwój. Ojciec Florian Pełka 
nie zmarnował tego co otrzymał w domu 
i w Zakonie. 
 
Zmarły był zasłużonym jezuitą; cenio-
nym i szanowanym, tak przez jezuitów 
jak i nie jezuitów, przez kapłanów diece-
zjalnych, najwyższych przedstawicieli 
Stolicy Apostolskiej i samego papieża. 
Uznawano jego kompetencję, roztrop-
ność, przedsiębiorczość oraz umiejętno-
ści kierownicze. 

Jego socjologiczno-pastoralne studia i 
praca w Radiu Watykańskim oraz po-
dróże z Janem Pawłem II pozwalały mu 
wnikliwie oceniać sytuację w świecie 
współczesnym, w Kościele i Towarzy-
stwie. 
 
Nie miał zwyczaju tego ogłaszać, ale 
inicjował działania mające wspierać to 
co dobre i wychodzić naprzeciw potrze-
bom. Cieszył się szacunkiem i uznaniem 
przełożonych innych zakonów męskich i 
żeńskich oraz polskiego episkopatu. 
 
Jako przełożony Prowincji Wielkopolsko 
Mazowieckiej zasłużył się dla rozwoju 
prowadzonych przez nią dzieł, powołał 
nowe i położył podwaliny pod przyszłe. 
Bardzo wiele wysiłku włożył w umacnia-
nie ducha zakonnego. 
 
Był z nominacji Jana Pawła II, jako Oj-
ciec Synodalny, uczestnikiem Synodu 
Biskupów poświęconego życiu konse-
krowanemu (Rzym, 1994). Dla ojca 
Floriana życie konsekrowane: „to dar 
jedności, komunii w życiu Trójcy Prze-
najświętszej, w Miłości, którą Syn darzy 
Ojca w jedności Ducha Świętego… – 
napisał w jednym z rozważań. „Ja rów-
nież jestem objęty tą przeogromną Miło-
ścią, w Nią włączony, Nią obdarowany i 
przez tę Miłość formowany, by osiągnąć 
pełną dojrzałość Nowego Człowieka, to 
znaczy Jezusa Chrystusa, Jego sposób 
życia i miłowania Ojca (w pełnieniu Jego 
woli w posłuszeństwie aż do śmierci 
krzyżowej); Jego sposób miłowania ludzi 
(nie tylko przebaczając 77 razy, ale 
kochając wszystkich, także nieprzyjaciół 
i oddając własne życie, by ich ocalić)”. 
 
Znane są jego związki z neokatechume-
natem w Polsce a dokładniej z jego 
przeszczepieniem i rozwojem. Ojcu 
Pełce, nie tylko o. Cholewińskiemu, 
zawdzięcza on to, że się zakorzenił na 
tyle mocno, że dziś wydaje owoce. Neo-
katechumenat nie był czymś dodanym 
do jego życia jako jezuity, ani nie był 
konkurencją czy ucieczką. Jezus jest w 
centrum duchowości ignacjańskiej i 
neokatechumenatu. Jezus był zdecydo-
wanym centrum życia zakonnego i ka-

płańskiego o. Floriana. Czy jest coś 
bardziej jezuickiego? 
 
Był doświadczonym zakonnikiem. Wiele 
się nauczyłem od niego odnośnie do 
metod walki duchowej. „Jeśli nie ma w 
tym grzechu, to sobie poradzimy” – 
mawiał. 
 
W kalendarzu, w rubryce niedziela, 
zawsze wpisywał „Dzień Pański” i 
strzegł świętości tego dnia. Był uosobie-
niem spokoju i racjonalnego działania w 
sytuacjach nagłych i dramatycznych. 
Kiedy trzeba potrafił być stanowczy, 
zwłaszcza w obronie człowieka i jego 
godności. 
 
Znał i cenił wagę wspólnoty wiary w 
życiu chrześcijan, pracował na rzecz 
budowania wspólnot w życiu Kościoła i 
Zakonu. Na ten temat wypowiadał się na 
wspomnianym Synodzie Biskupów. 
 
Znałem go i zapamiętałem, jako czło-
wieka modlitwy i pokornie znoszącego 
cierpienia. To był prawdziwy jezuita nie 
tylko od święta, ale na co dzień, w każ-
dej chwili. Pan Go prowadził, a on dał 
się formować. 
 
Kończąc chciałbym zacytować słowa 
papieża Franciszka, które moim zda-
niem doskonale pasują do życia i osoby 
o. Floriana: „Wiemy, że odpowiadając na 
wezwanie Pana, nie zostaliśmy na-
maszczeni przez Ducha do bycia super-
bohaterami. Zostaliśmy posłani ze świa-
domością bycia osobami, którym prze-
baczono, aby stać się pasterzami na 
wzór Jezusa umęczonego, ukrzyżowa-
nego i zmartwychwstałego. Ponieważ 
naszą misją jako sług Kościoła jest dziś, 
podobnie jak i wczoraj, świadczenie o 
sile zmartwychwstania wobec poranio-
nego świata. W ten sposób jesteśmy 
wezwani, aby pokornie podążać drogą 
świętości, wspierając uczniów Jezusa w 
dawaniu odpowiedzi na ich chrzcielne 
powołanie do stawania się coraz bar-
dziej misjonarzami, świadkami radości 
Ewangelii”. o. Henryk Droździel SJ  

Za: www.jezuici.pl   

 
ŚP. O. WŁADYSŁAW WIESŁAW BRZEZIŃSKI OFM (1963 – 2019) 

 

 

Dnia 24 października 2019 roku zmarł 
tragicznie o. Władysław Wiesław Brze-
ziński, w wieku 56 lat, w 26 roku kapłań-
stwa, w 32 roku życia zakonnego. 
 
O. Władysław urodził się 16 październi-
ka 1963 roku w Inowrocławiu, w woj. 
kujawsko-pomorskim, jako syn Jana i 

Pelagii Wysockiej. W domu było czworo 
rodzeństwa. Został ochrzczony 3 listo-
pada 1963 w kościele pw. św. Bonawen-
tury w Pakości, archidiecezja gnieźnień-
ska, i tam bierzmowany 26 listopada 
1977 roku. Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej wyjechał na Śląsk, do Rudy 
Śląskiej. Tam uczył się w Technikum 

Górniczym. Po pewnym czasie wrócił do 
Pakości. Zaczął uzupełniać naukę w 
zakresie szkoły średniej w Liceum Ogól-
nokształcącym dla Pracujących w Ino-
wrocławiu. Już jako ministrant odczuwał 
pragnienie wstąpienia do zakonu. Ta 
myśl dojrzewała w nim. 
 

http://www.jezuici.pl/
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Po maturze poprosił o przyjęcie do Pro-
wincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci 
Mniejszych – Franciszkanów w Katowi-
cach-Panewnikach. Został przyjęty i 29 
sierpnia 1987 roku rozpoczął w Osiecz-
nej nowicjat. Po roku, dnia 28 sierpnia 
1988, złożył profesję czasową na ręce o. 
prowincjała Joachima A. Mazurka. Dnia 
19 marca 1991 roku wstąpił do nowo 
erygowanej prowincji pw. św. Franciszka 
z Asyżu z siedzibą władz zakonnych w 
Poznaniu. Wieczystą profesję złożył 8 
grudnia 1992 w kościele klasztornym we 
Wronkach, na ręce prowincjała o. Hipoli-
ta J. Lipińskiego. 
  
Studia seminaryjne odbył częściowo w 
Katowicach-Panewnikach (1988 – 

1991), a częściowo we Wronkach (1991 
– 1994). Święcenia kapłańskie przyjął w 
kościele klasztornym w Poznaniu 5 maja 
1994 roku przez posługę ks. Arcybisku-
pa Metropolity Jerzego Stroby. 
 
Po święceniach decyzją przełożonych, 
został skierowany do klasztoru w Olsz-
tynie w charakterze katechety. W tym 
czasie podjął dalszą naukę w Międzyza-
konnym Studium Duchowości Francisz-
kańskiej w Zakroczymiu. Od 1997 roku 
przebywał w domu zakonnym w Osiecz-
nej jako magister nowicjuszy i wikariusz 
domu zakonnego. Na Kapitule Prowin-
cjalnej w 2000 roku został wybrany 
definitorem prowincjalnym. W 2003 roku 
uzyskał pozwolenie na wyjazd do służby 

w Ziemi Świętej. Po kursie języka wło-
skiego w Rzymie podjął służbę w Jero-
zolimie – bazylika Grobu Świętego. Po 
kilku latach został skierowany do Ein 
Karem, gdzie dłuższy czas był przełożo-
nym klasztoru przy sanktuarium Nawie-
dzenia św. Elżbiety. 
 
Pogrzeb odbywa się we wtorek 29 paź-
dziernika br. w Pakości. 
 
Boże, w swojej dobroci wysłuchaj nasze 
prośby o zbawienie Twojego sługi, ka-
płana o. Władysława W. Brzezińskiego, i 
daj mu wieczną radość w społeczności 
świętych. Przez Chrystusa, Pana na-
szego. Amen. O. Benigny Zbig. Piechota 
OFM 

 
ŚP. O. ZYGMUNT CHARYMSKI OFM (1950 – 2019) 

 

 
Wczoraj (27 X) w naszym klasztorze w 
Kole odszedł do Pana O. Zygmunt Cha-
rymski OFM. Urodzony 16.04.1950 r. w 
miejscowości Radwan k. Szczucina. Do 
Zakonu Braci Mniejszych Prowincji OO. 
Bernardynów wstąpił 11.09.1966 r. Pro-
fesję wieczystą złożył 30.09.1973 r. 
Wyświęcony na kapłana 14.09.1975 r. 
Jako kapłan pracował w następujących 
klasztorach: Rzeszów, Jelna, Opatów, 
Radecznica, Warta i Koło. Pełnił w nich 
wielokrotnie obowiązki gwardiana, pro-
boszcza, wikariusza i ekonoma klaszto-
ru. W latach 1981-91 pracował na mi-
sjach w Libii.  

 

Na przestrzeni lat był Referentem ds. 
powołań oraz Moderatorem Prowincjal-
nym Liturgicznej Służby Ołtarza. Nawet 
w ostatnich latach swojego życia nie 
zwalniał tempa podejmując obowiązki 
duszpasterskie w klasztorze, na głoszo-
nych rekolekcjach oraz moderując pracę 
wspólnoty lokalnej Franciszkańskiej 
Młodzieży Oazowej i Franciszkańskiego 
Zakonu Świeckich. 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w 
następującym porządku: 
W środę 30 października w Kole: o godz 
11.00 – Msza św. W czwartek 31 paź-
dziernika w Opatowie pogrzeb. 

 Za:  www.bernardyni.pl 
 

ŚP. O. STANISŁAW GOŁĄB OP (1951 – 2019) 
 

 
Informujemy, że w dniu 26 października 
2019 roku zaopatrzony świętymi sakra-
mentami zmarł w Hospicjum św. Jana 
Pawła II w Jarosławiu asygnowany do 
klasztoru w Borku Starym o. Stanisław 
Gołąb OP. Urodził się 3 kwietnia 1951 
roku w Szówsku k/Jarosławia. Śluby 
zakonne złożył 17 sierpnia 1969 roku, a 
święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 
1975 roku. Przez pierwsze 18 lat ka-
płaństwa pracował w Tarnobrzegu jako 
katecheta, wikariusz parafii i syndyk 
klasztoru, a ostatnie trzy lata jako przeor 
i proboszcz. Następnie przez 6 lat po-
sługiwał w Prudniku jako przeor i pro-
boszcz. Przez 3 lata był przeorem w 
Gidlach. Dwukrotnie był asygnowany do 
klasztoru na Służewie.   

 

Kolejnymi klasztorami jego posługi 
duszpasterskiej był Rzeszów, Korbielów, 
a od 2018 roku Borek Stary. Przez dwie 
kadencje od 2006 roku był Prowincjal-
nym Promotorem Różańca. Pełnił także 
funkcję asystenta Fraterni Świeckich 
Zakonu Kaznodziejskiego w Sanoku. W 
ostatnich dwóch miesiącach ujawniła się 
choroba nowotworowa, która w szybkim 
tempie odbierała mu siły do życia. 
Ostatni dzień przeżył w Hospicjum. 
 
Mszy świętej pogrzebowej w Sanktua-
rium Matki Bożej w Borku Starym prze-
wodniczyć będzie w dniu 30 październi-
ka 2019 r., o godzinie 11:00 Metropolita 
Przemyski, ks. abp Adam Szal.  

Za: www.info.dominikanie.pl  

 
 
 

 

 
 

http://www.bernardyni.pl/
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