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Wiadomość Tygodnia 

PAPIEŻ: KTO ZAPOMINA O ŚMIERCI JUŻ UMIERA 
 

 
 

„Kultura, która zapomina o śmierci, sama w sobie zaczyna 
umierać. Kto o niej zapomina już umiera”. 
 

Słowa te Papież skierował w wideoprzesłaniu do uczestników 
IV Międzynarodowego Spotkania Młodych zorganizowanego w 
Meksyku przez organizację Scholas Occurrentes oraz World 
Ort. 
 
Franciszek zwrócił uwagę na sens śmierci. Podobnie bowiem 
jak słowa rodzą się z ciszy, a potem znikają, pozwalając się 
wysłuchać i zrozumieć swój sens, podobnie jest z życiem. I 
nawet jeżeli może to brzmieć paradoksalnie – stwierdził – to 
śmierć jest tą rzeczywistością, która pozwala życiu być żywym. 
Papież zaznaczył, że to śmierć przypomina człowiekowi o nie-
możliwości pełnego bycia, zrozumienia i nauczenia się wszyst-
kiego. Jest jak policzek wymierzony w iluzję naszej wszechmo-
cy. Uczy nas także wchodzenia w relację z tajemnicą oraz te-
go, że od zawsze i na zawsze jest tam Ktoś, kto nas wspiera. 

W wideoprzesłaniu skierowanym do młodych Franciszek wyli-
czył trzy rodzaje śmierci, które ogołacając nas, tak naprawdę 
wypełniają nasze życie. Jest to śmierć każdej chwili, śmierć 
naszego ego oraz śmierć świata, który ustępuje miejsca no-
wemu światu. „Jeżeli śmierć nie ma ostatniego słowa – powie-
dział Papież – to dlatego, że w życiu nauczyliśmy się umierać 
dla drugiego”. 
 
W spotkaniu zorganizowanym przez Scholas Occurrentes w 
Meksyku wzięło udział 250 młodych z 60 miast świata. Sama 
organizacja, utworzona na prawie papieskim, została powoła-
na do życia przez kard. Jorge Bergoglio, Papieża Franciszka, 
w Argentynie.  
 
Dziś obecna jest w 190 krajach świata zrzeszając prawie 500 
tys. placówek edukacyjnych. Jej celem jest promowanie kultu-
ry spotkania, dialogu i pokoju.              Za: www.deon.pl  

 

http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.deon.pl/
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  Wiadomości krajowe 
 
 

 

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE O. FLORIANA PEŁKI SJ, BYŁEGO PRZEWODNICZĄCEGO KWPZM 
 

 
 

 

W Gdyni odbył się 30 paździenika po-
grzeb o. Floriana Pełki SJ, byłego Prze-
łożonego Prowincji Wielkopolsko-
Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego 
i wieloletniego kierownika sekcji polskiej 
Radia Watykańskiego. Eucharystii, która 
rozpoczęła się w radosnym klimacie 
paschalnym, przy śpiewie pieśni „Zmar-
twychwstał Pan”, przewodniczył metro-
polita gdański abp Sławoj Leszek Głódź.  
 
Kościół św. Stanisława Kostki licznie 
wypełnili kapłani i członkowie Drogi 
Neokatechumenalnej, do której należał 
zmarły jezuita. Obecni byli także ucz-
niowie Zespołu Szkół Jezuickich w Gdy-
ni, szkoły którą ojciec Pełka, jako ów-
czesny prowincjał, zainicjował. 
 
Kazanie podczas Mszy wygłosił o. Sta-
nisław Pomykała SJ, przyjaciel zmarłego 
i jego współpracownik z czasów pracy w 

Radiu Watykańskim oraz w duszpaster-
stwie neokatechumenalnym. 
 
Kaznodzieja przypomniał, że ojciec 
Pełka żył tajemnicą paschalną i potrafił 
w dziecięcy sposób zawierzyć Bogu 
swoje życie. Cechował go wielki szacu-
nek dla grzesznika, umiał również 
przyjmować człowieka w jego biedzie, 
patrząc zawsze na to, jak można pomóc. 
Był bardzo wrażliwy na życie wspólno-
towe w różnych jego obszarach. 
 
Na zakończenie Mszy odczytano list 
kondolencyjny nadesłany przez kard. 
Stanisława Dziwisza, w którym przypo-
mniał on zaangażowanie o. Floriana na 
rzecz popularyzacji przesłania św. Jana 
Pawła II. 
 
Dziękując za modlitwy, prowincjał jezui-
tów o. Tomasz Ortmann wskazał, że 

ojciec Florian tworzył Kościół dialogu i 
jedności, łączył różne charyzmaty: igna-
cjański, Drogi Neokatechumenalnej, a 
także różnych powołań zakonnych, jako 
wieloletni przewodniczący Konferencji 
Wyższych Przełożonych Zakonów Mę-
skich w Polsce. 
 
W imieniu KWPZM zmarłego pożegnał 
o. Wiesław Dawidowski, prowincjał au-
gustianów i konsultor, który przypomniał 
zasługi O. Floriana Pełki dla życia kon-
sekrowanego w Polsce oraz jego udział 
w Synodzie Biskupów w 1994 r., po-
święconemu życiu zakonnemu (red.). 

 
Ciało ojca Floriana Pełki SJ spoczęło w 
grobowcu jezuitów na cmentarzu wito-
mińskim w Gdyni. Krzysztof Ołdakowski 
SJ                                Za: www.jezuici.pl  

  

_____________________________________________________________________________________________________________________
 
 

MARSZ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 
 
Coraz częściej w naszym kraju rozpowszechnia się Halloween, 
jest to pogański zwyczaj obchodzony 31 października. Stając 
naprzeciw tym nowym zwyczajom, parafianie z parafii św. An-
toniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej zorganizowali 31 paź-
dziernika 2019 r. marsz ku czci Wszystkich Świętych. Jest to 
już V marsz zorganizowany przez franciszkanów i wiernych, 
którzy przeszli ulicami parafii przebrani za aniołów i świętych, 
niosąc wizerunki świętych i błogosławionych, aby przez to 
uczcić uroczystość Wszystkich Świętych. 
 
Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam o tajemnicy 
świętych obcowania, czyli łączności nas – żyjących – z tymi, 
którzy dostąpili już zbawienia. Dzieci, młodzież oraz rodzice 
przebrali się za postaci naszych świętych, z pieśniami na 
ustach nieśli także ich wizerunki: św. Franciszka – założyciela 

zakonu, św. Antoniego – patrona parafii, św. Maksymiliana – 
męczennika KL Auschwitz, św. Jana Pawła II – polskiego Pa-
pieża, bł. Michała i bł. Zbigniewa – Męczenników z Pariacoto. 
 

 
 

Wspólne odmawianie rozważań różańcowych podkreślało 
religijny charakter tego pięknego dzieła jakim jest „Marsz 

http://www.jezuici.pl/
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Wszystkich Świętych”. Mieszkańcy osiedli byli zaskoczeni tym 
pięknym barwnym korowodem, który przemieszczał się ulicami 
miasta. Zakończeniem korowodu była uroczysta Msza Święta, 
której przewodniczył proboszcz Sanktuarium św. Antoniego, o. 
Radosław Kramarski w koncelebrze ze współbraćmi. Po za-
kończeniu Eucharystii uczestnikom korowodu zaprezentowany 
został pokaz świateł i ognia. 
Marsz z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. 
Dzięki świętym uświadamiamy sobie, jaki jest cel naszego 
życia. Wszyscy dążymy do świętości, do chwili, kiedy ujrzymy 
Boga i będziemy wielbić Go z Aniołami i wszystkimi Świętymi w 
Niebie.               Za: www.franciszkanie.pl  

DZIEŃ NIEBA NA BEMOWIE 

W odpowiedzi na popularyzację niechrześcijańskich form spę-
dzania czasu przez dzieci Parafia Matki Bożej Królowej Anio-
łów w Warszawie zorganizowała wydarzenie, które przyciągnę-
ło całe rodziny. 
 
Uroczystość Wszystkich Świętych była okazją do spotkania się 
z dziećmi na „Dniu Nieba”. Całość rozpoczęła się o godzinie 
18.00 w kościele, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy świętej. 
Homilię do dzieci poprowadzili wspólnie ks. Jarosław Witkowski 
i ks. Krystian Rosada. Oprawę liturgiczną (w tym wyjątkową 
procesję z darami) przygotowały siostry michalitki i dzieci ze 

szkół podstawowych. Po Mszy dzieci poprzebierane w stroje 
świętych przeszły razem z rodzicami w barwnym korowodzie 
wokół kościoła.  
 

 
 
Kolejny punkt miał miejsce w sali pod kościołem, gdzie dzieci 
miały okazję zaprezentowania swoich strojów, zabawy, śpiewu 
i tańców integracyjnych. Wspólne świętowanie zwieńczyła 
loteria z nagrodami. Dzień Nieba zgromadził ponad setkę dzie-
ci i stał się okazją do radosnego przeżywania wiary.  

Za: www.michalici.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY NA JASNEJ GÓRZE 
 

W uroczystość Wszystkich Świętych, 1 
listopada o godz. 16.15 w bazylice ja-
snogórskiej zostały odprawione uroczy-
ste Nieszpory z wypominkami za zmar-
łych, połączone z procesją po bazylice i 
Kaplicy Cudownego Obrazu. W czasie 
nabożeństwa przywoływane były imiona 
i nazwiska zmarłych ojców i braci pauli-
nów, rodziców, krewnych i bliskich, 
organistów i muzyków jasnogórskich, 
konfratrów i dobrodziejów sanktuarium i 
Zakonu Paulinów, zwłaszcza tych, któ-
rzy spoczywają na Jasnej Górze - do-
broczyńców, fundatorów i zakonników.  
 
Nieszporom przewodniczył o. Mieczy-
sław Polak, podprzeor klasztoru jasno-
górskiego. W nabożeństwie wzięli udział 
ojcowie i bracia paulini konwentu jasno-
górskiego na czele z generałem Zakonu 
o. Arnoldem Chrapkowskim, a także 
nieliczni pielgrzymi. Asystę przygotowali 
klerycy paulińscy. Śpiew poprowadził o. 
Nikodem Kilnar.  
 
Bazylika jasnogórska została na dzisiej-
szą uroczystość odświętnie udekorowa-
na - w centrum świątyni umieszczony 
został paschał, obok figura Jezusa 
Zmartwychwstałego. Całość ozdobiona 
została kwiatami.  
 
Przez cały listopad na Jasnej Górze 
odprawiana jest Msza św. za zmarłych z 
wypominkami. Msza św. wypominkowa 
celebrowana jest od poniedziałku do 
soboty w bazylice o godz. 7.00, nato-

miast w niedziele - o godz. 6.30. Intencje 
można składać w Zakrystii i w punktach 
przyjmowania na Msze św.  
Również przez cały listopad jest czynna 
XVII-wieczna krypta ze szczątkami i 
prochami paulinów, która znajduje się w 
podziemiach Kaplicy Matki Bożej. Udo-
stępnianie dla przybywających Często-
chowian i pielgrzymów krypty to wielo-
letnia, jasnogórska tradycja.  
 

 
 
Tylko w Uroczystość Wszystkich Świę-
tych i w Dzień Zaduszny jasnogórscy 
pielgrzymi mają możliwość modlitwy w 
Kaplicy Świętych Relikwii. 
  
Zgodnie z tradycją oktawy Wszystkich 
Świętych przez trzy dni w Kaplicy Matki 
Bożej odprawione zostaną Msze św. 
wspólnotowe za zmarłych:  
- w niedzielę, 3 listopada, godz. 7.00 - 
za zmarłych ojców i braci Zakonu Pauli-
nów  
- w poniedziałek, 4 listopada, godz. 
17.30 - za zmarłych rodziców i krewnych 

paulinów  
- we wtorek, 5 listopada, godz. 17.30 - 
za zmarłych przyjaciół i dobrodziejów 
Jasnej Góry oraz zmarłych członków III 
Zakonu Świętego Franciszka  
 

*  
 

We wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych na Jasnej Górze trwa modlitwa 
za tych, którzy odeszli. Mszy św. wspól-
notowej o godz. 15.30 w Kaplicy Matki 
Bożej przewodniczył o. Jan Poteralski, 
podprzeor Jasnej Góry: „Gromadzimy 
się na Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej w 
dniu, kiedy wspominamy wszystkich 
wiernych zmarłych. Wczoraj i dzisiaj, i 
przez całą oktawę, nawiedzamy cmenta-
rze, palimy znicze, dziękując miłosier-
nemu Bogu za tych ludzi, którzy żyli 
przed nami, a którym tak wiele zawdzię-
czamy. Dziękujemy za kapłanów, rodzi-
ców, tych, którzy oddali życie w obronie 
Ojczyzny i Kościoła, zginęli na frontach 
wojen, w powstaniach, obozach koncen-
tracyjnych, w niewyjaśnionych okolicz-
nościach. Pamiętamy o nich w modli-
twie, zamawiamy Msze św., mamy róż-
ne pamiątki”.  
 
„Ale ten dzisiejszy dzień, i pamięć o 
zmarłych, ma nas nauczyć tego, abyśmy 
pamiętając o nich, stawiali się tymi, 
którzy kontynuują to, czym oni żyli, za 
jakie wartości oddawali życie. Symbo-
liczny kwiatek, symboliczny znicz to 
tylko mały symbol, ale my jesteśmy tymi, 
którzy przejęli pałeczkę wiary, tymi, 

http://www.franciszkanie.pl/
http://www.michalici.pl/
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/39613.mp3
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/39613.mp3
http://www.jasnagora.com/wydarzenie-12397/zdjecia
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/39614.mp3
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którzy kontynuują to, co nam przekazali 
nasi rodzice. Będąc na cmentarzu, trze-
ba sobie zrobić rachunek sumienia, 
czego uczyli nas rodzice, katecheci, 
nauczyciele, czy jesteśmy temu wierni. 
Spoglądając w oblicze naszej Matki i 
Królowej, która ukazuje nam Jezusa 

jako jedynego Zbawiciela świata, uczmy 
się tej wierności i miłości do Boga, do 
Ojczyzny, do każdego człowieka” - mó-
wił o. Poteralski.  
 
We Mszy św. wzięli udział członkowie 
Międzyparafialnej Wspólnoty Apostol-

stwa Maryjnego z Poznania, którzy od 
ponad 26 lat przyjeżdżają na Jasną 
Górę w każdą pierwszą sobotę miesią-
ca. W czasie Eucharystii parafianie 
przedstawili wezwania modlitwy wier-
nych. o. Stanisław Tomoń  

Za: www.jasnagora.com   
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SPADEK LICZBY POWOŁAŃ W POLSCE 
 

Do polskich seminariów wstąpiło w tym roku 498 kandydatów 
do kapłaństwa, o 122 mniej niż w roku 2018 – wynika z danych 
uzyskanych przez KAI. Jedną z przyczyn tego spadku jest 
niewątpliwie czynnik demograficzny – uważa ks. Wojciech 
Wójtowicz, przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych 
Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. 
 
Ocenia też, że zmniejszająca się liczba kandydatów do kapłań-
stwa jest konsekwencją osłabienia wiary wśród samej młodzie-
ży oraz zwątpienie oraz dystans wobec Kościoła, wywołany 
natarczywym ukazywaniem przez media wyłącznie złych stron 
jego działalności. 
 
Jak podaje sekretarz Konferencji Rektorów Wyższych Semina-
riów Duchownych w Polsce ks. Piotr Kot, rektor WSD w Legni-
cy, w 2019 roku drogę ku kapłaństwu rozpoczęło w Polsce 498 
kandydatów – o 122 mniej niż rok wcześniej (było ich wówczas 
620). Do seminariów diecezjalnych przyjęto 324 mężczyzn, o 
91 mniej niż przed rokiem (wówczas – 415). W seminariach 
zakonnych formacje rozpoczęły 174 osoby, o 31 mniej niż w 
roku 2018 (wówczas – 205). 
 
W sumie, na wszystkich latach kształcenia bieżący rok akade-
micki rozpoczęło 2853 alumnów, co oznacza, że w ciągu 
dwóch dekad nastąpił około 60 procentowy spadek powołań do 
kapłaństwa – informuje ks. Wójtowicz. Zdaniem duchownego 
zanim z tego kolejnego spadku zaczniemy wyciągać wnioski 
odnoszące się do szeroko pojętego kryzysu wiary czy religijno-
ści, albo też do sfery motywacyjnej kandydatów, trzeba 
uwzględnić czynniki demograficzne. 
 
Ks. Wójtowicz przypomina, że dwadzieścia lat temu, tj. w 1999 
roku w polskich seminariach formowało się blisko 6800 kandy-
datów do kapłaństwa. Większość z nich urodziła się w drugiej 
połowie lat 70., a więc wówczas, gdy w Polsce na świat przy-
chodziło rocznie około 660–690 tysięcy dzieci. 
 
Odnosząc się do najnowszych danych, a więc liczby 2853 
alumnów, którzy rozpoczęli obecny rok akademicki w semina-

riach ks. Wójtowicz przyznaje w komentarzu dla KAI, że ozna-
cza to około 60 procentowy spadek w ciągu dwóch minionych 
dekad. „Spoglądając jednak na statystykę urodzin w drugiej 
połowie lat 90., gdy na świat przyszła większość dzisiejszych 
seminarzystów, zauważamy, że w kraju rodziło się wtedy 420-
380 tysięcy dzieci rocznie. Gdy idzie o potencjalnych kandyda-
tów do formacji, wkraczamy więc właśnie w lata najgłębszego 
dołka demograficznego – zaznacza duchowny. Choćby z tego 
tytułu może być niestety jeszcze trudniej” – dodaje. 
 
Jednocześnie rektor seminarium w Koszalinie nie wyklucza 
także innych przyczyn spadku powołań. „Wydaje się, że jest on 
także prostą konsekwencją osłabienia wiary wśród samej mło-
dzieży. Inny aspekt dotyczy kontekstów społecznych, w których 
ta młodzież funkcjonuje. Coraz częściej młody człowiek rozwa-
żający możliwość wstąpienia na drogę powołania spotyka się z 
formami negacji ze strony tych, od których miałby prawo ocze-
kiwać wsparcia” – wskazuje ks. Wójtowicz. 
 
Zdaniem duchownego nie bez znaczenia pozostaje również 
obraz Kościoła, który dociera do młodych. „O ile słuszna kryty-
ka nadużyć, grzechów czy braku wiarygodności może wspo-
móc procesy oczyszczenia, a nawet wzmocnić motywacyjnie 
kandydatów marzących o pięknym Kościele, o tyle natarczywe i 
celowe eksponowanie tylko złych stron zasiewa pośród roze-
znających powołanie zwątpienie oraz dystans. Z trudem bo-
wiem poświęca się życie dla idei czy wartości, które w prze-
strzeni publicznej stają się przedmiotem ciągłej krytyki czy 
niekiedy wręcz złośliwej ironii” ocenia ks. Wójtowicz. – Gdy Bóg 
wzywa, a wciąż bez wątpienia to czyni, niełatwo w takim kon-
tekście rodzi się pozytywna odpowiedź” – dodaje. 
 
Zdaniem rektora koszalińskiego seminarium szczególnie ważny 
w tej perspektywie wydaje się ciągły apel o modlitwę i apostol-
stwo powołań. „Być może przyczyną spadków jest także pewna 
obojętność wielu katolików, którzy albo przyzwyczaili się, że 
księży mamy pod dostatkiem, albo zbyt słabo zależy im na 
Kościele. Tymczasem Pan Bóg błogosławi hojnie wszędzie 
tam, gdzie pragnienia i modlitwy są gorące, a dobre i święte 
powołania wzrastają tylko wtedy, gdy towarzyszy im szczere 
wsparcie wspólnoty” – dodaje ks. Wójtowicz.                  Za: KAI  

___________________________________________________________________________________________________ 
 

SPOTKANIE MŁODZIEŻY 
WINCENTYŃSKIEJ 

 
W dniach od 11 do 13 października 2019 
r. w Skwierzynie i Trzcielu odbyło się 
coroczne spotkanie Młodzieży Wincen-
tyńskiej. Tegorocznym hasłem spotkania 
były słowa św. Jana Pawła II: „Wy jeste-
ście moją nadzieją”. W spotkaniu 
uczestniczyło około 150 osób z różnych 
części Polski. Była młodzież z duszpa-
sterzami i siostrami zakonnymi z: Byd-
goszczy, Ignacowa, Grodkowa, Pabia-

nic, Skwierzyny, Trzciela, Iłowej, Gozd-
nicy, Zakopanego oraz Gorzowa Wiel-
kopolskiego. 
 

 
 

W piątek spotkanie rozpoczęło się w 
Skwierzynie, a gościem specjalnym był 
ordynariusz diecezji zielonogórsko – 
gorzowskiej ks. bp Tadeusz Lityński. W 
kilkunastominutowej rozmowie podzielił 
się on spontanicznym świadectwem 
swojego powołania na ministranta. Zo-
bacz wideo do tego świadectwa: 
 
Po wystąpieniu księdza bp młodzież 
uczestniczyła w nabożeństwie adoracji 
krzyża, którą poprowadził wraz z mło-
dzieżą ze Skwierzyny ks. Artur Kidoń 
CM ojciec duchowny tegorocznego 
spotkania. 
 

http://www.deon.pl/
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W sobotę 12 października młodzież 
udała się do Trzciela. Tutaj były świa-
dectwa świeckich osób, o tym jak na co 
dzień doświadczają mocy Bożej w swo-
im życiu, wspólna Eucharystia, praca w 
grupach, którą poprowadzili nasi misjo-
narscy klerycy oraz gra terenowa przy-

gotowana przez harcerzy z Poznania. 
Całość dnia zakończyła wspólna Adora-
cja w kościele parafialnym, którą przygo-
towali i poprowadzili Lazaryści. 
S 
potkanie zakończyło się w Skwierzynie 
w niedzielę 13 października, który był 

zarazem w polskim Kościele Dniem 
Papieskim. Dziękujemy wszystkim dusz-
pasterzom, siostrom zakonnym i mło-
dzieży, która z tak wielu stron przybyła 
na Spotkanie do zachodniej części Pol-
ski.                       Za: www.misjonarze.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

„SZKOŁA MARYI” MIAŁA SWOJE ŚWIĘTO - FIRE 
 

 „Szkoła Maryi – prężnie rozwijające się dzieło Krakowskiej 

Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, 19 październi-
ka 2019 roku obchodziła swoje święto – FIRE. 
 
Tegoroczne spotkanie, przebiegające  pod hasłem „Duch i 
Oblubienica”, było zorganizowane w Centrum Jana Pawła II 
„Nie lękajcie się” w Krakowie i zgromadziło ponad 300 uczest-
ników z Polski i z zagranicy. Uroczystą mszę świętą z udziałem 
kapucyńskich seminarzystów koncelebrowali br. Przemysław 
Tomas – opiekun Szkoły Maryi w Polsce, br. Piotr Kurkiewicz – 
założyciel Szkoły, br. Maciej Zinkiewicz – dyrektor wydawnic-
twa „Serafin” oraz  br. Marek Miszczyński – gwardian krakow-
skiego klasztoru kapucynów, który wygłosił homilię. Szczegól-
nym momentem podczas FIRE było uroczyste zawierzenie się 
Matce Bożej, do którego uczestnicy przygotowywali się indywi-
dualnie poprzez 33-dniowe rekolekcje. 
 
Gdyby nie Szkoła Maryi, myślę, że moje życie byłoby w powija-
kach. Szkoła jest fantastyczną przestrzenią, gdzie absolutnie 
każdy może odnowić w sobie rozumienie, czym jest życie 
chrześcijańskie (…) Jesteśmy trochę takim domem rodzinnym 
Maryi – tak uczestniczka FIRE, Dominika Salwa z krakowsko-

nowotarskiej filii Szkoły, podsumowała budowanie swojej relacji 
z Maryją, w trakcie audycji w Radiu Warszawa. Zapraszamy do 
wysłuchania tej ciekawej rozmowy o różańcu, Szkole Maryi i 
Fire:  
 
Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji św. Maryi z 
Nazaretu Matki Kościoła, czyli w skrócie „Szkoła Maryi” to pro-

pozycja dla każdego, kto chce odkryć na nowo Boga i żyć 
prawdziwie po chrześcijańsku. Powstała w 1998 r. Czerpie z 

bogactwa duchowych doświadczeń Kościoła Katolickiego – 
integruje i inspiruje do rozwoju osoby indywidualne oraz wspól-
noty w Polsce  i za granicą. Jej działanie jest oparte o filie, 
znajdujące się w 17 krajach, organizujące 4 sesje w ciągu roku: 
trzy weekendowe (jesienną, zimową i wiosenną) oraz jedną 10-
dniową, letnią.   
 

 
 
„Szkoła Maryi” działając w ramach “Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Szkoły Życia” ma status Organizacji Pożytku Pu-
blicznego. Prowadzi działalność ewangelizacyjną, która nie 
ogranicza się do formacji i przygotowania do służby w parafii, 
ale obejmuje także inicjatywy mające na celu wyjście z pomocą 
do potrzebujących, np. Centra Rehabilitacji dla osób uzależnio-
nych i byłych więźniów (działają na Ukrainie i Litwie). Inne 
inicjatywy to tzw. „Powstanie Różańcowe”, „Rok dla Jezusa” 

(roczna szkoła misyjna dla świeckich), „Oasis” (wyjazdy forma-
cyjno-wypoczynkowe dla młodzieży), żeńskie zgromadzenie 
zakonne Sióstr Maryi w Duchu Świętym i Diakonia stała dla 
osób świeckich.Br. Przemysław Tomas OFMCap 

Za: www.kapucyni.pl 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2 MINUTY DLA JEZUITY 
 
Nowy cykl na jezuickim kanale na You-
Tube. Czy wszyscy zakonnicy to księża? 
Takie pytanie może brzmieć dziwnie, ale 
jak pokazuje doświadczenie dla wielu 
nie jest zbyt oczywiste.  
 
W zakonach męskich w tym także u 
jezuitów istnieje taka grupa zakonników, 
którzy nie przyjmują święceń prezbitera-

tu, a co za tym idzie nie sprawują Eu-
charystii ani innych sakramentów.  
 

 
 

Czym zatem się zajmują? Kim są?  
 
We wspomnienie św. Alfonsa Rodrigeu-
za, brata furtiana z Majorki, który każde-
go witał uśmiechem i w ten niezwykły 
sposób pełnił swoją, wydawałby się 
zwyczajną posługę otwierania drzwi, 
zapraszamy na nowy cotygodniowy cykl 
spotkań z 4 jezuitami. Wystarczy, że 
dacie im 2 minuty. Za: www.jezuici.pl  

 

http://www.misjonarze.pl/
http://www.kapucyni.pl/
https://jezuici.pl/2018/10/alfons-rodriguez-sj-swietosc-zwyczajna/
https://jezuici.pl/2018/10/alfons-rodriguez-sj-swietosc-zwyczajna/
http://www.jezuici.pl/
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Refleksja tygodnia 
 
 
 

 

BP JACEK KICIŃSKI CMF. BYĆ BRATEM BOGA 
Refleksje w świetle watykańskiego  dokumentu Tożsamość i misja brata zakonnego.  

Wystąpienie podczas XXXVII pielgrzymki Braci zakonnych na Jasną Górę 17 października 2019 r. 
 
Każde powołanie zakonne niesie ze sobą dar Boga, a zarazem 
tajemnicę. Dar Boga, ponieważ nikt nie zasługuje na to, by być 
obdarzonym tak wielką łaską, zaś tajemnicą ponieważ na dro-
dze powołania cały czas człowiek odkrywa piękno Bożej miło-
ści. W tej przestrzeni powołania sytuuje się powołanie brackie. 
Jest ono wpisane w powołanie świeckich konsekrowanych. 
W naszym rozważaniu w pierwszej kolejności spojrzymy na 
powołanie brata zakonnego, który jest powołany przez Boga, 
następnie na powołanie brata, który jest we wspólnocie zakon-
nej i wskażemy na misję brata zakonnego, który jest w Kościele 
i żyje w świecie współczesnym. Powołanie brata zakonnego 
jest więc darem, który: 
* otrzymuje od Boga (jest tajemnicą), 
*  dzieli z innymi (służy komunii),  
* przekazuje dalej (staje się misją).  
 

W końcowej zaś części naszej refleksji podamy kilka myśli 
dotyczących aktualnej sytuacji braci zakonnych, wskazując na 
jawiące się zagrożenia i wyzwania dla ich powołania i misji. 
 
Według danych statystycznych bracia zakonni stanowią dziś 
około jednej piątej wszystkich zakonników w Kościele. Niektó-
rzy z nich należą do instytutów kleryckich, inni do instytutów 
mieszanych, a jeszcze inni są członkami instytutów brackich. 
Samo określenie „brat” charakteryzuje powołanie i misję danej 
osoby. W dokumencie Tożsamość i misja brata zakonnego 
czytamy, że zakonnicy ci są powołani, aby być braćmi Chry-
stusa, głęboko zjednoczonymi z Nim – «pierworodnym między 
wielu braćmi» (Rz 8,29); aby być braćmi jedni drugich, we 
wzajemnej miłości i we wspólnej służbie dobru Kościoła; 
braćmi każdego człowieka poprzez świadectwo miłości Chry-
stusa wobec wszystkich, zwłaszcza najmniejszych i najbardziej 
potrzebujących; braćmi budującymi powszechne braterstwo 
Kościoła (TMBZ 1). 
 
Być bratem Boga 

 
Na samym początku podejmiemy refleksję nad istotą powołania 
brata zakonnego, czyli zastanowimy się nad tym, co znaczy 
„być bratem Boga”. Określenie „być bratem Boga” wskazuje na 
pewną bliskość, a nawet zażyłość. Jest to zatem powołanie do 
kontemplacji oblicza Boga, do wsłuchiwania się w Jego słowo i 
do świadczenia o Bożej miłości w dzisiejszym świecie. Warto tu 
nawiązać do słów Psalmu 42: „jak łania pragnie wody ze stru-
mieni, tak dusza moja pragnie Boga” oraz do Psalmu 63: „Bo-
że, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, 
za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona, bez 
wody”. Powołanie brata polega więc z jednej strony na szuka-
niu i na byciu odbiorcą miłości Boga, a z drugiej na byciu po-
średnikiem tego daru. Słowo „brat” w tym kontekście znaczy to 
samo, co „pośrednik miłości Boga” – Boga, który „tak umiłował 
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w 
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). 
 
Być „bratem Boga” to być pośrednikiem miłości Chrystusa, 
najdoskonalszego Pośrednika, który do końca nas umiłował 

(por. J 13,1) i prosił nas o to, abyśmy miłowali się nawzajem 
tak, jak On nas umiłował (por. J 13,34). 
 
W kontemplowaniu oblicza Boga i Jego zbawczego dzieła brat 
zakonny odkrywa siebie stając się narzędziem, którym posłu-
guje się sam Pan Bóg. Wszystko po to, by ukazać wyraźniej 
swoje Boskie przymierze, swoją miłość i swoje zatroskanie o 
każdego człowieka, a zwłaszcza o najsłabszych, skazanych na 
margines życia społecznego. Otrzymując tak wielki dar od 
Boga realizuje go w pierwszej kolejności we wspólnocie zakon-
nej, do której został powołany, a następnie dzieli się nim z 
innymi. 
 
Być bratem pośród swoich braci zakonnych 

 
Bracia zakonni przeżywają swoje powołanie jako członkowie 
rodzin zakonnych. Wiele z tych wspólnot ma swoje korzenie 
sięgające starożytności, niektóre z nich zostały poddane głębo-
kiej odnowie. Inne zaś powstają jako owoc eklezjologii komunii, 
zainicjowanej przez Sobór Watykański II. Nowo powstałe insty-
tuty ukazują nowy sposób życia i budowania Kościoła; nowy 
sposób wspólnego pełnienia misji i wykorzystywania różnych 
darów, jakie Duch Święty udziela wiernym. Instytuty te ukazują 
„nowy i bardzo obiecujący rozdział w dziejach relacji między 
osobami konsekrowanymi a laikatem”. Ich życie naznaczone 
jest radykalizmem i ewangelicznym entuzjazmem. 
 
Brat zakonny, realizując swoje powołanie winien znajdować w 
swojej rodzinie zakonnej przestrzeń sprzyjającą rozwojowi jego 
tożsamości. Istotne jest to, aby w dzisiejszym świecie tak bar-
dzo podzielonym bracia dzielili sie ze współbraćmi doświad-
czeniem komunii i promowali duchowość komunii. Warto w tym 
miejscu przypomnieć słowa św. Jana Pawła II na temat ducho-
wości komunii zawartych w Nowo millennio ineunte: Ducho-

wość komunii to przede wszystkim spojrzenie utkwione w ta-
jemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask 
należy dostrzegać także w obliczach braci żyjących wokół nas. 
Duchowość komunii to także zdolność odczuwania więzi z 
bratem w wierze dzięki głębokiej jedności Mistycznego Ciała, a 
zatem postrzegania go jako kogoś bliskiego, co pozwala dzielić 
jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspoka-
jać jego potrzeby, ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń. 
Duchowość komunii, to umiejętność dostrzegania w drugim 
człowieku przede wszystkim tego, co jest pozytywne, a co 
należy przyjąć i cenić jako dar Boży: dar nie tylko dla brata, 
który bezpośrednio go otrzymał, ale także dar dla mnie. Du-
chowość komunii to wreszcie umiejętność czynienia miejsca 
bratu, wzajemnego noszenia brzemion i odrzucenia egoizmu, 
które nieustannie nam zagrażają, rodząc rywalizację, bez-
względne dążenie do kariery, nieufność i zazdrość (zob. NMI 
44). 
 
Być bratem każdego człowieka – misja barta zakonnego w 
Kościele i w świecie  

 
Doświadczenie spotkania z Bogiem sprawia, że brat zakonny 
nie zatrzymuje tego wydarzenia tylko dla siebie i swojej wspól-
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noty. Napełniony miłością Boga, realizując swoje powołanie w 
konkretnej wspólnocie zakonnej czuje się on posłany do każ-
dego człowieka. Ojciec święty Franciszek używa tu określenia 
duszpasterstwo obecności. Duszpasterstwo obecności to nic 
innego jak bycie znakiem miłującego Boga pośród dzisiejszego 
świata. Mając przed sobą takie zadanie należy pamiętać o 
istotnych założeniach dotyczących znaku: 
* znak, jeśli ma spełniać właściwą rolę w życiu człowieka, musi 
być umieszczony we właściwym miejscu; 
* znak winien być czytelny dla tych, którzy przechodzą obok 
niego; 
* znak nie może budzić wątpliwości i dwuznaczności. 
 
Jeśli znak nie spełnia wyżej wymienionych kryteriów traci swoją 
skuteczność oddziaływania. Warto przy okazji zaznaczyć, że w 
historii ludzkości wygląd znaków zmieniał się (znaki były bo-
wiem dostosowywane do danych czasów, epok itp.), jednak nie 
zmieniała się treść, którą komunikowały. Może się zatem zmie-
nić zewnętrzna strona życia konsekrowanego i rzeczywiście się 
zmienia (np. habity), lecz istota przesłania pozostaje ta sama – 
wskazywać na Boga i Jego Królestwo. 
 

 
 
Mówiąc o powołaniu brata zakonnego jako brata każdego 
człowieka należy podkreślić to, że istotnym jego zadaniem jest 
towarzyszyć innym na drodze zbawienia. Dziś szczególnym 
wyrazem towarzyszenia jest obecność; obecność nienarzuca-
jąca się i niekiedy milcząca, ale zawsze wierna. Współczesny 
człowiek bardziej niż kiedykolwiek cierpi na głód obecności 
drugiego człowieka. Cierpi na notoryczny brak czasu i żyje pod 
presją spraw koniecznych. Wszystko to sprawia, że potrzeba 
dziś tych, którzy będą po prostu obecni. I tak jak papież Franci-
szek wspomina o pasterzach, tak trzeba powiedzieć i w kon-
tekście powołania brackiego – brat ma pachnieć owczarnią, a 
do owczarni nieść zapach Boga. 
 
Współczesne zagrożenia i wyzwania  
wobec braci zakonnych 
 

Bracia zakonni, troszcząc się o zaspokojenie potrzeb misji im 
powierzonej, mogą niekiedy ulegać pokusie aktywizmu. Ten 
zaś z kolei może bardzo szybko pozbawić ich ewangelicznych 
motywacji i nie pozwolić im kontemplować dzieła Bożego, które 
jest realizowane w ich działalności apostolskiej. Ulegając takiej 
postawie zatapiają się w sprawach doczesnych i mogą ulec 
pokusie zastąpienia poszukiwania Boga i Jego woli szukaniem 
samych siebie. 
 
Właściwym sposobem na przeciwstawienie się tej pokusie jest 
kontemplowanie obrazu Marty i Marii, które Jezus odwiedził w 
ich domu (Łk 10,38-42). Między siostrami zapanowało pewne 
napięcie. Z drugiej strony potrzebują się nawzajem. I choć ich 

życie pod jednym dachem nie zawsze jest łatwe, to rozdziele-
nie ich byłoby ze szkodą dla nich samych i przychodzącego do 
nich Jezusa. Pomimo tej wzajemności Jezus stwierdza, że 
Maria wybrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona, 
podczas gdy Marta troszczy się i niepokoi o wiele. 
 
Ewangelista Łukasz opowiada nam powyższą scenę z życia 
dwóch sióstr Marty i Marii zaraz po przypowieści o miłosiernym 
Samarytaninie (zob. Łk 10,30-37), o człowieku, który okazał się 
bratem dla potrzebującego. Przesłania tych dwóch scen przed-
stawionych przez Jezusa, uzupełniając się wzajemnie, przy-
pominają braciom zakonnym o tym, co stanowi klucz ich powo-
łania i misji – jest nim trwanie w miłości Chrystusa. Brat zakon-
ny ma być ogniwem w przekazywaniu miłości i przymierza, 
które zsyła Ojciec przez Jezusa i którego on doświadcza oso-
biście. Jednakże nie powinien przy tym zapominać, że spełnia-
jąc tę funkcję, jest tylko narzędziem poruszanym przez Ducha 
w dziele Boga i dlatego winien zawsze mieć w pamięci słowa 
Jezusa: beze Mnie nic nie możecie uczynić(J 15,5).  
 
Wyzwania wobec powołania brackiego 

 
Na każdym etapie życia zakonnego niezwykle ważna jest tro-
ska o właściwą formację. Formacja stała braci zmierza do tego, 
by mogli oni przemierzać na nowo w naszych czasach szlak, 
który przebyli założyciele ich wspólnot zakonnych oraz odkry-
wać i stosować w teraźniejszości dynamizm, który ich poruszył. 
Bracia zakonni winni zatem odczytywać na nowo swój chary-
zmat w świetle aktualnych wyzwań i możliwości, inspirować się 
nim i w jego świetle rozwiązywać problemy, jakie niesie współ-
czesny świat. 
 
Na szczególną uwagę zasługuje dziś formacja stała braci star-
szych. Wielu z nich przeżywa swoją misję, wykonując zawody 
świeckie. Konieczne jest więc solidne wcześniejsze przygoto-
wanie, aby uniknąć sytuacji, w której odejście na np. na emery-
turę w pracy miałoby pociągać za sobą także emeryturę za-
konną. Należy tu jasno podkreślić, że w życiu zakonnym eme-
rytura nie istnieje. Każdy bowiem zakonnik do końca życia 
służy Bogu i braciom. Na różne sposoby – stosownie do wieku, 
zdrowia i umiejętności – wykonuje powierzone mu zadania. 
Współcześnie właściwe przeżywanie jesieni życia wydaje się 
być jednym z najważniejszych aspektów. W tej przestrzeni 
działalność, jakiej oczekuje się od osób starszych, to przede 
wszystkim umiejętność bycia we wspólnocie nauczycielami 
modlitwy, życia i nadziei. Ważna jest tu gotowość towarzysze-
nia w drodze i trudzie tym, którzy są zaangażowani w ze-
wnętrzne zadania apostolskie. W ten sposób bracia starsi przy-
czyniają się do tego, by wspólnota stawała się autentycznym, 
prorockim znakiem wiary, miłości i nadziei dla współczesnego 
człowieka. 
 
Wobec powyższego, instytutom życia konsekrowanego zaleca 
się pilne przygotowanie nowych struktur oraz planów formacji 
początkowej i stałej braci zakonnych, które pomogą kandyda-
tom oraz braciom w trakcie formacji odkryć i docenić swoją 
tożsamość w nowym kontekście kościelnym i społecznym. 
Pasterzy zaś i hierarchów Kościoła zachęca się, aby przyczy-
niali się do poznawania i doceniania roli brata zakonnego w 
Kościołach lokalnych, promując to powołanie, zwłaszcza w 
duszpasterstwie młodzieży oraz postępując tak, aby bracia i 
siostry zakonne uczestniczyli aktywnie w organach doradczych, 
decyzyjnych i wykonawczych Kościoła lokalnego. 
 
Zakończenie – Trwajcie w miłości mojej! 

 
W punkcie 40 wspomnianego dokumentu Tożsamość i misja 
brata zakonnego znajdujemy polecenie samego Jezusa Chry-
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stusa – Trwajcie w miłości mojej! (J 15,9). Bracia z zapałem 
poświęcający się byciu braćmi dzisiaj muszą stale powtarzać: 
Nie zgubmy wątku opowiadania!. Ten wątek, który stale przewi-
ja się w ich życiu, to doświadczenie, że czują się posłani jako 
znak macierzyńskiej czułości Boga i braterskiej miłości Chry-
stusa. Jest to wątekprzewodni, który łączy wszystkie działania i 

wszystkie wydarzenia, aby układać z nich historię zbawienia. 
Kiedy ten wątek się gubi, życie rozpada się na historyjki, które 

nie odsyłają już do Boga ani do Jego królestwa, lecz zamienia-
ją się w gesty autopromocji (TMBZ 40). Bp Jacek Kiciński CMF 
  

   
 
 
 

 
 

  Wiadomości zagraniczne  
 
 

 

 
 

O. MIECZYSŁAW MIROCHNA POŚMIERTNIE ODZNACZONY 
Prezydent Polski przyznał pośmiertnie 
Krzyż Komandorski z gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski franciszkaninowi 
konwentualnemu o. Mieczysławowi Marii 
Mirochnie - jak podał portal "Nasz 
DomJapoński". 
 
"My, ludzie wierzący, wiemy, że nie ma 
przypadków, ale wszystko jest dziełem 
Opatrzności. Nie ma lepszego czasu na 
odznaczenie  misjonarzy niż październik, 
ogłoszony przez papieża Franciszka 
nadzwyczajnym miesiącem misyjnym" - 
powiedział sekretarz stanu, minister 
Krzysztof Szczerski, który w imieniu 
prezydenta Andrzeja Dudy wręczył od-
znaczenia w ambasadzie polskiej 
w Tokio, 21 października.  
 
Odznaczenia zostały przyznane 
za wybitne zasługi w promowaniu wize-
runku Polski oraz niesieniu pomocy 

ludziom potrzebującym. Oprócz o. Mie-
czysława, Krzyżem Kawalerskim Odro-
dzenia Polski został odznaczony sale-
zjanin o. Jan Bury, prowadzący od 40 lat 
pracę misyjną w Japonii. 
 

 
o. Mieczysław Mirochna OFMConv 

 
O. Mieczysław Maria Antoni Mirochna, 
który zmarł w 1989 r. w Nagasaki, przy-
był do Japonii wraz ze św. Maksymilia-
nem w latach 30. Po wyjeździe Ojca 

Maksymiliana prowadził założoną przez 
polskiego Świętego misję franciszkanów 
w Japonii. Po wybuchu bomby atomowej 
w Nagasaki, 9 sierpnia 1945 r., o. Mi-
rochna założył sierociniec dla dzieci, 
które straciły rodziców w wyniku wybu-
chu atomowego. W 1949 r. o. Mirochna 
założył w Nagasaki zgromadzenie Sióstr 
Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej. 
Siostry z kolei założyły pierwszy w  Ja-
ponii, działający do dziś ośrodek opieki 
nad dziećmi i osobami niepełnospraw-
nymi, wymagającymi stałej opieki. Jest 
to największe dzieło polskie w Japonii. 
 
W imieniu śp. o. Mirochny odznaczenie 
odebrał o. Serafin Takeuchi, prowincjał 
franciszkanów w Japonii. D. Hałasa  

Za: www.niepokalanów.pl   

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

„KOŚCIÓŁ JEST GŁOSZENIEM” – PAPIEŻ O MISJACH 
 

Jeśli jesteś pociągany przez Chrystusa, jeśli jest to motywacja 
twego życia, to inni zdadzą sobie z tego sprawę, nie musisz 
tego dowodzić ani tym bardziej się z tym obnosić – mówi Pa-
pież w wywiadzie książkowym pod tytułem „Kościół jest gło-
szeniem, albo nie jest Kościołem”. Został on przeprowadzony 
na zakończenie nadzwyczajnego miesiąca misyjnego przez 
Gianniego Valente z Agencji Fides. 
 

 
 
Franciszek przyznaje, że wstąpił do jezuitów, bo pociągało go 
ich misyjne powołanie, wychodzenie na granice. „Zawsze mia-
łem świadomość, że głoszenie Jezusa i Jego Ewangelii ozna-
cza jakieś wyjście i bycie w drodze” – przyznał Papież. Zapyta-
ny o często używane przez niego pojęcie „Kościoła wychodzą-
cego”, które, jak zauważył Valente, stało się sloganem nadu-
żywanym przez tych, którzy lubią pouczać Kościół, Franciszek 
zauważył, że nie jest to jedynie modne wyrażenie. „Kościół albo 
jest wychodzący, albo nie jest Kościołem”, dodał Papież precy-
zując jednak od razu, o jakie wychodzenie tu chodzi. Jest to 
bowiem realizacja nakazu, który uczniowie otrzymali od Jezu-

sa: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stwo-
rzeniu. 
 
Franciszek wyjaśnił też, jak ma wyglądać ta misja: „Głoszenie 
Ewangelii – mówił – polega na spokojnym i precyzyjnym prze-
kazaniu słów świadectwa o Chrystusie, tak jak to robili aposto-
łowie. Nie trzeba wymyślać przekonujących przemówień. Gło-
szenie Ewangelii może się odbywać również szeptem, ale 
zawsze przechodzi ono przez szokującą moc skandalu krzyża. 
Od zawsze też idzie się po drodze wskazanej w Liście św. 
Piotra Apostoła, która polega na prostym uzasadnianiu innym 
naszej nadziei. Nadziei, która dla świata jest zgorszeniem i 
szaleństwem” – dodał Papież. 
 
Franciszek wskazał też na podstawową rolę Ducha Świętego. 
To On, podobnie jak w czasach apostolskich, prowadzi misje i 
to na Jego prowadzenie musimy się zdać w głoszeniu Ewange-
lii. Główne niebezpieczeństwo prozelityzmu polega właśnie na 
wykluczeniu Boga z działalności misyjnej. Tajemnica owocno-
ści misji nie polega na naszych intencjach, metodach czy zapa-
le, lecz na tym, że niczego nie możemy zrobić bez Jezusa. 
 
Papież przypomniał też z mocą, że Kościół, który nie idzie 
głosić Ewangelii, staje się jedynie jakimś stowarzyszeniem 
duchowym czy międzynarodową korporacją, która zajmuje się 
inicjatywami i przesłaniem o treści etyczno-religijnej. Nie jest to 
złe, ale to nie jest Kościół – podkreślił Franciszek. 
 
Wskazał on również na znaczenie męczeństwa, które jest naj-
wyższym świadectwem danym Chrystusowi. Przyznał, że czę-
sto myśli o zamordowanych przez islamistów w Libii męczenni-

http://www.niepokalanów.pl/
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kach koptyjskich, którzy „kiedy obcinano im głowy, wymawiali 
szeptem imię Jezusa”. Podobne świadectwo złożyły też siostry 
ze zgromadzenia św. Matki Teresy z Kalkuty, które opiekowały 
się niepełnosprawnymi muzułmanami w Jemenie. Zginęły w 
roboczym fartuchu. „Wszyscy oni są zwycięzcami, a nie ofia-

rami. Ich męczeństwo, aż do przelania krwi, oświeca męczeń-
stwo, które wszyscy mogą przeżywać w codziennym życiu, w 
świadectwie dawanym każdego dnia Chrystusowi” – dodał 
Ojciec Święty.                 Za: www.vaticannews.va 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

W WIETNAMIE O ROLI JEZUITÓW  
W EWANGELIZACJI TEGO KRAJU 
 
„Zlatynizowana wersja miejscowego 
pisma, to wielki dar Kościoła katolickiego 
dla Wietnamczyków” – zapewniali eks-
perci podczas konferencji zorganizowa-
nej w mieście Ho Chi Minh w południo-
wym Wietnamie.  
 
400 lat temu, francuski jezuita, Alexan-
dre de Rhodes, stworzył tzw. alfabet 
„quoc ngu”, który stopniowo wyparł uży-
wane wcześniej ideogramy oparte na 
chińskich znakach. Dziś zaledwie kilka-
set osób na całym świecie potrafi je 
zrozumieć, a Wietnamczycy mają dostęp 
do bogactwa swojej kultury dzięki jezuic-
kim transkrypcjom. 
 

Konferencja zgromadziła kilkuset eks-
pertów językowych, historyków, kulturo-
znawców i duchownych, którzy wspólnie 
zastanawiali się nad rolą „quoc ngu” w 
historii, kulturze i ewangelizacji Wietna-
mu. „Dzięki temu pismu ewangelizacja 
naszego kraju stała się w ogóle możliwa” 
– wyjaśnił bp Joseph Ngan.  
 

 
 
„Ojciec de Rhodes stworzył transkrypcję, 
w której później opublikował pierwszy 
słownik i katechizm, a to pomogło chrze-

ścijaństwu rozwinąć się w całym kraju, 
gdyż nowego alfabetu łatwo było się 
nauczyć w przeciwieństwie do chińskich 
znaków” – dodał hierarcha. 
 
Na pomysłowości jezuity zyskały obie 
strony. Misjonarze używali zlatynizowa-
nego zapisu, aby uczyć się wietnam-
skiego, a miejscowi dzięki niemu po-
znawali języki obce. „«Quoc ngu» było 
także skutecznym narzędziem dla Wiet-
namczyków, aby komunikować się ze 
światem zewnętrznym. Wcześniej więk-
szość ludzi nie umiała przeczytać ich 
pisma, ponieważ znaki były bardzo licz-
ne i niezwykle skomplikowane” – wyja-
śnia o. Tran Quoc Anh, jezuita z Uniwe-
sytetu Georgetown w Waszyngtonie. 

    Za: www.vaticannews.va 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ZAKOŃCZENIE MIESIĄCA MISYJNEGO U FRANCISZKANÓW 
 

Wieczorem, 26 października 2019 r., franciszkanie zgromadzili 
się w Bazylice Dwunastu Apostołów w Rzymie, aby wspólnie 
obchodzić zakończenie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. 
 
Na początku spotkania, przy grobie świętych apostołów Filipa i 
Jakuba, zgromadzeni modlili się i podejmowali refleksję nad 
powołaniem do missio ad gentes. Wszyscy ochrzczeni, a 
zwłaszcza franciszkanie, wezwani są do niesienia Ewangelii na 
cały świat – by móc to czynić, niezbędna jest moc Ducha Świę-
tego, którego należy nieustannie przywoływać. 
 
Drugi etap spotkania miał miejsce w poradni dla ubogich. Bra-
cia podjęli refleksję nad posługą wobec najbardziej potrzebują-
cych. Kościół i świat wciąż potrzebują ludzi, którzy gotowi są 
poświęcić swój czas, aby bezinteresownie pomagać swoim 
braciom. 
 
Podczas trzeciej części, która odbyła się w Sali Matki Bożej 
Niepokalanej, minister generalny naszego Zakonu, o. Carlos 
Trovarelli opowiedział o naszym współbracie – błogosławionym 
męczenniku Carlosie de Dios Muriasie. Ojciec generał z po-
chodzenia jest Argentyńczykiem, cierpienia i pragnienia ludzi, 
za których oddał życie bł. Carlos de Dios są mu więc dobrze 
znane. 

 

 
 
Spotkanie zakończyło się wspólnym skromnym posiłkiem – 
braterską agapą i zbiórką funduszy na nasze wspólnoty misyj-
ne. Była to bardzo prosta i autentyczna chwila modlitwy, reflek-
sji i braterskiego dzielenia się, która pomogła wszystkim – jak 
powiedziałby papież Franciszek – wzbudzić głębszą świado-
mość misyjną w odniesieniu do missio ad gentes. o. Enzo Galli 

Za: www.ofmconv.net 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

REDEMPTORYŚCI: SPOTKANIE BRACI 

ZAKONNYCH NA SŁOWACJI 
 
Drugie europejskie spotkanie braci za-
konnych redemptorystów odbyło się w 
Michalovcach na Słowacji w dniach 25–
27 października 2019 r. Szukaliśmy 
odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób 

misyjne powołanie brata można lepiej i 
bardziej autentycznie realizować w 
obecnym świecie. 
Pierwszego dnia zastanawialiśmy się 
nad nowym dokumentem Generalnego 
Sekretariatu ds. Braci oraz przedstawili-
śmy nasze sugestie i refleksje. Potem 
Rozmawialiśmy także o naszej obecnej 
sytuacji i przyszłości. Po południu przy-
byli pozostali bracia ze słowiańskich 

jednostek, aby dołączyć do spotkania: 
Prowincji Warszawskiej, Lwowską, Bra-
tysławsko-Praskiej i Wiceprowincji Mi-
chalovce. Rozpoczęliśmy modlitwą w 
bazylice, gdzie umieszczone są relikwie 
bł. męczennika Metoda Dominica Trčki 
CSsR. Po braterskiej kolacji przeprowa-
dziliśmy się do innego domu redempto-
rystów w Stropkowie. 
 

http://www.vaticannews.va/
http://www.vaticannews.va/
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W sobotę, 26 października spotkaliśmy 
się w większej grupie – członkowie se-
kretariatu (6) i pozostali bracia z Polski 
(1), Ukrainy (7) i Słowacji (5). W sumie 
było nas 19. Br. Jeffrey Rolle CSsR, 
Radny Generalny przedstawił nam nowy 
dokument i poprowadził dyskusję. Zgo-
dziliśmy się, że należy dziś podkreślić 
pozytywną tożsamość postaci brata 
redemptorystów. Naszym zadaniem jest 
torowanie drogi ku nowej mentalności. 
 
Po południu zwiedziliśmy miasto Strop-
kov, gdzie w 1921 r. przybyli pierwsi 
redemptoryści obrządku łacińskiego i 
bizantyjskiego, i tutaj założyli swój 
pierwszy klasztor na Słowacji.  
 

 
 
Później wysłuchaliśmy drugiej konferen-
cji o. JohannesaRömelta CSsR, koordy-
natora Konferencji Redemptorystów w 
Europie na temat planu apostolskiego i 
rekonfiguracji KRE oraz zastanawialiśmy 
się nad możliwym wkładem braci. Pod-
kreślono, że konieczna jest nauka języ-

ków urzędowych naszego Zgromadze-
nia. Będzie to nie tylko pomocne w or-
ganizowaniu spotkań, ale ma również 
zasadnicze znaczenie dla dzisiejszej 
misji braci. 
 
W niedzielę, 27 października zaczęliśmy 
od uczestnictwa w liturgii obrządku 
wschodniego w kościele z ludem. Na-
stępnie wybraliśmy się na wschodnią 
Słowację, gdzie zwiedziliśmy stare mia-
sto Bardejov (UNESCO) oraz dom i 
kościół redemptorystów w Starej Lubow-
ni. Po obiedzie wspinaliśmy się w góry 
na słynne miejsce pielgrzymek maryj-
nych – Litmanová, a na koniec odwiedzi-
liśmy Siostry Redemptorystki obrządku 
łacińskiego w Kieżmarku. 

    Za: www.redemptor.pl  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOWY KOŚCIÓŁ OBLATÓW POWSTAJE W MIŃSKU 
 

W Mińsku na Białorusi powstaje nowa parafia, prowadzona 
przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W sobotę 26 
października 2019 roku biskup pomocniczy archidiecezji miń-
sko-mohylewskiej – bp Jerzy Kosobucki – poświęcił krzyż i 
ziemię, na której ma stanąć świątynia parafii pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła oraz św. Eugeniusza de Mazenoda. 
W uroczystości uczestniczyli: ks. kan. Władysław Zawalniuk – 
dziekan dekanatu, o. Piotr Bielewicz OMI – proboszcz powsta-
jącej parafii, o. Paweł Lemekh OMI, seminarzyści wraz z ojcem 
duchownym miejscowego seminarium duchownego i licznie 
zgromadzeni wierni. 
 
Biskup Jerzy, nawiązując do trudności, jakie parafia napotkała 
w budowaniu kościoła, wskazał, że należy zaufać Bożej 
Opatrzności. Obecny plac jest drugim miejscem, gdzie ma 
stanąć świątynia. W słowie, skierowanym do wiernych, przy-
pomniał znaczenie znaku krzyża w życiu chrześcijanina, jak 
również w sercu wspólnoty parafialnej. Jednocześnie zachęcił 
zgromadzonych do odważnego budowania Kościoła, jako 
wspólnoty wierzących. 
 
Proboszcz parafii – o. Piotr Bielewicz OMI – z nadzieją wybiega 
w przyszłość, pomimo pojawiających się trudności: 

 

 
 
Biskup Jerzy, nawiązując do trudności, jakie parafia napotkała 
w budowaniu kościoła, wskazał, że należy zaufać Bożej 
Opatrzności. Obecny plac jest drugim miejscem, gdzie ma 
stanąć świątynia. W słowie, skierowanym do wiernych, przy-
pomniał znaczenie znaku krzyża w życiu chrześcijanina, jak 
również w sercu wspólnoty parafialnej. Jednocześnie zachęcił 
zgromadzonych do odważnego budowania Kościoła, jako 
wspólnoty wierzących.                                     Za: www.oblaci.pl  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ODZNACZENI CHRYSTUSOWCY 
 

Przy okazji uroczystości upamiętniają-
cych 75. rocznicę wyzwolenia Bredy 
przez polskich żołnierzy Pierwszej Dywi-
zji Pancernej pod dowództwem gen. 
Stanisława Maczka z udziałem Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy oraz Króla 
Niderlandów Willema-Alexandra pod-
czas spotkania z niderlandzką Polonią 
zostały wręczone odznaczenia pań-
stwowe. Wśród odznaczonych znalazło 
się dwóch naszych Współbraci – ks. 
Krzysztof Obiedziński SChr i ks. Józef 
Okonek SChr, od lat posługujący u Po-
laków zamieszkałych w Niderlandach.  

 
 

Otrzymali oni z rąk Prezydenta RP Złoty 
Krzyż Zasługi za działalność na rzecz 
środowisk polonijnych w Królestwie 
Niderlandów. 
 
W swoim przemówieniu pan Prezydent 
Andrzej Duda podziękował kapłanom, 
siostrom zakonnym za ofiarne posługi-
wanie wśród Rodaków na wychodźstwie. 
Docenił przy tym zaangażowanie na-
szych Współbraci nie tylko polu działal-
ności typowo duszpasterskiej, lecz także 
– polonijnej, czego świadectwem są 
kolejni odznaczeni chrystusowcy. 

Za: www.chrystusowcy.pl 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/11/redemptor.pl_.jpg
http://www.redemptor.pl/
http://www.oblaci.pl/
http://(https/www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,354,para-prezydencka-wizyta-holandia.html)
http://(https/www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,354,para-prezydencka-wizyta-holandia.html)
http://(https/www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,354,para-prezydencka-wizyta-holandia.html)
http://(https/www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,354,para-prezydencka-wizyta-holandia.html)
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,490,odznaczenia-za-zaslugi-w-rozwijaniu-polsko-holenderskiej-wspolpracy.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,490,odznaczenia-za-zaslugi-w-rozwijaniu-polsko-holenderskiej-wspolpracy.html
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https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,861,wystapienie-spotkanie-polonia-breda.html
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SALEZJANIE PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO KAPITUŁY 
 
Komisje przedkapitulne, powołane w kontekście najbliższej 
Kapituły Generalnej 28 (KG28) Zgromadzenia, zajmujące się 
odpowiednio tematem Kapituły i aspektami prawnymi, zakoń-
czyły redakcję “Dokumentu roboczego” KG28. Dokument został 
opracowany przez członków obu Komisji w czasie dwóch spo-
tkań, które odbyły się w Siedzibie Generalnej Salezjanów w 
Rzymie w ubiegłym miesiącu (od 9 do 20 i od 23 do 30 wrze-
śnia). W tych dniach dotrze on do wszystkich inspektorii. 
 
W czasie swojego spotkania Komisja przedkapitulna zajmująca 
się tematem Kapituły (i związanej z nim treściami) uważnie 
przeanalizowała materiały, które dotarły z różnych inspektorii, a 
także od grup współbraci  czy poszczególnych współbraci, jak 
również sugestie przekazane przez młodzież. 
 
W podobny sposób Komisja przedkapitulna, zajmującą się 
aspektami prawnymi, zgromadziła zarówno zastrzeżenia, o 
ustosunkowanie się co do których poprosiły ją różne Kapituły 
inspektorialne, jak i uwagi, które przekazali jej Przełożony Ge-
neralny i jego Rada. 
 
Owocem pracy tych Komisji jest obecny “Dokument roboczy”, 
zredagowany dokładnie w tym celu, aby stanowić bazę roze-
znania dla 243 ojców kapitulnych, którzy od 16 lutego do 4 
kwietnia 2020 roku zgromadzą się w Turynie-Valdocco, aby 
wspólnie odpowiedzieć na pytanie: “Jacy salezjanie dla współ-
czesnej młodzieży?”.  
 

Na koniec tego rozeznania Kapituła Generalna, jako najwyższa 
władza całego Zgromadzenia, zatwierdzi Dokument końco-
wy, który będzie owocem obrad tej Kapitu-
ły.Wspomniany Dokument roboczy został podzielony, ze 
względów praktycznych, na dwie części, które dotyczą: tematu 
Kapituły i aspektów prawnych. 
 

Podczas gdy ta ostatnia dotyczy różnych wyzwań związanych z 
życiem Zgromadzenia i rozwiązań prawnych, które mogą być 
wprowadzone, by stawić im czoła, na poziomie zmian po-
szczególnych artykułów Konstytucji i innych kluczowych doku-
mentów Zgromadzenia, tak treści związane z tematem Kapituły 
zostały ujęte w trzech częściach, które przywołują układ proce-
su rozeznania, jaki został zaproponowany w Adhortacji apo-
stolskiej papieża Franciszka Evangelii Gaudium (rozpoznać, 
zinterpretować, wybrać), z których każda odnosi się do trzech 
grup tematycznych, składających się na główny temat: priorytet 
salezjańskiego posłannictwa wśród współczesnej młodzieży; 
profil salezjanina dla współczesnej młodzieży; razem ze świec-
kimi w posłannictwie i w formacji. 
 

 
 
Członkowie Komisji, pod kierunkiem ks. Stefano Vanolego, 
kierownika KG28, świadomi, że ten proces rozeznania nie 
może być realizowany bez kierownictwa Bożego, napisali we 
wprowadzeniu do “Dokumentu roboczego”: “W tej epoce zmian 
Duch Święty prowadzi Kościół w kierunku nowej młodości… 
Jesteśmy pewni, że Pan Jezus tak, jak kierował doświadcze-
niem synodalnym, tak również pokieruje drogą naszego Zgro-
madzenia w kierunku nowych horyzontów posłannictwa”. 

Za: www.infoans.org
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

RELIKWIE BŁ. KAROLA DE FOUCAULD 
W BAZYLICE ŚW. BARTŁOMIEJA 

 
Rzymska bazylika św. Bartłomieja na 
wyspie Tyberyjskiej, będąca sanktua-
rium męczenników XX i XXI wieku 
wzbogaciła się o kolejny relikwie mę-
czennika.  
 
Małe Siostry Jezusa ofiarowały jej kiel-
nię, której używał ich duchowy założyciel 
bł. Karol de Foucauld. Na rączce kielni 
wygrawerowane jest serce z krzyżem, 
które stało się symbolem duchowych 
sióstr i braci bł. Karola. Karol de Fou-
cauld kielni tej używał do budowania 

swej ostatniej pustelni w Tamanrasset, 
na Saharze, gdzie został zamordowany.  
 

 
 
Przechowywana była przez Małe Siostry 
Jezusa w ich domu na obrzeżach Rzy-
mu, w miejscu, gdzie został umęczony 
św. Paweł Apostoł – Tre Fontane. 

 
Bł. Karol de Foucauld żył na przełomie 
XIX i XX wieku. Wcześnie osierocony, 
hulaka i agnostyk, nawraca się mając 28 
lat. Pragnie żyć naśladując Chrystusa, 
Jego ukryte życie w Nazarecie. Po świę-
ceniach kapłańskich zamieszkuje na 
Saharze. Całe godziny spędza na modli-
twie przed Jezusem w Najświętszym 
Sakramencie. Chce być bratem i przyja-
cielem nomadów na pustyni. Poznaje ich 
język, kulturę, stara się ich kochać i 
swoim życiem „krzyczeć Ewangelię”. 
Pozostaje z nimi do końca. Ginie zamor-
dowany 1 grudnia 1916 roku. 

Za: www.vaticannews.va 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

BOLIWIA W OBRONIE DEMOKRACJI 
Relacja br. Krzysztofa Walndowskiego SVD z Oruro w Boliwii 
 
Od dnia 21 października 2019 roku sytuacja w Boliwii jest na-
pięta. Ludzie wyszli na ulice, aby zaprotestować przeciwko 
prawdopodobnemu fałszerstwu wyborczemu i reelekcji prezy-
denta Ewo Moralesa (który od 13 lat nie przerwanie rządzi 

krajem) i w obronie swoich głosów wyborczych i demokracji. 
Protestują głównie ludzie młodzi, nauczyciele i lekarze zmę-
czeni coraz to bardziej dyktatorskimi rządami prezydenta, który 
chociaż powołuje się na swoje tubylcze korzenie, lecz jego 
rządzy opierając się na systemie korupcji, sprzedaży dóbr 
naturalnych i handlu narkotykami. 
 
Każdego dnia odbywają się manifestacje antyrządowe. U nas 
w Oruro codziennie spotykamy się ze starciami ogromnych 

http://www.infoans.org/
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grup ludzi sprzeciwiającymi się rządom prezydenta Evo Mora-
lesa z małymi grupami wspierającymi socjalistyczną partie 
MAS. 
 
Od kilku dni są w Oruro zamknięte szkoły, drogi a nawet targo-
wiska i sklepy. Ludzie masowo przyłączają się do manifestacji i 
strajków. Trudno przedostać się do innych miast, gdzie sytua-
cja jest bardzo podobna. 
 
W wielu miastach w czwartek, 31 października, odbyło się 
cabildo – spotkanie się ludzi, którzy podejmują decyzje, co 
dalej zrobić z obecną sytuacją w kraju. Jednymi z postulatów 
była rezygnacja z urzędu prezydenta Evo Moralesa i wicepre-
zydenta Alvaro Garcia Linera, jak również rozpisanie nowych 
wyborów prezydenckich w Bolivii. Również tego dnia Evo po-
wołał komisję sprawdzającą, czy wybory te zostały sfałszowa-
ne. Ale manifestujący nie wierzą, że ta weryfikacja będzie 
przeprowadzona prawidłowo i wyjaśni sytuację. 
 
W wielu kościołach są odprawiane Msze Święte w intencji 
pokoju w Boliwii. Zgromadzenia zakonne, w tym i nasze Zgro-
madzenia, rozpoczęły adorację Najświętszego Sakramentu w 
intencji pokoju w kraju. Wiele osób konsekrowanych łączy się 
ze strajkującymi nie tylko w modlitwach, ale również biorą 
udział w manifestacjach. Jesteśmy obecni tam, gdzie ludzie 
nas potrzebują. 
 

Kochani przyjaciele i dobrodzieje misji, prosimy Was, byście 
pamiętali w swoich modlitwach o Boliwii, by nie doszło do prze-
lewu krwi. Mieszkańcy są bardzo zmęczeni sytuacją w kraju. 
Jest również wielu ranych i 3 osoby zabite, choć na chwile 
obecną manifestacje mają wymiar pokojowy.  Z prośbą o modli-
twę i z wyrazami pamięci          Br. Krzysztof Walendowski SVD 

 

 
 
Br. Krzysztof Walendowski SVD pracuje w mieście Oruro na 
płaskowyżu Altiplano w zachodniej części kraju. Miasto jest 
stolicą diecezji o tej samej nazwie, której od 2005 roku ordyna-
riuszem jest inny werbista, bp Krzysztof Białasik SVD. W Boli-
wii pracuje obecnie 26 werbistów z 11 narodowości. Wśród 
nich jest 7 Polaków.                                     Za: www.werbisci.pl  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SUKCES FILMU U ŚW. FAUSTYNIE W USA 
 

W poniedziałek, 28 października, odbyła 
się amerykańska premiera filmu „Miłość i 
miłosierdzie”. Pokazy polskiej, biogra-
ficznej produkcji o św. Faustynie, pod 
angielskim tytułem „Love and Mercy”, 
zorganizowano w niemal 800 kinach. 
 
Sukces frekwencyjny okazał się tak 
wielki, że film trafił do czołówki dzienne-
go, amerykańskiego box office’u, zajmu-
jąc 2. pozycję, tuż za „Jokerem”.  
 
Wiele kin wyprzedało bilety już kilka 
tygodni przed pokazami. Przypadek 
„Miłości i miłosierdzia” jest bezprece-
densowy. Dotychczas żaden inny polski 
film nie znalazł się wcześniej na tak 
wysokiej pozycji amerykańskiego box 
office’u. 
 
W związku z ogromnym zainteresowa-
niem polskim tytułem, na prośbę wi-
dzów, amerykański dystrybutor „Miłości i 
miłosierdzia”, Fanthom Events, zagwa-
rantował podobną liczbę kin na kolej-
nych pokazach, które odbędą się 2 
grudnia. Wszystko wskazuje na to, że 
liczba seansów i pokazów znacznie 
wzrośnie. Część z grudniowych sean-
sów już jest wyprzedana, co daje dużą 
nadzieję na jeszcze wyższy wynik niż z 
premiery 28 października i 1. miejsce 
amerykańskiego box office’u. Międzyna-
rodowa popularność cały czas rośnie. 

Pokazy „Miłości i miłosierdzia” zaplano-
wane są już w kolejnych 30 krajach. 
 
„Miłość i miłosierdzie” to niezwykła opo-
wieść o polskiej zakonnicy, siostrze 
Faustynie – uznanej za świętą przez 
papieża Jana Pawła II, mistyczce i wi-
zjonerce, która w swoim życiu stanęła 
przed wykonaniem bardzo ważnej misji. 
Film pokaże nieznane do tej pory fakty i 
przybliży widzom narodziny niezwykłego 
kultu Bożego Miłosierdzia, który zyskał 
popularność na całym świecie.  
 

 
 
W roli głównej zobaczymy Kamilę Ka-
mińską – nagrodzoną za najlepszy de-
biut aktorski na festiwalu filmowym w 
Gdyni gwiazdę hitów „Najlepszy” i „Listy 
do M. 3”. W filmie „Miłość i Miłosierdzie” 
wystąpili również: Macieja Małysa, który 
zagrał u boku samego Johna Voighta w 
głośnym filmie „Jan Paweł II” oraz Ja-
nusz Chabior znany szerokiej widowni 
chociażby z produkcji „Wołyń”. Reżyse-
rem jest Michał Kondrat – twórca m.in. 
produkcji „Dwie Korony” poświęconej 
historii o. Maksymiliana Kolbe. 

 
Spokojne i przepełnione wiarą życie 
siostry Faustyny Kowalskiej zmienia się 
pewnego dnia nieodwracalnie. Oczom 
zakonnicy ukazuje się bowiem Jezus 
Chrystus, który zleca jej misję głoszenia 
prawdy o Jego Miłosierdziu i przygoto-
wania świata na jego ostateczne przyj-
ście. Zadanie to wydaje się niemożliwe 
do zrealizowania, ale siostra Faustyna 
zrobi wszystko, aby je wypełnić. Na 
światło dzienne wychodzą kolejne do-
wody na to, że zakonnica naprawdę 
widywała Jezusa. Po przeprowadzeniu 
badań naukowych, okazuje się, że po-
dobizna Chrystusa widoczna na obrazie 
namalowanym według jej wskazówek 
jest identyczna z rysami twarzy i sylwet-
ką uwiecznionymi na całunie turyńskim. 
Działalność polskiej zakonnicy daje 
początek kultowi Bożego Miłosierdzia, 
który czczony jest przez setki milionów 
osób na wszystkich kontynentach świa-
ta. Niezwykłe spotkanie siostry Faustyny 
i Jezusa zostało potwierdzone przez 
wielu papieży, w tym Jana Pawła II, 
który 30 kwietnia 2000 roku oficjalnie 
uznał ją za świętą i ustanowił święto 
Bożego Miłosierdzia, którego w wizjach 
siostry Faustyny domagał się sam Je-
zus. 
 
„Miłość i miłosierdzie” ukaże się w pol-
skich serwisach VOD 15 listopada.  

Za: www.deon.pl   

 

 

 

 

http://www.werbisci.pl/
http://www.deon.pl/
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Witryna Tygodnia 
 

 
 

 
 

 

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ - „RADY EWANGELICZNE PRZEŻYWANE W DUCHU” 
 

Pod koniec października 2019 r. w „Ze-
szytach Formacji Duchowej” (85/2019) 
ukazały się drukiem konferencje i homi-
lie, które Raniero Cantalamessa OFM-
Cap wygłosił w Centrum Formacji Du-
chowej Salwatorianów w Krakowie w 
Roku Życia Konsekrowanego (31 V - 2 
VI 2015). 
 

***** 
 

„Rady ewangeliczne przeżywane w 
Duchu” to najnowszego numeru kwar-
talnika „Zeszyty Formacji Duchowej”, 
który ukazał się pod koniec października 
2019 roku (85/2019). Zawiera konferen-
cje i homilie, które Raniero Cantalames-
sa OFMCap wygłosił w czasie sesji 
formacyjnej „Śluby przeżywane według 
Ducha”. To spotkanie odbyło się w Roku 
Życia Konsekrowanego w ramach Szko-
ły Formacji Zakonnej w Centrum Forma-
cji Duchowej Salwatorianów w Krakowie 
(31 V - 2 VI 2015). 
 
„Ten Zeszyt (…). Chociaż werbalnie 
adresowany jest do osób konsekrowa-
nych, które ślubowały Bogu życie w 
czystości bezżennej, ubóstwie i posłu-
szeństwie, w rzeczywistości dotyczy 
wszystkich, którzy w wodach chrztu 
zostali zakorzenieni w Jezusie Chrystu-
sie czystym, ubogim i posłusznym, i z 
Nim złączeni. Więcej niż „złączeni”. (…) 
Jesteśmy wszyscy zrośnięci w Nim 
przed sakrament chrztu i dlatego wszy-

scy potrzebujemy siebie nawzajem, by 
przeżywać Ewangelię w Duchu: nie tylko 
świeccy potrzebują konsekrowanych i 
duchownych, ale także konsekrowani i 
duchowni potrzebują świeckich, aby 
uobecniać Jezusa w świecie” – pisze 
Krzysztof Wons SDS we wstępie do 
ZFD 85/2019. 
 

 
 
„Niech słowa pięknego człowieka, 
skromnego kapucyna, charyzmatyczne-
go kaznodziei, który nie tylko głosi 

Ewangelię, ale ją sobą uobecnia, doda-
dzą nam odwagi do radykalnego życia 
Ewangelią, aby Jezus stawał się rozpo-
znawany w świecie, który jest coraz 
bardziej zagubiony i chce zobaczyć 
kogoś, kto pokaże mu Najpiękniejszego 
z synów ludzkich” - dodaje dyrektor CFD 
Salwatorianów w Krakowie (zob. Słowo 
z Centrum Formacji Duchowej – 
https://www.cfd.sds.pl/?d=more,3097,14
5). 
 
Kaznodzieja Domu Papieskiego (od 
1980 r.) wcześniej dwukrotnie gościł w 
krakowskim CFD. Prowadził sesję „Życie 
w mocy Ducha. Dzieje Apostolskie” w 
ramach II Dni Duchowości  Biblijnej (14-
16 X 2005), a kilka lat później spotkanie 
formacyjne „Wiara rodzi się ze słucha-
nia” (11-13 X 2013). Treści z tych spo-
tkań są dostępne w formie nagrań. Uka-
zały się również drukiem w „Zeszytach 
Formacji Duchowej”: „Życie w mocy 
Ducha. Dzieje Apostolskie” (32/2006) i 
„List do wszystkich wierzących” 
(69/2015). W marcu 2014 r. wydano 
wywiad przeprowadzony przez Krzyszto-
fa Wonsa SDS, dyrektora CFD w Kra-
kowie, z kaznodzieją Domu Papieskie-
go: „Głosić żywe Słowo” (DVD).                

Piotr Szyrszeń SDS 
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Odeszli do Pana 
 

 
 
 

ŚP. KS. EDWARD FORMICKI CM (1934 – 2019) 
 

 

W dniu 1 listopada 2019 r. w domu 

Zgromadzenia Księży Misjonarzy w 
Krakowie na Kleparzu odszedł do 
wieczności Ś†P ks. Edward Formicki 
CM. 

 
Ks. Formicki urodził się 20 lutego 1934 
roku w miejscowości Kozierów (powiat 
Kraków). Ukończył Małe Seminarium, a 
potem studia filozoficzno‐teologiczne w 

Instytucie Teologicznym Księży Misjona-
rzy w Krakowie. Święcenia kapłańskie 
otrzymał 22 maja 1958 roku z rak ks. 
bpa Eugeniusza Baziaka, biskupa kra-
kowskiego. Pierwszą jego placówką 
duszpasterską była właśnie parafia 
nowowiejska. Przybył tutaj 30 czerwca 
1958 roku i pomagał w kancelarii para-
fialnej, prowadził chór, a od sierpnia 
tegoż roku przejął obowiązki prokuratora 
(ekonoma) domu. Równocześnie pro-
wadził katechizację dzieci.  
 
W latach 1961‐1962 był wikariuszem w 

Żaganiu, a w latach 1963‐1964 wikariu-

szem w Iłowej koło Żagania. Od 1964 r. 
Pracował w parafii Św. Krzyża w War-
szawie jako katecheta, tam też zorgani-
zował duszpasterstwo akademickie, 
którym kierował. Równocześnie studio-
wał na Wydziale Teologicznym ATK 
(1966‐1969), specjalizując się w socjo-

logii religii. W wyniku tych studiów uzy-
skał stopień magistra teologii. 

 
W dniu 8 czerwca 1970 roku został 
powołany na superiora domu misjonar-
skiego na Nowej Wsi i na proboszcza 
parafii NMP z Lourdes. Nowy proboszcz 
twórczo kontynuował działania podjęte 
przez ks. Małysiaka: stałą troską otaczał 
duszpasterstwo akademickie, inteligen-
cji, zespoły synodalne, charytatywne, 
dzieło katechizacji dzieci i młodzieży. 
Bardzo wiele dokonano też w dziedzinie 
zabezpieczenia potrzeb materialnych 
rozwijającej się parafii: przeprowadzono 
kapitalny remont organów, dach kościoła 
został pokryty blachą miedzianą powsta-
ły kaplica pod zakrystią i nowe pomiesz-
czenia duszpasterskie, zabezpieczono 
kościół przed groźnymi pęknięciami 
sklepienia, do domu i kościoła zostało 
doprowadzone ogrzewanie z sieci miej-
skiej (osobne opowiadanie należałoby 
napisać na temat niezliczonych wybie-
gów i forteli, stosowanych wobec władzy 
komunistycznej, wrogo nastawionej 

względem prężnie działającej parafii). 
Ks. Formicki podjął również wykłady w 
Instytucie Teologicznym Księży Misjona-
rzy na Stradomiu. 
 
Po opuszczeniu parafii NMP z Lourdes 
(na własną prośbę), w latach 1976‐1978 
ks. Formicki pracował ponownie w para-
fii św. Krzyża w Warszawie, kontynuując 
studia i zyskując doktorat z teologii na 
podstawie pracy pt. Struktura pojęć 
wartości pracy a religijność. Po powrocie 

do Krakowa ‐ w domu centralnym przy 

ul. Stradomskiej podjął obowiązki asy-
stenta domu, prefekta studiów i wykła-
dowcy etyki społecznej. W dniu 31 maja 
1979 roku został mianowany superiorem 
domu i rektorem Instytutu Teologicznego 
Księży Misjonarzy (który przeżył okres 
nadzwyczajnego rozkwitu: liczba studen-
tów przekroczyła 300 alumnów, podjęto 
też budowę gmachu tzw. nowej bibliote-
ki). W roku 1987 został zwolniony z 
obowiązków superiora i rektora (na 
własną prośbę), pozostając w domu 
Zgromadzenia przy ul. Stradomskiej. 
Tam mieszkał i prowadził wykłady z 
etyki społecznej i katolickiej nauki spo-
łecznej. W dniu 20 maja 2018 r. obcho-
dził swoje 60-lecie święceń kapłańskich 
w kościele Seminaryjnym w Krakowie na 
Stradomiu. Oprac. Ks. Bogdan Markow-
ski CM                 Za: www.misjonarze.pl  

 

ŚP. KS. JERZY WEŁNA SCJ (1952 – 2019) 
 

W dniu 31 października br., w Węglów-
ce,  zmarł ks. Jerzy Wełna SCJ, forma-
tor, wychowawca, ojciec duchowny w 
Seminarium i Nowicjacie Księży Serca-
nów, rekolekcjonista, propagator kultu 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
moderator Sercańskiej Wspólnoty 
Świeckich. Uroczystości pogrzebowe śp. 
ks. Jerzego odbędą się 4 listopada br. 
(poniedziałek), w kościele pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Stadni-
kach.                       Za: www.diecezja.pl   
 
Zmarł Jerzy – takiego smsa otrzymałem 

tuż po powrocie z cmentarza w Glisnem, 
gdzie modliliśmy się w uroczystość 
Wszystkich Świętych. Nieco wcześniej, 
kaznodzieja, ks. Marek Mikołajczak, 
przypomniał wszystkim w kościele, że 

nikt nie wie, kiedy odejdzie z tego świa-
ta. 

 
 
Ks. Jerzego odwiedziliśmy w Węglówce 
w niedzielne popołudnie 20 październi-
ka. Rozmawialiśmy, żartowali.., bo lubił i 
jedno i drugie. Na koniec wspomniał o 
swej chorobie, zabiegu jaki miał za sobą 
i nadziei, jaką wiązał z czekająca go 
kolejną wizytą w szpitalu. Na chwilę 

zaglądnąłem do domowej kaplicy i wes-
tchnąłem w jego intencji, także do św. 
Małgorzaty Marii Alacoque, której reli-
kwiarz zobaczyłem obok tabernakulum. 
 
Od wielu lat był nieformalnym strażni-
kiem tych relikwii i tym, który odwiedzał 
liczne parafie i wspólnoty,  by przypo-
mnieć o tej wielkiej apostołce Serca 
Jezusowego, a przede wszystkim o 
Jego miłości. 

 
Nie wiem, jaka była jego droga do ser-
canów, ale można przypuszczać, że 
dostrzegł potrzebę życia w takim zgro-
madzeniu, którego duchowość była mu 
bliska. Poznawał ją potem w nowicjacie 
w Pliszczynie pod okiem ks. Czesława 
Koniora, a następnie w stadnickim se-

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/11/misjonarze.pl_.jpg
http://www.misjonarze.pl/
http://www.diecezja.pl/


29 października - 4 listopada  2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              44/2019 (557)

 15 

minarium, gdzie 28 kwietnia 1979 r. 
został kapłanem Serca Jezusowego.   
 
W tym krótkim wspomnieniu nie chcę 
wyliczać jego kolejne miejsc pracy lecz 
podkreślić to, co wydaje się, że było 
czymś najważniejszym dla ks. Jerzego, 
o czym on sam zaświadczył tym, co 
głosił i czynił. Po prostu urzekła go mi-
łość Jezusowego Serca i ową miłość 
głosił z wielką gorliwością od dnia świę-
ceń wszędzie, gdzie pracował. Czynił to 
jako wikariusz w parafiach, wychowawca 
w seminarium, mistrz nowicjatu, przeło-
żony wielu wspólnot, rekolekcjonista, 
organizator sympozjów o kulcie Serca 
Jezusowego, odpowiedzialny za spotka-
nia formacyjne sercanów i radny prowin-
cjalny. Czynił to prowadząc dni skupie-
nia dla księży, sióstr zakonnych, człon-
ków Sercańskiej Wspólnoty Świeckich, 
Straży Honorowej NSJ, wygłaszając 
referaty i publikując liczne teksty w róż-
nych wydawnictwach. 
 
– Pozwólmy Bożemu Sercu przeniknąć 
ogromem miłości nasze serca! Prośmy, 
abyśmy za przyczyną św. Małgorzaty 
nauczyli się jeszcze bardziej kochać 
Serce Jezusa i drugiego człowieka – 
zachęcał wiernych w grudniu ubr. pod-

czas rekolekcji adwentowych w parafii  
Niepokalanego Serca NMP w Siechni-
cach. 
 
Ks. Jerzy pozwolił Jezusowi, by dotknął 
swą miłością jego serce i dzielił się tym 
szczęściem z wszystkimi i wszędzie. Ale 
także zachwycił się założycielem serca-
nów o. Janem Dehonem i tym, co zo-
stawił on po swoim pięknym życiu. 
Opowiadał o nim, o jego przeżywaniu 
wiary i miłości do Serca Jezusa również 
wielu rocznikom młodszych sercanów w 
czasie nowicjackiej i seminaryjnej for-
macji oraz formacji ciągłej, która została 
mu powierzona w prowincji. Podchodził 
do tego zadania bardzo odpowiedzial-
nie. Był znakomicie zorientowany w tym, 
co nowego dzieje się w tematyce kultu 
Serca Bożego i duchowości zakonnej, 
czego wyraz dawał także w rozmowach 
czy dyskusjach podczas różnych spo-
tkań i sympozjach.  
 
Opracowywał pomoce duszpasterskie, 
materiały do formacji i książki, by du-
chowość Serca Jezusowego i o. Dehona 
była coraz powszechniej znana wśród 
zwykłych ludzi, osób duchownych, kon-
sekrowanych i w polskim Kościele. 
Wszystko czynił, by – jak głosi tytuł 

przygotowanej pod jego kierownictwem 
publikacji z okazji 250. rocznicy ustano-
wienie święta NSJ – „Odnowić pamięć 
Boskiej Miłości”. 
 
Ks. Jerzego będę zawsze wspominał 
właśnie jako tego, który przyczynił się w 
prowincji, ale też w polskim Kościele do 
odnowienia pamięci o Tym, którego 
Serce nas bardzo ukochało. 
 
I jeszcze jedno. W jednym z zeszytów 
formacji ciągłej przygotowanych przez 
niego, przypomniał słowa o. Dehona 
skierowane do sercanów: „Dopuszcza 
On (Jezus) doświadczenia, ponieważ są 
pożyteczne, a nawet konieczne dl na-
szego oczyszczenia i uświęcenia dzieł 
przez nas prowadzonych. Obróci je 
jednak ku naszemu pożytkowi. W nim 
więc pokładajmy nasza ufność”. 
 
Wierzę, że doświadczenie choroby, jaka 
dotknęła w ostatnim czasie ks. Jerzego 
obróciło się ku jego szczęściu wieczne-
mu. Poszedł w jego kierunku tuż przed 
uroczystością Wszystkich Świętych a 
zarazem pierwszym piątkiem miesiąca. 

Ks. Andrzej Sawulski SCJ 

 
ŚP. STANISŁAW JERZY STANOWICKI CSMA (1934 – 2019) 

 

Po kilku operacjach, w szpitalu toruń-
skim ks. Stanisław Jerzy Stanowicki 
CSMA zakończył swą doczesną piel-
grzymkę 29 października 2019 roku. 
Przeżył 85 lat, w konsekracji zakonnej 
63 lata i w kapłaństwie 54 lata. kapłań-
stwa. 
 
Urodzony 04.05.1934 r. w Tuczkach, 
woj. warmińsko-mazurskie z rodziców: 
Franciszka i Maksymiliany z d. Rudnic-
ka. Szkołę Podstawową ukończył w 
1951 r. w Płośnicy. Przez kolejne dwa 
lata uczył się w NSD w Pelplinie, po 
czym zgłosił się do Zgromadzenia św. 
Michała Archanioła. Pierwsze śluby 
złożył 04.03.1956 r., a wieczyste 
04.03.1959 roku. 
 
Do kapłaństwa przygotowywał się  w 
Instytucie Teologicznym Księży Misjona-
rzy w Krakowie. Święcenia diakonatu 
przyjął 14.11.1964 r. z rąk Ks. Bpa Jana 
Pietraszko, natomiast sakrament ka-
płaństwa otrzymał 19.03.1965 r. z rąk 
Ks. Bpa Julina Groblickiego w Krakowie. 
Formację kapłańską kontynuował w 
Studium Teologicznym OO. Braci Mniej-
szych Konwentualnych w Krakowie, 
prowadzonym przez o. Cecyliana Nie-

zgodę OFMConv., gdzie ukończył Stu-
dium Pastoralne i złożył wymagane 
egzaminy. 
 

 
Od 1967 do 1986 roku posługiwał w 
duszpasterstwie parafialnym w Toruniu, 
Wołominie, Gorzkowie, Sobocie 

k/Lwówka Śl., Stalowej Woli. Spory 
okres czasu, bo aż do 2017 r. mieszkał 
w domu zakonnym w Bydgoszczy. An-
gażował się w głoszenie rekolekcji i misji 
ludowych, udzielał się w duszpaster-
stwie parafialnym, pracował jako kape-
lan w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy 
(1992-2009), spełniał obowiązki przeło-
żonego domu przez trzy kadencje. 
 
Od 2017 roku przebywał w domu za-
konnym w Toruniu jako rezydent i po-
moc duszpasterska. Ostatnie dwa mie-
siące ciężko chorował i często przeby-
wał w szpitalu. Mimo to zachowywał 
spokój ducha i pragnienie pełnienia woli 
Bożej do końca swoich dni. 
 
Wyróżniał się pogodą ducha, optymi-
zmem, życzliwością, otwarciem na 
wspólnotę braterską. Żył powściągliwie i 
pracowicie, zgodnie z charyzmatem 
michalickim. 
 
Ufamy, że zasłużył sobie na wezwanie 
Pana: „Pójdź sługo dobry i wierny…” 
Światłość wiekuista niechaj mu świeci.  

Za: www.michalici.pl  

 

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/10/CSMA.jpg
http://www.michalici.pl/
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ŚP. O. CYRYL ANDRZEJ GURYN OFMConv (1934 – 2019) 

 

Śp. Ojciec Cyryl Andrzej Guryn, profes 
wieczysty i kapłan Prowincji Matki Bożej 
Niepokalanej w Polsce Zakonu Braci 
Mniejszych Konwentualnych, jubilat w 
kapłaństwie, zmarł dnia 25 października 
2019 r. w Montrealu, w wieku 85 lat, 
przeżywszy 70 lat od wstąpienia do 
Zakonu i 61 lat w kapłaństwie. 
 
Śp. o. Cyryl urodził się 7 lutego 1934 
roku w Siniawce w powiecie Nieśwież, 
na terytorium dzisiejszej Białorusi. Po-
chodził z rodziny Aleksego i Jadwigi zd. 
Serenda. Ojciec był wyznania prawo-
sławnego, a matka katoliczką. Na 
chrzcie sprawowanym w parafii prawo-
sławnej w Siniawce w dniu 7 maja 1934 
r. otrzymał imię Andrzej. 
 
O. Cyryl wraz z matką i starszą siostrą, 
po utracie ojca (który został wywieziony 
do Niemiec i tam zaginął bez wieści), 
przyjechał do Polski w roku 1945. Od 
1946 kontynuuje naukę w Gimnazjum w 
Czarnkowie nad Notecią, gdzie matka 
otrzymała posadę nauczycielki. „Oświe-
cony łaską Bożą” – jak sam wspomina – 
16 grudnia 1946 roku zostaje wraz z 
siostrą przyjęty na łono kościoła rzym-
sko-katolickiego; a 27 czerwca 1947 
otrzymuje w kościele pw. św. Marii Mag-
daleny w Czarnkowie sakrament bierz-
mowania z rąk ks. abpa Walentego 
Dymka, obierając sobie imię „Marek”. 
 
Będąc w drugiej klasie gimnazjum „po-
czuł szczerą chęć zostanie kapłanem 
oraz służenia Niepokalanej w zakonie 
OO. Franciszkanów”. W 1949 r. rozpo-
czyna naukę w Małym Seminarium w 
Niepokalanowie. Jak to było w zwyczaju, 
po ukończeniu IX klasy, składa  podanie 
o przyjęcie do nowicjatu kleryków w 
Łodzi Łagiewnikach. Tam otrzyma imię 
zakonne „Cyryl” i od 30 sierpnia 1949 r. 
będzie przygotowywał się pod opieką o. 
Augusta Rosińskiego do złożenia pierw-
szych ślubów zakonnych, które składa 
31 sierpnia 1950 r. na ręce o. Hadriana 
Leduchowskiego. 
 
Po kanonicznym roku nowicjatu, o. Cyryl 
dokończył pozostałe klasy szkoły śred-
niej w Małym Seminarium w Niepokala-
nowie i od 1952 roku rozpoczął formację 
do kapłaństwa i studia filozoficzne w 
Gnieźnie. W roku 1954 przechodzi do 
Wyższego Seminarium Duchownego w 
Krakowie, gdzie kontynuuje studia teo-

logiczne do 1957. W międzyczasie, po 
latach próby, 4 października 1955 roku, 
w uroczystość św. Franciszka z Asyżu, 
złoży profesję wieczystą w Krakowie. Na 
ostatni rok studiów (1957/1958) zostaje 
przeniesiony do Warszawy.  Sakrament 
święceń w stopniu prezbiteratu przyjął w 
Gnieźnie 31 maja 1958 roku z rąk ks. 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 
 
Pierwsze dwa lata po święceniach 
(1958-1960) posługuje w duszpaster-
stwie przy naszym klasztorze w Kwidzy-
nie. Podczas pobytu na tej placówce 
będzie miał możliwość eksternistyczne-
go przygotowania się do matury i złoże-
nia oficjalnego egzaminu maturalnego 
przed komisją państwową w Gdańsku 
Wrzeszczu. 
 

 
 
Od samego początku formacji postnowi-
cjackiej uchodził w opinii wychowawców 
za alumna inteligentnego, wszechstron-
nie i wyjątkowo zdolnego oraz bardzo 
pracowitego, osiągając najlepsze oceny 
w nauce. Mimo krytycznego usposobie-
nia był oceniany jako gorliwy, a nawet 
żarliwy, zakonnik. 
 
Przełożeni dostrzegając u o. Cyryla duży 
potencjał naukowy przenieśli go w 
sierpniu 1960 roku do Warszawy, aby 
mógł podjąć studia z filologii klasycznej 
na Uniwersytecie Warszawskim (1960-
1964), a następnie z Historii Kościoła na 
Wydziale Teologicznym Akademii Teo-
logii Katolickiej w Warszawie (1964-

1967). Od 1964 r. prowadził lektorat z 
języka łacińskiego w Studium Filozofii w 
Łodzi-Łagiewnikach. W roku 1967 
otrzymał misję kanoniczną do nauczania 
Historii Kościoła na Wydziale Teologicz-
nym ATK, a po utworzeniu WSD w Łodzi 
Łagiewnikach także w tym Seminarium. 
W 1967 roku zostaje powołany na asy-
stenta przy katedrze Historii Kościoła w 
Akademii Teologii Katolickiej w Warsza-
wie. W następnych latach dostanie też 
pozwolenie na rozpoczęcie przewodu 
doktoranckiego. Aż do początku lat 
osiemdziesiątych o. Cyryl był gorliwym 
wykładowcą i uznanym kaznodzieją przy 
warszawskim klasztorze oraz cenionym 
wśród sióstr zakonnych rekolekcjonistą. 
W październiku 1981 roku udaje się do 
Kanady. Na początku miał być to wyjazd 
tymczasowy dla przeprowadzenia reko-
lekcji w placówkach polonijnych. Jednak 
skomplikowana sytuacja polityczna w 
Polsce (a w związku z tym trudności z 
komunikacją), jak też potrzeba duszpa-
sterska, zmusiły o. Cyryla do pozostania 
w Kanadzie. Od czerwca 1982 zostaje 
mianowany przez miejscowego biskupa 
wikariuszem we francuskojęzycznej 
parafii św. Karola w Ottawie. W latach 
1982 i 1983 otrzymuje pozwolenia na 
pobyt poza klasztorem. W 1983 zostaje 
afiliowany czasowo do Kustodii Kana-
dyjskiej i przeniesiony do misji św. Woj-
ciecha w Montrealu. 
 
We wrześniu 1985 podjął posługę kape-
lana Sióstr Zmartwychwstanek w Mont-
realu, którą będzie pełnił do końca swe-
go życia. Jednocześnie w 1986 roku 
otrzymał obywatelstwo kanadyjskie. 
Oprócz funkcji kapelana sióstr o. Cyryl 
współpracował z Sekcją Polską Radio 
Canada International, a od 1995 został 
mianowany przez biskupa kapelanem 
Misji Ofiarowania NMP dla katolików 
rosyjskich obrządku wschodniego. 
 
O. Cyryl Andrzej Guryn odszedł do Pana 
dnia 25 października 2019 roku. Uroczy-
stości pogrzebowe miały miejsce dnia 
29 października 2019 r. w parafii Matki 
Bożej Częstochowskiej w Montrealu. 
 
Niech nasz miłosierny Pan przyjmie 
zmarłego o. Cyryla przed Swoje Oblicze 
i obdarzy go udziałem w Swym Zmar-
twychwstaniu. O. Jan Olszewski OFM-
Conv 

 


