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Wiadomość Tygodnia 

 
 

FILM O ABORCJI INNY NIŻ WSZYSTKIE.  BOLI I DAJE DO MYSLENIA 
 

Dwa dni temu odważyłem się pójść na film "Nieplanowane". Po 
seansie jeszcze długo siedzieliśmy w fotelach. Trudno było tak 
po prostu wyjść, mając w głowie istny kocioł myśli. Byliśmy 
ostatnimi osobami, które opuściły salę kinową. 
 
Na seans wybrałem się, tak naprawdę wiedząc tylko tyle, że 
będzie to film antyaborcyjny, a główna bohaterka po latach 
pracy w klinice aborcyjnej zmieniła barwy i stała się zagorzałą 
aktywistką pro-life. Nie wiedziałem nawet, czy to dokument, 
czy bardziej fabularna produkcja. Rozmowy w redakcji i brak 
jasnych odpowiedzi zachęciły mnie po prostu do tego, żeby iść 
i samemu wyciągnąć wnioski. Wśród znajomych, którym ufam 
– tak na poziomie ludzkiej wrażliwości, jak i gustu filmowego – 
często słyszałem, że ten film naprawdę porusza i wykracza 
poza proste "jestem za" lub "jestem przeciw"; że jak na niski 
budżet, zaskakuje też dobrym montażem i obsadą. "Dlaczego 
miałbym nie spróbować?"– pomyślałem. 
 
Nie mam problemu z oglądaniem amerykańskich filmów 
chrześcijańskich, a do tego nurtu spokojnie można zaliczyć 
"Nieplanowane". Lubię każde kino, które stawia mnie przed 
jakimś dylematem – czy to fabularnym, czy duchowym, czy też 
moralnym. Dlatego nie boję się filmów, które są sprzeczne z 
wyznawanymi przeze mnie wartościami. Pomagają mi zrozu-
mieć, co naprawdę myślę. A tak też oceniłem z początku "Nie-
planowane", nie wiedząc jeszcze nic więcej o tej produkcji. 
Myliłem się. 
 

Organizacje pro-life kojarzą mi się głównie ze zdjęciami abor-
towanych dzieci na billboardach, nachalnością i zaczepianiem 
na ulicy; z walką, która ma jedną ideologię zastąpić inną. Ni-
gdy jednak nie byłem za aborcją. Zawsze była to w moich 
oczach tragedia: dziecka skazanego na śmierć; kobiety pozo-
stawionej samej sobie z taką decyzją; mężczyzny, który 
opuszcza ich dwoje. Wiedziałem tylko tyle, że obrona życia za 
pomocą ustawy nie rozwiązuje problemu tych ludzi, a jedynie 
społeczeństwa. Daje nam w rzeczywistości złudne poczucie, 
że obroniliśmy życie, a nie zauważamy cierpienia, które po-
pchnęło całą trójkę na skraj przepaści, gdzie muszą zdecydo-
wać, kogo ocalić, a kogo poświęcić. Czy da się ocalić trzy 
osoby? Głęboko wierzę, że tak, lecz nie z poziomu prawa, a 
wspólnoty. Wierzę, że w wielu przypadkach silna wspólnota i 
głębokie więzi uratowałyby niejedno życie matki, ojca i dziec-
ka. Choć i tu są przecież sytuacje, które wymykają się mojej 
uproszczonej ocenie. Mam tego świadomość. 
 
Ale co tak naprawdę wydarzyło się w kinie? Już po pierwszych 
scenach na twarzach niektórych widzów widać było zakłopota-
nie. Dziewczyna siedząca obok zakrywała usta, jakby miała 
mdłości. Pokazano jednak tylko tyle, ile trzeba, by uświadomić 
sobie, czym rzeczywiście jest aborcja. Nie mam jednak poczu-
cia, że film epatował wizualnie przemocą. Twórcy chcieli na-
tomiast uzmysłowić nam coś bardzo ważnego: aborcja nie jest 
zabiegiem kosmetycznym. Wbrew temu, co starała się nam 
wmówić kiedyś okładka "Wysokich Obcasów" – aborcja nie 
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jest OK. Ten film opowiada właśnie o tym, jak główna bohater-
ka dojrzewa do tego, żeby to uznać. 
 
"Nieplanowane" pokazuje też, jak cienka jest granica pomiędzy 
realną chęcią pomocy kobietom a zwykłym biznesem. Nie 
wątpię, że pobudki, jakie kierowały główną bohaterką, były 
pozytywne. Z empatią wchodziła w dramaty kolejnych kobiet, 
które przychodziły do niej po pomoc. Do czasu… Problem 
pojawił się, gdy uwierzyła, że aborcja jest "planowaniem świa-
domego rodzicielstwa". Aż w końcu sama zaczęła traktować ją 
jako zwyczajną usługę, za którą można zaoferować zniżkę, 
przyznać rabat. Ktoś powie, że rutyna zabija każdą misję, ale 
w przypadku aborcji, to brzmi już nie nawet jak ponury żart, 
lecz totalna znieczulica i dehumanizacja. 
 
Dla mnie ważny jest też sposób, w jaki pokazano środowisko 
pro-life, a właściwie ich niejednorodność. Pod pozornie wspól-
nym sztandarem stoją ludzie, którzy mają różne powody obro-
ny nienarodzonych dzieci, różną też wrażliwość i przede 
wszystkim metody. Dobrze było to zobaczyć, by zadać sobie 
pytanie, czy rzeczywiście nie jest tak, że czasami garść zwy-
kłych oszołomów robi złą prasę temu, co jest bezsprzecznie 
dobre – że warto walczyć o każde nienarodzone dziecko i jego 
rodziców. Nie walczyć z nimi, nie przeciw nim – ale o nich 
wszystkich. A może trzeba się pożegnać wreszcie z militarnym 
wydźwiękiem "obrony życia"? I zamiast walczyć, zacząć się 
troszczyć, towarzyszyć? Wśród krzyczącej masy zawsze znaj-
dzie się przynajmniej jedna osoba, którą rzeczywiście przysłał 
tam Bóg. I ona może mieć słowa otwierające na naprawdę 
inną przestrzeń, w której mogą zapaść zupełnie nowe decyzje 
– nie dostrzegane wcześniej. W ogóle dlaczego mówiąc o 
decyzji, najczęściej podkreślamy tylko możliwość aborcji? 
Dlaczego nie traktujemy na równi decyzji o utrzymaniu dziecka 
przy życiu? 
 
Film nie uniknął błędów, schematów i momentami pewnej 
utopii w myśleniu: świat ludzi wierzących vs. świat liberalnej 

zgnilizny. Niektóre relacje bohaterów są zbyt płytkie, zbyt ide-
alne, a ich historie przewidywalne. Czarne charaktery bywają 
natomiast zbyt czarne i bezrefleksyjne. Ale być może takie 
właśnie jest też czasami życie. Scenariusz powstał na kanwie 
prawdziwej historii, spisanych osobistych doświadczeń kobie-
ty, która ma prawo mówić własnym językiem o tym, co się 
wydarzyło. Nawet jeśli ja tego nie akceptuję lub nie rozumiem. 
To nie jest film oscarowy, ale nie można odmówić mu pewnej 
szczerości wyrazu. Dobrze, że powstał. W walce dwóch prze-
ciwnych obozów, pośród skrajnych i kontrastujących się emo-
cji, ten film może przemówić do ludzi środka. Nieprzekonanych 
nie przekona, nie ma co się oszukiwać. Ale reszcie może uka-
zać, jak trudne są sytuacje kobiet, które decydują się na abor-
cję. Bez względu na to, czy ostatecznie jej dokonują. 
 
Pośród wielu scen, które miały prawo wzruszyć widzów, mnie 
najmocniej uderzyła scena modlitwy nad szczątkami aborto-
wanych dzieci. Ten moment, kiedy opadają sztandary, milkną 
krzyki, a pozostają tylko ludzie, którym naprawdę zależy na 
ludziach – zabitych dzieciach. Z masy protestujących odcho-
dzą ci, dla których wystawanie pod bramą klinki aborcyjnej jest 
wyłącznie środkiem na rozładowanie społecznej frustracji i 
zdobycie kolejnego pola w walce światopoglądowej. Zostali 
ludzie współczujący, którzy wierzą w życie wieczne, w sens 
każdego życia i nie wartościują go. Bo czy dziecko jest waż-
niejsze od jego matki? Czy matka jest ważniejsza od własnego 
dziecka? To dwie strony tej samej monety - sytuacji, w której 
wykluczamy kogoś, by ratować kogoś innego. A przecież 
wszyscy mamy równą godność, wartość i prawo do życia. 
Niezbywalnie.  Szymon Żyśko                    Za: www.deon.pl 
 
Konferencja Wyzszych Przełożonych Zakonów Męskich w  
Polsce wspiera dystrybutorów filmu w  Polsce oraz Polską 
Federację Ruchów Obrony  Życia i Rodiny w promocji „Niepla-
nowane”. 

 
 
 
 

  Wiadomości krajowe 
 
 

 

O MIŁOŚCI OJCZYZNY W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 
 

- Miłość Ojczyzny to nie tylko wdzięczna 
pamięć i szacunek dla ołtarzy przeszło-
ści. Miłość Ojczyzny to także odpowie-
dzialność za jej obecny i przyszły kształt. 
Wszak jak pisał Cyprian Norwid: „Ojczy-
zna – to wielki, zbiorowy obowiązek” – 
mówił o. Micheasz Okoński OFM. W 
Narodowe Święto Niepodległości kalwa-
ryjscy bernardyni oraz pielgrzymi przyby-
li do sanktuarium modlili się w intencji 
Ojczyzny. 
    

Uroczystej Mszy świętej w bazylice 
przewodniczył o. Micheasz, wikary 
klasztoru. Podczas homilii wielokrotnie 
nawiązywał do historii Polski, która od 
początku jest związana z chrześcijań-
stwem. 

 
- Miłość Ojczyzny to najpierw pamięć. 
Pamięć o tych wszystkich, którym tak 
wiele zawdzięczamy. Wiele pokoleń 

pracowało, poświęcało się, tworzyło 
kulturę narodową, tworzyło ojczyste 
dzieje, abyśmy mogli podjąć to całe 
dziedzictwo i budować jeszcze lepszą 
przyszłość. 

 
   

 
 
W dalszych słowach mówił, że Ewange-
lia zawsze była przekazem Dobrej No-
winy. Zarówno wówczas, gdy wolności 
zabrakło – w latach rozbiorów, niewoli 
narodowej, ale też w czasie powstań 

narodowych i wojen o niepodległą i 
suwerenną. 
 
- Pośród polskich dni, których tysiące 
tworzyły kształt ojczystych dziejów, tam-
ten jesienny listopadowy dzień, 11 listo-
pada 1918 roku, miał swoisty, niepowta-
rzalny koloryt. Był to dzień przełomowy 
w dziejach Europy i świata; kończył 
bowiem straszliwe lata wojennych zma-
gań; tak strasznych, że historia nazwie 
je „pierwszą wojną światową” – która 
pociągnęła za sobą miliony poległych i 
rannych żołnierzy. 
   
Kaznodzieja wzywał, by dzisiejsze świę-
to uwrażliwiło wszystkich na sprawy 
społeczne i narodowe.  
 
  - Tak, drodzy bracia i siostry, aby „Pol-
ska żyła w nas”, żeby nie umarła, nie 
zatraciła swej niepodległości, musimy 
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uczyć się miłości do Niej i do siebie 
nawzajem – miłości braterskiej: miłości 
Brata i Siostry, miłości Rodaków - Pola-

ków, którymi jesteśmy. (…) Dziękujmy 
dziś Bogu za dar wolnej i niepodległej 
Ojczyzny! I módlmy się o dobrą przy-

szłość dla Niej, dla polskiego Narodu, 
dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej – 

zakończył.              Za: www.kalwaria.eu   
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

WSPOMNIENIE O BOHATERSKIM KAPELANIE 
 

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. 
Wcześniej jednak, w latach 1933-1989, tego dnia w Polsce 
obchodzone było Święto Orderu Virtuti Militari.  
 
Wśród odznaczonych tym najwyższym polskim odznaczeniem 
wojskowym jest także franciszkanin, o. Cyprian Rozumkiewicz 
OFMConv. 
 
O. Cyprian Stanisław Rozumkiewicz urodził się w 1892 roku we 
Lwowie i tam ukończył szkołę powszechną i gimnazjum. W 
1908 roku wstąpił do Zakonu Franciszkanów, a rok później 
złożył pierwszą profesję zakonną. Następnie studiował filozofię 
i teologię w Krakowie, a w roku 1916 otrzymał święcenia ka-
płańskie. Rok później wstąpił do armii austriackiej, gdzie do 
stycznia 1918 roku był kapelanem w szpitalu epidemicznym w 
Krakowie. Później służył przy 59 Dywizji Piechoty, a od czerw-
ca do listopada – przy 1 Pułku ułanów. Był jednym z bardziej 
gorliwych kapelanów wojskowych od momentu wstąpienia do 
Wojska Polskiego. 14 stycznia 1919 roku został kapelanem 36 
Pułku Piechoty. 
 
Przez półtora roku przebywał najpierw na froncie ukraińskim, a 
później na wojnie z bolszewikami. Szczególnie wyróżnił się w 
walkach pod Połockiem i Duniłowiczami, gdzie kierował wyno-
szeniem rannych, zdobywał dla nich chłopskie podwody, pod 
ogniem nieprzyjaciela obchodził żołnierskie okopy. Podczas 
odwrotu znad Dźwiny, w czasie gdy swoim zwyczajem objeż-
dżał oddziały, 17 lipca 1920 roku został zaskoczony przez 
patrol kawalerii bolszewickiej pod Lidą, obdarty z sutanny i 

zabity. Otrzymał 2 rany postrzałowe i 6 cięć szablą. Został 
pochowany na cmentarzu Obrońców Lwowa we Lwowie. Po-
śmiertnie, w roku 1921, został odznaczony Krzyżem Virtuti 
Militari. 
 

 
 
W archiwum Klasztoru Franciszkanów w Krakowie w teczce 
personalnej o. Rozumkiewicza zachował się dokument wysta-
wiony przez sztab wojskowy, informujący o jego śmierci w 1920 
roku. Poza tym przechowywana jest praca napisana własno-
ręcznie przez kleryka Cypriana w roku 1915, opisująca Jana 
Dunsa Szkota. O. Piotr Bielenin OFMConv  

Za: www.franciszkanie.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

80 LAT TEMU NIEMCY 
ARESZTOWALI 25 JEZUITÓW 
 

W 80. rocznicę aresztowania 25 zakon-
ników Towarzystwa Jezusowego kard. 
Stanisław Dziwisz odprawił Mszę św. w 
bazylice Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Krakowie. Jezuici zostali 
aresztowani przez niemieckie władze 
okupacyjne 10 listopada 1939 r. w ra-
mach działań skierowanych przeciwko 
polskiej inteligencji. 
 
W gronie zatrzymanych, a następnie 
przewiezionych do obozów w Auschwitz 
i Dachau, było 9 ojców, 5 studentów 
filozofii, 5 teologów oraz 6 braci zakon-
nych. W obozach zmarło ośmiu z nich. 
Siedmiu jest kandydatami na ołtarze. 
Wśród 25 aresztowanych byli także 
przyszły postulator procesu beatyfika-
cyjnego św. Faustyny i spowiednik Jana 
Pawła II oraz późniejszy kardynał pracu-
jący na misjach w Afryce. 
 
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły 
się w bazylice NSPJ Eucharystią pod 

przewodnictwem kard. Stanisława Dzi-
wisz, który przypomniał, że 80 lat temu 
w Krakowie przebywał młody Karol 
Wojtyła. Jego ciężką pracę robotnika w 
Zakładach Solvay nazwał „uniwersyte-
tem”, w którym przyszły papież „zahar-
tował się i w którym dojrzewało jego 
powołanie do kapłaństwa”. – Taka była 
jego odpowiedź wobec zła, nienawiści, 
przemocy, której był świadkiem na co 
dzień w okupowanym Krakowie. Wiemy, 
ile dobra wyrosło z tego trudnego do-
świadczenia – mówił w homilii. 
 

 
 
Kard. Dziwisz wspominał dwóch jezui-
tów z grona aresztowanych 80 lat temu, 
których osobiście poznał Jan Paweł II. 
O. Antoni Mruk SJ, po wyzwoleniu z 
obozu w Dachau, w lipcu 1945 roku 

został skierowany przez przełożonych 
na studia teologiczne na Papieskim 
Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. 
Rok później na studia do Wiecznego 
Miasta trafił młody ks. Karol Wojtyła. 
Gdy jako arcybiskup metropolita kra-
kowski rozpoczynał proces beatyfikacyj-
ny i kanonizacyjny s. Faustyny Kowal-
skiej i poszukiwał postulatora procesu, 
jego wybór padł na o. Mruka. 
 
– Spotykał się wielokrotnie z kard. Woj-
tyłą, zarówno w Krakowie przy Francisz-
kańskiej 3, jak i w Rzymie, a potem w 
pałacu papieskim. Podczas beatyfikacji 
s. Faustyny, jako postulator, stał na 
placu św. Piotra przed ołtarzem przy 
kard. Franciszku Macharskim. Kanoni-
zacja bł. Faustyny 30 kwietnia 2000 roku 
zastała go w szpitalu – wspominał wielo-
letni sekretarz Jana Pawła II. Dodał, że 
w ostatnich latach życia Jana Pawła II to 
właśnie o. Antoni Mruk był jego spo-
wiednikiem. 
Drugim z bliskich Janowi Pawłowi II 
jezuitów, którzy 80 lat temu zostali 
aresztowani, był kard. Adam Kozłowiec-
ki. Spotkali się w Rzymie podczas 
pierwszej sesji Soboru Watykańskiego 
II, jesienią 1962 roku. – Wówczas abp 

http://www.kalwl/
http://www.franciszkanie.pl/
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Kozłowiecki znany już był jako pierwszy 
metropolita Lusaki w Północnej Rodezji, 
dzisiejszej Zambii, mianowany na to 
stanowisko przez św. Jana XXIII. Nato-
miast młody biskup Karol Wojtyła był 
wtedy wikariuszem kapitulnym Archidie-
cezji Krakowskiej. Spotykali się w 
Wiecznym Mieście podczas kolejnych 
sesji Soboru, a w Krakowie dopiero w 
1970 roku, gdy arcybiskup Adam po raz 
pierwszy przyjechał do Polski, po ponad 
trzydziestu latach nieobecności – po 
spędzeniu sześciu lat w więzieniach i 
obozach koncentracyjnych Auschwitz i 
Dachau, a następnie dwudziestu pięciu 
latach pracy na misjach – opowiadał 

kard. Dziwisz.Jan Paweł II wielokrotnie 
przyjmował abp. Kozłowieckiego w Wa-
tykanie. Wielokrotnie też wspominał, że 
przemawiając podczas plenarnych sesji 
soborowych, metropolita Lusaki potrafił 
celnymi uwagami rozweselić całe zgro-
madzenie, liczące kilka tysięcy biskupów 
z całego świata. 
 
W lutym 1998 roku Jan Paweł II wyniósł 
pracującego w afrykańskim buszu eme-
rytowanego metropolitę Lusaki do god-
ności kardynała. – Chciał w ten sposób 
wyrazić podziw i szacunek dla całej 
drogi życia tego wielkiego człowieka 
Kościoła, duchowego syna św. Ignacego 

Loyoli i syna narodu polskiego – podkre-
ślał krakowski arcybiskup senior. 
 
Po Mszy św. odsłonięto tablicę pamiąt-
kową poświęconą aresztowanym za-
konnikom. Odbył się apel poległych. 
 
Do aresztowania grupy zakonników 
przez gestapo doszło 10 listopada 1939 
r. Wydarzenie to łączy się z zatrzyma-
niem przez niemieckiego okupanta 183 
profesorów krakowskich, czyli Sonderak-
tion Krakau. Celem tych akcji była eks-
terminacja polskiej inteligencji świeckiej i 
duchownej.           Za: www.deon.pl    

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

JUBILEUSZ 250-LECIA SIÓSTR 
MIŁOSIERDZIA W BIAŁYMSTOKU 

 

Do wierności charyzmatowi, a jednocześnie do nieustannego 
odczytywania go na nowo, tak aby pozostawał on zawsze ak-
tualny i adekwatny do wyzwań świata zachęcał abp Tadeusz 
Wojda siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia świętujące 
w białostockiej archikatedrze jubileusz 250-lecia ich obecności 
i posługi w Białymstoku. 
 

 
 
Metropolita Białostocki przypomniał w homilii ideę powstania 
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, jego charyzmat i historię 
rozwoju oraz ukazał dzieła pełnione na przestrzeni 250 lat 
pobytu sióstr w Białymstoku i na Podlasiu. „Historia Sióstr Miło-
sierdzia pokazuje nad wyraz jasno, że kiedy zdajemy się 
na Opatrzność, ona nigdy nie pozostawia nas samych” - 
stwierdził. 
 
Podkreślał, że fundamentem każdego zgromadzenia zakonne-
go jest wiara, która objawia się w charyzmacie. „Tę wiarę miały 
siostry od samego początku pobytu i posługi w Polsce i na 
ziemi podlaskiej i tę wiarę przekazywały z pokolenia 
na pokolenie” - stwierdził. 
 
Zdaniem Arcybiskupa współczesny człowiek ma wielkie trud-
ności ze rozumieniem sensu życia i posługi osób zakonnych 
z tego względu, że do wszystkiego podchodzi zbyt empirycznie 
i materialnie, nie pozostawiając miejsca na doświadczenie 
duchowe, często też myśli, że można spożytkować własne 

życie w sposób bardziej wydajny i racjonalny, i z większą ko-
rzyścią dla społeczeństwa. 
 
„Piękna, choć nie bez trudności, i wspaniała posługa charyzma-
tyczna Sióstr Miłosierdzia na przestrzeni długich lat pobytu 
w Białymstoku, aż po dzień dzisiejszy, jest chyba najlepszą 
i najwymowniejszą odpowiedzią, odpowiedzią pełną nadziei 
również na przyszłość. Swoim życiem i swoim posługiwaniem 
siostry dawały i nadal dają odpowiedź, że życie konsekrowane, 
wbrew wszelkim powierzchownym opiniom ma wielkie znacze-
nie, gdyż w świecie zagrożonym przez zalew spraw nieważ-
nych i przemijających wyraża nieograniczoną bezinteresow-
ność i miłość” – podkreślał Abp Wojda. 
 
Życzył siostrom, „aby ich dzieło pod opieką Opatrzności Bożej 
mogło się dalej wspaniale rozwijać w na Podlasiu i nieustannie 
przynosić duchowe i ludzkie owoce”. 
 
Na uroczystości przybył m.in. kapelan Prezydenta RP ks. Zbi-
gniew Kras, Misjonarze św. Wincentego a Paulo ks. Karol Ho-
łubicki, Dyrektor Warszawskiej Prowincji Sióstr Miłosierdzia, ks. 
Jerzy Basaj, Dyrektor Krajowy Stowarzyszenia Cudownego 
Medalika i ks. prof. Stanisław Wypych, biblista. Obecne były 
przełożone Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Miło-
sierdzia, w tym Siostra Wizytatorka Jadwiga Szok, a także 
siostry z wielu domów zakonnych. Mszę św. koncelebrowali 
zaprzyjaźnieni kapłani, obecni byli profesorowie i alumni Archi-
diecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego 
w Białymstoku, a także siostry z innych zgromadzeń zakon-
nych. Licznie zgromadzili się członkowie Apostolatu Maryjnego 
z Białegostoku i Supraśla, pracownicy przedszkola prowadzo-
nego przez siostry, a także rodzice z dziećmi. 
 
Po Mszy św. w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym 
miała miejsce sympozjum, podczas którego referaty wygłosili: 
s. Maria Leszczyńska – „W służbie charyzmatu wincentyńskie-
go”; ks. dr Tadeusz Krahel – „Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego a Paulo w Białymstoku (1769-2019)” i ks. 
dr Andrzej Kakareko – „Posługa Sióstr Miłosierdzia św. Win-
centego a Paulo przy Arcybiskupie Wileńskim Romualdzie 
Jałbrzykowskim w Wilnie i w Białymstoku (1939-1955)”. 
 
„Ta rocznica jest ważna z wielu względów. Po pierwsze, jest 
to pierwsze żeńskie zgromadzenie zakonne w Białymstoku. 
Po drugie – wniosły one charyzmat miłosierdzia na te ziemie 
i pokazały jak tym charyzmatem żyć. Myślę, że to nie przypa-
dek, bo wiele lat później Białystok został nazwany Miastem 
Miłosierdzia. Być może siostry położyły pod to podwaliny… 
Ponadto posługa, którą siostry niosły chorym, potrzebującym, 
dzieciom, żołnierzom w czasie niewoli i wszystkim, którzy jej 

http://www.deon.pl/
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potrzebowali, jest pięknym świadectwem, piękną kartą 
w historii naszego miasta” – zaznaczał Abp Wojda. 
 
Dziś siostry na całym świecie realizują charyzmat wincentyński, 
jakim jest służba Chrystusowi w ubogich. „To jest właśnie cała 
mistyka naszej służby – nie zejść jedynie do działalności chary-
tatywnej, ale naszą pracę przeniknąć duchem wiary i miłości 
do Chrystusa obecnego w drugim człowieku” – podkreślała s. 
Jadwiga Szok. 
 
Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przybyły 
do Białegostoku 250 lat temu na zaproszenie hetmana wielkie-
go koronnego Jana Klemensa Branickiego. Było to pierwsze 
zgromadzenie zakonne, które podjęło działalność na terenie 
Białegostoku. Działalność, ze względu na charyzmat Zgroma-
dzenia, którym jest od początku posługa na rzecz chorych 

i ubogich, wpisała się bardzo mocno nie tylko w dzieje lokalne-
go Kościoła, ale również w żywą historię Białegostoku, jego elit 
i jego zwyczajnych mieszkańców. W najtrudniejszych latach 
historii Polski siostry szarytki trwały wiernie, służąc lokalnej 
ludności, mimo ciężkich warunków i niebezpieczeństw, nawet 
wówczas, gdy białostocki Dom św. Marcina został im odebrany. 
Kiedy ponownie go odzyskały, podjęły wielki wysiłek odbudowy 
zdewastowanego budynku. Po zakończeniu remontu otworzyły 
w nim przedszkole, które jako Niepubliczne Przedszkole nr 2 
przy Rynku Kościuszki 5 niedawno obchodziło 25-lecie swej 
działalności. 
 
Również dziś, tak jak przed laty, siostry wychowują najmłod-
szych Białostoczan i nadal, zgodnie ze swoim charyzmatem, 
zajmują się ubogimi i chorymi, niosąc im pomoc, pociechę 
i uśmiech.                                                    Za: www.archibial.pl   

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

100-LECIE SALEZJANÓW 
W RÓŻANYMSTOKU 

 
26 września we wspomnienie Księża 
salezjanie warszawskiej prowincji i sio-
stry salezjanki, animatorzy i wolontariu-
sze, przyjaciele, pracownicy i podo-
pieczni Salezjańskiego Ośrodka Wy-
chowawczego świętowali dziś 100-lecie 
działalności Towarzystwa Salezjańskie-
go w Różanymstoku. Jubileuszowemu 
dziękczynieniu przewodniczył abp Tade-
usz Wojda. Uroczystą Mszę św. poprze-
dziła pielgrzymka młodych z Dąbrowy 
Białostockiej do różanostockiego sank-
tuarium. 
 
Metropolita białostocki w homilii podkre-
ślał, że każdy jubileusz zawiera w sobie 
spojrzenie na historię, ale także na te-
raźniejszość, która z kolei otwiera per-
spektywy na przyszłość. Wskazywał, że 
przeżywany Jubileusz łączy się ściśle z 
Matką Bożą Różanostocką, ponieważ jej 
wizerunek i kult są w centrum tego sank-
tuarium. 
 
„Maryja jest wierna w swojej obecności 
pośród swojego ludu, jak kiedyś była 
wierna Bogu, który Ją wybierał na Matkę 
swojego Syna. Tę wierność Maryja oka-
zywała i okazuje w tym miejscu poprzez 
hojne rozdawanie łask, czego dowodem 

są spisane niezliczone świadectwa tych, 
którzy tej Jej łaskawości doświadczyli” – 
wyjaśniał. 
 
Arcybiskup stwierdził, że naturalne jest, 
że obecność Matki Bożej w Różanym-
stoku od dawien ściąga liczne rzesze 
wiernych i pielgrzymów. „Wiara i wier-
ność to dwie Boże moce, które pozwoliły 
całym pokoleniom Polaków przezwycię-
żać wszelkie trudności osobiste i dziejo-
we i trwać nieugięcie przy Bogu” – mówił 
abp Wojda. 
 

 
 
W przeddzień Święta Niepodległości 
prosił też o modlitwę za Ojczyznę, by 
Matka Boża „dalej umacniała swój naród 
i swoje dzieci i wypraszała wszystkim 
obfite łaski i błogosławieństwo swojego 
Syna Jezusa Chrystusa”. 
 
Mszę św. koncelebrowali księża salezja-
nie wraz z ks. prowincjałem Tadeuszem 
Jareckim SDB, a także kapłani diece-

zjalni pochodzący z parafii. Uczestniczy-
ły osoby konsekrowane wraz z sistrami 
salezjankami, salezjańscy seminarzyści 
oraz wielu pielgrzymów i parafian. 
Obecni byli również przedstawiciele 
miejscowych władz, na czele ze starostą 
Powiatu Sokólskiego Piotrem Rećko. 
 
W pielgrzymce poprzedzającej Euchary-
stię uczestniczyło blisko 300 młodych – 
animatorów oratoriów salezjańskich 
Prowincji Warszawskiej, chłopcy z Sale-
zjańskiego Ośrodka Wychowawczego 
oraz młodzież z Różanegostoku i Dą-
browy Białostockiej. Na zakończenie 
pielgrzymki, którą w drzwiach świątyni 
powitał abp Tadeusz Wojda wraz z ks. 
proboszczem Adamem Wtulichem SDB, 
każdy z uczestników otrzymał „Medal na 
Marsz Stulecia”. 
 
Aktualnie w Różanymstoku posługuje 
obecnie 12 salezjanów, w e dwóch 
wspólnotach zakonnych, prowadząc 
dzieło duszpasterskie i wychowawcze. 
„Duch ks. Bosko jest tu wciąż żywy, bo 
to, na czym najbardziej mu zależało, to 
dzieło wychowawcze, a także praktyko-
wanie i szerzenie kultu Maryjnego. I 
właśnie to, co rzeczywiście było «ser-
cem» ks. Bosko jest tu obecne do dzisiaj 
w Różanymstoku, tak, jak było tu obecne 
przez te całe sto lat” – podkreśla pro-
boszcz.                   Za: www.archibial.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

MICHALICKIE CZUWANIE NA JASNEJ GÓRZE 
 

Pod hasłem „Z Maryją pod krzyżem” na Jasnej Górze odbyło 
się 6. Ogólnopolskie Czuwanie Michalickich Zgromadzeń Za-
konnych. Ponad 300 osób modliło się podczas Apelu Jasno-
górskiego i całonocnego czuwania w Kaplicy Matki Bożej.  
 
„Te czuwania stały się dla nas pewna tradycją. Zapraszamy nie 
tylko księży, braci zakonnych, kleryków nowicjuszy, nie tylko 
siostry z poszczególnych domów, placówek na terenie Polski – 
zapraszamy także naszych współbraci i współsiostry z zagra-
nicy, są także z nami podopieczni z naszych placówek opie-

kuńczo-wychowawczych, z naszych szkół, oratoriów, są nasi 
ministranci, przedstawiciele scholi, które prowadzimy przy 
naszych wspólnotach parafialnych i naszych oratoriach, są 
także nasi parafianie z parafii, które prowadzimy na terenie 
całej Polski. Co roku widzimy, że liczba pielgrzymów zwiększa 
się – informuje Ks. Dariusz Wilk,  przełożony generalny zgro-
madzenia michalitów – Przyjeżdżamy po pierwsze, żeby po-
dziękować Matce Bożej za dar zgromadzeń, przez Jej ręce 
dobremu Bogu za to, że w tych zgromadzeniach trwamy. Dzię-
ki Bożej Opatrzności istniejemy już od 100 lat. Dokładnie w 
1921 r. było kanoniczne zatwierdzenie kościelne naszej rodzi-
ny zakonnej. Założycielem jest bł. ks. Bronisław Markiewicz, 

http://www.archibial.pl/
http://www.archibial.pl/
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który w 1912 r. zmarł, ale po 9. latach od Jego śmierci zgro-
madzenie dopiero zostało zatwierdzone kanonicznie przez 
władze kościelne”. 
 

 
 
 „Będąc wierni o. Markiewiczowi odkrywamy dwa nurty realiza-
cji jego charyzmatu – mówi dalej ks. Dariusz Wilk – Pierwszy 

nurt to jest nurt ‘michalinki’, oparty na osobie św. Michała Ar-
chanioła. To wyjątkowy patron, którego dostaliśmy od naszego 
ojca założyciela, i stąd kult św. Michała Archanioła, teologia, 
która ma w jakimś sensie poszerzyć myśl o aniołach, ale prze-
de wszystkim o św. Michale Archaniele. Dzisiaj widzimy, jaka 
jest wielka tego potrzeba. Po całej Polsce peregrynuje figura 
św. Michała Archanioła z Góry Gargano, a miała peregrynować 
tylko po naszych placówkach. Na Jasnej Górze także regular-
nie odbywają się spotkania – co roku w lipcu przyjeżdża św. 
Michał Archanioł jako pielgrzym do Matki Bożej, a wraz z nim 
rycerze, czciciele, ci, którzy noszą szkaplerze św. Michała 
Archanioła. To jest nurt, który bardzo mocno się rozprzestrze-
nia. A drugi to jest działalność wychowawcza, prowadzimy 
szkoły, oratoria, prowadzimy dom dziecka. Mamy licea ogólno-
kształcące, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, technika, 
licea profilowane i zasadnicze szkoły branżowe, łącznie uczy 
się w nich ok. 3 tys. uczniów”.      Za: www.jasnagora.com

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

O. PROF. PIOTR SKONIECZNY OP 
PRACOWNIKIEM SEKRETARIATU STANU 

 
O. Piotr Skonieczny został pracownikiem 
departamentu prawnego Sekretariatu 
Stanu w Watykanie. 
 
Informujemy, że w dniu 4 listopada 2019 
r., tj. we wspomnienie św. Karola Boro-
meusza, nasz współbrat, o. Piotr Sko-
nieczny, dr hab. prawa kanonicznego i 
prof. UPJPII, nauczyciel akademicki 
Wydziału Prawa Kanonicznego UPJP II 
w Krakowie, złożył wyznanie wiary i 

przysięgę wierności w watykańskim 
budynku Sekretariatu Stanu. 
 

 
 

Tym samym stał się pracownikiem de-
partamentu prawnego (Ufficio Giuridico) 
Sekcji I do Spraw Ogólnych Sekretariatu 
Stanu (Addetto di Segreteria IIa classe, 
Livello VII, prova VI). Gratulujemy o. 
Piotrowi i życzymy powodzenia w pracy 
dla dobra Kościoła Powszechnego.  

Za: www.info.domikanie.pl  
 

O. Profesor Piotr w ostatnich latach 
angażował się wielokrotnie jako prawnik, 
pomagając swoimi ekspertyzami i wy-
kładami zakonom męskim w Polsce. 
Serdecznie dziękujemy! Niech Bóg 
błogosław w nowej posłudze.           Red. 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

REDEMPTORYŚCI ZAPRASZAJĄ DO „SCALI” W BUKOWINIE 
 
9 listopada, w 287. rocznicę założenia Zgromadzenia Redemp-
torystów, w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się poświęcenie 
kaplicy w nowym domu rekolekcyjno-wypoczynkowym „Scala”. 
Na uroczystość przybyli niektórzy z dobrodziejów, dzięki którym 
dom mógł powstać. Nie zabrakło także współbraci redemptory-
stów oraz lokalnych przedstawicieli Kościoła, którzy 
wzięli udział w tej historycznej chwili. 
 

 
 

O godzinie 12.00 uroczyście został odczytany dekret abpa 
Marka Jędraszewskiego ustanawiający kaplicę w domu „Sca-
la”. Uczynił to o. Mieczysław Babraj CSsR, dyrektor tego 
ośrodka. O. Janusz Sok CSsR, prowincjał Prowincji Warszaw-
skiej Redemptorystów, który przewodniczył Eucharystii, doko-
nał w jej trakcie poświęcenia kaplicy. Po Mszy wszyscy 
zgromadzeni wzięli udział w wspólnym obiedzie. Następnie 
można było zwiedzić cały dom „Scala”. 
 
Dom rekolekcyjno-wypoczynkowy „Scala” jest miejscem wypo-
czynku i relaksu połączonego z odnową ducha. W najbliższym 
czasie rozpoczną się tu pierwsze turnusy rekolekcyjne. 
Nazwa domu łączy się ściśle z historią Zgromadzenia, gdyż to 
we Włoszech, właśnie w miejscowości Scala, w 1732 r. po-
wstało Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. 
 
Redemptoryści chcą, by Goście w ośrodkach wypoczynkowo-
rekolekcyjnych „Scala” w Polsce, czuli się jak w domu. Scala to 
dom rodzinny Redemptorystów – korzenie i powody naszego 
pójścia na cały świat. Tam zawsze chętnie powracamy, by 
doświadczyć wspólnoty i odnowić nasze siły. Zapraszamy do 
zapoznania się z ofertą naszych domów – nad morzem w Ro-
wach oraz w górach w Bukowinie Tatrzańskiej! br. Marcin Woj-
dan CSsR, Tuchów                                  Za: www.redemptor.pl  

____________________________________________________________________________________________________________________
  

http://www.jasnagora.com/wydarzenie-13389/zdjecia
http://www.jasnagora.com/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/11/dominikanie.pl_-2.jpg
http://www.info.domikanie.pl/
https://scala.net.pl/
http://www.redemptor.pl/
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KLERYCY  CHRYSTUSOWCÓW 
W BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 
 

W 101. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości, o symbolicznej 
godzinie 11:11 z al. Niepodległości w 
Poznaniu wyruszyli uczestnicy IV Bie-
gu Niepodległości (RunPoland 2019). 
Trasa liczyła 10 km. Oprócz zawodni-
ków z kraju i zagranicy pobiegli rów-
nież nasi klerycy Krzysztof de Bruijn 
oraz Krystian Smykla. Jak informują 

organizatorzy, w wydarzeniu wzięło 
udział około 15 tysięcy osób. 
 

 

Każdy z uczestników otrzymał na star-
cie białe lub czerwone czapki, by w ten 
sposób uformować barwy naszej naro-
dowej flagi. 
 
Na mecie, na zwycięzców, czekały nie 
tylko medale (statuetka husarza) ale 
również tradycyjne w tym dniu rogale 
świętomarcińskie.  
 
Gratulujemy udziału i wyników repre-
zentantom seminarium Chrystusow-
ców!            Za: www.chrystusowcy.pl 

 
 
 
 

Refleksja tygodnia 
 
 
 

 

NASZĄ REGUŁĄ JEST DUCH ŚWIĘTY 
Medytacja o. Wiesława Wiśniewskiego, TDŚ na 143 zebraniu plenarnym KWPZM 

 
„Kościół potrzebuje swej nieustannej Pięćdziesiątnicy; potrze-
buje ognia w sercu, słowa na ustach, proroczego spojrzenia 
(...). Kościół musi odzyskać pokój, smak i pewność posiadanej 
prawdy (...). Wreszcie, Kościół musi odczuć, jak przez wszyst-
kie jego ludzkie pokłady przepływa fala miłości, (…) rozlana w 
naszych sercach przez Ducha Świętego, który jest nam dany”1 
– słowa św. Pawła VI papieża, kanonizowanego podczas Sy-
nodu biskupów na temat młodzieży w ubiegłym roku. 
 
Rzeczywiście, tylko dzięki Duchowi Chrystusa Kościół może 
być młody duchem, piękny i żarliwy, wierny swemu Oblubień-
cowi, przekonujący w swym świadectwie, uległy i wierny Panu 
w każdym wymiarze  swego życia.  

 
Celem naszej refleksji na temat Parakleta w trwającym wciąż 
roku duszpasterskim nie było zaspokojenie wiedzy na Jego 
temat, lecz zbliżenie się do Niego i do prawdy  o sposobach 
Jego obecności i działania, tak by - jak mówili Ojcowie Kościoła 
– zaraził nas swoim istnieniem. By stał się regułą naszego 
życia. Byśmy byli christianoi, namaszczonymi przez Ducha 
Jezusa Chrystusa. By ludzie widząc jak miłujemy, jak prowa-
dzimy ludzi do poznania całej prawdy, jak dajemy świadectwo, 
prowadzimy innych do komunii z Chrystusem, jak staramy się 
umniejszać, aby On (Chrystus) wzrastał, mogli w naszym czło-
wieczeństwie i działaniu ujrzeć anamnezę Ducha. 
 
To odkrycie Osoby Ducha Świętego i otwarcie się na Jego 
działanie sprawia, że wymiar trynitalny naszego życia ducho-
wego nabiera wyrazistego kształtu, zmienia się widzenie Ko-
ścioła i naszego miejsca w nim, nowa ewangelizacja stanie się 
żarliwym pragnieniem każdego, a komunia z Chrystusem staje 
się niekończącą się drogą w głąb Jego zbawczego misterium. 
Świadomie przeżywać relację z Duchem Świętym i innych w 
nią wprowadzać. To jest charyzmat naszej wspólnoty zakonnej: 
Towarzystwa Ducha Świętego, ale myślę że również nas 
wszystkich, którzy ciesząc się Jego charyzmatem życia konse-
krowanego, jesteśmy szczególnymi świadkami Jego działania.  
Pomóżmy wiernym poznawać Go na kartach Pisma Świętego, 
które przecież namaszczone jest jego obecnością. Ojcowie 

                                                 
1 PAWEŁ VI, Przemowa, 29 listopada 1972, w: Insegnamenti di Paolo VI, 

vol. X, Librería Editrice Vaticana, s. 1210 n. 

Kościoła, gdy czytali w Biblii słowa: ogień, tchnienie, woda, 
namaszczenie, łaska, palec Bożej prawicy, miłość – czytali 
również: Duch Święty. I nagle całe Pismo zaczynało rozbłyskać 
jak firmament nieba w gwieździstą noc fragmentami mówiącymi 
o Nim. Ale te znaki Jego obecności możemy dostrzec również 
w sakramentach, liturgii Kościoła, świecie, który nas otacza…  
Wszak On „ożywia i uświęca wszystko”2. 
 
Prowadzić wiernych do świadomej relacji z Duchem Świętym, o 
którym Pan Jezus tak wiele nam powiedział wprost, czego 
świadkiem w swej Ewangelii jest św. Jan (J 3, 4, 7, 14-16). 
 
Przede wszystkim mamy Go nieustannie przywoływać!  
Powinniśmy odnowić w sobie tę potrzebę nieustannego woła-
nia o dar Ducha. Zauważcie Bracia, że prawie wszystkie modli-
twy do Ducha Świętego, jakie znamy mają kształt epiklezy. 
Hymn Veni Creator, Sekwencja do Ducha Świętego i inne.  Za 
każdym razem epikleza. Żarliwe, narastające wołanie:  Przyjdź, 
napełnij, rozpal! Wołanie, które współbrzmi z epiklezą euchary-
styczną… jak wierzymy: skuteczną! Tak naprawdę codziennie 
wszyscy Go przyzywamy.  Cała celebracja Eucharystii jest nie 
tylko uobecnianiem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystu-
sa, ale jest także nieustanną Pięćdziesiątnicą (Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego nr 1091-1112). Miejscem, gdzie jesteśmy 
posilani Ciałem Chrystusa i zapalani Ogniem Ducha. 
 
To jest nasza tożsamość, nasze powołanie, nasz sens bycia w 
Kościele: natarczywie i z żywą wiarą wołać: Przyjdź Duchu 
Święty, napełnij serca Twych wiernych i rozpal w nich ogień…  
Wołać samemu i innych włączać w to wołanie. 
 
Na kogo zstępuje Duch Święty? - pytał kiedyś św. Bonawentu-
ra. I odpowiadał z właściwą sobie zwięzłością: „Przychodzi tam, 
gdzie jest kochany, gdzie jest zapraszany, gdzie jest oczekiwa-
ny”3. O to należy się troszczyć przede wszystkim, o to zabiegać 
w życiu naszych wspólnot zakonnych. By On był kochany, 
zapraszany i oczekiwany. 
 

                                                 
2 III Modlitwa Eucharystyczna. 
3 Bonawentura, Kazanie na IV niedzielę po Wielkanocy, 2. 

http://www3.tchr.org/clients/_tchr/_upload/strona_3088/20191111_123138-2.jpg
http://www.chrystusowcy.pl/
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Może warto wrócić do zwyczaju rozpoczynania każdego dnia 
od Hymnu Veni Creator, do świadomego przywoływania Ducha 

w tych chwilach naszego życia, które wołają o Jego moc, świa-
tło, namaszczenie. 
 
Kościół jest miejscem, gdzie „płonie” Duch, niszcząc grzechy, 
jak swego rodzaju „spopielający piec” zawsze rozpalony, który 
unicestwia śmieci duszy, utrzymując w czystości miasto Boże. 
Pamiętajmy jednak, że ogień działa na tego, kto go dotyka, nie 
na tego, kto o nim mówi lub go słucha. Św. Jana od Krzyża w 
Żywym płomieniu miłości pisał: Duch Święty nie zadowala się 
oczyszczeniem nas z grzechu, ale przedłuża swe działanie, aż 
do uczynienia z nas ludzi „płomiennego ducha”4.  
 
Woń Namaszczonego Duchem udziela się i zapala innych. To 
jest prawdziwe źródło skuteczności ewangelizacji, nowej 
ewangelizacji, dzieła nowych powołań, odrodzenia naszych 
wspólnot. Nowe formy głoszenia, nowe metody, środki, czy też 
ludzki zapał bez „ognia i namaszczenia Duchem Świętym” 
mogą okazać się niestety nieskuteczne. 
 
Bez wspólnej modlitwy, bez postu, bez wsłuchiwania się w głos 
Ducha, objawiającego nam wolę Bożą, bez mocy i odwagi, 
którą On daje nigdy nie podejmiemy wyzwań śmiałych i od-
ważnych, a nawet jeśli je podejmiemy nie doprowadzimy ich do 
końca i nie zachowamy jedności. 
 
Jak bardzo chciałbym znaleźć odpowiednie słowa, aby zachę-
cić do ewangelizacji bardziej gorliwej, radosnej, ofiarnej, śmia-
łej, zawsze pełnej miłości i zdolnej do zarażenia innych! -  mówi 
papież Franciszek w Evangelii gaudium. Z drugiej strony wiem, 

że żadna motywacja nie będzie wystarczająca, jeśli w sercach 
nie żarzy się ogień Ducha. (…) Wzywam ponownie Ducha 
Świętego. Proszę Go, by przyszedł odnowić, wstrząsnąć, do-
dać Kościołowi zapału do odważnego wyjścia poza siebie5. 
 
Dotykać z wiara Chrystusa, by od Niego zapalać się ogniem 
Ducha.  
 
Poszukujmy miejsc, gdzie zstępuje Duch Święty. Muszę tu 
zastrzec, że nie będę podawał tu konkretnych adresów…. Mam 
na myśli miejsca w znaczeniu duchowym. O jednym już powie-
działem: Wieczernik Eucharystii. Tu Duch wylewa się nieustan-
nie… ogromnym strumieniem „wody żywej”.  
 
Inne miejsce, to tajemnica Krzyża. Ta prawda była przez osiem 
wieków czymś bardzo bliskim i zarazem inspirującym dla Za-
konu Ducha Świętego, i jest nią również dla nas braci z Towa-
rzystwa Ducha Świętego. Przypomnę, że w przyszłym roku 
będziemy obchodzić jubileusz 800 lat od przybycia Zakonu 
Ducha Świętego do Polski (1220). 
 
Towarzystwo Ducha Świętego powstało w 2003 r. w archidie-
cezji gdańskiej i kieruje się regułą życia zatwierdzoną w 2009 r. 
przez abpa Sławoja Leszka Głódzia. Nasza wspólnota posiada 
Dom Nowicjatu w Wielu w diecezji pelplińskiej oraz Wyższe 
Seminarium Duchowne Towarzystwa Ducha Świętego w Kra-
kowie. Wyrastamy ze starych korzeni charyzmatu i duchowości 
Zakonu Ducha Świętego, a podejmujemy wyzwania naszych 
czasów. 
 
Obecnie wspólnota zakonna składa się z sześciu kapłanów (po 
ślubach wieczystych), czterech seminarzystów i trzech postu-
lantów. 

                                                 
4 Por. Jan od Krzyża, Żywy płomień miłości, B, I, 3, tłum. B. Smyrak, s. 721. 
5 Franciszek, Adhortacja Apostolska Evangelii gaudium, 261. 

 

Wrócę do tajemnicy Krzyża, miejsca gdzie możemy również 
doświadczać mocy Ducha. Ostatnie tchnienie Chrystusa na 
krzyżu, staje się początkiem Pięćdziesiątnicy. Przypominają 
nam o tym św. Jan Paweł II oraz papież Benedykt XVI i Franci-
szek. Owoców tego ostatniego tchnienia doświadczają ci, któ-
rzy z miłością i wiarą towarzyszą konającemu Jezusowi na 
Kalwarii. Stąd w Zakonie Ducha Świętego trwanie przy Jezusie 
obecnym w chorych, biednych, konających było nie tylko wyra-
zem miłosierdzia wobec „jednego z tych braci moich najmniej-
szych” (Mt 25), ale było jednocześnie doświadczaniem wyle-
wania się obecności Ducha. Owoce Ducha zbiera się z drzewa 
krzyża – mówiła Marta Robin. Prawdziwe owoce Ducha zbiera 
się jedynie z drzewa Krzyża. Podejmowanie uczynków miłości i 
miłosierdzia z natchnienia Ducha Pocieszyciela i Ojca Ubogich 
jest jedną z dróg prowadzącą do doświadczenia w naszych 
wspólnotach zakonnych Nowej Pięćdziesiątnicy.  
 
Zatem przywołujmy dzisiaj mocy Ducha nad nami słowami 
Symeona Nowego Teologa6: 
 
„Przyjdź, światłości prawdziwa. 
Przyjdź, ukryta tajemnico. 
Przyjdź, bezimienny skarbie. 
Przyjdź, światło nie znające zachodu. 
Przyjdź, niezawodne oczekiwanie tych wszystkich,  
którzy mają być zbawieni. 
Przyjdź, zmartwychwstanie umarłych. 
Przyjdź, o potężny, który zawsze wszystko czynisz,  
odnawiasz i przetwarzasz swoją wolą. 
[...] 
Przyjdź, Ty, którego pragnęła i pragnie moja biedna dusza. 
Przyjdź, sam do mnie samego, ponieważ widzisz, że jestem 
sam. 
Przyjdź, Ty, który sam stałeś się we mnie pragnieniem i sprawi-
łeś, że pragnę Ciebie, całkowicie niedostępnego. 
Przyjdź, moje tchnienie i moje życie. 
Przyjdź, pocieszenie mojej biednej duszy. 
Przyjdź, moja radości, chwało i rozkoszy bez końca [...] .  

o. Wiesław Wiśniewski TDŚ,  
Moderator Towarzystwa Ducha Świętego 

 

 
Pierwsi kapłani Towarzystwa Ducha Świętego 

 
                                                 
6 Symeon Nowy Teolog, Hymn 27, 125-132. SCh 174, s. 288. 
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  Wiadomości zagraniczne  
 

 
 

 

 

W BRADZE KANONIZACJA BARTŁOMIEJA OD MĘCZENNIKÓW, DOMINIKANINA 
 

10 listopada 2019 r. w Bradze (Potrugalia) odbyła się Msza 
dziekczynna za kanonizację naszego współbrata, dominikanina 
abp. Bartłomieja od Męczenników OP. Kanonizacja dokonała 
się na podstawie dekretu papieża Franciszka, który zatwierdził 
opinię wyrażoną przez kardynałów i dokonał tzw. kanonizacji 
równoważnej. 
 
Bartłomiej (Bartolomé) Fernandes urodził się w Lizbonie 3 maja 
1514 r. Przydomek „od Męczenników” otrzymał na pamiątkę 
kościoła Santa Maria dei Martiri, w którym został ochrzczony 
i do którego co-dziennie zabierał go na modlitwę jego dziadek. 
Po obłóczynach, które miały miejsce 11 listopada 1528 roku, 
Bartłomiej odbył nowicjat w klasztorze w Lizbonie i ukończył 
studia filozoficzne i teologiczne w roku 1538. Został lektorem 
w konwencie w Lizbonie, a potem również w Batalha i Évora 
(1538-1557). Wreszcie został wybrany przeorem klasztoru de 
Benfica w Lizbonie (1557-1558). Kapituła generalna 
w Salamance przyznała mu w 1551 r. tytuł mistrza świętej 
teologii, Ta kapituła była o tyle ważna, że wśród ośmiu braci, 
którzy otrzymali wówczas ten tytuł, był także słynny Bartłomiej 
Carranza de Miranda, którego Bartłomiej od Męczenników 
osobiście bronił w Trydencie przeciwko oskarżeniom ze strony 
inkwizycji hiszpańskiej. 
 
W 1559 r. Bartłomiej od Męczenników został wybrany arcybi-
skupem Bragi. Stało się to za sprawą rekomendacji Katarzyny 
Habsburg i za radą Sługi Bożego Ludwika z Grenady, jego 
brata, przyjaciela i późniejszego biografa. W latach 1561-1563 
Bartłomiej brał udział w Soborze Trydenckim, gdzie stał się 
jedną z ważniejszych postaci podczas obrad, szczególnie 
w sprawie reformy duchowieństwa i biskupów. Po powrocie 
do Bragi, pomimo bardzo silnego i wielokrotnie doświadczane-
go oporu ze strony tamtejszych duchownych, wprowadzał 
w swojej diecezji reformy w duchu dekretów trydenckich, zwo-
łując w 1564 r. synod diecezjalny, a w roku 1566 – synod pro-
wincjalny. W roku 1571 lub 1572 rozpoczęto budowę semina-
rium w Campo Vinha. 
 
Dnia 23 lutego 1582 r. Bartłomiej zrezygnował z urzędu arcybi-
skupa i tytułu prymasa Hiszpanii, a następnie udał się 
do dominikańskiego klasztoru Santa Cruz w Viana do Castelo, 
który sam ufundował w 1561 r., aby tam oddać się w pokorze 
i ubóstwie studiom, modlitwie i kaznodziejstwu. W tym właśnie 
klasztorze zmarł, jako zwykły brat, dnia 16 lipca 1590 r.. Całe 
miasto uznawało go już wówczas za świętego arcybiskupa, 
ojca ubogich i chorych. Jego grób znajduje się obecnie 
w kościele Santa Cruz w Viana do Castelo. 
 
Święty Jan Paweł II beatyfikował go dnia 4 listopada 2001 r., 
w święto św. Karola Boromeusza, z którym Bartłomiej przyjaź-
nił się i dla którego był mistrzem. Ich spotkanie w Rzymie oka-
zało się przełomowym dla Karola, wtedy młodego mediolań-
skiego kardynała. Utwierdziło go ono w podjętej już decyzji 
porzucenia Kurii Rzymskiej i powrotu do Mediolanu w celu 
sprawowania tam posługi biskupiej; ponadto dzięki radzie 
i przykładowi Bartłomieja Karol podjął dzieło reform w swojej 
diecezji. 
 
Bartłomiej od Męczenników to jedna z najważniejszych postaci 
w historii Kościoła XVI wieku. Jako arcybiskup Bragi uczestni-
czył w Soborze Trydenckim i to dzięki jego obecności 

i zaangażowaniu Sobór za-twierdził dekret o reformie bisku-
pów. Bartłomiej był przykładem nowego sposobu realizowania 
urzędu biskupa, który wyrósł z katolickiej reformacji, 
i realizowania posługi pasterskiej zgodnie z modelem ewange-
licznym. Już za życia Bartłomiej cieszył się opinią świętości 
wśród ludzi sobie współczesnych. Jego świętości, dzisiaj 
uznawanej już powszechnie, nie można jednak ograniczyć 
jedynie do posługi pasterskiej pełnionej przez wiele lat 
w lokalnym Kościele w portugalskiej Bradze i żywiołowo bro-
nionej podczas Soboru Trydenckiego.  
 
Trzeba tę świętość rozumieć i dostrzegać także w innych ob-
szarach jego ziemskiego życia: po-korny i ubogi syn Świętego 
Dominika; wytrwały badacz Pisma Świętego i wytrawny znawca 
teologii i duchowości; wykształcony wykładowca, zdolny 
do przekazywania w klarowny i elokwentny sposób nauczania 
Kościoła i tego, co sam pojął poprzez studia i na modlitwie; 
zakonnik żyjący równocześnie kontemplacją i apostolstwem, 
doskonały wzór wypełnienia definicji brata-kapłana, która ma 
swój początek u Świętego Tomasza z Akwinu, a która zakłada, 
że dominikański charyzmat polega na contemplari et contem-
plata aliis tradere. 
 

 
 
Kanonizacja Bartłomieja, o którą w przeszłości z dużą wytrwa-
łością zabiegał Kościół w Portugalii i Za-kon Kaznodziejski, 
wynika z przekonania, że zarówno Zakon, jak i cały Kościół 
potrzebował takiego świętego. Pamięć o jego życiu jest ważna 
dla pogłębienia duchowości dominikańskiej, posługi ministerial-
nej kapłanów biskupiego munusoraz ducha służby 
i wyrzeczenia, który zawsze charakteryzował Bartłomieja 
w jego oddaniu się Kościołowi i ludziom, którzy zostali mu po-
wierzeni. 
 
Jego przesłanie dla pasterzy Kościoła, które pomimo upływu 
kilku wieków nie utraciło swojej świeżości i znaczenia, zostało 
potwierdzone przez gest świętego Pawła VI na zakończenie 
obrad Soboru Watykańskie-go II, kiedy to papież wręczył każ-
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demu z ojców soborowych egzemplarz książki Bartłomieja 
zatytułowanej Stimulus Pastorum. To zaskakujące, że i dziś 

dostrzegamy niezaprzeczalny związek pomiędzy tym, co Bar-
tłomiej pisał na temat posługi biskupa, między sposobem jego 
życia zarówno przed, jak i po objęciu urzędu arcybiskupa Bragi 
oraz jego oddaniem na rzecz dzieła ewangelizacji i reformą 

a nauczaniem obecnego papieża Franciszka, który – od swoich 
pierwszych przemówień – wielokrotnie na nowo stawiał akcen-
ty, kreśląc wizję stylu duszpasterskiego każdego kapłana, któ-
ry – jak mówi papież – musi być pasterzem, który zawsze staje 
w obronie i prowadzi owce mu powierzone i który oddaje im 
swoje życie.             Za: www.info.dominikanie.pl 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PAPIEŻ DO JEZUITÓW: DAWAJCIE NADZIEJĘ, PRZEMIENIAJCIE ŚWIAT 
 

 

O służbie na rzecz ubogich, potrzebie 
obrony praw człowieka oraz nadziei 
mówił Papież do jezuitów i ich współpra-
cowników, którzy biorą udział w Kongre-
sie Apostolatu Społecznego tego zako-
nu. 
 
Franciszek podkreślił, że Jezusa szcze-
gólnie można spotkać w ludziach ubo-
gich. Dlatego zachęcił jezuitów do bli-
skości z nimi, solidarności i opieki. 
Wskazał, że współczesny świat pełen 
jest niesprawiedliwości, aż do tego stop-
nia, że można mówić o toczącej się III 
wojnie światowej w „kawałkach”, gdzie 
wiele jest przemocy, zniszczeń i zbrodni. 
Odpowiedzią na to winno być kon-
kretne naśladowanie Jezusa. 

 
“Naśladowanie Jezusa w tych okoliczno-
ściach niesie ze sobą wiele wyzwań. 
Zaczyna się od towarzyszenia ofiarom 
poprzez kontemplowanie w nich obli-
cza Jezusa ukrzyżowanego. Potem 

realizuje się w uwadze skierowanej na 
ludzkie potrzeby. Dziś także jest ko-
nieczna refleksja nad rzeczywistością 

świata, aby zdemaskować to, co w nim 
złe, by móc znaleźć najlepsze odpowie-
dzi – podkreślił Ojciec Święty. – Potrze-
bujemy także «rewolucji kulturowej», 
zmiany naszego wspólnego spojrzenia, 
naszych zachowań, naszych sposobów 
postrzegania i stawania wobec świata. I 
wreszcie, zło społeczne zakorzenione 
często w strukturach społecznych, za-
wiera zawsze potencjał rozkładu i śmier-
ci. Dlatego tak ważna jest systematycz-
na praca nad przemianą struktur, po-
przez udział w dialogu publicznym, tam, 
gdzie podejmuje się decyzje, które doty-
czą życia najsłabszych”. 
 
Franciszek zachęcił jezuitów do wspar-
cia Kościoła w rozeznaniu, które powin-
no dotyczyć także podejmowanych dzia-
łań duszpasterskich. Wezwał ich do 
współpracy między sobą oraz z inny-
mi dziełami kościelnymi i społeczny-
mi tak, aby ich głos w obronie najbar-
dziej potrzebujących był jak najlepiej 
słyszany. 

 

Odnosząc się do apostolatu społeczne-
go, który prowadzą jezuici, Papież pod-
kreślił, że winien on być przede wszyst-
kim okazją do umacniania nadziei oraz 
działań, które będą pomagać ludziom w 
rozpoznawaniu ich praw oraz w budo-
waniu lepszego jutra. 
 
“Pracujcie dla prawdziwej, chrześcijań-
skiej nadziei, która szuka eschatologicz-
nego królestwa, tworzącego zawsze 
historię. Dzielcie się waszą nadzieją 
tam, gdzie się znajdujecie, aby dodawać 
odwagi, pocieszać, utwierdzać i wskrze-
szać – zachęcał jezuitów Ojciec Święty. 
– Otwierajcie przyszłość, stwarzajcie 
nowe możliwości, dawajcie alternatywy, 
pomagajcie w myśleniu i działaniu, które 
będzie nowe. Dbajcie o wasz codzien-
ny kontakt z Chrystusem zmartwych-
wstałym i chwalebnym. Bądźcie słu-
gami miłości i siewcami nadziei. Piel-

grzymujcie śpiewając, aby wasze zma-
gania i troska o najuboższych i o stwo-
rzenie, nie odebrały wam radości na-
dziei”.          Za: www.deon.pl

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

KONSEKRACJA KOŚCIOŁA W MATUGGA  

 
W niedzielę, 3 listopada 2019 r. odbyła się konsekracja nowo 
wybudowanego kościoła we franciszkańskiej misji w Matugga 
(Uganda). Było to dla nas ogromne przeżycie. Wraz z tysiącami 
wiernych i wieloma gośćmi z bliska i z daleka, mogliśmy być 
świadkami tej radosnej uroczystości. – pisze z Ugandy o. Józef 
Matuła.  
 
Kiedy Franciszkanie z Krakowskiej Prowincji przybyli w 2009 r 
do Matuggi, wybudowali najpierw prostą kaplicę – cztery ściany 
pokryte blachą… Z uwagi na rozwój parafii i napływ nowych 
wiernych,  misjonarze już wtedy zaczęli myśleć o budowie 
nowej solidnej świątyni, w której Kult Boży znalazłby godniejsze 
warunki  do celebrowania, a parafianie dobre miejsce spotkania 
i przeżywania wiary. 
 
Rok pózniej, 3. stycznia 2010 Arcybiskup z Kampali, Jego 
Eminencja Abp. Dr. Cyprian Kizito Lwanga przekazał nam 
oficjalnie wspólnotę katolików w Matugga do opieki duszpa-
sterskiej. Jednocześnie erygował tutaj Parafię pw. Świętego 
Franciszka z Asyżu. 
 
„Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba!”  (Rdz 28, 17) 

 
Od tamtego czasu wspólnymi siłami franciszkanie i Parafianie 
zaczęli zbierać fundusze, materiały i przygotowywać się do 
budowy świątyni. 

Ostatnie lata a szczególnie ubiegły rok był czasem szczegól-
nego bezpośredniego przygotowania do oficjalnego otwarcia – 
konsekracji świątyni. Był oczywiście czas na duchowe przygo-
towanie, rekolekcje parafialne i dni skupienia, cotygodniową 
Adorację Najświętszego Sakramentu. Potrzebne były też prace 
wykończeniowe – i dekoracja na zewnątrz i wewnątrz budowli.  
Kościół wciąż nie jest całkowicie wykończony i upiększony, ale 
już teraz zachwyca swoją architekturą i pięknem. Wnętrze 
świątyni pomaga w modlitewnym skupieniu. Świątynia przepeł-
niona jest atmosferą Bożego Mieszkania. 
 

 
 
Konsekracja nowego kościoła parafialnego 

 

http://www.info.dominikanie.pl/
https://misje.franciszkanie.pl/konsekracja-kosciola-w-parafii-matugga/img-0282/
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Dzień 3. listopada 2019 r. był kulminacją wieloletnich wysiłków, 
pracy i działań wielu ludzi, a także uroczystym świętem całej 
parafii. Wszyscy dzielili wspólnie tę wielką radość i wdzięcz-
ność Bogu Ojcu za tak wielkie błogosławieństwo, jakim jest 
nowa świątynia. Nie zabrakło również podziękowań wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wzniesienia no-
wej świątyni. 
 
Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył Arcybiskup Cy-
prian Kizito Lwanga, wraz z naszym wyższym Przełożonym 
Ojcem Prowincjałem o Marianem Gołąbem OFMConv. 
W uroczystościach uczestniczyli także ojciec ekonom naszej 
Prowincji Bronisławem Staworowskim OFMConv, delegat misji 
w Ugandzie, o. Wojciech Ulman OFMConv, proboszcz parafii 
Matugga o. Adam Mutebi Klag OFMConv, prawie wszyscy 
franciszkańscy misjonarze z Polski pracujący w Ugandzie, 
bracia odbywający formację początkową, wielu kapłanów z 
diecezji Kampala, z Dekanatu do którego należy Matugga, a 
także inni kapłani z różnych parafii.  Na konsekrację kościoła 
przybyło również wielu polityków i gości. Uroczystość uświetniły 

połączone chóry parafialne dorosłych i dzieci oraz zespoły 
muzyczne. 
 
W swojej homilii  i przemówieniach Arcybiskup Cyprian Kizito 
wskazał na realną obecność JEZUSA w Sakramencie Eucha-
rystii i we wspólnocie wierzących. Dlatego tak ważnym jest, aby 
wierni mieli szczególne święte miejsce, jakim jest budynek 
przeznaczony i poświęcony na wspólnotowe i osobiste spotka-
nie z żywym Bogiem.  
 
Arcybiskup przywołał również przykład życia św. Franciszka, i 
innych świętych franciszkańskich, którzy w historii Kościoła 
odegrali ogromną rolę w odnowie i budowie duchowej wspólno-
ty, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. Ordynariusz z Kam-
pali wyraził również wdzięczność i uznanie dla pracy francisz-
kanów z Krakowa na kontynencie afrykańskim. Arcybiskup już 
przed wielu laty bardzo przychylnie i przyjaźnie odniósł się do 
naszej chęci i gotowości otwarcia misji w Ugandzie. Od począt-
ku istnienia naszej obecności wspierał nas i umożliwiał rozwój. 

Za: www.misje.franciszkanie.pl 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ZAATAKOWANO SALEZJAŃSKIE 
RADIO I TELEWIZJĘ W BOLIWII 

 
10 listopada, agresywne grupy, związa-
ne z rządem ustępującego prezydenta 
Evo Moralesa, zaatakowały siedzibę 
Radia i Telewizji Ichilo (RTI), należącego 
do salezjanów. Jego siedziba się mieści 
w gminie Yapacaní, w prowincji, depar-
tamencie Santa Cruz. 
 
W niedzielę, we wczesnych godzinach, 
po ogłoszeniu dymisji prezydenta, sie-
dziba salezjańskiego radia została zaat-
akowana przez grupę awanturników: 
pomieszczenia zostały okradzione, 
sprzęt radiowy zniszczony, a biura na 
pierwszym piętrze spalone. 
 
W dwupiętrowym budynku, od 38 lat 
działało to Radio “Ichilo”, jedna z naj-
ważniejszych stacji radiowych w regio-
nie, znana z zaangażowania społeczne-
go i służby na rzecz miejscowej ludności 
i organizacji ludowych. Od 1992 roku 
stacja uruchomiła również kanał telewi-

zyjny, kompletując w ten sposób ofertę 
radiową. 
 
Założycielem radia, co miało miejsce 
1981 roku, jest salezjanin kapłan Aquili-
no Libralon, któremu pomogło sześciu 
ludzi młodych z lokalnej grupy młodzie-
żowej z parafii. Chociaż zaczął od jed-
nego  przekaźnika, to radio realizowało 
wielką pracę duszpasterską we wspól-
nocie, promując działania społeczne i 
integrację rodzin w ich wielkiej różno-
rodności; te przybyły tutaj z innych pro-
wincji kraju, co miało miejsce od lat 60-
tych ubiegłego wieku. 
 

 
 
Zniszczenie salezjańskiego radia i tele-
wizji stanowi agresywną odpowiedź na 
opcję, jaką wybrała salezjańska wspól-

nota i jej stacja, przekazując informacje 
w wiarygodny i możliwie obiektywny 
sposób. Ta agresja jest bezpośrednio 
wymierzona przeciwko tubylczym spo-
łecznościom z regionu. 
 
Ze swojej strony, radca ds. komunikacji 
społecznej ks. Filiberto González tak to 
skomentował: “Jest nam bardzo przykro 
z powodu tego aktu wandalizmu, w 
wyniku którego zostało zniszczone Ra-
dio “Ichilo” w Boliwii. Potępiamy wszelkie 
akty przemocy, które uniemożliwiają 
dialog oraz zagrażają pokojowi społecz-
nemu i prawu do demokracji. Wyrażamy 
naszą solidarność z wszystkimi salezja-
nami oraz ekipą Radia Ichilo i siecią 
salezjańskich stacji radiowych w Bolliwii, 
których etyka zawodowa jest dobrze 
znana, pamiętając ich jako prawdziwych 
przekazicieli prawdy i sprawiedliwości w 
służbie tych, którzy nie mają głosu. 
Dziękuję za wasze świadectwo i przeko-
nanie, jakim się kierujecie jako wiary-
godni przekaziciele informacji, czyniąc to 
w służbie pokojowi i demokracji”. 

 Za: www.infoans.org  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

NOWY DOKUMENT O JEZUICKICH SZKOŁACH 
 

Generał Towarzystwa Jezusowego, o. Arturo Sosa SJ, ogłosił 5 
listopada 2019 roku nowy i praktyczny dokument skierowany 
do każdego, kto uczestniczy w misji jezuickiego szkolnictwa. 
Jest on kontynuacją dwóch wcześniejszych dokumentów, 
„Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania” (1986) i 
„Pedagogia ignacjańska: podejście praktyczne” (1993) oraz 
wynikiem ośmiu lat pracy jezuickiej komisji ds. szkolnictwa. 
 
Nowy dokument, którego tytuł można roboczo przetłumaczyć 
„Jezuickie szkoły: żywa tradycja w 21. wieku – ciągły proces 
rozeznawania”, ma pomóc jezuickim szkołom w refleksji nad 
pojawiającymi się w naszych czasach wyzwaniami i okazjami. 
Ma wspierać konieczny proces odnowy i wprowadzanie inno-

wacji, tworzenie edukacji adekwatnej do zachodzących na 
świecie przemian. 
 
„Najbardziej umocnimy naszą wiekową tradycję na polu eduka-
cji, gdy będziemy odkrywali nowe modele uczenia się i nau-
czania oraz twórczo i z wyobraźnią będziemy proponowali 
uczniom i ich rodzinom naszą duchową wizję i dzielili się na-
szym doświadczeniem” – pisze generał jezuitów w liście pre-
zentującym nowy dokument. Tytuł dokumentu dobrze odzwier-
ciedla jego cel: odnawianie naszej żywej tradycji w edukacji 
poprzez ciągły proces rozeznawania”. 
 
Dokument prezentuje 10 kluczowych cech, które nadają szkole 
jezuicką tożsamość. Szkoła, która uważa się za jezuicką po-
winna być: 
 

http://www.misje.franciszkanie.pl/
http://www.infoans.org/media/k2/items/cache/61e3b36787645e1a504abc9f017427c1_XL.jpg
http://www.infoans.org/
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1/ Katolicka, zaangażowana w pogłębioną formację wiary w 

dialogu z innymi religiami i światopoglądami. 
2/ Zaangażowana w tworzenie dla wszystkich bezpiecznego i 

zdrowego klimatu szkoły. 
3/ Zaangażowana w globalną edukację obywatelską. 
4/ Zaangażowana w troskę o całe stworzenie. 
5/ Zaangażowana w sprawiedliwość społeczną. 
6/ Dostępna dla wszystkich. 
7/ Zaangażowana w międzykulturowość. 
8/ Zaangażowana w budowanie globalnej sieci ukierunkowanej 

na realizację misji. 
9/ Zaangażowana w formację wybitnych jednostek (dążenie do 

integralnej doskonałości). 
10/ Zaangażowana w promowanie procesu uczenia się przez 

całe życie. 

Autorzy dokumentu zapraszają wszystkich, zaangażowanych w 
jezuicką edukację podstawową i średnią, aby włączyli się w 
proces wspólnej oraz ignacjańskiej refleksji nad 28 rozdziałami, 
które zmuszają do dania odpowiedzi na konkretne pytania oraz 
inspirują do działań na większą chwałę Bożą. Drogowskazem 
w tej refleksji i wspólnym rozeznawaniu mają być cztery Uni-
wersalne Preferencje Apostolskie sformułowane w tym roku 
przez Towarzystwo Jezusowe: (1) wskazywanie drogi do Boga 
poprzez Ćwiczenia duchowe i rozeznanie, (2) kroczenie razem 
z ubogimi, (3) towarzyszenie młodym i (4) współpracowanie w 
trosce o Wspólny Dom. 
 
Gdy dokument zostanie przetłumaczony na język polski stanie 
się z pewnością podstawowym narzędziem formacji kadry 
pedagogicznej szkół prowadzonych w Polsce przez jezuitów. 

Za: www.jezuici.pl 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

OCHRONA NIELETNICH W CENTRUM 
POSŁANNICTWA KSIĘDZA BOSKO 

 
W dniu 30 października, w kontekście 
30. rocznicy Konwencji o Prawach 
Dziecka (CDI), w wielkiej auli Domu 
generalnego braci szkół chrześcijańskich 
w Rzymie odbyło się spotkanie na temat 
“Ochrona dziecka i zapobieganie 
wszystkim formom przemocy”. Uczestni-
czyli w nim również salezjanie ze wzglę-
du na ich szczególne i stałe dzieło mi-
syjne, które jest ukierunkowane na mło-
dzież potrzebującą i zagrożoną w ponad 
130 krajach.  
 
Wydarzenie to było okazją do wymiany 
doświadczeń misyjnych, omówienia 
projektów, programów i dobrych praktyk, 
jakie są realizowane przez różne insty-
tucje o charakterze katolickim, które 
opiekują i towarzyszą dzieciom i nasto-
latkom na drodze ich wzrastania i edu-
kacji. 
 
Zdając sobie sprawę z naglącej potrzeby 
współpracy i zaangażowania wszystkich 
możliwych sił, by zapewnić odpowiednią 
ochronę i zapobiec przemocy wobec 
nieletnich, a więc – odpowiedniej per-
spektywy towarzyszenia i rehabilitacji 
post-traumatycznej, przedstawiciele 
różnych instytucji i zgromadzeń spotkali 
się w celu wymiany doświadczeń, a 

także – wzmocnienia współpracy i za-
wiązania sieci ochrony dzieci, by w ten 
sposób wzmocnić wspólne działanie i 
swoje oddziaływanie poprzez różne 
inicjatywy.  
 
Salezjanów reprezentowali: ks. Daniel 
García Reynoso z dykasterii ds. duszpa-
sterstwa młodzieżowego, i Marcella 
Orsini, odpowiedzialna za biuro projek-
tów Fundacji Don Bosco Nel Mondo. 
 

 
 
W swoim wystąpieniu ks. García przed-
stawił metodę ochrony nieletnich potrze-
bujących i zagrożonych w ramach cha-
ryzmatu i salezjańskiego posłannictwa, 
podkreślając kryterium oratoryjne, rolę 
systemu prewencyjnego, doświadczenie 
wspólnoty wychowawczo-duszpas-
terskiej (WWD) i znaczenie Salezjań-
skiego Programu Wychowawczo-
Duszpasterskiego (SPWD), a na koniec 
przedstawił działalność Fundacji DON 
BOSCO NEL MONDO, która wspiera 

salezjańskie misje i projekty, jakie Zgro-
madzenie realizuje poprzez inspektorie i 
biura planowania i rozwoju.  
W czasie wystąpień tego dnia, które 
odbyły się w ramach dwóch paneli dys-
kusyjnych, podkreślono, że każda z form 
przemocy, wymierzona przeciwko nie-
letnim, przyjmuje wymiar publiczny, 
domagając się interwencji każdej insty-
tucji na bazie ich specyfiki i charyzma-
tów. A poza tym, zostały zaprezentowa-
ne różne dobre praktyki: braci marystów 
w Afryce, Fundacji “Good Sheperd” w Sri 
Lance; metoda “ziarnka piachu”, stoso-
wana przez BICE w różnych krajach 
Południowej Ameryki; inicjatywy we 
włoskich szkołach katolickich i albań-
skich; doświadczenia na polu współpra-
cy różnych zgromadzeń w zakresie 
obrony praw dzieci i nastolatków, a 
także – rola “tutora” w towarzyszeniu 
dzieciom – ofiarom przemocy. 
 
We wszystkich wystąpieniach uwypuklo-
no przydatność odpowiednich narzędzi – 
na poziomie praktycznym, emocjonal-
nym, psychologicznym i relacyjnym – w 
prowadzeniu działań na rzecz ochrony 
dziecka, które sprawią, że będą one 
skuteczne i efektywne w osiągnięciu 
celu, jakim jest m.in. samokontrola.ks. 
Daniel García Reynoso i Marcella Orsini 

 Za: www.infoans.org 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ŚLADAMI FRANCISZKA I SUŁTANA AL-KAMILA 
 
Z okazji osiemsetnej rocznicy spotkania św. Franciszka z Asy-
żu i sułtana egipskiego Al-Kamila odbyła się, dnia 31 paździer-
nika 2019 r., w rzymskim Seraphicum sesja naukowa promują-
ca dialog i pragnąca włączyć się w nurt konstruowania pokoju. 
 
To wydarzenie jest drugim traktującym o tej problematyce, po 
prezentacji filmu dokumentalnego „Sułtan i święty” (USA, 2016 
r.), której Papieski Wydział Teologiczny Św. Bonawentury był 
gospodarzem dnia 9 maja 2018 r. Epizod z Damietty (1219 r.) 
został na nowo odczytany w świetle „Dokumentu o ludzkim 

braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia”, podpisa-
nego 4 lutego 2019 r. w Abu Zabi przez papieża Franciszka i 
Ahmada AL-TAYYEB, wielkiego imama Al-Azhara. Istotą tego 
dokumentu jest zachęta do kontynuowania procesu dialogu 
między kulturami i religiami poprzez wzajemne poznanie się i 
współpracę na rzecz pokoju. 
 
Upamiętnienie osiemsetnej rocznicy spotkania dwóch osobi-
stości, takich jak św. Franciszek i Al-Kamil, miało na celu sku-
pienie uwagi na tych podstawowych kryteriach, które pozwoliły 
im dialogować, poznać się i wzajemnie zaakceptować. Prele-
genci, których wystąpienia wprowadzał i podsumowywał fr. 
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Emanuele RIMOLI, zdefiniowali i rozwinęli niektóre z tych za-
sad. 
 

 
 
Kathleen Warren z Loyola University w USA pogłębiła temat 
pokoju, zwracając uwagę na podstawowe charakterystyki po-
wołania św. Franciszka, przydatne w pogłębieniu braterstwa 
ludzkiego i inicjowaniu procesów pokojowych (gotowość do 
nawrócenia, bezwarunkowa akceptacja natury ludzkiej w swej 
wrodzonej słabości, miłosierdzie, szacunek i gościnność, 
współzależność i jedność w różnorodności, powszechne bra-
terstwo). 
 

Kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady 
Kultury, przybliżył zagadnienie piękna, przypominając niektóre 
etapy drogi pulchritudinis, tak bliskiej tradycji franciszkańskiej 
(piękno afirmowane przez kosmos, osoby, słowa, a także pięk-
no, którym jest Chrystus). 
 
Imam Yahya Pallavicini, przewodniczący COREIS (islamska 
wspólnota religijna) w Mediolanie, zilustrował islamską doktry-
nę dobroci, ukazując złożoność jej znaczeń (dobroć i miłosier-
dzie Boga, dobroć i łagodność Boga, dobroć rozumiana jako 
szlachetne działanie) z podkreśleniem, by nigdy nie oddzielać 
dobroci od wiary, gdyż w przeciwnym razie grozi to niespójno-
ścią i fałszywym świadectwem o dobroci Boga dla Jego stwo-
rzeń. 
 
Na koniec s. Paola Francesca ze Zgromadzenia Małych Sióstr 
Jezusa, przedstawiając temat koegzystencji, podzieliła się 
swoim 35-letnim doświadczeniem misjonarki w Syrii i uwypukli-
ła fundamentalne znaczenie budowania relacji zaufania i przy-
jaźni, bliskości umożliwiającej „dialog życia” (spotkać się, po-
znać się i przezwyciężyć uprzedzenia), wychodzący od wspól-
nego wszystkim człowieczeństwa. Tylko w ten sposób można 
dojść do dojrzałego współistnienia, które stanowi zarazem 
okazję do nauczenia się czegoś od drugiej osoby. 
 
Pomimo różnorodności doświadczeń i zainteresowań prele-
genci, w ramach własnych kompetencji, pokazali, że, osiemset 
lat po spotkaniu św. Franciszka i Al-Kamila, wciąż jest możliwy 
dialog bez wzbudzania podejrzeń i bez wywoływania fałszy-
wych złudzeń.                                            Za: www.ofmconv.net     

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

WSPÓLNOTA ŚW. JANA 
DYSTANSUJE SIĘ OD SWEGO ZAŁOŻYCIELA 
 
Ojciec Marie-Dominique Philippe nie 
będzie już autorytetem, do którego od-
wołują się w swej formacji członkowie 
założonej przez niego Wspólnoty św. 
Jana. Decyzja taka zapadła podczas jej 
kapituły generalnej, jaka odbyła się w 
dniach 22 października – 1 listopada w 
Saint-Jodard w Owernii. Wziął w niej 
udział sekretarz Kongregacji ds. Instytu-
tów Życia Konsekrowanego abp José 
Rodríguez Carballo. 
 
W rozmowie z tygodnikiem „Famille 
chrétienne” przeor generalny braci 
Wspólnoty, br. François-Xavier Cazali 
wyjaśnił, że ma to związek z potwier-
dzonymi zarzutami wobec założyciela o 
nadużycia seksualne wobec licznych 
kobiet zarówno należących, jak i niena-
leżących do Wspólnoty. W większości 
przypadków czyny te poprzedzone były 
„nadużyciami władzy i sumienia”. Ziden-
tyfikowano 15 ofiar, ale „z pewnością 
jest ich znacznie więcej”. Tylko jedna z 
nich zabrała publicznie głos, pozostałe 
wolą pozostać anonimowe. 
 
Przeor przyznał, że ujawnienie tych 
faktów było bardzo bolesne dla wszyst-
kich – do tego stopnia, że jego poprzed-
nik br. Thomas Joachim, który o nich 

poinformował, został podany do sądu za 
zniesławienie, jednak został uniewinnio-
ny, gdyż powiedział prawdę. 
 

 
 
Okazało się ponadto, po przeszukaniu 
archiwów, że w 1957 r. o. Philippe, 
wówczas dominikanin, został przez 
Stolicę Apostolską uznany „wspólnikiem” 
nadużyć swego rodzonego brata, o. 
Thomasa Philippe’a (współzałożyciela, 
wraz z Jeanem Vanierem, wspólnot Arki) 
i przez dwa lata nie mógł spowiadać, być 
kierownikiem duchowym sióstr zakon-
nych, mieszkać i głosić kazań w klaszto-
rach oraz prowadzić wykładów z ducho-
wości. Ponieważ nie wiadomo dokładnie 

na czym miało polegać owo „wspólnic-
two”, kapituła powołała interdyscyplinar-
ną komisję do zbadania tej sprawy od 
strony historycznej, psychologicznej i 
teologicznej. 
 
Na pytanie, jak to możliwe, że osobie, na 
której ciążyły tego typu zarzuty i sankcje 
pozwolono założyć nową wspólnotę 

zakonną, br. François-Xavier stwierdził, 
że również ta sprawa wymaga zbadania, 
gdyż nie wiadomo kto spośród kościel-
nych przełożonych o tym decydujących 
miał wiedzę na temat przeszłości o. 
Philippe’a. 
 
Jednocześnie przeor generalny prze-
strzegł, by idealizacji założyciela, które-
go nauczanie było dotychczas dominu-
jące w formacji członków Wspólnoty, nie 
zastąpiła jego diabolizacja czy „wpisanie 
na indeks”. Konieczne jest „rozeznanie” 
tego, co w tym nauczaniu jest dobre, a 
co złe. Na razie kapituła zdecydowała, 
że o. Philippe nie będzie już autoryte-
tem, na który powoływano by się w for-
macji, a „Wspólnota nie będzie już wyra-
żała swego charyzmatu przez odwoły-
wanie się do o. Philippe’a jako normy”. 
 
Brat Cazali zadał jednocześnie pytanie, 
„jak człowiek, który ewidentnie kochał 
Jezusa i potrafił Go głosić w tak zachwy-
cający sposób, mógł dopuścić się takich 
czynów”. Dotyczy to również innych 
braci, którzy są winni takich samych 
nadużyć i na drodze pokuty zrozumieli, 
„jak bardzo ich świadomość dobra i zła 
była zaciemniona – do tego stopnia, że 
nigdy nie spowiadali się z tych czynów”, 
gdyż nie były to dla nich grzechy. 
 
Pytany, dlaczego abp Carballo wezwał 
Wspólnotę do tego, by formacja w niej 
nie była oparta wyłącznie ani głównie na 

http://www.ofmconv.net/
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filozofii, przeor przyznał, że „życie za-
konne nie jest oparte na filozofii, bo to 
nie filozofia zbawia”, lecz „spotkanie z 
Chrystusem”. Zapowiedział wyciągnięcie 
z tego wniosków dla struktury formacji 
we Wspólnocie. Zrewidowane mają 
zostać jej reguła i prawo wewnętrzne. 
Jednak „intuicja o. Philippe’a, by odno-
wić lekturę św. Tomasza z Akwinu za 
pomocą żywej filozofii wydaje się nadal 
dobra” i „w tym kontekście to nie filozo-

fia jest pierwsza, lecz myśl św. Toma-
sza, mająca na względzie rozumienie 
wiary”. 

 
Dominikanin, o. Marie-Dominique Phi-
lippe (1912-2006) był w latach 1945-
1982 profesorem filozofii na Uniwersyte-
cie Katolickim we Fryburgu w Szwajcarii. 
Skupiła się wokół niego grupa studentów 

pragnących jedności między nauczany-
mi prawdami i osobistym życiem nau-
czającego. 8 grudnia 1975 r. w cyster-
skim opactwie Lérins we Francji, w trak-
cie głoszonych przez niego rekolekcji, 
zawiązała się wspólnota braci. Reguła 
wspólnoty, której patronowała francuska 
mistyczka Marta Robin, została oparta 
na Ewangelii św. Jana. 
 
O. Philippe był cenionym rekolekcjonistą 
dla księży i osób konsekrowanych. W 
domu Marty Robin przez 17 lat prowadził 
także rekolekcje dla członków powoła-
nych przez nią Ognisk Miłości. W 1981 r. 
Wspólnota św. Jana osiadła w Burgun-
dii. Po roku powstało zgromadzenie 
sióstr kontemplacyjnych, dwa lata póź-
niej zgromadzenie sióstr apostolskich. 
Wspólnota szybko rozwinęła się i wykro-

czyła poza granice Francji, osiągając w 
2005 r. liczbę 930 braci i sióstr oraz 3 
tys. oblatów – świeckich, którzy przyrze-
kają żyć zgodnie z radami ewangelicz-
nymi: ubóstwem, czystością i posłu-
szeństwem na tyle, na ile stan i obo-
wiązki im pozwolą. 
 
Cechą charakterystyczną Wspólnoty jest 
poszukiwanie prawdy poprzez studiowa-
nie filozofii i teologii. Szczególne miejsce 
zajmują tu myśl św. Tomasza z Akwinu i 
metafizyka. Wspólnota nie ma ukierun-
kowanego charyzmatu apostolskiego – 
pragnie służyć Kościołowi modlitwą i 
poszukiwaniem prawdy, a dzieła apo-
stolskie podejmuje w zależności od 
lokalnych potrzeb.                        Za: KAI  
. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

D0MINIKANIN BISKUPEM W MOKACZEWIE 
 

Informujemy, że papież Franciszek w dn. 11 listopada 2019 r. 
mianował biskupem pomocniczym diecezji mukaczewskiej 
(Ukraina) naszego współbrata – o. Mikołaja Luchoka OP, prze-
łożonego klasztoru we Lwowie, przydzielając mu tytularną 
stolicę Giru Marcelli. 
 
O. Biskup nominat Mikołaj urodził się 26 marca 1974 r. 
w Mukaczewie na Ukrainie. Do Zakonu św. Dominika wstąpił 
w 1994 r., a pierwsze śluby zakonne złożył 29 sierpnia 1995 r. 
W tym samym roku rozpoczął studia w Kolegium Filozoficzno-
Teologicznym OO. Dominikanów w Warszawie i następnie 
w Krakowie. Śluby wieczyste złożył 30 kwietnia 2000 r., 
a święcenia prezbiteratu przyjął 24 czerwca 2003 r. 

 
Po święceniach pracował duszpastersko w Sankt Petersburgu 
i w Wikariacie Ukrainy naszego Zakonu, w klasztorach 
w Czortkowie, Jałcie, Kijowie, Chmielnickim i we Lwowie, gdzie 
od 2018 r. pełnił urząd przełożonego tamtejszej wspólnoty. 
 
W ubiegłym roku został wybrany delegatem Wikariatu Ukrainy 
na Kapitułę Generalną Zakonu Kaznodziejskiego w Bien Hoa 
w Wietnamie. 
 
Poza językiem ukraińskim posługuje się językami: węgierskim, 
słowackim, rosyjskim, polskim i angielskim. W nowej posłudze 
dla Kościoła na Ukrainie życzymy o. Biskupowi Mikołajowi łaski 
słowa i wstawiennictwa św. Ojca Dominika. 

                                            Za: www.info.dominikanie.pl

 
 

 
 
 

 
 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

 
 

 
 

 

II FORUM PREFEKTÓW STUDIÓW WSD  
 
Roli nowych form komunikowania w 
życiu księży i osób życia konsekrowane-
go będzie poświęcone II Forum Prefek-
tów Studiów WSD zatytułowane „Smart-
fon – błogosławieństwo czy przekleń-
stwo”. Odbędzie się ono 18 i 19 listopa-
da w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Ołtarzewie. Spotkanie objął patrona-
tem przewodniczący Konferencji Epi-
skopatu Polski abp Stanisław Gądecki.  

 
 
Smartfon w klasztorze. Smartfon za 
klauzurą. Smartfon w seminarium. Co z 
tym zjawiskiem robić? Walczyć czy je 
oswoić? Czym są media społecznościo-
we dla życia zakonnego, duchowego? 

Czym są dla edukacji i formacji semina-
ryjnej? Błogosławieństwem czy prze-
kleństwem? Jeśli błogosławieństwem, to 
jak używać tych nowych form komuni-
kowania? Jak je pożytecznie włączyć w 
codzienne życie zakonne? II Forum 
Prefektów Studiów poświęcone zostanie 
właśnie tym zagadnieniom. Odbędzie się 
ono w dniach 18-19 listopada 2019 roku 
w WSD w Ołtarzewie. Adresowane jest 
do prefektów studiów i wykładowców 
związanych z wyższym seminarium 
duchownym, ale także księży, sióstr 
zakonnych, alumnów, przełożonych, 
moderatorów, wychowawców zaintere-
sowanych użytkowaniem nowych me-
diów. 
 
Forum to objęte jest honorowym patro-
natem Konferencji Episkopatu Polski. 
Jego celem jest zainicjowanie współpra-
cy osób odpowiedzialnych za edukację 
seminaryjną i doskonalenie jakości 
kształcenia oraz komunikowania w se-
minariach w kontekście współczesnych 

wyzwań społecznych, kulturowych i 
eklezjalnych. Forum Prefektów Studiów 
jest konkretną i praktyczną odpowiedzią 
na Ratio fundamentalis institutionis sa-
cerdotalis Kongregacji ds. Duchowień-
stwa pt. „Dar powołania do kapłaństwa” 
z 8 grudnia 2016 roku. Serdecznie za-
praszamy! 
 
Szczegółowy program na stro-
nie: www.wsdsac.pl/2019/10/24/ii-forum-
prefektow-studiow-znamy-juz-program/ 
Informacje o zapisach: www.wsdsac.pl-
/2019/09/12/ii-forum-prefektow-studiow-
wiecej-informacji/ 
Więcej: 
www.twitter.com/FStudiow;www.instagra
m.com/forumprefektowstudiow/ 
www.facebook.com/forumwsd 

Ks. dr hab. Krzysztof Marcyński SAC, 
prof. UKSW 

Prefekt Studiów WSD Ołtarzew 

 

 

http://www.deon.pl/
https://www.wsdsac.pl/2019/10/24/ii-forum-prefektow-studiow-znamy-juz-program/
https://www.wsdsac.pl/2019/10/24/ii-forum-prefektow-studiow-znamy-juz-program/
http://www.wsdsac.pl-/2019/09/12/ii-forum-prefektow-studiow-wiecej-informacji/
http://www.wsdsac.pl-/2019/09/12/ii-forum-prefektow-studiow-wiecej-informacji/
http://www.wsdsac.pl-/2019/09/12/ii-forum-prefektow-studiow-wiecej-informacji/
http://www.twitter.com/FStudiow
http://www.instagram.com/forumprefektowstudiow/
http://www.instagram.com/forumprefektowstudiow/
http://www.facebook.com/forumwsd
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DOBRO JEST DOBRE, A PRAWDA WYZWALA 
 

Dobro jest dobre, daje szczęście. Praw-
da jest wyzwalająca. Kościół ma dzisiej-
szemu światu coś do zaoferowania – tak 
przesłanie swojej najnowszej książki 
„Prawda, dobro, sumienie” podsumował 
o. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap. 
Prezentacja książki odbyła się w środę w 
Centrum Medialnym KAI. 
 
Uczestniczący w spotkaniu socjolog ks. 
dr Tomasz Adamczyk z Wydziału Nauk 
Społecznych KUL zwrócił uwagę, że 
książka może być dla czytelnika bardzo 
praktyczną pomocą, swoistym poradni-
kiem, jak kształtować sumienie, czy jak 
być autentycznym. Zaznaczył, ze stano-
wi ona refleksję nad podstawowymi 
pojęciami, jak prawda, dobro, dobro 
wspólne itp. Podkreślił też, jak ważna 
jest przypominanie definicji tych pojęć w 
świecie, w którym ludzie używając ich 
mają często za każdym razem co innego 
na myśli. 
 
Nawiązując do myśli zawartych w książ-
ce o. prof. Derdziuk zaznaczył, że w 
świecie zdezintegrowanym, zrelatywizo-
wanym, wypełnionym, jak świat współ-
czesny, wieloma równoległymi narra-
cjami, istnieje bardzo duże prawdopodo-
bieństwo powrotu tyranii. Wyjaśnił, że 
ludzie chcą, by ktoś wreszcie wytłuma-
czył im świat, poszukują łatwych rozwią-
zań i nośnych haseł. Ludzi, którzy nie 
mają fundamentu, łatwo jest porwać 
takimi hasłami, za którymi idą bezreflek-
syjnie, często na zasadzie impulsu. Jak 
dodał ks. Adamczyk, taka sytuacja, to 
również przestrzeń do rozwoju rozmai-
tych fundamentalizmów. 
 
Prowadzący spotkanie red. Bogdan 
Rymanowski, nawiązując do tematu 
sumienia, pytał autora książki a zarazem 
przewodniczącego Zarządu Stowarzy-

szenia Teologów Moralistów, o moralne 
oceny rozmaitych kontrowersyjnych 
zjawisk związanych z życiem publicznym 
w Polsce. 
 
Odpowiadając na pytanie o ocenę dzia-
łań ws. aborcji eugenicznej polityków 
odwołujących się do wartości katolickich 
o. Derdziuk zaznaczył, że działanie 
moralne polega na tym, by zmierzając 
do delegalizacji przesłanki eugenicznej 
umożliwiającej dokonanie aborcji podej-
mować konkretne działania. Wyjaśnił, ze 
ni musza to być od razu działania na 
gruncie prawnym ale również – bardzo 
ważne i potrzebne działania formacyjne, 
których uwieńczeniem może być zmiana 
prawa. 
 

 

Odnosząc się do głośnych ostatnio spo-
rów ze środowiskami LGBT podkreślił, 
że katolicy powinni w dyskusji z nimi 
opierać się na rzetelnej wiedzy i świa-
domości, jakie są korzenie tych ruchów. 
Trzeba również próbować zrozumieć 
tych ludzi, ich punkt widzenia i perspek-
tywę, nie zakładając od razu złej woli. A 
jednocześnie, nie dając się sprowoko-
wać. 
 
Książka „Prawda, dobro, sumienie” 
stanowi zbiór artykułów o. prof. Andrzeja 
Derdziuka OFMCap. powstałych w róż-
nym czasie i publikowanych w różnych 
miejscach. Autor jest profesorem nauk 
teologicznych, pracownikiem Katedry 
Teologii Moralnej Społecznej w Instytu-
cie Teologii Moralnej Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w 
Lublinie. 
 
„Prawda, dobro, sumienie” obejmuje trzy 
części: w pierwszej autor podejmuje 
kwestię prawdy i podaje podstawowe 
pojęcia z tego zakresu, a także m.in. 
zatrzymuje się nad moralnym wymiarem 
prawdomówności. Część druga zawiera 
refleksje na temat dobra wspólnego, 
solidarności jako cnoty społecznej oraz 
kapitału społecznego. W części tej poja-
wiają się również rozważania dotyczące 
miejsca wartości w życiu politycznym. Z 
kolei część trzecia została poświęcona 
formacji sumienia i jego roli w duchowym 
wzrastaniu osoby ludzkiej. Znalazł się tu 
m.in. tekst dotyczący relacji między 
prawem a sumieniem.                  Za: KAI 
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Odeszli do Pana 
 

 
 
 

ŚP. O. STANISŁAW MOROZEK SJ (1936 – 2019) 
 

 

Odszedł do Pana o. Stanisław Mrozek 
SJ. Urodził się 15 października 1936 r. w 
Jasienicy Rosielnej k. Brzozowa. Do 
Towarzystwa Jezusowego wstąpił 30 
lipca 1952 r. w Starej Wsi. Po uzupeł-
nieniu średniego wykształcenia i po 
dwuletnim nowicjacie złożył pierwsze 
śluby 6 stycznia 1955 r. w Starej Wsi. 
 
Filozofię studiował w Krakowie (1956-
59), a teologię w Warszawie na Bobola-
num (1959-63). Święcenia prezbiteratu 
otrzymał 5 sierpnia 1962 r. w Warszawie 
z rąk ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Trzecią probację odbył w Czechowi-
cach-Dziedzicach pod kierunkiem o. 
Edwarda Bulandy SJ (1964-65). Uroczy-
stą profesję zakonną złożył 2 lutego 
1981 r. we Wrocławiu, którą przyjął o. 
Prowincjał Eugeniusz Ożóg SJ. 
 
O. Stanisław Mrozek SJ był gorliwym 
duszpasterzem i wielkim czcicielem 
Matki Bożej. Po skończonych studiach 
teologicznych pracował przez rok jako 
misjonarz ludowy, przynależąc do 
Wspólnoty Kolegium krakowskiego 
(1963-64). Po trzeciej probacji posługi-
wał we Wrocławiu (pl. Bpa Nankiera) 
jako duszpasterz, katecheta, rekolekcjo-
nista a od 1968 r. również jako duszpa-

sterz akademicki (1965-84). Następnie 
był superiorem i rekolekcjonistą w Czę-
stochowie, gdzie bardzo dobrze wywią-
zał się z zadania całkowitego odzyska-
nia i wyremontowania domu rekolekcyj-
nego (1984-91).  
 

 
 
Potem pracował w Nowym Sączu (ul. ks. 
Piotra Skargi) jako misjonarz ludowy i 
duszpasterz (1991-94). Dalej posługiwał 
w Krakowie (Mały Rynek) najpierw jako 
kapelan w Krakowie-Łagiewnikach (do 
1995), a później jako misjonarz ludowy i 

duszpasterz (1994-98). Następnie został 
posłany do Gliwic, gdzie pracował jako 
duszpasterz, a od roku 2000 również 
jako duchowny domu (1998-2001).  
 
W latach 2001-04 był proboszczem w 
Krakowie (ul. Zaskale) oraz duchownym 
domu. Na kolejnej placówce w Opolu 
posługiwał jako duszpasterz i dyrektor 
apostolstwa modlitwy do 2011 r. (2004-
17). W 2017 r. został przeniesiony do 
infirmerii w Starej Wsi, gdzie miał za-
pewnioną opiekę lekarską. Do ostatnich 
dni udzielał się duszpastersko, jak tylko 
mógł. 
 
Jest autorem szeregu książek: „Spra-
wiedliwość nie wystarczy”, „Ostateczny 
los człowieka”, „Patroni od spraw trud-
nych i beznadziejnych”, „Niezwykły 
modlitewnik dla chorych”, „Święty Stani-
sław Kostka”, „Aniołowie w Bożej 
Opatrzności”, „Rekolekcje w domu ze 
św. Ignacym Loyolą”, „Jak się modlić?”, 
„Dlaczego z Maryją przez życie?”, „O 
trudnościach życia i wiary”, „Jak żyć?” 
 
Zmarł 11 listopada 2019 r. w szpitalu w 
Brzozowie.                  Za: www.jezuici.pl   

 

ŚP. KS. JAN TERLIKOWSKI SDB (1942 – 2019) 
 

Ks. Jan Terlikowski SDB ur 17.01.1942 
w Popławach na wschód od Siedlec, 
ochrzczony 11 kwietnia 1942 r. w parafii 
Macierzyństwa Matki Bożej w Łuzkach. 
Rodzicami byli Czesław i Władysława z 
domu Rozwadowska. Po wcześniejszym 
pobycie w niższym seminarium w Soko-
łowie Podlaskim, Jan wstąpił do nowicja-
tu salezjańskiego w Czerwińsku nad 
Wisłą w 1963 r. i 26 sierpnia 1964 r. 
złożył pierwszą profesję. Profesję wie-
czystą złożył w Przyłękowie 26 lipca 
1970, zaś święcenia kapłańskie przyjął 
19 czerwca 1973 r. w Lądzie nad Wartą.  
Pierwszą placówką, do której został 
skierowany ks. Jan był Czerwińsk nad 
Wisłą, gdzie pracował w latach 1973-77. 
Został skierowany na studium zaoczne 
nauk o rodzinie na ATK w 1978 r.   

Następnie pracował w Szczańcu, Wierz-
chowie Człuchowskim, Kobylance, War-
nicach, Skrzatuszu. W latach 1986-94 
pełnił funkcję administratora parafialne-
go w Białej Pilskiej. Następie był pro-
boszczem w Sycewicach k. Słupska w 
latach 1994-98 oraz w Boleszkowicach 
w latach 1998-2008. Od roku 2008 pra-
cował w Aleksandrowie Kujawskim jako 
ekonom wspólnoty, następnie wikariusz 
domu i spowiednik.  
 
Ks. Jan Terlikowski odszedł do Pana 
nieoczekiwanie 6 listopada 2019 r. w 
wieku 77 lat. Pogrzeb odbył się w piątek 
8 listopada, w kościele NMP Wspomo-
żenia Wiernych w Aleksandrowie.  

Ks. Michał Mejer SDB 
   

 
 

 

 

http://www.jezuici.pl/

