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Wiadomość Tygodnia 

 

STATYSTYKA POWOŁANIOWA ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE ZA 2019 R. 
według liczby powołań - stan na 1 października 2019 r. 

 
 

 ZAKON, ZGROMADZENIE 
 

Postulanci Nowicjusze Klerycy Bracia zakonni 

R
A

Z
E

M
 

w
 fo

rm
ac

ji
 

Polacy Obcokr Polacy Obcokr Polacy Obcokr Polacy Obcokr  

1.  FRANCISZKANIE OFMConv 16 19 15 12 48 38 10 1 159 

2. FRANCISZKANIE OFM 16 0 14 5 83 2 14 0 134 

3. OBLACI M.N. 0 13 6 10 34 37 6 0 106 

4. SALEZJANIE 6 2 9 0 71 7 1 0 96 

5. DOMINIKANIE 13 0 13 0 47 4 2 0 79 

6. JEZUICI 0 0 18 1 53 2 4 0 78 

7. KAPUCYNI 13 3 7 2 33 8 10 0 76 

8. PAULINI 5 2 11 6 33 16 1 0 74 

9. KARMELICI BOSI 7 6 7 6 16 23 1 1 67 

10. REDEMPTORYŚCI 3 11 7 1 28 14 1 1 66 

11. PALLOTYNI 0 4 9 6 23 14 6 0 62 

12. KLARETYNI 1 6 1 5 6 22 1 0 42 

13. MISJONARZE CM 0 0 7 1 28 2 0 0 38 

14. CHRYSTUSOWCY 0 0 3 1 14 10 4 0 32 

15. MARIANIE 4 2 1 3 9 10 0 0 29 

16. SALWATORIANIE 0 0 0 0 19 3 3 1 26 

17. MISJONARZE ŚW. RODZINY 0 0 2 2 15 3 2 0 24 

18. SALETYNI 1 2 0 0 15 2 0 0 20 

19. PIJARZY 0 0 3 0 15 0 0 0 18 

20. SERCANIE 0 0 0 0 10 6 1 0 17 

21. MICHALICI 0 0 2 0 13 0 0 0 15 

22. CYSTERSI 1 0 2 0 7 0 4 0 14 

22. ZMARTWYCHWSTAŃCY 1 1 1 1 8 0 2 0 14 

23. BONIFRATRZY 3 1 2 0 0 0 6 0 12 

23. WERBIŚCI 0 0 1 1 4 5 1 0 12 

24. KAMEDULI 4 0 2 0 2 0 3 0 11 

25. BENEDYKTYNI 0 0 3 0 6 0 1 0 10 

25. MISJONARZE KRWI CHRYSTUSA 0 1 1 5 1 2 0 0 10 

http://www.zyciezakonne.pl/
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 ZAKON, ZGROMADZENIE 
 

Postulanci Nowicjusze Klerycy Bracia zakonni 

R
A

Z
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M
 

w
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ac

ji
 

Polacy Obcokr Polacy Obcokr Polacy Obcokr Polacy Obcokr  

26. PASJONIŚCI 2 0 1 0 4 1 1 0 9 

27. TOWARZYSTWO DUCHA ŚW. 3 0 0 0 4 1 0 0 8 

28. BRACIA SERCA JEZUSOWEGO 0 0 3 0 0 0 4 0 7 

28. FILIPINI 0 0 3 0 4 0 0 0 7 

28. KARMELICI 2 0 1 0 2 0 2 0 7 

29. KAMILIANIE 0 0 0 4 0 1 1 0 6 

29. KANONCY REGURALNI LATER. 0 0 1 0 3 1 1 0 6 

30. MONTFORTIANIE 3 0 2 0 0 0 0 0 5 

31. GUANELLIANIE 0 0 1 0 2 0 1 0 4 

31. ORIONIŚCI 1 0 0 0 3 0 0 0 4 

31. POCIESZYCIELE 0 0 1 0 0 0 3 0 4 

31. ZGROMADZENIE DUCHA ŚW. 0 0 0 0 1 2 1 0 4 

32. ALBERTYNI 0 0 1 0 0 0 2 0 3 

32. BRACIA SZKOLNI 1 0 0 0 0 0 1 1 3 

32. TRYNITARZE 1 0 0 0 2 0 0 0 3 

33. BAZYLIANIE 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

33. CHEMIN NEUF 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

33. JÓZEFICI 1 0 0 0 1 0 0 0 2 

33. OJCOWIE BIALI Misjonarze Afryki 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

33. SERCANIE BIALI 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

33. STOW. MISJI AFRYKAŃSKICH 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

34. AUGUSTIANIE 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

34. PAULIŚCI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

34. ROGACJONIŚCI 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

34. SOMASCY OJCOWIE 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

35. BARNABICI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35. KOMBONIANIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35. MARIANIŚCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35. MISJONARZE M.B. POCIESZENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35. SYNOWIE NAJŚW. MARYI NIEP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35. SZENSZTACCY OJCOWIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM: 112 73 164 72 671 239 101 5 1437 
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  Wiadomości krajowe  
 

 

 

FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH NA JASNEJ GÓRZE  

 
 

30. Ogólnopolskie Forum Szkół Katolic-
kich rozpoczęło się w czwartek, 14 listo-
pada na Jasnej Górze. Gościem spe-
cjalnym dwudniowego, jubileuszowego 
spotkania będzie kard. Robert Sarah, 
Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i 
Dyscypliny Sakramentów. W spotkaniu 
uczestniczy około 500. dyrektorów i 
nauczycieli. Obecny jest bp Marek Men-
dyk, Asystent Rady Szkół Katolickich. 
 
Mottem przewodnim tegorocznego Fo-
rum, przeżywanego w duchu dziękczy-
nienia Panu Bogu za 25 lat istnienia 
Rady Szkół Katolickich, są słowa św. 
Jana Pawła II, które wypowiedział w 
Żywcu w 1995 r.: „Chrześcijanin jest 
powołany do tego, ażeby dawać świa-
dectwo o Chrystusie, Chrystusie ukrzy-
żowanym i zmartwychwstałym. W ten 
sposób buduje się Kościół”. 
 
„Reprezentanci 600. szkół z całej Polski 
przyjeżdżają tutaj na Jasną Górę po to, 
aby spotkać się ze sobą i spotkać się z 
naszą patronką, bo Pani Jasnogórska 
jest patronką Rady Szkół Katolickich” – 
wyjaśnia ks. Zenon Latawiec SDB, 
przewodniczący Rady Szkół Katolickich. 
 
„Są to spotkania formacyjne – przypo-
mina ks. Latawiec – Zapraszamy na nie 
gości, którzy chcą powiedzieć nam, jak 
należy pewne rzeczy realizować w szko-

łach katolickich od strony wychowania, i 
są poruszane sprawy prawne. Wiemy, 
że reformy w szkolnictwie są ciągle, 
ciągle się coś zmienia i wychodzimy 
naprzeciw nauczycielom i dyrektorom, 
żeby im o pewnych rzeczach prawnych 
powiedzieć, przybliżyć je, bo nie każdy 
jest w stanie śledzić na bieżąco wszyst-
kie zmiany prawne, które się dokonują. 
Dlatego na tych Forach i spotkaniach 
dyrektorów, tu na Jasnej Górze, próbu-
jemy nauczycielom i dyrektorom pomóc 
w realizowaniu swojej misji, którą mają 
do spełnienia”. 
 
Na jubileuszowe spotkanie, 30. Forum 
na Jasnej Górze oraz 25-lecie Rady 
Szkół Katolickich, zaproszony został 
kard. Robert Sarah, Prefekt Kongregacji 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramen-
tów. „Kiedyś byliśmy na spotkaniu Za-
rządu w Warszawie i była tam promocja 
książki kard. Saraha. Pomyśleliśmy 
wtedy, że może by kardynała zaprosić 
na ten jubileusz – wspomina ks. Lata-
wiec – Z początku nie wierzyliśmy do 
końca, że uda się to zrobić, ale podjęli-
śmy to wyzwanie, napisaliśmy zapro-
szenie z programem, który chcielibyśmy, 
aby był realizowany i otrzymaliśmy pozy-
tywną odpowiedź. Podjęliśmy 9-cio 
miesięczną modlitwę różańcową. Każ-
dego dnia modliliśmy się na różańcu, 
aby doszło do skutku to spotkanie, bo 

wiemy doskonale, że można planować, 
a w ostatniej chwili może się coś zmie-
nić, ale udało się, dziś kardynał będzie z 
nami w Częstochowie”. 
 
„Cieszymy się ogromnie ponieważ uwa-
żam, że to jest prorok XXI w., który 
może nam o pewnych zagrożeniach 
powiedzieć, ale również pokazać nam 
drogę wyjścia, drogę, którą powinniśmy 
się kierować jako nauczyciele, dyrekto-
rzy szkół katolickich, i to jest bardzo 
ważne. W dzisiejszym świecie różnych 
prądów i informacji łatwo się zagubić i 
ważne jest, aby ktoś nam o tym powie-
dział, więc cieszymy się ogromnie, że on 
będzie z nami” – dodał przewodniczący 
Rady Szkół Katolickich. 
 
Kard. Robert Sarah będzie przewodni-
czył Mszy św. w jęz. łacińskim w bazyli-
ce jasnogórskiej w piątek, 15 listopada. 
Następnie wygłosi konferencje zatytuło-
wane: „Kościół – kryzys i odnowa” oraz 
„Misja katolickiego wychowawcy”. W 
programie Forum przewidziano też wy-
kłady ks. prof. Waldemara Chrostow-
skiego na temat: „Wychowanie jako 
aspekt świadectwa – perspektywa biblij-
na”. 
 
„Świadectwo jest silne i potrzebne tam, 
gdzie człowiek jest sobą, czyli ono jest 
przejawem silnej, dobrej, dojrzałej toż-
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samości – powiedział nawiązując do 
tematu swojej konferencji ks. prof. Wal-
demar Chrostowski – W naszych cza-
sach bardzo potrzeba dojrzałych, mą-
drych, roztropnych chrześcijan, potrzeba 
ich bardziej niż kiedykolwiek do tej pory, 
bo tylko oni są w stanie dać wiarygodne 
świadectwo o Jezusie Chrystusie i tylko 
oni są w stanie również podjąć odpo-

wiedzialność za te wszystkie zobowią-
zania, które z Ewangelii wynikają”. 
 
„W swojej refleksji chciałbym cofnąć się 
do Pisma Świętego, które jest podsta-
wowym źródłem dla wiary chrześcijań-
skiej – podkreślił ks. prof. Chrostowski – 
Jeżeli chcemy coś zrozumieć, to musimy 
cofnąć się do samych początków, mu-

simy cofnąć się do źródeł i jeżeli chcemy 
zrozumieć, kim jesteśmy, to nie możemy 
na nas samych, i na chrześcijaństwo, i 
na Kościół patrzeć oczami świata, tylko 
musimy na świat spojrzeć oczami Jezu-
sa Chrystusa i Kościoła. Dlatego ten 
powrót do Pisma Świętego jest tak nie-
zbędny”.o. Stanisław Tomoń  

 Za: www.jasnagora.com  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

KAPITUŁA CÓREK ŚW. FRANCISZKA SERAFICKIEGO  
 

Od 12 do 16 listopada obradowała w Sandomierzu XV Kapituła 
Generalna Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego. 
Zadaniem kapituły było podsumowanie mijającej kadencji do-
tychczasowego zarządu oraz wybory nowych władz. Pięcio-
dniowe obrady prowadzone były pod hasłem „Ufając mocy 
Bożego Ducha”. 
 
15 listopada Kapituła dokonała wyboru przełożonej generalnej, 
którą została s. Katarzyna Victoria Kwiatkowska, oraz zarządu 
zgromadzenia w składzie: s. Urszula Kuźnia – wikaria general-
na, s. Jadwiga Daniela Chwałek  – radna generalna, s. Marze-
na Maria Wągrodzka – radna generalna, s. Halina Klara Rad-
czak – radna generalna. 
 
Kapitułę zakończyła Msza św. dziękczynna pod  Przewodnic-
twem Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza 
z udziałem ks. prał. Jerzego Dąbka, wikariusza generalnego, 
ks. kan. Leona Siweckiego, wikariusza biskupiego 
ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia 
apostolskiego oraz księży z Sandomierza. 
 
Biskup Nitkiewicz nawiązał w kazaniu do obchodzonego w tym 
dniu wspomnienia Matki Bożej Miłosierdzia, czczonej 
w ostrobramskim wizerunku. Powiedział, że chociaż w polskich 
domach nie brakuje obrazów Matki Bożej, powinna być Ona 
bardziej obecna w codziennym życiu przez modlitwę 
i naśladowanie. Mówiąc o różnych trudnościach z jakimi musi 
mierzyć się Kościół, Biskup Sandomierski zachęcił 
do inspirowania się postawą Najświętszej Maryi Panny w jej 
oddaniu i zawierzeniu Bogu. 
 
– Biblijny obraz nielicznych sprawiedliwych przez których Bóg 
urzeczywistnia swoje zbawienie, nabiera szczególnej aktualno-
ści dzisiaj wobec zmniejszającej się dramatycznie liczby powo-
łań. Powinniśmy wytrwale modlić się w tej intencji, pracować 
z młodymi i szczerze z nimi rozmawiać. Mamy jednocześnie 
kochać i pracować pomimo różnych przeciwności, zawierzając 

Chrystusowi nasze plany i działania. Za wielką miłość do Boga 
i Kościoła pragnę podziękować dzisiaj gorąco siostrze Klarze. 
Życzę jednocześnie siostrze Victorii, wybranej wczoraj 
na nową przełożoną generalną, aby po prostu dalej kochała, 
nie zważając ani na koszty, ani na żadne ludzkie reakcje lub 
ich brak. Na takiej miłości, hojnej i bezinteresownej, polega 
prawdziwe podobieństwo do Chrystusa i Maryi Matki Miłosier-
dzia, a przez to również skuteczność naszej służby – powie-
dział biskup. 
 

 
Nowy zarząd Zgromadzenia 

 
Zgromadzenie Córek świętego Franciszka Serafickiego zostało 
założone w 1928 r. przez bł. ks. Antoniego Rewerę, kapłana 
diecezji sandomierskiej. Zgodnie z zamysłem założyciela jest 
ono oparte na Regule III Zakonu Św. Franciszka. Główne źró-
dło życia wewnętrznego sióstr i ich gorliwości w życiu czynnym 
stanowi „cześć i naśladowanie św. Franciszka Serafickiego, 
jako najświętszego naśladowcy życia Jezusa i gorącego czci-
ciela Maryi”. Obecnie siostry katechizują dzieci i młodzież, 
spełniają funkcję organistek i zakrystianek, pracują w kuriach 
diecezjalnych, prowadzą domy rekolekcyjne oraz posługują 
na plebaniach. Dom Generalny Zgromadzenia znajduje się 
w Sandomierzu.             Za: www.diecezjasandomierska.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

WARSZAWSKA UCZTA 
Z MACIEJEM SARBIEWSKIM SJ 

 

Dnia 16 listopada odbywał się w War-
szawie XI Dzień Macieja K. Sarbiew-
skiego SJ. Organizatorami wydarzenia 
byli: Dział Oświatowy Zamku Królew-
skiego w Warszawie, Academia Euro-
paea Sarbieviana i Jezuici. Spotkania 

odbywały się w zabytkowych pomiesz-
czeniach Pałacu Pod Blachą Zamku 
Królewskiego i w Sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej w Warszawie. Zgroma-

dziły grono ludzi interesujących się poe-
zją jezuicką, zwłaszcza postacią i twór-
czością M. K. Sarbiewskiego (1595-
1640) oraz muzyką dawną.  
 

 

W pierwszej części, która odbywała się 
na Zamku, kustosz Daniel Artymowski 
przybliżył życie dworskie czasów króla 
Władysława IV, przedstawiając na tym 
tle postać kaznodziei królewskiego, 
Macieja Sarbiewskiego oraz biskupa 
płockiego Stanisława Łubieńskiego, z 
którym jezuicki poeta przyjaźnił się i 
korespondował. Świetną ilustracją tego 
tematu była teatralna inscenizacja roz-
mowy biskupa, którego zagrał Jacek 
Pacocha, z jezuitą, w którego postać 
wcielił się Grzegorz Gierak z Teatru 
Atlantis, zaś kustosz Daniel Artymowski 
był tam współczesnym moderatorem 
dysputy. 

http://www.jasnagora.com/
http://www.diecezjasandomierska.pl/
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Druga część wieczorna w Sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej rozpoczęła się 
Mszą św., podczas której przybyłych 
gości ciepło powitał o. Lesław Ptak, 
kustosz Sanktuarium, zaś o. Krzysztof 
Dorosz w homilii przybliżył tematy wier-
szy Sarbiewskiego.  
 
O działalności i o nowych inicjatywach 
Stowarzyszenia Academia Europaea 
Sarbieviana opowiedziała dr Teresa 
Kaczorowska, prezes tej organizacji. 

Następnie rozpoczął się wieczór poetyc-
ko-muzyczny: „Podążając za mistrzem”, 
oparty na XVIII-wiecznych tłumacze-
niach poezji Sarbiewskiego, dokonanych 
przez jezuitów z Połocka: Andrzeja 
Czyża, Ludwika Grabczyńskiego, Józefa 
(Jozafata) Mikułowskiego, Jozafata 
Samuyłło. Obok poezji, znakomicie 
prezentowanej przez Macieja Gąsiorka, 
aktora Teatru Rampa, pięknie w prze-
strzeni świątyni zabrzmiała muzyka XVI i 
XVII wieku, wykonywana przez Annę 

Urszulę Kucharską i Agnieszkę Szwaj-
gier. Wieczór poświęcony Sarbiewskie-
mu stał się wyjątkową okazją, aby po-
słuchać pięknego, poetyckiego słowa, a 
także muzyki wykonywanej na takich 
historycznych instrumentach, jak wirgi-
nał, flety podłużne, szałamaja, krzywuła, 
cornamuse. Ci, co dotrwali do końca 
koncertu, podkreślali, że była to dla nich 
duchowa i artystyczna uczta z Sarbiew-
skim.                           Za: www.jezuici.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

100-LECIE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK W ŁODZI 
 
W katedrze św. Stanisława Kostki odbyło się dziś dziękczynie-
nie za 100 lat obecności Sióstr Służebniczek Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanie Poczętej na terenie Łodzi i Archidie-
cezji Łódzkiej. W uroczystościach jubileuszowych, którym 
przewodniczył arcybiskup Grzegorz Ryś oraz arcybiskup senior 
Władysław Ziółek wzięły udział Siostry, które dziś jak i przed 
laty posługiwały w Kościele Łódzkim. 
 
– Dziękujemy Panu Bogu za Siostry, które mają w sobie ten 
charyzmat, który jest owocem poznania upodobań Bożych, 
miłości Bożej, priorytetów Boga. Życzymy siostrom rozpalenia 
w sobie tego charyzmatu, bo On jest bardzo potrzebny! Bardzo 
Siostrom dziękuję za to, coście przez te 100- lat tu wniosły! A 
kto dziękuję, to dwa razy prosi, tak więc prosimy o ciąg dalszy! 
– mówił abp Ryś. 
 
– Są ludzie, którzy widzą taką twarz Boga, którzy widzą taką 
jego skłonność – widzą to pierwszeństwo, które Bóg przyznaje 
w swoim sercu ludziom biednym poszkodowanym cierpiącym, 
słabym. Są ludzie, którzy czytają takiego Boga, znają taką 
Jego twarz, znają takie jego serce. Takim człowiekiem był 
Edmund Bojanowski ! On czuł, że trzeba stanąć po stronie 
tych, którzy są najsłabsi. Trzeba stanąć po stronie dzieci, nie 
tych dzieci, które wszystko maja, bo rodzice potrafią o nich 
zadbać, ale trzeb stanąć po stronie tych dzieci, które są małe, 
które są dotknięte miejscem, w którym się urodziły, możliwo-
ściami w których wzrastały lub brakiem możliwości w których 
musiały rosnąć.- zauważył w homilii łódzki pasterz. 
 
Odwołując się do historii Archidiecezji ksiądz arcybiskup po-
wiedział – Siostry, które tu przyszły 100 lat temu, dokonały w 
swoim życiu wyboru ubogich. Przyjść do katolickiej Łodzi 100 
lat temu, to nie oznaczało przyjść na pałace, to nie oznaczało 
przyjść do bogatej społeczności. Katolicka społeczność Łodzi, 
to była społeczność robotnicza, uboga. Zaprosił tu Siostry, nie 

kto inny, jak człowiek wyczulony na kwestię społeczną, czło-
wiek, który potem został pierwszym biskupem utworzonej tu 
diecezji – ks. Tymieniecki. On miał w sobie to, co Jan Paweł II 
nazwał wyobraźnią miłosierdzia. On szukał konkretnych spo-
sobów zaradzania biedzie – biedzie rozmaitej! – dodał kazno-
dzieja. 
 
– Do dzisiaj służebniczki są w Łodzi po stronie tych, którzy są 
mali i ubodzy! Siostry są z chorymi w DPS-ie i w przedszko-
lach, które prowadzą. To jest właśnie to- stać po stronie ma-
łych. Taki jest Pan Bóg – stoi po stronie małych. – podkreślił 
arcybiskup. 
 

 
 
Na terenie Archidiecezji Łódzkiej znajduje się osiem domów 
zakonnych Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. Niepo-
kalanie Poczętej. Siostry podejmują rozmaite posługi między 
innymi prowadzą: trzy przedszkola, a także Dom Pomocy Spo-
łecznej, są także archiwistkami, kancelistkami, katechetkami, 
księgowymi, organistkami, pielęgniarkami oraz zakrystiankami. 
Przed laty Zgromadzenie w Łodzi prowadziło również domy 
dziecka oraz podejmowało posługę w Wyższym Seminarium 
Duchownym, a także w rezydencji łódzkich ordynariuszy. 

                                                             Za: www.niedziela.pl     

________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOWY ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII 
U BONIFRATRÓW W KRAKOWIE 
 
Choroba i cierpienie wprowadzają nas w 
tajemnicę człowieczeństwa – mówił 
metropolita krakowski podczas poświę-
cenia Oddziału Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii w krakowskim Szpitalu 
Zakonu Bonifratrów. 
 
Otwierany Oddział Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii stanowi uwieńczenie 
dynamicznej pracy, mającej na celu 

dostosowanie placówki do obowiązują-
cych przepisów sanitarnych, ale też 
poprawę jakości realizowanych świad-
czeń i komfortu pacjentów, zgodnie z 
zawołaniem Świętego Jana Bożego, 
które jest także misją Szpitala: „Czyńmy 
dobro”. 
 
Arcybiskup, w wygłoszonym słowie, 
odniósł się do sytuacji człowieka chore-
go i tych wszystkich, którzy troszczą się 
o poprawę jego zdrowia. – Choroba i 
cierpienie wprowadzają nas w tajemnicę 
człowieczeństwa. Bardzo ważne jest, 
żeby nie pozostać tylko na etapie samej 

diagnozy, ale dotrzeć do człowieka, 
przez którego można odkryć samego 
Boga – źródło wszelkiego istnienia i 
ludzkiego życia. Przez cierpienie i po-
moc okazywaną chorym, odkrywamy w 
sobie wielką godność istot stworzonych 
na Boże podobieństwo i obraz – podkre-
ślił. 
 
Metropolita przypomniał, że bonifratrzy 
przybyli do Krakowa dokładnie 400 lat 
temu i od samego początku cieszyli się 
wielkim szacunkiem. Służąc drugiemu, 
napotykali po drodze na wiele trudności, 
ale zawsze ich głównym celem było 

http://www.jezuici.pl/
http://www.niedziela.pl/
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niesienie pomocy. – Życzymy wam, 
drodzy Bracia Bonifratrzy, a także tym, 
którzy tu pracują i szukają pomocy w 
swoich niepokojach i cierpieniach, żeby 
można było odkrywać w tym miejscu 
wielkość każdego człowieka i wielkość 
Boga – Tego, który obdarza nas życiem 
jako wielkim skarbem i który jest Panem 
życia. Niech te nowe oddziały służą 
ludziom jak najbardziej owocnie – mówił 
na zakończenie. 
 
Brat Prowincjał Łukasz Dmowski zwrócił 
uwagę, że w najbliższą niedzielę przy-
pada Światowy Dzień Ubogich, a pa-
cjenci szpitala w specyficzny sposób 
doświadczają ubóstwa, które polega na 
zależności od drugiego człowieka. Po-
dziękował pracownikom za ogromną 
życzliwość i troskę o chorego, a także 
wyraził wdzięczność wszystkim, którzy 

przyczynili się do otwarcia nowych od-
działów. Przypomniał również słowa 
papieża Franciszka, który podczas au-
diencji dla kapituły generalnej zakonu, 
prosił braci, aby ich szpitale – tak jak w 
przypowieści o miłosiernym Samarytani-
nie – były gospodami, życzliwie gosz-
czącymi chorych. 
 

 
 
W uroczystości wzięli udział: Brat Pro-
wincjał Zakonu Bonifratrów, Rada Nad-

zorcza, Przeorzy, Dyrektorzy dzieł boni-
fraterskich (szpitali i domów pomocy 
społecznej), Dziekan, Proboszcz, Dyrek-
torzy Małopolskiego Oddziału Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, Dyrektorzy 
krakowskich szpitali, współpracujący z 
placówką, wykonawca, projektant oraz 
pracownicy szpitala. 
 
Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie 
jest placówką medyczną, która nieprze-
rwanie świadczy opiekę nad chorymi od 
1609 roku. W latach pięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia został nieprawnie 
zabrany Zakonowi i upaństwowiony. Do 
Zakonu powrócił 1 stycznia 1997 roku. 
Obecnie, działa w nim 5 oddziałów i 2 
bloki operacyjne, laboratorium, pracow-
nie radiodiagnostyki, apteka oraz porad-
nie przyszpitalne.   Za: www.diecezja.pl   

________________________________________________________________________________________________________ 
 

ŚREDNIOWIECZNE KRUŻGANKI W PEŁNEJ KRASIE 
 
Od roku 2017 prowadzony jest projekt renowacji i konserwacji 
krużganków klasztornych znajdujących się w Klasztorze Fran-
ciszkanów w Krakowie.3-letni projekt generalnego remontu i 
pełnej konserwacji zaowocował konkretnymi zmianami. 
 
Głównymi problemami z jakimi musieli zmierzyć się bracia 
mieszkający w klasztorze i osoby przygotowujące projekt re-
nowacji krużganków były liczne tłuste zabrudzenia, ubytki i 
zarysowania na partiach ścian, zniszczenia i ubytki na elemen-
tach drewnianych, kamiennych, katastrofalny stan malowideł, 
złuszczona warstwa malarska, białe wysolenia, liczne rozwar-
stwienia i spękania, obrazy mocno zabrudzone, liczne otwory 
po drewnojadach, ubytki warstw malarskich, utłuczenia i za-
drapania na całej powierzchni obrazów, zniszczona posadzka, 
utrudniająca poruszanie się, zwłaszcza osobom starszym i 
niepełnosprawnym oraz uniemożliwiająca realizację imprez 
kulturalnych, brak możliwości udostępniania zwiedzającym i 
dogrzania krużganków w okresie zimowym, z uwagi na ubytki 
w witrażach, temperatura wynosiła ok. +2 ̊C. 
 
Prace konserwatorskie przy elementach wystroju i wyposaże-
nia w krużgankach Klasztoru Franciszkanów w Krakowie obję-
ły: renowację i konserwację wypraw gładkich ścian i sklepień 
ostrołukowych z ceglanymi żebrowaniami i detalami kamien-
nymi, polichromie ścienne, pełną konserwację portretów bisku-
pów krakowskich – obrazy i obramienia, elementy kamienne: 
portale, epitafia, detale, parapety, wymianę posadzki kamien-
nej i renowację nakryw, uzupełnienie i renowację drewnianych i 
metalowych drzwi oraz krat. 
 
Wykonano nowe zewnętrzne szklenie osłonowe witraży i ich 
pełną konserwację. Celem prac konserwatorskich we wnętrzu 
krużganków było przywrócenie pierwotnej estetyki wystroju z 
uwzględnieniem wpływu „patyny czasu”. Wykonane prace 
zostały przeprowadzone z pełnym poszanowaniem oryginal-
nych dekoracji. Podstawowym, a zarazem nadrzędnym celem 
konserwacji, była interwencja powstrzymująca destrukcyjne 
czynniki wpływające na obiekt. Renowacja detali kamiennych, 
portali epitafiów, tablic pamiątkowych pozwoliła na uchronienie 
dalszej ich destrukcji. 
 
Ze względu na zniszczenia dolnych partii niektórych ścian, 
zwłaszcza zachodniego skrzydła, wykonano osuszenie i do-

datkową izolację wewnątrz i na zewnątrz obiektu od strony 
klasztornego wirydarza. 
 
Równolegle z pracami wykonywanymi wewnątrz krużganków, 
prowadzone są prace renowacyjne elewacji wirydarza klasz-
tornego, wraz z przygotowaniem nowych opasek odwadniają-
cych i okładzin z piaskowca. 
 

 
 
Obecnie wykonywane są prace związane z montażem sieci 
WIFI i aplikacji, dzięki którym będzie można w łatwy sposób 
poruszać się po krużgankach i uzyskać informacje, na wła-
snym smartfonie, o danym fragmencie obiektu. Dostępne będą 
również informacje na panelach /kioskach/ multimedialnych 
dostępne w 7 językach. Ostateczne zakończenie prac plano-
wane jest na przełom kwietnia i maja 2020 roku. 
 
Tak wielki projekt mógł zostać zrealizowany tylko dzięki współ-
pracy wielu życzliwych nam osób pracujących w Urzędzie 
Miasta Krakowa, Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, Mało-
polskim Urzędzie Marszałkowskim, Małopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim Konserwatora Zabytków. Nie sposób zapomnieć 
o tych, którzy współfinansują cały projekt – serdecznie dzięku-
jemy: Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa, 
Funduszom Europejskim Małopolski, Gminie Miejskiej Kraków, 
Totalizatorowi Sportowemu, Fundacji Lotto, innym fundacjom, 
spółkom i wielu prywatnym darczyńcom, dzięki  którym ten 
ogrom prac mógł zostać wykonany. O. Łukasz Brachaczek    

Za: www.franciszkanie.pl  

http://www.diecezja.pl/
http://www.franciszkanie.pl/


12-18 listopada 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              46/2019 (559)

 7 

 

STEMPEL POCZTOWY 
KU CZCI O. WARZECHY 

 
„Okolicznościowy stempel z okazji stule-
cia urodzin kandydata na ołtarze – sługi 
Bożego o. Rudolfa Warzechy (1919-
2019) – wydała Poczta Polska. 14 listo-
pada 1919 r. w podwadowickiej wsi 
Bachowice przyszedł na świat Stanisław 
Warzecha, późniejszy o. Rudolfa od 
Przebicia Serca św. Teresy, karmelita 
bosy, dziś kandydat na ołtarze, chary-
zmatyczny spowiednik i kierownik du-
chowy. 
 
Rocznicowe uroczystości zaplanowano 
na niedzielę Chrystusa Króla, 24 listopa-
da br., w sanktuarium św. Józefa w 
Wadowicach. Jak poinformował o. 
Szczepan T. Praśkiewicz OCD, postula-
tor w procesie beatyfikacyjnym, w kwate-
rze karmelitańskiej wadowickiego cmen-
tarza parafialnego zostały wykonane 
niedawno prace na miejscu pierwotnego 
pochówku sługi Bożego.  

 
„Dawna marmurowa tablica została 
wymieniona i uzupełniona informacją, że 
doczesne szczątki kandydata na ołtarze 
w dniu 1 marca br. zostały przeniesione 
do kościoła klasztornego. Wydano także 
upamiętniającą stulecie urodzin o. Ru-
dolfa pocztówkę, przywołującą zasadni-
cze miejsca i daty związane z jego ży-
ciem i posługą” – podsumował karmelita. 
 
W dzień urodzin sługi Bożego, miesz-
kańcy Bachowic modlli się o beatyfikację 
pochodzącego stąd zakonnika. Eucha-
rystii przewodniczył ks. Wojciech Wa-

rzecha, bratanek sługi Bożego. W miej-
scowej szkole zorganizowano konkurs 
wiedzy o ojcu Rudolfie, okolicznościową 
wystawa i akademię. W niedzielę, 17 
listopada br. w kościele parafialnym w 
Bachowicach na wszystkich Mszach św. 
kazania o ojcu Rudolfie głosił o. Praś-
kiewicz.  

 
Natomiast Eucharystii 24 listopada o 
godz. 14.00 w klasztorze karmelitów 
bosych na Górce w Wadowicach będzie 
przewodniczył proboszcz bachowicki, ks. 
Jerzy Skórkiewicz, a homilię wygłosi o. 
Tadeusz Florek, prowincjał Krakowskiej 
Prowincji Karmelitów Bosych. 
 
O. Rudolf Warzecha po ukończeniu 
niższego seminarium w wadowickim 
Karmelu na „Górce”, został kapłanem 
karmelitańskim. Dał się poznać jako 
gorliwy duszpasterz dzieci, młodzieży, a 
także wychowawca zakonny, opiekun 
chorych, spowiednik i kierownik ducho-
wy, apostoł szkaplerza karmelitańskiego, 
krzewiciel kultu św. Józefa i św. Rafała 
Kalinowskiego. 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KATOLICKI KOMENTARZ DO PISMA ŚWIĘTEGO – OSOBISTY TOWARZYSZ W LEKTURZE SŁOWA 
 
Do rąk polskich czytelników trafił pierwszy z siedemnastu prak-
tycznych, przyjaznych, rzetelnych tomów nowej serii Wydaw-
nictwa W drodze – "Katolicki Komentarz do Pisma Świętego". 
Zgodnie z układem Biblii serię rozpoczął tom "Ewangelii według 
św. Mateusza. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego". 
 
Prezentacja pierwszego tomu serii odbyła się 13 listopada 
2019 roku w Centrum Medialnym KAI. W spotkaniu wzięli 
udział: ks. prof. Waldemar Chrostowski – biblista z UKSW, 
Dariusz Kowalski – aktor, o. Tomasz Grabowski OP – prezes 
Wydawnictwa W drodze. Rozmowę poprowadziła redaktor TVP 
Paulina Guzik. 
 
– Pierwszy tom polskiego wydania wielotomowego Katolickiego 
Komentarza do Pisma Świętego świadczy, że autorzy, a także 
tłumaczka i Wydawnictwo W drodze, wychodzą naprzeciw 
stałemu zapotrzebowaniu na owocne studiowanie 
i przeżywanie – osobiście i we wspólnocie – bogactwa i głębi 
Słowa Bożego utrwalonego przez ludzi na kartach Nowego 
Testamentu – powiedział ks. prof. Waldemar Chrostowski. 
 
Kilka lat temu znani i cenieni naukowcy ze Stanów Zjednoczo-
nych rozpoczęli pracę nad serią przeznaczoną dla wiernych 
XXI wieku. I to właśnie dzięki nim, a także determinacji ojców 
dominikanów i uprzejmości sponsorów Komentarz Katolicki 
do Pisma Świętego doczekał się wydania w języku polskim. – 
Zdając sobie sprawę z ogromnej wartości i przydatności tych 
publikacji, zdecydowaliśmy się skorzystać z tego dorobku 
i udostępnić ich przekłady polskiemu czytelnikowi. Zgodnie 
z nauką papieża Franciszka najlepszym sposobem poznawa-
nia Boga jest świadoma i regularna lektura żywego Słowa. 
Wierzymy, że nasza seria będzie najlepszą odpowiedzią 
na potrzeby świeckich i duchownych chcących dogłębnie stu-
diować Biblię w sposób integrujący Pismo Święte z doktryną 

Kościoła, kultem i życiem codziennym – powiedział o. Tomasz 
Grabowski OP, prezes Wydawnictwa W drodze. I dodał – Ko-
lejne tomy serii planujemy wydać na przestrzeni pięciu lat. 
W pierwszej kolejności, w 2020 roku, ukażą się komentarze 
do pozostałych trzech Ewangelii: według św. Marka (marzec), 
św. Łukasza (sierpień), św. Jana (listopad). 
 
O unikalności serii stanowi po pierwsze fakt przytaczania 
przez autorów osiągnięć biblistów. Nie zagłębiają się oni 
w dyskusję, ale prezentują wnioski, które są najbardziej uza-
sadnione i dość powszechnie akceptowane przez biblistów. 
Po drugie, wskazują na użycie tekstu w tradycji Kościoła. Obfi-
cie odwołują się do Ojców Kościoła, Katechizmu i dogmatów. 
Po trzecie, wyjaśniają tekst tak, by łatwo można było przełożyć 
go na praktykę życia i modlitwy. Dzięki temu czytelnik nie musi 
być studentem biblistyki ani teologiem, księdzem 
czy katechetą, żeby oprzeć się na przystępnej i rzetelnej inter-
pretacji Biblii przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi Soboru 
Watykańskiego II. 
 
Połączenie rzetelnych studiów i prostego języka, które charak-
teryzują twórczość Edwarda Sri, Scotta Hahna, Mary Healy 
znajduje swoje odzwierciedlenie w Katolickim Komentarzu 
do Pisma Świętego. Dzięki ich pracy jest on realną pomocą 
zarówno w osobistej lekturze Pisma, jak i w prowadzeniu krę-
gów biblijnych, katechez i przy głoszeniu kazań. Dodatkowo 
oryginalny format, funkcjonalna oprawa oraz dwukolorowy 
skład tekstu sprawiają, że lektura komentarza jest wzbogacają-
ca i przyjazna w obiorze. 
 
Każdy z tomów został napisany przez ekspertów działających 
na styku nauki i duszpasterstwa, czerpiących z doświadczenia 
popularyzacji teologii. Zależy im, żeby czytelnik mógł jak najle-
piej skorzystać z objawionych prawd, bez poświęcania czasu 
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na przebijanie się przez fachowe podręczniki lub konieczności 
bazowania na interpretacjach serwowanych przez  charyzma-
tycznych kaznodziejów. 
 
Roger J. Landry – amerykański kapłan napisał: Nie można 
zostać kompetentnym lekarzem ani pielęgniarką, nie znając 
doskonale ludzkiej anatomii. Nie można zostać sędzią ani 
prawnikiem, nie znając prawa. Nie można zostać sportowcem 
lub sędzią sportowym, nie znając zasad danej dyscypliny. Ana-
logicznie – jakie jest prawdopodobieństwo, że osoba, któ-
ra nie czyta regularnie Pisma Świętego i go nie rozumie, zosta-
nie dobrym chrześcijaninem? Aby poznać Chrystusa, musimy 
poznać Pismo Święte. Musimy wiedzieć, co Jezus robił i co 
mówił, musimy znać przepowiednie dotyczące Jego osoby 
i wiedzieć, w jaki sposób Kościół oraz apostołowie wcielali Jego 
słowa w życie. 
 
Jedną ze świeckich osób, które są przykładem życia Słowem 
jest Dariusz Kowalski – wybitny polski aktor, który 
tak wspomina początki swojej przygody z Pismem Świętym – 
Moja Biblia swoje odstała na półce do momentu kiedy 13 lat 
temu nocowaliśmy u znajomych – protestantów. Wstałem rano 
i zobaczyłem gospodarza domu w kuchni przy stole 
nad Pismem Świętym. Powiedział mi wtedy: musiałem coś 
skonsultować z Tatą. To świadectwo było dla mnie takim im-
pulsem, że od tego momentu nie ma dla mnie dnia bez Słowa. 
Słowa tego codziennego, ale też pogłębionego 
na rekolekcjach, spotkaniach, czy nawet w projektach zawo-
dowych. 
 
Dokumenty Soboru Watykańskiego II nawoływały do częstego 
czytania Biblii. Regularna lektura Pisma, jak pokazują przykła-
dy świadków, zwiększa szanse na jego zrozumienie oraz bycie 
coraz bardziej świadomym i dobrym chrześcijaninem. Warto 
korzystać z tego dobra. Warto pomóc w tym sobie lekturą rze-
telnego komentarza.  

 
 
Patronat medialny nad Komentarzem objęli: „Gość Niedzielny”, 
KAI, eKai, Stacja7, wiara.pl, dominikanie.pl. Partnerem wyda-
nia został „Tygodnik Powszechny”. Za: www.info.dominikanie.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

REDEMPTORYSTA KLERYCKIM 
MISTRZEM W TENISIE STOŁOWYM 

 
Nasz kleryk, br. Robert Borzyszkowski 
CSsR, obronił mistrzowski tytuł w czasie 
XXII Mistrzostwach Polski Wyższych 
Seminariów Duchownych i Zakonnych w 
tenisie stołowym ktore odbyły się w 
dniach 13-14 listopada 2019 r. w Czę-
stochowie. Serdecznie gratulujemy! 
Przez dwa dni w naszym budynku 
mieszkało, modliło się i rywalizowało 
blisko 60 alumnów z całej Polski. Zwień-
czeniem rozgrywek był koncert zespołu 
TGD, który zgromadził wielu wiernych 
spragnionych radosnego uwielbienia 
Jezusa. 
Zawody jak co roku, odbywały się w 
dwóch kategoriach. Pierwszego dnia(13 
listopada) miały miejsce rozgrywki dru-
żynowe. Podobnie jak przed rokiem 
zwycięska okazała się drużyna WSD 

Kielce, która w finale pokonała alumnów 
z Kalisza. Ku uciesze stałych mieszkań-
ców naszego budynku, reprezentacja 
gospodarzy zajęła trzecie miejsce. 
 

 
 
W turnieju indywidualnym(14 listopada), 
podobnie jak w zawodach drużynowych, 
mieliśmy podobny przebieg jak rok temu. 
Tytuł Mistrza Polski WSD w tenisie sto-
łowym ponownie przypadł klerykowi 
Robertowi Borzyszkowskiemu (WSD 
Redemptorystów), który ponownie w 
finale pokonał Grzegorza Chlewickiego, 

który reprezentował WSD Kielce. Brąz 
przypadł reprezentantowi WSD Salwato-
rianów. Kleryk Damian Kokocha w me-
czu o trzecie miejsce pokonał kl. Łuka-
sza Cyrnka (WSD Rzeszów). Najlepszy 
z reprezentacji gospodarzy okazał się 
diakon Zbyszek Wojtysek, który uplaso-
wał się na 7 pozycji. 
 
Czwartkowego wieczoru miała miejsce 
Najświętsza Eucharystia kończąca za-
wody. Przewodniczył jej ksiądz wicerek-
tor Adam Fogelman, który podkreślał w 
homilii ważność zmagań sportowych w 
kontekście rozwoju duchowego i ludz-
kiego każdego z alumnów. Finałowym 
akcentem całych mistrzostw był koncert 
zespołu TGD, który przyciągnął do na-
szego kościoła tłumy. Z pewnością każ-
dy uczestnik tego wydarzenia przybliżył 
się do nieba, jak podkreślali sami artyści.  

Za: www.redemptor.pl  

 

http://www.info.dominikanie.pl/
http://wsd.redemptor.pl/
http://wsd.redemptor.pl/
http://www.redemptor.pl/
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Refleksja tygodnia 
 
 

 

POLAK W CHINACH PRZED NARODZINAMI MARCO POLO 
 

 

18 listopada 1247 roku, na siedem (!) lat przed narodzinami 
słynnego podróżnika Marco Polo, franciszkanie Jan z Pian del 
Carpine i Benedykt Polak powrócili do Lyonu? Skąd? Z dworu 
wielkich chanów mongolskich, na który udali się z polecenia 
papieża Innocentego IV. 
 
Wielki wenecki podróżnik i gawędziarz Marco Polo już na po-
czątku swojej księgi „Opisanie świata” stwierdza, wspominając 
swoją podróż na Wschód, że od kiedy Pan Bóg stworzył Ada-
ma, nie było na świecie człowieka, który by tyle cudowności 
widział co on. Trudno ocenić, ile cudowności widzieli francisz-
kanie Jan z Pian del Carpine i Benedykt Polak podczas podob-
nej wyprawy, ale pewne jest, że zdążyli z niej szczęśliwie wró-
cić do domu siedem lat przed narodzinami sławnego Wenecja-
nina. Franciszkańscy wysłannicy Innocentego IV odbyli swą 
podróż do chana Gujuka w Karakorum w latach 1245-1247, 
natomiast Marco Polo przyszedł na świat w roku 1254, a w 
podróż do chana Kubilaja jako siedemnastolatek wyruszył wraz 
z ojcem Niccolò i stryjem Matteo w 1271 roku. Jego dzieło 
spisane w genueńskiej niewoli przez Rusticella z Pizy – jak 
sam tłumaczy – trochę dla zabicia czasu, trochę dla uciechy 
czytelnika, stało się niewątpliwie jednym z najpoczytniejszych 
tekstów w historii. Wystarczy wspomnieć, że sam Krzysztof 
Kolumb dysponował jednym z egzemplarzy, na którym poczynił 
notatki podczas swoich wypraw, a który do dziś przechowywa-
ny jest w Sewilli. Trzeba jednak pamiętać, że pierwsze infor-
macje o ziemiach Wielkiego Imperium Mongolskiego z opisami 
podróży, zwyczajów, zachowań dają świadectwa franciszkań-
skich emisariuszy papieskich. 
 
[…] Papież Innocenty IV miał poważny problem. W ekskomuni-
kowanym imperatorze Fryderyku II nie mógł szukać oparcia, a 
wieści o nieokiełznanych najeźdźcach ze Wschodu nie napa-
wały nadzieją. Atmosferę horroru podgrzewała tajemniczość 
wojowników, pojawiających się niczym Jeźdźcy Apokalipsy, 
potrafiących przebyć w jedną dobę odległość nawet stu kilome-
trów. Nie znano ich kultury, wierzeń, zwyczajów, taktyki wojen-
nej, planów, aspiracji. Średniowieczni skrybowie – bazując na 
własnych obserwacjach i na nie zawsze do końca wiarygod-
nych opowieściach – próbowali charakteryzować tę zatrważa-
jącą i niebezpieczną hordę, pustoszącą kolejne połacie chrze-
ścijańskiej ziemi. Benedyktyński kronikarz Matteo Paris z 
Sant’Albano w 1240 roku pisał o nich, że są odczłowieczeni, 
bardziej przypominają bestie niż ludzi, sycą się krwią, pożerają 
psie i ludzkie mięso, ubrani w skóry, niskiego wzrostu, masyw-
nej budowy, krzepcy, zwarci, w boju niezwyciężeni. 
 
Summus Pontifex zaniepokojony sytuacją chrześcijańskiej 
Europy, jeszcze przed zwołaniem soboru Lyońskiego, przeka-
zał bullę „Cum non solum” z 13 marca 1245 roku skierowaną 
do władcy Mongołów legatowi, którym został zasłużony już 
wtedy franciszkanin Jan. Urodził się w Pian del Carpine nieo-
podal Perugii, był rówieśnikiem świętego Franciszka z Asyżu, 
jednym z pierwszych jego towarzyszy i jednym z najaktywniej-
szych misjonarzy i krzewicieli minoryckiego stylu życia. Znalazł 
się w drugiej, dobrze już przygotowanej wyprawie do Niemiec 
wraz z innymi znakomitymi postaciami z historii franciszkani-
zmu: Tomaszem z Celano, Jordanem z Giano, Cezarym ze 
Spiry. Papież wiedział, komu powierza misję, choć i tak nadzie-
ja na jej powodzenie wymagała wielkiej wiary. Warto zauważyć, 
że Jan miał już ponad sześćdziesiąt lat, ale był za to doświad-

czonym dyplomatą, a przy tym człowiekiem skromnym i przy-
stępnym; jego towarzysz też nie był już młodzieńcem. Często w 
opisach wyprawy do Karakorum o Benedykcie Polaku wspomi-
na się zaledwie na marginesie, trzeba jednak uznać, że bez 
niego legacja skazana byłaby na niepowodzenie, służył bo-
wiem – o czym w swoim dziele pisze sam Carpini – jako tłu-
macz, a wrodzonego sprytu, przezorności i hartu ducha też mu 
nie brakowało. 
 
Można się zastanawiać, jak to się stało, że jedynie ta wyprawa 
zakończyła się szczęśliwie, wysłannicy dotarli w końcu do celu 
podróży, dostarczyli Gujukowi papieski list i powrócili żywi, 
skąd przybyli. Trzy inne legacje zakończyły się fiaskiem. Sam 
fakt, że chodziło o franciszkanów usposobionych pokojowo, 
znających ważne zalecenia ich duchowego przywódcy, brata 
Franciszka, był ich ogromnym atutem. Wiedzieli, że – jak moż-
na przeczytać w Regule zatwierdzonej – mają iść przez świat, 
nie wszczynając kłótni, nie spierając się na słowa i absolutnie 
nie osądzając innych. Mają za to być pokorni, spokojni, skrom-
ni, zawsze łagodni, a rozmawiać – nie pogardzając nikim – ze 
wszystkimi i to tak, jak trzeba. W tym zaś względzie jedno z 
Napomnień przestrzega, by bracia  roztropnie przewidywali, co 
należy mówić i opowiadać. Jako bracia mniejsi wiedzieli też, że 
wchodząc do któregokolwiek domu, mają używać ewangelicz-
nego pozdrowienia „Pokój temu domowi”, a tam, jeśli ktoś oka-
że gościnę, mogą jeść i pić to, co im podadzą, co w zetknięciu 
z innymi kulturami też nie było bez znaczenia. 

 

 
 
[…] Święty Bonawentura jako generał zakonu w komentarzu do 
reguły napisał, że kto chce zostać franciszkaninem, musi być 
gotowy na męczeństwo. Świadomość możliwego męczeństwa 
uzdalnia człowieka do spojrzenia na siebie, na ziemskie życie, 
na podejmowane zadania w zupełnie nowej perspektywie. Jan i 
Benedykt byli realistami i wiedzieli doskonale, jak może się 
zakończyć taka ich wyprawa. Będąc jednak realistami, mieli też 
przekonanie, że nie można liczyć tylko na własną wiedzę i 
zręczność, ale warto roztropnie słuchać dobrych rad, wiedzieć, 
do kogo się udać po pomoc. O takiej roztropności świadczył 
bez wątpienia doskonały ekwipunek, jaki z pomocą książąt 
przygotowali na drogę: przede wszystkim bobrowe i borsucze 
futra jako dary otwierające kolejne wrota wschodniego świata. 
Wyprawa ta przetarła szlaki kolejnym podróżnikom, dostarcza-
jąc też konkretnej wiedzy o pokonanej drodze, o warunkach 
klimatycznych, o spotkanych ludziach, o zwyczajach… – pisze 

https://www.franciszkanie.pl/uploaded/cache/gallery_photo/uploaded/FSiBundleContentBlockBundleEntityBlockImageBlock/filePath/6846/Jan%20z%20Pian%20del%20Carpine.jpg
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we wstępie do książki „Między papieżem a wielkim chanem. O 
franciszkanach w Azji środkowo-wschodniej” jej redaktor, o. 
Andrzej Zając OFMConv. Publikacja ta jest interdyscyplinarną 
monografią, której centralnym elementem jest spektakularna 
franciszkańska ekspedycja wysłana przez papieża Innocentego 
IV do władcy Imperium Mongolskiego w latach czterdziestych 
XIII wieku. 

 
Książka powstała jako efekt konferencji naukowej poświęconej 
franciszkanom w Azji środkowo-wschodniej, a zorganizowanej 
przez Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie. Więcej 
na temat publikacji i jej dostępności na stronie: isf.edu.pl. 

 Za: www.franciszkanie.pl 

 
 
 
 

 
 
 

 Wiadomości zagraniczne  
 
 

 

 

BEATYFIKACJA EKWADORSKIEGO JEZUITY 
 

W sobotę podczas Mszy św. na Stadio-
nie Olimpijskim w Riobamba w środko-
wym Ekwadorze kard. Angelo Becciu, 
prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyj-
nych, wyniósł do chwały ołtarzy o. Wikto-
ra Emila Moscoso Cárdenasa.  
 
Był on miejscowym jezuitą, żyjącym w 
XIX wieku i poniósł śmierć męczeńską w 
okresie rządów liberalnych w swym 
kraju. 
 
Oto krótki życiorys nowego błogosławio-
nego. 
 
Wiktor Emil (Víctor Emilio) Moscoso 
Cárdenas urodził się 21 kwietnia 1846 w 
mieście Cuenca na południu Ekwadoru 
jako dziesiąte z 13 dzieci średniozamoż-
nej rodziny katolickiej. Był spokojnym, 
cichym, wrażliwym i dobrym chłopcem, a 
przy tym pobożnym i blisko związanym z 
Kościołem. Od najmłodszych lat czuł w 
sobie powołanie do kapłaństwa, szcze-
gólnie w Towarzystwie Jezusowym. Były 
to czasy, gdy jego ojczyzna pozostawała 
w stanie wojny z Kolumbią, a rządzący 
Ekwadorem liberałowie walczyli z Ko-
ściołem i w 1850 wygnali z kraju jezui-
tów. Mogli tam wrócić dopiero po 12 
latach i po dalszych dwóch 18-letni 
wówczas Wiktor rozpoczął nowicjat w 
domu zakonnym w Cuence, po czym 
pogłębiał naukę jeszcze w Quito i Rio-
bamba. 
 

Po święceniach kapłańskich, które przy-
jął w 1867, pracował jako nauczyciel 
gramatyki i retoryki w kolegium św. Filipa 
Nereusza w Riobamba, a w 1893 został 
rektorem tej placówki. Ci, którzy go znali, 
wspominali go później jako człowieka 
pełnego pokory, nieszukającego sławy i 
popularności, ale starającego się zaw-
sze jak najlepiej wypełniać swe obo-
wiązki, zwłaszcza wobec młodzieży. 
 

 
 
Sytuacja zmieniła się gwałtownie, gdy w 
1895 wybuchła w kraju tzw. Rewolucja 
Liberalna, której jednym z głównych 
wyznaczników była walka z religią, prze-
de wszystkim z duchowieństwem i oso-
bami konsekrowanymi. Ks. Moscoso 
starał się nie narażać nowej władzy, nic 
to jednak nie pomogło, gdyż postawiła 
sobie ona za cel właśnie zniszczenie 

struktur kościelnych. Kapłan trafił po-
czątkowo do więzienia, ale wkrótce go 
zwolniono i kazano mu wynieść się z 
miasta wraz z innymi zakonnikami, on 
jednak nie chciał tego uczynić. Pozostał 
w klasztorze, pocieszając i dodając 
otuchy znajdującym się tam współbra-
ciom. 
 
Działalność tę niebawem przypłacił 
życiem – 4 maja 1897 nad ranem do 
klasztoru wpadli żołnierze, którym pole-
cono zabijać przede wszystkim duchow-
nych. Doszło do świętokradztwa i profa-
nacji hostii i Najświętszego Sakramentu, 
po czym żołnierze weszli do pokoju ks. 
Wiktora, który odmawiał na kolanach 
przed krzyżem różaniec. Wtedy napast-
nicy wystrzelili do niego z najbliższej 
odległości kilka razy, zabijając mężnego 
jezuitę na miejscu. Wywleczono następ-
nie jego martwe ciało, ciągnąc je przez 
miasto. 
 
Chociaż śmierć 51-letniego zakonnika 
nosiła wszelkie znamiona męczeństwa 
za wiarę, proces beatyfikacyjny rozpo-
częto dopiero w setną rocznicę tej tra-
gedii, ale toczył się on wówczas szybko. 
Watykańska Kongregacja Spraw Kano-
nizacyjnych uznała jego męczeństwo, a 
12 lutego br. papież-jezuita zatwierdził 
dekret w sprawie jego beatyfikacji. 

Za: www.niedziela.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SPOTKANIE FRANCISCANS INTERNATIONAL 
Z SEKRETARZEM GENERALNYM ONZ 

 

W dniach 7-10 listopada 2019 r. rada międzynarodowa Fran-
ciscans International (FI) spotkała się w Nowym Jorku (USA) 
na trzecim etapie obchodów 30. rocznicy uznania FI za organi-
zację pozarządową (NGO) akredytowaną przy Organizacji 
Narodów Zjednoczonych (ONZ). Spotkanie stanowiło też oka-
zję do podsumowania osiągnięć FI, jak to zwykle ma miejsce 
podczas dorocznych obrad w Nowym Jorku. 
 

Dnia 7 listopada sześciu przedstawicieli rodzin franciszkań-
skich, członek anglikańskiego bractwa franciszkańskiego, 
przewodniczący rady międzynarodowej, dyrektor wykonawczy 
FI, reprezentant FI w Nowym Jorku i odpowiedzialny za komu-
nikację w FI, spotkało się z sekretarzem generalnym ONZ 
António Manuelem De Oliveira Guterres. Podczas trwającego 
20 minut spotkania sekretarz generalny opowiedział o swoich 
osobistych związkach z franciszkanami, które sięgają czasów 
jego młodości. Mówiąc o zasadniczej działalności ONZ na 
rzecz pokoju na świecie, uznał wkład wnoszony przez stowa-
rzyszenia religijne oraz stowarzyszenia obywatelskie. Stwier-
dził, że ONZ jest za to wdzięczna i nadal liczy na współpracę. 
 
Przewodniczący rady międzynarodowej FI fr. Joe Rozansky 
OFM wspomniał o trzech projektach realizowanych przez orga-

http://www.isf.edu.pl/a/wydarzenia/ksiazka-o-franciszkanach-w-imperium-mongolskim-juz-w-sprzedazy/0?f=
http://www.franciszkanie.pl/
http://www.niedziela.pl/
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nizację pozarządową w ciągu ostatnich czterech lat, a miano-
wicie o „ratowaniu dzieci opętanych w Beninie”, o „podręczniku 
o ubóstwie i prawach człowieka” i o „łączeniu w całość” (con-
nect the dots). Odnośnie do pracy podjętej w Beninie, UNICEF 
wskazał na osiągnięcia FI jako na najlepszy przykład dla ONZ 
w celu obrony i promowania praw człowieka. 
 
Po południu rada międzynarodowa rozpoczęła pierwszą sesję, 
uzgadniając program i zagadnienia do omówienia. 
 

W piątek 8 listopada w sali św. Franciszka zgromadzili się 
bracia franciszkanie i siostry franciszkanki z różnych rodzin, 
aby uczcić 30. rocznicę. Honorowym gościem była Helena del 
Carmen Yánez Loza, reprezentująca ambasadora Ekwadoru 
przy ONZ. W swoim wystąpieniu uznała ważność charyzmatu 
franciszkańskiego, zwłaszcza w zakresie sprawiedliwości, 
pokoju i integralności stworzenia. 
 
Po zakończeniu uroczystości rada międzynarodowa kontynuo-
wała obrady w domu prowincjalnym Zakonu Braci Mniejszych z 
prowincji Najświętszego Imienia Jezus.    Za: www.ofmconv.net

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________

JEZUITA „MINISTREM 
FINANSÓW” WATYKANU 
 
Ojciec Święty mianował prefektem Se-
kretariatu ds. Gospodarczych ks. Juana 
Antonio Guerrero Alvesa SJ, radnego 
generalnego Towarzystwa Jezusowego 
– poinformowało Biuro Prasowe Stolicy 
Apostolskiej. Zastąpi na tym stanowisku 
Australijczyka, kard. Georga Pella. 
 
Wakat na stanowisku, porównywalnym z 
urzędem ministra finansów, był wolny, 
odkąd papież urlopował kardynała Pella, 
by stawił się przed sądem w Melbourne 
na procesie, w którym był oskarżony o 
czyny pedofilii w latach 90. Dostojnik 
został skazany na 6 lat więzienia, w 
którym przebywa od marca tego roku. 
Obecnie czeka na rozpatrzenie apelacji, 

przyjętej w środę przez Sąd Najwyższy 
Australii. 
 

 
 
Nowy prefekt Sekretariatu ds. Gospo-
darczych, ks. Juan Antonio Guerrero 
Alves, SJ urodził się w Mérida (Hiszpa-
nia) 20 kwietnia 1959 r. i wstąpił do 
nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w 
1979 r. Święcenia kapłańskie przyjął 30 
maja 1992 r. Uzyskał następujące stop-
nie naukowe: licencjat z ekonomii na 
Uniwersytecie Autonomicznym w Ma-
drycie (1986), licencjat z filozofii i litera-

tury na tym samym uniwersytecie (1993) 
oraz licencjat kanoniczny z teologii na 
Papieskim Uniwersytecie Comillas 
(1994). 
 
Był profesorem filozofii społecznej i 
politycznej na Papieskim Uniwersytecie 
Comillas (1994-1997 i 1999-2003), ma-
gistrem nowicjatu jezuickiego w Hiszpa-
nii (2003-2008), przełożonym prowin-
cjalnym prowincji kastylijskiej (2008-
2014), ekonomem Towarzystwa Jezu-
sowego w Mozambiku (2015-2017) i 
dyrektorem Kolegium św. Ignacego 
Loyoli (2016-2017) w tym samym kraju. 
Od 2017 r. jest delegatem przełożonego 
generalnego ds. domów i dzieł między-
prowincjalnych w Rzymie oraz radcą 
generalnym Towarzystwa Jezusowego. 

Za: www.deon.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

POŚWIĘCENIE FRANCISZKAŃSKIEGO 
KOŚCIOŁA W EKWADORZE 

 

Uroczystego aktu poświęcenia kościoła św. Antoniego Padew-
skiego w Santo Domingo de los Tsachilas w Ekwadorze, które 
miało miejsce w niedzielę 17 listopada 2019 r., dokonał ordyna-
riusz Santo Domingo, Biskup Bertram Víctor Wick Enzler w 
asyście Wikariusza Prowincji gdańskiej o. Tomasza Ryłko. 
Kościół zbudowali franciszkańscy misjonarze z tej Prowincji. 
 
Podczas konsekracji dokonano wmurowania w mensę ołtarza 
relikwii patrona parafii św. Antoniego, a także według starożyt-
nej tradycji relikwii męczenników Kościoła, błogosławionych 

Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka z Pariacoto w 
Peru. 
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W uroczystości wzięli też udział: Sekretarz Prowincji gdańskiej 
o. Grzegorz Kordek, Delegat prowincjalny na Ekwador o. Mi-
chał Paga i inni nasi Misjonarze: o. Krzysztof Kurkiewicz, o. 
Mirosław Dubiela, o. Zbigniew Braun, br. Mariusz Bartoń, o. 
Vicente Carloman Tandazo Gallegos, miejscowe duchowień-
stwo oraz rzesze wiernych. Budowę kościoła franciszkańskiego 
w Santo Domingo rozpoczęto w 1999 roku a rok później przy-

stąpiono do budowy klasztoru, choć obecność franciszkanów w 
Ekwadorze rozpoczęła się właśnie od tego miejsca już w 1995 
roku. W tym miejscu działa bardzo dobrze rozwijające się dzie-
ło pomocy dzieciom Alegria de vivir (Radość Życia), czyli 
przedszkole, świetlica środowiskowa, zajęcia wyrównawcze i 
korepetycje, stołówka a także klub sportowy dla dzieci i mło-
dzieży.                                     Za: www.franciszkanie.gdansk.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SALEZJANIN WSPÓŁPRACOWNIK 

ZABITY W SYRII 
 

Syria – Rodzina Salezjańska w Syrii 
opłakuje kolejną ofiarę. Wczoraj, 11 
listopada, został zamordowany salezja-
nin współpracownik i kapłan katolicki 
obrządku ormiańskiego Hovsep (Aphra-
ham) Bedo w czasie gdy jechał samo-
chodem wraz z ojcem, który również 
został zabity, i innymi dwoma osobami, 
które się uratowały. Tego mordu dopu-
ściły się bojówki państwa islamskiego. 
“Stowarzyszenie Salezjanów Współpra-
cowników łączy się w bólu z rodziną 
Hovsepa Bedo, zamordowanego wraz 
ze swoim ojcem” – napisał w komunika-
cie ks. Giuseppe Casti, delegat światowy 
ds. salezjanów współpracowników. 
 
Był salezjaninem współpracownikiem, 
liczył około 50 lat; proboszcz katedry pw. 
św. Józefa w Qamishli, mieście znajdu-
jącym się w północno-wschodniej Syrii, 
na granicy z Turcją, niedaleko Iraku. Był 
żonaty, ojciec trójki dzieci, dwóch dziew-
cząt i chłopca; ten ostatni odbywa obec-
nie formację w domu libańskim jako 
salezjański aspirant. 
 

“Łączymy się w modlitwie całego Kościo-
ła i Rodziny Salezjańskiej za naród sy-
ryjski, który w czasie tej niekończącej się 
wojny doświadcza okrutnej niesprawie-
dliwości i cierpień, raniąc przede 
wszystkim niewinnych i ubogich. Modli-
my się za Kościół Ormiański, który po-
śród licznych trudności, nie przestaje 
dawać świadectwa Ewangelii i Chrystu-
sowi. Niech krew tego naszego brata 
salezjanina współpracownika, kapłana i 
męczennika, przyniesie pokój i nowe 
powołania” – dodaje ks. Casti. 
 

 
 
Do tego podwójnego morderstwa doszło 
w czasie, gdy ks. Bedo udawał się z 
wizytą do katolickiego kościoła ormiań-
skiego w Dei Al Zor, “aby zapoznać się z 
misją i stanem prac związanych z odbu-
dową kościoła w tym mieście i innymi 
pomieszczeniami z nim związanymi” – 
jak przekazał agencji SIR ojciec Nareg 
Naamo, rektor Papieskiego Kolegium 

Ormiańskiego w Rzymie, przyjaciel zabi-
tego kapłana. 
 
Jak donosi dalej ojciec Naamo, ten atak 
jest wyrazem prawdziwej egzekucji, 
ponieważ “uderzenie w pasterza ozna-
cza również uderzenie w trzodę”. Istot-
nie, ks. Bedo prowadził swój samochód, 
z ojcem u swojego boku oraz diakonem i 
osobą świecką. “Auto otoczyło dwóch 
nieznanych napastników na motycklach, 
którzy otworzyli ogień, zabijając natych-
miast ojca. Kiedy samochód się zatrzy-
mał, ci dwaj nadal strzelali, trafiając 
kapłana w klatkę piersiową. Diakon i 
świecki zdołali się uratować, wyskakując 
w biegu z samochodu” – poinformował 
rektor Kolegium Ormiańskiego. 
 
Ranny ks. Bedo został zawieziony do 
szpitala w Dei Al Zor, a następnie prze-
wieziony karetką do Hassaké w celu 
bardziej specjalistycznego leczenia, ale, 
niestety, dotarł tam już martwy. 
 
Północno-wschodni obszar Syrii do-
świadcza w tych dniach prawdziwej 
eskalacji nienawiści. Tylko w dniu wczo-
rajszym w Qamishli doszło do trzech 
zamachów, w tym blisko katolickiego 
kościoła chaldejskiego, w którym zginęło 
6 osób, a 20 odniosło rany. 

Za: www.sdb.org.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

„KLAUZURA” W RZYMIE I ASYŻU 
 
W dniach 5-12 listopada 2019 r. Siostry Bernardynki z sześciu 
klasztorów w Polsce odbyły Jubileuszową Pielgrzymkę do 
Rzymu, Asyżu i innych miejsc naznaczonych obecnością św. 
Franciszka – Patriarchy i Zakonodawcy. 
 
Siostry w ten sposób kontynuowały celebrację Jubileuszu: 
 560-lecie istnienia Zakonu oraz 60-lecie Federacji. Mniszki III 
Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu (potoczna nazwa: 
Siostry Bernardynki), są najstarszym żeńskim zakonem klauzu-
rowym o polskich korzeniach i jedynym na  III Regule św. Fran-
ciszka. 
 
Siostry spotkały się 5 listopada na lotnisku w Balicach, skąd 
udały się do Rzymu, by drugiego dnia (w środę), wziąć udział w 
audiencji z Ojcem Świętym. Następnie pod opieką przewodnika 
Jubileuszowej Pielgrzymki – o. Konrada Cholewy OFM, kusto-
sza sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, zwiedzały Rzym. 
W czwartek o godzinie 7.00 rano, pielgrzymi uczestniczyli we 

Mszy świętej przy grobie św. Jana Pawła II, transmitowanej 
przez Radio Watykańskie. 
 

 
 
Miejsca, które Siostry odwiedziły to: Poggio Bustone, Greccio, 
La Foresta, Fonte Colombo, Bazylika Matki Bożej Anielskiej, 
wewnątrz której znajduje się Porcjunkula, Erem Carceri,  San 
Damiano, Bazylika św. Franciszka, kościół pw. Św. Stefana, 
dom rodzinny Biedaczyny z Asyżu oraz Alwernia (wł. La Ver-

http://www.franciszkanie.gdansk.pl/
http://www.sdb.org.pl/
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na), gdzie na dwa lata przed śmiercią św. Franciszek został 
naznaczony stygmatami. 
 
Pielgrzymka śladami św. Franciszka nosiła nazwę „Jubileu-
szowe Rekolekcje w drodze”. Każdego dnia o. Konrad głosił 
konferencję o Biedaczynie z Asyżu, dobraną tematycznie, 
stosownie do odwiedzanego miejsca. Był czas na modlitwę 
wspólnotową i osobistą; chwile spotkań, radości, wzruszeń; 
niezwykła podróż w czasie, której celem było dotknięcie du-
chowych korzeni. 
 
12 listopada Siostry powróciły do swoich klasztorów, by dzielić 
się bogactwem duchowych doświadczeń, wielu wrażeń oraz 
przeżytych przygód. 
 

Mniszki III Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu to 
zakon klauzurowy. Zatem pielgrzymka była fenomenem, tym 
bardziej że Sióstr było aż 17 i wzbudzały niemałą sensację 
wszędzie, gdziekolwiek się pojawiły. Spełniło się marzenie 
niejednej Bernardynki… 
 
Pan Bóg nie daje marzeń, których realizacja byłaby niemożli-
wa, dlatego przede wszystkim Najwyższemu należy się uwiel-
bienie i dziękczynienie za piękny czas, jaki ofiarował Mnisz-
kom. Bardzo dziękujemy o. Konradowi za poprowadzenie „Re-
kolekcji w drodze” – za poświęcenie, perfekcyjnie dopracowany 
każdy szczegół oraz za cierpliwość i otwartość, ale nade 
wszystko za przestrzeń do modlitwy, zadumy, refleksji…   

 s. Ludwika OSFB 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

POSTĘP W PROCESIE BEATYFIKACYJNYM  
O. BERNARDA KRYSZKIEWICZA 

 
W dniu dzisiejszym o. Cristiano Massimo 
Parisi CP, postulator generalny Zgroma-
dzenia Męki Jezusa Chrystusa, przeka-
zał nam informację z Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych, że 28 kwietnia 2020 
roku (warto podkreślić, że przed reformą 
Soboru Watykańskiego II w tym dniu 
obchodziliśmy uroczystość św. Pawła od 
Krzyża, założyciela pasjonistów i mni-
szek pasjonistek klauzurowych) Kongres 
Teologów wypowie się nt. Positio sługi 
Bożego o. Bernarda od Matki Pięknej 
Miłości, prezbitera pasjonisty (1915-
1945). 

 
J 
eśli w wyniku tego spotkania zostanie 
orzeczone, że sługa Boży o. Bernard od 
Matki Pięknej Miłości, pasjonista (w 
świecie: Zygmunt Kryszkiewicz) prakty-
kował cnoty chrześcijańskie w stopniu 
heroicznym – po zatwierdzeniu tej opinii 
przez Papieża – naszemu kandydatowi 
będzie przysługiwał tytuł Czcigodny (łac. 
Venerabilis) sługa Boży. Wówczas do 
beatyfikacji jedynym etapem będzie 

stwierdzenie cudu za jego wstawiennic-
twem. 
 
Módlmy się o beatyfikację sługi Bożego 
ojca Bernarda od Matki Pięknej Miłości 
Kryszkiewicza, pasjonisty:  
 
Boże, który serce swego sługi Bernarda 
rozpaliłeś tak gorącym nabożeństwem 
do Męki Twego Syna i Matki Pięknej 
Miłości oraz tak wielkim współczuciem 
dla cierpiących, że całe swoje życie 
pragnął on przemienić w jeden akt do-
skonałej miłości i służby, wsław go w 
swoim Kościele dla pomnożenia Twojej 
chwały i dla spotęgowania miłości w 
sercach ludzi, a nam za jego przyczyną 
udziel łaski (…), o którą pokornie Cię 
prosimy. Przez Chrystusa. Pana nasze-
go. Amen.       Za: www.swietagemma.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

O CO CHODZI Z PACHAMAMĄ? 
 

Bóstwo to czy nie bóstwo? O zamieszaniu wokół przywiezio-
nych zza oceanu figurek mówi specjalista misjolog. O. dr hab. 
Tomasz Szyszka, prof. UKSW należy do Zgromadzenia Słowa 
Bożego (Księża Werbiści). Przez sześć lat pracował na Altipla-
no w Boliwii. Jest też prezesem Stowarzyszenia Misjologów 
Polskich. 
 
Franciszek Kucharczak: Synod amazoński już za nami, a 
awantura wokół figurek z Amazonii jeszcze nie ucichła.  
 
O. Tomasz Szyszka SVD: Osobiście całego tego zamieszania 

z Pachamamą na Synodzie poświęconym Amazonii nie rozu-
miem. Pachamama jest fenomenem z zakresu religijności an-
dyjskiej – i tylko andyjskiej. To właśnie tam, wysoko w górach, 
w dawnych czasach, gdzie Indianie andyjscy byli całkowicie 
uzależnieni od ziemi, zrodziła się koncepcja Pachamamy. 
 
Co to takiego? 

 
Przetłumaczenie tej nazwy np. na język polski jest trudne, a 
nawet dosyć karkołomne. Wyraz ten składa się z dwóch czło-
nów: pacha i mama. Wielką trudność przysparza wytłumacze-
nie terminu pacha. W tradycji andyjskiej pachaodnosi się do 
czasu (rozumianego wg tradycji andyjskiej) oraz do przestrzeni 
(również pojmowanej wg logiki andyjskiej). Jest to więc andyj-
ska koncepcja czasoprzestrzeni, którą fachowo określa się jako 

„obfitość archetypów wywodzących się z kultu ziemi”. Mówiąc 
jednak językiem bardziej przystępnym, dla Indian andyjskich 
ziemia nie jest jedynie materią – rzeczywistością pozbawioną 
życia. Jest ona raczej interpretowana przez tamtejszych Indian 
jako osobowy symbol obiegu życiowych sił, najpełniej wyraża-
jących się w aspekcie płodności. 
 
Czy to znaczy, że Pachamama ma coś wspólnego z boginią 
dającą życie?  

 
Pachamama jest bezpośrednio związana z tradycją uprawy roli 
oraz kultem płodności ziemi, w kontekście świata andyjskiego. 
Tamtejsze społeczności w obliczu licznych zagrożeń dla swojej 
egzystencji dążyły do wielowątkowego zabezpieczenia swojego 
życia w tych bardzo trudnych okolicznościach życia, wysoko w 
Andach. Tamtejsi Indianie nie tworzyli jednak wizerunków Pa-
chamamy. Jest ona traktowana jako źródło życia (umożliwiają-
ca życie), ale przypisywanie Pachamamie rangi bogini wydaje 
się być wielkim nieporozumieniem albo nadinterpretacją. To 
prawda, że Indianie andyjscy dostrzegają konieczność „opie-
kowania się” Pachamamą i składają stosowne dary, ale wynika 
to z ich dogłębnego przekonania, że czują się od ziemi-
Pachamamy mocno uzależnieni. W Pachamamę nie tyle się 
wierzy, co okazuje się szacunek, czując się od niej uzależnio-
nym. Pięknie oddaje to stwierdzenie, że rolnik andyjski nie tyle 
produkuje, ile zajmuje się kultywacją ziemi, która daje pożywie-
nie potrzebne mu do życia. Dzięki składanym ofiarom człowiek 
andyjski ma poczucie zabezpieczenia swojej egzystencji i staje 
się niejako partnerem Pachamamy. Kończąc ten wątek, chciał-
bym zwrócić uwagę na fakt Pachamama jest fenomenem an-

http://www.swietagemma.pl/
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dyjskim, który można zrozumieć, pod warunkiem uwzględnienia 
wielu istotnych zrębów kultury andyjskiej. 
 
Rozumiem, że Pachamama to spore wyzwanie dla misjona-
rzy? 

 
Była i pozostaje wielkim wyzwaniem. Ewangelizatorzy świata 
andyjskiego zmagają się z tym fenomenem od niemal pięciu 
wieków. Nie chodzi w tym wypadku o przypisywanie Pacha-
mamie roli bóstwa albo bogini, ale faktem jest, że wiele społe-
czeństw andyjskich jest od fenomenu Pachamamy bardzo 
mocno uzależnionych. To utrudnia i osłabia w pełni dojrzałe 
przeżywanie chrześcijańskiej tożsamości. W tym kontekście 
bardzo pomocna może się okazać wskazówka Jana Pawła II, 
zawarta w kazaniu wygłoszonym w boliwijskiej Cochabamba. 
Przemawiając do tamtejszej ludności, papież przypomniał, że 
całe stworzenie jest dziełem Boga i który wie, czego potrzebują 
ludzie do życia, również tego, co rodzi ziemia.  W tym kontek-
ście papież wskazał, że ziemia jest pełną wymowy rzeczywi-
stością, którą Indianie określają właśnie jako Pachamama. 
Została ona też określona jako rzeczywistość, która oferując 
człowiekowi swoje dary, jest „odbiciem Bożej Opatrzności”. 
Zatem fenomen Pachamamy w świece andyjskim należałoby 
traktować bardziej jako ewangelizacyjne wyzwanie niż jako 
zagrożenie.  
 
Ale teraz słyszymy o Pachamamie w kontekście Amazonii. 
A to czemu? 

 
To jest bardzo frapujące zagadnienie. Nie ulega wątpliwości, że 
tradycje o charakterze religijnym związane z Pachamamą znają 
niektóre społeczności indiańskie z Amazonii, zwłaszcza te 
zamieszkujące obszary graniczące z Andami, czyli na zachod-
nich obrzeżach Amazonii. Trudno jednak dopatrywać się ele-
mentów kultu Pachamamy na całym obszarze Amazonii. Wyni-
ka to z prostego faktu, że tamtejsze społeczności mają zupeł-
nie inne tradycje i koncepcje swojej kultury i religijności. Ich 
świat duchów jest związany z tamtejszym ekosystemem (lasy, 
woda), gdzie ziemia odgrywa zupełnie inną, poślednią, rolę niż 
w świecie andyjskim.    
 

 
 
Skąd się ta „Pachamama” wzięła w Rzymie? 

 
Dobre pytanie. Na synodzie w Rzymie pojawiły się figurki, które 
w pewnym momencie, tj. po kilku dniach, zostały określone 
jako wizerunki Pachamamy i zinterpretowane jako pogańskie 
boginie. Nie ulega wątpliwości, że ktoś te figurki do Rzymu 
przywiózł. Pytanie dotyczy jednak tego, skąd one pochodzą, co 
wyrażają w zamyśle twórców i jakie towarzyszyły temu intencje. 
W moim prywatnym odczuciu, doszło do nadinterpretacji tego, 
czym są i co de facto przedstawiają owe figury. Są one raczej 
artystycznym wyrazem tego, co należałoby określić jako macie-
rzyństwo albo rodzicielstwo, wyrażone w kategoriach kultury 

Amazonii. Zgorszeniem okazały się bowiem obnażone piersi, 
co akurat w Amazonii nie budzi niczyjego zdziwienia, ale jest 
zgorszeniem w Europie. Wystąpił zatem zgrzyt na płaszczyźnie 
niezrozumienia odmienności kulturowej. Otwartym pytaniem 
pozostaje, czy umieszczenie tychże figur w kościele i nadanie 
im aż tak wielkiego znaczenia (obnoszenie, eksponowanie), nie 
było zbytecznym albo niefortunnym wysiłkiem mającym na celu 
„ubogacenie” przebiegu synodu, czy też nieszczęśliwym pomy-
słem na promocję amazońskiej sztuki sakralnej. Doszukiwanie 
się w owych figurach pogańskich bóstw, którym oddano cześć, 
wydaje się zbyt wielkim uproszeniem albo nadmierną nadinter-
pretacją. 
 
Ale wcześniej, zanim wybuchła wielka afera, papież obser-
wował w ogrodach watykańskich ceremonię z udziałem 
tych figurek. Ludzie klęczeli wokół nich, kłaniali się im. O 
co w tym wszystkim chodziło? 

 
Odnoszę wrażenie, że miała tym wypadku miejsce seria niefor-
tunnych zdarzeń. W Amazonii i w Andach wiele ceremonii o 
charakterze religijnym dokonuje się na poziomie ziemi. Stąd też 
klęczące albo siedzące na ziemi osoby. Indianie obecni na 
Synodzie zostali zapewnie poproszeni, aby zaprezentowali 
swoje własne formy modlitwy (w ramach folklorystycznego 
uświetnienia), co u jednych uczestników zyskało pełne popar-
cie, u innych wywołało mieszane uczucia (zaskoczenie, kon-
sternację), a jeszcze u innych falę oburzenia i potępienia. Ta-
kie, a nie inne zachowanie papieża Franciszka (pióropusz na 
głowie, spotkania z Indianami, zdjęcia, posiłki itd.) odczytuję 
jako wyraz okazywania szacunku dla odmienności kulturowej, 
w tym wypadku dla kultur z Amazonii, które przez tak długi 
czas były marginalizowane i niedoceniane, w tym przez ludzi 
Kościoła. 
 
Jan Paweł II był krytykowany z powodu pióropusza… 

 
Warto sobie przypomnieć właśnie bardzo niestandardowe 
zachowania Jana Pawła II, chociażby podczas pierwszej po-
droży apostolskiej do Meksyku w roku 1979. Pozwolił sobie 
wówczas założyć meksykańskie nakrycie, co spotkało się ze 
strony Indian z entuzjastycznym przyjęciem, a zarazem z moc-
ną krytyką ze strony kurialistów, uważających, że takie zacho-
wanie godzi w autorytet papieża i papiestwa, a nawet go rujnu-
je. Mam wrażenie, że obecnie oceniamy ówczesne zachowania 
Jana Pawła II jako przejaw otwartości, bliskości i szacunku 
względem społeczeństw indiańskich. 
Wracając jeszcze na moment do owych „pogańskich figur” na 
synodzie, podejrzewam, że zaproszeni na synod Indianie nie 
bardzo wiedzieli, jakie artefakty artystyczne powinni ze sobą 
zabrać, aby móc w Rzymie podkreślić swoją obecność i swoją 
kulturową odrębność. Stąd też pióropusze, stroje i wiele innych 
artystycznych elementów. Dobrze się też stało, że papież 
Franciszek docenił i tak wyraźnie podkreślił obecność rdzen-
nych mieszkańców Amazonii na synodzie. 
 
Coś jednak poszło nie tak, skoro wybuchła taka awantura. I 
trudno za winić wiernych, którzy mają prawo nie rozumieć, 
o co w tym wszystkim chodzi. 

 
Szkoda, że z powodu wielorakiej niefrasobliwości i beztroski 
organizatorów, jak również braków w przepływie wiarygodnych 
informacji, doszło do tak wielu niepotrzebnych zgrzytów i sytu-
acji, gdzie padały oskarżenia o herezję i apostazję. Uważam, 
że wiele krzywdzących i niepotrzebnych oskarżeń można by 
uniknąć, bazując na solidnej wiedzy z zakresu historii ewange-
lizacji Amazonii, nauczania Kościoła odnośnie do imperatywu 
inkulturacji, z zakresu misjologii i antropologii kulturowej oraz 
wiarygodnych informacji prasowych. Na solidne – nie emocjo-
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nalne – opracowanie czeka również dokument końcowy syno-
du. 
 
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Otóż od pew-
nego czasu, w imię nieodpowiedzialnie rozumianego dialogu 
międzyreligijnego, pojawiają się próby przenoszenia pewnych 
form religijności autochtonicznych na inne obszary albo do 
innych środowisk społecznych. W tym duchu osoby zafascy-

nowane np.  autochtoniczną religijnością andyjską (bez głęb-
szej jej znajomości), czują się zobowiązane do wprowadzenia i 
wypromowania tych treści. Jaki sens miałoby lansowanie mo-
dlitwy do Pachamamy i to w dodatku na obszarach pozaandyj-
skich? Takie i podobne, nieco neurotyczne, zamierzenia są 
przyczyną wielu nieporozumień i zgorszenia. 

Za: www.werbisci.pl 

 
 
 

 
 
 

 
 

Zapowiedzi wydarzeń 
 
 

 
 

 
 

KONFERENCJA O. SZOSTAKA 
NA PWT W WARSZAWIE 

 

Papieski Wydział Teologiczny w War-
szawie zaprasza wszystkich chętnych na 
wykłady otwarte, w cyklu „Duchowość 
dla Warszawy”. Kolejny wykład pt. „Czy 
warto być w takim Kościele?” wygłosi 29 

listopada o. Adam Szustak OP, domini-
kanin, kaznodzieja wędrowny, rekolek-
cjonista, duszpasterz akademicki, ewan-
gelizator działający w mediach. Dewizą 
zakonnika jest dominikańskie powiedze-
nie: „Głosić Ewangelię wszystkim, wszę-
dzie i na wszelkie sposoby”. 
 
Wykład odbędzie się 29 listopada (pią-
tek) o godz. 19.00 w Narodowym Insty-

tucie Kultury i Dziedzictwa Wsi (dawniej 
Centralna Biblioteka Rolnicza), ul. Kra-
kowskie Przedmieście 66. 
 
Spotkanie poprowadzi s. dr Judyta Pu-
dełko. Wstęp wolny. Jednym z patronów 
medialnych jest Katolicka Agencja In-
formacyjna.                   Za: www.deon.pl  

 

 
 
 
 

 
 

Witryna Tygodnia 
 
 

 
 

 
 

 

ZACHĘCAMY DO PRENUMERATY „ŻYCIA KONSEKROWANEGO” 
 
Drodzy Czytelnicy 
Podczas ostatniego spotkania przełożo-
nych wyższych w paździeniku tego roku 

swoje wystąpienie miał o. Marek Jeżow-

ski CMF, redaktor naczelny „Życia kon-
sekrowanego”, dwumiesięcznika wyda-
wanego przez Prowincje Polską Misjo-
narzy Klaretynów. 
 
W trakcie wystąpienia mówił on o pro-
blemach zwizanych z wydawaniem tego 
czasopisma  oraz bardzo zachęcał 
wszystkie osoby konsekrowane w Pol-
sce do współuczestnitwa w jego reda-
gowaniu, a także prosił o jego prenume-
ratę. 
 
Jest to w tej chwili jedyny w Polsce 
periodyk, poświęcony w całości pro-
blematyce życia konsekrowanego i 
tylko od ilości prenumeratorow zależy 
czy będzie dalej trwał i rozwijał się. 
Dlatego zachęcamy wszystkich Czy-
telników Biuletynu do zamówienia 
rocznej prenumeraty „Życia Konse-
kowanego” dla Waszych wspólnot 
zakonnych. 

 
Ojciec Marek wysłał dziś na adres sekre-
tariatu KWPZM ostatni numer "Życia 
Konsekrowanego" w pliku PDF. Jutro 
roześlemy go do wszystkich Czytelników 
naszego Biuletynu.  Wraz z tą przesyłką 

otrzymaliśmy krótki tekst przypominający 
o istnieniu czasopisma. Poniżej za-
mieszczamy  ten tekst: 
 

 
 
 „Redakcja dwumiesięcznika „Życie 
Konsekrowane”, który od 26 lat regular-
nie dociera do wspólnot zakonnych z 
tekstami poruszającymi problematykę 
teologii konsekracji, charyzmatu, powo-
łania, rad ewangelicznych, teologii 
wspólnoty, misji, profetycznego wymiaru 

życia według rad ewangelicznych, roli 
życia konsekrowanego we współcze-
snym świecie, a w ostatnich latach z 
cyklami tematycznymi o roli cnót głów-
nych w dążeniu do doskonałości ewan-
gelicznej (2017) oraz innych niedocenia-
nych cnót uczynkowych w procesie 
formacji podstawowej i permanentnej 
(2018), udostępnia Czytelnikom Biulety-
nu CIZ w formie pliku PDF swój ostatni 
140. numer poświęcony śmierci i pamię-
ci o zmarłych w życiu konsekrowanym 
(w 2019 omawiano m.in. samotność i 
opuszczenie, chorobę i cierpienie, sta-
rość i niepełnosprawność w życiu kon-
sekrowanym) i zachęca wszystkich, 
którzy mają ograniczony dostęp do cza-
sopisma lub nie mają go wcale, do zało-
żenia prenumeraty najlepiej jeszcze w 
tym roku, co pozwoli oszacować opty-
malny nakład na 2010. Jak zawsze na 
tylnej stronie okładki znajduje się plan 
tematów na kolejnych sześć numerów. 
Lektura pisma jest wielką pomocą do 
osobistego wzrostu duchowego oraz 
szczególnym forum wymiany myśli, 
doświadczeń i świadectwa w duchowej 
mozaice charyzmatów, którymi żyje 
Kościół.  

Redakcja „Życia Konsekrowanego” 

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

 

 

 

ŚP. O. DARIUSZ ZIELIŃSKI MAfr (1966-2019) 
Misjonarz w Burkina Faso 

 
Z głębokim żalem informujemy, że 12 
listopada 2019 roku w Ouagadougou, w 
Burkina Faso, zmarł nagle nasz współ-
brat o. Dariusz Zieliński MAfr. Przeżył 53 
lata, z czego 24 lata na misjach. 
 
O. Dariusz urodził się 25 marca 1966 
roku w Toruniu. Wstąpił do naszego 
zgromadzenia w 1988 roku rozpoczyna-
jąc studia filozoficzne w Lublinie. Po 
ukończeniu rocznego nowicjatu we 
Fryburgu w Szwajcarii, w 1991 otrzymał 
posłanie do Algierii, gdzie odbył staż 
apostolski we wspólnocie Misjonarzy 
Afryki w mieście Tizi-Ouzou. W 1993-
1996 studiował teologię w Instytucie 
Katolickim w Tuluzie we Francji, gdzie 9 
grudnia 1995 roku złożył przysięgę mi-
syjną oraz przyjął święcenia diakonatu. 
Po zakończeniu studiów, 6 lipca 1997 
roku w Kwidzynie przyjął święcenia 
kapłańskie. 

 
 
Przed rozpoczęciem posługi misyjnej w 
Algierii, do której został posłany, o. Da-
riusz studiował arabistykę na PISAI w 
Rzymie.  W 1998 wrócił do Algierii i 

pracował w dobrze mu znanym Tizi-
Ouzou. W 2003 został mianowany do 
Mali, gdzie po nauce języka w Falaje, 
został posłany do misji w Kolongotomo. 
W 2006 roku powtórnie został mianowa-
ny do Algierii. W latach 2010 – 2014 
pracował w animacji misyjno-
powołaniowej w naszej wspólnocie w 
Lublinie. W 2014 otrzymał nominację do 
Mali, gdzie posługiwał na misjach naj-
pierw w Bamako, a później w Dyou-
Kadiolo. Od 2016 roku pracował w biu-
rze ekonoma Prowincji Afryki Zachodniej 
w Ouagadougou, w Burkina Faso. 
 
Śp. o. Dariusza polecajmy Miłosierdziu 
Bożemu, prosząc dla Niego o łaskę 
nieba. Składamy nasze najserdeczniej-
sze kondolencje na ręce rodziców i 
rodzeństwa. 

Za: www.misjonarzeafryki.org 

   

 

ŚP. BR. TADEUSZ ARMATYS OFM (1948-2019) 
 
Dnia 14 listopada 2019 roku zmarł w 
szpitalu św. Józefa w Jerozolimie w 
wieku 71 lat, w zakonie 48, w służbie 
Kustodii Ziemi Świętej 39, współbrat 
naszej Prowincji św. Jadwigi br. Tade-
usz Armatys OFM. 
 
Br. Tadeusz urodził się 23 października 
1948 r. w Wielopolu koło Tarnowa. Tam 
spędził swoje młodzieńcze lata. W wieku 
22 lat wstąpił do Prowincji św. Jadwigi 
Zakonu Braci Mniejszych. Po rocznym 
nowicjacie w Borkach Wielkich w dniu 
18 września 1971 r. złożył swoje pierw-
sze śluby zakonne, a 29 stycznia 1977 r. 
w Kłodzku złożył śluby wieczyste. Do 
1980 r. przebywał w klasztorze w Górze 
św. Anny, gdzie posługiwał jako zakry-
stian i ogrodnik. Tam utwierdził się w 
swoim pragnieniu i powołaniu do posługi 
w Ziemi Świętej.  
 
Swoją posługę na rzecz Kustodii Ziemi 
Świętej rozpoczął w maju 1980 r. od 
rocznej posługi pielgrzymom w konwen-
cie przy tzw. Małym Wieczerniku (Cena-
colino) na Górze Syjon. Następnie trafił 
do Nazaretu, gdzie był pierwszym za-
krystianem w bazylice dolnej Zwiasto-
wania. Dał się od samego początku 

poznać w Kustodii Ziemi Świętej ze 
swojej sumiennej i rzetelnej służby przez 
codzienną i prozaiczną posługę oraz 
ducha modlitwy.  
 

 
 
W trakcie służby w Ziemi Świętej prze-
bywał w następujących klasztorach: w 
sanktuarium przy Wieczerniku na Górze 
Syjon, w sanktuarium w Betfage na 
Górze Oliwnej, w konwencie Najświęt-
szego Zbawiciela w Jerozolimie, Pełnił 

tam rozliczne posługi i funkcje, między 
innymi wikariusza domu, zakrystiana, 
gospodarza, refektarzowego i odpowie-
dzialnego za gości. W 2016 roku ze 
względów zdrowotnych został przenie-
siony do wspólnoty infirmerii kustodial-
nej. 
 
Br. Tadeusz w ostatnich dniach swojego 
życia, w związku z pogarszającym się 
stanem zdrowia, został przewieziony do 
szpitala św. Józefa w Jerozolimie, gdzie 
14 listopada 2019 r. odszedł do Pana. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w 
piątek 15 listopada br. o godz. 15:00 w 
kościele pw. Najświętszego Zbawiciela 
w Jerozolimie. Mszy św. koncelebrowa-
nej przewodniczył i homilię wygłosił o. 
kustosz Francesco Patton. 
 
W „Nekrologu” Kustodii Ziemi Świętej 
tak jest wspominany nasz współbrat: 
„Brat Tadeusz zapisał się w naszej pa-
mięci przez swoją wielką pokorę, dyspo-
zycyjność i życie wiary. W każdym 
klasztorze, gdzie przebywał, był zawsze 
przykładem i zaproszeniem do modlitwy, 
nie tylko poprzez swą wierną obecność 
we wspólnotach, ale także poprzez 
zaangażowanie braci z jego wspólnoty 

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/11/misjonarzeafryki.org_.jpg
http://www.misjonarzeafryki.org/
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we wspólne odmawianie innych części 
liturgii godzin lub różańca świętego. 
Nawet w ostatnim czasach, podczas 

jego choroby, często widziało się go z 
różańcem w ręku, jak modlił się za Ku-
stodię Ziemi Świętej przed kaplicą infir-

merii, zapraszając młodych braci do 
modlitwy razem z nim”. Niech odpoczy-
wa w pokoju wiecznym! 

 
 

ŚP. O. MIKOŁAJ WŁADYSŁAW RUDYK OFM (1933-2019) 
Były Kustosz Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej 

 
O. Mikołaj Władysław Rudyk, syn 

Mikołaja i Rozalii z domu Król, urodził 
się 1 listopada 1933 roku w Sokalu w 
archidiecezji lwowskiej. 
 
Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych 
Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP 
OO. Bernardynów dnia 28 sierpnia 1950 
r. Po zakończeniu nowicjatu złożył 
pierwszą profesję 29 sierpnia 1951 r. 
Profesję wieczystą złożył 26 lutego 1956 
r., a dnia 3 maja 1959 r. przyjął święce-
nia kapłańskie. W tym roku, dnia 18 
maja w Kalwarii Zebrzydowskiej, pod-
czas Święta Prowincji wraz ze współ-
braćmi rocznikowymi: o. Franciszkiem 
Rydzakiem, o. Wiesławem Murawcem i 
o. Doroteuszem Lipińskim obchodził 
jubileusz 60-lecia życia kapłańskiego.  
 
Zmarł dnia 15 listopada 2019 r. po godz. 
8:00 w prowincjalnej Infirmerii św. Szy-
mona z Lipnicy (WSD – Kalwaria Ze-
brzydowska). O. Mikołaj przeżył 86 lat, w 
tym 68 lat w Zakonie i 60 lat w kapłań-
stwie. 
 
Niemal całe jego życie zakonne i ka-
płańskie związane było z sanktuarium 
kalwaryjskim. 
 
 
 
W Prowincji o. Mikołaj Rudyk pełnił 
następujące urzędy i funkcje: 
1959 r. – rozpoczęcie studiów wyższych 
w Lublinie 
1964 r. – uzyskanie tytułu magistra 
filologii polskiej na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim 
1964 r. – Lektor Studium Prowincji w 
Kalwarii Zebrzydowskiej 
1966 r. – Rektor Kolegium Serafickiego 
w Kalwarii Zebrzydowskiej 
1968 r. – Członek Prowincjalnej Komisji 
ds. Powołań 
1969 r. – Korespondent Prowincji przy 
Biurze Prasowym Sekretariatu Episko-
patu Polski 
1969-1975 r. – Kustosz Sanktuarium i 
Gwardian Klasztoru MB Anielskiej w 
Kalwarii Zebrzydowskiej 
1978-1984 r. – Ekonom Klasztoru MB 
Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej 
1984-1999 – Dyrektor Wydawnictwa 
Calvarianum 
Od 1990 – Spowiednik braci kleryków i 
kolegium braci      Za: www.bernardyni.pl 
 

 

 
 
Dnia 18 listopada w poniedziałkowe 
przedpołudnie odbyły się uroczysto-
ści pogrzebowe o. Mikołaja Rudyka. 
W Bazylice Matki Bożej Anielskiej w 
Kalwarii Zebrzydowskiej dawnego 
Kustosza sanktuarium żegnał licznie 
zgromadzony tłum wiernych. 

       
Kapłanów, zakonników, rodzinę i przyja-
ciół zmarłego powitał o. Konrad Chole-
wa, Kustosz sanktuarium. W słowach 
wstępu zaprezentował krótko postać 
zmarłego: 
 
Całe jego życie zakonne i kapłańskie 
związane było z kalwaryjskim sanktua-
rium. Nawet wtedy, gdy został posłany 
na studia w Lublinie, te studia były pod 
okiem Kalwarii i dla Kalwarii, aby później 
wrócić tu jako wykładowca, a następnie 
jako Kustosz, jako Ekonom, jako Dyrek-
tor wydawnictwa Calvarianum. Wszystko 
czynił dla Kalwarii, bo ją kochał i nią żył. 
Był oddanym spowiednikiem i cenionym 
kaznodzieją. Z humorem mówił, że jest 
dłużej w Kalwarii niż Królowa angielska 
na tronie. (…) 
 
Chcę wyrazić wdzięczność braciom, 
którzy troszczyli się o o. Mikołaja – br. 
Samuelowi i br. Laurentemu. A w tym 
ostatnim czasie posługę tą podjął br. 
Oktawiusz. Dziękuję ci, że dzięki tobie to 
odchodzenie o. Mikołaja do domu Ojca 
było godne. Pamiętaj, że obecność przy 
czyjejś śmierci jest łaską od Boga. (…) 

 
Eucharystii przewodniczył o. bp Damian 
Muskus. On też wygłosił kazanie, obie-
rając za punkt wyjścia odczytaną Ewan-
gelię o pomnożonych talentach: 
Rzeczą znamienną jest to, że człowiek z 
przypowieści nie oddaje sługom swoich 
dóbr na własność i nie rozdziela im po 
równo, bo zna możliwości każdego ze 
sług. (…) Talenty są obrazem naszych 

zdolności, jakie Pan Bóg składa w nasze 
ręce, czyniąc nas swoimi współpracow-
nikami w świecie. Każdy z nas jest ob-
darowany, choć na różny sposób. (…)O. 
Mikołaj, którego dzisiaj z wielkim smut-
kiem żegnamy, należał do grona osób 
wyjątkowo obdarowanych talentami. Na 
szczęście należał do grona tych, którzy 
mieli świadomość otrzymanych darów i 
wiedzę co należy z nimi czynić. Stwórca 
obdarzył go naturalną pogodą ducha, 
którą promieniował na otoczenie. (…)Był 
człowiekiem zawsze „na tak”. Wyrażało 
się to w częstokroć powtarzanym „tak”. 
To było „tak” na każdą prośbę, gdy szu-
kało się u niego pomocy. To „tak” było 
zawsze radosne, bo o. Mikołaja cieszyło 
każde spotkanie z człowiekiem i każda 
możliwość czynienia dobra. (…) 
 
Z myślą o pielgrzymach przybywających 
do Kalwarii o. Mikołaj postanowił stwo-
rzyć godne warunki do modlitwy i wypo-
czynku. W miejsce drewnianych zabu-
dowań zaczęły powstawać w podwórzu 
obiekty murowane. Śmiał się szczerze, 
gdy porównywaliśmy go do Kazimierza 
Wielkiego, który „zastał Polskę drewnia-
ną…” Mandat osoby odpowiedzialnej za 
Kalwarię – najpierw jako przełożony, 
później jako ekonom – sprawował 18 lat. 
A po zakończeniu tej misji nie szukał 
świętego spokoju. Założył wydawnictwo 
Calvarianum i stał się jego pierwszym 
dyrektorem. Ubogi rynek książek religij-
nych w Polsce zaczął być nasycany 
publikacjami, które wychodziły również z 
tego wydawnictwa. (…) 
 
Dzielił tę miłość do Boga, ludzi i Kalwarii 
z największym z kalwaryjskich pielgrzy-
mów – Janem Pawłem II. I pewnie dla-
tego tak dobrze się rozumieli czerpiąc 
wiele radości z każdego spotkania, a 
było ich naprawdę wiele. Przecież jego 
przełożeństwo i posługa ekonoma zbie-
gła się z posługą kard. Wojtyły w Archi-
diecezji Krakowskiej. Ich więź umacniała 
się z każdą wizytą Kardynała w Kalwarii, 
z każdą jego wędrówką po dróżkach, z 
każdą wypitą wspólnie kawą i toczonymi 
rozmowami. O. Mikołaj bardzo sobie 
cenił tę serdeczną relację z kard. Wojty-
łą i cieszył się za każdym razem, gdy już 
jako papież Jan Paweł II rozpoznawał go 
i pozdrawiał. (…) Gdy pytałem go jaki 
był kard. Wojtyła w bezpośrednim kon-
takcie, o. Mikołaj mówił: „nigdy nie czu-
łem się przy nim skrępowany, człowiek 

http://www.bernardyni.pl/
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od razu czuł się przy nim dobrze”. A my 
dziś odnosimy wrażenie, że te same 
słowa można powiedzieć o naszym o. 
Mikołaju. (…) 
 
Ojcze Mikołaju, chcielibyśmy zatrzymać 
Ciebie tu na ziemi jeszcze długo. Ale 
Pan zapragnął mieć Cię u siebie. Siostra 
śmierć przyszła do Ciebie o poranku, by 
ulżyć twym cierpieniom i zaprowadzić 
tam, dokąd przez całe życie dążyłeś. 

Patrz jak pięknie żegna Cię dziś umiło-
wana Kalwaria!  
 
W słowach kończących celebrację eu-
charystyczną Wikariusz Prowincji, o. 
Gwidon Hensel podziękował obecnym. 
Zwrócił się na koniec do samego zmar-
łego: 
 

Ojcze Mikołaju, niech Kalwaryjska Pani, 
ta której służyłeś tutaj tak wiernie przez 
tyle dziesiątków lat, dziś poprowadzi 
Ciebie i otworzy Ci drzwi królestwa nie-
bieskiego. Spoczywaj w pokoju wiecz-
nym! 
      
Trumna z ciałem o. Mikołaja została 
złożona w zakonnym grobowcu pod 
kaplicą św. Anny.    Za: www.kalwaria.eu 

 
 

ŚP. O. KAJETAN HENRYK RUBIN OFMConv (1935-2019)  
 
Śp. Ojciec Kajetan Henryk Rubin, profes 
wieczysty i kapłan Prowincji Matki Bożej 
Niepokalanej w Polsce Zakonu Braci 
Mniejszych Konwentualnych, jubilat w 
Zakonie i kapłaństwie, zmarł dnia 15 
listopada 2019 r. w Grodzisku Mazo-
wieckim, w wieku 84 lat, przeżywszy 67 
lat w Zakonie i 58 lat w kapłaństwie. 
 
Śp. o. Kajetan urodził się 7 marca 1935 
roku w Przełomce, w ówczesnym po-
wiecie suwalskim. Pochodził z rodziny 
Antoniego i Antoniny zd. Kowalewska. 
Na chrzcie sprawowanym 10 marca 
1935 r. w parafii pw. Przemienienia 
Pańskiego w Przerośli otrzymał imię 
Henryk. 
 
O. Kajetan rozpoczął naukę na tajnych 
kompletach Szkoły Powszechnej w 
Przełomce w 1942 r. Z powodu zalesia-
nia jego wioski został wysiedlony wraz z 
całą rodziną do wsi Przystawańcze w 
tym samym powiecie. Jednak po dwóch 
latach powrócił w swoje rodzinne strony i 
zamieszkał we wsi Łopuchowa, konty-
nuując Szkołę Powszechną w Udziejku. 
W tym czasie w 1945 roku zmarła mu 
mama. Po jej śmierci rodzina przeniosła 
się na Ziemie Odzyskane do wsi Szesk 
w powiecie oleckim. W tym czasie mógł 
ukończyć następne cztery lata w gmin-
nej szkole w Kowalach Oleckich. Jednak 
z powodu dalekich odległości, był zmu-
szony przenieść się do Wiżajn w powie-
cie suwalskim, gdzie zamieszkał u swo-
jego szwagra, kończąc jednocześnie 
szkołę w stopniu podstawowym. 
 
W roku 1950 poprosił o przyjęcie do 
Małego Seminarium w Niepokalanowie. 
Gdy ukończył 9 klasę – jak to było w 
tradycji – złożył w 1952 roku podanie o 
przyjęcie do nowicjatu w Łodzi-
Łagiewnikach, wyrażając swoje pragnie-
nie poświęcenia się „na wyłączną służbę 
Niepokalanej w zakonie franciszkańskim 
jako przyszły kapłan”. Oficjalne rozpocz-
nie go obłóczynami 30 sierpnia 1958 
roku. Tam otrzyma imię Kajetan i pod 
opieką Mistrza, o. Augusta Rosińskiego, 
będzie przygotowywał się do złożenia 

pierwszych ślubów zakonnych, które 
składa 31 sierpnia 1953 roku. Po latach 
próby, 8 grudnia 1958 roku, w Uroczy-
stość Niepokalanego Poczęcia NMP, w 
Krakowie złoży profesję wieczystą. 
 

 
 
Po kanonicznym roku nowicjatu, o. Kaje-
tan dokończył pozostałe klasy szkoły 
średniej w Małym Seminarium w Niepo-
kalanowie. W latach 1955-1957 rozpo-
czyna formację do kapłaństwa i studia 
filozoficzne w Gnieźnie, a następnie, od 
1957 do 1961, kontynuuje studia teolo-
giczne w Seminarium Ojców Francisz-
kanów w Krakowie. W opinii wychowaw-
ców uchodził za spokojnego, prostolinij-
nego, ułożonego, życzliwego dla braci 
oraz rozmodlonego i gorliwego zakonni-
ka. Sakrament święceń w stopniu diako-
natu przyjął w Krakowie 24 lutego 1961 
r., a święcenia prezbiteratu w dniu 16 
lipca 1961 roku w kościele św. Antonie-
go Padewskiego w Gdyni z rąk ks. bp 
Kazimierza Kowalskiego. 
 
Zaraz po święceniach udaje się na swo-
ją pierwszą placówkę jako katecheta w 
Nieszawie. W międzyczasie otrzyma 
pod koniec 1961 r. pozwolenie „na stały 
wyjazd do Rzymu i poddanie się bezpo-

średniemu rozporządzeniu N.O. Genera-
ła”. Nie uzyskał jednak zgody ówcze-
snych władz (Milicji Obywatelskiej) na 
wydanie paszportu. Po dwóch latach w 
Nieszawie zostanie przeniesiony do 
Kalisza, gdzie posługuje w katechezie i 
duszpasterstwie młodych. W sierpniu 
1966 r. obediencja posyła go do Klaszto-
ru w Gdyni, gdzie podejmuje się funkcji 
wikariusza parafialnego i duszpasterza 
młodzieży. Po trzech latach powraca do 
klasztoru niepokalanowskiego, gdzie 
służy wspólnocie parafialnej jako wika-
riusz parafii i katecheta. Jednocześnie 
przygotowuje się do wyjazdu na misje 
do Zambii. 
 
We wrześniu 1971 r. wyjeżdża do Afryki. 
Jednak stan zdrowia zmusza go już w 
czerwcu 1972 roku do powrotu do kraju. 
Nie zamyka jednak za sobą furtki, pisząc 
do Prowincjała: „Po chorobie chcę wró-
cić do Zambii”. Po powrocie jest przypi-
sany do klasztoru w Łodzi-Łagiew-
nikach, jednocześnie rozpoczynając 
leczenie. Ostatecznie będzie musiał 
poddać się operacji kręgosłupa i rekon-
walescencji. Po wakacjach 1973 roku 
zostanie wysłany do klasztoru w Gdań-
sku; a w grudniu 1974 przeniesiony do 
Kołobrzegu, gdzie został mianowany 
„wikariuszem współpracownikiem” para-
fii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. 
W czerwcu 1978 przybywa do Kwidzy-
na. Po sześciu latach pobytu w tym 
klasztorze ponownie wyjeżdża do pracy 
za granicę, tym razem, by pomóc bra-
ciom w administracji „Rycerza Niepoka-
lanej” w Santa Severa we Włoszech. W 
sierpniu 1988 powróci do Ojczyzny pod 
władzę i opiekę przełożonego w Skarży-
sku Kamiennej. 
 
Mimo wieku i przebytych chorób w 
sierpniu 1990 roku pokornie poprosi o 
powrót do pracy misyjnej w naszej tan-
zańskiej misji. Ówczesny Prowincjał 
podziwiając zapał misyjny o. Kajetana, 
jednak ze względu na „słabą kondycję 
zdrowotną i zaawansowany wiek” nie 
zgodzi się na jego wyjazd do Afryki, ale 
zaproponuje mu pracę na Białorusi. 

http://www.kalwaria.eu/
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Ojciec Kajetan przyjął tę propozycję – 
jak sam pisze w liście do swojego prze-
łożonego wyższego – „z wielką radością 
i całym zapałem po modlitwie… zamiast 
Tanzanii w Afryce – Białoruś na Wscho-
dzie”. Tym samym od sierpnia 1991 roku 
rozpoczyna pracę duszpasterską wśród 
wiernych obrządku rzymsko-katolickiego 
w Iwieńcu. Ponownie z powodu choroby 
poprosi w 1999 roku o zgodę na powrót 
do kraju, gdzie mógłby się podjąć sto-
sownego leczenia. Jego prośba zostanie 
wysłuchana w 2000 roku, kiedy to do-
stanie obediencję do Smardzewic i no-
minację na spowiednika braci w Nowi-
cjacie naszej Prowincji. Podczas pobytu 
w Smardzewicach pełnił też funkcje 
wikariusza klasztoru i asystenta ducho-
wego miejscowej wspólnoty FZŚ. Ostat-

nie prawie dwa lata spędził w szpitaliku 
w Grodzie Niepokalanej, dając świadec-
two cierpliwego i ufnego znoszenia 
ciężaru choroby. Odszedł do Pana na 
oddziale neurologicznym szpitala w 
Grodzisku Mazowieckim, w którym się 
znalazł na skutek udaru. 
 
O. Kajetan od początku drogi powołania 
„świadomy obowiązków, jakie wziął na 
siebie przez złożenie ślubów zakon-
nych”, spełnił swoje pragnienie „pozo-
stania zawsze zakonnikiem i kapłanem 
w Zakonie Braci Mniejszych Konwentu-
alnych”. 
 
Jego życie było od dzieciństwa jedną 
wielką wędrówką, znaczoną też krzyżem 
choroby. Żegnając śp. ojca Kajetana i 

wyrażając naszą wdzięczność Panu 
Bogu za dar powołania go do naszego 
Zakonu, a jemu samemu za zakonne i 
kapłańskie świadectwo, ufamy, że jego 
pielgrzymowanie zakończy się w ramio-
nach Niepokalanej, na której wyłączną 
służbę poświęcił swoje życie od począt-
ków swego zakonnego i kapłańskiego 
powołania. 
 
Niech nasz miłosierny Pan, na którego 
wezwanie o. Kajetan odpowiedział, 
przyjmie zmarłego przed swoje Oblicze i 
obdarzy go życiem wiecznym. 

O. Jan M. Olszewski 
Archiwista Prowincji 

 
 

ŚP. O. TEODOR FAMUŁA OMI (1935-2019)  
 
W poniedziałek 18 listopada 2019 roku 
w lublinieckim szpitalu odszedł do Pana 
śp. o. Teodor Famuła OMI – przez wiele 
lat posługujący w Szwecji i Norwegii. 
 
Urodził się 1 października 1935 roku w 
Kościeliskach (diecezja opolska). Uczył 
się w oblackim junioracie w Lublińcu. 
Pierwsze śluby zakonne złożył na Świę-
tym Krzyżu 8 września 1953 roku. Na-
stępnie złożył egzamin maturalny w 
Markowicach w 1955 roku i rozpoczął 
studia filozoficzno-teologiczne w Obrze. 
Święcenia diakonatu przyjął 28 paź-
dziernika 1960 roku w Obrze z rąk abp. 
Antoniego Baraniaka. Ten sam szafarz 
udzielił mu święceń prezbiteratu 19 
marca 1961 roku. 

 
 
Po święceniach odbył roczny staż pasto-
ralny w Lublińcu. Następnie posługiwał 

jako wikariusz w parafiach oblackich w 
Katowicach (1962-1963) i Poznaniu 
(1963-1967). W roku 1967 roku otrzymał 
obediencję do Szwecji, gdzie pełnił 
funkcję superiora i proboszcza. Podczas 
pracy w Skandynawii, przez 7 lat posłu-
giwał jako proboszcz również w Norwe-
gii (1980-1987). Z dniem 1 stycznia 
2014 roku przeszedł na emeryturę i 
zamieszkał w oblackim komunitecie w 
Lublińcu. 
 
Pogrzeb odbędzie się w Lublińcu, w 
najbliższy czwartek (21.11.2019), o 
godz. 11.00. 
 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Pa-
nie…                Za: www.oblaci.pl 

 

http://www.oblaci.pl/

