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PAPIEŻ W NAGASAKI UCZCIŁ MĘCZENNIKÓW 
 

 
 
„To sanktuarium mówi nam nie tyle o śmierci, ile o zwycięstwie 
życia” – powiedział papież, składając hołd świętym męczenni-
kom japońskim na Wzgórzu Nishizaka w Nagasaki. 
 
W tym miejscu 5 lutego 1597 r. na polecenie szoguna Toyotomi 
Hideyoshi stracono św. Pawła Mikiego i 25 towarzyszy mę-
czennika. Ich śmierć naznaczyła początek długiego okresu 
dwóch wieków surowych prześladowań chrześcijan w Japonii. 
Po wygłoszeniu swego przemówienia Ojciec Święty odmówił ze 
zgromadzonymi wiernymi modlitwę Anioł Pański a następnie 
udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego, po czym 
odjechał do siedziby arcybiskupstwa na krótki wypoczynek. 
 
Papież na początku zaznaczył, że „to sanktuarium mówi nam 
nie tyle o śmierci, ile o zwycięstwie życia” i przypomniał, że św. 
Jan Paweł II widział to miejsce nie tylko jako górę męczenni-
ków, ale jako prawdziwą Górę Błogosławieństw. „Głoszone jest 
tutaj także światło zmartwychwstania, gdzie krew męczenników 
staje się nasieniem nowego życia, które Jezus Chrystus chce 
dać nam wszystkim. Ich świadectwo umacnia nas w wierze i 
pomaga nam odnowić naszą ofiarność i zaangażowanie, aby 
żyć uczniostwem misyjnym, które potrafi działać na rzecz kultu-
ry zdolnej do chronienia i bronienia zawsze każdego życia 

poprzez «męczeństwo» codziennej i cichej służby wszystkim, a 
zwłaszcza najbardziej potrzebującym” – stwierdził Franciszek. 
 
Zaapelował, aby japońscy katolicy pielęgnowali żywą pamięć 
tych świadków wiary. „Niech Kościół we współczesnej Japonii, 
ze wszystkimi swoimi trudnościami i nadziejami czuje się we-
zwany do słuchania każdego dnia orędzia głoszonego przez 
św. Pawła Miki z jego krzyża i dzielenia się ze wszystkimi męż-
czyznami i kobietami radością i pięknem Ewangelii, która jest 
drogą, prawdą i życiem (por. J 14, 6)” – powiedział Ojciec 
Święty. 
 
Franciszek przypomniał, że również dzisiaj wielu chrześcijan 
jest prześladowanych ze względu na swoją wiarę. „Módlmy się 
za nich i wraz z nimi, i domagajmy się, aby zapewniono wol-
ność religijną wszystkim i we wszystkich zakątkach planety. 
„Zaprotestujmy też przeciwko wszelkim manipulacjom religii 
dokonywanym przez politykę ekstremizmu i podziału, przez 
systemy nieskrępowanego zysku lub przez nienawistne ten-
dencje ideologiczne, które manipulują działaniami i przyszło-
ścią kobiet i mężczyzn – wezwał papież. 
 
Publikujemy tekst papieskiego przemówienia: 
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Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. 
Nie mogłem się doczekać tej chwili. Przybywam jako pielgrzym, 
aby się modlić, umocnić, a także, aby być umocnionym w wie-
rze przez tych braci, którzy swoim świadectwem i poświęce-
niem wskazują nam drogę. Jestem wam wdzięczny za powita-
nie. 
 
To sanktuarium przywołuje obrazy i imiona chrześcijan, którzy 
zostali umęczeni wiele lat temu, poczynając od Pawła Miki i 
jego towarzyszy, 5 lutego 1597 r., a także rzeszę innych mę-
czenników, którzy uświęcili tę glebę swoim cierpieniem i śmier-
cią. 
 
Nie ulega wątpliwości, że to sanktuarium mówi nam nie tyle o 
śmierci, ile o zwycięstwie życia. Św. Jan Paweł II widział to 
miejsce nie tylko jako górę męczenników, ale jako prawdziwą 
Górę Błogosławieństw, gdzie możemy dostrzec świadectwo 
ludzi napełnionych Duchem Świętym, wolnych od egoizmu, 
lenistwa czy pychy (por. Adhort. apost. Gaudete et exsultate, 
65). Tutaj bowiem światło Ewangelii zajaśniało w miłości, która 
zatriumfowała nad prześladowaniem i mieczem. 
 
To miejsce jest przede wszystkim pomnikiem głoszącym 
Paschę, oznajmia bowiem, że ostatnie słowo – mimo iż 
wszystkie dowody temu przeczą – nie należy do śmierci, ale do 
życia. Jesteśmy powołani nie do śmierci, ale do Życia w pełni; 
oni to ogłosili. To prawda, jest tutaj ciemność śmierci i męczeń-
stwa, ale głoszone jest tutaj także światło zmartwychwstania, 
gdzie krew męczenników staje się nasieniem nowego życia, 
które Jezus Chrystus chce dać nam wszystkim. Ich świadectwo 
umacnia nas w wierze i pomaga nam odnowić naszą ofiarność 
i zaangażowanie, aby żyć uczniostwem misyjnym, które potrafi 
działać na rzecz kultury zdolnej do chronienia i bronienia zaw-
sze każdego życia przez „męczeństwo” codziennej i cichej 
służby wszystkim, a zwłaszcza najbardziej potrzebującym. 

Przybywam do tego pomnika poświęconego męczennikom, aby 
się spotkać z tymi świętymi mężczyznami i kobietami, a pragnę 
to uczynić z małością tego młodego jezuity, który przybywał z 
„krańców ziemi” i znalazł głębokie źródło inspiracji i odnowy w 
historii pierwszych japońskich misjonarzy i męczenników. Nie 
zapominajmy o miłości ich ofiary! Niech nie będzie to chwaleb-
na relikwia przeszłych czynów, dobrze zachowana i uczczona 
w muzeum, ale niech będzie pamięcią i żywym ogniem duszy 
każdego apostolstwa na tej ziemi, zdolną do tego, by zawsze 
odnawiać i rozpalać zapał ewangelizacji. Niech Kościół we 
współczesnej Japonii, ze wszystkimi swoimi trudnościami i 
nadziejami czuje się wezwany do słuchania każdego dnia orę-
dzia głoszonego przez św. Pawła Mikiego z jego krzyża i dzie-
lenia się ze wszystkimi mężczyznami i kobietami radością i 
pięknem Ewangelii, która jest drogą, prawdą i życiem (por. J 
14, 6). Obyśmy codziennie uwalniali się od wszystkiego, co nas 
obciąża i przeszkadza nam podążać z pokorą, wolnością, pa-
rezją i miłosierdziem. 
 
Bracia, w tym miejscu łączymy się również z chrześcijanami, 
którzy dzisiaj w wielu częściach świata cierpią i doświadczają 
męczeństwa z powodu swej wiary. O męczennikach XXI wieku, 
którzy wzywają nas swoim świadectwem, abyśmy odważnie 
podążali drogą Błogosławieństw. Módlmy się za nich i wraz z 
nimi, i domagajmy się, aby zapewniono wolność religijną 
wszystkim i we wszystkich zakątkach planety. Zaprotestujmy 
też przeciwko wszelkim manipulacjom religią dokonywanym 
przez „politykę ekstremizmu i podziału, przez systemy nieskrę-
powanego zysku lub przez nienawistne tendencje ideologiczne, 
które manipulują działaniami i przyszłością kobiet i mężczyzn” 
(Dokument o ludzkim braterstwie, Abu Zabi, 4 lutego 2019). 
 
Prośmy Matkę Bożą, Królową Męczenników, św. Pawła Mikie-
go i wszystkich jego towarzyszy, którzy w ciągu dziejów głosili 
swoim życiem cuda Pana, aby wstawiali się za waszą ziemią i 
całym Kościołem, aby ich ofiara rozbudzała i podtrzymywała 
radość misji.                                                      Za: www.deon.pl  

 
 
 

   Wiadomości krajowe 
 
 
 

 

DZIEŃ ŻYCIA KONTEMPLACYJNEGO U KARMELITANEK BOSYCH W ŁODZI 
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W Kościele Katolickim pod datą 21 listo-
pada obchodzone jest Święto Ofiarowa-
nia Najświętszej Maryi Panny oraz Świa-
towy Dzień Życia Kontemplacyjnego. W 
tym dniu uwaga Kościoła skupiona jest 
na wszystkich klauzurowych zgroma-
dzeniach zakonnych, które prowadzą 
swoją cichą i ukrytą przed światem po-
sługę dla Kościoła. 
 
– Jako mniszki klauzurowe klasztoru 
Karmelitanek Bosych w Łodzi chcemy 
zapewnić, że nosimy głęboko w naszych 
sercach wszystkie troski i kłopoty Ko-
ścioła i każdego człowieka, który poszu-
kuje Boga i dobra w swoim życiu. – 
mówi Siostra Karmelitanka Bosa. 
 
Z okazji dzisiejszego Święta klasztor 
Sióstr Karmelitanek Bosych – które od 
 91 lat omadają Kościół Łódzki oraz 
mieszkańców Miasta Łodzi – odwiedził 
ksiądz biskup Marek Marczak. Sufragan 

łódzki celebrował Eucharystię, wygłosił 
homilię, a po liturgii spotkał się z Sio-
strami. 
 
Odnosząc się do dzisiejszego słowa 
Bożego ksiądz biskup Marczak pytał – 
jak pomóc sobie i innym, aby odkryć 
sens wędrówki Jezusa do Jerozolimy, 
Jego mękę, śmierć i wartość zmar-
twychwstania? Jak nie płakać tylko nad 
Jezusem cierpiącym, umęczonym, zdra-
dzonym i ukrzyżowanym, ale patrząc na 
Niego, płakać nad swoimi grzechami? 
Jak nie zapomnieć w świecie, w którym 
żyjemy, o wiecznym celu naszego życia i 
sensie Bożego zbawienia?  – pytał ka-
znodzieja 
 
– Dziękujemy dziś Siostrom za ich po-
wołanie życiowe, za ich pójście za gło-
sem Bożym. Życzymy im świętości – 
ciągłego wzrastania w łasce Bożej, oraz 
tego, aby stawały się miastem, które 

świeci na wzgórzu i pokazuje, jaki jest 
cel naszego życie, abyśmy nie zapomi-
nali, że Pan Bóg nas stworzył, że nas 
odkupił, że na nas czeka w wieczności 
choć jest już obecny tutaj – szczególnie 
podczas Eucharystii. – zauważył hierar-
cha. 
 
Jak informuje jedna z mniszek łódzkiego 
klasztoru. – We wspólnocie łódzkiego 
Karmelu aktualnie mieszka 14 Sióstr w 
wieku od 26 do 95 lat. Każdy dzień Sio-
stry dzielą pomiędzy modlitwę, pracę i 
miłość, którą wkładamy w każdą naszą 
czynność. – dodaje Karmelitanka Bosa. 
 
Siostry Karmelitanki Bose są obecne w 
Łodzi od 1928 roku. Zgromadzenie ma 
charyzmat kontemplacyjny tzn. zamknię-
ty, stąd utrzymuje się z własnej pracy i 
ofiar składanych przez wiernych.  

Za: www.archidiecezja.lodz.pl   
 

_____________________________________________________________________________________________________________________

O. WOJCIECH GIERTYCH OP PROWADZIŁ 
REKOLEKCJE BISKUPÓW NA JASNEJ GÓRZE 

 
Dobiegły końca doroczne Rekolekcje Episkopatu Polski na 
Jasnej Górze. W modlitewnym skupieniu uczestniczyli kardy-
nałowie, arcybiskupi i biskupi polscy na czele z Prymasem 
Polski abp. Wojciechem Polakiem i przewodniczącym Konfe-
rencji Episkopatu Polski abp. Stanisławem Gądeckim.  
 
Czterodniowe rekolekcje, trwające od poniedziałku, 18 listopa-
da, zwieńczyła w czwartek, 21 listopada Msza św. o godz. 
11.00 pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha 
Polaka. Razem z księżmi biskupami Eucharystię odprawiał abp 
Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce.  
 
Tradycyjnie, podczas ostatniej Mszy św. rekolekcyjnej biskupi 
modlą się za swoich poprzedników - Eucharystię rozpoczął 
Apel modlitewny za zmarłych po II wojnie światowej członków 
Konferencji Episkopatu Polski. 
 
„Papież Benedykt XVI w Encyklice Spe Salvi zapewnia nas, że 
duszom zmarłych można dać pokrzepienie i ochłodę poprzez 
Eucharystię, modlitwę i jałmużnę. W ciągu bowiem wszystkich 
wieków chrześcijaństwo żywiło fundamentalne przekonanie, że 
miłość może dotrzeć aż na tamten świat, że jest możliwe wza-
jemne obdarowanie, w którym jesteśmy połączeni więzami 
uczucia poza granice śmierci. To przekonanie również dziś 
pozostaje pocieszającym doświadczeniem” - mówił we wstępie 
do Mszy św. abp Wojciech Polak, po czym wymienił imiona i 
nazwiska wszystkich zmarłych kardynałów, arcybiskupów i 
biskupów.  
 
Rekolekcje pod hasłem: „Eucharystia radosnym udziałem w 
ofierze Chrystusa” poprowadził w tym roku o. dr Wojciech 
Giertych, dominikanin, teolog Domu Papieskiego, profesor 
teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w 
Rzymie.  
 
W ciągu czterech dni biskupi wysłuchali ośmiu konferencji 
poświęconych Eucharystii. W programie znalazła się wspólna 
modlitwa brewiarzowa, Adoracja Najświętszego Sakramentu, 
oraz codzienna Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym. Środa 

była dla biskupów tradycyjnie dniem sakramentu pokuty i po-
jednania. Tradycyjnie podczas rekolekcji, uczestniczący w nich 
biskupi oglądają film. Tym razem była to projekcja filmu „Nie-
planowane”.  
 
Każdy rekolekcyjny dzień kończyła wieczorna modlitwa Apelu 
Jasnogórskiego, podczas której rozważania wygłaszali uczest-
niczący w rekolekcjach biskupi. W poniedziałek, 18 listopada 
modlitwie apelowej przewodniczył bp Wojciech Osial, członek 
Komisji Wychowania Katolickiego KEP. 19 listopada rozważa-
nie wygłosił bp Leszek Leszkiewicz, biskup pomocniczy diec. 
tarnowskiej, a w środę, 20 listopada Apel Jasnogórski popro-
wadził bp Krzysztof Włodarczyk, biskup pomocniczy koszaliń-
sko-kołobrzeski.  
 

 
Rekolekcje Biskupów poprzedziła I sesja 385. zebrania plenar-
nego Konferencji Episkopatu Polski. Tematami jednodniowych 
obrad były m.in.: przygotowania do beatyfikacji kard. Stefana 
Wyszyńskiego, obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, 
oraz działalność Fundacji św. Józefa, która ma być dziełem 
pomocy i wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie w 
dzieciństwie lub młodości we wspólnocie Kościoła.  
 
II sesja 385. zebrania plenarnego rozpocznie się, w czwartek 
21 listopada, bezpośrednio po zakończeniu rekolekcji księży 
biskupów. Po zakończeniu obrad planowane jest wydanie 
komunikatu.  
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Rekolekcje biskupów po raz pierwszy odbyły się na Jasnej 
Górze w 1946 roku. Zwyczaj regularnie odbywających się 
dorocznych rekolekcji wprowadził na stałe do kalendarze Epi-

skopatu Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński w roku 
1950.                                                     Za: www.jasnagora.com 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

II FORUM PREFEKTÓW STUDIÓW 
 

II Forum Prefektów Studiów rozpoczęło 
się w seminaryjnej auli w Ołtarzewie, 
gdzie ks. Rektor Mirosław Mejzner i ks. 
Krzysztof Marcyński, prefekt studiów, 
powitali przybyłych gości, a wśród nich 
mówców w części dopołudniowej: s. 
Małgorzatę Chmielewską, p. prof. Moni-
kę Przybysz, ks. Krzysztofa Pawlinę i o. 
Piotra Kropisza. Podkreślili też obecność 
licznych uczestników Forum z różnych 
seminariów duchownych w Polsce, m.in. 
WSD księży werbistów czy neokate-
chumenalnego Redemptoris Mater.  
 
W debacie eksperci próbowali znaleźć 
odpowiedź na pytanie, czy smartfon 
stanowi w seminarium błogosławieństwo 
czy przekleństwo. Centralnym punktem 
dnia była Eucharystia, której przewodni-
czył bp. Wojciech Osial, biskup pomoc-
niczy diecezji łowickiej. W homilii stwier-
dził, iż w Ewangelii można dostrzec 
ważną dla komunikacji i rozwoju ducho-
wego triadę: samotność, spotkanie i 

uwielbienie. Nazwał też ciszę pierwszym 
językiem Boga. W panelu poobiednim 
wysłuchaliśmy m.in. wykładów ks. Józe-
fa Klocha i ks. Piotra Tomasika oraz 
pani Anny Miotk. Wieczorem na Scenie 
Ołtarzew wystąpił kabaret OTTO. W tym 
kulturalnym wydarzeniu uczestniczyli 
mieszkańcy i przyjaciele Gminy Ożarów 
Mazowiecki, z Panem Burmistrzem 
Pawłem Kanclerzem, których serdecznie 
przywitał ks. Rektor. Artyści wykonali 
m.in. połączone w jeden utwór słynne 
przeboje Zenona Martyniuka i Sławomi-
ra Zapały, i na potrzeby kabaretu na-
zwali wykonawcę Zenomirem. 
 
Drugi dzień naszego spotkania rozpo-
czął się Eucharystią, której przewodni-
czył ks. prowincjał Adrian Galbas. W 
wygłoszonym słowie przypomniał on 
historię Zacheusza, który na pozór był 
bardzo szczęśliwy, miał bowiem pienią-
dze i władzę. To jednak tak naprawdę 
nie czyniło go w pełni zadowolonym. 
Sprawiło to dopiero spotkanie z Jezu-
sem, który przyszedł do, dla i po Zache-

usza. Życie ewangelicznego bohatera 
diametralnie się wówczas zmieniło. 
Zaczął w nim dominować, czyli panować 
Pan - Dominus. Tak samo nasze życie 
nie potrzebuje kliknięcia w smartfonie, a 
autentycznego spotkania z drugim czło-
wiekiem. Kaznodzieja wezwał też, by-
śmy byli z młodzieżą i mieli życie podpo-
rządkowane Chrystusowi.  
 
Mogliśmy też uczestniczyć w części 
warsztatowej i słuchać wypowiedzi eks-
pertów m.in. na temat budowania wize-
runku klasztorów w mediach czy zasta-
nawiać się, jak używać smartfona, by się 
nie uzależnić. Przywołali oni również 
wypowiedzi Magisterium Kościoła, m.in. 
papieża Franciszka i jego dwóch po-
przedników- św. Jana Pawła II i Bene-
dykta XVI o roli social mediów. W pod-
sumowaniu, w które wprowadził ks. 
Krzysztof Marcyński, prelegenci i go-
spodarze syntetyzowali wnioski z na-
szego spotkania, i wyrażali nadzieję na 
organizację w 2020 roku trzeciego Fo-
rum Prefektów Studiów.  Za: InfoSAC   

___________________________________________________________________________________________________ 
 

KATOLICY A TOŻSAMOŚĆ WSPÓLNOTY NARODOWEJ. 
MIĘDZYNARODOWY KONGRES W TORUNIU 

 
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej zakończył się 
dwudniowy XII Międzynarodowy Kongres, odbywający się w 
tym roku pod hasłem „Katolicy a tożsamość wspólnoty narodo-
wej – szanse i zagrożenia”. Patronat nad wydarzeniem ob-
jął Jego Eminencja ks. kard. Zenon Grocholewski, były prefekt 
Senior Kongregacji Wychowania Katolickiego. 
 
Pierwszego dnia kongresu gości powitał o. dr Tadeusz Rydzyk 
CSsR, Rektor-Założyciel WSKSiM. W swoim wystąpieniu pod-

kreślał rolę tożsamości w życiu narodu. – Jak nie będzie toż-
samości, to z Polską będzie to, co dzieje się teraz z ludźmi i z 
narodami Europy Zachodniej. Tracą oni swoją tożsamość, nie 
wiedzą skąd wyszli – zaznaczył o. Tadeusz Rydzyk CSsR.  
 
Pierwszą prelekcję, pt.: „Współczesne rozumienie wspólnoty 
narodu” wygłosił prof. Andrzej Zybertowicz z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swoim wystąpieniu Profesor 
mówił o zależnościach między elitami narodu, mediami a spo-
łeczeństwem w kontekście tożsamości narodowej Polaków. 
– Mamy do czynienia z zagubionymi elitami, z zagubionymi 
uczonymi i szukającymi po omacku ludami i narodami form 
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tożsamości, sposobów odzyskiwania godności i form zabiega-
nia o swoje interesy – zaznaczył prof. A. Zybertowicz. 
 
Następnie głos zabrał JEm. ks. kard. Zenon Grocholewski. W 
swoim wykładzie mówił o idei narodu według św. Jana Pawła II. 
Wspominał, że nasz święty Rodak bardzo często w czasie 
swojego pontyfikatu zabierał głos w sprawie narodu. Ks. kard. 
Grocholewski w swoim wystąpieniu odnosił się do koncepcji 
narodu, jaką miał św. Jan Paweł II, w kontekście fundamental-
nych elementów narodu. Szczególnie została wyróżniona tutaj 
kultura, która wpływa na suwerenność narodu. 
 
– Strzeżcie wszystkimi dostępnymi wam środkami tej podsta-
wowej suwerenności, którą każdy naród posiada dzięki swojej 
kulturze. Strzeżcie jej jak źrenicy oka dla przyszłości wielkiej 
rodziny ludzkiej. Nie dopuszczajcie, aby ta podstawowa suwe-
renność stawała się łupem jakichkolwiek interesów politycz-
nych czy ekonomicznych. Nie dopuszczajcie, aby padła ofiarą 
różnego rodzaju totalitaryzmów, imperializmów czy hegemonii, 
dla których człowiek liczy się tylko jako przedmiot dominacji, a 
nie jako podmiot własnego człowieczego bytowania – cytował 
Prelegent za św. Janem Pawłem II. 
 
Po obu wykładach odbyła się dyskusja z udziałem gości. Prof. 
Andrzej Zybertowicz i ks. kard. Zenon Grocholewski odpowia-
dali na pytania uczestników w temacie swoich prelekcji. 
 

 
 
Po krótkiej przerwie uczestnicy kongresu mogli wysłuchać 
videoprelekcji prof. Andrzeja Nowaka, który podjął się rozwa-
żań nad patriotyzmem narodowym. W wykładzie odwoływał się 
do takich postaci jak Wincenty Kadłubek czy Gall Anonim. 
Nawiązując do ich wkładu w kulturę, Profesor przedstawił ge-
nezę patriotyzmu i jego znaczenie dla narodu. Wskazał, że na 
patriotyzm narodowy składa się przede wszystkim poświęce-
nie. Poświęcenie i praca dla dobra ogółu. 
 
Kolejny wykład wygłosił dr Marius Kudumo z Namibii, który na 
przykładzie własnego kraju wskazywał na idee patriotyzmu w 
Afryce Południowej. Następnie odbyła się dyskusja z prelegen-
tami, podczas której prof. Andrzej Nowak i dr Marius Kudumo 
odpowiadali na pytania uczestników.  
 
Po przerwie obiadowej rozpoczęła się druga sesja pierwszej 
części kongresu. 
 
Na początku głos zabrał prof. Manfred Spieker z Niemiec. Pro-
fesor wygłosił prelekcję pod tytułem: „Naród a wyznanie. Co 
mówi chrześcijańska nauka społeczna na temat narodu?”. 
Prelegent wskazał na funkcje, jakie pełni naród i na znaczenie 
polskiego Kościoła Katolickiego, w tym także osobę św. Jana 

Pawła II. Zaznaczył, że relacja między narodem a wyznaniem 
jest skomplikowana. 
 
– Naród jest wspólnotą ludzi ze świadomością tej samej poli-
tyczno-kulturalnej przeszłości oraz wolą tworzenia państwa. 
Nie jest on więc uprzednio ustalonym naturalnym tworem, 
podobnie jak osoba, czy rodzina, lecz jest zmieniającym się 
historycznym aktorem. Podobnie jak państwo, jest on wytwo-
rem czasów nowożytnych – mówił w swoim wykładzie prof. 
Spieker. 
 
Kolejnym prelegentem był ks. prof. Paweł Bortkiewicz SChr. 
Wygłosił on wykład pod tytułem: „Etos narodowy a etyka uni-
wersalna”. Prelegent zaznaczył, że etos jest sposobem byto-
wania człowieka. Z kolei podstawą bytowania jest kultura. W 
swoim wykładzie Ksiądz Profesor nawiązywał m.in. do dzie-
dzictwa św. Jana Pawła II i wieszczów narodowych, w tym 
Cypriana Kamila Norwida. Tłumaczył, czym jest etos narodowy 
w odniesieniu do polskości i przypomniał wartości, które z eto-
su wynikały. 
 
– Fascynacja tematem osoby wyrażała się w teoretycznym i 
praktycznym traktowaniu człowieka jako podmiotu, a nie 
przedmiotu. Towarzyszyło temu bezkompromisowe umiłowanie 
wolności. Jeżeli mówimy o przestrzeni polskiej, polskiego eto-
su, szacunku do człowieka, to echem wybrzmiewa tutaj szacu-
nek i umiłowanie wolności – podkreślał ks. prof. Paweł Bortkie-
wicz. 
 
Ostatni wykład wygłosił prof. Wojciech Polak, który mówił o roli 
Kościoła w historii narodu polskiego. Prelegent podkreślał zna-
czenie chrztu Polski w 966 roku, który wpłynął na dalsze losy 
kraju. 
 
Pierwszy dzień kongresu zakończył się uroczystą Eucharystią 
pod przewodnictwem JEm. ks. kard. Zenona Grocholewskiego 
w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana 
Pawła II. Wydarzenie było transmitowane częściowo przez 
Telewizję Trwam i na stronie SIM Radia. Relacje z Kongresu 
można było śledzić na portalach społecznościowych: Facebo-
ok, WSKSiM Twitter oraz Instagram. W przerwach studenci 
Zespołu Prasowego WSKSiM przeprowadzili briefingi z zapro-
szonymi gośćmi. 
Drugi dzień XII Międzynarodowego Kongresu „Katolicy a toż-
samość wspólnoty narodowej – szanse i zagrożenia” rozpoczął 
się Eucharystią w Sanktuarium pw. Maryi Gwiazdy Nowej 
Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. 
 
Po Mszy św. pierwszą tego dnia sesję prelekcji otworzył prof. 
Enrique Martinez Garcia z Uniwersytetu Abat Oliba CEU w 
Barcelonie. Temat jego wystąpienia brzmiał: „Chrześcijaństwo 
a tożsamość narodowa w Hiszpanii”. 
 
Kolejnym gościem, który wygłosił wykład był ks. bp Kyrillos 
William Samaan z Egiptu. Jego prelekcja nosiła tytuł: „Współ-
czesne prześladowanie chrześcijan – wołaniem o nową soli-
darność członków Mistycznego Ciała Chrystusa”. W swoim 
wystąpieniu bp Samaan przedstawiał różne aspekty związane 
z prześladowaniami chrześcijan w Afryce. 
 
Podczas wykładu słuchacze mogli usłyszeć o ofiarach zama-
chów i prześladowań, których celem byli Koptowie, egipscy 
chrześcijanie. Szokujące jest to, jak wielu wyznawców Chrystu-
sa w dzisiejszych czasach traci życie z powodu wiary. 
 
Ostatni wykład przed przerwą wygłosił ks. abp Bashar Warda z 
Iraku. Temat jego wystąpienia brzmiał: „Obecność chrześcijan 
na Bliskim Wschodzie i jej znaczenie dla tożsamości wspólnoty 
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Kościoła Powszechnego”. Abp Bashar wskazywał na podo-
bieństwa między Wspólnotą Kościoła w Polsce i na Bliskim 
Wschodzie. 
– Kościół Wschodu, podobnie jak naród Polski, cierpiał pod 
wieloma okupacjami. Kościół w Iraku jest Kościołem męczenni-
ków. Niezliczoną ilość chrześcijan porwano i zamordowano –
 mówił dalej Prelegent. 
– Sytuacja w Iraku i na Bliskim Wschodzie jest żałośnie błędnie 
rozumiana przez decydentów krajów pierwszego świata. (…) 
Rozumiem, że jest to niewygodny temat do omawiania w kraju 
pełnym pokoju, jednak dla Irakijczyków to nie jest abstrakcją –
 zauważył Arcybiskup. 
 
Ostatni wykład drugiego dnia XII Międzynarodowego Kongresu 
wygłosił ks. dr hab. Waldemar Turek, wykładowca Universita 

Pontifica Salesiana w Rzymie. Temat wystąpienia brzmiał: 
„Wspólnota narodu/narodów kształtowana przez świętych. 
Refleksje na przykładzie św. Stanisława Kostki”. 
 
Na koniec cały Kongres podsumowali o. dr Zdzisław Klafka 
CSsR – Rektor WSKSiM oraz o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR – 
Rektor-Założyciel, po czym JEm. ks. kard. Zenon Grocholewski 
– Prefekt Senior Kongregacji Wychowania Katolickiego udzielił 
wszystkim uczestnikom konferencji pasterskiego błogosławień-
stwa. Organizatorami Kongresu były Wyższa Szkoła Kultury 
Społecznej i Medialnej, Regionalny Ośrodek Debaty Międzyna-
rodowej w Toruniu, Katedra Filozofii Kultury i Sztuki Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Instytut św. 
Jana Pawła II „Pamięć Tożsamość”. 

Pełna relacja na: www.wsksim.edu.pl
___________________________________________________________________________________________________ 
 

URSZULANKA ZOSTAŁA 
POZNANIANKĄ ROKU 

 

Siostra Cecylia Śmiech z Zakonu Urszu-
lanek Unii Rzymskiej, założycielka 
pierwszego w Polsce Klubu Włóczker-
sów, zdobyła tytuł Poznanianki Roku 
2019. W drugiej edycji plebiscytu zorga-
nizowanego przez Miasto Poznań 
otrzymała prawie pół tysiąca głosów. 
 
Osiemdziesięcioletnia urszulanka od 
kilku lat dzierga na drutach zimowe 
czapeczki dla ubogich dzieci w Afgani-
stanie. 
 
„Od czasu, kiedy po raz pierwszy usły-
szała o zbiórce ciepłych ubrań organi-
zowanej przez polskich żołnierzy stacjo-
nujących w Afganistanie, zaczęła robić 
na drutach wełniane czapki. Dzisiaj ma 
na swoim koncie ponad 3 tysiące wła-
snoręcznie wydzierganych nakryć głowy, 
a zainicjowany przez nią klub – ponad 

70 tysięcy” – czytamy w uzasadnieniu jej 
kandydatury. 
 

 
 
Zakonnica założyła pierwszy w Polsce 
Klub Włóczkersów, który zajmuje się 
dzierganiem czapek dla dzieci. Podobne 
kluby zaczęły powstawać w całej Polsce, 
w bibliotekach, domach kultury i prywat-
nych mieszkaniach. Jeden z nich po-
wstał nawet na oddziale kobiecym w 
areszcie śledczym. 
 
W plebiscycie rywalizowało 10 kobiet. 
Siostra Cecylia pokonała m.in. Barbarę 
Sadowską, wiceprzewodniczącą zarzą-
du Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, 

czy Wiolettę Bogusz, współzałożycielkę i 
przewodniczącą Stowarzyszenia „Zupa 
na Głównym”. 
 
Pochodząca z Krakowa urszulanka od 
prawie 20 lat mieszka w Poznaniu. 
 
Urszulanki Unii Rzymskiej są międzyna-
rodowym instytutem zakonnym, któremu 
początek dała św. Aniela Merici, zakła-
dając w 1535 r. w Brescii Towarzystwo 
św. Urszuli. Na ziemie polskie urszulanki 
przybyły w 1857 r. Misją zakonu jest 
ewangelizacja przez wychowywanie i 
nauczanie przede wszystkim dzieci i 
młodzieży. Obecnie w Polsce siostry 
prowadzą przedszkola, szkoły, a także 
zajęcia w wyższych uczelniach, zajmują 
się katechizacją dzieci, młodzieży i do-
rosłych, prowadzą internaty szkolne, 
akademiki dla studentek i świetlicę śro-
dowiskową. 
 
Podejmują również działalność misyjną 
w różnych krajach Ameryki Środkowej, 
Afryki i Europy Wschodniej. 

Za: www.deon.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ŚWIĘTO WARSZAWSKICH PALLOTYNÓW 
 

Na zakończenie roku liturgicznego Prowincja Chrystusa Króla 
celebruje swoją patronalną Uroczystość. Pallotyński historyk, 
ks. dr Stanisław Tylus SAC pod dzisiejszą datą kalendarium 
pisze tak: Uroczystość Chrystusa Króla – który jest Alfą i Ome-
gą, początkiem i kresem wszystkiego, nieśmiertelnym Panem 
nieba i ziemi. W Nim wszystko zostało stworzone i w Nim 
wszystko znajdzie swe dopełnienie. 
 
Tę mesjaniczną i królewską godność, wspominaną w rozmai-
tych uroczystościach roku kościelnego, czcimy dziś osobną 
uroczystością. Ustanowił ją w 1925 pap. Pius XI i uzasadnił 
encykliką „Quas primas”. Początkowo obchodzono ją w ostat-
nią niedzielę października, ale po reformie kalendarza w 1969 
przeniesiono na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Tytuł 
Chrystusa Króla przyjęła też Polska Prowincja Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego. Na prośbę ks. prowincjała Jana 
Maćkowskiego przyjęty tytuł został 23 III 1942 zatwierdzony 
przez Radę Generalną Stowarzyszenia. 

 
 
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 w kościele Chrystu-
sa Króla przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie. Mszy Świętej 
przewodniczył i homilie wygłosił ks. Adrian Galbas SAC, Pro-
wincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego. W homilii mówił 
między inymi: 
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Tu nie chodzi o to by ogłosić Chrystusa Królem takiej czy innej 
ziemi. Najlepiej budując w tym celu jakiś pomnik wielki, albo 
uchwalając jakąś ustawę, albo podejmując jakiś polityczny 
manifest… Bo to jest łatwe. To można było sobie wszystko tak 
łatwo załatwić, poradzić z tym Królowaniem Chrystusa. Tylko, 
że tego nie chce Bóg. Czego chce? To najlepiej powiedział św. 

Paweł w tym jednym zdaniu z kawałka Listu do Kolosan, który 
przed chwilą usłyszeliśmy. On jest przed wszystkim, a potem 
doda On jest pierwszy. O to chodzi w Królowaniu Chrystusa, że 
on chce być przed wszystkim, we mnie. W tym świecie, który ja 
tworzę. W świecie moich relacji, spraw, zaangażowani – przed 
wszystkim.                                                     Za: www.pallotti.fm 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

PODZIĘKOWANIE S. FIDENCJI 
 
11 listopada br. w bazylice katedralnej 
w Łowiczu podczas Eucharystii, pasterz 
diecezji ks. biskup Andrzej Franciszek 
Dziuba wręczył s.M.  Fidencji Chrusto-
wicz order św. Wiktorii. Poprzez ten 
znak wyraził wdzięczność za długoletnią 
posługę siostry wobec śp. bp. seniora 
Alojzego Orszulika, a poprzez biskupa 
całej łowickiej diecezji. Jak podkreślił bp 
Dziuba, wręczany order jest także 
wdzięcznością dla całej warszawskiej 
prowincji Sióstr Służebniczek, a także 
zapewnieniem o modlitwie, życzliwości 
i pamięci przed św. Wiktorią.  

 
 
Przyjęcie tego orderu będzie dla mnie 
zawsze pamięcią o tej pięknej diecezji, 
o latach pracy tu, zobowiązaniem do 
modlitwy w intencji diecezji i wszystkich 
czcicieli św. Wiktorii. Dla mnie osobiście 
mobilizacją, by naśladować św. Wiktorię 

w jej świętości życia i wierności Bogu do 
końca życia – mówiła, dziękując za 
przyznane wyróżnienie s. M. Fidencja. 
 
Krzyż Świętej Wiktorii dla duchownych 
i świeckich za zasługi dla Kościoła ło-
wickiego – Pro Ecclesiae Lovicensis 
ustanowił w 2004 roku bp Alojzy Orszu-
lik. Odznaczenie jest w kształcie krzyża 
zakończonego treflami wypełnionymi 
czerwoną emalią. W sercu orderu na 
białym tle znajduje się wizerunek 
św. Wiktorii. Na zwieńczeniu umiesz-
czono monogram SV (Sancte Victorie).  

Za: www.sluzebniczki.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
  

PIJARSKI PRZEGLĄD TEATRÓW 
 
W dniach 15–17 listopada w Łowiczu odbył się IX Ogólnopolski 
Przegląd Teatrów. Tegorocznym motywem przewodnim był De-
kalog. W przeglądzie teatrów wzięła udział młodzież ze szkół 
oraz środowisk pijarskich z Katowic, Warszawy, Bolszewa, Rze-
szowa, Skierniewic oraz z Łowicza. 
 

 
 
Pierwszego dnia po przyjeździe wszystkich grup odbyło się uro-
czyste rozpoczęcie IX Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Pi-
jarskich, którego dokonał o. Andrzej Lisiak. Był to dzień pierw-
szych wrażeń, a w nich spotkanie z pierwszym gościem tego 
wydarzenia. Był nim Pan Krzysztof Miklas, który podzielił się z 
uczestnikami swoim doświadczeniem dziennikarza i komentato-
ra. Jego wypowiedź niewątpliwie miała istotny charakter w kon-
tekście spektakli, do których się przygotowywali młodzi artyści. 
Zwieńczeniem dnia była sztuka w służbie wiary i Bogu, czyli 
modlitwa inscenizowana drogą krzyżową oraz spotkanie ze źró-
dłem Piękna w Najświętszym Sakramencie. 
 
Dzień drugi był punktem kulminacyjnym, w którym odbyły się 
spektakle grup z Bolszewa, Katowic, Łowicza, Skierniewic, Rze-
szowa i Warszawy. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować 
przedstawienie nawiązujące do jednego z 10 przykazań Bożych.  

W tym roku wydarzenie miało charakter przeglądu, a nie tak jak 
w ubiegłych latach konkursu.  
 
Wśród zaproszonych gości podczas tego dnia znalazł się Piotr 
Szrajber – aktor teatralny, telewizyjny i głosowy, a także prezen-
ter i lektor filmowy. Jak wychodzimy na scenę, to zawsze róbcie 
to z określoną intencją, żeby zawsze nieść w sobie jakiś temat, 
że ja wchodzę po coś konkretnie – mówił do wszystkich uczest-
ników. Są takie postaci, które niosą ze sobą bardzo duży ładu-
nek emocji, historii. Każda postać powinna wchodzić na scenę 
otwierając jakąś przestrzeń , żebyśmy nie pojawiali się tak mar-
ginalnie, pokątnie. Nie! Wchodzimy i otwieramy nową sytuację. 
Na nas skupiają się w tym momencie oczy widza, nie bójmy się 
otworzyć tej sytuacji, czyli wejść z jakimś konkretnym mocnym 
gestem albo wejść dłuższą drogą, nigdy krótszą. To zawsze bę-
dzie działało na Waszą korzyść. Chyba że jest to akurat tak bar-
dzo silnie związana rzecz ze scenariuszem, wtedy wchodzimy 
cichutko jak myszka – udzielał rad młodym artystom Piotr Szraj-
ber. Po obejrzeniu wszystkich spektakli podzielił się również 
swoim doświadczeniem aktorskim i udzielił kilku rad aktorom. 
Dobra jest konsekwencja, kiedy aktor gra do czwartej ściany, 
wtedy gramy tak jak byśmy byli w swoim świecie, nie podglądani 
albo gramy tak że wiemy że jest ta widownia i od początku do 
końca, konsekwentnie wchodzimy w dialog z widzem – mówił do 
nich. Na scenie wszystko musi mieć znaczenie, nie powinno być 
tak że coś jest kompletnie bez znaczenia, bo wtedy widz może 
to odebrać jako pomyłkę, albo że ktoś nie wie co ma zrobić z 
tym ubraniem, rekwizytem.  
 
Pod koniec dnia, gdy opadły już emocje po występach odbyła 
się zabawa taneczna, a zakończeniem była wspólna adoracja 
Najświętszego Sakramentu.  
 
Ostatniego dnia podczas Eucharystii homilię wygłosił o. Jacek 
Wolan – asystent ds. duszpasterstwa młodzieży i komunikacji. 
Po niej odbyła się uroczysta Gala Podsumowująca, w czasie 
której o. Jacek wręczył statuetki wszystkim występującym gru-
pom oraz zakończył IX Ogólnopolski Przegląd Teatrów Pijar-
skich. Przyznano również specjalną Nagrodę Publiczności, którą 
zdobyła grupa z Bolszewa za spektakl „Na pełnym morzu” w re-
żyserii Marka Czoski.                                       Za: www.pijarzy.pl  
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Refleksja tygodnia 
 
 
 

 
 

OBCY W KRAJU KWITNĄCEJ WIŚNI [ROZMOWA] 
 

Ojciec Tomasz Pawelec, dominikanin, przez 34 lata (od 
1985 do 2019 r.) pracował jako misjonarz w Japonii. Kraj 
ten, od 23 do 26 listopada, odwiedzi podczas swojej azja-
tyckiej podróży papież Franciszek. W rozmowie z Huber-
tem Piechockim o. Pawelec przybliża Kościół i społeczeń-
stwo japońskie.    
 
Hubert Piechocki: W 1985 roku, jako młody kapłan, wyje-
chał ojciec do Tokio. Skąd pomysł na ten wyjazd? 
 
Tomasz Pawelec, dominikanin: Moje powołanie misyjne 
zrodziło się już w nowicjacie. Spotkałem wtedy ojca, któ-
ry wcześniej pracował w Chinach. Potem musiał uciec z Pań-
stwa Środka i działał w Australii. Mieszkając w Poznaniu (nowi-
cjat dominikański znajdował się wtedy w klasztorze poznań-
skim – przyp. red.) zapoznawał nas z pracą misjonarzy na 
Dalekim Wschodzie i uczył nas angielskiego. Zatem już w no-
wicjacie zostało zasiane ziarno tego powołania misyjnego. W 
czasie studiów dużo myślałem na tym, by skupić się w życiu na 
historii myśli św. Tomasza. Trzeba jednak było w końcu podjąć 
decyzję. I jednak wygrała ta myśl, żeby poświęcić się misjom. 
 
Wyjechał ojciec rok po święceniach.  
 
Nie miałem problemów z paszportem. Chyba nie byłem na 
czarnej liście, nie byłem wielkim zagrożeniem (śmiech). Trzeba 
było trochę czekać na wydanie dokumentów. Pierwszą wizę 
dostałem tylko na rok. Podczas mojego 34-letniego pobytu 
Japończycy zmienili swoje prawo związane z obcokrajowca-
mi. Teraz jest dużo łatwiej. Nasze wizy przedłużano najpierw 
na 3 lata, a teraz już nawet na 5. Japonia bardzo otworzyła się 
na zagranicznych gości 
 
Wylądował ojciec w Tokio i coś ojca na początku zasko-
czyło?  
 
Wylądowałem na lotnisku Haneda, teraz są dwa lotniska mię-
dzynarodowe: Haneda i Narita. Pierwszym szokiem było dla 
mnie to, że musiałem podejść do okienka kontroli paszporto-
wej, nad którym było napisane aliens. A to aliens kojarzy się 
oczywiście głównie z filmami science-fictions i dziwnymi stwo-
rami… Teraz na szczęście jest już tylko napis foreign.  
 
Z katolickiego kraju trafił ojciec do państwa, w którym 
chrześcijanie stanowią margines społeczeństwa. To był 
duży szok?  
 
Na początku mojego wyjazdu nie skupiałem się na obserwacji 
Kościoła, wtedy po prostu… uczyłem się języka. Wiedzia-
łem jednak, że muszę przyjąć sytuację taką, jaka jest. 
Bez porównywania tamtejszego Kościoła z tym, który znałem z 
Polski. W klasztorze żyło się bardzo normalnie – jak tutaj, w 
kraju. Pamiętam niedzielne msze święte konwentualne, o 10. 
Pełen kościół ludzi. Przez pierwszy rok nie rozumiałem ka-
zań. Ludzie byli zaangażowani, bardzo dobrze śpiewali. Po-
ziomu śpiewu statystycznego Japończyka jest bardzo wysoki, 
to bardzo uzdolniony muzycznie naród.   
 

Nauka języka japońskiego musiała być ciekawym do-
świadczeniem.  
 
Podstawą na początku było słuchanie. Początkowo uczyliśmy 
się języka w transkrypcji na alfabet łaciński. Tak mieliśmy zapi-
sane też teksty mszy świętych. Dlatego już po 3 miesiącach 
mieliśmy samodzielnie odprawiać Eucharystię z pomocą tych 
zapisów. Dla nas, Polaków, japońskie dźwięki nie były trudno-
ścią. Problemem na początku były kazania, z czasem zaczęli-
śmy je też bez problemu głosićpo japońsku.  
 
Ojciec przez 34 lata  „podróżował” między placówka-
mi misyjnymi w Tokio i Fukushimie.  
 
Spędziłem ponad 22 lata w Fukushimie, pozostałe lata byłem w 
Tokio. W Fukushimie pracowałem w parafii. Tam moim głów-
nym zadaniem było utrzymanie, rozwój i zapewnienie żywotno-
ści miejscowej wspólnocie. Moją misją było więc działanie z 
ludźmi, którzy pojawili się w parafii. Przez jakiś czas wykłada-
łem na miejscowym college’u Pismo Święte. Na te zajęcia 
chodzili młodzi ludzie – niewierzący. Niektórzy byli bardzo 
zainteresowani Biblią, to było widać w ich pracach zaliczenio-
wych. Byłem też zapraszany przez różne grupy, żeby opowie-
dzieć o chrześcijaństwie. Przez 16 lat prowadziłem też przed-
szkole katolickie.   
 
Czyli pracował ojciec także z najmłodszymi Japończyka-
mi.  
 
Prowadziłem tam katechezę dla najstarszych grup – pięciolat-
ków. W każdym tygodniu mieliśmy takie 20-30 minut, w czasie 
których przybliżałem tym dzieciom postać Pana Jezusa i Jego 
słowo. Młodsze dzieci prowadziła siostra. Przedszkole było 
prowadzone wg metody Montessori. Co miesiąc przez 16 lat 
wydawaliśmy też taki biuletyn, w którym starałem się przeka-
zać, jak najprościej, wiedzę katechizmową. Rytm życia w Ja-
ponii jest zupełnie inny niż w Polsce. Rok szkolny zaczyna 
się tam w kwietniu. Święta wielkanocne wypadają więc na 
początku szkoły…  
 
To musi być duża trudność – taka organizacyjna…  
 
Jest wtedy dużo narad, spotkań, zebrań… Święta wielkanocne 
przechodziły przez to bez żadnego oddźwięku. To jest czas 
wielkich zmian w Japonii i przez to Wielkanoc ucieka… Trudno 
się skupić. Za to Boże Narodzenie obchodzone jest bar-
dzo intensywnie. Mają tam m.in. tradycję jedzenia tzw.  christ-
mascake. W przedszkolu zawsze ogłaszaliśmy, że 24. i 25. 
grudnia są msze święte i część dzieci z rodzinami przychodziła 
na liturgię. Ostatnio też zrobiła się taka tradycja – całkiem 
świecka – że Christmas to Dzień Zakochanych. Taka przymiar-
ka do Walentynek. 24 grudnia wieczorem zakochane pary 
chodzą na dobrą kolację. Przed pasterką, a czasem i zamiast 
pasterki.  
 
Chrześcijan w Japonii jest garstka. A co można w ogóle 
powiedzieć o kondycji duchowej japońskiego społeczeń-
stwa?  
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Trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Gdy przyje-
chałem do Fukushimy poproszono mnie przed Bożym Naro-
dzeniem o takie wprowadzenie do chrześcijaństwa. Ci8, którzy 
mnie zaprosili chcieli chyba pokazać, że chrześcijaństwo to 
religia z zewnątrz. To myśl, która nadal jest mocno zakorzenio-
na w społeczeństwie japońskim. Szintoizm – ich własna, pod-
stawowa religia – nie jest z zewnątrz. Buddyzm kiedyś był z 
zewnątrz, ale już nie jest. Już jest wpisany w ten ich organizm 
duchowy. A chrześcijaństwo wciąż jest przez nich traktowane 
jak coś z zewnątrz. Dlaczego? Być może dlatego, że wiele 
osób poznaje chrześcijaństwo dzięki zagranicznym misjona-
rzom. Może wielu ludzi ma za mało do czynienia z kapłanami z 
Japonii? Na naszym terenie wtedy nie było jeszcze japońskich 
księży. Teraz to się zmienia, choć nieznacznie.  
 
Czyli?  
 
Przykładowo diecezja, w której pracowałem (diecezja Sendai), 
obejmuje cztery województwa. Pracuje w niej ok. 30 – 32 księ-
ży. Połowa to Japończycy, a połowa to księża z zagranicy 
(Polska, Indonezja, Indie, Meksyk – bardzo międzynarodowe 
towarzystwo). Ci, którzy mnie wtedy zaprosili, chcieli chyba też 
sami siebie przekonać, że są z natury religijni.   
 
Jak mamy to rozumieć?  
 
Chcieli przekonać samych siebie, że są religijni – wychowani 
na podstawie szintoizmu. Japońskie powiedzenie mówi, że tam 
jest bardzo wielu bogów i przez to zawsze sobie dadzą radę. I 
nie potrzebują zatem kolejnych bogów – których może im przy-
nieść chrześcijaństwo. To było dla mnie wtedy bardzo odkryw-
cze spojrzenie. To się do dzisiaj nie zmieniło. Wpływ na to 
miała na pewno tradycja wyspiarska. Japonia była też przecież 
przez ok. 150 lat zamknięta na świat (poza kontaktami handlo-
wymi z Holandią). Kraj się bardzo rozwinął po upadku szoguna-
tu, potem miała miejsce tragedia wojny na Pacyfiku, zniszcze-
nie i odbudowa kraju. Swoimi własnymi siłami i ciężką pracą 
Japonia stała się prawdziwym mocarstwem. Dlatego niełatwo 
przyjmują coś z zewnątrz – a tym wciąż jest dla nich chrześci-
jaństwo. Choć jest wiele osób, które stara się im przybliżyć 
Jezusa – choćby wybitni japońscy, katoliccy pisarze. Starają 
się pokazać, że Jezus swoim nauczaniem wzbogaca myśl 
japońską. Dużo dzieje się na uczelniach wyższych. Ale nic nie 
dzieje się oczywiście od razu. Widziałem to pracując w przed-
szkolu. Nie widać od razu efektów tej pracy. Nie zauważyłem, 
żeby ktoś się nawrócił na chrześcijaństwo. Mam nadzieję, że to 
słowo jakoś w nich zostanie – w rodzicach i dzieciach.   
 
Powiedział mi ojciec przed wywiadem, że to były najlepsze 
34 lata życia ojca. Był to na pewno czas obserwowania 
społeczeństwa japońskiego. Jacy są więc na co dzień Ja-
pończycy?  
 
Można usłyszeć o nich wiele różnych opinii. Po pierwsze trzeba 
przyznać, że pracowitość, obowiązkowość, solidność są u nich 
na pierwszym miejscu. W Polsce zimny pot mnie zalewa, jak 
muszę coś załatwić w urzędzie. W Japonii pobyt w urzędzie był 
przyjemnością. Dokładnie o wszystko wypytują, kierują do 
odpowiedniego okienka, żadnego stresu w urzędzie. W Japonii 
dla każdego każdy jest interesantem. To taki ściśle związany 
ze sobą organizm. Jak wszystko w nim dobrze funkcjonuje, to 
jest dobrze. Ale jak coś nie działa, to ten organizm broni się w 
ten sposób, że wyrzuca na zewnątrz niepotrzebną jednostkę. 
W takim zwartym organizmie zawsze znajdą się jednostki, 
które nie potrafią w nim funkcjonować.  
 
I powstają problemy…  

 
Są problemy w szkolnictwie – dzieci nie chcą przychodzić do 
szkoły, są rozdrażnione i nie można prowadzić lekcji. Z tego 
biorą się depresje i ucieczki. Wypadnięcie z tego systemu mo-
że skutkować samobójstwami. Japonia zmaga się z plagą 
samobójstw. Trudno dotrzeć do dokładnych danych pokazują-
cych skalę tego zjawiska (ostatnie mówiły o 30 tys. samobójstw 
rocznie). W Japonii wszyscy są związani ze wszystkimi i cza-
sem trudno powiedzieć, co jest prawdziwe, wszystko jest roz-
mazane. Dużo rozmazanych sytuacji. Japończycy powiadają, 
że „kłamstwo też jest sposobem wyrażania czegoś”. Wszystko 
po to, by udało się utrzymać ten organizm. To wynika z tego, 
że kiedyś tak musiały działać wioski japońskie – wszyscy mu-
sieli trzymać się razem, żeby była woda i żeby można było 
uprawiać ryż. Mówienie o społeczeństwie japońskim trzeba na 
pewno podbudować teorią amae…  
 

 
 
 Co to znaczy?  
 
Dla nas to trudne do zrozumienia… Amae jest, według japoń-
skich psychiatrów, cechą charakterystyczną Japończyków. 
Bardziej dokładnie możemy określić amae jako pragnienie 
bycia uzależnionym od innego człowieka, ale też pragnienie 
jedności, nawet zlania się razem z innym. 
 
Papież Franciszek przybywa do Japonii. Z jakim Kościołem 
się tam zetknie?  
 
W Japonii działa 16 diecezji i sytuacja każdej z nich jest bardzo 
różna, nie da się jednoznacznie ocenić kondycji Kościoła w 
Japonii. Diecezja Sendai, w której pracowałem, zmaga się z 
kryzysem. Do tej pory diecezja miała od 12 do 15 tys. wiernych, 
w zeszłym roku liczba wiernych spadła poniżej 10 tys. Mniej 
ludzi przyjmuje chrzest – to na pewno jedna z przyczyn tego 
kryzysu, która jest zależna od pracy misjonarzy. Ale druga 
przyczyną jest to, że wielu młodych kończących szkołę wyjeż-
dża do Tokio i do innych miejsc. Znikają z diecezji. Ale są też 
diecezje takie jak Osaka czy Nagasaki, które mają po 60 tys. 
wiernych, to – jak na Kościół w Japonii – ogromne zasoby 
ludzkie i duchowe. Siłę tych zasobów odczuliśmy na pewno w 
2011 roku, gdy 11 marca miało miejsce to wielkie trzęsienie 
ziemi. Kościół na naszym terenie ucierpiał, otrzymaliśmy 
ogromną pomoc od południowych diecezji. Podarowano nam 
wodę pitną czy żywność. Kościół w Japonii wspiera się nawza-
jem. Po ośmiu latach od tamtego wydarzenia Japonia wraca do 
normy.   
 
***  
Ojciec Tomasz Pawelec, dominikanin, przez 34 lata (od 1985 
do 2019 r.) pracował jako misjonarz w Japonii, od września 
mieszka w poznańskim klasztorze ojców dominikanów.  

Za: www.misyjne.pl 
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  Wiadomości zagraniczne  
 
 
 

 
 

 

WIERZE TRZEBA NADAĆ TAJLANDZKIE OBLICZE I „CIAŁO” 
MÓWIŁ PAPIEŻ DO DUCHOWNYCH I OSÓB KONSEKROWANYCH W BANGKOKU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Nie powinniśmy obawiać się coraz 
większej inkulturacji Ewangelii" - powie-
dział Franciszek podczas spotkanie z 
kapłanami, zakonnikami, osobami kon-
sekrowanymi, seminarzystami i kateche-
tami w parafii św. Piotra w Bangkoku. 
 
Zachęcił do głoszenia wiary „w dialek-
cie”, tak jak matka śpiewa kołysanki 
swojemu dziecku. - Z taką ufnością 
trzeba nadać jej tajlandzkie oblicze i 
„ciało”, co oznacza o wiele więcej, niż 
sporządzenie tłumaczeń" - powiedział 
papież. W spotkaniu wzięło udział ok. 
tysiąca kapłanów, kobiet i mężczyzn 
konsekrowanych, seminarzystów i kate-
chistów. 
 
Witając Ojca Świętego 73-letni biskup 
diecezji Surat Thani Joseph Pradhan 
Sridarunsil SDB na południu kraju pod-
kreślił, że katolicy tajscy są częścią 
kontynentu azjatyckiego, na którym 
"ludzie są bardzo dumni ze swych war-
tości religijnych i kulturalnych, obejmują-
cych umiłowanie milczenia i kontempla-
cji, prostotę, harmonię, nieprzywiązywa-
nie wagi do dóbr materialnych, niesto-
sowanie przemocy, ducha twardej pracy, 
dyscyplinę, umiarkowane życie, pra-
gnienie wiedzy i poszukiwania filozoficz-
ne". 
 
Biskup wskazał, że już w pierwszym 
okresie istnienia Kościoła w Tajlandii, 
którego ziarna zasiali misjonarze domi-

nikanie, osoby zakonne odgrywały w nim 
ważną rolę. Obecnie działa tam 35 żeń-
skich zgromadzeń zakonnych z 1378 
siostrami, 22 zgromadzenia męskie, 
liczące 456 zakonników, 7 stowarzyszeń 
życia apostolskiego z 41 członkami i 3 
zakony monastyczne ze 164 osobami. 
"Są oni jak mała świeca, zapalona przez 
Chrystusa dla dobra ubogich, najbardziej 
narażonych i wykluczonych" – powie-
dział biskup. Przypomniał, że ewangeli-
zacja tego kraju rozpoczęła się w 1669 i 
trwa do dzisiaj, odpowiadając na wy-
zwania naszych czasów. 
 
Jednocześnie zwrócił uwagę, że Kościół 
w Tajlandii stoi w obliczu tych samych 
problemów, jakie występują gdzie in-
dziej, w tym spadku powołań kapłań-
skich i zakonnych. "Mimo to nadal pracu-
jemy razem jako Kościół, głosząc Dobrą 
Nowinę" – przekonywał hierarcha. I 
dodał, że Konferencja Biskupia jego 
kraju powołała niedawno Stowarzysze-
nie Misji Zagranicznych Tajlandii (TMS), 
"aby dzięki naszym kapłanom i zakonni-
kom złagodzić potrzeby sąsiednich kra-
jów", przy czym rośnie liczba kandyda-
tów do tego nowego stowarzyszenia. 
 
"Kościół Tajlandii pełni swą służbę w 
wielkiej różnorodności posług, a to, co 
ważne, to nasze żywe świadectwo miło-
ści Boga, Jego współczucia i Jego spra-
wiedliwości w społeczeństwie" - zakoń-
czył swe przemówienie bp Sridarunsil. 

Następnie świadectwo złożyła katolicka 
zakonnica, jak pochodząc z rodziny 
buddyjskiej, poznała wiarę katolicką i 
stała się zakonnicą. Dziękuję Bogu za 
wielki dar Jego Syna i Ducha Świętego, 
którzy oświecili moje życie oraz za mi-
sjonarzy, których posłał, aby byli świad-
kami Jego miłości tu, w Tajlandii – po-
wiedziała siostra Benedykta. 
 
Siostra Benedykta ze Zgromadzenia 
Misjonarek Maryi - Ksawerianek urodziła 
się w 1975 jako Jongrak Donoran (w 
skróconej formie - Tee) w rodzinie bud-
dyjskiej. Również ona wierzyła, że – 
zgodnie z jej religią – czynienie dobra 
"wyzwala nas i prowadzi nas do nieba". 
W wieku 15 lat poszła do szkoły prowa-
dzonej przez siostry miłosierdzia i wów-
czas po raz pierwszy usłyszała o chrze-
ścijaństwie. 
 
Później kontakty te stały się częstsze, 
choć długo jeszcze nie wierzyła w Jezu-
sa jako Boga, ale już pokładała ufność w 
Maryi, odmawiała różaniec i chodziła na 
niedzielne Msze święte. W wieku 33 lat 
postanowiła zostać nauczycielką-
wolontariuszką w jakiejś odległej wiosce 
górskiej. Przypadkowo na swej drodze 
spotkała włoskiego misjonarza o. 
Raffaele Manentiego a przez niego 
zetknęła się z siostrami ksaweriankami. 
Po roku pracy z nimi zapragnęła przyjąć 
chrzest, ale musiała się jeszcze dłuższy 
czas do tego przygotować. I dopiero po 
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roku, w 2012, została w pełni chrześci-
janką. 
 
"Nadal będę szukała woli Boga. Dziękuję 
Mu za wielki dar Jego Syna i Ducha 
Świętego (...) oraz za misjonarzy, któ-
rych posłał, aby byli świadkami Jego 
miłości tu, w Tajlandii. Zaprawdę Słowo 
Boże nie jest zwykłym słowem zapisa-
nym w księdze, ale jest Słowem pełnym 
życia i nosicielem życia" – zakończyła 
swe świadectwo s. Benedykta. 
 
W przemówieniu dziękując siostrze 
miłosierdzia Benedetcie za jej świadec-
two, papież wyraził wdzięczność wszyst-
kim osobom konsekrowanym za ich 
ciche męczeństwo wierności i codzienne 
poświęcenie, które wydało owoce. 
 
Franciszek zaapelował do zgromadzo-
nych, aby pamiętali i byli wdzięcznymi 
wszystkim tym osobom, które pomogły 
im odkryć powołanie poprzez gesty 
miłości, wielkoduszności, solidarności i 
zaufania, a także przebaczenia, cierpli-
wości, wytrwałości i współczucia. "Po-
myślmy o nich, bądźmy wdzięczni i na 
ich barkach poczujmy się także i my 
powołani do bycia mężczyznami i kobie-
tami pomagającymi rodzić nowe życie, 
które daje nam Pan" - powiedział papież. 
Odpowiadając na pytanie, jak pielęgno-
wać "płodność apostolską", Franciszek 
odwołał się do świadectwa siostry Bene-
detty, która powiedziała, że powołanie 
otrzymała poprzez piękno i to piękno 
obrazu Dziewicy Maryi, a nie abstrakcyj-
ne idee czy zimne rozumowanie. 
 
Papież zwrócił uwagę, że życie konse-
krowane, które nie jest zdolne do otwar-
cia się na niespodziankę, to życie, które 
pozostało w połowie drogi. "Pan nie 
powołał nas po to, by nas posłać w świat 
i abyśmy ludziom narzucili obowiązki, 
czy brzemiona cięższe, od tych, które 
już dźwigają, i których jest wiele, ale aby 
dzielić z innymi radość, piękną perspek-

tywę, nową i zadziwiającą" - powiedział 
papież i przywołał "pragmatyczne i pro-
rocze" słowa swojego poprzednika Be-
nedykta XVI, że Kościół nie rozszerza 
się poprzez prozelityzm, ale przez przy-
ciąganie. 
 
Ojciec Święty zachęcił zgromadzonych, 
aby nie bali się szukać nowych symboli i 
obrazów, szczególnej muzyki, która 
pomogłaby Tajlandczykom rozbudzić 
zadziwienie, które chce dać Pan. "Nie 
powinniśmy obawiać się coraz większej 
inkulturacji Ewangelii. Trzeba poszuki-
wać nowych form dla przekazywania 
Słowa zdolnego, by wstrząsnąć i rozbu-
dzić pragnienie poznania Pana: Kim jest 
ten człowiek? Kim są ci ludzie, którzy idą 
za krzyżem?" - mówił Franciszek. 
 
Papież powiedział, że z pewnym bólem 
stwierdził, gdy przeczytał, że dla wielu 
wiara chrześcijańska jest wiarą obcą, że 
jest to religia obcokrajowców. Zachęcił 
do głoszenia wiary „w dialekcie”, tak jak 
matka śpiewa kołysanki swojemu dziec-
ku. "Z taką ufnością trzeba nadać jej 
tajlandzkie oblicze i „ciało”, co oznacza o 
wiele więcej, niż sporządzenie tłuma-
czeń. To pozwolenie, aby Ewangelia 
pozbyła się dobrych, ale obcych szat, 
aby zabrzmiała muzyką, która jest dla 
was na tych ziemiach swojską i sprawie-
nie, aby dusze naszych braci pulsowały 
tym samym pięknem, które rozpaliło 
nasze serca" - przekonywał Franciszek. 
Zachęcił do modlitwy do Dziewicy Maryi 
oraz, jak uczy Ewangelia, przełamywa-
nia wszelkich determinizmów, fatali-
zmów i schematów. 
 
Papież wezwał, by w imię powołania, 
wyjść ze swoich ograniczeń i w obliczu 
osób, które spotykamy na ulicy, najbar-
dziej potrzebujących, usuniętych na 
margines, pogardzanych w mieście, 
sieroty, osoby starsze odkrywać piękno i 
drugiego jak brata. Wtedy nie jest on już 
sierotą, porzuconym, usuniętym na 

margines czy pogardzanym. "Teraz ma 
oblicze brata, „brata odkupionego przez 
Chrystusa. To znaczy być chrześcijani-
nem!" - zaznaczył Franciszek i zapytał: 
"Czy da się pojąć świętość bez tego 
żywego uznania godności każdej istoty 
ludzkiej?”. 
 
Zachęcił wszystkich, którzy codziennie 
poświęcacie swoje życie służąc Jezuso-
wi w braciach, aby dostrzegali piękno, 
tam, gdzie inni widzą jedynie pogardę, 
porzucenie lub przedmiot seksualny do 
wykorzystania. "Jesteście w ten sposób 
konkretnym znakiem żywego i czynnego 
miłosierdzia Pana. Znakiem świętego 
namaszczenia na tych ziemiach" - po-
wiedział Franciszek. 
 
Podkreślił znaczenie modlitwy dla "apo-
stolskiej płodności". Przede wszystkim 
wytrwałego odmawiania Różańca tak jak 
dziadkowie, "Iluż z nas otrzymało wiarę 
od naszych dziadków!" - wspomniał 
papież i zaznaczył: "Bez modlitwy całe 
nasze życie i misja tracą sens, siłę i 
zapał". 
 
Za św. papieżem Pawłem VI Ojciec 
Święty przypomniał, że jednym z najgor-
szych wrogów ewangelizacji jest brak 
zapału. "Gorliwość zakonnika, zakonni-
cy, kapłana i katechety karmi się tym 
podwójnym spotkaniem: z obliczem 
Pana i z obliczem braci" - zaznaczył. 
 
Na zakończenie wezwał: "Proszę was 
bardzo, nie ulegajcie pokusie, by my-
śleć, że jesteście nieliczni. Myślcie ra-
czej, że jesteście małymi narzędziami w 
twórczych rękach Pana. On napisze 
waszym życiem najpiękniejsze karty 
historii zbawienia na tych ziemiach". 
Po spotkaniu z duchowieństwem papież 
udał się do sanktuarium bł. Mikołaja 
Bunkerda Kitbamrunga na spotkanie z 
biskupami Tajlandii i Federacji Konfe-
rencji Biskupich Azji  

Za: www.vaticannews.va
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KUZYNKA PAPIEŻA JEGO TŁUMACZKĄ W TAJLANDII 
 
Oficjalnym tłumaczem Franciszka w czasie wizyty w Tajlandii 
jest jego 77-letnia kuzynka s. Ana Rosa Sivori. Urodzona w 
Argentynie salezjanka mieszka i pracuje w Tajlandii od prawie 
pół wieku. Powitała ona Ojca Świętego zaraz po wyjściu z 
samolotu i od samego początku zaczęła przybliżać swemu 
kuzynowi tajską rzeczywistość. 
 
„Papieżowi bardzo zależało na odwiedzeniu garstki tutejszych 
katolików. W celu budowania światowego pokoju chce też 
zacieśniać więzy z miejscowymi buddystami” – mówi Radiu 
Watykańskiemu s.  Sivori.  
 
“Jego bliskość z ubogimi, prostota i bezpośredniość bardzo 
przemawiają do Tajów. Mówią, że żyje, tak jak naucza. Bardzo 

się tu podoba jego ubogi styl życia – mówi papieskiej rozgłośni 
kuzynka Papieża. 
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– Cenią go również wyznawcy buddyzmu. Dostrzegają jego 
rolę w budowaniu pokoju. Wielu buddystów mówiło mi, że lubi 
go słuchać, bo mówi w sposób prosty, trafiający do zwykłych 

ludzi, wszyscy mogą go zrozumieć. Wielu buddystów przybę-
dzie do Bangkoku, by zobaczyć Papieża”.              

Za: www.vaticannews.va
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

SPOTKANIE FRANCISZKA  
Z JEZUITAMI W BANGKOKU 

 

Papież Franciszek odbywa swoją 32. 
zagraniczną podróż. Tym razem do 
Tajlandii i Japonii. Od środy, 20 listopa-

da przebywał w Bangkoku, stolicy Taj-
landii. Oprócz oficjalnych spotkań z 
władzami, małą „trzódką” katolików (bo 
jest ich tam niecałe 0,6% populacji), 
przedstawicielami innych religii, ma 
także szereg spotkań mniej formalnych.  
 

Papież spotkał się też ze swoimi współ-
braćmi. Na spotkaniu było obecnych 48. 
jezuitów z Konferencji Azja-Pacyfik. Nie 
było oficjalnego przemówienia. Było jak 
zwykle przy takich okazjach. Otwarta i 
serdeczna atmosfera. Pytania i swobod-
ne odpowiedzi Franciszka.                                              

Za: www.jezuici.pl 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

OJCIEC CYPRIAN CZOP OMI – „TAJSKI 
KOŚCIÓŁ DYNAMICZNIE SIĘ ROZWIJA” 

 
Katolików w Tajlandii jest mniej niż 400 tys. Nie ma się jednak 
co skupiać na tej niewielkiej liczbie. Warto sobie uświadomić, 
że w ciągu minionego wieku tajska wspólnota powiększyła się 
prawie 20 razy i stale rośnie  – wskazuje na to o. Cyprian Czop 
OMI, który pracował w tym azjatyckim kraju. Misjonarz podkre-
śla też dynamizm młodego Kościoła i stale rosnącą liczbę po-
wołań. 
 
W Tajlandii nie ma prześladowań i katolicy cieszą się wolnością 
w tym morzu buddyzmu, w którym są na co dzień zanurzeni. 
„Przybycie Papieża jest dla nich podporą oraz umocnieniem w 
wierze i ich tożsamości” – mówi Radiu Watykańskiemu ojciec 
Czop. 
 
Charakterystyką tego Kościoła jest to, że jest on statystycznie 
niewielki. Tylko 0,5 proc. populacji Tajlandii to katolicy. W 69-
milionowym społeczeństwie jest to 390 tys. wiernych. Ale jak 
na 350 lat wikariatu apostolskiego w Syjamie, który przyjechał 
uczcić Papież, jest to całkiem sporo. Ta misja rozwijała się 
bardzo powoli i jeszcze na początku XX w., jak czytamy w 
dokumentach, tajskich katolików było zaledwie 23 tys. Czyli 
przez ostatni wiek ich liczba zwiększyła się 20 razy! – mówi 
papieskiej rozgłośni ojciec Czop. Kościół się rozwija, jest tam 
obecnie 11 diecezji. To są diecezje, w których są biskupi miej-

scowi, księża i siostry zakonne także są miejscowe, nie brakuje 
powołań. Kościół prowadzi ogromną sieć szkół katolickich i 
placówek służby zdrowia. Ten Kościół jest niewielki, ale silny, 
dobrze rozwinięty. W Bangkoku jest kilkadziesiąt parafii katolic-
kich. Są też wioski, gdzie nawet połowa mieszkańców to katoli-
cy. Kościół w Azji się rozwija i liczba katolików się zwiększa, tak 
samo rośnie liczba powołań. 
 

 
 
Polski misjonarz wskazuje, że władze Tajlandii są zadowolone 
z przybycia Franciszka, bo jest to dla kraju ogromne wyróżnie-
nie. Zauważa, że ta wizyta pomoże też pogłębić dobre relacje z 
buddyzmem. „Na międzyreligijnych spotkaniach buddyści sami 
ustawiają krzyże, są bardzo otwarci i tolerancyjni” – podkreśla 
misjonarz.             Za: www.vaticannews.va 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DOKUMENT NA TEMAT FORMACJI 
W KLASZTORACH KONTEMPLACYJNYCH 
W obchodzone w kalendarzu liturgicz-
nym święto Ofiarowania Najświętszej 
Maryi Panny przypada dzień poświęcony 
żeńskim zakonom kontemplacyjnym. Z 
tej okazji na Papieskim Uniwersytecie 
Laterańskim zostanie zaprezentowany 
dokument pt. „Sztuka poszukiwania 
oblicza Boga”. 
 

Zawiera on wskazania dla żeńskiej for-
macji kontemplacyjnej, które mają za 
zadanie utrzymanie poczucia osobistego 
wezwania, sensu powołania, aż po da-
wanie świadectwa poprzez życie kon-
templacyjne. Formacja, również w zako-
nach kontemplacyjnych, ma zasadnicze 
znaczenie. Dokument uznaje ją za na-
rzędzie służące całościowemu rozwojowi 
osoby, tak, aby poprzez ludzki i duchowy 
wzrost osiągnąć pełną dojrzałość w 
Chrystusie. 

 
Troska o dynamikę formacyjną ożywia 
umysł, rozszerza serce, pozwala wyjść 
poza własne ograniczone schematy, aby 
otworzyć się na głębsze horyzonty, które 
wzbudza działanie Ducha. Dokument, 
zarówno na poziomie osobistym jak i 
wspólnotowym, ma pomagać przekra-
czać podziały w życiu oraz sprzyjać 
głębokiej przemianie osoby oraz jej 
integracji.          Za: www.vaticannews.va 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ IV AFRYKAŃSKI 
KONGRES MIŁOSIERDZIA W BURKINA FASO 
 
W Sanktuarium Matki Bożej w Yagma w Burkina Faso zakoń-
czył się IV Afrykański Kongres Miłosierdzia Bożego, którego 
motto brzmiało „Miłosierdzie Boże – łaska dla naszych cza-

sów”. Kongres trwał od 19 do 24 listopada w Wagadugu, stolicy 
Burkina Faso. Na uroczystość przybył mianowany przez papie-
ża Franciszka legat papieski, kard. Dienonné Nzapalainga, 
arcybiskup metropolita Bangui w Republice Środkowej Afryki. 
 
W liście skierowanym do uczestników Kongresu, Ojciec Święty 
przypomniał, że św. Jan Paweł II w dniu kanonizacji s. Fausty-
ny Kowalskiej ustanowił dla całego Kościoła Niedzielę Miłosier-
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dzia, która jest obchodzona w pierwszą niedzielę po Wielkano-
cy. Podkreślił, że Miłosierdzie Boże jest dla naszych czasów 
łaską konieczną. 
 
W homilii kard. Zapalainga zwrócił się do rządzących pań-
stwami i do polityków, by realizowali swoją władzę na wzór 
Jezusa Chrystusa – by byli dobrymi pasterzami. „W imię Chry-
stusa Króla Wszechświata, apeluję do wszystkich: pozbądźcie 
się nielegalnie posiadanej broni – wołał. „Kto tę broń produkuje, 
kto ją sprzedaje? Kto ją kupuje i w jakim celu?” – pytał. Te 
słowa mocno zabrzmiały w kontekście ataków dżihadystów, 
które w ostatnich miesiącach miały miejsce w Burkina Faso, a 
ostatnie dwa jednocześnie – w czasie trwania Kongresu – w 
miejscowościach Kelbo i Namissiguima na północy kraju. Na 
uroczystości był obecny premier Burkina Faso, Christophe 
Marie Dabiré, mer Wagadugu, Armand Beouinde, Minister 
Spraw Wewnętrznych, Simeon Sawadogo i pierwsza dama, 
Sika Kaboré. – Kościół w Burkina Faso ma dobre relacje z 
władzami lokalnymi i centralnymi – przyznaje ks. Stanisław 
Filipek, pallotyn, współorganizator Kongresu. 
 
Konferencje podczas Kongresu miały za zadanie ukazać biblij-
ne i ewangeliczne korzenie Bożego Miłosierdzia oraz uświa-
domić, w jaki sposób Kościół i chrześcijanie powinni je apliko-
wać w życie społeczne. Biskup Barthelemy Adoukonou z Beni-
na. Podkreślał, że miłosierdzie Boga było w centrum nauczania 
Jana Pawła II. Papież ten wnikał w tajemnicę serca ludzkiego i 
pokazywał, że miłosierdzie jest drogą, która prowadzi człowie-
ka ku Bogu. Biskup Octavio Ruiz Arenas z Papieskiej Rady ds. 
Nowej Ewangelizacji zauważył, że papież Benedykt XVI i pa-
pież Franciszek tchnęli ducha Bożego Miłosierdzia w promocję 
Nowej Ewangelizacji. 
 
Dużym echem odbiły się konferencje s. Miwiany Krzak ze 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, która podkreśla-
ła, że ufność w Miłosierdzie Boże jest mostem, który łączy dwie 
przestrzenie, przestrzeń ludzkiej nędzy i nieskończoną prze-
strzeń Bożego Miłosierdzia oraz s. Diany Kuczek, która mówiła 
o znaczeniu grup miłosierdzia w propagowaniu kultu Bożego 
Miłosierdzia. Siostry podkreślały, że w rozwoju duchowości 
Miłosierdzia Bożego najistotniejsza jest postawa ufności wobec 
Boga i miłosierdzia wobec bliźnich, do której tak usilnie zachę-
cał Jezus św. Siostrę Faustynę. Natomiast w szerzeniu czci 
Miłosierdzia Bożego i nowych form kultu tj. obraz Jezusa Miło-
siernego, Niedzieli Miłosierdzia, koronki do Bożego Miłosierdzia 
i modlitwy w Godzinie Miłosierdzia koniecznym jest postępo-
wanie według wskazówek Jezusa zawartych w „Dzienniczku” 
św. Siostry Faustyny. 
 
Każdego dnia Kongresu miała miejsce medytacja nad fragmen-
tami „Dzienniczka” Siostry Faustyny i Koronka do Bożego Miło-
sierdzia. Był też czas na spowiedź. Duchowe aspekty Miłosier-
dzia podkreślał w swojej konferencji ks. Patrice Chocholski z 
Francji, światowy koordynator kongresów Bożego Miłosierdzia. 
„Spowiedź jest miejscem spotkania z Bożym Miłosierdziem”. 
 

Uczestnicy Kongresu odwiedzili także szpitale i więzienie w 
Wagadugu, by powiedzieć o Bożym Miłosierdziu tym, którzy są 
szczególnie na utratę nadziei w miłość Boga. 
 
Ważnym punktem Kongresu było wprowadzenie na Kongres 
relikwii św. Siostry Faustyny, przekazane przez siostry ze 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik. – 
To relikwie I stopnia, ex ossibus (z kości) – mówi s. Diana Ku-
czek ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, wice-
przewodnicząca Stowarzyszenia „Faustinum”, która przywiozła 
relikwie do Burkina Faso. Relikwie trafią do Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia w Wagadugu, prowadzonego przez polskich 
misjonarzy – księży pallotynów. – Kontekst i miejsce tego Kon-
gresu Miłosierdzia Bożego są bardzo ważne: Burkina Faso, 
którego mieszkańcy przeżywają egzystencjalną katastrofę, są 
pozbawieni podstawowych rzeczy, środków finansowych, żyją 
w niedostatku żywności, brakuje im podstawowych dóbr, a 
także pokoju – muszą uciekać przed atakami. Dobrze, że na 
uroczystości byli obecni politycy – podsumowuje kard. Philippe 
Ouédraogo. 
 

 
 
Na zakończenie Mszy św. uczestnicy kongresu zobowiązali do 
budowania społeczeństwa sprawiedliwości i pokoju. Przedsta-
wiciele delegacji wszystkich krajów otrzymali obraz Jezusa 
Miłosiernego. Delegację z Polski reprezentowała Monika Mo-
stowska, wiceprezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl. 
– Jako Fundacja realizujemy Boże Miłosierdzie poprzez walkę 
z analfabetyzmem, wspieranie edukacji i ośrodków zdrowia, i 
robimy wszystko, by ratować z ubóstwa coraz więcej osób – 
podkreślała. 
 
W kongresie uczestniczyło ponad 1000 osób, z całej Afryki, 
poza Burkina Faso – z Beninu, Togo, Nigerii, Tanzanii, Kongo, 
Madagaskaru, Senegalu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Ugandy i 
Rwandy. 
 
IV Kongres Miłosierdzia Bożego w Burkina Faso był organizo-
wany przez archidiecezję Wagadugu, kard. Philippe Ouédrao-
go, który zaprosił do współpracy ks. Stanisława Filipka, organi-
zatora poprzedniego Kongresu Bożego Miłosierdzia w 2016 r. 
w Kigali.                                                                           Za: KAI 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

WYSOKA NAGRODA ZA WSKAZANIE MIEJSCA 
POBYTU UPROWADZONEGO JEZUITY 
 
Władze USA przeznaczyły pięć milionów 
dolarów za wskazanie miejsca, w którym 
przetrzymywany jest jezuita ks. Paolo 
Dall’Oglio uprowadzony przed ponad 
sześciu laty w Syrii. 
 

Apel w języku arabskim opublikował 
amerykański Departament Stanu 16 
listopada w Waszyngtonie w przeddzień 
65. urodzin włoskiego jezuity. 
Ks. Dall’Oglio, jezuita i islamoznawca, 
pracował ponad 30 lat w Syrii. 29 lipca 
2013 r. został uprowadzony w pobliżu 
granicy tureckiej, gdy jechał na mediacje 
między islamistycznymi bojownikami 
oraz Kurdami do kwatery „Państwa 

Islamskiego” w Rakka. Od tamtego dnia 
nie ma żadnych wiadomości na jego 
temat, nie wiadomo nawet, czy żyje. Nie 
wiadomo też, kto dokładnie dopuścił się 
tego czynu, choć najczęściej wskazuje 
się na Al-Kaidę. O uwolnienie ks. 
Dall’Oglio wielokrotnie apelował do po-
rywaczy papież Franciszek oraz przeło-
żeni zakonu jezuitów. 
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Dall’Oglio założył w Syrii monastyczną 
wspólnotę ekumeniczną Mar Musa. Był 
też bardzo ceniony za swe zaangażo-
wanie w budowanie pokoju i współpracy 
między muzułmanami i chrześcijanami. 

W czerwcu, w szóstą rocznicę jego za-
ginięcia, rodzina uprowadzonego jezuity 
zarzuciła władzom liczne zaniedbania. 
Choć Rakka została wyzwolona pod 
koniec 2017, nadal nie ma wiadomości o 

jego losie. Dopiero w 2018 roku rodzina 
otrzymała walizkę z osobistymi rzeczami 
kapłana, która od czerwca 2014 była w 
posiadaniu włoskich śledczych.  

Za: www.gosc.pl  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

OWOCNA WSPÓŁPRACA AMERYKAŃSKICH 
I POLSKICH OBLATÓW W TURKMENISTANIE 

 
W niedzielę 16 listopada ojciec prowincjał Paweł Zając OMI 
rozpoczął braterską wizytę we wspólnocie Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej w stolicy Turkmenistanu, Aszchabadzie.  
 
Od początku istnienia misji w 1997 r. jej personel stanowią 
oblaci Polskiej Prowincji, byli zatem wielokrotnie wizytowani 
przez przełożonych z Poznania. Tym razem okazją do spotka-
nia była pierwsza w historii wizyta prowincjała Prowincji Stanów 
Zjednoczonych, a zatem przełożonego jurysdykcji, która wraz z 
polskimi oblatami od ponad dwudziestu lat wspiera misję Ko-
ścioła katolickiego w Turkmenistanie. Ojciec prowincjał Louis 
Studer OMI, wraz z wikariuszem i ekonomem prowincjalnym, a 
także przedstawicielami świeckich dobrodziejów misji oraz 
oblackich mediów z USA przez kilka dni zapoznawali się z 
posługą duszpasterską oblatów, oo. Andrzeja Madeja, Rafała 
Chilimoniuka i Jerzego Kotowskiego, spotykali się z parafiana-
mi z Aszchabadu i Mary, a także poznawali kulturę i historię 
Turkmenistanu. 
 
Do wyjątkowych momentów należała Eucharystia odprawiona 
przez polskich i amerykańskich oblatów w Merv, w miejscu, w 
którym archeologowie potwierdzili obecność chrześcijańskiej 
wspólnoty już w III wieku (od V w. Merv stał się ważnym ośrod-
kiem wschodniego Kościoła asyryjskiego). Podczas codzien-
nych spotkań roboczych omawiano dotychczasowe funkcjono-
wanie misji oraz plany jej dalszego rozwoju. Obaj prowincjało-
wie potwierdzili gotowość wspierania wspólnoty w Aszchaba-
dzie oraz zainteresowanie dalszym zacieśnianiem współpracy. 
Parafianie z Aszchabadu i Mary dzielili się swoimi historiami 
życia oraz doświadczeniem wiary. Pierwszego dnia przywitali 
gości pięknymi różami i darem niewielkich ikon, w dniu ostat-
nim wizyty, w czwartek 21 listopada, po Eucharystii, zorgani-
zowali koncert tradycyjnej turkmeńskiej muzyki. Wcześniej tego 
samego dnia uczestnicy spotkania zostali przyjęci przez przed-

stawicieli ambasady Stanów Zjednoczonych w Aszchabadzie – 
jak wiadomo, Stolica Apostolska utrzymuje w stolicy Turkmeni-
stanu placówkę dyplomatyczną, której personel stanowią obla-
ci. Kilkudniowa wizyta przebiegła w atmosferze dzielenia się 
wiarą i poczucia współodpowiedzialności za Kościół w Turkme-
nistanie, a liczne momenty modlitwy pozwoliły po raz kolejny 
zawierzyć oblacką posługę w tym kraju oraz jest troski i nadzie-
je Jezusowi Chrystusowi i Maryi Niepokalanej. 
 

 
 
Większość mieszkańców Turkmenistanu (ok. 90%) wyznaje 
islam. Istnieje także kilkanaście parafii prawosławnych oraz 
działają wspólnoty protestanckie. Kościół katolicki, oficjalnie 
uznany przez państwo, liczy ok. 200 wiernych i katechumenów. 
W ramach struktury Kościoła powszechnego funkcjonuje misja 
sui iuris, której przełożonym od 1997 r. jest o. Andrzej Madej 
OMI. Jest on także attaché kulturalnym nuncjatury apostolskiej 
z siedzibą w Aszchabadzie. Nuncjusz Apostolski z siedzibą w 
Ankarze, abp Paul Russell, odpowiedzialny jest za relacje dy-
plomatyczne Stolicy Apostolskiej z Turcją, Turkmenistanem i 
Azerbejdżanem.                                               Za: www.oblaci.pl  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

„W NAGASAKI ŻYWA JEST PAMIĘĆ 
O ŚW. MAKSYMILIANIE KOLBEM” 

 
Polski misjonarz w Japonii ksiądz Tade-
usz Soboń powiedział PAP, że w Naga-
saki, gdzie w niedzielę będzie papież 
Franciszek, bardzo żywa jest pamięć o 
św. Maksymilianie Kolbem, który był tam 
na misji. Dodał, że tłumy wiernych od-
wiedzają miejsca z nim związane. 
 
Nagasaki, które będzie jednym z etapów 
wizyty papieża Franciszka w Japonii od 
23 do 26 listopada, jest szczególnie 
ważnym miejscem dla polskiego Kościo-
ła, ale i dla wiernych z całego świata, 
czcicieli św. Maksymiliana Kolbego. W 
1930 roku przyjechał on do Japonii, 
gdzie przez kilka lat prowadził działal-

ność misyjną i wydawał pismo „Rycerz 
Niepokalanej”.  
 

 
 
Z jego inicjatywy na przedmieściach 
Nagasaki założono franciszkański klasz-
tor – Ogród Niepokalanej, czyli Mugen-
zai No Sono. Został on wzniesiony na 
stoku góry, dzięki czemu miejsce to 
ocalało po zrzuceniu bomby atomowej 
na miasto w 1945 r. 
 

Salezjanin ksiądz Soboń z Nagasaki, 
mieszkający w Japonii od 41 lat, znał 
polskich franciszkanów, którzy przybyli z 
ojcem Kolbem. „W tej chwili – wyjaśnił – 
nie ma żadnego Polaka w japońskim 
Niepokalanowie i w całej prowincji fran-
ciszkanów konwentualnych w Japonii”. 
 
 „Żywa jest natomiast pamięć o Świętym 
Maksymilianie. Każdego dnia wielu 
pielgrzymów odwiedza jego muzeum. Są 
to dzieci, młodzież, osoby dorosłe, ro-
dziny, ludzie w podeszłym wieku. Nie 
brak wśród nich też grup z Polski; przy-
bywają też z Korei Południowej, Chin, 
USA” – dodał polski salezjanin. 
 
Zaznaczył następnie: „W przyszłym roku 
przypada 90. rocznica przybycia święte-
go Maksymiliana Kolbego do Japonii. 
Już trwają przygotowania do jej obcho-
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dów”. „Często jestem w japońskim Nie-
pokalanowie i spotykam się z grupami z 
Polski” – podkreślił polski misjonarz. 
 
Zapowiedział, że franciszkanie z tego 
klasztoru wybierają się na spotkanie z 
Franciszkiem. W programie kilkugodzin-
nego pobytu papieża w tym mieście nie 

ma wizyty w klasztorze założonym przez 
ojca Kolbego. 
 
Po przylocie z Tokio Franciszek uda się 
do parku Pokoju w miejscu wybuchu 
bomby atomowej 9 sierpnia 1945 roku. 
Stamtąd wystosuje orędzie na temat 
broni nuklearnej. 

 
Następnie odda hołd świętym męczenni-
kom na wzgórzu Nishizaka, gdzie w 
1597 roku, w okresie prześladowań 
religijnych, ukrzyżowano 26 chrześcijan. 
Franciszek odprawi Mszę na miejsco-
wym stadionie baseballowym, po której 
odleci do Hiroszimy.      Za: www.gosc.pl  

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOWA OBECNOŚĆ FRANCISZKANÓW W SZWECJI 
 
W niedzielę 20 października kard. Anders Arborelius OCD 
podczas uroczystej Mszy świętej poświęcił kościół i klasztor św. 
Maksymiliana w Motali w Szwecji. 
 
W uroczystości wzięło udział ok. 200 osób, w tym około 20 
kapłanów, wikariusz zakonu franciszkanów z Rzymu o. Jan 
Maciejowski oraz pełniący obowiązki ministra prowincjalnego o. 
Tomasz Ryłko z Polski. 
 
Budynek Kościoła ekumenicznego w Motala zakupiła Diecezja 
Katolicka w Sztokholmie w 2018 roku. Kościół ekumeniczny 
odprawił swoje ostatnie nabożeństwo 16 czerwca 2019 r. Pod-
czas ceremonii klucz do drzwi kościoła został następnie prze-
kazany przedstawicielom Kościoła katolickiego. 
 

 
 
Katolicy przystąpili natychmiast do renowacji samego kościoła, 
zakupu potrzebnego sprzętu i wyposażenia dla sprawowania 
ceremonii katolickich. Przystąpiono też do budowy klasztoru 
pod patronatem św. Maksymiliana, który został później przeka-
zany „szarym braciom”, czyli zakonowi franciszkanów. 

Za: www.franciszkanie.gdansk.pl  
___________________________________________________________________________________________________________________________________

WE FRANCJI ZAKONNICY ODMÓWIONO 
MIEJSCA W DOMU OPIEKI, BO NOSI WELON 

 
Zeświecczenie we Francji przypomina 
paranoję. Historia miała miejsce w Ve-
soul we wschodniej Francji. Siostra po 
osiemdziesiątce z powodów zdrowot-
nych wróciła do rodzinnej miejscowości 
po prawie siedemdziesięciu latach. Po-
prosiła o przyjęcie do publicznego domu 
spokojnej starości. Swój wniosek złożyła 
jeszcze w październiku 2018 roku – 
informuje włoska Aleteia. 
 
O przydzielenie miejsca zwróciła się do 
Foyer Logements. Osoby przebywające 
w tym ośrodku, mają własne mieszkania, 
ale mogą korzystać z restauracji pod-
czas wszystkich posiłków. Gdy przybyła 
tam w styczniu 2019 roku, okazało się, 
że nie ma dla niej miejsca i została wpi-
sana na listę oczekujących. Pod swój 

dach przyjęła ją parafia. Czas jednak 
mijał, a drzwi do Foyer Logements nadal 
pozostawały zamknięte dla siostry. 
 

 
 
W lipcu zakonnica otrzymała wiado-
mość. Komisja, która wyznacza miejsca, 
zaakceptowała jej zgłoszenie. Poinfor-
mowała, że gdy tylko będzie dostępne 
miejsce, siostra otrzyma propozycję 
zgłoszenia się. Do wiadomości dołączo-

ne było jednak pewne wyjaśnienie, że 
osoby mieszkające w ośrodku mogą 
mieć szczególne przekonania, które 
należy szanować i dlatego nie są akcep-
towane żadne znaki przynależności do 
wspólnoty religijnej. Co oznacza, że 
zakonnica nie może nosić welonu. 
 
Miejscowy ksiądz, który pomaga zakon-
nicy, w swoim biuletynie parafialnym 
mówi o „chrześcijańskiej fobii”. Prze-
wodniczący komisji Vesoul stwierdził, że 
sprawa jest zamknięta i że zakonnica 
„nie chciała zaakceptować przepisów 
wewnętrznych, które są takie same dla 
wszystkich”. 
 
Zakonnica ewentualnie mogłaby nosić 
tylko krzyż. Nie chce się na to zgodzić.  

Za: www.gość.pl  

 
 
 
 
 

 
 

Zapowiedzi wydarzeń 
 
 
 

 

 

WERBIŚCI ZAPRASZAJĄ NA 
SYMPOZJUM MISYJNE NA KUL 

 
W dniach 27-28 listopada na KUL odbę-
dzie się konferencja naukowa zatytuło-
wana „Od Maximum illud do Evangelii 
gaudium i Synodu Kościoła w Amazonii. 
Teologia, nauki humanistyczne i spo-

łeczne w służbie misji”. Organizowana 
jest w 100-lecie ogłoszenia listu apostol-
skiego „Maximum illud” Benedykta XV. 
 
Organizatorem konferencji jest Katedra 
Religiologii i Misjologii KUL oraz lubelski 
oddział Polskiej Akademii Nauk. Patro-
natem honorowym wydarzenie objęła 
Polska Prowincja SVD. 
 

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi 
na związek pomiędzy rozumieniem i 
modelami działalności misyjnej Kościoła 
a nurtami teologii i innych dziedzin wie-
dzy. Chodzi między innymi o zmianę̨ 
paradygmatów rozumienia misji i działań́ 
misyjnych pod wpływem teologii i róż-
nych dziedzin wiedzy, wpływ różnych 
nurtów teologii, nauk humanistycznych i 
społecznych na refleksję misjologiczną, 
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konsekwencje społeczne, polityczne, 
kulturowe i religijne stosowania osią-
gnięć teologii i innych nauk, jak również 
miejsce nauk misjologicznych, społecz-
nych i humanistycznych w programach 
przygotowujących duchownych i świec-
kich oraz woluntariuszy do pracy misyj-
nej. 
 
Podczas 7 sesji konferencyjnych można 
będzie usłyszeć między innymi wystą-
pienia wielu werbistów:  
o. dr hab Andrzeja Miotka SVD („List 
Apostolski Maximum illud w stulecie 
promulgacji – historyczne znaczenie i 
profetyczne przesłanie”),  
o. Jacka Stefanowa SVD („Biblia w życiu 
i misji Kościoła”),  
o. dr hab. Zdzisława Kupisińskiego SVD 
(„Działalność Katedry Religiologii i Misjo-
logii KUL w promowaniu idei misyjnej 
Kościoła w Polsce”),  
o. dr Stanisława Grodzia SVD („Intruzi, 
goście czy „swoi”? Chrześcijanie (Ko-
ściół) w kulturach świata”),  
o. dr hab. Andrzeja Pietrzaka SVD 
(„Przesłanie dokumentu końcowe-
go Synodu Kościoła w Amazonii”),  
o. dr Jacka Gniadka SVD („Nowe Areo-
pagi misji: Własność prywatna jako 
czynnik wychodzenia z ubóstwa.  
Od Quadragesimo anno do «”nie” dla 
ekonomii wykluczenia i nierówności 
społecznej»”.  
 
Jednym z zagranicznych gości będzie 
o. prof. dr Roger Schroeder SVD 
z Catholic Theological Union z Chicago, 
który wygłosi 3 wykłady. 
 
Organizacją i koordynacją konferencji 
zajmuje się o. dr hab. Andrzej Pietrzak 
SVD, prof. KUL, z Katedry Religiologii i 
Misjologii na Wydziale Teologii KUL.  

Za: www.werbisci.pl   

 

ŚW. FRANCISZEK OD 40 LAT 
PATRONEM EKOLOGÓW 

 

40 lat temu papież Jan Paweł II ogłosił 
św. Franciszka patronem ekologów. 
Pokazał w ten sposób drogę katolickiego 
myślenia w sytuacjach kryzysu ekolo-
gicznego. Jedną z pierwszych inicjatyw 
w Kościele odpowiadających na projekt 
św. Jana Pawła II był Ruch Ekologiczny 
św. Franciszka z Asyżu. Do dziś jest 
franciszkańskim głosem w trudnym i 
skomplikowanym obszarze ekologii. I 
zaprasza na świętowanie 40-lecia z 
Patronem Ekologów. 
 

 
 
Dekret papieski nosi datę 29.11.1979. W 
wigilię rocznicy REFA zaprasza 28 listo-
pada 2019 r. w Krakowie do wdzięczno-
ści za 40 lat ważnej misji w Kościele i 
świecie naszego Ojca i Patriarchy. Pro-
muje ją też specjalna publikacja pt. „Pa-
tron Ekologów” wydana w wydawnictwie 
Bratni Zew. Bratni Zew jest wraz porta-
lem ŚwiętoStworzenia.pl partnerem 
wydarzenia.  
 
W programie 40-lecia ogłoszenia św. 
Franciszka Patronem Ekologów jest 
uroczysta Msza św. dziękczynna za 
Patrona Ekologów z modlitwą za 
wszystkich zaangażowanych w ochronę 
stworzenia oraz za zmarłych przyrodni-
ków i ekologów o godz. 16.30 w bazylice 
św. Franciszka w Krakowie. 
 

Następnie odbędzie się specjalna sesja 
w Auli bł. Jakuba (ul. Franciszkańska 4) 
od godz. 17.15, gdzie przygotowano 
prezentację nowych publikacji i projek-
tów REFA oraz debatę nt. aktualności 
przesłania Patrona Ekologów wobec 
współczesnych wyzwań ekologicznych i 
klimatycznych, w której udział wezmą: 
Edward Augustyn, dziennikarz Tygodni-
ka Powszechnego, akredytowany przy 
Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej, 
korespondent z synodu amazońskiego; 
Agata Jirak-Leszczyńska, edukatorka 
ekologiczna, ornitolog, autorka wildlife-
poland.eu; o. Mariusz Kozioł OFMConv, 
wikariusz prowincji franciszkanów; o. 
Jacek Siepsiak SJ, publicysta, red. nacz. 
kwartalnika Życie Duchowe i dyr. Wy-
dawnictwa WAM; Tomasz Urynowicz, 
wicemarszałek Województwa Małopol-
skiego oraz Zbigniew Wróblewski, filozof 
i ekolog z KUL. Całość poprowadzi o. 
Stanisław Jaromi, szef REFA. 
 
Przesłanie duchowe i intelektualne 
wzbogaci muzyka kwartetu smyczkowe-
go oraz poczęstunek ekologiczny i (jak 
liczymy) cenne dyskusje w kuluarach. 
 
Od 1979 r. jako patron ekologów św. 
Franciszek zaprasza nas na fascynujący 
szlak odkrywania braterstwa w wielkiej 
Bożej rodzinie oraz na wędrówkę z po-
znawaniem tajemnic przyrody i świętości 
wszelkiego życia. Od 1981 r. Ruch Eko-
logiczny św. Franciszka z Asyżu kroczy 
tym szlakiem i tworzy integralną, chrze-
ścijańską, ekologiczną wizję świata 
przyrody, człowieka i Stworzyciela. 
 
Chcemy, aby 28 listopada 2019 był w 
Krakowie na Franciszkańskiej dniem 
wdzięczności za ekologię franciszkańską 
oraz wspólnego świętowania, debato-
wania i planowania dalszych działań.  

Za: www.franciszkanie.pl   
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Odeszli do Pana 

 
 

 
 

ŚP. S. LUCYNA RESZCZYŃSKA SM (1916 – 2019) 
 
 
Dnia 18 listopada 2019 roku zmarła 
Siostra Lucja Reszczyńska ze Zgroma-
dzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincen-
tego a Paulo. W Zgromadzeniu przyjęła 
imię Lucyna. Siostra Lucyna w maju 
tego roku skończyła 103 lata. Zadziwiała 
wszystkich siłą i radością życia.  Do 
ostatnich dni czytała, słuchała radia, 
uczestniczyła we wszystkich modlitwach 
i sprawach Zgromadzenia.  Spotykała 
się z bliskimi i Rodziną.  
 
Urodziła się 1 maja 1916 roku w Ceka-
nowie w powiecie Płockim. Była naj-
młodszym dzieckiem w rodzinie. Bardzo 
wcześnie zmarła Jej matka, dlatego 
całym swoim sercem przylgnęła do 
Matki Najświętszej, Ją samą obierając 
za swoją Matkę.  
 
Do Zgromadzenia przyszła w wieku 22 
lat. Było to wiosną 1938 roku. Po forma-
cji początkowej pracowała krótko przy 
dzieciach w Szkole prowadzonej przez 
Zgromadzenie w Warszawie, przy ul. 
Ogrodowej. W czasie II woju światowej 
Siostra ukończyła Szkołę Pielęgniarską 
prowadzoną przez Zgromadzenie w 
Szpitalu Przemienienia Pańskiego, pod 
kierunkiem Siostry Wandy Żurawskiej, 
Siostry Miłosierdzia. Od października 
1942 roku rozpoczęła wielką przygodę 
posługi wśród chorych w Szpitalach. 
 
Od października 1942 r do 1959 w Szpi-
talu dla Dzieci przy ul. Kopernika 43 w 
Warszawie jako Siostra Oddziałowa. 
Okres okupacji niemieckiej był bardzo 
trudny.  W Szpitalu było zawsze bardzo 
dużo chorych dzieci, często brakowało 
żywności, mleka koniecznego dla naj-
młodszych, leków. Ale Szpital działał 
intensywnie we współpracy z Armia 
Krajową.  
 
Siostrę Lucynę poproszono o pomoc 
przy ratowaniu Dzieci Zamojszczyzny. 
Nocą, opancerzonym samochodem 
przywieziono z Dworca kolejowego do 
Szpitala Dziecięcego grupę ok. 40 dzieci 
w wieku od 2 do 11 lat. Siostra wspomi-
na: „Cała akcja odbyła się szybko, cicho 
i sprawnie”. Siostra Lucyna mocno prze-
żyła tę akcję. Przez całe życie wspomi-
nała dzieci, którymi opiekowała się na 

swoim Oddziale, które z miłością brały 
Warszawskie rodziny do swoich domów, 
a wśród nich małą Basię, którą spotkała 
po latach, a która odnalazła swoich 
rodziców w wieku 20 lat.  
 
Wybuch Powstania Warszawskiego 
zastał Siostrę w Szpitalu Dziecięcym 
przy ul. Kopernika. Pomocy wymagali 
nie tylko mali pacjenci, ale i ranni Po-
wstańcy, a nawet ranni Niemcy, których 
Powstańcy przynieśli do Szpitala. Wy-
pędzenie ze Szpitala było strasznym 
przeżyciem.  Szpital tułał się w okolicach 
Warszawy i wreszcie znaleziono miejsce 
na ewakuację do Bukowiny Tatrzańskiej.  
Siostra Lucyna wszędzie była potrzebna 
jako pielęgniarka, jako Oddziałowa, jako 
zaopatrzeniowiec. Jej odwaga, wielka 
mądrość i zmysł organizacyjny przezwy-
ciężał trudności.  
 

 
 
Po powrocie do Warszawy urządzała na 
nowo sale dla chorych dzieci. Pozosta-
nie w Szpitalu dla Dzieci aż do wyrzuca-
nia Sióstr ze Szpitala przez władze PRL. 
Potem krótko pracowała w Szpitalu 
Dzieciątka Jezus w Warszawie i w Szpi-
talu Dziecięcym w Lublinie, a od paź-
dziernika 1959 roku aż do lutego 1998 
pracowała w Szpitalu Św. Feliksa przy 
ul. Płockiej w Warszawie na Oddziale 
Chirurgii. To prawie 40 lat pracy w jed-
nym szpitalu, na jednym oddziale, rów-
nież jako pielęgniarka oddziałowa. Sio-
stra Lucyna była znana i bardzo szano-
wana w całym Szpitalu. Miała niezwykły 
dar współpracy z ludźmi zarówno z 
personelem szpitala, jak i z chorymi i 
wszystkimi potrzebującymi. Do ostatnich 
dni odwiedzali Siostrę Przyjaciele z 
obydwu Warszawskich Szpitali.  
 

Po zakończeniu pracy zawodowej Sio-
stra Lucyna przybyła do Domu Prowin-
cjalnego na Tamkę, najpierw jako pielę-
gniarka wspomagająca chore Siostry, a 
w końcu sama jako Siostra Seniorka.   
 
Siostra Lucyna otrzymała wiele odzna-
czeń i medali, a wśród nich: Odznakę za 
wzorową pracę w Służbie Zdrowia; Od-
znakę za zasługi dla Warszawy; Medal 
„Pro Memoria”; Medal „Pro Patria” a 31 
lipca 2017 r. na obchodach 73 Rocznicy 
Wybuchu Powstania Warszawskiego, na 
terenie Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, Krzyż Oficerski Orderu Odro-
dzenia Polski z rąk Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej P. Andrzeja Dudy. 
Siostra Lucyna bardzo cieszyła się tym 
Odznaczeniem i często mówiła, że to 
jest wyróżnienie dla całego Zgromadze-
nia.  
 
Wielokrotnie też była proszona o udzie-
lenie wywiadów o swoim życiu, o cza-
sach wojny, o działaniach w Powstaniu 
Warszawskim, o poświęceniu dla cho-
rych i represjonowanych w czasie wojny 
i czasach PRL. Wielokrotnie gościła w 
murach Muzeum Powstania Warszaw-
skiego i ma swój zapis i portret wśród 
Powstańców na Wystawie w 70. Roczni-
cę Wybuchu Powstania Warszawskiego 
w 2014 roku i w dziale Historii Mówionej, 
który prowadzą Pracownicy i Wolonta-
riusze Muzeum Powstania Warszaw-
skiego.  Z wieloma osobami z Muzeum 
Siostra Lucyna była serdecznie zaprzy-
jaźniona.  
 
W tym roku Agata Puścikowska poświę-
ciła jeden z rozdziałów swojej wydanej 
ostatnio książki: „Wojenne Siostry” Sio-
strze Lucynie pod znamiennym tytułem 
„Lucyna Waleczna”. Siostra Lucyna 
Reszczyńska walczyła o potrzeby dru-
giego człowieka, a dla wszystkich jest 
wielkim Świadkiem historii i wielkim 
Świadkiem służby Chrystusowi w Ubo-
gich. Siłę do tego wszystkiego czerpała 
z Eucharystii i nieustannej modlitwy do 
Maryi, ukochanej Matki. I tą modlitwą 
ogarniała nas wszystkich. Ufamy, że 
nadal będzie się za nas modlić u Tronu 
Pana.                              Siostry Szarytki  
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ŚP. BR. CHERUBIN FRANCISZEK ZŁOTKOWSKI OFMCap (1939 – 2019) 
 

17 listopada 2019 roku, w dniu swoich 
imienin, w hospicjum w Łomży, w wieku 
80 lat, w zakonie 55 lat, odszedł do 
Pana br. Cherubin Franciszek Złotkow-
ski. 
 
Br. Cherubin urodził się 4 kwietnia 1939 
w Markowie (wieś Pasieka), poczta 
Domanowo, powiat Bielsk Podlaski, dziś 
województwo Podlaskie. Rodzice Stani-
sław i Maria na chrzcie dali mu imię 
Franciszek. Był szóstym dzieckiem z 
rodziny. Czas dzieciństwa przypadł na 
lata okupacji niemieckiej. Ukończył 6 lat 
szkoły podstawowej pomagając jedno-
cześnie rodzicom w gospodarstwie. 
Chciał od razu iść do Zakonu. Musiał 
jednak odbyć służbę wojskową. „Tęsk-
nota za Zakonem nie daje mi spokoju” – 
pisał w podaniu. 
 
Po odbyciu postulatu w Zakroczymiu, 
Nowicjatu w Rywałdzie Królewskim w 
1964 składa pierwsze śluby. Oprócz 
Łomży, Lublina, Krynicy Morskiej, br. 

Cherubin pracował w Nowym Mieście 
nad Pilicą. Pełnił posługi: kucharza, 
zakrystiana, furtiana, kwestarza, opie-
kował się obłożnie chorymi braćmi, był 
gospodarzem, ogrodnikiem i pracował 
na budowie kościoła i klasztoru. 
 

 
 
W 1977 roku zgłosił gotowość wyjecha-
nia na misje. Prowincjał, o. Pacyfik Dy-
dycz, w odpowiedzi na jego misyjne 
pragnienia wysłał go tymczasem na 
Poczekajkę do Lublina, gdzie panowały 
wtedy misyjne warunki – budowy kościo-
ła. Chciał się szkolić, zdobywać nowe 

umiejętności, żeby jak najlepiej służyć 
innym. 
Był autorem licznych publikacji – biogra-
fii, pamiętników i wspomnień. „Odkąd 
zachorowałem bardzo na serce i choro-
ba wyeliminowała mnie z życia czynne-
go – pisał do prowincjała – mogę przy 
biurku uskuteczniać osobiste hobby 
służąc społeczeństwu na szeroką skalę, 
utrwalając na papierze wspomnienia 
historyczne, które to fakty nigdy nie 
wrócą”. 
 
Ostatnie lata spędził w Łomży, gdzie 
pod opieką braci cierpliwie znosił trudy 
choroby, pokornie przyjmując swoją 
słabość. 
 
Msza św. pogrzebowa zostanie odpra-
wiona w środę, 20 listopada 2019 o 
godz. 1200 w naszym kościele w Łom-
ży. Złożenie ciała do grobu na cmenta-
rzu przy ul. Kopernika. 

Za: www.kapucyni.pl  

 
ŚP. S. CZESŁAWA CZERKAWSKA SM (1953 – 2019) 

 
W dniu 16 listopada 2019 r., w Święto 
Matki Bożej Ostrobramskiej – Matki 
Bożej Miłosierdzia, Pan powołał do 
siebie Siostrę Czesławę Czerkawską ze 
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. 
Wincentego a Paulo, w 66 roku życia i 
44 roku powołania.  
 
Siostra Czesława urodziła się w ziemi 
Chełmskiej, w Annopolu, w pobożnej i 
gorliwej rodzinie. Pochodziła z rodziny 
wielodzietnej i już od dziecka uczyła 
się trudu i radości życia we wspólnocie. 
W ostatnim okresie życia Sio-
stra Czesława bardzo cierpiała na cięż-

ką chorobę nowotworową. Siostry, 
szczególnie w Domu Prowincjalnym, 
pamiętają te ostatnie dni   zmagania i 
wielkiego cierpienia.  Towarzyszyły Jej 
wszystkie modlitwą i pomocą. Towarzy-
szyła też jej Rodzina. 
 
Siostra Czesława całe swoje życie 
uczyniła darem dla Boga, aż do końca, 
według Jego myśli i zamierzeń. I oddała 
się pod opiekę Maryi. Zawsze o tym 
mówiła i pisała, że jedynym jej pragnie-
niem jest oddanie się dobremu Bogu do 
końca, na Jego wyłączną służbę.  

Siostra Czesława budowała wszystkich 
swoim oddaniem i dobrocią, by-
ła bardzo pracowita i odpowiedzialna za 
powierzone zadania. Wszędzie dokład-
na, precyzyjna, dobrze zorganizowana. 
Ale co najważniejsze - miała wielki dar  
 bliskości   ze   współpracownikami i 
innymi napotkanymi ludźmi. Na pozór 
nieśmiała, potrafiła dostrzec najmniejszą 
potrzebę drugiego. Miała też łaskę deli-
katnego humoru i patrzenia na pewne 
sprawy z dystansem. Łaskę   właściwe-
go oceniania spraw i sytuacji. Jej prosto-
ta rozbrajała wszystkich. Siostry Szarytki 

  
ŚP. KS. TADEUSZ UCHWAT CM (1954 – 2019) 

 
W dniu 23 listopada 2019 r. odszedł do 
wieczności ks. Tadeusz Uchwat 
CM. Urodził się 12 lutego 1954 r. w 
Bogoniowicach w diecezji tarnowskiej. 
W 1973 r. wstąpił do Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy w Krakowie. Śluby 
święte złożył 8 grudnia 1978 r. Święce-
nia kapłańskie otrzymał z rąk bp Stani-
sława Smoleńskiego 26 kwietnia 1980 r. 
na Stradomiu w Krakowie. 
 
1980-1981 – Wrocław św. Józef, wikary, 
katecheta 

 

 
 

1981-1983 – Bydgoszcz św. Wincenty, 
duszpasterz akademicki  
1983-1985 – Pabianice, duszpasterz 
akademicki 
1985-1988 – Austria, Schwarzach 
1988-2000 – Huttau, Austria, proboszcz 
2000-2001 – Niemcy, Freilassing, dusz-
pasterz 
2001- Austria, St. Koloman, proboszcz 
 
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, 
Panie.                 Za:  www.misjonarze.pl  

  

 


