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Wiadomość Tygodnia 
 

PAPIEŻ W GRECCIO, BETLEJEM NASZYCH CZASÓW 
 

 
 

Ojciec Święty pielgrzymował w pierwszą niedzielę Adwentu do 
Greccio. W grocie, w której św. Franciszek z Asyżu po raz 
pierwszy w historii przedstawił bożonarodzeniową stajenkę 
Papież podpisał List Apostolski o znaczeniu i wartości 
żłóbka. Wskazał, że żłóbek jest prostym i wspaniałym zna-
kiem wiary chrześcijańskiej. Papież zauważył, że jego krótki 
list może się przydać w przygotowaniu na Boże Narodzenie. 
(pełny tekst listu Apostolskiego wewnątrz numeru) 

 
Po przylocie Franciszek spotkał się z grupą chorych i niepeł-
nosprawnych. Następnie udał się do groty, gdzie Biedaczyna z 
Asyżu zrealizował pierwszy żłóbek. Po dłuższej chwili medyta-
cji podpisał tam List Apostolski, a w darze zostawił drewnianą 
figurkę nowonarodzonego Jezusa. Papież spotkał się też z 
grupą franciszkanów i sióstr zakonnych. Przypomniał im słowa 
św. Franciszka, żeby głosić Ewangelię jeśli to jest konieczne 
nawet słowami. Przypomniał, że Bóg zakochał się w naszej 
ziemi i zachęcił zakonników, by świadczyli na niej o miłości 
Chrystusa. Żartując dodał: „pamiętajcie o ślubach, a cuda 
zostawcie Bogu”.  Przed wejściem do Sanktuarium Żłóbka 
Franciszka powitały dzieci. Papież wziął udział w nabożeń-
stwie Słowa Bożego, w krótkim rozważaniu przypomniał o 

znaczeniu tego świętego miejsca, które, jak podkreślił, zachę-
ca przede wszystkim do odkrycia prostoty. 
 
Żłóbek, który św. Franciszek, na wzór ciasnej groty w Betle-
jem, zrealizował po raz pierwszy w tej małej przestrzeni, mówi 
sam za siebie. Nie ma potrzeby mnożenia słów, ponieważ 
scena wyraża mądrość potrzebną do pojęcia tego, co istotne. 
Papież wskazał, że przed żłóbkiem odkrywamy, jak ważne dla 
naszego, często gorączkowego życia jest odnajdywanie chwil 
ciszy i modlitwy. „Ciszy, aby kontemplować piękno oblicza 
Dzieciątka Jezus, Syna Bożego, zrodzonego w ubóstwie staj-
ni. Modlitwy, aby wyrazić nasze zadziwione podziękowanie w 
obliczu tego ogromnego daru miłości, jaki jest nam dany” – 
mówił Franciszek. 
 
“W tym prostym i godnym podziwu znaku żłobka, który przyjęła 
i przekazała z pokolenia na pokolenie pobożność ludowa, 
objawia się wielka tajemnica naszej wiary: Bóg nas miłuje tak 
bardzo, że dzieli nasze człowieczeństwo i nasze życie – mówił 
Franciszek. – Nigdy nie zostawia nas samymi; towarzyszy 
nam ze swoją ukrytą, ale nie niewidzialną obecnością. W każ-

http://www.zyciezakonne.pl/
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dych okolicznościach, w radości, jak i w bólu, jest On Emma-
nuelem, Bogiem z nami.” 
 
Franciszek zachęcał byśmy, podobnie jak pasterze z Betlejem, 
przyjęli zaproszenie, by udać się do groty, żeby zobaczyć i 
rozpoznać znak, który dał nam Bóg. „Wtedy nasze serce bę-
dzie pełne radości i będziemy mogli ją zanieść tam, gdzie jest 
smutek; będzie pełne nadziei, którą można dzielić z tymi, któ-
rzy ją utracili” – mówił Papież. 
 

“Utożsamiajmy się z Maryją, która położyła swego Syna w 
żłobie, bo nie było miejsca w domu. Wraz z nią i ze świętym 
Józefem, jej oblubieńcem, utkwijmy swój wzrok w Dzieciątku 
Jezus – zachęcał Papież. – Jego uśmiech rozkwitający w 
nocy, niech rozproszy obojętność i otwiera serca na radość 
tych, którzy czują się miłowanymi przez Ojca, który jest w 
niebie.” Na zakończenie nabożeństwa Papież przekazał obec-
nym podpisany wcześniej List Apostolski, który następnie 
został w całości odczytany. Spotkaniu towarzyszył śpiew ko-
lęd.             Za: www.vaticannews.va

 
 
 
 

  Wiadomości z kraju 
 

 

 

SERCA DLA PANA - PIELGRZYMKA WDÓW I DZIEWIC KONSEKROWANYCH NA JASNĄ GÓRĘ 
 

14. Pielgrzymka Dziewic i Wdów Konse-
krowanych odbyła się w sobotę, 30 
listopada na Jasnej Górze z udziałem 
ok. 200 osób. Dziewice i wdowy konse-
krowane zobowiązują się do życia w 
czystości, służąc Bogu w codzienności, 
w pracy, w miejscu, gdzie mieszkają, 
wśród osób, które spotykają każdego 
dnia. W Polsce indywidualne życie kon-
sekrowane wybrało obecnie 285 dziewic 
i ponad 320 wdów.  
 
„Mówimy o indywidualnych formach 
życia konsekrowanego. Zdawać by się 
mogło, że są to ludzie, którzy reprezen-
tują bardzo różne style życia, ale gdyby-
śmy szukali wspólnego mianownika, to 
jest on następujący – oni nie tworzą 
struktur, żyją w diecezji, pośród świata i 
tak naprawdę naśladują to, od czego 
wszystko się zaczęło - mówi bp Arka-
diusz Okrój, przewodniczący Podkomisji 
ds. Indywidualnych Form Życia Konse-
krowanego w rozmowie dla Radia Jasna 
Góra – Bardzo się cieszymy z rozwoju 
tych form życia konsekrowanego, cho-
ciaż są tak bardzo różne. Teraz w kon-
tekście różnych kryzysów, które dotykają 
Kościół – również kryzys powołań – 
trzeba się cieszyć tym wzrostem powo-
łań do indywidualnych form życia konse-
krowanego”.  
 
Jak widać ze statystyk, we współcze-
snym świecie wzrasta trend wyboru 
indywidualnych form życia konsekrowa-
nego.  „Ktoś w pewnym momencie roze-
znaje, że Bóg go do czegoś powołuje. 
Wielu szuka gdzieś w Internecie, cza-
sem człowiek z człowiekiem się spotyka, 
i okazuje się, że to jest właśnie to, tego 
szukałam – bo to najczęściej dotyczy 
pań, jeśli idzie o indywidualne formy 
życia konsekrowanego - mówi bp Arka-
diusz Okroj - Wiele osób musi rozeznać 
swoje realia - żyją w konkretnym środo-
wisku, już mają lat 30 plus albo 40 plus, 
są związane z jakąś konkretną ducho-
wością czy wspólnotą, i pewnie trudno 
byłoby im się zaangażować w Instytut, 

który żyje w świecie, już nie mówiąc o 
zakonach. A tutaj, żyjąc w tych realiach, 
których nie muszą opuszczać, mogą 
realizować nie tyle swoje marzenia, ale 
marzenia, które Pan Bóg ma w stosunku 
do nich w realizacji rad ubóstwa, czysto-
ści i posłuszeństwa jako promocji we-
wnętrznej wolności”.  
 

 
 
„Trudno powiedzieć, że powołanie się 
wybiera, raczej się zgadza na nie i za 
nim idzie, to nie jest jak wybór zawodu 
czy pasji. To pójście za głosem Pana 
Boga, za Jego wołaniem, po dobrym 
rozeznaniu, przy współudziale kierowni-
ka duchowego - opowiada Edyta, dzie-
wica konsekrowana z woj. świętokrzy-
skiego, 7 lat po konsekracji – W moim 
przypadku były bardzo intensywne myśli 
o zakonie, ale Pan Bóg bardzo wyraźnie 
mi pokazał, że nie chce mnie w zakonie, 
że tu powinnam żyć i realizować swoje 
powołanie”.  
 
„Konsekrator, kapłan, który jest odpo-
wiedzialny za dziewice konsekrowane 
rozeznaje, podprowadza i upewnia, że 
to jest ta droga – podkreśla Edyta – 
Dziewictwo konsekrowane szczególnie 
się objawia oblubieńczością do Chrystu-
sa, naszym obowiązkiem jest miłość do 
Kościoła. Mamy być znakiem eschatolo-
gicznym szczególnie do Kościoła lokal-
nego - modlitwa za biskupa diecezji, za 
kapłanów diecezji, modlitwa o jedność 
chrześcijan, za małżeństwa, zwłaszcza 
te poranione”. 

 „Myślę, że w każdym czasie Pan Bóg 
powołuje, i teraz też, w tych czasach 
wydawało by się trudnych, niezrozumia-
łych, również Pan Bóg powołuje, tylko 
potrzeba głębszej relacji, żeby to powo-
łanie odczytać - wyjaśnia Elżbieta Hur-
man, dziewica konsekrowana z diec. 
świdnickiej, rzecznik prasowy Centrum 
Promocji Indywidualnych Form Życia 
Konsekrowanego przy Podkomisji Epi-
skopatu Polski ds. Indywidualnych Form 
Życia Konsekrowanego – Jest nas coraz 
więcej z roku na rok, jeśli chodzi o formy 
indywidualne. My, jako dziewice konse-
krowane mamy tak średnio przyrost 20 
osób rocznie. U wdów jest troszeczkę 
więcej. Mamy dwóch panów i następnie 
się przygotowują do przyjęcia konsekra-
cji”.  
 
„My jesteśmy powołane do tego, żeby 
być z Jezusem, nie tyle działać, co być. 
Nie prowadzimy dzieł, jak mówi Słowo 
Boże ‘podążamy za Barankiem dokąd-
kolwiek On się uda’, czyli jesteśmy we 
wszystkich i trudnych sytuacjach z Nim. 
Przychodzą mi na myśl dziewice konse-
krowane z Iraku, które mimo wszystkie-
go co tam się dzieje na Bliskim Wscho-
dzie, one trwają, dziewice konsekrowa-
ne z Syrii, które nie wyjechały, tylko 
trwają” – podkreśla Elżbieta Hurman.  
 
Uczestnicy Pielgrzymki Dziewic i Wdów 
Konsekrowanych zgromadzili się na 
Mszy św. o godz. 11.00, której przed 
Cudownym Obrazem przewodniczył bp 
Jacek Kiciński, przewodniczący Komisji 
KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowa-
nego i Stowarzyszeń Życia Apostolskie-
go, a koncelebrował i homilię wygłosił bp 
Arkadiusz Okroj, przewodniczący Pod-
komisji ds. Indywidualnych Form Życia 
Konsekrowanego.  
Bp Jacek Kicinski, podziękował wszyst-
kim na zakończenie Mszy św., mówił: 
„My kochani zawsze na progu nowego 
roku liturgicznego życzymy sobie wy-
trwania w różnych postanowieniach 
adwentowych, ale takie misyjne przesła-

http://www.jasnagora.com/wydarzenie-13451/zdjecia
http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/39767.mp3
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nie i zadanie dla wszystkich indywidual-
nych form życia konsekrowanego spo-
tkamy się w przyszłym roku, ale to mi-
syjne zadanie, aby każda osoba przyje-
chała co najmniej z jeszcze jedną oso-
bą. Pamiętajmy o sobie w modlitwie”.  
Pielgrzymka poprzedzona została kilku-

dniowymi rekolekcjami. „Rekolekcje są 
czasem ubogacającym, że pewne tema-
ty są poruszane. To czas, aby wzajem-
nie się ubogacić, poznać. To nie są 
rekolekcje w ciszy, my rzadko się widzi-
my, mniejszy mamy ze sobą kontakt jak 
w zgromadzeniach. Dla mnie czas na 

Jasnej Górze, przy Matce Bożej jest 
bardzo ważny, to jedno z najpiękniej-
szych miejsc w Polsce, najbliższe mo-
jemu sercu, cieszę się, że te rekolekcje 
są w Częstochowie” – podkreśla Edyta. 
o. Stanisław Tomoń  

Za: www.jasnagóra.com
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

REKONSEKRACJA KOŚCIOŁA ŚW. JÓZEFA W GDAŃSKU 
ORAZ INAUGURACJA OBLACKIEGO CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 
 
W pierwszą niedzielę adwentu oddano do użytku liturgicznego 
kościół rektoralny pw. św. Józefa w Gdańsku, którym opiekują 
się oblaci. Rekonsekracji świątyni dokonał biskup Zbigniew 
Zieliński – biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej. Wcze-
śniej zainaugurowano działalność Oblackiego Centrum Eduka-
cji i Kultury oraz poświęcono odnowione pomieszczania klasz-
torne. Całość prac mogła być zrealizowana dzięki dotacjom 
unijnym, miasta Gdańsk oraz wsparciu i zaangażowaniu wielu 
osób. 
 
Zakończenie projektu “Zachowanie i udostępnienie zabytku o 
wyjątkowej wartości artystycznej – zespołu klasztornego pw. 
św. Józefa w Gdańsku – poprzez prace konserwatorskie i 
renowacje” rozpoczęło się od spotkania w sali wielofunkcyjnej 
nowo powstałego Oblackiego Centrum Edukacji i Kultury. 
 
Na początku spotkania biskup Zieliński odmówił modlitwę bło-
gosławieństwa obiektów klasztornych i wraz z prowincjałem 
oraz superiorem miejscowej wspólnoty – o. Piotrem Furmanem 
OMI – dokonano poświęcenia budynku. 
 
Inspirującym był wykład prof. Andrzeja Januszajtisa – fizyka i 
pasjonata historii Gdańska. Prelegent ukazał dzieje zespołu 
klasztornego św. Józefa. Następnie uczestnicy gali mogli za-
poznać się z harmonogramem prac renowacyjnych i tym, co 
zmieniło się w wystroju i zagospodarowaniu obecnych zabu-
dowań klasztornych. Oblaci wyrazili swoją wdzięczność 
wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania projektu. Ze 
strony prowincji dzieło koordynował ekonom prowincjalny – o. 
Józef Czernecki OMI. 
 
Po wykładzie inauguracyjnym Oblackie Centrum Edukacji i 
Kultury, który wygłosił jego dyrektor – o. Marcin Szafors OMI, 
zakończyła się pierwsza część uroczystości. 
 
O godzinie 13.00 w kościele przyklasztornym rozpoczęła się 
Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Zbigniewa Zieliń-
skiego, podczas której dokonał ponownej konsekracji świątyni. 
W kazaniu przypomniał burzliwą historię kościoła, wspominając 
legendarną postać o. Józefa Mańkowskiego OMI. Podkreślił 
jednocześnie, że to 71. rocznica obecności “dobrych oblatów” 
przy kościele św. Józefa w Gdańsku. Kaznodzieja wyraził 
wdzięczność Kościoła Gdańskiego za gorliwą duszpasterską 
posługę misjonarzy, wyrażającą się przede wszystkim poprzez 
stały konfesjonał oraz straż przy Najświętszym Sakramencie. 
W mistagogicznym fragmencie kazania biskup Zbigniew wyja-
śnił symbolikę poszczególnych momentów rekonsekracji świą-
tyni.  
 
Wymownym momentem było namaszczenie olejem krzyżma 
nagiego ołtarza. Namaszczono również ściany kościoła – do-

konali tego wspólnie: biskup Zieliński oraz ojciec prowincjał – 
Paweł Zając OMI. 
 

 
 
Na zakończenie liturgii głos zabrał o. Paweł Zając OMI, który 
wyraził słowa wdzięczności w imieniu Zgromadzenia w Polsce 
 
Uroczystości w Gdańsku były transmitowane przez media 
internetowe. Streaming na Facebooku dotarł do blisko 3 tysię-
cy odbiorców. Relacja z Mszy św. była przekazywana on-line 
poprzez stronę klasztorną oblatów w Gdańsku. 
 

Kościół św. Józefa w Gdańsku wraz z zabudowaniami klasz-
tornymi w stylu gotyckim został wzniesiony w XV wieku. Kar-
melici trzewiczkowi rozpoczęli budowę w 1483 roku. W prezbi-
terium znajdował się ołtarz poświęcony św. Józefowi – patro-
nowi ludzi pracy, w kościele znajdowało się również 14 ołtarzy 
bocznych, pięknie zdobionych z figurami świętych. Pierwotnie 
świątynia miała liczyć 75 metrów długości i sięgać do dzisiej-
szej wolnostojącej bramy przy ul. Elżbietańskiej. W 1945 roku, 
wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej do Gdańska, kościół 
został częściowo zniszczony. Żołnierze sowieccy podłożyli 
ogień pod świątynię, w której schroniło się ponad 100 osób. Do 
pierwotnych rozmiarów kościoła nigdy nie powrócono. Od 1947 
roku mieści się tu dom zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej, którzy sprawują opiekę duszpasterską nad tym 
miejscem. W kaplicy Wieczystej Adoracji odbywa się spowiedź, 
z której licznie korzystają mieszkańcy Gdańska i okolic. Miej-
sce nazwane jest potocznie “kościołem ekstremalnych spo-
wiedników” – rocznie korzysta tu z sakramentu pokuty ponad 
80 tysięcy penitentów. 
Pieniądze na projekt „Zachowanie i udostępnienie zabytku o 
wyjątkowej wartości artystycznej – zespołu klasztornego pw. 
św. Józefa w Gdańsku – poprzez prace konserwatorskie i 
renowację” pochodziły ze środków europejskich w ramach VIII 
osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 
zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko na lata 2014-2020.                            Za: www.oblaci.pl    

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA 
SALETYNÓW W WARSZAWIE 
 

24 listopada w Niedzielę Chrystusa 
Króla Wszechświata podczas uroczystej 
Mszy Świętej o godz. 12.30 ks. kard. 
Kazimierz Nycz poświęcił kościół pw. 
 Matki Bożej Saletyńskiej w  warszaw-
skich Włochach.  
 
Do tego ważnego wydarzenia w życiu 
parafii, jej mieszkańcy przygotowali się 
poprzez trzydniowe rekolekcje, które 
prowadzili kolejno ks. Tomasz Źwiernik 
– kapelan Zakładu Karnego w  Zamo-
ściu, który przybył wraz ze swoimi podo-
piecznymi oraz ks. Marek Dziewiecki, 
którego nauki były głównie poświęcone 
rodzinom. W kolejnych dniach parafialna 
wspólnota przygotowywała się przez  
liturgię pokutną i spowiedź, konferencję 
wyjaśniającą poszczególne obrzędy 
liturgiczne związane z poświęceniem 

świątyni, a także przez adorację Naj-
świętszego Sakramentu. 
 
Uroczystej Mszy św. z obrzędem po-
święcenia kościoła przewodniczył kar-
dynał Kazimierz Nycz, arcybiskup me-
tropolita warszawski. Razem z biskupem 
Mszę św. koncelebrowali: ks. prowincjał 
Grzegorz Zembroń MS, członkowie 
Rady Prowincjalnej, księża z dekanatu 
ursuskiego, oraz saletyni, którzy przybyli 
z placówek polskich i zagranicznych. 
W uroczystości wzięli również udział 
licznie zebrani parafianie. 
 

 

W swojej homilii ksiądz kardynał nawią-
zywał do historii parafii i zachęcał, 
by przekazywać tę historię przyszłym 
pokoleniom. Wyraził także wdzięczność 
wszystkim, którzy się przyczynili do jej 
powstania, a także tym, którzy dziś 
czynnie angażują się w jej życie. 
 
Ksiądz prowincjał Grzegorz Zembroń 
MS zaznaczył, że uroczystość wieńczy 
wysiłek pracujących na rzecz tworzenia 
i prowadzenia parafii, ale tym samym 
zaczyna kolejny etap jej działalności. 
 
Proboszcz parafii Grzegorz Ozga MS 
w swoich podziękowaniach zwrócił się 
do całej wspólnoty wiernych ze słowami 
wdzięczności za wszystkie lata pracy 
i wysiłków wkładanych w jej rozwój, 
a także przywołał niektóre spośród histo-
rii osób, które przez lata czynnie włącza-
ły się w jej funkcjonowanie. 
 
Na koniec liturgii został podpisany uro-
czysty Akt upamiętniający oddanie świą-
tyni Panu Bogu na zawsze. 

Za: www.saletyni.pl    
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

GDAŃSCY FRANCISZKANIE WYBRALI PROWINCJAŁA 
 
 „W dniu 30 listopada 2019 r. Komisja skrutacyjna gdańskiej 
Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego Braci Mniejszych Kon-
wentualnych podała wyniki głosowania na urząd Ministra Pro-
wincjalnego, którym został wybrany o. Wojciech Kulig OFM-
Conv. 
 
Ojciec Wojciech Kulig został wybrany nowym prowincjałem 
Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku. Ojciec 
Wojciech urodził się 8 stycznia 1972 r. w Kolbuszowej. Jest on 
absolwentem Bergen Community College w Paramus, New 
Jersey (USA) gdzie w maju 1998 roku otrzymał tytuł Associate 
in Science na wydziale Administracji Biznesu. Do Zakonu Braci 
Mniejszych Konwentualnych wstąpił w 1999 r. Profesję wieczy-
stą złożył w dniu 10 grudnia 2005 r. w Prowincji św. Maksymi-
liana M. Kolbego. Święcenia kapłańskie przyjął 5 maja 2007 r. 
Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym 
OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach i obronie pracy 
magisterskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie uzyskał w 2007 r. tytuł magistra teologii.  
Po święceniach przez rok pracował duszpastersko we fran-
ciszkańskiej parafii w Gdyni. W 2008 r. podczas VII Kapituły 
Zwyczajnej Prowincjalnej św. Maksymiliana M. Kolbego został 
wybrany ekonomem Prowincji. W czerwcu 2009 roku ukończył 
studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego w War-
szawie w zakresie Zarządzania Organizacjami, a w roku 2014 
Szkołę dla Spowiedników pod patronatem Krakowskiej Prowin-
cji Braci Mniejszych Kapucynów, Komisji Duchowieństwa Kon-

ferencji Episkopatu Polski przy współpracy z Penitencjarią 
Apostolską.  
 

 
 
W trakcie kolejnej Zwyczajnej Kapituły w 2012 r. został wybra-
ny wikariuszem Prowincji, a od 2013 roku rozpoczął posługę 
poborcy Zakonu w Kurii Generalnej w Rzymie. Po sześciu 
latach wrócił do Polski i rozpoczął posługę w Ostródzie. W dniu 
30 listopada 2019 r. Komisja skrutacyjna podała wyniki głoso-
wania, w którym o. Wojciech Kulig wolą braci został wybrany 
Ministrem Prowincjalnym Prowincji św. Maksymiliana M. Kol-
bego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce. 
Urząd ten zostanie przez niego objęty w marcu 2020 r. pod-
czas Zwyczajnej Kapituły Prowincjalnej. Sekretariat Prowincji

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

TACY SĄ KSIĘŻA 
 

W kontekście karykaturalnych obrazów 
księży nie można nie zauważyć dwóch 
pozycji książkowych, które ukazały się 
ostatnio na rynku wydawniczym. 

Pierwsza pozycja, to książka zatytuło-
wana: „Dla Ciebie więzy, pęta niezelży-
we. Wspomnienia (nie tylko) więzienne”, 
jezuity, o. Bronisława Sroki SJ, „Szer-
mierza wolności”, wydana staraniem IPN 
(Warszawa 2019). Określenie „Szer-
mierz wolności” pochodzi z tytułu konfe-
rencji („Szermierz wolności w drodze do 

niepodległości Polski”), zorganizowanej 
trzy lata temu przez Klub Inteligencji 
Katolickiej w Kaliszu. 
 
Okazją do spotkania była wtedy prezen-
tacja (po raz pierwszy) „Wspomnień” w 
formie publikacji oraz zbliżająca się 80-
ta rocznica urodzin Autora. „Wspomnie-

http://www.saletyni.pl/
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nia” powstawały w latach 2012-2014 w 
Kaliszu, gdzie ojciec Sroka przebywa do 
dziś. Dnia 27 października o. Sroka 
obchodził Jubileusz 60-lecia życia za-
konnego. Dobrze, że uczczono tego 
wielkiego patriotę, działacza opozycji, 
duchowego lidera i opiekuna wielu opo-
zycjonistów, nie przestającego być ka-
płanem, zakonnikiem, jezuitą – pięknym 
wydaniem jego wspomnień. Są one 
świadectwem, „że dobry Bóg zawsze 
gotów jest pomagać i dodawać sił tym, 
którzy Mu zaufali” (s.164) oraz natchnie-
niem dla tych, którzy troszczą się, aby 
Polska pozostała zawsze wolna. 
 
Ojciec Sroka publikuje nie po raz pierw-
szy. Od dawna zamieszczał artykuły w 
różnych pismach, zarówno pod pseudo-
nimem jak i pod własnym nazwiskiem.** 
Nie mamy wielu publikacji opisujących 
męczeńską drogę do wolnej Polski z 
ostatnich kilkudziesięciu lat, które by 
wyszły spod pióra tych, którzy ją przebyli 
(i ją przeżyli), działając w samym cen-
trum opozycji przeciw komunistycznemu 
zniewoleniu. Warto sięgnąć po książkę, 
która tak naprawdę nie tylko jest wspo-
mnieniem, ale nade wszystko wyzna-
niem miłości do Polski. Miłości, kosztuje 
i jest konsekwencją służby Bogu. 

Druga pozycja, to październikowy numer 
„Biuletynu IPN. Pismo o najnowszej 
historii Polski” (10/2019), pod znamien-
nym tytułem „Tacy są księża”. Znaj-
dziemy tu rzeczowo i przystępnie opra-
cowane historie niektórych świętych i 
odważnych kapłanów/biskupów, działa-
jących w okresie od końca dziewiętna-
stego stulecia do dziś. Ukazują one 
ważniejsze okresy ich życia, przywołują 
wspomnienia i komentarze. 
 

 
O. Bronisław Sroka SJ 

 
Znajdziemy tu osobistości jak: abp 
lwowski Józef Bilczewski (1914-1920), 
abp Józef Teodorowicz (1864-1938), bp. 
Grzegorz Chomyszyn (1876-1945), ks. 
Marian Tokarzewski (1873-1941?), tajny 
biskup Jan Cieński (1905-1992), ks. ppłk 

Józef Zator-Przytocki ‘Czeremosz” 
(1912-1978), ks. major Henryk Peszko 
(1910-1988), Jerzy Popiełuszko (czasy 
kleryckie i służba wojskowa), ks. prymas 
St. Wyszyński (ostatnie lata) oraz świa-
dectwo abpa I. Tokarczuka o św. J. 
Popiełuszce. 
 
Zamieszczono też bogaty w informacje 
nekrolog o. Huberta Czumy (1930-
2019). W numerze znajdują się opraco-
wania dotyczące innych (nie tylko du-
chownych) osób i zagadnień. Zaintere-
sowany czytelnik na pewno nie będzie 
żałował czasu poświęconego na lekturę.  
 
Szczegóły z życia i działalności o. Broni-
sława Sroki SJ, a także jego nauczanie, 
są dostępne na wielu stronach interne-
towych (także w formacie video), słowni-
kach (np. w „Opozycja w PRL. Słownik 
biograficzny 1956-1989, Ośrodek Karta, 
Warszawa 2006, tom 3, s. 251-253), 
encyklopediach m.in. Encyklopedia 
Solidarności. Najcenniejszym śladem, 
który zostawił, są i pozostaną ludzi, dla 
których był kapłanem, ojcem duchow-
nym i przewodnikiem. Henryk Droź-
dziel SJ               Za: www.jezuici.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

WSPÓŁPRACA POLSKICH I NIEMIECKICH KLARETYNÓW 
 
W spotkaniu Zarządów Prowincji Polski i Niemiec wzięło udział 
12 klaretynów. Porannej Eucharystii przewodniczył o. Piotr 
Bęza. W homilii poruszył temat postawy odwagi w obliczu 
niepewności. We współczesnej Europie i świecie, również w 
przestrzeni Kościoła zauważamy sytuacje, które budzą niepo-
kój, wątpliwości bądź sprzeciw. Misjonarze Klaretyni, otwarci 
na Ducha Świętego, zamiast lęku dają świadectwo odwagi i 
zaufania – bardziej Odkupicielowi niż sobie samym. 
 
Na początku pierwszej sesji rozważano fragment z Dziejów 
Apostolskich, opisujący Zesłanie Ducha Świętego. We wspól-
nym rozważaniu tych słów podkreślono ważność bycia razem, 
dialogu i otwartości. Następnie uczestnicy podzielili się aktual-
ną sytuacją w ich Prowincjach. 
 
W Prowincji Niemieckiej obiektywną trudnością jest zaawan-
sowany wiek współbraci oraz różnice między pokoleniami. 
Nową rzeczywistością jest odłączenie się od Prowincji Nie-
mieckiej delegatury niezależnej Sri Lanka. Odnalezienie się w 
tej nowej sytuacji wymaga czasu i cierpliwości, ale także uwa-
gi, aby zbyt długo nie czekać z podejmowaniem kolejnych 
kroków w kierunku rewizji pozycji i nowego kształtu Prowincji. 
W Niemczech widać starcie dwóch modeli Kościoła: tradycyj-
nego i nowego, który szuka innych niż dotychczasowe form 
organizacji struktur Kościoła. 
 
W Prowincji Polskiej również zachodzą istotne zmiany: nowa 
parafia w Płocku, otwarcie misyjne na Ukrainę i Togo. Z drugiej 
strony zauważa się zmianę stylu życia młodzieży oraz ko-
nieczność poszukiwania nowych płaszczyzn spotkania, ponie-
waż działania, które były efektywne 10 lat temu, dziś są zupeł-
nie nieatrakcyjne. Zwrócono także uwagę na potrzebę dobrego 
świadectwa życia i indywidualnego dialogu z młodym człowie-

kiem. Ważnym instrumentem przekazywania informacji jest 
świat medialny internetu. 
 

 
 
W drugiej sesji przedstawiono i omówiono propozycje wspól-
nych działań i spotkań Prowincji Polskiej i Niemieckiej: 

– wspólny kongres duchowości 
– uczestnictwo w rekolekcjach klaretyńskich w Niemczech, 
które poprowadzi o. Antonio Bellella CMF 
– wspólne uczestnictwo w spotkaniu młodzieży w Taizé 
– przyjazd młodzieży z Niemiec na Klaretyńskie Spotkanie 
Młodzieży w roku 2020 
– spotkanie dla klaretynów obu Prowincji w Krzydlinie Małej w 
maju 2021 
– spotkanie formowanych we wrześniu 2020. 
 
Po południu zaproszono uczestników na spacer po Warszawie 
oraz poczęstunek tradycyjną kuchnią polską. Poniżej podsu-
mowanie spotkania przez Prowincjałów Polski i Niemiec: o. 
Piotra Bęzę CMF i o. Callistusa Josepha CMF, nagrane i zło-
żone przez o. Andrzeja Kobylskiego CMF, który był tłumaczem 
z j. angielskiego podczas spotkania.           Za: www.klaretyni.pl    

https://jezuici.pl/2019/10/kalisz-uroczyste-obchody-60-lecia-zycia-zakonnego-o-bronislawa-sroki-sj/
https://jezuici.pl/2019/10/kalisz-uroczyste-obchody-60-lecia-zycia-zakonnego-o-bronislawa-sroki-sj/
https://jezuici.pl/2019/10/kalisz-uroczyste-obchody-60-lecia-zycia-zakonnego-o-bronislawa-sroki-sj/
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/78952,Biuletyn-IPN-nr-102019-juz-w-sprzedazy-w-placowkach-Poczty-Polskiej-w-sieci-EMPi.html
https://jezuici.pl/2019/09/zmarl-w-warszawie-o-hubert-czuma-sj/
https://jezuici.pl/2019/09/zmarl-w-warszawie-o-hubert-czuma-sj/
https://jezuici.pl/author/henryk_drozdziel_sj/
https://jezuici.pl/author/henryk_drozdziel_sj/
http://www.jezuici.pl/
http://www.klaretyni.pl/
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O. ADAM SZUSTAK OP: WARTO BYĆ W KOŚCIELE, TO NAJPIĘKNIEJSZA RZECZ NA ŚWIECIE 
 

Warto być w Kościele, to najpiękniejsza 
rzecz na świecie – zapewniał Adam 
Szustak OP. Znany dominikanin wygłosił 
29 listopada wykład w ramach cyklu 
„Duchowość dla Warszawy”, zatytuło-
wany „Czy warto być w takim Koście-
le?”. Spotkanie odbyło się w stołecznej 
bazylice Św. Krzyża, a poprowadziła je 
s. dr Judyta Pudełko. 
Omawiając temat o. Szustak wykorzy-
stał listy św. Pawła do Tytusa i Filemo-
na: „W tych dwóch listach jest pewnego 
rodzaju diagnoza, dlaczego się dzieje w 
Kościele to, co się dzieje i odpowiedź, 
co z tym zrobić”. Omawiając pierwszy 
list zaznaczył, że apostoł Paweł zauwa-
żył we wspólnocie Tytusa dużo proble-
mów wymagających krytyki, nazywając 
tych, którzy niszczą Kościół na Krecie, 
ludźmi „leniwego brzucha”. Wskazał, że 
„leniwy” po grecku znaczy też „nienaję-
ty”. 
 
„Paweł, pisząc do Tytusa, że w jego 
Kościele dzieją się złe rzeczy, posługuje 
się tym określeniem: to ludzie nienajęci, 
niczyi, niewciągnięci w coś. Jestem 
przekonany, że źródło wszelkiego zła w 
Kościele, które sprawia, że przestaje on 
być miejscem pięknym i świętym, bierze 
się stąd, że my, mimo iż jesteśmy w 
Kościele, nie przynależymy do niego” – 
powiedział dominikanin, przywołując 
starotestamentalny motyw przymierza z 
Bogiem. 
 
Zdaniem prelegenta początek wszelkie-
go zła zaczyna się w braku przynależ-
ności: „Jeżeli chcemy, by Kościół stał się 
miejscem, w którym warto być, musimy 
wrócić do przynależności do Boga” – 
podkreślił prelegent. Zwrócił uwagę, że 
gdy „Paweł mówi o biskupach, a dotyczy 
to też wszystkich w Kościele, na pierw-
szym miejscu wymienia to, by się ce-
chował gościnnością. Nie pisze, że ma 
być pobożny, mądry, że ma być świet-
nym teologiem. Po grecku słowo «go-
ścinny» składa się z dwóch członów. 
Pierwszy znaczy «kochać, lubić, być 
rozmiłowanym», a drugi oznacza obce-
go, innego. Po grecku więc gościnność 
oznacza «kochać obcego»” – powiedział 
mówca, przytaczając jako wzór biblijnej 
gościnności historię Abrahama pod 
dębami Mamre. 
 
O. Szustak wskazał, że gościnność to 
też otwartość na to, co przychodzi, na 
nowe, niespodziewane. Zaznaczył, że 
trzeba być otwartym na np. inną ducho-
wość ludzi w Kościele, bo to również 
przejaw gościnności. Stwierdził, że ob-
razem Kościoła jest Jezus na krzyżu, z 
nieustannie otwartymi ramionami: „Tam, 

gdzie jest taka otwartość, Bóg czyni 
cuda, robi rzeczy niezwykłe”. 
 
Omawiając kolejną radę św. Pawła, 
wskazał, że ten pisząc do starszych, 
nakazuje im roztropność. „Roztropność 
to bolączka na to, co dzieje się w Ko-
ściele” – powiedział dominikanin. Odwo-
łując się do przypowieści zauważył, że 
Pan Jezus roztropnym nazywa tego, 
który gotów jest stracić. Wskazał, że 
chrześcijanie mają naśladować Jezusa i 
być gotowymi na to, by – jak On – cier-
pieć prześladowanie, by tracić życie. O. 
Szustak powiedział, że Bóg poprowadzi 
drogą, która jest niewygodna, dlatego 
jeśli nie ma otwartości na coś innego, 
nowego, czasem niechcianego, istnieje 
zagrożenie na zboczenie z Jego ścieżki. 
Komentując przy okazji hasło akcji „Od-
zyskajmy nasz Kościół” powiedział: „To 
najgłupsze zdanie, jakie można powie-
dzieć. Mój Kościół to straszliwa, wydu-
mana budowla. Jest tylko Kościół Pana 
Jezusa i albo go przyjmiemy, jakim jest, 
albo powstanie świątynia spustoszenia” 
– wyjaśnił zakonnik. 
 

 
 
Trzecia rada w liście świętego Pawła do 
Tytusa skierowana jest do starszych 
kobiet: „Paweł mówi, że poza tym, że nie 
powinny nie być niewolnicami wina i by 
nie plotkowały, mają innych w Kościele 
uczyć dobra”. 
 
Przywołując myśl św. Augustyna, który 
mówił, że zbawić się można tylko wtedy, 
gdy jest się pociągniętym miłością, o. 
Szustak stwierdził: „Jeżeli my nie bę-
dziemy w Kościele ukazywać tego, że 
Pan Bóg jest piękny, że życie z Nim jest 
piękne, to ludzie do Kościoła nie przyj-
dą”. „Pan Jezus zapowiedział, że Jego 
uczniów będą rozpoznawać nie po tym, 
że chodzą do kościoła, że w piątki jedzą 
rybę, ale po tym, że będą się wzajemnie 
miłowali. Czyli jeśli ludzie spotkają naj-
piękniejszą rzeczywistość, jaka istnieje 
w świecie. Ludzie będą przychodzić do 
Kościoła, jeśli tu będzie miłość” – pod-
kreślił mówca. 
 
Omawiając list do Filemona zauważył, 
że nie ma tam żadnego teologicznego 
nauczania. Apostoł odsyła mu niewolni-

ka Onezyma, który od Filemona uciekł i 
prawdopodobnie jeszcze go okradł: 
„Paweł pisze mu, że wysyła go, jakby 
wysyłał swoje własne serce. Mówi Paweł 
– jeżeli kochasz moje serce, kochaj tego 
Onezyma”. „My wszyscy w Kościele 
jesteśmy złączeni jedną więzią, którą 
jest miłość. Miłość polega na tym, że się 
nie kończy, kiedy jest trudna. Czy warto 
być w Kościele? Jeżeli go kochasz, to 
pytanie jest bez sensu. Bo nawet gdy z 
tym Kościołem jest bardzo źle, to wła-
śnie wtedy dzieje się miłość. Pan Bóg 
mówi: dałem wam Kościół, wysyłam 
wam go jak moje serce. Jeśli Mnie ko-
chasz, kochaj Kościół” – przekonywał o. 
Szustak. 
 
Jednocześnie przyznał, że są miejsca 
złe w Kościele, które trzeba naprawiać. 
„Są biskupi, z którymi się nie zgadzam, 
są ruchy w Kościele, z którymi się nie 
zgadzam, ale to cały czas jest mój Ko-
ściół i chcę go kochać” – podkreślił. 
Stwierdził, że podobnie jest w małżeń-
stwie: „Jeżeli miłość małżeńska kończy 
się dlatego, że jest trudno, to nie jest 
miłość”. 
 
„Warto jest być w Kościele, to najpięk-
niejsza rzecz na świecie” – powiedział 
stanowczo o. Szustak. Za Ojcami Ko-
ścioła wskazał, że Kościół jest jak go-
spoda z przypowieści o dobrym Samary-
taninie. Tu Bóg karmi swoim ciałem, tu 
leczy rany. Zauważył, że dlatego papież 
Franciszek nazywa Kościół szpitalem 
polowym. „To jest Kościół, który ma się 
takim stawać, właśnie dzięki nam, gdy 
my będziemy wszyscy gościnni, rozsąd-
ni i dobrzy” – podkreślił dominikanin, 
kończąc wykład. 
 
Cykl wykładów otwartych „Duchowość 
dla Warszawy” koncentruje się wokół 
szeroko rozumianej duchowości współ-
czesnego człowieka. Tematy dotyczą 
zagadnień wiedzy teologicznej i prak-
tycznego wymiaru stosunku do Boga 
(modlitwa, drogi duchowości). Część 
rozważań dotyczy zagadnień z psycho-
logii: więzi i komunikacji międzyludzkiej, 
wychowania do dojrzałości, relacji mał-
żeńskich i rodzinnych. Niektóre wykłady 
mają też formę poetyckich koncertów 
okolicznościowych. Są to spotkania i 
wykłady, które pomagają mieszkańcom 
stolicy i okolic odkrywać niezmierzone 
horyzonty duchowości chrześcijańskiej i 
własnego serca. 
 
Kolejne spotkanie – o spowiedzi, kie-
rownictwie duchowym i terapii – odbę-
dzie się 15 stycznia.                    Za: KAI    

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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40 LAT Z PATRONEM EKOLOGÓW 
 
40 lat temu św. Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka patronem 
ekologów, reagując na prośby przyrodników i pragnąc podkre-
ślić znaczenie ekologii w życiu osób wierzących.  
 

 
 
Kilkanaście miesięcy później powstało Stowarzyszenie Ruch 
Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu, które w czwartek 28 listo-
pada zorganizowało jubileusz 40-lecia patrona ekologów. Pa-
tronat honorowy nad wydarzeniem objął wicemarszałek Mało-

polski Tomasz Urynowicz, a głównym partnerem była ekoMa-
łopolska. 
 
“Spotykam się czasem z opinią, że ekologia to wymysł naszych 
czasów, jakaś nowa moda. Postać św. Franciszka z Asyżu 
pokazuje, jak błędne jest to przekonanie. Kochający przyrodę 
zakonnik już dziewięć wieków temu nawoływał do troski o nią. 
Także Święty Jan Paweł II wielokrotnie wypowiadał się na 
tematy związane z koniecznością ochrony środowiska. Wierzę, 
że Obaj wspierają dziś z góry wysiłki wszystkich, którym leży 
na sercu najbliższe otoczenie człowieka” – mówił wicemarsza-
łek Tomasz Urynowicz. 
 
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Bazylice oo. Francisz-
kanów w Krakowie z modlitwą za wszystkich zaangażowanych 
w ochronę stworzenia oraz za zmarłych przyrodników. Po niej 
nastąpiła debata prowadzona przez prezesa Stowarzyszenia 
REFA ojca doktora Stanisław Jaromiego. Wzięli w niej udział 
m.in. wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz, dzienni-
karz „Tygodnika Powszechnego” akredytowany przy Biurze 
Prasowym Stolicy Apostolskiej i korespondent z synodu ama-
zońskiego Edward Augustyn oraz dyrektor wydawnictwa WAM 
i redaktor naczelny kwartalnika „Życie Duchowe” o. Jacek 
Siepsiak SJ. Spotkanie umilał także występ kwartetu smycz-
kowego.                                               Za: www.franciszkanie.pl   

    
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

OŚWIADCZENIE PAULINÓW 
 

Publikujemy oświadczenie Kurii Gene-
ralnej Zakonu Paulinów w sprawie o. 
Augustyna Pelanowskiego: 
 

OŚWIADCZENIE 
 
W związku z propagowanymi przez o. 
Augustyna Pelanowskiego poglądami 
stojącymi w jaskrawej sprzeczności z 
niektórymi prawdami doktryny katolickiej 
oraz szacunkiem należnym Ojcu Świę-

temu Franciszkowi, Zakon św. Pawła 
Pustelnika (Paulini) oświadcza, iż zde-
cydowanie odcina się od prywatnych 
poglądów wyżej wymienionego kapłana. 
Jednocześnie zwracamy uwagę, iż o. 
Augustyn łamie śluby zakonne, zarówno 
przez publikacje, na które nie otrzymał 
zgody, jak również przez trwająca ponad 
11 miesięcy samowolną nieobecność w 
klasztorze.  
 
Wyrażamy głębokie ubolewanie z powo-
du zamętu i zgorszenia, jakie w dusze 

wiernych wprowadzić może indywidual-
na działalność o. Pelanowskiego. Jed-
nocześnie informujemy, że już wcześniej 
podjęte zostały kroki przewidziane przez 
Kodeks Prawa Kanonicznego. 

 
W duchu braterstwa trwamy w modlitwie 
za o. Augustyna. 

O. Paweł Przygodzki 
Sekretarz Generalny Zakonu Paulinów 

Jasna Góra, 30 listopada 2019 r. 
 Za: www.jasnagora.com

 
 
 

Refleksja tygodnia 
 
 

 

 

LIST APOSTOLSKI ADMIRABILE SIGNUM O ZNACZENIU I WARTOŚCI ŻŁÓBKA 
 

1. Godny podziwu znak żłóbka, tak drogi chrześcijanom, zaw-
sze budzi zadziwienie i zdumienie. Przedstawienie wydarzenia 
narodzin Jezusa oznacza zwiastowanie tajemnicy wcielenia 
Syna Bożego, z prostotą i radością. Żłóbek jest jakby żywą 
Ewangelią, która wypływa z kart Pisma Świętego. Kontemplu-
jąc scenę Bożego Narodzenia, jesteśmy zaproszeni do ducho-
wego wyruszenia w drogę, pociągnięci pokorą Tego, który stał 
się człowiekiem, aby spotkać każdego człowieka. I odkrywamy, 
że On nas miłuje tak bardzo, że jednoczy się z nami, abyśmy i 
my mogli się z Nim zjednoczyć. 
Tym listem chciałbym wesprzeć piękną tradycję naszych ro-
dzin, które w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie przy-
gotowują żłóbek, a także zwyczaj umieszczania go w miej-
scach pracy, szkołach, szpitalach, więzieniach, na placach… 
To naprawdę realizacja twórczej wyobraźni, która wykorzystuje 
najbardziej różnorodne materiały do tworzenia małych arcy-
dzieł piękna. Uczymy się od dzieciństwa: kiedy tato i mama 
wraz z dziadkami przekazują ten radosny zwyczaj, który uosa-
bia bogatą duchowość ludową. Chciałbym, aby ta praktyka nie 

ustała, a wręcz mam nadzieję, że tam, gdzie została zaniecha-
na, zostanie odkryta na nowo i ożywiona. 
 
2. Pochodzenie żłóbka jest zgodne przede wszystkim z niektó-
rymi ewangelijnymi szczegółami narodzin Jezusa w Betlejem. 
Św. Łukasz Ewangelista mówi zwyczajnie, że Maryja „porodzi-
ła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i poło-
żyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (2, 
7). Jezus został złożony w żłobie, który po łacinie nazywa się 
praesepium, skąd bierze się włoskie słowo presepe, a od któ-
rego wywodzimy nasze określenie żłóbek. 
 
Wchodząc w ten świat, Syn Boży znajduje miejsce tam, gdzie 
zwierzęta przychodzą jeść. Siano staje się pierwszym posła-
niem dla Tego, który objawi się jako „chleb, który z nieba zstą-
pił” (J 6, 41). Symbolikę tę uchwycił już św. Augustyn wraz z 
innymi Ojcami, gdy napisał: „W żłobie położony stał się pokar-
mem naszym” (Mowa 189,4, w: Wybór mów, ATK, Warszawa 
1973, s. 38). Istotnie, żłóbek zawiera różne tajemnice życia 

http://www.franciszkanie.pl/
http://www.jasnagora.com/
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Jezusa i sprawia, że odczuwamy je jako bliskie naszego co-
dziennego życia. 
 
Przejdźmy jednak od razu do pochodzenia żłóbka, tak jak go 
pojmujemy. Myślą udajemy się do Greccio, w Valle Reatina, 
gdzie św. Franciszek prawdopodobnie się zatrzymał, zapewne 
w drodze z Rzymu, gdzie 29 listopada 1223 r. otrzymał od 
papieża Honoriusza III zatwierdzenie swojej Reguły. Po jego 
podróży do Ziemi Świętej, groty te przypominały mu w szcze-
gólny sposób krajobraz Betlejem. I możliwe, że w Rzymie, w 
Bazylice Santa Maria Maggiore, Biedaczyna był pod wraże-
niem mozaik przedstawiających narodziny Jezusa, tuż obok 
miejsca, w którym zgodnie ze starożytną tradycją zachowały 
się deski żłobka. 
 

 
 
Źródła franciszkańskie szczegółowo opisują to, co wydarzyło 
się w Greccio. Piętnaście dni przed Świętami Bożego Naro-
dzenia, Franciszek wezwał pewnego miejscowego człowieka o 
imieniu Jan i poprosił go o pomoc w spełnieniu pragnienia: 
„Chcę bowiem dokonać pamiątki Dziecięcia, które narodziło się 
w Betlejem. Chcę naocznie pokazać Jego braki w niemowlę-
cych potrzebach, jak został położony w żłobie i jak złożony był 
na sianie w towarzystwie wołu i osła”[1] (FF, 468). Wierny 
przyjaciel, skoro tylko usłyszał, natychmiast poszedł, aby przy-
gotować na wyznaczonym miejscu wszystko, co było potrzeb-
ne, zgodnie z życzeniem Świętego. 25 grudnia z różnych stron 
przybyło do Greccio wielu braci. Przybyli także mężczyźni i 
kobiety z okolicznych obejść, przynosząc kwiaty i pochodnie, 
aby rozświetlić tę świętą noc. Franciszek po przybyciu, znalazł 
żłób z sianem, wołu i osiołka. Ludzie, którzy się zbiegli, w obli-
czu sceny Bożego Narodzenia, okazali nigdy wcześniej nieza-
znaną, niewypowiedzianą radość. Następnie kapłan uroczyście 
odprawił na żłobie Eucharystię, ukazując związek między 
Wcieleniem Syna Bożego a Eucharystią. Przy tej okazji w 
Greccio nie było figurek: szopka została stworzona i zrealizo-
wana przez tych, którzy byli obecni [2]. 
 
W ten sposób zrodziła się nasza tradycja: wszyscy wokół groty, 
pełni radości, bez żadnego już dystansu między wydarzeniem, 
które się dokonuje, a tymi, którzy stają się uczestnikami tajem-
nicy. 
 
Pierwszy biograf św. Franciszka, Tomasz z Celano, przypomi-
na, że tamtej nocy do prostej i wzruszającej sceny dołączył dar 
cudownego widzenia: jeden z obecnych widział Dzieciątko 
Jezus leżące w żłobie. Od tego żłóbka Bożego Narodzenia 
roku 1223, „każdy z radością powrócił do siebie”[3]. 
 
3. Święty Franciszek, z prostotą tego znaku, dokonał wielkiego 
dzieła ewangelizacji. Jego nauczanie przeniknęło do serc 
chrześcijan i pozostaje aż do naszych dni jako autentyczna 
forma zaproponowania na nowo piękna naszej wiary z prosto-
tą. Z drugiej strony, samo miejsce, w którym zrealizowano 
pierwszy żłóbek, wyraża i pobudza te uczucia. Greccio staje 

się schronieniem dla duszy, ukrywającej się na skale, aby dać 
się ogarnąć w milczeniu. 
 
Dlaczego żłóbek wzbudza tyle zadziwienia i nas wzrusza? 
Przede wszystkim dlatego, że ukazuje czułość Boga. On, 
Stwórca wszechświata, uniża się do naszej małości. Dar życia, 
sam już za każdym razem dla nas tajemniczy, fascynuje nas 
jeszcze bardziej, gdy widzimy, że Ten, który narodził się z 
Maryi, jest źródłem i wsparciem każdego życia. W Jezusie 
Ojciec dał nam brata, który wychodzi, by nas szukać, kiedy 
jesteśmy zdezorientowani i zatracamy kierunek; wiernego 
przyjaciela, który jest zawsze blisko nas; dał nam swego Syna, 
który nam przebacza i podnosi nas z grzechu. 
 
Tworzenie żłóbka w naszych domach pomaga nam przeżyć na 
nowo historię, którą przeżywano w Betlejem. Oczywiście 
Ewangelie zawsze pozostają źródłem, które pozwala poznać i 
rozważać to Wydarzenie. Jednak jego przedstawienie w żłóbku 
pomaga wyobrazić sobie sceny, pobudza uczucia, zachęca do 
poczucia się zaangażowanymi w historię zbawienia, współcze-
snymi wydarzeniu, które jest żywe i aktualne w najróżniejszych 
kontekstach historycznych i kulturowych. 
 
W sposób szczególny, począwszy od swego franciszkańskiego 
pochodzenia, żłóbek jest zachętą do „odczuwania”, „dotknię-
cia” ubóstwa, które Syn Boży wybrał dla siebie w swoim wcie-
leniu. W ten sposób jest to pośrednio wezwanie do naślado-
wania Jego drogi pokory, ubóstwa, ogołocenia, która prowadzi 
od betlejemskiego żłóbka do krzyża. Jest to wezwanie, aby Go 
spotkać i miłosiernie Mu służyć w najbardziej potrzebujących 
braciach i siostrach (por. Mt 25, 31-46). 
 
4. Chciałbym teraz dokonać przeglądu różnych znaków żłóbka, 
aby pojąć znaczenie, jakie w sobie niosą. Po pierwsze, opisu-
jemy kontekst gwiaździstego nieba w ciemności i w ciszy nocy. 
Czynimy to nie tylko z powodu wierności opisom ewangelijnym, 
ale także ze względu na znaczenie, jakie posiada. Pomyślmy, 
ile razy nasze życie otacza noc. Otóż, nawet w tych chwilach 
Bóg nie zostawia nas samymi, ale staje się obecny, aby odpo-
wiedzieć na decydujące pytania dotyczące sensu naszego 
istnienia: kim jestem? Skąd pochodzę? Dlaczego urodziłem się 
w tym czasie? Dlaczego kocham? Dlaczego cierpię? Dlaczego 
umrę? Aby odpowiedzieć na te pytania, Bóg stał się człowie-
kiem. Jego bliskość niesie światło tam, gdzie jest mrok i oświe-
ca tych, którzy przechodzą przez ciemności cierpienia (por. Łk 
1, 79). 
 
Warto też zwrócić uwagę na krajobrazy, będące częścią żłób-
ka. Często przedstawiają one ruiny starożytnych domów i bu-
dynków, które w pewnych przypadkach zastępują Grotę Betle-
jemską i stają się domem Świętej Rodziny. Wydaje się, że 
ruiny te zostały zainspirowane Złotą Legendą dominikanina, 
Jakuba da Voragine (XIII wiek), gdzie czytamy o pewnym po-
gańskim przekonaniu, że Świątynia Pokoju w Rzymie upadnie, 
gdy porodzi Dziewica. Te ruiny są przede wszystkim widzial-
nym znakiem upadłej ludzkości, tego wszystkiego, co popada 
w ruinę, co jest zepsute i zasmucone. Ta sceneria mówi, że 
Jezus jest nowością pośród starego świata i przyszedł, aby 
uleczyć i odbudowywać, żeby przywrócić nasze życie i świat 
do pierwotnej wspaniałości. 
 
5. Ileż wzruszenia powinno nam towarzyszyć, gdy umieszcza-
my w żłóbku góry, strumienie, owce i pasterzy! W ten sposób 
pamiętamy, że – jak zapowiadali prorocy – całe stworzenie 
uczestniczy w święcie przyjścia Mesjasza. Aniołowie i gwiazdy-
komety są znakiem, że my również jesteśmy powołani, by 
wyruszyć, dotrzeć do groty i adorować Pana. 
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„Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o 
czym nam Pan oznajmił” (Łk 2, 15): tak mówią pasterze po 
tym, co zwiastowali aniołowie. To bardzo piękne nauczanie, 
które do nas dociera w prostocie opisu. W przeciwieństwie do 
wielu ludzi, którzy mają zamiar zrobić tysiące innych rzeczy, 
pasterze stają się pierwszymi świadkami tego, co istotne, to 
znaczy zbawienia, które jest dane. To najbardziej pokorni i 
najubożsi potrafią przyjąć wydarzenie Wcielenia. Bogu, który 
przychodzi spotkać się z nami w Dzieciątku Jezus, pasterze 
odpowiadają, wyruszając ku Niemu, na spotkanie miłości i 
wdzięcznego zdumienia. To właśnie spotkanie między Bogiem 
a Jego dziećmi, dzięki Jezusowi, rodzi naszą religię, stanowiąc 
jej wyjątkowe piękno, które w szczególny sposób jaśnieje w 
żłóbku. 
 
6. W naszych żłóbkach zwykle umieszczamy wiele figurek 
symbolicznych. Przede wszystkim żebrzących i ludzi, którzy 
nie znają żadnej innej obfitości poza obfitością serca. Również 
one są pełnoprawnie bliskie Dzieciątku Jezus, i nikt nie może 
ich eksmitować ani odsunąć od kołyski, tak bardzo prowizo-
rycznej, że otaczający ją ubodzy wcale nie są dysonansem. 
Ubodzy są wręcz uprzywilejowani w tej tajemnicy i często naj-
bardziej potrafią rozpoznać obecność Boga wśród nas. 
 
Ubodzy i ludzie prości w żłóbku przypominają, że Bóg staje się 
człowiekiem dla tych, którzy bardziej odczuwają potrzebę Jego 
miłości i proszą o Jego bliskość. Jezus, „cichy i pokorny ser-
cem” (Mt 11, 29), urodził się ubogi, prowadził proste życie, aby 
nas nauczyć uchwycenia tego, co istotne i tym żyć. Ze żłóbka 
wyraźnie wyłania się przesłanie, że nie możemy dać się zwieść 
bogactwu i wielu ulotnym propozycjom szczęścia. Pałac Hero-
da jest w tle, zamknięty, głuchy na zwiastowanie radości. Ro-
dząc się w żłobie, sam Bóg rozpoczyna jedyną prawdziwą 
rewolucję, która daje nadzieję i godność wydziedziczonym, 
usuniętym na margines: rewolucję miłości, rewolucję czułości. 
Ze żłóbka Jezus, z łagodną mocą wygłasza apel o dzielenie się 
z ostatnimi, jako drogę do bardziej ludzkiego i braterskiego 
świata, w którym nikt nie jest wykluczony i usuwany na margi-
nes. 
 
Często dzieci – ale nawet dorośli! – lubią dodawać do żłóbka 
inne figurki, które zdają się nie mieć związku z opowieściami 
ewangelijnymi. A jednak ta wyobraźnia pragnie wyrazić, że w 
nowym świecie, zainaugurowanym przez Jezusa, jest miejsce 
dla wszystkiego, co ludzkie i dla każdego stworzenia. Od pa-
sterza po kowala, od piekarza po muzyków, od kobiet niosą-
cych dzbany z wodą, po bawiące się dzieci…: wszystko to 
przedstawia codzienną świętość, radość z wykonywania w 
niezwykły sposób codziennych czynności, gdy Jezus dzieli z 
nami swoje Boskie życie. 
 
7. Stopniowo żłóbek prowadzi nas do groty, w której znajdują 
się figurki Maryi i Józefa. Maryja jest mamą, która podziwia 
swoje dziecko i ukazuje je tym, którzy przychodzą, by je od-
wiedzić. Jej figurka przywodzi na myśl wielką tajemnicę, która 
dotyczyła tej Dziewczyny, gdy Bóg zapukał do drzwi Jej niepo-
kalanego serca. Na zwiastowanie anioła, który prosił Ją, by 
została Matką Boga, Maryja odpowiedziała pełnym i całkowi-
tym posłuszeństwem. Jej słowa: „Oto Ja służebnica Pańska, 
niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 38), są dla nas 
wszystkich świadectwem tego, jak w wierze oddać się woli 
Bożej. Dzięki temu „tak”, Maryja stała się matką Syna Bożego, 
nie tracąc swego dziewictwa, a wręcz uświęcając je dzięki 
Niemu. Widzimy w Niej Matkę Boga, która nie zachowuje swe-
go Syna jedynie dla siebie, ale prosi wszystkich, aby byli po-
słuszni Jego słowu i wprowadzali je w życie (por. J 2, 5). 
 

Obok Maryi, w postawie chronienia Dzieciątka i Jego matki, 
jest święty Józef. Zwykle przedstawiany jest z kijem w dłoni, a 
czasem również trzymający lampę. Święty Józef odgrywa 
bardzo ważną rolę w życiu Jezusa i Maryi. Jest opiekunem, 
który niestrudzenie chroni swoją rodzinę. Kiedy Bóg przestrze-
ga go przed zagrożeniem ze strony Heroda, nie waha się wy-
ruszyć w drogę i wyemigrować do Egiptu (por. Mt 2, 13-15). A 
gdy niebezpieczeństwo minie, zabierze rodzinę z powrotem do 
Nazaretu, gdzie będzie pierwszym wychowawcą Jezusa – 
dziecka i nastolatka. Józef nosił w sercu wielką tajemnicę, 
która otaczała Jezusa i Maryję, jego oblubienicę, i jako czło-
wiek sprawiedliwy zawsze ufał woli Bożej i ją realizował. 
 
8. Serce żłóbka zaczyna bić, kiedy w Boże Narodzenie skła-
damy w nim figurkę Dzieciątka Jezus. Bóg przedstawia się w 
ten sposób w dziecku, aby powierzyć się objęciu naszych ra-
mion. W słabości i kruchości ukrywa swoją moc, która wszyst-
ko stwarza i przekształca. Wydaje się to niemożliwe, a jednak 
tak jest: w Jezusie Bóg był dzieckiem i jako takie chciał objawić 
wspaniałość swojej miłości, która przejawia się w uśmiechu i w 
wyciągnięciu rąk ku każdemu. 
 
Narodziny dziecka budzą radość i zadziwienie, ponieważ sta-
wiają przed wielką tajemnicą życia. Widząc jaśniejące oczy 
młodych małżonków, gdy stają przed ich nowo narodzonym 
synem, rozumiemy uczucia Maryi i Józefa, którzy obserwując 
Dzieciątko Jezus, dostrzegli obecność Boga w swoim życiu. 
„Bo życie objawiło się” (1 J 1, 2): w ten sposób apostoł Jan 
podsumowuje tajemnicę Wcielenia. Żłobek ukazuje nam, po-
zwala nam dotknąć tego wyjątkowego i niezwykłego wydarze-
nia, które zmieniło bieg historii, a od którego również liczymy 
lata przed i po narodzeniu Chrystusa. 
 
Sposób działania Boga niemal oszałamia, ponieważ wydaje się 
niemożliwe, aby wyrzekł się swojej chwały, żeby stać się czło-
wiekiem, takim jak my. Cóż za niespodzianka, że Bóg przyjmu-
je nasze własne zachowania: śpi, karmi się mlekiem matki, 
płacze i bawi się jak wszystkie dzieci! Jak zawsze, Bóg wpra-
wia w zakłopotanie, jest nieprzewidywalny, nieustannie poza 
naszymi schematami. Zatem żłóbek ukazując nam Boga wkra-
czającego w świat, pobudza nas do myślenia o naszym życiu 
wpisanym w życie Boga; zachęca, abyśmy stali się Jego 
uczniami, jeśli chcemy osiągnąć ostateczny sens życia. 
 
9. Kiedy zbliża się święto Objawienia Pańskiego umieszczane 
są w żłóbku trzy figurki Mędrców. Obserwując gwiazdę, ci 
mądrzy i bogaci władcy ze Wschodu udali się do Betlejem, aby 
poznać Jezusa i ofiarować mu dary w postaci złota, kadzidła i 
mirry. Również te dary mają znaczenie alegoryczne: złoto 
oddaje cześć królewskości Jezusa; kadzidło jego boskości; 
mirra, jego świętemu człowieczeństwu, które zazna śmierci i 
pochówku. 
 
Patrząc na tę scenę w żłóbku, jesteśmy wezwani do refleksji 
na temat odpowiedzialności każdego chrześcijanina za bycie 
ewangelizatorem. Każdy z nas staje się przynoszącym Dobrą 
Nowinę tym, których spotykamy, dając świadectwo radości ze 
spotkania z Jezusem i umiłowaniem Go poprzez konkretne 
uczynki miłosierdzia. 
 
Mędrcy nauczają, że można wychodzić z bardzo daleka, aby 
dotrzeć do Chrystusa. Są ludźmi bogatymi, mądrymi cudzo-
ziemcami, spragnionymi nieskończoności, wyruszającymi w 
długą i niebezpieczną podróż, która wiedzie ich do Betlejem 
(por. Mt 2, 1-12). Gdy stają przed Królem-Dzieciątkiem prze-
pełnia ich wielka radość. Nie dają się zgorszyć ubóstwem oto-
czenia. Nie wahają się paść na kolana i oddać Mu pokłon. 
Przed Nim rozumieją, że Bóg, podobnie jak z suwerenną mą-
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drością kieruje gwiazdami, tak też kieruje biegiem historii, uni-
żając możnych i wywyższając pokornych. Z pewnością po 
powrocie do swego kraju opowiedzieli o tym zaskakującym 
spotkaniu z Mesjaszem, zapoczątkowując podróż Ewangelii 
pośród narodów. 
 
10. Gdy stajemy przed żłóbkiem, myśl chętnie powraca do 
okresu dzieciństwa, kiedy niecierpliwie oczekiwaliśmy, aby 
zacząć go budować. Wspomnienia te prowadzą nas do ciągłe-
go uświadamiania sobie wielkiego daru, który został nam dany 
wraz z przekazaną nam wiarą. Jednocześnie sprawiają, że 
odczuwamy obowiązek i radość umożliwienia naszym dzieciom 
i wnukom udziału w tym samym doświadczeniu. Nie ma zna-
czenia, w jaki sposób urządzony jest żłóbek. Może być zawsze 
taki sam, albo przerabiany co roku. Liczy się to, aby przema-
wiał do naszego życia. Wszędzie i w jakiejkolwiek formie, żłó-
bek mówi o miłości Boga – Boga, który stał się dzieckiem, aby 
nam powiedzieć, jak blisko jest każdego człowieka, niezależnie 
od stanu, w którym się on znajduje. 
 
Drodzy bracia i siostry, żłóbek należy do miłego i wymagające-
go procesu przekazywania wiary. Począwszy od dzieciństwa, a 

następnie w każdym okresie życia, uczy nas kontemplować 
Jezusa, odczuwać miłość Boga do nas, odczuwać i wierzyć, że 
Bóg jest z nami, a my jesteśmy z Nim, wszyscy jako dzieci i 
bracia dzięki temu Dzieciątku, Synowi Boga i Dziewicy Maryi. I 
odczuwać, że na tym polega szczęście. W szkole świętego 
Franciszka otwórzmy serce na tę prostą łaskę, pozwólmy aby z 
zadziwienia zrodziła się pokorna modlitwa: nasze „dziękuję” 
Bogu, który zechciał dzielić z nami wszystko, aby nas nigdy nie 
zostawić samymi. 
 
W Greccio, w Sanktuarium Żłóbka, 1 grudnia 2019 r., w siód-
mym roku mego pontyfikatu. 

FRANCISZEK 
 
Przypisy: 
1. TOMASZ Z CELANO, Żywot pierwszy świętego Franciszka, 84: 
Źródła franciszkańskie (FF), n. 468. 
2. Por. tamże, 85: FF, n. 469. 
3. Tamże, 86: FF, n. 470. 

tłum. KAI / o. Stanisław Tasiemski OP 
     

 
 
 

 
 

  Wiadomości ze świata 
 
 

 
 

PAPIEŻ DO INSTYTUTÓW ŚWIECKICH: BĄDŹCIE ODWAŻNI W ŚWIADECTWIE 
 

Celem refleksji podjętej dziś nad miej-
scem kobiety w Kościele nie jest usta-
nowienie diakonis czy kapłaństwa ko-
biet. Rola kobiety jest jeszcze ważniej-
sza. Franciszek mówił o tym podczas 
audiencji dla prezydium Światowej Kon-
ferencji Instytutów Świeckich. 
 
Zrzesza ona 184 instytuty, do których na 
całym świecie należy ponad 20 tys. 
osób. 80 proc. z nich to kobiety. Prze-
wodniczącą rady wykonawczej jest Po-
lka Jolanta Szpilarewicz z Instytutu Nie-
pokalanej Matki Kościoła. 
 
– Ojciec Święty odniósł się konkretnie do 
naszej formy życia konsekrowanych w 
świecie. Potwierdził, że nas zna i rozu-
mie, z tym naszym byciem: w pełni kon-
sekrowani i w pełni zanurzeni w świecie. 
Zatrzymał się dłużej przy sytuacji kobie-
ty. Stwierdził, że kobieta ma swoja bar-
dzo ważną rolę w świecie i Kościele. 
Mówił, że nie chodzi tu o kapłaństwo 
kobiet czy żeby były jakimiś diakoni-
sami z urzędu, bo miejscem kobiety 

jest bycie oblubienicą w Kościele, 
zwłaszcza kobiety konsekrowane – 

powiedziała Radiu Watykańskiemu Jo-
lanta Szpilarewicz.  
 

 
 
– Na koniec Ojciec Święty powiedział: 
odwagi, bądźcie odważni w dawaniu 
świadectwa. Członkowie instytutów 
świeckich wykonują różne zawody, ale 
chodzi o to, by w tych miejscach być z 
radykalizmem ewangelicznym, żeby być 

jasnym świadectwem przynależności do 
Chrystusa i do Kościoła.  
 
Papież potwierdził też, że potrzebne 
jest pogłębienie teologii życia świec-
kich konsekrowanych. Ponieważ 
przybywa nowych form życia konse-
krowanego, to warto też tę naszą 
formę pogłębić. Franciszek nawet 

wskazał nam, do kogo możemy się 
udać, tak że bardzo praktycznie do tego 
podszedł, by nam w tym pomóc. 
 
Jolanta Szpilarewicz dodała, że Fran-
ciszkowi bardzo leży nas sercu los ko-
biet, zwłaszcza tych, które doświadczają 
przemocy czy wręcz niewolnictwa. 
Przedstawiciele Światowej Konferencji 
Instytutów Świeckich przedstawicieli też 
papieżowi plany przyszłorocznego kon-
gresu, który odbędzie się w Avilii, by 
zdynamizować tę formę życia konsekro-
wanego.            Za: www.vaticannews.va  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

RELIKWIE ŻŁÓBKA JEZUSA POWRÓCIŁY DO BETLEJEM  
 
Relikwia żłóbka Jezusa, która znajdowała się w rzymskiej Ba-
zylice Matki Bożej Większej w Rzymie, dotarła do Betlejem. 
„Ten cenny dar Papieża Franciszka jest dla nas znakiem poko-
ju i nadziei” – powiedział abp Leopoldo Girelli, delegat apostol-
ski w Palestynie.  
 

Relikwia Żłóbka została oficjalnie przekazana franciszkańskiej 
Kustodii Ziemi Świętej 29 listopada Jerozolimie. Towarzyszyła 

temu Msza i całodzienna adoracja, po której dziś przewieziono 
ją do miasta narodzin Chrystusa. Relikwia będzie przechowy-
wana w kościele Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej leżącym 
nieopodal Bazyliki Narodzenia. Mowa o kawałku drewna klo-
nowego o długości 2,5 cm i szerokości około centymetra, który 
22 listopada został wyjęty z oryginalnego relikwiarza w Rzymie, 
gdzie trafił ok. roku 640, jako dar dla papieża Teodora 1. „Po 
raz pierwszy po 14. wiekach fragment drewna z kołyski Jezusa 
powrócił do Ziemi Świętej” - powiedział o. Francesco Patton 
przełożony Kustodii. Oczywiście nie chodzi o całą drewnianą 

http://www.vaticannews.va/
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strukturę, ponieważ jest ona bardzo krucha i nie sposób jej 
przetransportować tutaj z Rzymu. 
 

 
 
„Te relikwie wlały w serce palestyńskich chrześcijan nadzieję, 
że przed nami Boże Narodzenie pokoju i nadziei” – mówi pra-
cująca w Betlejem siostra Maria del Cielo, która posługuje w 

leżącym przy Bazylice Narodzenia domu dla dzieci upośledzo-
nych i porzuconych. 
 
“To jest miejsce, w którym Jezus przyszedł na świat. Posiada-
nie relikwii żłóbka jest wielkim darem Papieża i motywem wiel-
kiej radości szczególnie dla miejscowych chrześcijan, ale i 
przybywających do Betlejem pielgrzymów – mówi posługująca 
w Betlejem s. Maria del Cielo. – Ten niezwykły dar jest wyra-
zem bliskości Ojca Świętego z mieszkającymi w Palestynie 
chrześcijanami, którzy wciąż bardzo cierpią, ale pozostają 
wierni wierze swych ojców.” 
 
Przekazaniu relikwii żłóbka towarzyszy specjalne błogosła-
wieństwo Papieża Franciszka. Wyraża on nadzieję, że 
„uczczenie tej relikwii otworzy serca wielu ludzi na przyjęcie z 
nowym entuzjazmem wiary i miłości prawdy, która zmieniła 
bieg historii. Ojciec Święty życzy w szczególności, by orędzie 
pokoju ogłoszone przez aniołów w noc Bożego Narodzenia, 
które dwa tysiące lat temu wybrzmiało w Betlejem przyniosło 
dar pokoju i pojednania, którego nasz świat coraz bardziej 
potrzebuje”.              Za: www.vaticannews.va

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PAPIEŻ ZATWIERDZIŁ DEKRETY 
KONGREGACJI SPRAW KANONIZACYJNYCH 
 
Ojciec Święty przyjął 28 listopada pre-
fekta Kongregacji Spraw Kanonizacyj-
nych, kard. Angelo Becciu i polecił tej 
dykasterii wydanie 11 dekretów. Jeden 
dotyczy uznania autentyczności cudu za 
sprawą błogosławionego bł. Alojzego 
Marii Palazzolo (do kanonizacji), dwóch 
cudów za wstawiennictwem Sług Bożych 
(do beatyfikacji), dwa o męczeństwie (do 
beatyfikacji) oraz 6 o heroiczności cnót. 
Jeden z dekretów o męczeństwie doty-
czy ks. Jana Machy (1914-1942), kapła-
na diecezji katowickiej, ściętego przez 
Niemców na gilotynie piętnaście minut 
po północy, 3 grudnia 1942 r., w kato-
wickim więzieniu przy ul. Mikołowskiej za 
działalność patriotyczno-religijną. 
 
Dekret o cudzie (do kanonizacji) dotyczy 
Włocha, bł. Alojzego Marii Palazzolo 
(1827-1886)., założyciela Instytutu Sióstr 
Ubogich. 
 
Dwa dekrety o cudach, przypisanych 
wstawiennictwu sług Bożych (do beatyfi-

kacji), dotyczą również dwóch Włochów, 
ks. Olinta Marelli, kapłana diecezjalnego; 
urodzonego 14 czerwca 1882 r. w Pelle-
strina (Włochy) i zmarłego 6 września 
1969 r. w San Lazzaro di Savena (Wło-
chy); a także ks. Józefa Ambrosoli, ze 
zgromadzenia Kombonistów; urodzone-
go w Ronago (Włochy) 25 lipca 1923 r. i 
zmarłego 27 marca 1987 r. w Lira 
(Uganda). 
 
Dekrety o męczeństwie dotyczą sług 
Bożych Kajetana Giméneza Martína i 15 
towarzyszy, kapłanów i świeckich, zabi-
tych z nienawiści do wiary podczas 
wojny domowej w Hiszpanii w 1936 r . 
oraz ks. Jana Franciszka Machy (18 
stycznia 1914 r. w Chorzowie i zabitego 
z nienawiści do wiary w Katowicach 3 
grudnia 1942 r. 
Sześć dekretów o heroiczności cnót 
dotyczy: 
– sługi Bożego Owidiusza Charleboisa, 
ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej, biskupa tytularnego 
Berenice, wikariusza apostolskiego w 
Keewatin; urodzonego 17 lutego 1862 r. 
w Oka (Kanada) i zmarłego 20 listopada 
1933 r. w Le Pas (Kanada), 

– Niemca, sługi Bożego Michaela Witt-
manna, biskupa tytularnego Miletopoli i 
biskupa pomocniczego Ratyzbony; uro-
dzonego 22 stycznia 1760 r. w Finken-
hammer (Niemcy) i zmarłego 8 marca 
1833 r. w Ratyzbonie (Niemcy), 
– Włocha, sługi Bożego Olinta Fediego, 
kapłana diecezjalnego, założyciela 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Niepokalanej; urodzonego 3 październi-
ka 1841 r. w Signa (Włochy) i zmarłego 
tamże 23 stycznia 1923 r ., 
– Włocha Jakuba Bulgaro, z Zakonu 
Braci Mniejszych Konwentualnych; uro-
dzonego 29 stycznia 1879 r. w Corticelle 
di Pieve (Włochy) i zmarłego 27 stycznia 
1967 r. w Brescii (Włochy), 
– Włoszki służebnicy Bożej Joanny Marii 
Battisty Solimani (Maria Antonia), 
mniszki, założycielki zgromadzeń żeń-
skiego i męskiego św. Jana Chrzciciela; 
urodzonej 12 maja 1688 r. w Genui 
(Włochy) i zmarłej tamże 8 kwietnia 
1758 r ., 
-Hiszpanki służebnicy Bożej Anny od 
Jezusa De Lobery, karmelitanki, urodzo-
nej 25 listopada 1545 r. w Medina del 
Campo (Hiszpania) i zmarłej 4 marca 
1621 r. w Brukseli (Belgia).          Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
   

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE DLA 
CHRYSTUSOWCÓW Z ANTYPODÓW 
 
Chrystusowcy posługujący Polonii w Australii i Nowej Zelandii 
świętowali 60-lecie pracy duszpasterskiej na Antypodach. 
 
Pierwsi chrystusowcy ks. Edmund Gagajek SChr i ks. Józef 
Gula SChr przypłynęli do Sydney 3 września 1959 roku. Tak 
rozpoczęła się posługa księży z Towarzystwa Chrustowego na 
Antypodach. Przez 60 lat Polonii na kontynencie australijskim 
posługiwało łącznie 64 duszpasterzy chrystusowców. 

Mija 60 lat od tamtych chwil, dlatego wszyscy księża chrystu-
sowcy pracujący wśród Polonii w Australii i Nowej Zelandii 
przyjechali do domu prowincjalnego chrystusowców w Canbe-
rze, aby wraz z prowincjałem ks. Tadeuszem Przybylakiem 
SChr, Wikariuszem Generalnym Towarzystwa Chrystusowego 
z Poznania ks. Bogusławem Burgatem SChr dziękować za 
Boże prowadzenie kapłanów chrystusowców przez minione 60 
lat. Na te uroczystości przybyli także prowincjałowie ks. Jacek 
Walkiewicz (USA i Kanada), ks. Zbigniew Wcisło SChr (Francja 
i Hiszpania), ks. Maciej Piaskowski SChr (Anglia i Irlandia) oraz 
delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, bp Wie-
sław Lechowicz, który również poprowadził dzień skupienia dla 
kapłanów z prowincji pw. Świętej Rodziny. W swoim słowie 
opiekun Emigracji Polskiej powiedział m.in.: 

http://www.vaticannews.va/
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„nie jestem wstanie wymienić wszystkich powodów dla których 
należałoby dziękować, ale z całą pewnością pierwszym i naj-
ważniejszym motywem wdzięczności jest obecność księży 
chrystusowców wśród Polonii, wśród Polaków, którzy tutaj 
przybywali na kontynent australijski. Cieszę się, że nie zabrakło 
wśród księży z Towarzystwa Chrystusowego takich, którzy 
odważyli się pojechać na krańce świata, aby tutaj być i wiernie 
być. Że wielu z księży chrystusowców pracuje tutaj na antypo-
dach od kilkudziesięciu lat” 
 
Z okazji diamentowego jubileuszu chrystusowców wszyscy 
księża zostali zaproszeni do ambasady RP w Canberze. Na 
uroczystościach słowa uznania za pracę księży wyraził amba-
sador Michał Kołodziejski a także raz jeszcze bp Wiesław Le-
chowicz. Wikariusz Generalny ks. Bogusław Burgat w swoim 
przemówieniu podziękował dyplomatom za życzliwość i współ-
pracę z Towarzystwem Chrystusowym w Australii na prze-
strzeni minionych lat.  Podczas uroczystości w placówce dy-
plomatycznej kilku naszych współbraci otrzymało przyznane 
przez prezydenta RP Andrzeja Dudę odznaczenia państwowe, 
które wręczył ambasador Michał Kołodziejski. 
 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP zostali odznaczeni: 
ks. dr Antoni Dudek SChr, ks. Stanisław Wrona SChr i po-
śmiertnie ks. Krzysztof Chwałek SChr. Natomiast ks. Przemy-
sław Karaisuk SChr został odznaczony Złotym Krzyżem Zasłu-
gi. 
 
Po ceremonii odznaczeń zebrani księża i zaproszeni goście 
wraz z panią Konsul Generalną z Sydney Moniką Kończyk 

uczestniczyli w pokazie filmu wyprodukowanego specjalnie na 
60. lecie pracy chrystusowców na Antypodach „Aussie Boys”. 
 

 
 
Obchody jubileuszu 60-lecia posługi chrystusowców na Anty 
podach rozpoczęły się w uroczystość Chrystusa Króla w parafii 
Bożego Miłosierdzia w Keysborugh (Melbourne) a zakończą w I 
niedzielę Adwentu w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w 
Marayong (Sydney). 
 
Dziś na Antypodach posługę duszpasterską wśród Polonii m. 
in. w Sydney, Canberze, Brisbane, Melbourne, Adelajdzie pełni 
24 kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego. ks. Mariusz So-
kołowski SChr                                      Za: www.chrystusowcy.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

TRAPISTA BISKUPEM GANDAWY 

 
Papież Franciszek mianował belgijskie-
go trapistę o. Lode Van Hecke nowym 
biskupem Gandawy. W latach 1998-
2001 kierował on browarem produkują-
cym jedno z najlepszych piw na świecie 
– Orval. 
 
69-letni mnich otrzyma sakrę biskupią 23 
lutego i zastąpi 78-letniego bp. Luca van 
Looy, poinformowała 27 listopada w 
Brukseli Konferencja Biskupów Belgii. 
 
Lode Van Hecke będzie pierwszym 
biskupem trapistą w historii tamtejszego 
Kościoła. Dotychczas na świecie tylko 
jeden trapista jest biskupem: emeryto-
wany biskup kongijski 83-letni Eduard 
Mununu Kasiala, zaś kolejny, 45-letni 

Norweg Erik Varden, biskup-nominat w 
Trondheim, przyjmie sakrę w 2020 r. 
 

 
 
O. Van Hecke był od 2007 r. opatem 
belgijskiego klasztoru trapistów w Orval. 
„Opat znaczy ojciec, a to słowo wskazu-
je na szczególne doświadczenie”, napi-
sał biskup-nominat 27 listopada w liście 
do powierzonej mu diecezji Gandawy. 

Podkreślił, że chodzi o to, by tworzyć 
życie, chronić go i wspierać. „by dawać 
szanse rozwoju, budować zaufanie w 
oparciu o pozytywne doświadczenia i 
chronić przed ryzykiem”. Zapewnił też, 
że pragnie wspierać wszelkie pozytywne 
inicjatywy, słuchać, ale także wiele się 
od wspólnoty uczyć. 
 
Trapiści (od nazwy macierzystego klasz-
toru w Soligny-la-Trappe) wywodzą się z 
zakonu cystersów. Mają jedną z najbar-
dziej surowych reguł zakonnych w Ko-
ściele katolickim. 
 
– To wyjątkowe, że mnich został miano-
wany biskupem, a zwłaszcza mnich ze 
wspólnoty kontemplacyjnej – powiedział 
ks. Tommy Scholtès, rzecznik konferen-
cji episkopatu Belgii.           Za: KAI    

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
   

BRAT WOJCIECH Z TAIZE O SPOTKANIU 
MŁODYCH WE WROCŁAWIU 

 
To, co po spotkaniu pozostaje, to są te relacje międzyludzkie, 
które tworzą się w okresie przygotowań. Spotkanie skończy się 
1 stycznia, a te relacje, to, co zostało zbudowane w trakcie 
przygotowań pozostanie. – mówił w wywiadzie dla KAI brat 
Wojciech z Ekumenicznej Wspólnoty z Taizé. Z grupą wolonta-
riuszy przygotowuje on wydarzenie, które od 28 grudnia 2019 
do 1 stycznia 2020 zgromadzi w stolicy Dolnego Śląska kilka-
naście tysięcy młodych Europejczyków. 

 
Stanisław Tasiemski OP (KAI): 28 grudnia przybędą do 
Wrocławia młodzi z całej Europy, i nie tylko na 42 spotka-
nie organizowane przez Wspólnotę z Taizé. Jak stolica 
Dolnego Śląska przygotowuje się na to wydarzenie? 
 
Brat Wojciech: Wrocław po raz trzeci przyjmuje młodych piel-

grzymów. Jest więc już pewne doświadczenie, jest całe poko-
lenie osób, które bardzo dobrze pamiętają spotkania w 1989 i 
1995 roku, ale dziś w przygotowania zaangażowało się bardzo 
wielu młodych, którzy nie pamiętają tamtych wydarzeń. Do 
przyjęcia pielgrzymów przygotowuje się ponad 100 parafii Wro-
cławia i okolic. Włączają się w te działania liczni młodzi, pra-

https://www.youtube.com/watch?v=fiXfaZCtk7w
http://www.chrystusowcy.pl/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/11/ekai.pl_-12.jpg
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gnąc ugościć swoich rówieśników. Szukają dla nich rodzin, 
gotowych do otwarcia swych domów na te pięć dni spotkania. 
Przed kilkoma dniami spotkaliśmy się z przedstawicielami para-
fii, którzy przyszli do naszego Centrum Przygotowań i zobaczy-
liśmy, że niemal wszystkie parafie były reprezentowane przez 
księży proboszczów, wikarych czy młodzież. Zaawansowane 
są także przygotowania logistyczne, choć rzecz jasna nie bra-
kuje wyzwań, to jednak Wrocław z radością przygotowuje się 
na przyjęcie młodych. 
 
Parafie odgrywają bardzo istotną rolę. Na czym będzie 
polegało przyjęcie w parafiach? 

  
Młodzi uczestnicy spotkania przyjadą najpierw w okolice Hali 
Stulecia i Stadionu Olimpijskiego oraz Stadionu Wrocław i 
stamtąd będą rozsyłani do parafii, gdzie ekipy przyjmujące 
będą się starały przydzielić rodziny, które wyraziły chęć przyję-
cia gości, i to właśnie na terenie parafii będą spotkania co-
dziennie rano. W niedzielę, 29 grudnia młodzi będą uczestni-
czyli we Mszy św. parafialnej, ale będą też spotykać osoby 
zaangażowane na rzecz innych ludzi w swojej dzielnicy czy 
parafii i będą się dzielić swoimi doświadczeniami z młodymi, 
którzy będą uczestniczyć w tym programie parafialnym. W 
kolejne dni 30 i 31-go grudnia młodzi ludzie będą uczestniczyć 
w parafiach w małych grupach dzielenia. Będzie to czas wy-
miany myśli, doświadczeń, w gronie międzynarodowym. Za-
znaczmy, że każda parafia będzie przyjmowała młodych z 
różnych krajów europejskich, a czasem nawet z innych konty-
nentów. Będzie to więc już na poziomie parafii doświadczenie 
powszechności Kościoła, gdzie jest wielka różnorodność, a 
zarazem to, co nas łączy, i będziemy się starali także to odkry-
wać podczas spotkania. 
 
W każdej parafii będzie zapewne około 100-150 młodych 
osób. Jak będą one wpływały na życie wspólnoty parafial-
nej? 

 
Na pewno parafie przygotowują się na to pod względem logi-
stycznym, Nie wszystkie mają takie miejsca, gdzie młodzi mogli 
by się spotykać w małych grupach, ale być może jest to wy-
zwanie, które sprawia, że prosimy o pomoc, zwracamy się 
także do tych, którzy na stałe nie czują się związani ze wspól-
notą Kościoła. To okazja, by wyjść do innych i powiedzieć: 
potrzebujemy was. Piękne jest to, że przygotowań nie prowadzi 
jedna grupa parafialna, ale włączone są wszystkie istniejące w 
niej grupy, bo przyjeżdża wielu młodych, i wówczas odkrywa-
my, że parafia jest wspólnotą wspólnot. 
 
Kiedy Jan Paweł II był w 1986 roku w Taizé, mówił, że pro-
mienieje stamtąd mała wiosna. Czy to oznacza, że w pol-
skich parafiach w środku zimy możemy oczekiwać tchnie-
nia wiosny? 

 
Mamy taką nadzieję. Niedawno rozmawiałem z jednym z księ-
ży z archidiecezji wrocławskiej, ks. prał. Andrzejem Dziełakiem, 
który był odpowiedzialny za przygotowania w archidiecezji 
wrocławskiej podczas spotkania w roku 1989, i wspominał ten 
czas jako powiew świeżości, jako powiew Ducha Świętego. 
Potrzebujemy takich momentów, kiedy możemy doświadczyć 
namacalnej obecności Ducha Świętego i być może ci młodzi 
ludzie, którzy nas odwiedzą tutaj we Wrocławiu będą Ducha 
Świętego doświadczać. To, co po spotkaniu pozostaje, to są te 
relacje międzyludzkie, które tworzą się w okresie przygotowań. 
Spotkanie skończy się 1 stycznia, a te relacje, to, co zostało 
zbudowane w trakcie przygotowań pozostanie. W pracach 
przygotowawczych towarzyszy nam 14 młodych wolontariuszy, 
dziewcząt i chłopców z różnych krajów. Przez cztery miesiące 

odwiedzają różne parafie i towarzyszą ekipom parafialnym w 
przygotowaniach. 
Codziennie odwiedzają także wrocławskie licea, szkoły aby 
spotykać się z młodymi ludźmi i wyjść do innych. Czasem jest 
to też okazja do wspólnej modlitwy. Chcielibyśmy bowiem włą-
czyć w te przygotowania jak największą liczbę osób. 
 
W południe i wieczorem młodzi uczestnicy spotkania będą 
przyjeżdżali do centrum Wrocławia. Co tutaj będzie się 
działo? 

 
Po pierwsze w dziesięciu kościołach w centrum miasta odby-
wać się będzie 30 i 31 grudnia wspólna modlitwa, a następnie 
tzw. warsztaty, czyli spotkania tematyczne. Bracia przygotowali 
ponad 20 spotkań w centrum miasta, otwarte dla wszystkich. 
Zatem także wrocławianie będą mogli w nich uczestniczyć. 
 

 
 
O jakich sprawach będą dyskutowali młodzi ludzie? 

 
Warsztaty są podzielone na kilka grupy tematycznych. Będą 
dotyczyły życia wewnętrznego, duchowości, ale także kwestii 
społecznych, będą związane z kulturą, sztuką. Będą też biskupi 
polscy, którzy wezmą udział w tych warsztatach. Zapowiedział 
swój udział Prymas Polski, abp Wojciech Polak, abp Grzegorz 
Ryś z Łodzi a także wiele innych osób, które będą się dzielić 
tym, co ważne. Ta lista zostanie też opublikowana niebawem 
na naszych stronach internetowych. 
 
Czy przewidziano jakąś przestrzeń dla osób, które chciały-
by pojednać się z Panem Bogiem? 

 
30 i 31 grudnia po południu w kościele Bożego Ciała, w cen-
trum miasta planujemy zorganizowanie miejsca ciszy. Będzie 
tam można zatrzymać się na dłuższy czas. Będą tam również 
kapłani, gotowi do posługi w sakramencie pokuty. Ponadto 
będą tam także siostry zakonne i bracia z naszej wspólnoty, 
gotowi wysłuchać tych, którzy chcieli by z nimi porozmawiać. 
Natomiast wieczorem o godz. 19.00, w dwóch miejscach, w 
hali namiotowej na Polach Marsowych przy Stadionie Olimpij-
skim oraz w Hali Stulecia będą się odbywały modlitwy wieczor-
ne, gromadzące wszystkich uczestników. Do 1 grudnia można 
jeszcze zgłosić uczestnictwo w spotkaniu, dla tych wszystkich, 
którzy są spoza Wrocławia. Zapraszamy zatem młodych w 
wieku od 17 do 35 lat, (osoby 16-letnie powinny przyjechać z 
opiekunem), by się zgłosiły i mogły uczestniczyć w pełnym 
programie, być przyjętym przez rodziny, a mieszkańców Wro-
cławia i jego najbliższych okolic zapraszamy do zaoferowania 
tym młodym gościny. Można to uczynić za pomocą formularzy, 
które są dostępne w formie papierowej w parafiach, w po-
szczególnych kościołach, a także za pomocą strony interneto-
wej: www.taizewroclaw.pl. Znajduje się tam formularz z dekla-

http://www.taizewroclaw.pl/


26 listopada-2 grudnia 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                             48/2019 (561)  

 14 

racja gościny, który można wypełnić i w ten sposób przekazu-
jemy te informacje parafiom poszukującym miejsc dla młodych. 
 
Co młodzi ludzie powinni zabrać ze sobą? Czy nie będą 
chodzili głodni, zziębnięci, czy rodzice nie będą się oba-
wiali wysyłając młodych do Wrocławia? 

 
Wiele osób pamięta, że w 1989 i w 1995 było bardzo zimno i 
temperatury sięgały minus 20 stopni Celsjusza. Nie wiemy, 
jaka pogoda czeka nas za miesiąc. Pielgrzymi muszą na pew-
no zabrać ze sobą śpiwór, karimatę, aby być przygotowanymi 
na warunki proste, pielgrzymkowe w rodzinach. Na pewno 
trzeba mieć szalik, czapkę, rękawice, bo sporą część dnia 
będziemy przemieszczać się z jednego miejsca w drugie. Ale 
oczywiście miejsca spotkań – hala namiotowa, Hala Stulecia 
będą ogrzewane. Będą też miejsca, gdzie będzie można wypić 
gorącą herbatę, wieczorem o 17.30 będą wydawane gorące 
posiłki dla zgłoszonych uczestników. Tak więc rodzice nie po-
winni się obawiać o swoje dzieci. 
  
Zarówno przygotowania jak i samo spotkanie wiąże się też 
z odwiedzaniem „miejsc nadziei”. Co to za miejsca? 

  
To prawda, przygotowując spotkanie staramy się włączyć w 
istniejące inicjatywy. Czasami grupy parafialne już mają kontakt 

z takimi miejscami, gdzie dzieje się coś dobrego, ale niekiedy 
szukamy też sposobności odwiedzenia osób, które z różnych 
przyczyn nie będą mogły wziąć udziału w spotkaniu, i w ten 
sposób, odwiedzając włączyć je. Kilka dni temu grupa braci i 
wolontariuszy spotkała się na modlitwie z osadzonymi w jed-
nym z podwrocławskich więzień. Modlitwy są także organizo-
wane w przytułkach dla bezdomnych, w zakładach opieki dla 
osób starszych. Przy tej okazji zabieramy też młodych ludzi, 
którzy dołączają do wolontariuszy i nawiązują bezpośredni 
kontakt z tymi miejscami i mamy nadzieję, że po spotkaniu 
pewne inicjatywy będą mogły przetrwać, tak jak to się działo 
podczas poprzednich spotkań europejskich. W parafii Świętej 
Rodziny po poprzednim spotkaniu wrocławskim w 1995 roku 
powstała świetlica dla dzieci, która została założona przez 
młodych przygotowujących spotkanie europejskie, a ta świetli-
ca do dzisiaj trwa. Zatem ufamy, że te inicjatywy nie będą jed-
norazową akcją, ale będą przyczynkiem, aby to dobro trwało 
przez kolejne lata. 
* * * 
Chęć udziału w 42. Europejskim Spotkaniu Młodych można 
zgłaszać do 1 grudnia. Zapraszamy młodych od 17 do 35 lat, 
by się zgłosili i mogli uczestniczyć w pełnym programie, zostali 
przyjęci przez rodziny, a mieszkańców Wrocławia i jego naj-
bliższych okolic do zaoferowania tym młodym gościny!  Za: KAI 

 
 
 

Zapowiedzi wydarzeń 
 
 

 
 
 
 

 
 
   

W NIEDZIELĘ ŚWIĘTUJEMY 
NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP 

 

W dniu 8 grudnia 2019 r. w kalendarzu 
liturgicznym Kościoła Powszechnego 
wypada zbieżność II niedzieli Adwentu i 
uroczystości Niepokalanego Poczęcia 
NMP. Dla dobra duchowego wiernych 
należy zachować w dniu 8 grudnia 2019 
r. świętowanie uroczystości Niepokala-
nego Poczęcia Najświętszej Maryi Pan-
ny –czytamy w dekrecie Przewodniczą-
cego Konferencji Episkopatu Polski abp. 
Stanisława Gądeckiego. Publikujemy 
pełną treść dekretu: 
 

DEKRET 
Warszawa, dnia 26 kwietnia 2018 roku 

 
W dniu 8 grudnia 2019 r. w kalendarzu 
liturgicznym Kościoła Powszechnego 
wypada zbieżność II niedzieli Adwentu i 
uroczystości Niepokalanego Poczęcia 
NMP. 
 
Konferencja Episkopatu Polski, na mocy 
dyspensy udzielonej przez Kongregację 
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów dekretem z dnia 9 kwietnia 
2013 r. (Prot. 39/13/L), postanowiła 
podczas 378. Zebrania Plenarnego w 
Warszawie dnia 14 marca 2018 r., aby 
dla dobra duchowego wiernych zacho-
wać w dniu 8 grudnia 2019 r. świętowa-
nie uroczystości Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny. 

 

 
G. Tiepolo, Niepokalane Poczęcie 

 
Celebrację sprawuje się w kolorze bia-
łym, z użyciem tekstów z uroczystości, z 
uwzględnieniem zaleceń wymienionych 
w piśmie przewodnim Prefekta Kongre-
gacji, polecającym, aby w dniu tym nie 
pomniejszyć znaczenia czasu Adwentu: 

a) drugie czytanie mszalne bierze się II 
niedzieli Adwentu; 
b) w homilii należy nawiązać do trwają-
cego okresu liturgicznego; 
c) w modlitwie powszechnej należy użyć 
przynajmniej jednego wezwania nawią-
zującego do okresu Adwentu; 
d) w miejsce zwykłej oracji końcowej 
modlitwy powszechnej należy użyć ko-
lekty II niedzieli Adwentu. 
Postanowienie obejmuje wszystkie Msze 
odprawiane tego dnia w Kościele pol-
skim (z udziałem ludu lub bez udziału 
ludu), a także oficjum Liturgii Godzin 
(wieczorem 7 grudnia należy użyć ofi-
cjum I Nieszporów uroczystości Niepo-
kalanego Poczęcia NMP oraz Komplety 
po I Nieszporach). 
 
Zgodnie z objaśnieniem Kongregacji i 
duchem dyspensy, która zezwala na 
nieprzenoszenie tej uroczystości w Pol-
sce na następny dzień, następujący 
poniedziałek 9 grudnia 2019 r. ma rangę 
dnia powszedniego w Okresie Adwentu 
(Poniedziałek II tygodnia Adwentu). 
 
Niech Niepokalana Matka Chrystusa i 
Kościoła będzie nieustanną przewod-
niczką w adwentowym czasie przygoto-
wań do Uroczystości Narodzenia Słowa 
Bożego. 

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący KEP 
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Witryna Tygodnia 
 
 

 
 

 
 

 
 

   

DOKUMENTY WAŻNE DLA WSZYSTKICH SPOWIEDNIKÓW 
 

Wydawnictwo Niepokalanów wydało w 
języku polskim dwa ważne dokumenty 
Penitencjarii Apostolskiej. Pierwszym z 
nich jest: 
 

NOTA O WAŻNOŚCI FORUM WEWNĘTRZNEGO I 
NIENARUSZALNOŚCI PIECZĘCI SAKRAMENTALNEJ 
 
Istotą tego dokumentu jest stwierdzne-
nie: „forum wewnętrzne…to rzecz świę-
ta” i pada ono w momencie historycz-

nym, gdy w różnych miejscach świata 
kwestionuje się prawo kapłanów do 
zachowania tajemnicy spowiedzi.  
 

 
 
Papież Franciszek dnia 29 marca 2019 
r. podczas audiencji dla uczestników 30. 
już ‘Kursu forum wewnętrznego’ w bar-

dzo znaczących słowach poruszył nie-
zwykle istotną kwestię. „I chciałbym 
dodać - poza tekstem - słowo o terminie 
„forum wewnętrzne”. To nie jest pozba-
wione znaczenia wyrażenie: jest bardzo 
poważne! Forum wewnętrzne musi po-
zostać wewnątrz i nie może nigdy wyjść 
na zewnątrz. (…) Forum wewnętrzne 
musi zawsze pozostać forum wewnętrz-
nym. To rzecz święta. Chciałem to teraz 
powiedzieć, ponieważ martwię się o to”. 
 
Odpowiedzią na głos Ojca świętego jest 
niniejsza Nota, której celem jest po-

twierdzenie i prezentacja pojęć takich 
jak: pieczęć sakramentalna, poufność 
właściwa dla forum wewnętrznego po-
zasakramentalnego, tajemnica zawodo-
wa, kryteria i granice wszelkiej innej 
komunikacji. 
 
 „Nienaruszalna tajemnica spowiedzi 
pochodzi bezpośrednio z objawionego 
prawa Bożego i jest zakorzeniona w 
samej naturze sakramentu, do tego 
stopnia, że nie dopuszcza żadnego 
wyjątku w kontekście eklezjalnym, ani 
tym bardziej w cywilnym” (Nota).  
 
W Nocie jest przedstawiony następnie 
temat forum wewnętrznego pozasakra-
mentalnego i kierownictwa (towarzysze-
nia) duchowego, w którym w wolności 
przedstawia się tajemnicę swojego su-
mienia kierownikowi duchowemu w 
poszukiwaniu wskazań i wsparcia w 
słuchaniu oraz wypełnianiu woli Bożej. 
Trzecia część dokumentu dotyka tema-
tów tajemnicy zawodowej, tajemnicy 
papieskiej (pontyfikalnej) oraz upomnie-
nia braterskiego. 
 
Penitencjaria Apostolska jest absolutnie 
pewna, iż „obrona pieczęci sakramen-
talnej i świętości spowiedzi nigdy nie 
będzie stanowić jakiejkolwiek formy 
współegzystencji ze złem, przeciwnie, 
stanowią one jedyne prawdziwe antido-
tum na zło, które zagraża człowiekowi i 
całemu światu; są one realną możliwo-
ścią poddania się miłości Boga, zgody 
na nawrócenie i przemianę poprzez tę 
miłość, poprzez uczenie się konkretnego 
odpowiadania na nią w swoim życiu” 
(Nota). o. Robert Leżohupski OFMConv. 
 

ŚWIĘTO PRZEBACZENIA Z PAPIEŻEM 
FRANCISZKIEM 

 
Drugi dokument zawiera pomoce dusz-
pasterskie dotyczące spowiedzi i odpu-
stów, oparte na nauczaniu papieża 
Franciszka. Poniżej znajdziecie frang-
menty wypowiedzi  najważniejszych 
przedstawicieli Penitencjarii Apostol-
skiej, poświęcone tej publikacji.  
 
„Z pewnością darowanie win jest najbar-
dziej  ewidentną demonstracją wszech-
mocy i miłości Boga Ojca, objawioną 
przez Jezusa podczas Jego ziemskiego 
życia. Każda stronica Ewangelii niesie z 
sobą woń tej miłości, która przekłada się 
na przebaczenie, i to przebaczenie nie-

znające granic poza tymi, które może 
postawić człowiek, zatwardzając się w 
swoich błędach i zamykając tym samym 
drzwi swojego „ja” przed zbawczą miło-
ścią Boga. Tymczasem Odkupiciel na-
wet w chwili swojego ukrzyżowania 
wypowiada słowa przebaczenia: „Ojcze, 
przebacz im, bo nie wiedzą,co czynią” 
(Łk 23,34).” Mauro kard. Piacenza, Peni-
tencjarz Większy 
 

 
 
 „Podczas jednej z audiencji przypomniał 
nam papież Franciszek, że przebacze-
nie nie jest owocem naszych wysiłków, 
lecz jest prezentem, jest darem Ducha 
Świętego. Tylko wtedy, gdy pozwolimy 
się pojednać w Panu Jezusie z Ojcem i 
z braćmi, możemy naprawdę być w 
pokoju. I tylko kiedy otrzymujemy prze-
baczenie Jezusa, jesteśmy spokojni, 
mamy w sercu ten pokój, który może 
dać tylko Jezus, tylko On." Ks. prał. 
Krzysztof Nykiel, Regens 
 
**** 
Zachęcamy kapłanów posługujących w 
konfesjonale do zaopatrzenia się w te 
dwa dokumenty w Wydawnictwie Ojców 
Franciszkanów Niepokalanów:  

www.wydawnictwo.niepokalanow.pl  

 

http://www.wydawnictwo.niepokalanow.pl/
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Odeszli do Pana 
 

 

ŚP. BR. MARIUSZ KIELERSKI FDP (1971 – 2019) 
 

 
Z żalem zawiadamiamy, że 30 listopada 
2019 roku w szpitalu w Kaliszu niespo-
dziewanie zmarł br. Mariusz Kielerski 
FDP – Orionista 
 
Mariusz urodził się 3 marca 1971 we 
Wrocławiu. Po ukończeniu Szkoły Pod-
stawowej nr 14 w Kaliszu (1978-1986) 
rozpoczął naukę w Zespole szkół Zawo-
dowych nr 2 w klasie o profilu gastrono-
miczno – kucharskim (1986-1989). Od 
1989 roku pracował w Wojewódzkim 
Specjalistycznym zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Kaliszu. W latach 
1993-1994 odbył służbę zasadniczą 
w Jednostce Wojskowej 1465 we Wro-
cławiu. 30 lipca 1996 roku napisał poda-
nie o przyjęcie do Zgromadzenia. Został 
przyjęty i postulat rozpoczął 20 listopada 
1996 roku w Zduńskiej Woli. W latach 
1997-1998 odbył kanoniczny nowicjat 
w Warszawie-Aninie i złożył Pierwszą 
Profesję 8 września 1998 roku. Profesję 

wieczystą złożył 8 września 2006 
w Sanktuarium w Rokitnie.  
 

 
 

Podczas swojego życia zakonnego 
posługiwał w: 
– 1998-2000 w Zduńskiej Woli, 
– 2000-2005 w Międzybrodziu Bialskim, 
– 2005-2006 w Rokitnie. 
– 2006-2007 w Czarnej i pomagał 
w parafii w Wołominie, 
– 2007-2009 w Henrykowie, 
– 2009-2011 w Malborku, 
– 2011-2019 w Kaliszu przy ul. Ko-
ściuszki 24. 
 
Od 15 sierpnia 2019 jako zakrystianin 
posługiwał w parafii Opatrzności Bożej 
w Kaliszu przy ul. Polnej 8.  
 
27 listopada nieprzytomny trafił 
do Szpitala w Kaliszu. 30 listopada około 
godz. 1:00 w nocy zmarł w szpitalu. Miał 
48 lat życia i 21 lat życia zakonnego. 

 Za:  www.orione.pl 

 
O. ROMAN MALEK SVD (1951-2019) 

Wybitny sinolog 
 

 

Nad ranem 29 listopada 2019 roku Pan 
powołał do siebie swego sługę, śp. o. 
Romana Malka SVD – w 68. roku życia, 
49. roku ślubów zakonnych i 43. roku 
kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się 2 
grudnia 2019 roku w Górnej Grupie. 
 
O. Malek stał się czołowym sinologiem 
wśród werbistów oraz uczonych euro-
pejskich zajmujących się sprawami 
Kościoła w Chinach. Całe swoje życie 
kapłańskie spędził w instytucie Monu-
menta Serica w Sankt Augustin koło 
Bonn. Był prywatnym „ambasadorem” 
Watykanu w sprawach Kościoła chiń-
skiego, podziemnego i patriotycznego, 
działającym na rzecz pojednania i wza-
jemnego porozumienia. 
 
Roman Malek urodził się 3 października 
1951 roku w Bytowie na Kaszubach 
Zachodnich z rodziców Jana i Stanisła-
wy. Był bardzo dumny ze swych ka-
szubskich korzeni. Maturę uzyskał w 
Liceum Ogólnokształcącym im. Bojowni-
ków o Wolność i Polskość w Bytowie. 
Miał bardzo dobry kontakt z księżmi 
filipinami z Gostynia Wielkopolskiego, 
którzy byli duszpasterzami w Bytowie i u 
których był wiele lat ministrantem. Pod 
wpływem wujka Franciszka Skomskiego, 

który był klerykiem-werbistą i miał wielu 
przyjaciół wśród młodych misjonarzy, 
zgłosił się do nowicjatu księży werbistów 
w Pieniężnie, który rozpoczął 8 września 
1969 roku. Matka jego nie była zachwy-
cona wyborem Romana. Widziała w nim 
podporę na starość. Szybko jednak się z 
jego wyborem pogodziła. 
 
Studia filozoficzno-teologiczne odbył w 
Misyjnym Seminarium Duchownym 
Księży Werbistów w Pieniężnie w latach 
1970-76. Był w tym czasie najzdolniej-
szym klerykiem. Interesowały go aktual-
ne wówczas prądy filozoficzne z Teil-
hardem de Chardin na czele, pasjono-
wał się też nowymi kierunkami w teolo-
gii, między innymi misjologią i religio-
znawstwem. Jego mentorem był o. prof. 
Andrzej Bronk SVD, pracujący na wy-
dziale filozofii na KUL-u. 
 
Jeszcze jako student w Pieniężnie opu-
blikował 17 artykułów w czasopismach 
katolickich: „Collectanea Theologica”, 
„Chrześcijaninie w Świecie”, „W drodze”, 
„W życiu i myśli”, „Przewodniku Katolic-
kim”. Redagował hasła do „Encyklopedii 
Katolickiej” wydawanej na KUL-u. Pisał 
również w „Przeglądzie Orientalistycz-
nym” i werbistowskim „Anthroposie”. 

Brał też udział w kilku sympozjach nau-
kowych. Rzecz bez precedensu w przy-
padku studenta-kleryka. 
 
Pracę magisterską pt. „Nowa religia w 
Japonii: Tenri-kiō. Studium monogra-
ficzne ze szczególnym uwzględnieniem 
doktryny” napisał pod kierunkiem o. prof. 
Teofila Chodzidły SVD, a po jego choro-
bie – o. prof. Henryka Zimonia SVD. 
Obronił ją na KUL-u w 1976 roku. Przed 
ślubami wieczystymi (8 września 1975 
roku) otrzymał z Generalatu SVD prze-
znaczenie do pracy naukowej w Instytu-
cie Sinologicznym Monumenta Serica w 
St. Augustin kolo Bonn. Święcenia ka-
płańskie otrzymał z rąk bp. Bernarda 
Czaplińskiego z Pelplina 25 kwietnia 
1976 roku w Pieniężnie. 
 
Z końcem maja 1976 roku udał się na 
kurs języka niemieckiego do Niemiec, by 
jesienią rozpocząć studia sinologiczne 
na uniwersytecie w Bonn i pracę nauko-
wą w Instytucie Monumenta Serica w 
Sankt Augustin. Oprócz sinologii studio-
wał japonistykę, religioznawstwo i histo-
rię. Doktoryzował się (1984) oraz uzy-
skał habilitację (2002) z sinologii. Był 
profesorem zwyczajnym w Wyższej 
Szkole Filozoficznej–Teologicznej w 

http://www.orione.pl/
http://www.monumenta-serica.de/
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Sankt Augustin oraz na uniwersytecie w 
Bonn. Wykładał na uczelniach zagra-
nicznych (Filipiny, Taiwan, Polska). W 
latach 1992-2012 był dyrektorem Insty-
tutu Monumenta Serica oraz redaktorem 
naczelnym czasopisma sinologicznego 
„Monumenta Serica – Journal of Oriental 
Studies” (1992-2011) i „Collectanea 
Serica (1985-2012) – seria książkowa. 
 
Jest autorem i współautorem, redakto-
rem i wydawcą kilkuset publikacji nau-
kowych w języku angielskim, chińskim, 
niemieckim i polskim. Wykaz jego publi-
kacji obejmuje według różnych źródeł 45 
stron (por. Bibliografia publikacji polskich 
werbistów w III tomach za lata 1945-
2016]; 67 stron [NURT SVD 48/2014/1 
s. 370-437]; 65 stron wielkoformatowych 
[Księga Pamiątkowa dedykowana o. 
Malkowi]. 
 
Wspomniany NURT SVD 48/2014/1 nosi 
tytuł: „Chiny wśród nas” i jest dedyko-
wany o. Romanowi Malkowi SVD. Z 
okazji jego 65-tych urodzin (2016) Mo-
numenta Serica Monograph Series 
LXVIII wydały księgę pamiątkową pt. 
„Rooted in Hope. China – Religion – 
Christianity. Festschrifft in Honor of 
Roman Malek S.V.D. on the Occasion of 
His 65th Birthday”, Volume I and II, 
Edited by Barbara Hoster, Dirk 
Kuhlmann, Zbigniew Wesołowski S.V.D. 
Institut Monumenta Serica. Sankt Augu-
stin [2016]. Księga obejmuje ponad 
1000 stron opracowań 34 autorów z 
całego świata. 

 
 
W roku 1987 został pierwszym dyrekto-
rem nowo powstałego China-Zentrum – 
placówki katolickiej propagującej kontak-
ty Kościołów Europy i Chin. Kierował nią 
do 1998 roku. Zainicjował też powstanie 
Stowarzyszenia „Sinicum” im. Michała 
Boyma SJ w Warszawie pod kierownic-
twem o. Antoniego Koszorza SVD, które 
wydaje od 2006 roku kwartalnik „Chiny 
Dzisiaj”. Jego opus vitae to 6 tomowe 
dzieło pod tytułem: „Chinese Face of 
Jesus Christ” (Chińskie Oblicze Jezusa 
Chrystusa). Jest to chrystologia chińska 
ilustrowana ikonami twarzy Jezusa 
Chrystusa. Wystawa pod tym tytułem 
była przez jej twórcę, o. Romana Malka 
SVD, prezentowana w wielu miastach 
polskich.  

Niestety, w kwietniu 2011 roku, na sku-
tek udaru mózgu, o. Roman został pra-
wostronnie sparaliżowany. Po częścio-
wej rekonwalescencji pracował dalej 
naukowo. 16 kwietnia 2018 roku został z 
Sankt Augustin przeniesiony do Polskiej 
Prowincji. Zamieszkał Domu Misyjnym 
św. Józefa w Górnej Grupie na Pomo-
rzu, na Oddziale Opiekuńczym św. Łu-
kasza. 
 
Krótko przed jego śmiercią ukazał 7 tom 
jego monumentalnego dzieła „Chinese 
Face of Jesus Christ”. Jest to kompen-
dium do poprzednich 6 tomów. W sło-
wach wstępnych napisałem, że o. Ro-
man Malek stworzył w Sankt Augustin 
mały Watykan. Do niego przyjeżdżali 
biskupi z całych Chin, zarówno z Kościo-
ła podziemnego, jak i patriotycznego. 
Był ich ambasadorem. 
 
O. Roman Malek zgromadził w Niem-
czech i w Polsce setki studentów kato-
lickich, seminarzystów, siostry zakonne, 
celem poznania przez nich kultury 
chrześcijańskiej w Europie. Jeden z 
kleryków Kościoła podziemnego odbył 
studia teologiczne w Pieniężnie. To też 
dzieło o. Romana. Prasa katolicka mówi 
o nim jako o „największym znawcy Ko-
ścioła Chińskiego”. 
 
Pogrzeb o. Romana Malka SVD odbył 2 
grudnia 2019 roku w Górnej Grupie. 
Spoczął na cmentarzu klasztornym w 
Górnej Grupie. o. Alfons Labudda SVD 

Za: www.werbisci.pl   

 
ŚP. KS. FRANCISZEK SZKLARSKI MS (1944 – 2019) 

 

 

W czwartek 28 listopada po długiej cho-
robie odszedł do Pana ks. kapitan Fran-
ciszek Szklarski MS. Nasz współbrat 
przeżył blisko 76 lat, z których prawie 
29 w saletyńskiej rodzinie zakonnej. 
 
Ks. Franciszek urodził się 21 stycznia 
1944 roku w Zalasie koło Krzeszowic. 
Egzamin dojrzałości zdał w Krakowie 
w 1962 roku. Po maturze wstąpił do  
Zgromadzenia Księży Misjonarzy, w  
którym 19 marca 1970 roku złożył wie-
czyste śluby święte. Studia filozoficzno-
teologiczne odbył w Instytucie Teolo-
gicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. 
Jego formację zakonną i kapłańską 
przerwało przymusowe wcielenie do  
wojska. Służbę wojskową odbywał 
w latach  1964–66 w tzw. jednostkach 
kleryckich w  Szczecinie-Podjuchach 
(wojska lądowe) oraz Gdańsku (mary-
narka wojenna). Święcenia prezbiteratu 

otrzymał 18 czerwca 1971 roku w  Kra-
kowie. 
 

 
 
Będąc członkiem Zgromadzenia Misji 
posługiwał jako katecheta i wikariusz 
w parafiach w Iłowej, Wrocławiu, War-
szawie, Grodkowie i Zakopanem. 
W latach 1983-86 pełnił służbę kapelana 
wojskowego w stopniu kapitana w  War-
szawie, Gliwicach i Katowicach.  
 

W 1990 roku wstąpił do nowicjatu w 
 naszym domu macierzystym w  Dębow-
cu. Pierwsze śluby zakonne w  Zgroma-
dzeniu Księży Misjonarzy Saletynów 
złożył w Dębowcu 14 stycznia 1991 
roku, profesję wieczystą zaś 8 grudnia 
1994 roku w Krakowie.  
 
Ks. Franciszek był wielkim czcicielem 
Maryi, gorliwym rekolekcjonistą i  spo-
wiednikiem oraz utalentowanym auto-
rem tekstów. W 1994 roku został mia-
nowany redaktorem naczelnym reakty-
wowanego po 45 latach „Posłańca Matki 
Bożej Saletyńskiej”. Jego zadanie pole-
gało nie tylko na przygotowaniu pierw-
szych numerów pisma, lecz także na  
organizacji od podstaw redakcji oraz 
edycji „Posłańca”.  
 
Po dwóch latach z powodu nasilającej 
się choroby oczu przekazał odpowie-
dzialność za pismo swojemu następcy. 

http://www.nurtsvd.pl/
https://www.sinicum.pl/
https://www.sinicum.pl/
http://chinydzisiaj.sinicum.pl/
http://chinydzisiaj.sinicum.pl/
http://www.werbisci.pl/
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W latach 1997–2003 był członkiem 
wspólnoty zakonnej w Dębowcu. 
Przez pierwszy rok pełnił tam funkcję 
dyrektora domu rekolekcyjnego, 
a następnie był duszpasterzem piel-
grzymów i spowiednikiem w  sanktua-
rium. W 2003 roku przełożeni zakonni 
skierowali go do parafii w Warszawie, 
gdzie pracował 11 lat. Przez następny 
rok pomagał w duszpasterstwie w parafii 
w Rzeszowie. W 2015 roku powrócił do  
Warszawy, gdzie trzy lata posługiwał 
jako kapelan wspólnoty zakonnej i  szko-
ły podstawowej sióstr niepokalanek. 
Ostatnich kilkanaście miesięcy życia 

księdza Franciszka naznaczyła poważna 
choroba, którą znosił z wielką cierpliwo-
ścią i godnością. Nasz współbrat zmarł 
w szpitalu w Warszawie 28 listopada 
2019 roku. 
 
Ks. kpt. Franciszek Szklarski MS 18  
października 2011 roku otrzymał z rąk 
bpa Józefa Guzdka medal bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki. Tym odznacze-
niem biskup polowy Wojska Polskiego 
honoruje osoby duchowne i świeckie, 
które swoim życiem prezentują postawy 
podobne do życia ks. Jerzego Popie-
łuszki. 

Uroczystości pogrzebowe śp.  ks.  Fran-
ciszka odbyły się w niedzielę 1 grudnia. 
w kościele pw. Matki Bożej Saletyńskiej 
przy ul. Popularnej w Warszawie oraz 
2 grudnia o godz. 10.30 w kościele pw. 
 Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie. 
Został pochowany w  grobowcu zakon-
nym na cmentarzu na Salwatorze. 
 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Pa-
nie, a światłość wiekuista niechaj mu 
świeci. Niech odpoczywa w pokoju 
wiecznym. Amen.     Za: www.saletyni.pl 

 

ŚP. O. JUAN CARLOS SCANNONE SJ (1931 – 2019) 
 

 

W wieku 88 lat zmarł 27 listopada w 
Buenos Aires znany argentyński teolog 
o. Juan Carlos Scannone, jeden z nau-
czycieli Jorge Mario Bergoglio. To on 
nauczył przyszłego papieża Franciszka 
„teologii ludu”, której był twórcą. 
 
Teologia ludu powstała na gruncie laty-
noamerykańskiej teologii wyzwolenia. 
Opowiada się za preferencyjną opcją na 
rzecz ubogich, jednak odrzuca marksi-
stowską analizę rzeczywistości. Jej 
wpływ można dostrzec w pierwszej 
adhortacji apostolskiej Franciszka 
„Evangelii gaudium”. 

 

 
 
Jest również obecna w całej jego meto-
dzie teologiczno-duszpasterskiej oraz 

szczególnie w papieskich przemówie-
niach wygłaszanych podczas pielgrzy-
mek na terenie Ameryki Łacińskiej. 
 
Scannone był jezuitą. Studiował na 
uniwersytecie w Innsbrucku w Austrii, 
zaś doktorat obronił na uniwersytecie w 
Monachium. Wykładał na różnych 
uczelniach w Argentynie i w Europie, 
współpracował też z Latynoamerykań-
ską Radą Biskupią (CELAM) i jezuickim 
pismem „La Civiltà Cattolica”. 

 Za: www.deon.pl  

 
 

 
 

 

 
 

http://www.saletyni.pl/
http://www.deon.pl/

