
  

Biuletyn  Tygodniowy  CIZ
Biuletyn Centrum Informacyjnego Zakonów opracowywany przez zespół portalu internetowego 

www.zyciezakonne.pl  i  sekretariat Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich 

3-9 grudnia 2019                                                                                                                        49/2019 (561) 

Wiadomość Tygodnia 

KONSEKRACJA SANKTUARIUM MĘCZENNIKÓW W PARIACOTO 
 

 
 

Wzruszenie aż do łez rzeszy zgromadzonych wiernych, klimat 
święta i świadomość wagi wydarzenia towarzyszyły uroczysto-
ści konsekracji franciszkańskiej świątyni w Pariacoto w Peru, 
obywającej się cztery lata po beatyfikacji o. Zbigniewa Strzał-
kowskiejo i O. Michala Tomaszka, którzy w tym miejscu przed 
dwudziestu ośmu laty oddali zycie za wiarę..  
 
30 listopada 2019 r., po 30 latach istnienia polskiej i francisz-
kańskiej misji w tym górskim rejonie Andów, biskup Chimbote, 
mons. Ángel Francisco Simón Piorno dokonał uroczystej kon-
sekracji kościoła parafii Señor de Mayo w Pariacoto. 
 
„Dzień dzisiejszy jest dniem wielkiej radości dla wspólnoty 
Pariacoto. Pomimo że ta świątynia od wielu lat jest miejscem 
kultu mieszkańców Pariacoto, w ostatnich latach miało miejsce 
tak wiele prac rozbudowy, że uznaliśmy za słuszne dokonać 
jej konsekracji, poświęcenia ołtarza, a jednocześnie, w pew-
nym sensie, dokonać także poświęcenia kaplicy męczenników, 
która ma być, począwszy od dnia dzisiejszego, miejscem piel-
grzymek dla wszystkich wiernych naszej diecezji, a także ca-
łego Peru” – stwierdził ordynariusz Chimbote, wprowadzając 
zgromadzonych w kontekst historycznego dla Pariacoto i misji 
franciszkańskiej wydarzenia. 
 

„Przede wszystkim dziękuję ojcom franciszkanom za całą 
pracę wykonywaną w naszej diecezji, za wkład męczenników, 
których krew zrosiła nie tylko tę ziemię, ale całe terytorium 
Chimbote” – powiedział mons. Ángel Francisco Simón Piorno. 
 
„Wierzę, że mamy dług wobec Boga naszego Pana, który 
uczynił nam ten dar, że charyzmat męczeństwa jest bardzo 
obecny tutaj wśród nas” – wyznał biskup Chimbote. 
 
Zwracając się do licznie zgromadzonych wiernych Pariacoto, 
mons. Ángel Francisco Simón Piorno podkreślił: „jesteście 
tutaj naprawdę uprzywilejowani, ponieważ mieliście kapłanów 
nacechowanych nadzwyczajnym darem miłości. Dlatego zde-
cydowałem powierzyć franciszkanom konwentualnym tę para-
fię na własność, nie tylko ten kościół i kaplicę męczenników, 
ale także wspaniały klasztor, który budują tutaj z tyłu. Ponie-
waż oni to robią, wierzę że jest słuszne uznanie tego gestu 
hojności ze strony Zakonu, i jednocześnie związanie na zaw-
sze obecności franciszkańskiej z ludem Pariacoto” – wyznał 
ordynariusz Chimbote. 
 
„Męczennicy zostali zamordowani, ponieważ byli kapłanami 
którzy troszczyli się o swój lud w tamtym czasie biedy, której 
doświadczył naród peruwiański. Zajmowali się dystrybucją 
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żywności i dlatego zostali wyeliminowani, ponieważ opóźniali 
rewolucję” – przypomniał kaznodzieja. 
 
„To, co wydawało się tragedią, przemieniło się w powód chwa-
ły dla kościoła Chimbote i w sposób specjalny dla ludu Paria-
coto. Dlatego macie tutaj kapłanów, którzy troszczą się nie 
tylko o kondycję duchową, ale także o dobrobyt materialny 
wszystkich synów tego ludu” – podkreślił biskup Chimbote. 
 
„Naprawdę chcę podziękować Ojcu Prowincjałowi, który jest 
tutaj obecny, i wielu kapłanom, którzy przybyli z wszystkich 
stron, z Ekwadoru, Paragwaju i z Polski. Zanieście to przesła-
nie biskupa Chimbote, który jest głęboko wdzięczny i pełen 
uznania za obecność franciszkanów” – powiedział mons. Án-
gel Francisco Simón Piorno. 
 
Zwracając się do Ambasador RP w Peru, ordynariusz Chimbo-
te powiedział: „Franciszkanie konwentualni, ludzie o otwartym 
sercu, których miałem, są darem, Pani Ambasador, który Pol-
ska dała Peru, a w sposób szczególny diecezji Chimbote. 
Niech przekaże to Pani swojej ojczyźnie, Polsce” – zaapelował 
biskup. 
 
„Odwagi i do przodu! Często mówię ojcom konwentualnym. 
Nie zniechęcajcie się! Bóg zna swoją godzinę. Kontynuujcie 
przemawiając, walcząc, przepowiadając! Przyjdzie chwila, w 
której Pan dotrze do serca swoich synów w tej szlachetnej 
ziemi Pariacoto, tej symbolicznej wspólnoty, aby była ona 
punktem odniesienia dla innych parafii naszej diecezji” – za-
chęcił obecnych franciszkanów ordynariusz Chimbote. 
 
Zwracając się do zgromadzonych wiernych powiedział: „Czuj-
cie się dumni z tego, że współpracowaliście w stworzeniu tego 
dzieła sztuki, którym jest dzisiaj Wasz kościół. Macie katedrę, 
nie tylko katedrę w Chimbotę, ale także tutaj ten wspaniały, 
piękny kościół, który można nawiedzać, aby uklęknąć przed 
grobami męczenników, przed Señor de Mayo i prosić, aby 
nadal nam pomagał, aby uczynił z nas mężczyzn i kobiety 
głęboko duchowych, członków aktywnych swojego Kościoła” – 
zakończył mons. Ángel Francisco Simón Piorno. 
 
W uroczystości poświęcenia kościoła w Pariacoto wzięły udział 
rzesze wiernych z całej okolicy, włącznie z delegacjami z para-
fii franciszkańskich z Limy, Chimbote i Trujillo, które przybyły 
specjalnie na tę okazję. Ojczyzna błogosławionych męczenni-
ków Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego była 
reprezentowana w osobie Pani Antoniny Magdaleny Śniadec-

kiej-Kotarskiej Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Peru. 
Wyjątkowym prezentem była obecność Pana Bogdana Strzał-
kowskiego, rodzonego brata bł. Zbigniewa Strzałkowskiego, 
oraz Siostry Berty Hernández, świadka męczeństwa polskich 
franciszkanów. Obecni byli liczni przedstawiciele miejscowego 
duchowieństwa oraz franciszkanie z Ekwadoru, Paragwaju i 
Polski, na czele z prowincjałem o. Marianem Gołąbem. Obecni 
byli przede wszystkim bł. Michał i Zbigniew, w osobach tych 
wszystkich, których w odległej peruwiańskiej ziemi nauczyli 
miłości. 
 
Cud konsekracji świątyni w Pariacoto jest owocem łask, które 
wielu wiernych tej małej andyjskiej miejscowości doświadczyło 
za wstawiennictwem błogosławionych męczenników francisz-
kańskich. Uzdrowienia z chorób nowotworowych i wiele innych 
łask oraz żywa codzienna obecność Michała i Zbigniewa 
sprawiły, że jako wyraz wdzięczności, prości i ubodzy ludzie 
Pariacoto zaczęli się organizować, aby franciszkanie, którzy 
zostali na zawsze w ziemi, którą ukochali aż do śmierci, mogli 
mieć godną świątynię. 
 
To właśnie miłość prostego peruwiańskiego ludu do swych 
męczenników sprawiła, że w ciągu zaledwie roku czasu świą-
tynia w Pariacoto otrzymała nowy podwyższony dach, arty-
styczne witraże i finezyjnie wykończone, dopasowane do cało-
ści stylu kościoła ławki. Okruchy wdzięczności, przysłowiowy 
wdowi grosz, który wiele osób przynosiło, włącznie z ofiarami 
przyjaciół i sympatyków misji w Pariacoto sprawiły, że świąty-
nia franciszkanów lśni dzisiaj szczególnym pięknem, godnym 
prawdziwej katedry, co wielokrotnie podkreślał biskup Chimbo-
te, obserwując z satysfakcją przebieg prowadzonych prac. 
 
Posługujący dziś w Pariacoto franciszkanie starają się na 
miarę możliwości kontynuować misję bł. Zbigniewa Strzałkow-
skiego i Michała Tomaszka. Jak niegdyś w czasach męczenni-
ków, tak i dzisiaj misja w Pariacoto jest misją ubogą w środki i 
zasoby ludzkie, prowadzoną pośród ubogiej ludności tego 
rozległego rejonu Andów. 
 
Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do modlitwy o powo-
łania misyjne, aby nigdy nie zabrakło następców posługi bło-
gosławionych męczenników franciszkańskich. Módlmy się 
szczególnie o to, by krew bł. Michała i bł. Zbigniewa stała się 
zasiewem nowych środowisk ewangelizacyjnych i misyjnych, 
które byłyby w stanie wesprzeć małą wspólnotę franciszkań-
ską w ogromie pracy i wyzwań, które przed nią stoją. 

 Za: www.franciszkanie.pl  
 
 

 
 
 

  Wiadomości krajowe 
 
 

 

MARIANIE ROZPOCZĘLI JUBILEUSZ 350 LECIA ZGROMADZENIA 
 

W wigilię uroczystości Niepokalanego 
Poczęcia NMP rozpoczęliśmy świętowa-
nie Jubileuszu 350-lecia założenia 
Zgromadzenia Księży Marianów.  
 
Formalnie, jubileusz przypada 11 grud-
nia 2020 roku, w rocznicę „Oblatio” św. 
Stanisława. Obchody zakończone będa 
8 grudnia 2023 roku w rocznicę pierw-
szej aprobaty kościelnej mariańskiej 
wspólnoty w Puszczy Korabiewskiej. 

Mszy Świętej siódmego grudnia o godz. 
18.00 przewodniczył kardynał Kazimierz 
Nycz – arcybiskup Archidiecezja War-
szawska, homilię wygłosił biskup Romu-
ald Kamiński – biskup Diecezja War-
szawsko-Praska. W koncelebrze obecny 
był także biskup Jonas Ivanauskas – 
biskup koszedarski, a także nasi współ-
bracia z okolicznych marianskich domów 
zakonnych. Przybyli współbracia z obu 
domów w Górze Kalwarii, z Goźlina, z 

Marymontu i Pragi w Warszawie, z Lu-
blina, z Grudziądza, a nawet z Elbląga. 
 
Następnego dnia wieczorem, podczas 
uroczystej Eucharystii o godz. 18.00 
sprawowanej pod przewodnictwem ks. 
Tomasza Nowaczka MIC, przełożonego 
polskiej prowincji Zgromadzenia, trady-
cyjnie odnowiliśmy nasze śluby zakon-
ne. 
 

http://www.franciszkanie.pl/
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Pierwszy rok obchodów służy de facto 
duchowemu przygotowaniu Jubileuszu, 
który będzie miał miejsce 11 grudnia 
2020 roku, w 350 rocznicę złożenia 
„Oblatio”, czyli aktu ofiarowania siebie 
przez św. Stanisława Papczyńskiego, 
deklarującego wolę założenia wspólnoty 
zakonnej oddanej czci Niepokalanemu 
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. W 
przyszłym roku (2020), gdy marianie na 
całym świecie będą odnawiać swoją 
profesję zakonną w Uroczystość Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny, posłużą się właśnie tekstem 
„Oblatio”, jako wyraz i znak duchowego 
przyjęcia charyzmatu swego Założyciela. 
Jubileusz będzie trwał aż do 8 grudnia 
2023 roku, roku w którym przypada 350 
rocznica pierwszej aprobaty eklezjalnej 
danej mariańskiej wspólnocie w Puszczy 
Korabiewskiej (dziś Puszcza Mariańska).  

 
 
Przez te cztery lata Wielkiego Jubileuszu 
wspólnota mariańska będzie podejmo-
wać na nowo refleksję nad swoim chary-
zmatem poprzez organizowanie spotkań 
marianów z całego świata: konwentów 
przełożonych, seminarzystów, braci, ale 
też świeckich współpracowników Zgro-
madzenia związanych z naszą zakonną 
wspólnota przez Stowarzyszenie Po-
mocników Mariańskich, Bractwa Niepo-

kalanego Poczęcia czy inne grupy wier-
nych. 
 
Jest naszym pragnieniem, by podczas 
trwania Jubileuszu powstawały przy 
naszych placówkach na całym świecie 
Bractwa Niepokalanego Poczęcia. W 
niektórych miejscach już one są i działa-
ją. W innych trzeba je dopiero założyć. 
Tak więc czas Wielkiego Jubileuszu 
będzie nie tylko okresem świętowania, 
ale i wytężonej pracy duszpasterskiej. 
 
350 lat może wydawać się niewiele – są 
zakony znacznie starsze, ale żaden z 
nich nie powstał w Polsce. Marianie są 
najstarszym polskim męskim zgroma-
dzeniem zakonnym, które istnieje do 
dnia dzisiejszego.   Za: www.marianie.pl   

  

_____________________________________________________________________________________________________________________
 
 

SPOTKANIE SEKRETARZY I EKONOMOW W WARSZAWIE 
 
Dnia 10.12.2019 roku, w siedzibie Sekretariatu Konferencji 
Episkopatu Polski, odbywa się spotkanie ekonomów i sekreta-
rzy jurysdykcji należących do Konferencji Wyższych Przełożo-
nych Zakonów Męskich w Polsce, organizowane przez jej se-
kretariat. 
 
Na spotkanie przybyło łącznie 90 przedstawicieli poszczegól-
nych jednostek zakonnych, należących do konferencji. Tema-
tyka spotkania była bardzo bogata, gdyż obejmowała zarówno 
zagadnienia ekonomiczne, jak i zagadnienia prawne i informa-
tyczne, związane z funkcjonowaniem zakonów męskich w 
Polsce. 
 
W trakcie spotkania omówiono bieżące sprawy związane z 
oprogramowaniem komputerowym, którym posługują się zako-
ny w ewidencji, rozliczeniach i tworzeniu zakonnych legitymacji 
(zwłaszcza programy ZakonEwid i FinanseEwid). W związku z 
wymaganiami aktualizacji tego oprogramowania w nowych 
narzędziach programistycznych i nowymi wytycznymi prawnymi 
dotyczącymi gromadzenia i ochrony danych osobowych podję-
to dyskusję na ten temat. Chodzi o zmiany, które muszą zostać 
w najbliższym czasie wprowadzone, aby to oprogramowanie 
dobrze funkcjonowało. 
Mówiono o wyzwaniach, jakie stają obecnie przed zakonami w 
związku z umowami bankowymi już obowiązującymi, związa-
nymi z tym problemami i perturbacjami oraz nowymi propozy-
cjami, jakie w tej materii aktualnie się rodzą. Została przedsta-
wiona informacja na temat aktualnego funkcjonowania Towa-
rzystwa Wzajemności Członkowskiej św. Antoni, realizowanego 
obecnie w ramach TUW PZUW. 
 

W ramach popołudniowej sesji uczestnicy będą rozmawiać na 
temat tzw. podmiotów wydzielonych w poszczególnych jed-
nostkach zakonnych i związanych z tą kwestią obecnych regu-
lacji prawnych oraz o aktualnie realizowanej współpracy w 
ramach Forum Współpracy Międzyzakonnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozpoczętej w porozumieniu z Makro oferty 
dedykowanej zakonom. 
 

 
 
Osobnym blokiem będzie informacja o najnowszych zmianach 
prawnych w zakresie ochrony małoletnich, nadużyć seksual-
nych duchownych, osób konsekrowanych i członków stowarzy-
szeń życia apostolskiego i ich implikacje dla aktualizacji norm 
obowiązujących w poszczególnych jurysdykcjach. Uzupełnie-
niem w tej kwestii bedzie wystąpienie ks. Piotra Studnickiego, 
dyrektora biura delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, 
który przedstawi informacje o projekcie Fundacji św. Józefa.              

ORW 
  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ROZPOCZĄŁ SIĘ JUBILEUSZ 
100-LECIA OBLATÓW W POLSCE 

 
Podczas uroczystości Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 
która stanowi święto patronalne naszej 
rodziny zakonnej, prowincjał – o. Paweł 
Zając OMI – zainaugurował obchody 

100-lecia obecności oblatów w Polsce. 
Dokonał tego w Iławie, gdzie wraz z 
peregrynacją obrazu Matki Bożej Ko-
deńskiej kończy się Rok Matki Bożej 
Kodeńskiej w Polskiej Prowincji. 
 
Ponad rok temu we wszystkich wspólno-
tach Polskiej Prowincji Misjonarzy Obla-
tów Maryi Niepokalanej gościły relikwie 
Drzewa Krzyża Świętego. Te relikwie są 

namacalnym znakiem dla człowieka 
wierzącego (…) – to twarda, konkretna, 
dotykalna rzeczywistość. Krzyż Chrystu-
sa – można było go dotknąć, objąć… 
Relikwie Drzewa Krzyża Świętego, 
goszcząc w wielu naszych parafiach, 
wielu osobom dały poczucie bliskości 
Chrystusa – podsumował pierwszy rok 
przygotowań do jubileuszu ojciec pro-
wincjał. 

http://www.marianie.pl/
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Rok 2019 w Polskiej Prowincji to nieu-
stanna pielgrzymka tego właśnie obrazu. 
W sanktuarium w Kodniu mamy za-
szczyt być kustoszami i stróżami cu-
downego obrazu Matki Bożej Kodeń-
skiej. (…) Obraz Matki Bożej Kodeńskiej 
wędruje w tych miesiącach po wszyst-
kich parafiach diecezji siedleckiej, ale 
także po wszystkich parafiach Polskiej 
Prowincji misjonarzy oblatów, stąd też 
gości w Iławie – niemalże na zakończe-
nie tej pielgrzymki – mówił. 
 
Wspominając ostatni zjazd młodzieży w 
Iławie, prowincjał przywołał odczucia 
młodzieży, która doświadczyła tutaj 
Kościoła jako rodziny, wspólnoty. 
 Jako rodzina oblacka chcemy tak bar-
dzo rodzinnie podzielić się naszą wielką 
radością. Oto Pan Bóg pozwolił nam 
doczekać rozpoczęcia jubileuszu 100-
lecia Polskiej Prowincji. (…) Z okazji 
naszego 100-lecia nie chcemy budować 
żadnego pomnika ani wmurowywać 
jakichś płyt pamiątkowych – chcemy 
jeszcze bardziej ożywić naszą misyjną 
gorliwość zakonną i kapłańską. Chcemy 
zrobić coś więcej dla ludzi najuboższych, 
chcemy zrobić coś więcej dla tych, któ-
rzy są najbardziej oddaleni od Kościoła – 
konkludował prowincjał. 

Kaznodzieja zaprosił jednocześnie 
wszystkich zgromadzonych, aby – jako 
szersza rodzina Kościoła – pomogli nam 
ożywić nasze powołanie i gorliwość 
apostolską. 
 

 
 
Pomóżcie nam lepiej tę misję pełnić – 
mobilizujcie nas, abyśmy byli gorliwymi 
kapłanami i zakonnikami, bo tego chce 
od nas Pan Bóg 
 

Rok Misji w Polskiej Prowincji będzie 
obchodzony przez cały nadchodzący 
rok. Wspólne wydarzenia na poziomie 
prowincjalnym:  
 
4 marca – koncert w Filharmonii Kielec-
kiej, w nawiązaniu do Roku Świętego 
Krzyża 
marzec 2020 –  Misje Święte we wszyst-
kich parafiach Krotoszyna 
6 czerwca – uroczysta Eucharystia 
dziękczynna w Poznaniu 
14 czerwca – uroczysta Eucharystia 
dziękczynna w Krotoszynie 
15 sierpnia –  uroczysty odpust w Kod-
niu, upamiętnienie Roku Matki Bożej 
Kodeńskiej 
14 września – Eucharystia pod prze-
wodnictwem abp. Salvatore Pennacchio 
– Nuncjusza Apostolskiego w Polsce 
15-18 października – Kongres Prowincji 
 
Niemniej jednak wiele wydarzeń będzie 
obchodzonych na poziomie wspólnot 
oblackich, parafii oraz dzieł, które pro-
wadzimy. Spróbujemy je zebrać we 
wspólny kalendarz, który będzie dostęp-
ny na stronie internetowej prowincji. 

                 Za: www.oblaci.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

UROCZYSTOŚCI XXVIII ROCZNICY 
POWSTANIA RADIA MARYJA W TORUNIU 

 
Już 28 lat Radio Maryja dociera do milionów domów w Polsce i 
na świecie. W Toruniu w sobotę, 7 grudnia 2019 r/ pod hasłem 
„Głosić Chrystusa Pana z Maryją” odbyły się uroczystości rocz-
nicowe. Centralnym punktem była Msza św., której przewodni-
czył metropolita częstochowski ks. abp Wacław Depo. 
 
Wspólną modlitwą Anioł Pański w samo południe w Hali Wido-
wiskowo-Rekreacyjnej w Toruniu rozpoczęły się uroczystości 
28. rocznicy powstania Radia Maryja. Później wierni modlili się 
przed Najświętszym Sakramentem z różańcem w ręku. 
 
Po modlitwie różańcowej rozpoczął się koncert Orkiestry Re-
prezentacyjnej Marynarki Wojennej. Nie zabrakło takich utwo-
rów, jak „Biały Krzyż”, „O mój rozmarynie”, „Wojenko, wojenko” 
czy „Serce w plecaku”. Po części patriotycznej, przyszedł czas 
na część religijną koncertu. Fragmenty homilii oraz zapisków 
więziennych Prymasa Tysiąclecia odczytali artyści scen pol-
skich: Halina Łabonarska i Marcin Kwaśny. O godz. 15.00 
rozpoczęła się Koronka do Bożego Miłosierdzia. 
 
Modlitwa i wartości chrześcijańskie od zawsze były bliskie 
Rodzinie Radia Maryja – napisał w liście odczytanym przez 
ministra Adama Kwiatkowskiego prezydent Andrzej Duda. 
 
– Jedno jest w Polsce radio, którego wierni słuchacze z całego 
kraju i na obczyźnie tworzą wspólnotę nazywaną przez nich nie 
klubem czy towarzystwem, lecz rodziną – podkreślił Andrzej 
Duda. 
 

„Radio Maryja głosi Chrystusa Pana z Maryją” – podkreślił 
ordynariusz diecezji toruńskiej ks. bp Wiesław Śmigiel, dzięku-
jąc rozgłośni za jej wielką rolę formacyjną i ewangelizacyjną. 
 
– W sposób szczególny dziękuję za troskę o rozwój wiary, 
nadziei i miłości w małżeństwach i rodzinach chrześcijańskich 
oraz za niestrudzone budzenie świadomości, że życie ludzkie 
jest darem i że winno być szanowane i chronione – od poczę-
cia do naturalnej śmierci – zaznaczył ks. bp Wiesław Śmigiel. 
 
Centralnym punktem dzisiejszego spotkania była Msza św., 
której przewodniczył metropolita częstochowski ks. abp Wa-
cław Depo. I – jak mówił – Radio Maryja rozmodliło Polskę. 
 

 
 
– A czyż nie możemy dzisiaj, po 28 latach istnienia Radia Ma-
ryja, odważnie i z całą świadomością dopowiedzieć, że będąc 
darem Maryi i głosząc Chrystusa jako naszego Pana i Zbawi-
ciela wraz z Nią, ono ocaliło i ocala chrześcijańską tożsamość 
Polski i Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami – akcentował 
ks. abp Wacław Depo. 
 

http://www.oblaci.pl/
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Ksiądz arcybiskup zwrócił uwagę na współczesne zagrożenia i 
próby laicyzacji społeczeństwa. Nawiązał do propagandy, jaką 
próbują narzucić środowiska LGBT. 
 
– W ostatnim czasie w naszej Ojczyźnie znów nasiliło się świa-
topoglądowe zmaganie, które określiłbym nawet przyśpieszo-
nym kursem apostazji, z groźnym zjawiskiem wypisywania się 
dzieci i młodzieży z lekcji religii, co prowadzi do pełzającej 
ateizacji – podkreślił ks. abp Wacław Depo. 
„Dobrze, że jesteście i dziękuję Wam za to, że trwacie” – zwró-
cił się do wiernych Wikariusz Prowincjała Warszawskiej Pro-
wincji Redemptorystów o. Dariusz Paszyński CSsR. 
 
– Chcę z jednej strony podziękować Wam, kochana Rodzino 
Radia Maryja, że jesteście prawdziwymi misjonarzami – misjo-

narzami Jezusa Chrystusa. Chciałbym podziękować moim 
współbraciom, ojcu dyrektorowi, za to, że poprzez to dzieło 
formuje misjonarzy do głoszenia Chrystusa jako Pana i że to 
czyni wraz z Maryją – zaznaczył o. Dariusz Paszyński CSsR. 
 
Na zakończenie ze szczególnym apelem do wiernych zwrócił 
się założyciel Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk CSsR. – Idzie 
straszny walec. Chcą nam wyrwać wiarę. (…) Księżom bisku-
pom życzę, żeby wytrzymali, a nam wszystkim – żebyśmy stali 
razem z kapłanami, z biskupami, czy to w Gdańsku, czy to w 
Krakowie, czy gdziekolwiek – powiedział o. Tadeusz Rydzyk 
CSsR.                                                       Za: www.redemptor.pl 

  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

JUBILEUSZ MISJONAREK 
I MISJONARZY AFRYKI  
 
Kiedy patrzymy się na Maryję, wtedy 
poznamy prawdę o tym, kim jesteśmy w 
rzeczywistości. Wychodząc z domu i 
dzieląc się wiarą z innymi ludźmi stała 
się pierwszą misjonarką – powiedział 
abp Salvatore Pennacchio. Nuncjusz 
Apostolski w Polsce przewodniczył Eu-
charystii z okazji zakończenia lubelskich 
obchodów 150-rocznicy założenia 
Zgromadzeń Misjonarek i Misjonarzy 
Afryki. Założycielem wspólnot jest ks. 
Karol Lavigerie, arcybiskup Kartaginy i 
kardynał. 
 
W swojej homilii abp Pennacchio nazwał 
Niepokalaną szczególnym wzorem do 
naśladowania i patronką misyjnego 
charyzmatu. – Podziwiamy dziś Jej „tak”, 
będącym całkowitym zawierzeniem się 
Bogu i bezgranicznej miłości do Niego. 
W cudowny sposób uczestniczy w dziele 
odkupienia całej ludzkości. Wychodzi z 
domu i dzieli się wiarą z innymi ludźmi, 
tym samym stała się pierwszą misjonar-
ką – mówił. 
 
Nuncjusz apostolski zaznaczył, że Matka 
Boża od zawsze była traktowana, jako 
symbol wspólnoty wierzących. – Kościół 
nie jest sklepem ani instytucją pozarzą-
dową. Jest posłany do tego, by nieść 
Chrystusa i Ewangelię. Gdyby zdarzyło 
się, że głosilibyśmy kogoś albo coś 
innego, to Kościół stałby się martwy – 
powiedział. 
Hierarcha postawił wszystkim słucha-
czom pytanie o ich miłość wobec Ko-

ścioła i innych ludzi. – Jak wyglądają 
relacje w naszych wspólnotach? Czy 
jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystu-
sie? Kiedy patrzymy się na Maryję, wte-
dy poznamy prawdę o tym, kim jesteśmy 
w rzeczywistości. Istnieje tylko jedna 
droga do szczęścia: pełnia jedność z 
Bogiem – głosił Nuncjusz Apostolski w 
lubelskim kościele Wieczerzy Pańskiej. 
 

 
 
Zgromadzenia Misjonarek i Misjonarzy 
Afryki zostały założone w 1868 r. przez 
ks. Karol Lavigerie, następnie arcybi-
skupa Kartaginy, Prymasa Afryki i kar-
dynała. Po nominacji na ordynariusza 
kolonialnego Algieru zrezygnował z 
kariery w rodzinnej Francji i całkowicie 
poświęcił się pracy na Czarnym Lądzie. 
Przejęty panującą tam trudną sytuacją 
mieszkańców, powołał do istnienia 
zgromadzenia zakonne Misjonarzy Afry-
ki, jednocześnie stając się pierwszym 
generałem męskiej gałęzi zakonu. Na 
pierwszą matkę generalną została wy-
brana s. Maria Salome. Kard. Lavigerie 
zasłynął, jako wielki obrońca kultury 
afrykańskiej, zabraniając swoim pod-
władnym używania języków europej-
skich. Był wielkim przeciwnikiem niewol-
nictwa. 
 
Obecnie misjonarki i misjonarze pracują 
w ponad 20 krajach Afryki. Do ich obo-

wiązków należy głoszenie Chrystusa i 
Ewangelii, tzw. pierwsza ewangelizacja, 
duszpasterstwo parafii, opieka nad cho-
rymi, najbiedniejszymi i odrzuconymi 
przez społeczeństwo. Zgromadzenia 
wielokrotnie uczestniczyły w procesie 
spotkania kultur i religii, szczególnie 
spotkania z islamem, tradycyjnymi reli-
giami afrykańskimi i nowymi ruchami 
religijnymi. 
 
Pierwsi Ojcowie Biali przybyli do Lublina 
w 1985 r. W zgromadzeniu jest obecnie 
osiemnastu Polaków oraz 3 braci klery-
ków. Postulat, czyli pierwszy etap za-
konny odbywa się w Lublinie. Przez dwa 
lata, alumni uczęszczają na wykłady z 
filozofii do Metropolitarnego Seminarium 
Duchownego oraz intensywnie uczą się 
języków misyjnych. 
 
W 1992 r. po raz pierwszy przyjechały 
do Lublina dwie siostry ze Zgromadze-
nia, s. Heidi (Niemka) i s. Dolores (Ka-
nadyjka). Wynajmując mieszkanie, 
ucząc się języka polskiego, poznawały 
kraj, jego kulturę oraz zwyczaje ludzi. 
Tak powstała pierwsza w Polsce wspól-
nota Sióstr Białych. Obecnie w zgroma-
dzeniu jest siedem Polek. 
 
Zwyczajowa nazwa zgromadzenia Sióstr 
i Ojców Białych wzięła się od białych 
strojów noszonych przez zakonników w 
krajach misyjnych. 8 grudnia br. w sank-
tuarium Matki Bożej z Santa Cruz w 
Oranie w Algierii, kard. Angelo Becciu 
ogłosił błogosławionymi 19 męczenni-
ków, w tym czterech ojców białych. Zo-
stali oni zamordowani w Algierii za wiarę 
w połowie lat 90. przez terrorystów is-
lamskich.                       Za: www.deon.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ROZPOCZĄŁ SIĘ POMOCNICZY PROCES 
BEATYFIKACYJNY O. MARIANA ŻELAZKA SVD 
 

W niedzielę 8 grudnia, w święto Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny, po raz pierwszy w 100-letniej historii 

pobytu misjonarzy Zgromadzenia Słowa Bożego w Polsce w 
werbistowskiej parafii rozpoczął się proces beatyfikacyjny na 
szczeblu diecezjalnym. Proces dotyczy o. Mariana Żelazka 
(1918–2006), pochodzącego z Palędzia koło Poznania. W 
Chludowie w obecności i pod przewodnictwem ks. abpa Stani-
sława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, został powołany 
i zatwierdzony przez niego trybunał rogatoryjny, który – na 

http://www.redemptor.pl/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/12/ekai.pl_-6.jpg
http://www.deon.pl/
https://www.werbisci.pl/index.php/pl/wiadomosci-polska/2373-rozpoczal-sie-pomocniczy-proces-beatyfikacyjny-o-mariana-zelazka
https://www.werbisci.pl/index.php/pl/wiadomosci-polska/2373-rozpoczal-sie-pomocniczy-proces-beatyfikacyjny-o-mariana-zelazka
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potrzeby otwartego już w 2018 r. w Indiach procesu zasadni-
czego – zajmie się zbieraniem świadectw zgromadzonych na 
terenie diecezji poznańskiej. Tym samym wielkopolska diecezja 
oficjalnie włączyła się do prac związanych z procesem beatyfi-
kacyjnym Sługi Bożego o. Mariana Żelazka. 
 

 
 
Po odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego ks. Rafał Paj-
szczyk rozpoczął pierwszą, uroczystą, publiczną sesję powoły-
wanego właśnie trybunału. Wyjaśnił licznie zebranym wiernym, 
że proces beatyfikacyjny toczy się zasadniczo w tej diecezji, na 
terenie której umarł kandydat na ołtarze. Jednak w przypadku 
o. Żelazka znaczna część dowodów procesowych zgromadzo-
na jest na terenie diecezji poznańskiej, z której wywodził się 
Sługa Boży. Dlatego abp John Barwa SVD, ordynariusz diece-
zji Cuttack–Bhubaneswar zwrócił się z prośbą do ks. abp. me-
tropolity Stanisława Gądeckiego o wszczęcie tzw. procesu 
rogatoryjnego, czyli pomocniczego względem procesu zasad-
niczego. 
 
Rozpoczęty w niedzielę proces ma za zadanie przebadać 
świadectwa osób, które są naocznymi świadkami życia i posłu-
gi o. Mariana bądź też świadkami ze słyszenia. Ma też zbadać 

dokumenty, jakie znajdują się w diecezji poznańskiej – te, które 
wyszły spod pióra kandydata na ołtarze lub dotyczą jego oso-
by. Ks. Pajszczyk poinformował, że ponownie uroczysty i pu-
bliczny charakter będzie miała dopiero ostatnia sesja, zamyka-
jąca prace rozpoczętego właśnie procesu. Wszystkie pozostałe 
pozostaną tajne, prywatne i odbędą się w siedzibie Metropoli-
talnego Sądu Duchownego w Poznaniu. 
 
Następnie o. Henryk Kałuża SVD, wicepostulator procesu 
przedstawił życiorys o. Żelazka, wydobywając z jego bogatego 
życia najbardziej znaczące fakty, formujące jego sylwetkę du-
chową i wskazujące na heroiczność postaw i cnót tego misjo-
narza. 
 
Kolejnym etapem procesu było powołanie zaproponowanego 
trybunału rogatoryjnego. Składa się on z delegata arcybisku-
piego, który – jako przewodniczący – będzie prowadził prace 
procesowe. Został nim ks. Rafał Pajszczyk. Na promotora 
sprawiedliwości wybrano o. Jana Wróblewskiego SVD, rektora 
Domu Misyjnego św. Stanisława Kostki w Chludowie, a na 
notariusza o. Franciszka Bąka SVD, mistrza nowicjatu misjona-
rzy werbistów i o. Wojciecha Grzymisławskiego SVD. Obaj 
także są mieszkańcami Domu Misyjnego w Chludowie. 
 
Następna część uroczystości odbywała się po łacinie: ks. abp 
Gądecki odczytał dekret mianujący trybunał i wręczył dekrety 
jego przewodniczącemu i członkom, którzy wraz z wicepostula-
torem publicznie przysięgli sumiennie wypełniać obowiązki i 
zachować tajemnicę związaną z treścią świadectw. Termin 
drugiej sesji został ustalony na 10 stycznia 2020 r. w siedzibie 
Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu. Przygotowa-
ny protokół z sesji podpisał na koniec ks. prałat Ireneusz Dosz, 
kanclerz kurii metropolitalnej i przekazał notariuszowi o. Fran-
ciszkowi Bąkowi SVD, który od tej pory jest odpowiedzialny za 
akta procesowe. 
 
Niedzielna sesja zakończyła się modlitwą ks. abpa Stanisława 
Gądeckiego                     Wiecej na: www.werbisci.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BONIFRATERSKA KONFERENCJA ZIOŁOLECZNICTWA 2019 ODBYŁA SIĘ W WARSZAWIE 
 

 
 
 

29 listopada 2019 r. w Warszawie, w 
Centrum Okopowa Caritas odbyła się 
Bonifraterska Konferencja Ziołolecznic-

twa 2019 „Fitoterapia – tradycja. Współ-
czesność. Perspektywy rozwoju”. W 
wydarzeniu pod patronatem Prowincjała 

Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego 
św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Panny wzięło udział 

http://www.werbisci.pl/
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ponad 100 uczestników z różnych śro-
dowisk związanych z fitoterapią, wśród 
nich pracownicy naukowi Katedr i Zakła-
dów Botaniki Farmaceutycznej, Farma-
kognozji, Farmakologii oraz Technologii 
Postaci Leku, a także lekarze prowa-
dzący badania kliniczne w zakresie 
ziołolecznictwa. Swoją obecnością za-
szczycili nas także przedstawiciele 
Głównego Inspektoratu Farmaceutycz-
nego, Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Inspektoratu Farmaceutycznego, Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej, Urzędu Reje-
stracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych, 
przedstawiciele mediów branżowych.  
 
Konferencja zorganizowana przy współ-
udziale Sekcji Fitoterapii Polskiego To-
warzystwa Lekarskiego oraz Centrum 
Medycznego Bonifratrów miała na celu 
stworzenie platformy wymiany informacji 
i współpracy pomiędzy lekarzami, pro-
ducentami leczniczych produktów ro-
ślinnych i ziół, osobami i instytucjami 
promującymi fitoterapię, pracownikami 
naukowymi badającymi substancje ro-
ślinne w kontekście ich przyszłego za-
stosowania leczniczego, aptekarzami 
oraz sklepami zielarskimi. 
 
O dobrą lokalizację, sprawną organiza-
cję i miłą atmosferę konferencji zadbał 
Zespół Centrum Medycznego Bonifra-
trów w Warszawie w porozumieniu z 
Komitetem Organizacyjnym. 
Wykłady plenarne oraz 4 sesje dały 
możliwość wysłuchania 23 interesują-
cych wykładów na temat badań nad 
składem i aktywnością biologiczną su-
rowców i ekstraktów roślinnych oraz 
produktów pochodzenia roślinnego, 
fitoterapii wobec globalizacji i wspólno-
towych regulacji prawnych, postępów 
technologii farmaceutycznej produktów 
pochodzenia roślinnego, kultur in vitro 
jako źródła aktywnych biologicznie me-
tabolitów wtórnych, czy fitoterapii wobec 
aktualnych zagadnień naukowo-
klinicznych. 
 
Wykłady rozpoczął Prowincjał – brat 
Łukasz Dmowski OH, który przedstawił 
historię i misję Zakonu Bonifratrów, 
prezentując przy tym sylwetkę św. Jana 
Bożego i wspominając o tradycji zioło-

lecznictwa w Prowincji Polskiej.  Prof. dr 
hab. n. farm Anita Magowska  z Katedry 
Historii Filozofii i Nauk Medycznych, 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu omówiła 
historię leku roślinnego i jego pozycję w 
kontekście tradycyjnych systemów me-
dycznych dalekiego wschodu i rozwoju 
medycyny zachodniej. 
 
W sesji pt. ,,Fitoterapia wobec globaliza-
cji i wspólnotowych regulacji prawnych” 
wykłady wygłosili kolejno dr n. farm. 
Andrzej Ostrowicz z Polskiego Komitetu 
Zielarskiego, który podzielił się m.in. 
doświadczeniami ze swojej działalności 
w  European Scientific Cooperative on 
Phytotherapy (ESCOP),  prof. dr hab. n. 
farm Kazimierz Głowniak z Katedry 
Kosmetologii WSIiZ w Rzeszowie, który  
odniósł się między innymi do wyników 
swojej pracy jako eksperta grupy trady-
cyjnej medycyny chińskiej Komisji Far-
makopei Europejskiej oraz dr n. med. 
Dariusz Szabela, dyrektor medyczny 
Centrum Medycznego Bonifratrów w 
Warszawie, który omówił swoje do-
świadczenia, wcześniej prezentowane 
na krajowych i światowym zjeździe neu-
rorehabilitacyjnym w zakresie wspoma-
gania  rehabilitacji neurologicznej prepa-
ratami pochodzącymi z chińskiej medy-
cyny tradycyjnej. 
 
W sesji pt. ,,Fitoterapia wobec aktual-
nych zagadnień naukowo-klinicznych” 
prof. dr hab. n. med. Jarosław Woroń ze 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i 
Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry 
Farmakologii CM UJ, przedstawił swój 
pogląd na problem interakcji leków ro-
ślinnych i syntetycznych. W tej sesji 
także prof. dr hab. n. farm. Irena Ma-
tławska z Wyższej Szkoły Edukacji i 
Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej 
w Poznaniu omówiła pojęcie racjonalnej 
fitoterapii  i w tym kontekście rolę epige-
netyki. 
 
Nagrodę Prowincjała dla młodego nau-
kowca za najbardziej interesujące do-
niesienie  zdobyła praca pt. „Ocena 
właściwości przeciwcukrzycowych wy-
branych preparatów roślinnych dostęp-
nych w Polsce.” opracowana w Katedrze 
i Zakładzie Farmakognozji Wydziału 

Framaceutycznego Uniwersytetu Me-
dycznego w Poznaniu przez mgr farm. 
Mariusza Wieczorka, dr n. farm. Elżbietę 
Studzińską-Sroka, dr hab. n. farm. Judy-
ta Cielecka-Piontek. 
 
Prowincjał przyznał także dwa wyróż-
nienia dla doniesień: 
 
“Olejki eteryczne w terapii zakażeń 
Helicobacter pylori” z Wyższej Szkoły 
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
oraz Uniwersytetu Medycznego w Lubli-
nie opracowanego przez zespół w skła-
dzie dr n. farm. Anny Głowniak-Lipa, dr 
hab. n. farm Izabella Korona-Głowniak, 
dr hab. n. farm. Agnieszka Ludwiczuk, dr 
hab. n. farm.  Tomasz Baj, prof. dr hab. 
n. farm. Anna Malm 
oraz 
„Naturalne składniki kosmetyków redu-
kujących przebarwienia skórne – sku-
teczne i bezpieczne?” z Wyższej Szkoły 
Informatyki i  Zarządzania z Rzeszowa, 
Katedra Kosmetologii, Wydział Medycz-
ny opracowane przez dr n. biol. Kata-
rzynę Gaweł-Bęben, dr n. med. Beata 
Antosiewicz, mgr inż. Marcelina Strzę-
pek i prof. dr hab. n. farm. Kazimierz 
Głowniak. 
 
Wszystkim wykładom towarzyszyła 
interesująca i ożywiona dyskusja nau-
kowa. Uczestnicy konferencji wskazali 
na potrzebę szerszego  wykorzystywa-
nia fitoterapii w procesie leczenia pa-
cjentów w Polsce, jak również kontynua-
cji konferencji naukowych o tematyce 
ziołolecznictwa. 
 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
konkursy wiedzy towarzyszące konfe-
rencji, zorganizowane przez Brata Pro-
wincjała i spółkę Boni Fratres Pharma-
ceutical, w których  uczestnicy wygrali 
atrakcyjne zestawy produktów bonifra-
terskich. 
 
Nie zabrakło również sponsorów, którzy 
wsparli nas przy organizacji konferencji: 
Alab Laboratoria Sp. z o.o., Centrum 
Ziołolecznictwa Wilcaccora, Phytopharm 
Klęka S.A., Ziołolek Sp. z o.o., PZU oraz 
Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o. z 
szeroką gamą bonifraterskich produktów 
ziołoleczniczych.  Za: www.bonifratrzy.pl    

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ALBERTYNI PIELGRZYMOWALI NA JASNĄ GÓRĘ 
 

Pielgrzymka Braci Albertynów tradycyjnie przybyła 8 grudnia na 
Jasną Górę. Tradycją jest, że w uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny, albertyni (inaczej Trzeci 
Zakon Regularny św. Franciszka Serafickiego Posługujących 
Ubogim) przybywają do Matki Bożej Jasnogórskiej, by polecić 
Jej wszystkie sprawy Zgromadzenia, prosić o błogosławieństwo 
dla podopiecznych, ubogich i bezdomnych oraz na czas obrad 

kapituły generalnej. Towarzyszyli im przyjaciele oraz podo-
pieczni z domów, gdzie posługują bracia albertyni.  
 
Założycielem Zgromadzenia Braci Albertynów był św. Brat 
Albert - Adam Chmielowski. Założone przez siebie Zgroma-
dzenia Braci i Sióstr Posługujących Ubogim oparł na Regule 
św. Franciszka z Asyżu. Centrum jego działalności stanowiły 
ogrzewalnie miejskie dla bezdomnych, które pracą apostolską 
przemieniał w przytuliska.  
 

http://www.bonifratrzy.pl/
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O godz. 9.30 w Kaplicy Matki Bożej została odprawiona Msza 
św., której przewodniczył br. Tadeusz Starzec, kapucyn, opie-
kun duchowy podczas pielgrzymki.  
 
Na początku Eucharystii br. Franciszek Grzelka, brat starszy 
(przełożony generalny) Zgromadzenia Braci Albertynów, mówił: 
„Br. Albert często powtarzał braciom i siostrom – ‘Matka Boża 
Częstochowska, pamiętajcie, jest waszą Fundatorką’. Jak co 
roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi 
Panny przedstawiciele wszystkich domów braci albertynów, 
współpracownicy, mieszkańcy tych domów przybywamy oddać 

cześć i zawierzyć na nowo nasze życie, nasze prace, naszej 
Fundatorce. Br. Albert każde nowe dzieło, każde przytulisko 
rozpoczynał od zawieszenia na ścianie przytuliska ikony Matki 
Bożej Częstochowskiej, tak samo czynił w nowo zakładanych 
kaplicach. W tradycji naszej wspólnoty również w celi każdego 
brata znajduje się Ikona Jasnogórska”.  
 
„Kiedy w dzisiejszym dniu przyglądamy się Dziewicy z Nazare-
tu, a bracia albertyni, którzy tutaj przyjechali, patrzą też na św. 
Brata Alberta, to widzą, jak w jego życiu On pielęgnował tę 
więź z Maryją. Są świadomi tego, że w umacnianiu tej więzi 
Bratu Albertowi pomagała Ikona Jasnogórska” - mówił w homilii 
br. Tadeusz Starzec. 
 
Bracia albertyni każdego roku ponawiają również Akt Zaiwe-
rzenia, jaki na stulecie ogłoszenia dogmatów, w 1954 roku, 
złożyli na Jasnej Górze.  Podczas Mszy św. jeden z braci alber-
tynów, br. Krzysztof, z okazji srebrnego jubileuszu zakonnego – 
25 lat – odnowił swoje śluby zakonne. 
  
W Zgromadzeniu Braci Albertynów posługuje obecnie 35 braci 
w siedmiu domach: pięciu w Polsce i dwóch na Ukrainie.  o. 
Stanisław Tomoń                                   Za: www.jasnagora.com 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

FELICJANKI Z PRZEMYŚLA 
PRZYGOTOWAŁY PACZKI DLA BEZDOMNYCH 
 
Siostry felicjanki razem ze strażnikami 
miejskimi odwiedziły w Przemyślu bez-
domnych żyjących w pustostanach i na 
działkach. Z okazji wspomnienia św. 
Mikołaja przygotowały dla nich paczki, w 
których znalazły się słodycze i konserwy. 
Mikołajkowe paczki dla bezdomnych 
felicjanki rozwiozły po raz czwarty. Ini-
cjatorką wspólnych patroli ze strażą 
miejską jest s. Gabriela Patrzyk, która 

kieruje kuchnią im. bł. Marii Angeli 
Truszkowskiej i św. Brata Alberta. Co-
dziennie bezdomni i potrzebujący dosta-
ją tam ciepłe posiłki i pieczywo. 
 
– Z dzieciństwa bardzo mile wspominam 
św. Mikołaja. Wydaje mi się, że jeżeli oni 
również doświadczyli czegoś takiego w 
dzieciństwie, to teraz dzięki tym pacz-
kom coś w nich drgnie i obudzi się coś 
pozytywnego – powiedziała KAI s. Ga-
briela. 
 

S. Gabrieli towarzyszyła jeszcze jedna 
siostra ze zgromadzenia oraz trzech 
funkcjonariuszy. Wspólnie odwiedzali 
miejsca, gdzie na ogół nocują bezdomni. 
Rozdali 15 paczek. odwiedzani byli 
bardzo szczęśliwi z tych prezentów. 
Jeden z nich zgodził się na przewiezie-
nie do schroniska dla bezdomnych męż-
czyzn im. św. Brata Alberta. 
Przed Bożym Narodzeniem w prowa-
dzonej przez siostry kuchni co roku 
organizowana jest także wigilia dla po-
trzebujących.                 Za: www.deon.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

OSOBY UZALEŻNIONE Z FRANCISZKAŃSKIEGO 
„SAN DAMIANO” SZYKUJĄ SIĘ DO ŚWIĄT 
 
Rekolekcje dla odbywających terapię osób uzależnionych, 
pierwsze piątki miesiąca z możliwością spowiedzi, przygoto-
wywanie świątecznych jasełek do wystawienia przy żywej 
szopce – tak wyglądają przygotowania adwentowe w ośrodku 
San Damiano, prowadzonym przez Wspólnotę Braci Mniej-
szych Konwentualnych w Chęcinach. 
 
Już na początku Adwentu klasztor i dziedziniec tętnią przygo-
towaniami, gdyż od lat franciszkanie zgodnie ze swoją tradycją 
zapraszają na żywą szopkę i jasełka w wykonaniu mieszkań-
ców ośrodka. – Szopka będzie okazała, więc już teraz budują 
płoty, szykują choinki, planują dekoracje, dzielą role do przed-
stawienia o Narodzeniu Pańskim – mówi dyrektor „San Damia-
no”, o. Chmura. Szopka jest budowana na dziedzińcu klaszto-
ru. 
 
Franciszkanie z Chęcin w 2004 r. powołali do życia Ośrodek 
Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „San Da-
miano”. Przez blisko 20 lat terapię odbywali tu ludzie z całej 

Polski. Części z nich udało się wyjść z nałogu – czują się zwią-
zani z miejscem, z terapeutami, przyjeżdżają na wigilię. 
 

 
 
Integralne części „San Damiano” stanowią: oddział rehabilita-
cyjno–readaptacyjny, ośrodek leczenia uzależnień bliżej nie-
scharakteryzowanych, poradnia leczenia uzależnień, poradnia 
leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych, hostel dla 
uzależnionych od narkotyków oraz hostel dla uzależnionych od 
alkoholu w Połańcu. 
 

http://www.deon.pl/
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Te działania łączą się z opieką duchową. Prowadzone są spe-
cjalnie zajęcia z duchowości pod kierunkiem o. Tomasza Tra-
wińskiego. – Nie wszyscy korzystają, część deklaruje się jako 
osoby niewierzące – zauważa o. Chmura. Rekolekcje adwen-
towe dla pacjentów poprowadzi w tym roku o. Grzegorz Siwek, 
duszpasterz akademicki z Krakowa. Trzydniowe rekolekcje 
odbywają się także w Połańcu. 
 
Zespół klasztorny franciszkanów w Chęcinach powstał z funda-
cji Kazimierza Wielkiego w 1368 r. Dziedziniec otoczony jest 
budynkami oraz XVII-wiecznym murem kamiennym. Kościół był 

wielokrotnie niszczony przez wojny i pożary. Car Aleksander I 
przeznaczył obiekt na jedno z najcięższych więzień w Górach 
Świętokrzyskich. W późniejszym okresie działały tu kolejno 
szkoła kamieniarska, zakłady mięsne, warsztaty tkackie, łaźnia 
miejska, schronisko PTTK. W latach 60. XX w. zespół odre-
staurowano i zaadaptowano na cele turystyczne – w kościele 
mieściła się restauracja i hotele. Mimo ustawicznych protestów, 
kierowanych do ówczesnych władz partyjnych i państwowych, 
stan taki trwał aż 19 lat. W 1991 r. klasztor po wielu latach 
ponownie przejęli franciszkanie.        Za: www.niedziela.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BARBÓRKA W GLIWICACH 
U REDEMPTORYSTÓW 

 
W środę 4 grudnia 2019 r. przypada 
wspomnienie św. Barbary, która na 
Śląsku jest czczona przede wszystkim 
jako patronka górników. Tradycyjną 
„Barbórkę” świętowaliśmy w niedzielę 1 
grudnia. O godzinie 9:30 o. Piotr Świer-
czok CSsR, proboszcz parafii Podwyż-
szenia Krzyża Świętego, odprawił w 
intencji górników Mszę Świętą, po której 
miało miejsce szczególne nabożeństwo.  

 
 
Z okazji „Barbórki” pewne górnicze mał-
żeństwo ufundowało dla naszej parafii 
monstrancję wykonaną z masy węglo-

wej. Takich nietypowych monstrancji jest 
w Polsce zaledwie kilka.  
 
Na zakończenie Mszy św. ojciec pro-
boszcz poświęcił monstrancję, zaś po 
umieszczeniu w niej Hostii Świętej miała 
miejsce krótka adoracja. Po błogosła-
wieństwie procesja udała się do kaplicy 
wieczystej adoracji, gdzie umieszczono 
nową monstrancję z Najświętszym Sa-
kramentem. Będzie ona nam przypomi-
nać, że solą śląskiej ziemi, na której 
znajduje się nasza parafia, jest trud 
górniczej pracy. Za: www.redemptor.pl   

 
 

 
 
 

Refleksja tygodnia 
 
 
 

 

LIST GENERAŁA MARIANOW NA 350 LECIE ZGROMADZENIA 
 

List Przełożonego Generalnego na uroczystość Niepokala-
nego Poczęcia NMP 2019 roku otwierającą Jubileusz 350 

lecia powstania Zgromadzenia Księży Marianów 
 
Boża Opatrzność, która z mocą rozciąga się od krańca do 
krańca i wszystkim kieruje ze słodyczą, i której drogi nie są 
drogami naszymi, zechciała mieć maleńką trzódkę mariańską 
najukochańszej i niepokalanej Matce oddaną, nie w granicach 
jednego Królestwa Polskiego, gdzie jest jej gniazdo, lecz roz-
szerzoną po całej ziemi. 
 
Drodzy Współbracia, 
 
Rozpoczynając dziś świętowanie Jubileuszu 350-lecia powsta-
nia naszego Zgromadzenia, powyższe zdanie napisane przez 
ojca Alexiusa de Octaviano Fischera w roku 1758 w Protocol-
lum Balsamanensis, doskonale wyraża doświadczenie całej 
naszej wspólnoty zakonnej na przestrzeni jej dziejów. Jest to 
doświadczenie wiary w opiekę Bożej Opatrzności nad nami. Ma 
ono swoje źródło w duchu naszego świętego Ojca Stanisława, 
Założyciela, który takie zawierzenie Bogu wyraził on w swoim 
Testamencie: „Wszystkim teraźniejszym i każdemu z moich 
przyszłych braci i towarzyszy na zawsze przydzielam najwspa-
nialszą fundację: Opatrzność Boga Najłaskawszego”. Ta sama 
Opatrzność kieruje także dzisiaj dziejami naszej wspólnoty 
zakonnej i wprowadza nas w niniejszy Jubileusz. 
 
Znaczenie Jubileuszu 

 
„Każdy Jubileusz jest przygotowany w dziejach Kościoła przez 
Opatrzność Bożą” – w takich słowach św. Jan Paweł II opisuje 

teologiczną perspektywę Jubileuszu w liście apostolskim pt. 
Tertio millennio adveniente (p. 17). Znajdujemy tam również 

inne znaczenia i cele Jubileuszu: jest to „czas w szczególny 
sposób poświęcany Bogu”, „ma służyć odnowie” wiary i więzi z 
Bogiem, „jest zawsze szczególnym czasem łaski, : jako taki ma 
on […] charakter radosnego święta”, „ma być wielką modlitwą 
uwielbienia i dziękczynienia”, a „radość każdego Jubileuszu 
jest w szczególny sposób radością z odpuszczenia win, rado-
ścią nawrócenia” (p. 32). „Wszystko powinno zmierzać ku 
pierwszoplanowemu celowi Jubileuszu, jakim jest ożywienie 
wiary i świadectwa chrześcijan” (p. 42). Ufam, że świętowanie 
350-lecia powstania naszej wspólnoty zakonnej, przyczyni się 
do odnowy naszej wiary i osobistej więzi z Panem, który nas  
powołał; do pogłębienia naszej tożsamości i świadomości cha-
ryzmatu; do dawania świadectwa, kim i po co jesteśmy w Ko-
ściele; do ponownego odkrycia kim jest dla nas Chrystus i Jego 
Niepokalana Matka, a nasza Patronka; do pogłębienia więzi ze 
św. Ojcem Stanisławem, naszym Ojcem Założyciela, który 
posłuszny Duchowi Świętemu dał początek naszej wspólnocie 
zakonnej. 
 
Ponieważ jesteśmy wspólnotą apostolską, to każde nasze 
działanie powinno zawierać wymiar pastoralny. Przede wszyst-
kim, sam Jubileusz, jeśli będzie przeżywany jako szczególny 
czas łaski i zostanie przyjęty przez nas jako kolejne wezwanie 
Pana ku nawróceniu, ma szansę stania się – poprzez świadec-
two wiary – ewangelizacją. W konsekwencji zatem, świadectwo 
naszego powołania może przyciągnąć młodych mężczyzn do 
naszej wspólnoty. Wierność Panu i Jego łasce skutkuje także 
promieniowaniem naszego charyzmatu i skupia wokół nas 
świeckich, którzy chcą żyć naszą duchowością. To jest głów-

http://www.niedziela.pl/
https://www.redemptor.pl/redemtorysci/gliwice/
https://www.redemptor.pl/redemtorysci/gliwice/
http://www.redemptor.pl/


3-9 grudnia  2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              49/2019 (561)

 10 

nym powodem, że zarówno Komisja Jubileuszowa, jak i przeło-
żeni prowincji i wikariatów zebrani na wspólnym spotkaniu w 
Rzymie w wrześniu br. zaproponowali, aby dziełem Jubileu-
szowym naszego Zgromadzenia było wprowadzenie przy na-
szych parafiach i rektoratach Bractwa Niepokalanego Poczęcia 
Maryi (jeszcze w trakcie Jubileuszu lub bezpośrednio po nim). 
Bractwo, ujęte w najnowszych naszych Konstytucjach jako 
stowarzyszenie świeckich właściwe Zgromadzeniu, mogłoby 
pozwolić na lepsze rozpropagowanie naszego charyzmatu, a 
jednocześnie jeszcze mocniej związać świeckich z naszą 
wspólnotą. Oczywiście, nie przeszkadza to, aby każda prowin-
cja ustanowiła jeszcze inne dzieła jubileuszowe: ewangeliza-
cyjne, edukacyjne, miłosierdzia i itp. 
 
Ramy czasowe i wydarzenia jubileuszowe 

 
Świętowanie Jubileuszu zostało rozciągnięte na cztery lata: 8 
grudnia 2019 – 8 grudnia 2023. Oficjalnym aktem otwarcia jest 
celebracja w dniu dzisiejszym w Domu Generalnym II Nieszpo-
rów Niepokalanego Poczęcia NMP, sprawowanych przez arcy-
biskupa José Rodríguez Carballo, sekretarza Kongregacji In-
stytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostol-
skiego. Dokładna rocznica powstania Zgromadzenia, czyli 350 
lat, przypada 11 grudnia 2020 roku. Rozpoczęcie świętowania 
rok wcześniej i celebracja wydarzeń poprzedzających tę datę 
daje możliwość przygotowania do tej rocznicy i jej odpowied-
niego przeżycia. Zakończenie Jubileuszu nastąpi 8 grudnia 
2023 roku, także w święto tytularne Zgromadzenia. Tego roku 
przypada 350 rocznica zatwierdzenia pierwszego domu zakon-
nego Zgromadzenia Marianów w Puszczy Korabiewskiej przez 
biskupa Jacka Święcickiego. Rozciągnięcie Jubileuszu na 
cztery lata jest historycznym nawiązaniem do kształtowania się 
naszego Zgromadzenia, tj. od jego charyzmatycznego począt-
ku wyrażonego w Oblatio do ukonstytuowania się pierwszej 
wspólnoty zakonnej. 
 
Czteroletnia celebracja Jubileuszu została przygotowana w taki 
sposób, że każdy rok będzie miał specjalnie dedykowane ha-
sło. Określają one naszą tożsamość i tworzą pewne przesłanie: 
Konsekrowani dla Chrystusa i Kościoła (rok 2020), w szkole 
Niepokalanego Poczęcia Maryi (2021), na paschalnej drodze 
(2022), w charyzmatycznej misji (2023). We wszystkich latach 
celebrowania Jubileuszu będą przygotowane teksty konferencji 
na miesięczne dni skupienia. Główne zagadnienia zarówno 
konferencji jak i wydarzeń Jubileuszowych będą związane z 
tematami poszczególnych lat, co pozwoli pogłębić naszą auto-
refleksję w odniesieniu do charyzmatu jak i może stać się inspi-
racją do odnowy życia duchowego zarówno w wymiarze indy-
widualnym, jak wspólnotowym. W poszczególnych latach za-
planowane są specjalne wydarzenia wspólnotowe i formacyjne: 
w roku 2020 będzie to Konwent Generalny i Ogólnoświatowy 
Kongres Świeckich Współpracowników; w roku 2021 spotkanie 
marianów w formacji wstępnej z całego świata w Licheniu oraz 
sympozja regionalne na temat szkoły Niepokalanego Poczęcia 
Maryi, organizowane przez Prowincje i wikariaty generalne w 
ramach dorocznych konwentów; w roku 2022 spotkanie mło-
dych marianów z całego świata oraz sesja naukowa w War-
szawie, a później konwenty prowincji i wikariatów generalnych 
na temat paschalnej drogi Zgromadzenia; w roku 2023 odbę-
dzie się Kapituła Generalna, podczas której członkowie Kapitu-
ły pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego dokonają 
aktu zawierzenia Zgromadzenia Matce Bożej Niepokalanej w 
bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie. Na zakończenie 
Jubileuszu, przy okazji tradycyjnego odnowienia ślubów dnia 8 
grudnia 2023 r., wszystkie wspólnoty domowe dokonują aktu 
zawierzenia Matce Bożej Niepokalanej Zgromadzenia i po-
szczególnych współbraci, posługując się aktem zawierzenia, 
użytym wcześniej w czasie Kapituły Generalnej. 

 
Szczegółowy program obchodów jubileuszowych całego Zgro-
madzenia będzie ogłoszony w specjalnym dokumencie. Oprócz 
tego, poszczególne prowincje i wikariaty przygotują własne 
programy. 
 
Oblatio – fundamentalny punkt odniesienia Jubileuszu  

 
Decydującą chwilą dla naszego Zgromadzenia było złożenie 
przez św. Ojca Stanisława aktu Oblatio, tradycyjnie przez nas 
określanego jako Ofiarowanie siebie. Dziś – dzięki najnowszym 
badaniom historyczno-teologicznym – wiemy, że Oblatio w 
zamyśle Ojca Założyciela było formułą ślubów zakonnych w 
nowej wspólnocie, którą tym aktem wzbudził do istnienia. W 
konsekwencji zatem, pierwszy towarzysz i zarazem drugi czło-
nek nowej wspólnoty Księży Marianów, brat Stanisław Krajew-
ski złożył swoje śluby na ręce Ojca Założyciela wypowiadając 
formułę tego samego aktu Oblatio, które odczytał św. Stanisław 
po przyjęcia indultu opuszczenia pijarów. Oblatio dokonane 
dnia 11 grudnia 1670 roku dało początek naszemu Zgroma-
dzeniu. Kapituła Generalna, która odbyła się w Rzymie w roku 
2017 uroczyście ogłosiła ten fakt w Deklaracji, powracając w 
ten sposób do najdłuższej tradycji naszej wspólnoty. To cen-
tralne wydarzenie, które dało początek Zgromadzeniu chcemy 
uczcić w 2020 roku w dwojaki sposób. 

 
Po pierwsze, dnia 8 grudnia 2020 roku, kiedy przypada niemal 
dokładnie 350 lat od Oblatio, my wszyscy, duchowi synowie 

św. Stanisława, nawiązując do tamtego wydarzenia, złożymy 
nasze Oblatio, odczytując – w miejsce tradycyjnego odnowie-
nia ślubów – ten sam tekst, jaki odczytał Ojciec Założyciel. W 
tym roku, wyjątkowo, odnowimy nasze śluby posługując się 
tekstem Oblatio i uczynimy to tak, jak zwykliśmy odnawiać 
śluby każdego roku w naszą uroczystość tytularną: publicznie, 
we wszystkich wspólnotach, wobec zgromadzonych wiernych 
(parafian, członków SPM i Bractwa Niepokalanego Poczęcia 
NMP, przyjaciół itp.). Składając Oblatio musimy jedocześnie 
pamiętać, że jest to akt symboliczny i jednorazowy. Dlatego, 
aby uniknąć nieporozumień, przed naszym Oblatio należy dać 
odpowiednie wprowadzenie dla wszystkich uczestników cele-
bracji, że nie chodzi o nową formułę ślubów zakonnych, ale o 
uczczenie 350. rocznicy pierwszego historycznie ślubowania 
mariańskiego. Dla wiernych świeckich będzie przygotowana 
odpowiednia broszura o Oblatio i Zgromadzeniu Księży Maria-
nów, o charakterze formacyjnym i powołaniowym. Dla wszyst-
kich współbraci będzie przygotowany odpowiedni tekst do 
odczytania. 
 
Wcześniej, w czasie Konwentu Generalnego w październiku 
2020 odbędzie się specjalne sympozjum poświęcone Oblatio i 
konsekracji. Uczestnicy Konwentu, oprócz zagadnień ustalo-
nych dla takich zebrań w naszych Konstytucjach (K 276, D 
250), podejmą namysł nad znaczeniem konsekracji zakonnej, 



3-9 grudnia  2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              49/2019 (561)

 11 

ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu Oblatio, który 
znajduje się u początków naszego Zgromadzenia. Refleksja 
nad tymi istotnymi elementami życia zakonnego, może dać 
nowy impuls zarówno do ożywienia i pogłębienia charyzmatu, 
jak też odkrycia na nowo łaski wybrania do szczególnej blisko-
ści z Bogiem i służby w Kościele. W kontekście gwałtownie 
postępującej sekularyzacji dzisiejszego świata, pochylenie się 
nad najważniejszymi sprawami naszego życia wspólnotowego i 
osobistego – a do takich należy konsekracja zakonna w kon-
tekście Oblatio – daje szansę na nasze nawrócenie i powrót do 

„pierwotnej miłości” (por. Ap 2, 4). 
 
Dziękczynienie i pojednanie z Bogiem 

 
W czasie Jubileuszu spoglądamy na naszą historię z perspek-
tywy wiary i dostrzegamy w niej wydarzenia piękne, naznaczo-
ne służbą Kościołowi i świętością naszych współbraci, którzy 
nas poprzedzili na drodze mariańskiego powołania. Tworzyli 
oni, dzięki wspaniałej i wielkodusznej współpracy z łaską Boga, 
piękne karty historii naszego Zgromadzenia, z której jesteśmy 
dumni. Cieszymy się ich radością i w poczuciu współuczestnic-
twa w patrymonium naszej wspólnoty dzielimy się z innymi 
dobrem, które nasi poprzednicy wnieśli w historię Kościoła i 
ludzkiej wspólnoty. I jest to postawa zarazem słuszna i właści-
wa. Świętowanie Jubileuszu daje nam wszystkim okazję do 
dziękczynienia Bogu za okazane nam na przestrzeni dziejów 
łaski i odpowiedź pełną wiary ze strony naszych współbraci. 
 
Wpatrując się w przeszłość, nie możemy jednak zapominać o 
takich wydarzeniach, zarówno całej wspólnoty jak poszczegól-
nych współbraci, które dziś oceniamy jako smutne i tragiczne, 
niekiedy wprowadzające także zgorszenie do wspólnoty całego 
Kościoła. Chodzi tu zwłaszcza o sytuacje naznaczone zagu-
bieniem wiary lub grzechem. I jak cieszy nas współuczestnic-
two w dobru wspólnym całego Zgromadzenia, tak nie możemy 
udawać, że nie dotyczą nas dzieje naznaczone skandalem. 
Jednym z celów Jubileuszu jest pewien rodzaj „rozliczenia się” 
z przeszłością, tak jak się to dzieje podczas rachunku sumie-
nia. Za dobro Bogu dziękujemy, za zło przepraszamy i prosimy 
o przebaczenie, aby pojednać się z Bogiem i z bliźnimi, szcze-
gólnie tymi, którzy doświadczyli zgorszenia. Naszym wspólno-
towym aktem przeproszenia Boga i Kościoła za grzechy za-
równo wspólnotowe, jak indywidualne, będzie celebrowany – 
jak co roku 24 października, podczas Konwentu Generalnego 
w Licheniu, „Dzień zadośćuczynienia i pokuty”. Wierzymy, że 
wyznanie grzechów w duchu pokuty, otworzy nasze serca do 
większego dziękczynienia na otrzymane od Boga dary i łaski, a 
zarazem umocni całą naszą wspólnotę do nowego kroczenia w 
wierności charyzmatowi i łasce otrzymanego powołania. 
 
W pojednanie z Bogiem oraz współbraćmi wpisuje się tradycja 
„odpustu, będącego jednym z konstytutywnych elementów 
jubileuszu. Objawia się w nim pełnia miłosierdzia Ojca, który 
wszystkim wychodzi naprzeciw ze swą miłością, wyrażającą się 
w odpuszczeniu win” (Incarnationis misterium, p. 9). W czasie 

Jubileuszu będzie możliwość uzyskania odpustów zarówno 
przez nas, członków Zgromadzenia Księży Marianów oraz 
osób stowarzyszonych z nami, jak też przez wszystkich wier-
nych świeckich, którzy będą brali udział w wydarzeniach jubile-
uszowych lub nawiedzą wyznaczone kościoły czy kaplice. 
Odpusty będzie można uzyskać w określonych miejscach i 
określonym czasie, zgodnie z warunkami wyznaczonymi przez 
Penitencjarnię Apostolską. Pełna lista odpustów zostanie ogło-
szona w późniejszym czasie w specjalnym piśmie Penitencjar-
ni. 
 
Zawierzenie Niepokalanej Matce i Patronce naszego  
Zgromadzenia 

Jubileusz powstania naszego Zgromadzenia powierzamy Maryi 
Niepokalanej, naszej duchowej Matce i Patronce. Uroczystość 
Jej Niepokalanego Poczęcia jest klamrą spinającą początek i 
zakończenie obchodów jubileuszowych. Charakter naszej 
wspólnoty zakonnej jest od samego początku wybitnie maryjny; 
zawarty jest już w samym tytule Zgromadzenia. Jednakże na-
sza maryjność ma szczególne znamię. Jest nim Niepokalane 
Poczęcie Matki Pana. Ten charyzmatyczny wymiar maryjności 
jest obecny od samego początku Zgromadzenia. W naszej 
wspólnocie świadomość centralnego miejsca Niepokalanego 
Poczęcia Maryi w charyzmacie zawsze była obecna, choć 
wyrażała się na wiele sposobów, a wielu naszych współbraci – 
także bardzo ważnych w naszych dziejach, przez lata dojrze-
wało do zrozumienia charyzmatu swojej wspólnoty zakonnej. 
Najbardziej dobitnym tego przykładem jest świadectwo bł. 
Jurgisa Matulaitisa, odnowiciela Zgromadzenia, który w Dzien-
niku Duchowym zanotował: „Dzięki Ci, Panie, za udzielone mi 
szczególne uczucia miłości względem Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. Dawniej trudno mi szła ta modlitwa, 
teraz zaś jakże słodko jest modlić się, przypadłszy do Jej stóp i 
zatapiać się w modlitwie” (Dziennik duchowy, 42). Także nasza 
współczesna świadomość tożsamości Zgromadzenia dojrzała 
do tego, aby w najnowszych Konstytucjach misterium Niepoka-
lanego Poczęcia NMP nazwać „istotą charyzmatu Zgromadze-
nia i od samego początku jego istnienia szczególnym znakiem, 
mocą i radością mariańskiego powołania” (K 2). W tym kontek-
ście hasło jubileuszu zostało ujęte w następującym zapisie: Ad 
honorem Immaculatae Conceptionis Mariae (ku czci Niepoka-
lanego Poczęcia Maryi). Szczególnie w obecnym czasie kieru-
jemy nasze spojrzenie ku Niej, w nadziei na Jej nieustanne 
wstawiennictwo za nami, Jej duchowymi synami, noszącymi Jej 
Imię. Jej umiejętność słuchania Ducha Świętego, posłuszeń-
stwo Słowu Boga, całkowite powierzenie się Bogu w sytuacjach 
przekraczających ludzkie rozumowanie niech stanie się i na-
szym udziałem. Zawsze uległa działaniu Boga i nieszczędząca 
swojego życia dla zbawienia świata, niech wyprasza także nam 
łaskę całkowitego i ofiarnego oddania w służbie Chrystusowi i 
Kościołowi. 
 
Modlitwa Jubileuszowa 

 
Wszechmogący Boże i Ojcze, 
Ty w swojej Opatrzności, 
od początku kształtujesz Twoją własność: 
Zgromadzenie Księży Marianów, 
powołane do istnienia z Ducha Świętego, 
przy współpracy naszego świętego Ojca Stanisława, 
aby wszystkim ludom i narodom głosić dzieło odkupienia, 
dokonane przez Twojego Syna, 
zrodzonego z Błogosławionej Dziewicy Maryi. 
Prosimy, aby Jubileusz 350-lecia powstania naszej wspólnoty 
odnowił i umocnił w nas charyzmat 
wlany w nasze serca przez Twojego Ducha. 
Niech nasze, zanurzone w Tobie życie, 
stanie się dla innych świadectwem Twojej zbawczej miłości. 
My zaś, każdy z nas i wszyscy razem, 
Tobie posłuszni na wzór Niepokalanej Matki Twojego Syna, 
naszym życiem, przemienionym w Duchu Świętym 
pragniemy odpowiedzieć na Twój zbawczy zamysł: 
„abyśmy byli święci i niepokalani przed Twoim obliczem” (por. 
Ef 1, 4). 
Prosimy o to, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Ks. Andrzej Pakuła MIC 
Przełożony Generalny 
Rzym, 8 grudnia 2019 

Prot. n. 159/2019 
Za: www.marianie.pl  
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  Wiadomości zagraniczne  
 

 
 

 
 

MOC SŁUGI BOŻEGO JEST WPROST PROPORCJONALNA DO JEGO WIARY 
 

„Moc sługi Bożego jest wprost propor-
cjonalna do jego wiary. Zadaniem kapła-
na jest nie tylko udzielanie sakramen-
tów, ale także rozpalanie wiary i bycie jej 
świadkiem”. To słowa o. Raniero Canta-
lamessy OFMCap skierowane do Papie-
ża Franciszka i członków Kurii Rzym-
skiej. Kapucyn wygłosił dziś pierwsze z 
serii kazań adwentowych w kaplicy Re-
demptoris Mater w Pałacu Apostolskim. 
W tym roku ich tematem jest Matka 
Boża. Dzisiejsza medytacja oparta była 
na scenie Zwiastowania i dotyczyła 
wiary Maryi . 
 
Ojciec Cantalamessa zaznaczył, że nikt 
nie może nas lepiej przygotować do 
świętowania Bożego Narodzenia niż 
Maryja. To jej zgoda na propozycję 
Boga, wyrażoną słowami Archanioła 
Gabriela, była najbardziej decydującym 
aktem wiary w historii. Kapucyn zachęcił 

do ofiarowania się Bogu z ufnością na 
wzór Matki Bożej. 
 

 
 
„Co zatem powinniśmy zrobić? Odpo-
wiedź jest prosta: po modlitwie, aby 
nasza decyzja nie pozostała powierz-
chowna, powiedzmy Bogu to samo, co 
Maryja, używając tych samych słów: Oto 
jestem sługą Pana, niech mi się stanie 
według Twego słowa! Oddaję ci samego 
siebie! Mówię «amen», dla całego Two-
jego planu, «tak» mój Boże.“ 

 
Kaznodzieja podkreślił, że sukces apo-
stolski każdego głosiciela Ewangelii 
zależy właśnie od jego wiary. 
 
„«Ciężar właściwy» kapłana zależy od 
jego wiary. Również jego wpływ na in-
nych od tego zależy. Zadaniem kapłana 
jest nie tylko udzielanie sakramentów i 
służba, ale także rozpalanie wiary i bycie 
jej świadkiem. Będzie on prowadził du-
sze do Boga w takim stopniu, w jakim 
wierzy i w jakim oddał swoją wolność 
Bogu na wzór Maryi. Istotną rzeczą, 
którą wierni odczuwają w kapłanie lub w 
pastorze, jest to, czy wierzy, czy też nie; 
czy wierzy w to, co mówi i w to, co cele-
bruje. To, co może sprowokować do 
zmiany życia, to nie są najlepsze nawet 
dyskusje na temat wiary, ale sama pro-
sta wiara.“     Za: www.vaticannews.va

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

BEATYFIKACJA BRATA SZKOLNEGO W GWATEMALI 
 

„Chrystus jest prześladowany z powodu naszego zaangażowa-
nia na rzecz ubogich. Jesteśmy świadomi niebezpieczeństw i 
trudności, ale kontynuujemy naszą pracę z wiarą i nadzieją 
oraz zaufaniem do Bożej Opatrzności.  
 
Proszę Pana o łaskę i siłę do wiernego służenia Mu wśród 
biednych i prześladowanych w Gwatemalii. Polecam się Jego 
opiece i Jemu zawierzam”. To słowa wyniesionego dziś na 
ołtarze amerykańskiego brata szkolnego, które napisał w jed-
nym ze swoich ostatnich listów, na miesiąc przed męczeńską 
śmiercią. Br. James Miller zginął zastrzelony przez nieznanych 
do dziś sprawców w Gwatemalii. Miał 36 lat. 
 
Nowy błogosławiony urodził się w 1944 roku w amerykańskim 
stanie Wisconsin. Gdy miał 18 lat wstąpił do Zgromadzenia 
Braci Szkół Chrześcijańskich. Swoje życie poświęcił nauczaniu 
oraz wychowaniu dzieci i młodzieży, najpierw w Stanach Zjed-
noczonych, a potem w Nikaragui, gdzie pracował z wielkim 
oddaniem i poświęceniem. 
 
Aby móc rozwijać dzieło edukacyjne zgromadzenia w tym kraju 
był w bliskich kontaktach z ówczesnym tamtejszym dyktatorem. 
Po dojściu do władzy sandinistów szybko znalazł się na liście 
ludzi do wyeliminowania. Stąd musiał powrócić do USA. 

 
 
Jego serce jednak pozostało w Ameryce Środkowej, dlatego 
gdy okazało się to możliwe powrócił tam, ale tym razem do 
Gwatemalii. Tam zaangażował się w nauczanie i wychowanie 
dzieci z ubogich, tubylczych rodzin. Działaność ta nie spodoba-
ła się niektórym, stąd otrzymywał różne pogróżki i ostrzeżenia. 
Został zamorodowany niedługo po przybyciu do tego kraju. 
 
Beatyfikacja odbyła się w Huehuetenango w zachodniej Gwa-
temalii, gdzie br. James Miller pracował w szkole dla tubylców 
prowadzonej przez braci szkolnych. Papieża na uroczysto-
ściach reprezentował kard. José Luis Lacunza Maestojuán z 
Panamy.             Za: www.vaticannews.va 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PAPIEŻ DO JEZUITÓW: NIE MA 
„AUTOSTRAD” DLA EWANGELIZACJI, 
SĄ TYLKO POKORNE ŚCIEŻKI 
 
O potrzebie słuchania, które jest posta-
wą człowieka pragnącego zrobić coś dla 

drugich, oraz o dialogu mówił Papież w 
spontanicznym przemówieniu skierowa-
nym do członków redakcji czasopisma 
„Aggiornamenti sociali” prowadzonego 
przez włoskich jezuitów. 
 

Przygotowane przemówienie wręczył 
redaktorowi naczelnemu periodyku do 
pogłębionej lektury. 
 
Franciszek podkreślił, że słuchać dru-
giego człowieka trzeba zawsze z sercem 
i umysłem otwartym, bez żadnych 
uprzedzeń. Rzeczywistość wokół nas 

http://www.vaticannews.va/
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jest bowiem autonomiczna, jest taka, 
jaka jest. Trzeba więc jej wysłuchać i 
wejść z nią w dialog, wychodząc od 
wartości ewangelicznych, od tego, czego 
nauczył nas Jezus. 

 
„Nigdy, nigdy nie ukrywajcie rzeczywi-
stości. Mówcie zawsze: «Jest właśnie 
tak». Nigdy jej nie ukrywajcie z rezygna-
cją: «zobaczymy…, może potem się 
zmieni…». Nigdy nie zakrywajcie jej: 
rzeczywistość jest taka, jaka jest – pod-
kreślił Ojciec Święty. – A potem próbuj-
cie ją zrozumieć w jej interpretacyjnej 
autonomii, gdyż także rzeczywistość ma 
swój sposób rozumienia samą siebie. 
Trzeba ją zrozumieć. I wreszcie dialog 
poprzez Ewangelię, z chrześcijańskim 

przesłaniem. Modlitwa, rozeznanie i tak 
wydeptywać małe ścieżki, aby iść dalej. 
Dziś nie ma «autostrad» dla ewangeli-
zacji, nie ma ich. Tylko pokorne ścieżki, 
pokorne, one mogą nas prowadzić na-
przód”.  
 

 
 

Papież przestrzegł także przed postawą 
człowieka, który z obawy przed popeł-
nieniem błędu lub pomyłki nie podejmuje 
życiowych wyzwań. „Jeśli upadniesz to 
podziękuj Bogu – powiedział Franciszek 
– bo dzięki temu masz możliwość pod-
niesienia się i powrotu na właściwą 
ścieżkę. Jeśli krytyka jest dobra, to po-
zwoli wam wzrastać. Pomoże zobaczyć, 
gdzie zbłądziliście”. 
 
Franciszek zachęcił także członków 
redakcji „Aggiornamenti sociali” do pie-
lęgnowania wewnętrznej wolności. Po-
siada ją tylko ten, kto się modli, kto staje 
w prawdzie przed Bogiem i trzyma w 
ręku Ewangelię.            Za: www.deon.pl 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

550 LAT OBECNOŚCI BRACI MNIEJSZYCH NA LITWIE 
 
W kończącym się roku obchodzono wiele rocznic, ale być mo-
że nie było bardziej wzruszającej i historycznie fascynującej niż 
obchody 30-lecia oficjalnej działalności duszpasterskiej Braci 
Mniejszych na Litwie. 
 
W dniach 15 – 17 listopada br. w Kretyndze (Kretinga) na Li-
twie, doświadczając łaski franciszkańskiego charyzmatu i daru 
braterstwa, uroczyście obchodzono jubileusz 550 lat obecności 
Prowincji św. Kazimierza Zakonu Braci Mniejszych na Litwie i 
30 lat „wyjścia z podziemia” i posługi duszpasterskiej naśla-
dowców św. Franciszka z Asyżu. W uroczystościach wziął 
udział Wikariusz Prowincji o. Rufin Maryjka OFM. 
 
O. Rufin Maryjka OFM bezpośrednio uczestniczył w wydarze-
niach na Litwie przed 30-ma laty, w maju 1989 r. – jako Delegat 
Ministra Generalnego o. Johna Vaugna OFM „w celu odnale-
zienia i nawiązania kontaktu z Braćmi Mniejszymi na Litwie”. 
Wiedziano o nich w Rzymie, że są i apostołują, lecz brakowało 
wskazań co do lokalizacji. Inicjatywa, aby nawiązać kontakt 
zrodziła się z inspiracji o. Zenona Stysia OFM – Definitora 
Generalnego. W poszukiwaniach pomagały o. Rufinowi Siostry 
Córki Maryi Niepokalanej z Wilna. Zgromadzenie to miało 
wówczas dwie wspólnoty przy naszych klasztorach: w Krako-
wie (ul. Reformacka) i w Gdańsku Nowym Porcie. Bracia 
Mniejsi zostali odszukani na Litwie w okolicach Kretyngi i Kłaj-
pedy, diec. Tylża; a także w Kownie – gdzie w Seminarium 
studiowali teologię. W maju 1989 r. nosili jeszcze sutanny die-
cezjalne, jako że życie zakonne było zakazane. Był to pierwszy 
po 50 latach kontakt z Kurią Generalną (od 1939 r.) 
 
Dziesięć dni po upadku muru berlińskiego Bracia na Litwie 
podjęli odważną decyzję, aby wyjść z podziemnej działalności i 
stać się pierwszą męską wspólnotą zakonną, która rozpoczęła 
publiczną posługę duszpasterską w Związku Radzieckim. 
Czerpali z długiej tradycji franciszkańskiej w regionie, w którym 
Zakon został założony 550 lat temu, a pomagali im Bracia, 
którzy w czasach panowania Sowietów udali się do USA, aby 
służyć litewskiej diasporze. 
 

Na tę rocznicę opracowano podniosły program wydarzeń, a 
towarzyszące im zdjęcia pokazują wspaniałą gościnność wo-
bec odwiedzających Braci z Polski, Niemiec, Włoch, Irlandii, 
Australii, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. 
 

 
 
Miłość ludzi do Braci była bardzo widoczna podczas oficjalnego 
koncertu w Teatrze w Połądze, a także podczas uroczystych 
liturgii celebrowanych w Kretyndze: 16 XI przez Ministra Pro-
wincjalnego o. Algirdasa Malakauskisa OFM, gdzie homilię 
wygłosił Definitor Generalny o. Caoimhín Ó Laoide OFM, a 
także 17 XI (niedziela) przez ks. kardynała Sigitasa Tamkevi-
ciusa SJ, podczas której homilię głosił Litwin z pochodzenia, 
urodzony w USA o. John Puodziunas OFM, Ekonom Generalny 
Zakonu. 
 
Goście zwiedzili także nowe Franciszkańskie Centrum Onkolo-
giczne (hospicjum) i związany z nim kościół św. Franciszka w 
Kłajpedzie. Wydano piękny pamiątkowy medal z okazji tych 
rocznic, które rozbrzmiewają nadzieją i wdzięcznością za 
ogromne ofiary złożone przez niezliczoną rzeszę ludzi, którzy 
pozostali wierni Kościołowi mimo sowieckiego ucisku komuni-
stycznego.                                                        Za: www.ofm.org 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.deon.pl/
http://www.ofm.org/
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JEZUICKIE UCZELNIE W 

SIECI BADAWCZEJ 
 

W Brukseli, 25 listopada, spotkał się 
zespół koordynujący realizację programu 
Higher Education for Social Transforma-
tion in Europe and the Near 
East. Program, zorganizowany i koordy-
nowany przez zarząd jezuickiej Konfe-
rencji Prowincjałów Europy, ma na celu 
utworzenie i rozwój międzynarodowych 
sieci zespołów badawczych. Przewi-
dziany na 15 lat program wystartował w 
2017, a na obecnym etapie dobiega 
końca wstępna trzyletnia faza jego reali-
zacji. W okresie przygotowawczym zi-
dentyfikowano 7 obszarów istotnych dla 
jezuickiej obecności w Europie oraz dla 
badań prowadzonych w jezuickich 
uczelniach wyższych. Ich nazwy stały 
się też nazwami zespołów: Ekologia i 
wyzwania ochrony środowi-
ska; Ekonomia, ubóstwo i etyka; Relacje 
chrześcijańsko-muzułmańskie; Dialog 
nauki i religii; Duchowość ignacjań-
ska; Antropologia; Migracja i uchodźcy. 

Około stu osób, jezuitów i świeckich 
pracujących w jezuickich uczelniach 
Europy i Bliskiego Wschodu, zostało 
zaangażowanych w realizację zainicjo-
wanych projektów. W programie uczest-
niczą także badacze z dwóch polskich 
jezuickich uczelni: Akademii Ignatianum 
w Krakowie oraz Collegium Bobolanum 
w Warszawie. 
 
W spotkaniu wzięło udział 14 osób, w 
tym koordynatorzy poszczególnych 
zespołów badawczych, przewodniczący 

konferencji prowincjałów europejskich, 
Frank Janin SJ, Peter Rožič SJ, który 
kieruje Jesuit Social Center w Brukseli, a 
także zarząd Kircher Network, sieci 
jezuickich uczelni europejskich: Philip 
Geister SJ, Philip Endean SJ i Susan 
Ditrolio. 
 

 
 
Spotkanie rozpoczęto od ewaluacji ce-
lów, które postawiono przed wstępną 
fazą programu. Stwierdzono, że dla 
pełnej ich realizacji potrzeba przedłuże-
nia tej fazy programu do połowy 2020 
roku. 
 
W pierwszej części spotkania, poszcze-
gólni koordynatorzy przedstawili to, co 
udało się zrobić przez ostatni rok w 
ramach zespołów oraz podsumowali 
rezultaty osiągnięte w ramach trzyletniej 
współpracy. Każdy z zespołów wypra-
cował własne podejście i miał specyficz-
ną dynamikę. Część zespołów akcento-
wała bardziej akademickie badania, inni 
położyli nacisk na praktyczne rezultaty. 
Wszyscy zwrócili uwagę na trudności 
zespołów związane z jednoczesnym 
staraniem o solidne badania oraz o 
myśleniem w kategoriach zastosowania 
w kontekście wyzwań, przed jakimi staje 
obecnie Europa. Dłuższa dyskusja doty-

czyła kwestii wypracowania modelu 
transferu zdobytej wiedzy z uczelni do 
społeczno-kulturalno-politycznego oto-
czenia, zwłaszcza na poziomie europej-
skim. Podkreślono też, że HEST pozwo-
lił sporej grupie osób z jezuickich uczelni 
poznać inne jezuickie instytucje akade-
mickie, zrozumieć konteksty funkcjono-
wania i różnorakie uwarunkowania. 
Wiedza ta pozwala realistycznie plano-
wać dalszą współpracę. Wskazano przy 
tym na szanse i trudności dotychczaso-
wej współpracy. 
 
Druga, popołudniowa, część spotkania 
dotyczyła przyszłości zarówno całego 
programu HEST, jak i poszczególnych 
zespołów badawczych. Stwierdzono 
potrzebę kontynuowania programu, 
uwzględniając to, czego już się nauczo-
no w trakcie praktykowania współpracy. 
Pokreślono wiele wartych dalszego 
pogłębienia i rozwinięcia procesów, 
które zostały zainicjowane w jezuickich 
uczelniach, np. wzajemne inspiracje 
intelektualne i organizacyjne, efektyw-
niejsze wykorzystanie unikalnej infra-
struktury i możliwości, rozwój poczucia 
wspólnej misji jezuickich uczelni, uświa-
domienie sobie wagi społecznego zaan-
gażowania uczelni. Wskazano przy tym, 
że niektóre zespoły potrzebują większe-
go wsparcia instytucjonalnego oraz 
finansowego. W oparciu o rezultaty 
prezentacji i dyskusji zostanie w najbliż-
szych miesiącach przygotowany strate-
giczny plan na kolejną fazę programu, 

przewidzianą na lata 2020-2022. 
    Za: www.redemptor.pl  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ABP JĘDRASZEWSKI NA GROBIE ZAMORDOWANEGO W SYRII JEZUITY 
 
Swoją postawą umacniał Syryjczyków w nadziei, że przyjdzie 
dzień wyzwolenia, a także w nadziei, że służą Panu Jezusowi i 
mogą oczekiwać przejścia z tego świata, który niekiedy jest 
światem ciemności, zła, wojny do świata, gdzie będzie pełna 
światłość – Zmartwychwstały Chrystus – powiedział abp Marek 
Jędraszewski o zamordowanym w 2014 r. holenderskim jezui-
cie Fransie van der Lugt, przy którego grobie w syryjskim Homs 
modlił się podczas Podróży Solidarności. 
 
Frans van der Lugt został zamordowany strzałem w głowę 
przez zamaskowanego napastnika 7 kwietnia 2014 r. na progu 
swojego klasztoru w syryjskim mieście Homs. Pomimo wsze-
chobecnych przemocy i głodu nie chciał zostawić oblężonej 
dzielnicy, decydując się nieść pomoc wszystkim potrzebują-
cym. 
 
– Inni duchowni opuścili tę strefę, która wkrótce została oto-
czona przez nieprzyjaciół. On był z najbiedniejszymi, z grupą 
młodych ludzi, dla których był ojcem i pasterzem. Uważali go 
za świętego. Swoją postawą umacniał ich w nadziei, że przyj-
dzie dzień wyzwolenia, a także w nadziei, że służą Panu Jezu-
sowi i mogą oczekiwać przejścia z tego świata, który niekiedy 

jest światem ciemności, zła, wojny do świata, gdzie będzie 
pełna światłość – Zmartwychwstały Chrystus – podkreślił me-
tropolita. 
 

 
 
Ojciec Frans był propagatorem górskiej turystyki. Podróżował z 
syryjską młodzieżą po trudno dostępnych terenach. Przed 
wybuchem wojny domowej jezuita pracował z niepełnospraw-

http://www.redemptor.pl/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/12/ekai.pl_-4.jpg
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nymi dziećmi. Miesiąc po jego śmierci, dzielnica, w której 
mieszkał i zginął, została odblokowana. Dziś sytuacja powoli 
wraca do normy, ale nadal brakuje podstawowych środków do 
życia. – W świadomości mieszkającej tu ludności utarło się, że 
u jezuitów znajdą umocnienie w wierze i nadziei, a także kon-
kretną pomoc – zaznaczył abp Jędraszewski. 
 
Choć Frans van der Lugt doskonale zdawał sobie sprawę z 
zagrożenia, postanowił solidarnie trwać w nadziei ze wszystki-
mi cierpiącymi: chrześcijanami i muzułmanami. – Bardzo waż-
ne dla mnie jest nie popaść w rozpacz, ale zachować nadzieję, 

bo w ten sposób mogę coś znaczyć dla innych, mogę coś zna-
czyć dla każdego. Bardzo kocham Syryjczyków i dzieliłem z 
nimi wiele dobrych chwil. Teraz, kiedy ten lud cierpi, chciałbym 
z nim dzielić również cierpienia. Chcę być z Syryjczykami w 
strachu, w cierpieniu i śmierci, aby wraz z nimi zostać uwolnio-
nym i przejść ze smutku do radości, ze śmierci do życia – mó-
wił Ojciec Frans. 
 
Pięć lat po śmierci Fransa van der Lugta rozpoczęto jego pro-
ces beatyfikacyjny. 

Za: KAI
 

 

 

 
 

 

 

Witryna Tygodnia 
 
 

 

 
 

 

ŚWIADECTWO O MĘCZENNIKACH Z PARIACOTO W JĘZYKU ANGIELSKIM 
 

W rocznicę beatyfikacji bł. Michała To-
maszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego, 
franciszkańskich męczenników, którzy 
zginęli w 1991 r. w Peru, a zostali beaty-
fikowani 5 grudnia 2015 r., oddajemy do 
rąk czytelników przetłumaczoną na język 
angielski książkę s. Berty Hernández, 
bezpośredniego świadka ostatnich chwil 
życia błogosławionych. 
 
Czasem wystarczy jedna chwila, mo-
ment i stajemy przed decyzjami, które 
będą ważyć na dalszych kolejach życia. 
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć tych 
sytuacji ani ich zaplanować. S. Berta 
Hernandez, zakonnica ze Zgromadzenia 
Służebnic Najświętszego Serca Jezusa, 
także nie przeczuwała, że 9 sierpnia 
1991 r. będzie obfitował w dramatyczne 
wydarzenia. Siostra, jak co dzień, po-
magała polskim franciszkanom w Paria-
coto w pracy duszpasterskiej. Młodzież, 
która zgromadziła się na wieczornej 
Mszy Świętej, miała potem uczestniczyć 
w spotkaniu w salce parafialnej. 
 

S. Berta, idąc do kościoła na wieczorne 
nabożeństwo już wiedziała – terroryści 
są w miasteczku. Od lat „Świetlisty 
Szlak” – komunistyczna organizacja 
terrorystyczna – próbował siłą nakłonić 
mieszkańców Peru i niewielkiego Paria-
coto do swoich idei. Dotąd jednak w 
mieście panował względny spokój.  
 

 
 
Niestety, tego wieczoru terroryści wtar-
gnęli na teren parafii i uprowadzili pracu-
jących tu ojców franciszkanów – Michała 
Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego. 
S. Berta widząc co się dzieje, postano-
wiła za wszelką cenę – także za cenę 

własnego bezpieczeństwa – towarzy-
szyć porwanym franciszkanom. Wsiadła 
więc do auta, którym terroryści przewo-
zili porwanych. Dopytywała: „Dlaczego 
ich więzicie, dokąd wieziecie…”. Niska, 
drobna zakonnica i oni – uzbrojeni po 
zęby, bezwzględni, brutalni. 
 
Dzięki odwadze s. Berty wiemy dziś, 
jakie były niemal ostatnie chwile porwa-
nych franciszkanów. Sierpniowe wyda-
rzenia z Pariacoto zmieniły życie nie 
tyko s. Berty, ale wielu ludzi. Świadec-
two o bł. Michale Tomaszku i bł. Zbi-
gniewie Strzałkowskim porusza serca 
wielu ludzi na całym świecie. Z myślą o 
nich powstały kolejne wersje językowe 
książki pt. „Ojcze, nadeszła godzina. 
Michał i Zbigniew, męczennicy i błogo-
sławieni, świadkowie Ewangelii”. Cie-
szymy się, że świadectwo s. Berty jest 
już dostępne w języku angielskim i wie-
rzymy, że dzięki temu postaci błogosła-
wionych Męczenników z Pariacoto staną 
się bliższe wielu ludziom.  

Za: www.franciszkanie.pl  
 

 

https://www.franciszkanie.pl/uploaded/cache/gallery_photo/uploaded/FSiBundleContentBlockBundleEntityBlockImageBlock/filePath/15963/Slajder_s.Berta_ang.png
http://www.franciszkanie.pl/
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Odeszli do Pana 
 

 
 
 

ŚP. BR. FABIAN OŻÓG OSPPE (1930 – 2019) 
 

 

Ze smutkiem przekazujemy informację, 
że 8 grudnia – w Uroczystość Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny – w wieku 89 lat, przeżywszy 59 
lat życia zakonnego, zmarł br. Fabian 
Ożóg. 
 
Br. Fabian urodził się 12 kwietnia 1930 r. 
w Nienadówce, arch. przemyska. Pierw-
sze śluby zakonne złożył 31 maja 1960 
r., a śluby wieczyste sześć lat później – 
31 maja 1966 r. 
 
Przez kilkadziesiąt lat prowadził gospo-
darstwo rolne klasztoru nowicjackiego w 
Leśniowie koło Żarek położonym na 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 
Chociaż swoje powołanie zakonne od-
nalazł na Jasnej Górze, to praktycznie 
całe swoje zakonne życie przeżył w 
jednym klasztorze w Leśniowie koło 
Żarek. 
 
Jak wspominał br. Fabian w wywiadzie 
dla Radia Jasna Góra, jego powołanie 
zrodziło się na Jasnej Górze: „W moim 
powołaniu utwierdziłem się dopiero, jak 
byłem na Jasnej Górze z pielgrzymką, 
jeszcze jako młodzieniec, przed Zako-
nem. Czytałem też ‘Potop’, o paulinach, i 

to mi się bardzo spodobało. Prosiłem 
Matkę Boską, żeby mnie wysłuchała. 
Zgłosiłem się 31 sierpnia w 1957 roku 
do paulinów, i od razu zostałem przyjęty. 
Przyszedłem tu z myślą, że zostanę na 
Jasnej Górze. Ale po pół roku kandyda-
tury zostałem skierowany do nowicjatu, 
a tam mnie upatrzyli, i na gospodarza 
zostałem tam”. 
 

 
Br. Fabian był wzorem pracowitości i 
niezwykłej życzliwości dla wielu zacho-
dzących do klasztoru. Przez przykład 
własnej pracy ofiarowanej Bogu, dzień 
po dniu, ukazywał jak należy realizować 
zasadę życia zakonnego – ‚ora et labo-
ra’ – ‚módl się i pracuj’. Umiał współpra-
cować w klasztorze leśniowskim z kilku-

nastoma przeorami, co doceniali przeło-
żeni zakonni zwłaszcza w trudnych 
czasach aprowizacyjnych, kiedy wszyst-
ko było ‚na kartki’. Był pogodnym, cier-
pliwym i wyrozumiałym dla wielu mło-
dzieńców, którzy przychodząc z rożnych 
regionów Polski, w klasztorze formacyj-
nym w Leśniowie rozpoczynali swoje 
życie zakonne jako nowicjusze. Z uzna-
niem o jego staranności na roli i w obej-
ściu, wyrażało się od lat także wielu 
gospodarzy z ziemi żareckiej. Jak przy-
stało na brata zakonnego, każdy dzień 
swojej zakonnej pracy rozpoczynał jed-
nak od pobożnej modlitwy. 
 
Msza św. pogrzebowa zostanie odpra-
wiona w środę, 11 grudnia o godzinie 
11.00 w Sanktuarium Matki Bożej Le-
śniowskiej. Po liturgii odprowadzenie 
ciała zmarłego na cmentarz parafialny w 
Żarkach do paulińskiego grobowca. 
Liturgii pogrzebowej będzie przewodni-
czył bp Łukasz Buzun – paulin, biskup 
pomocniczy z Kalisza. 
 
Polecajmy Miłosiernemu Bogu śp. br. 
Fabiana.            Za: www.jasnagora.com 

 

ŚP. BR ZBIGNIEW POSPISZYL (1963 – 2019) 
 

 

Brat  Zbigniew Pospiszyl urodził się w 
Raciborzu 11 lutego 1963 r. 
 
Nowicjat odbył w Częstochowie 1986 r., 
a w 1987 r. złożył swoje pierwsze śluby 
zakonne. Później po siedmiu latach, w 

1994 r. śluby wieczyste. Brat Zbyszek 
zawsze pracował jako katecheta. W 
czasie swojego ponad 30 letniego życia 
zakonnego był we wspólnotach: w So-
pocie, Laskach Warszawskich, Jaworz-
nie, Gdańsku, Lublinie, Częstochowie. 

Od paru lat zmagał się z chorobą, miał 
dużo cierpliwości i pogodnie znosił trud-
ności, wieczny odpoczynek racz mu dać 
Panie…        Za: www.braciaszkolni.com  

 

ŚP. O. TADEUSZ HENRYK SŁOTWINSKI OFM (1945 – 2019) 
 

Dnia 7.12.2019 r. zmarł w szpitalu we 
Wrocławiu w wieku 74 lat o. Tadeusz 
Henryk Słotwiński OFM. W Zakonie 
Braci Mniejszych przeżył 56 lat, a w 
kapłaństwie 50. 
 
Ojciec Tadeusz urodził się 28 lutego 
1945 r. w Trzebnicy (woj. dolnośląskie), 
jako syn Władysława i Anny zd. Sewruk. 
Lata dziecięce spędził we wsi Remi-
szówka (woj. wielkopolskie, pow. kępiń-
ski). Szkołę podstawowa ukończył w 
pobliskich Drożkach, natomiast gimna-
zjum w Głubczycach (woj. opolskie). 

Do Prowincji św. Jadwigi Śląskiej Zako-
nu Braci Mniejszych wstąpił 15 sierpnia 
1961 roku. Pierwszą profesję złożył 25 
sierpnia 1962 roku w kościele św. Fran-
ciszka w Borkach Wielkich, natomiast 
śluby wieczyste 23 maja 1968 roku w 
kościele Matki Bożej Różańcowej w 
Kłodzku. Tam też rok później (2 lutego 
1969), przyjął święcenia prezbiteratu. 
 
Ojciec Tadeusz był absolwentem Pry-
masowskiego Studium Życia Wewnętrz-
nego przy Metropolitarnym Seminarium 
Duchownym w Warszawie (1968-1970) 

oraz Papieskiego Uniwersytetu Antonia-
num w Rzymie (1974-1979). Uzyskał 

tytuły doktora teologii w zakresie du-
chowości franciszkańskiej oraz licencju-
sza teologii życia wewnętrznego. 
 
W strukturach swojej prowincji zakonnej 
pełnił wiele odpowiedzialnych zadań. 
Dwukrotnie piastował obowiązki definito-
ra prowincjalnego (1982-1988 i 2000-
2003), a raz powołany został na stano-
wisko wikariusza prowincji (1988-2000). 
Ponadto, dwukrotnie minister generalny 
powierzył o. Tadeuszowi zadania wizyta-

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/12/BPJG-3.jpg
http://www.jasnagora.com/wydarzenie-13474
http://www.braciaszkolni.com/
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tora generalnego: w prowincji Wniebo-
wzięcia NMP w Katowicach-
Panewnikach (1989) oraz w prowincji 
św. Franciszka w Poznaniu (1993). 
Nadto zajmował on wiele innych stano-
wisk, m.in.: asystenta prowincjalnego 
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na 
Archidiecezję Wrocławską, sekretarz 
Konferencji Prowincjałów Franciszkań-
skich Polski i Konferencji Zachodniosło-
wiańskiej, sekretarz ds. wychowania i 
studiów; członka Komisji Liturgicznej 
Archidiecezji Wrocławskiej oraz asysten-
ta Federacji św. Klary w Polsce. Bracia 
naszej prowincji zapamiętają go przede 
wszystkim jako długoletniego magistra 
braci kleryków, którym był przez piętna-
ście lat w naszym seminarium w Kłodz-
ku (1979-1994). 
 
Ojciec Tadeusz Słotwiński jest autorem 
wielu książek i artykułów naukowych o 
tematyce franciszkańskiej. Wśród naj-
popularniejszych pozycji warto tu wy-
mienić chociażby zredagowane we 
współpracy z o. Maksymilianem Damia-
nem pozycje: Święci franciszkańscy na 
każdy dzień oraz Polonia Seraphica - 
polscy święci franciszkanie, a także inne 

pozycje z zakresu duchowości francisz-
kańskiej, jak np. Św. Paschalis: Patron 

Kongresów Eucharystycznych, Klara i jej 
siostry, a także wydaną w 2016 roku 
książkę Święty Franciszek z Asyżu i 
jego błogosławieństwa na obrazkach 
religijnych. Ponadto ojciec Tadeusz 
regularnie publikował artykuły o tematy-
ce franciszkańskiej, zwłaszcza w mie-
sięczniku Głos Świętego Franciszka. 

 

 
 
Swoją szeroką znajomością duchowości 
franciszkańskiej dzielił się także z Fran-
ciszkańskim Zakonem Święckich przez 
wykłady, konferencje formacyjne i od-
czyty o tematyce franciszkańskiej oraz 

opiekę nad wspólnotami lokalnymi i 
regionalnymi. Warto jeszcze wspomnieć 
o jego zaangażowaniu w posługę na 
rzecz wielu  zgromadzeń sióstr zakon-
nych przez głoszenie rekolekcji, konfe-
rencji i sakrament spowiedzi. 
 
Od 2014 roku ojciec Tadeusz Słotwiński 
należał do wspólnoty konwentu w Głub-
czycach, choć ostatnie miesiące życia, 
ze względu na zły stan zdrowia, spędził 
w domu zakonnym we Wrocławiu-
Karłowicach. Tam znajdował się pod 
opieką lekarzy z pobliskiego Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego na ul. 
Kamieńskiego, gdzie trafił na kilka dni 
przed śmiercią z problemami zdrowot-
nymi spowodowanymi niewydolnością 
krążeniową. Ojciec Tadeusz zmarł 7 
grudnia 2019 roku, w pierwszą sobotę 
miesiąca, w wigilię uroczystości Niepo-
kalanego Poczęcia NMP. Uroczystości 
pogrzebowe odbędą się 11 grudnia 
2019 o godz. 11:00 w kościele św. An-
toniego Padewskiego we Wrocławiu-
Karłowicach, a ciało naszego zmarłego 
współbrata złożone zostanie na przy-
klasztornym cmentarzu. Sekretariat 
Prowincji OFM we Wrocławiu 

 

ŚP. O. FRANCISZEK KACZMAREK OMI (1937 – 2019) 
 
W Lublińcu zakończył pielgrzymkę życia 
śp. o. Franciszek Kaczmarek OMI. Miał 
82 lata. 
 
Urodził się 26 stycznia 1937 roku w 
Jażyńcu (archidiecezja poznańska, 
parafia Obra). Pierwsze śluby zakonne 
złożył na Świętym Krzyżu 8 września 
1954 roku, a święcenia prezbiteratu 
otrzymał w Obrze 18 marca 1962 roku z 
rąk metropolity poznańskiego – abp. 
Antoniego Baraniaka. Praktycznie całe 
swoje życie związany z duszpaster-
stwem parafialnym. Rozpoczynał posłu-
gę od stażu pastoralnego w Lublińcu 
(1962-1963), następnie przez pięć lat 
pomagał duszpastersko w Katowicach. 
W latach 1968-1970 pełnił funkcję wika-
riusza w oblackiej parafii w Milanówku, 
następnie posługiwał w Gdańsku (1970-
1972), dalej – w latach 1972-1975 był 
wikariuszem w Lublińcu.  

 

 
 
W 1975 roku rozpoczął pracę w Kędzie-
rzynie-Koźlu, ale rok później został 
przeniesiony do nowo tworzonej parafii 
we Wrocławiu-Pilczycach. Posługiwał 

tutaj przez pięć lat. W latach 1981-1984 
był proboszczem w Laskowicach Po-
morskich. Następnie trafił na Święty 
Krzyż (1984-1992) i do Katowic (1992-
1996). Przez wiele lat związany był z 
Kędzierzynem-Koźlem, gdzie posługiwał 
od 1996 roku, w sposób szczególny jako 
kapelan sióstr zakonnych i ceniony 
spowiednik.  Ostatnie miesiące swojego 
życia przeżył we wspólnocie lubliniec-
kiej, zmagając się z chorobą nowotwo-
rową. 
 
Uroczystości pogrzebowe śp. o. Fran-
ciszka Kaczmarka OMI odbyły się w 
piątek, 6 grudnia w Obrze. 

 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Pa-
nie…                           Za: www.oblaci.pl  

 

ŚP. O. MACIEJ ADAMCZEWSKI MI (1972 – 2019) 
 

Prostej wiary, wielkiej uczciwości ka-
płańskiej, nieustannie w drodze, choć 
zawsze w miejscu - wspomina go 
współbrat zakonny. Ojciec Maciej Ad-
amczewski w czasie swojego zakonne-
go życia przez lata pracował m.in. w 
Zabrzu i Taciszowie. 

"Boże, do Ciebie przychodzę, tylko nie 
mów, że jesteś zajęty!" – te słowa z 
plakatu adwentowego przyszły mi zaraz 
na myśl, jak dowiedziałem się o śmierci 
ojca Macieja. Prostej wiary, wielkiej 
uczciwości kapłańskiej, nieustannie w 
drodze, choć zawsze w miejscu. Szuka-

jący siebie i Boga we własnym życiu i 
posłudze, po swojemu smakujący świę-
tości – to cały Maciej – wspomina go o. 
Andrzej Chorążykiewicz, jego współbrat 
i dyrektor kamiliańskiego DPS-u w Za-
brzu. 
 

http://www.oblaci.pl/
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Ojciec Maciej Adamczewski MI urodził 
się 18 listopada 1972 roku w Sierakowie 
Wielkopolskim. Do Zakonu Kamilianów 
Posługującym Chorym wstąpił w 1994 
roku. Nowicjat odbył w Taciszowie k. 
Gliwic, a studia w Wyższym Metropoli-
talnym Seminarium Duchownym w War-
szawie. Śluby wieczyste złożył w 2000 
roku w Taciszowie, a święcenia kapłań-
skie przyjął w 2001 roku w archikatedrze 
warszawskiej. 
 
W trakcie swojego kapłaństwa o. Maciej 
pracował najpierw jako kapelan i tera-
peuta w Domu Pomocy Społecznej 
Zakonu Kamilianów w Zabrzu przy ul. 
Cisowej. W tym mieście był także kape-
lanem hospicjum domowego. Później 
sprawował funkcję magistra nowicjuszy 
w Taciszowie, następnie ponownie wró-
cił do kamiliańskiego DPS w Zabrzu, 
równocześnie podejmując funkcję kate-

chety w Zespole Szkół Nr 3 im. rtm. 
Witolda Pileckiego.  
 

 
Wtedy też pełnił funkcję przełożonego 
wspólnoty kamiliańskiej. Stąd został 
ponownie przeniesiony do Taciszowa, 

gdzie przez  dwa lata był proboszczem. 
Po raz trzeci do kamiliańskiego DPS-u w 
Zabrzu wrócił w 2015 roku. Od września 
2018 roku posługiwał w Kamiliańskim 
Centrum Opiekuńczo-Leczniczym w 
Hutach k. Olkusza.    
 
Zmarł nagle w poniedziałek 2 grudnia w 
Krakowie, przewieziony pogotowiem 
ratunkowym do Szpitala Zakonu Bonifra-
trów.  
 

Pogrzeb śp. o. Macieja odbył się w para-
fii św. Józefa Robotnika w Taciszowie w 
czwartek 5 grudnia. Po ceremoniach w 
kościele został pochowany na miejsco-
wym cmentarzu. 
 
Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Pa-

nie!                     Za: www.gliwice.gosc.pl 

 

ŚP. O. CONRAD DE MEESTER OCD (1936 – 2019) 
 
W Gandawie w Belgii zmarł wybitny 
znawca św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
i św. Elżbiety od Przenajświętszej Trój-
cy, o. Conrad de Meester, karmelita 
bosy. Urodzony 11 marca 1936 r. w 
Lochristi we Wschodniej Flandrii (Bel-
gia), w 1955 r. złożył profesję w prowin-
cji flamandzkiej Zakonu Karmelitów 
Bosych, a 21 kwietnia 1963 r. przyjął w 
Rzymie święcenia kapłańskie. Doktory-
zował się na rzymskim „Teresianum” na 
podstawie rozprawy „Dynamique de la 
confiance. Genèse et structure de la 
voie d’enfance spirituelle de sainte 
Thérèse de Lisieux”, wydanej przez 
wydawnictwo Cerf w Paryżu w 1969 r. 
Główne myśli tej rozprawy zawarł w 
książce „Les Mains vides”, która została 
przetłumaczona na ponad 20 języków, 
m.in. na język polski pod tytułem „Z 
pustymi rękami. Posłannictwo Teresy z 
Lisieux” (Kraków 1990). Był krytycznym 
wydawcą pism św. Teresy do Dzieciątka 
Jezus i św. Elżbiety od Przenajświętszej 
Trójcy. Opracował także ich naukowe 
biografie, a także wydał cenny album z 
okazji stulecia śmierci św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus. Był założycielem i 
długoletnim redaktorem kwartalnika 
„Présence du Seigneur”. Napisał ponad 
50 książek z duchowości i hagiografii 
karmelitańskiej, m.in. (oprócz już wska-
zanych postaci św. Teresy z Lisieux i 
św. Elżbiety) o św. Teresie od Jezusa, 

św. Edycie Stein, św. Zelii Guérin, bracie 
Wawrzyńcu do Zmartwychwstania). 
 

 
 
Wielokrotnie był w Polsce, gdzie w zna-
nych ośrodkach karmelitańskich (Karme-
litański Instytut Duchowości w Krakowie, 
Instytut „Carmelitanum” w Poznaniu) 
miał prelekcje cieszące się wielkim 
uznaniem. Pierwszy raz przybył do nas z 
okazji stulecia śmierci św. Teresy od 
Dzieciatka Jezus i w dniach 3-4 listopa-
da 1997 r. głosił odczyty nie tylko u 
karmelitów bosych, lecz także na ów-
czesnej Papieskiej Akademii Teologicz-
nej w Krakowie. Po polsku z jego dzieł 
ukazały się m.in. (niektóre z kilkoma 
wznowieniami): Z pustymi rękami (Kra-
ków 1990), Teresa z Lisieux. Życie, 

nauka, środowisko (Kraków 1996); Elż-
bieta od Trójcy Świętej. Biografia (Po-
znań 2008); Edyta Stein i pragnienie 
Prawdy (Poznań 2017). 
 
O. Konrad, wierny swemu powołaniu 
zakonnik i kapłan, zaangażowany do 
końca swoich dni, zmarł 6 grudnia 2019 
r. Jego pogrzeb odbędzie się w kościele 
karmelitów bosych w Gandawie w uro-
czystość św. Jana od Krzyża, 14 grudnia 
br. o godz. 10.30. Requiescat in pace!  
 
Zauważmy, że Zmarły jest kolejnym 
teologiem i pisarzem, przedstawicielem 
karmelitańskiej szkoły duchowości i 
wybitnym terezjanistą, którego Pan Bóg 
wezwał do Karmelu niebieskiego. W 
ostatnich latach odeszli bowiem do 
wieczności: w Rzymie o. Jesús Castel-
lano Cervera, w Hiszpanii o. Tomás 
Alvarez, o. Federico Ruiz i o. Eulogio 
Pacho, a w Polsce o. Otto Filek. Pod-
czas gdy żywimy nie tylko w Karmelu 
Terezjańskim wdzięczną ich pamięć, 
oraz otaczamy ich modlitwą, cieszymy 
się, że mają godnych, młodszych na-
stępców, wśród których w Polsce przo-
duje o. prof. dr hab. Jerzy Gogola z 
Krakowa.    o. Szczepan T. Praśkiewicz 
OCD 

  

 
ŚP. O. BARTOMEU MELIÀ SJ (1932 – 2019) 

 

W wieku 87 lat zmarł 6 grudnia w Asun-
ción jezuita o. Bartomeu Melià. Chociaż 
pochodził z Hiszpanii i był Katalończy-
kiem urodzonym na Menorce, od 1954 

mieszkał w Paragwaju, gdzie wkrótce 
poświęcił się poznawaniu języka i kultury 
Indian Guaraní, stając się jednym z 

największych znawców tej tematyki w 
całej Ameryce Łacińskiej. 
 

http://kamilianie.eu/
http://kamilianie.eu/
http://www.gliwice.gosc.pl/
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Przez całe życie łączył swą działalność 
naukową z doświadczeniem życia wśród 
ludów tubylczych, ujawniając przy tym 
przejawy niesprawiedliwości, których 
ofiarami one padały oraz walcząc o 
przetrwanie języków tubylczych. 
 
Za to swoje zaangażowanie i obronę 
został w 1976 na kilkanaście lat wydalo-
ny z Paragwaju, gdy potępił publicznie 
systematyczną zagładę Indian Ache-
Guayaki. 
 
Ks. Melià osiedlił się w dżungli, aby żyć 
razem z ludem Guaraní, włączając się w 
ich życie codzienne, poznając obrzędy 
ich religii przodków i wędrując z nimi. Był 
profesorem etnologii i kultury guaraní na 
Uniwersytecie Katolickim w Asunción 

oraz przewodniczącym Ośrodka Badań 
Antropologicznych na tej uczelni. 
 

 
 
Po przymusowym opuszczeniu Para-
gwaju jezuita osiadł w Brazylii, gdzie żył 
wśród Indian Enawene-nawé w stanie 
Mato Grosso na południu kraju w towa-
rzystwie swego współbrata zakonnego 

o. Vicente Cañasa, który w listopadzie 
2017 zginął za to, że bronił tej wspólno-
ty. 
 
W 1989 o. Bartomeu Melià mógł wrócić 
do Paragwaju. Szybko też ponownie 
włączył się aktywnie w różne dwuję-
zyczne i międzykulturowe programy 
oświatowe zarówno w tym kraju, jak i w 
Boliwii, Brazylii i Argentynie. Napisał 
wiele książek i artykułów a za swe za-
angażowanie na rzecz ludów tubylczych 
i w obronie języka guaraní otrzymał 
liczne nagrody i wyróżnienia. 
 
Warto podkreślić, że Paragwaj jest jedy-
nym krajem Ameryki Łacińskiej, w któ-
rym język tubylczy ma status urzędowy 
na równi z hiszpańskim Za: www.deon.pl  

PRYWATNA OPIEKA ZDROWOTNA Z TUW PZUW 
 

Związek Wzajemności Członkowskiej Św. Antoni umożliwia Członkom dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej w 

formie ubezpieczenia TUW PZUW Opieka Medyczna. 

Oferta obejmuje dostęp do lekarza pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych, rehabilitacji i 

stomatologii. 

 

Badania i raporty na temat gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w Polsce pokazują, że czas oczekiwania do 

lekarzy specjalistów jest bardzo długi. Czas oczekiwania do kardio-

loga wynosi ponad 2 miesiące, a do ortopedy ponad 7 miesięcy. 

Przygotowane rozwiązanie gwarantuje dostęp do lekarza pierwszego kontaktu w ciągu 2 

dni roboczych, a do lekarza specjalisty w ciągu 5 dni roboczych.  

 

Naszym priorytetem jest profilaktyka zdrowotna i szybka pomoc w przypadku wykrycia 

chorób. Wczesne wykrycie zmian choro-

bowych pozwala na szybką reakcję i 

podjęcie odpowiedniego leczenia. Reali-

zujemy usługi medyczne w ponad 2100 

placówkach, w blisko 600  miastach w 

Polsce.  

 

Posiadamy nowoczesne centra medyczne 

w ramach placówek własnych oraz placó-

wek współpracujących. Świadczymy 

również innowacyjne usługi Telekonsulta-

cji, umożliwiające szybki kontakt z lekarzem przez telefon i wideo-czat. Dzięki nim można 

skonsultować i omówić wyniki badań, a także otrzymać skierowanie na wybrane badania i 

receptę na leki. 

 

Ubezpieczenie zdrowotne TUW PZUW jest odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeń-

stwa. TUW PZUW daje swoim Członkom możliwość skorzystania z szytej na miarę ochrony ubezpieczeniowej.  

 

             Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami:  

             Katarzyna Jezierska-Stencel  tel.: 601 556 533  e-mail: katarzyna.jezierska@tuwpzuw.pl   

             Przemysław Graużul tel.: 666 880 340  e-mail: przemyslaw.grauzul@tuwpzuw.pl   

 

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE OD TUW PZUW  
 

Pragniemy złożyć wszystkim Państwu życzenia Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz obfitego w Boże dary 

nadchodzącego roku 2020.  

                     

Z życzliwością i pamięcią - Zarząd i Pracownicy TUW PZUW  

 

http://www.deon.pl/
mailto:katarzyna.jezierska@tuwpzuw.pl
mailto:przemyslaw.grauzul@tuwpzuw.pl

