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Wiadomość Tygodnia 

ZMARŁ O. STANISŁAW PODGÓRSKI CSsR, W LATACH 1972-81 PRZEWODNICZĄCY KWPZM 
 

W sobotę 14 grudnia 2019 r.  w domu zakonnym redemptory-
stów w Tuchowie zmarł najstarszy polski redemptorysta o. 
Stanisław Podgórski. Przeżył 99 lat, odszedł w 81. roku życia 
zakonnego i 75. roku kapłaństwa. Wieczny odpoczynek racz 
mu dać, Panie… 
 

 
 
Msza św. pogrzebowa odbędzie się w bazylice mniejszej Na-
wiedzenia NMP w Tuchowie w czwartek 19 grudnia 2019 r. o 
godz. 12.00. Pół godziny wcześniej wprowadzenie ciała do 
kościoła i różaniec. 
 
O. Stanisław Podgórski urodził się 31 października 1920 r. w 
Tarnowie. Pierwszą profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1939 r., 
zaś święcenia kapłańskie przyjął 22 kwietnia 1945 r. W 1946 r. 
rozpoczął studia teologii moralnej na Fakultecie Teologicznym 
Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując w 1951 r. stopień 
doktora teologii. 
 

W latach 1951–1962 wykładał teologię moralną i teologię pa-
storalną w WSD Redemptorystów w Tuchowie. W 1956 r. 
został mianowany rektorem tegoż seminarium oraz przełożo-
nym domu. W latach 1963–1965 przebywał w Rzymie jako 
wolny słuchacz na Akademii Alfonsjańskiej. 
 
W latach 1965–1972 sprawował ponownie funkcję rektora 
seminarium i przełożonego domu w Tuchowie oraz wykładał 
teologię moralną i pastoralną. Ponadto podjął wykłady zlecone 
z teologii sakramentalnej na ATK (obecnie UKSW) w Warsza-
wie (1966–1967) oraz z teologii pastoralnej w Metropolitarnym 
Seminarium Duchownym w Krakowie (1969–1972). 
 
W latach 1972–1981 pełnił urząd prowincjała oraz przewodni-
czącego Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich 
w Polsce. W latach 1981–1983 powtórnie sprawował funkcję 
rektora seminarium i przełożonego domu w Tuchowie oraz 
wykładał teologię moralną fundamentalną i seksuologię. 
 
W 1984 r. wyjechał do RFN i w 1986 r. został mianowany 
delegatem prowincjała dla współbraci pracujących w Niem-
czech. W latach 1988–1991 był kaznodzieją w rozgłośni Radio 
Wolna Europa w Monachium. W latach 1992 – 2011 mieszkał 
w naszym domu zakonnym we Wrocławiu, a potem aż do 
śmierci w Tuchowie.                                Za: www.redemptor.pl  
 

Posługa przewodniczącego KWPZM 

 
ŚP. O. Stanisław Podgórski CSsR w czasie pełnienia funkcji 
przewodniczącego KWPZM (1972-1981) podejmował wiele 
inicjatyw służących rozwojowi zakonów męskich w Polsce. 
 
Wobec trudnego położenia życia konsekrowanego w czasach 
komunistycznych, przedstawiał Stolicy Apostolskiej sytuację 
zakonów i zakonników, by Jego spostrzeżenia mogły być ma-
teriałem wspomagającym rozmowy przedstawicieli Stolicy 
Apostolskiej z władzami państwowymi PRL (1977). Przy 
wsparciu Prymasa Tysiąclecia i abp. Bronisława Dąbrowskie-
go, podejmował się batalii z Urzędem ds. Wyznań o niezależ-
ny byt zakonów męskich w Polsce (1978). Prowadził także 
rozmowy z Episkopatem Polski na temat powołania do życia 
komisji wspólnej Biskupi-Wyżsi Przełożeni, dając podwaliny 
pod jej powstanie (1978-1981). 
 
Zapraszany był na konferencje plenarne Episkopatu; miał 
przywilej złożenia w imieniu zakonników gratulacji Janowi 
Pawłowi II z okazji wyboru na Stolicę Piotrową (1978) i osobi-
ście zaangażował się w komitet przygotowujący I pielgrzymkę 
Papieża do Polski (1979), powołał komisję prawną KWPZM 
(1979), podjął decyzję o przystąpieniu Konferencji do UCESM 
– Konferencji Przełożonych Zakonnych Europy (1980), a pod 
koniec kadencji przygotował podwaliny pod rozpoczęcie wy-

http://www.zyciezakonne.pl/
http://www.redemptor.pl/
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dawania biuletynu rocznego KWPZM (1981), dokumentujące-
go działalność zakonów męskich w Polsce. 
 
O. Podgórski brał m.in. udział w opracowaniu wielu ważnych 
dla życia zakonnego w Polsce dokumentów. Opracował „pro 
memoria” do propozycji afiliacji seminariów zakonnych do 
Papieskich Wydziałów Teologicznych w Polsce, by w ten spo-
sób podnieść jakość studiów w seminariach zakonnych (1976). 
Brał udział w opracowaniu uwag do nowego prawa zakonnego 
w ramach przygotowanego nowego Kodeksu Prawa Kano-
nicznego (1977) oraz w wypracowaniu dokumentu o współpra-
cy biskupów z zakonami (1978). 
 
Za jego kadencji dokonano rewizji i uaktualnienia statutów 
KWPZM zgodnie z najnowszymi dokumentami Stolicy Apo-
stolskiej (1973-1974, 1979-1981), gdzie m.in. wprowadzono 
wybór członków konsulty zamiast proponowania kandydatów, 
których później zatwierdzał Prymas Polski. Te działania w 
pewien sposób zamknęły okres kształtowania się struktur i 
kwestii niezależnego funkcjonowania naszej konferencji. 
 
Ponadto o. Stanisław, przewodnicząc wyższym przełożonym 
zakonów męskich, dbał nieustannie o formację początkową i 

ustawiczną zakonników w Polsce; monitował opóźnienia zwią-
zane z wydaniem brewiarza w języku polskim, zorganizował 
wystawę o posłudze braci zakonnych w zgromadzeniach mę-
skich by promować ten aspekt życia konsekrowanego oraz 
wydał list do zakonników z okazji Roku Świętego, wraz z su-
gestiami na jego owocne przeżywanie (1973). Ważnym aspek-
tem było także podsumowanie 10-lecia Soboru Watykańskiego 
II i jego wpływu na życie konsekrowane oraz rozwój teologii 
życia zakonnego, czemu poświęcone były dwa zebrania ple-
narne KWPZM (1975). 
Po zakończeniu przez Niego posługi przewodniczącego 
KWPZM, Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński w liście na spo-
tkanie plenarne skierował osobiste słowa do o. Stanisława 
Podgórskiego CSsR: „Na zakończenie tych kilku myśli pragnę 
przekazać Drogiemu o. Stanisławowi Podgórskiemu słowa 
wdzięczności za tak miłą współpracę z Episkopatem przez trzy 
kadencje prowincjalskie i Jego trudy na czele Konsulty Wyż-
szych Przełożonych Zakonów Męskich. Ufam, że doświadcze-
nia tu zebrane posłużą Drogiemu Ojcu do dalszej pracy, do 
której skierują Ojca Jego władze zakonne. Błogosławię Mu 
wdzięcznym sercem” (01.05.1981).                                   ORW 

 
 
 

 

  Wiadomości krajowe 
 
 

 

SPOTKANIE KONSULTY ŻEŃSKIEJ Z PRZEWODNICZĄCĄ UISG 

 
 
 

W dniu 9 XII 2019 w Warszawie miało 
miejsce spotkanie Konsulty naszej Kon-
ferencji (Żeńskiej) z przewodniczącą 
Międzynarodowej Unii Przełożonych 
Generalnych Zgromadzeń Żeńskich S. 
Jolantą Kafką.  
 
Celem spotkania było omówienie wza-
jemnych relacji między UISG i naszą 
Konferencją i lepszego komunikowania 
w perspektywie współpracy i działania 

na rzecz promocji i rozwoju życia konse-
krowanego w świecie. 
 

Rola życia konsekrowanego  
w świecie 

 
M. Jolanta Kafka przypomniała, że we-
dług myśli Kościoła życie konsekrowane 
jest powołane, aby być ekspertami teo-
logii i duchowości komunii w świecie i 
szkołą tej komunii, szukając też konkret-

nych wyrazów wspólnego działania. 
Podkreślił to ostatnio Papież Franciszek 
w przemówieniu do uczestniczek Kon-
gresu w Rzymie, poświęconego proble-
mowi handlu ludźmi, w którym uczestni-
czyły przedstawicielki 80 krajów, gdy 
mówił, że to właśnie zakony, a szcze-
gólnie UISG stały się paradygmatem 
wspólnego działania w tej sprawie w 
świecie. 
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Życie zakonne zawsze było sumieniem 
dla Kościoła. Rodziło się w okoliczno-
ściach ekstremalnych, czytelnych, w 
konkretnym kontekście Kościoła. Przy-
kładem tego są nasi Założyciele, których 
wizja była zawsze ekstremalna, była 
pójściem tam, gdzie były największe 
potrzeby. Życie zakonne jest profetycz-
nym głosem Kościoła, wezwaniem do 
dawania świadectwa innym. W Roku 
Życia Konsekrowanego Papież jasno 
powiedział, że chce, abyśmy budzili 
świat, niejako prowokowali. 
 
Szczególnym wyzwaniem dla Kościoła i 
życia zakonnego jest dziś: (1) zmniej-
szenie się przestrzeni oddziaływania 
Kościoła w świecie; marginalizowanie 
języka wiary we wszystkich środowi-
skach; (2) ruchy populistyczne odradza-
jące się na świecie powodują podział 
społeczeństwa w celu jego destabilizacji 
i manipulacji, której celem jest konsump-
cja. Przenika to i miesza się z wiarą i 
religią, które powinny być ponad podzia-
łami; (3) Relatywizacja jakiejkolwiek 
etyki i moralności. Wszystko jest dozwo-
lone. Niszczy to struktury społeczne. 
 
Wobec tej rzeczywistości, Papież Fran-
ciszek nawołuje do reformy Kościoła, 
wyjścia do ludzi, do niewierzących, do 
zagubionych i wzywa do ewangelizacji. 
Reforma Kościoła zaczyna się zawsze 
od osobistego nawrócenia. Zachęca 
więc wszystkich wiernych, a tym bardziej 
zakonników, aby „jeszcze dzisiaj odno-
wili swoją przynależność do Chrystusa” 
(por EG 3). Jesteśmy na pierwszej linii 
tej reformy i powinnyśmy na nią odpo-
wiedzieć świadectwem przynależności 
do Chrystusa. Potrzeba uniżenia, ubó-
stwa, wyrzeczenia, pójścia do ubogich, 
zagubionych. Mamy być wolne od świata 
i dóbr. Siła reformy to powrót do Ewan-
gelii. 
 
Jeszcze często nie rozumiemy, czego 
papież Franciszek od nas oczekuje. 
Wzywa nas by  być znakiem współczu-
cia i miłosierdzia. Zaczynamy więc 
otwierać domy dla potrzebujących, za-
kładać te domy w strefach ubóstwa. Ale 
powinnyśmy iść głębiej, nie chodzi bo-
wiem tylko o działanie. Na czym polega 
reforma Kościoła. Papież ciągle wzywa,  
do synodalności, (to filar reformy Kościo-
ła), do rozeznawania, osobiście i wspól-
notowo, do kontynuowania ewangelizacji 
w prostocie życia. W tym świetle i w 
świetle wyzwań współczesnego świata 
powinniśmy na nowo  odkrywać nasze 
charyzmaty. 
 

W jaki sposób życie zakonne ma 
się stać promotorem roli kobiety 

w świecie? 
 

Oczekuje się od nas działania na rzecz 
uznania szacunku i godności kobiety. 
Wachlarz tych starań jest szeroki. Obec-
nie jednym z takich tematów jest temat 
diakonatu kobiet. Komisja powołana 
przez Papieża przygotowała już doku-
ment końcowy, ale jeszcze nie jest on 
opublikowany.  Oczekujemy też na ad-
hortację posynodalną o Amazonii, w 
której powinien wybrzmieć temat roli 
kobiety w Kościele. Ale rola kobiety to 
nie tylko „szafarzowanie”, to w sensie 
szerokim jej wkład w kobiece oblicze 
Kościoła jako Matki. W tym kontekście 
powraca temat posługi sióstr jako szafa-
rzy Eucharystii (przepisy te nie zostały 
jeszcze zastosowane wszędzie) 
 
Temat kobiet w Kościele ich sytuacji i roli 
wywołał też problem przemocy i mole-
stowania, szczególnie, w naszym kon-
tekście, zakonnic. Watykan zwrócił się z 
prośbą do UISG o sondaż wśród konse-
krowanych na całym świecie. Wysłano 
kwestionariusz poprzez poszczególne 
Konstelacje UISG. W świetle tych odpo-
wiedzi można by wnioskować, że pro-
blem ten nie ma wielkiego zasięgu, ale 
też nie wiadomo czy ankieta dotarła, 
gdzie powinna dotrzeć (do Polski nie 
dotarła), czy też wybór milczenia jest 
mocniejszy, niż pragnienie ujawnienia 
prawdy.  Wiele przypadków było już 
przedawnionych. Około 8 przypadków 
wykorzystania sióstr zdarzyło się ostat-
nio i dotyczy zakonników. Opracowanie 
zostało przekazane Papieżowi. Obecnie 
jednak spływają deklaracje bezpośred-
nio do Kongregacji IŻKiSŻAp, także od 
sióstr zakonnych. Siostry zgłaszają 
również przypadki przemocy i wykorzy-
stania doznane od innych sióstr we 
wspólnocie (nie tylko seksualnego, rów-
nież nadużycia władzy lub sumienia). W 
tej perspektywie i ze względu na delikat-
ność problemu należałoby  uwrażliwić 
przełożonych w dwóch kierunkach: aby 
były świadome istnienia tej problematyki 
w świetle Listu Papieża z sierpnia 2018 i 
Motu Proprio z maja 2019), aby też 
rozpoznały potrzebę stworzenia planu 
zapobiegania tym problemom we wła-
snych wspólnotach, w formacji i w pro-
wadzonych dziełach oraz aby tworzyły 
środowiska zaufania, w których po-
krzywdzone osoby, czy siostry mogłyby 
znaleźć pomoc. 
 
(Wokół tego tematu rozwinęła się dysku-
sja na temat sytuacji w Polsce i podej-
mowanych działań) 
 

Spostrzeżenia z Polski 
 
S. Maksymilla Pliszka zauważyła, że 
materiały z UISG nie docierają do Kon-
sulty. O inicjatywach Unii najczęściej 
dowiadujemy się z mediów. Wskazane 

byłoby zacieśnienie więzi UISG z Konfe-
rencjami w różnych krajach i bezpośred-
nia komunikacja, przynajmniej w waż-
nych sprawach. Na naszych Zebraniach 
Plenarnych podejmujemy sprawy aktu-
alne dla naszych środowisk (formacja, 
powołania, odejścia sióstr, ostatnio – 
sprawa nadużyć seksualnych, handel 
ludźmi). Sięgamy do spraw ważnych w 
naszym kontekście, ale inspiracja z 
ośrodków znających życie konsekrowa-
ne na świecie byłaby bardzo cenna i 
mogłaby wzajemnie ubogacać. Czasem 
sięgamy do materiałów ze strony inter-
netowej, ale kontakt bezpośredni byłby 
być może bardziej owocny. 
 
Zależy nam na tym kontakcie i dlatego 
druga część spotkania w gościnnym 
domu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 
była  
 

spotkaniem z  członkiniami UISG 
z Polski 

 
W spotkaniu wzięło udział sześć przeło-
żonych generalnych z Polski należących 
do UISG, wśród nich M. Ewa Korbut  
przełożona generalna Misjonarek Św. 
Rodziny wybrana na ostatnim spotkaniu 
jako delegatka Polski do Konstelacji. 
 
S. Jolanta Kafka przedstawiła zadania i 
pracę UISG w jej rozwoju historycznym i 
wobec współczesnych zadań. Przypo-
mniała, że według myśli Papieży-
Założycieli (Pius XII, Paweł VI) Unia 
miała być pomocą w odnowie życia 
konsekrowanego po Soborze Watykań-
skim II, forum wymiany doświadczeń i 
pomocą w różnych dziedzinach (rewizja 
Konstytucji, formacja). To zadanie 
wspierania wszelkich procesów odnowy 
trwa nadal i spełnianie jest na wielora-
kich płaszczyznach. 
 
Unia skupia 1900 przełożonych general-
nych z całego świata. Ok 320 z nich 
rezyduje na terenie Rzymu i Włoch. 1/2 
to zgromadzenia na prawie diecezjal-
nym. Jest to ogromna różnorodność 
charyzmatów, kultur i kontekstów życia 
konsekrowanego. Poprzez przynależ-
ność do Unii stajemy się członkami tej 
różnorodności. Dzięki środkom komuni-
kacji nie ma już granic, można się kon-
taktować z różnych stron świata z sie-
dzibą UISG, słuchać bezpośrednio kon-
ferencji, zadawać pytania. Unia pomaga 
w utrzymaniu żywotności zgromadzeń 
poprzez ich odnowę. Żaden instytut nie 
jest samowystarczalny, zgromadzenia i 
ich charyzmaty to odbicie Bożego bo-
gactwa. 
 

Priorytety UISG: 
Być znakiem tej jedności życia zakonne-
go dla Kościoła i świata. 
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Kontynuowanie refleksji nad teologią 
życia konsekrowanego, nad ślubami; 
dialog z Kościołem i ze światem. Jest do 
tego powołana wspólna komisja z 
przedstawicielami Unii zgromadzeń 
męskich. 
 
Formacja formatorek – powtarzany jest 
stacjonarny kurs w Rzymie, w siedzibie 
UISG. 
 
Formacja przełożonych generalnych i 
radnych. Tematyka uzależniona jest od 
zgłaszanych próśb. Spotkania odbywają 
się także w siedzibie UISG. 
 
Komisja Mieszana do spraw edukacji – 
skupia zgromadzenia o działalności 
wychowawczej i nauczycielskiej (Unii 
żeńskiej i męskiej). Co roku odbywa się 
kongres nt. wychowania w szkole. Po-
wstała nowa Komisja Mieszana jako 

pomoc dla zgromadzeń w sprawach 
sądowych dot. nadużyć. 
 
Komisja Prawna. 
Unia prowadzi kilka projektów wspól-
nych: np. przeciwdziałania handlowi 
ludźmi, pomoc imigrantom, ostatnio – 
projekt ekologiczny – „Nadzieja dla pla-
nety ziemia”. 
 

Co mamy robić? 
 
Warto zastanowić się nad kryteriami 
rozeznania co daje przynależność do 
Unii : 
wspólnotowość – włączenie się we 
wspólnotę jest życiodajne. Konfrontacja 
z różnorodnością może potwierdzić to, 
czym żyjemy, może skonfrontować lub 
ubogacić; 
możliwość korzystania z konferencji, 
spotkań, tematów np. proces przygoto-
wania kapituły; 

możliwość dzielenia się tym, czym żyje-
my. W Polsce dzieje się wiele dobrego, 
a często nie umiemy się tym dzielić; 
pogłębianie naszego charyzmatu w 
relacji do innych charyzmatów poprzez 
konfrontację. Trzeba przezwyciężyć 
barierę językową. Dziś nie jest już trudno 
znaleźć tłumacza; 
Inna jeszcze przeszkoda jest natury 
ekonomicznej. Ceny są w zasadzie 
dostosowane do geografii i liczby sióstr. 
Należy dać sygnał, jeśli te trudności u 
sióstr istnieją. 
 
Po wymianie zdań i oczekiwań  postulo-
wano: 
- utworzenie grupy polsko-języcznej na 
zebraniach plenarnych i spotkaniach 
organizowanych przez UISG; 
- przemyślenie tematyki i komunikacji w 
konstelacji; 
- M. Ewa Korbut jako „osoba do kontak-
tu”.                Za: www.zakony-zenskie.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KS. ADRIAN GALBAS SAC MIANOWANY BISKUPEM 
 

Ks. Adrian Józef Galbas SAC, prowincjał Księży Pallotynów w 
Poznaniu został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka 
biskupem pomocniczym diecezji ełckiej.  
 
Decyzję Papieża ogłosiła dziś w południe Nuncjatura Apostol-
ska w Polsce.  
 
Biskup nominat Adrian Józef Galbas ma 51 lat. Jest doktorem 
teologii duchowości. Studiował też  dziennikarstwo. W czasie 
dotychczasowej posługi pełnił m.in. funkcję prefekta alumnów 
w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w 
Ołtarzewie. Był też proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w 
Poznaniu oraz radcą prowincjalnym. Od 2011 roku pełni funk-
cję przełożonego prowincjalnego pallotyńskiej Prowincji Zwia-
stowania Pańskiego z siedzibą w Poznaniu. 
 
Ks. Adrian Józef Galbas SAC, urodził się 26 stycznia 1968 roku 
w Bytomiu. W 1987 roku został przyjęty do Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego. W latach 1987-1993 studiował w 
Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Śluby wie-
czyste złożył 10 września 1993 roku w Zakopanem, a 7 maja 
1994 r. roku w Ołtarzewie został  wyświecony na kapłana. 
 
 Ks. Adrian Józef Galbas SAC od 1994 do 1995 r. był wikariu-
szem w parafii św. Michała Archanioła w Łodzi. W latach 1995 
– 1998 studiował na KUL-u teologię oraz komunikacje i dzien-
nikarstwo. W latach 1998-2002 pełnił funkcje prefekta w Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie., a od 2002 do 

2005 był radcą w zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego 
w Poznaniu. W latach 2002 – 2003 był też sekretarzem ds. 
Apostolstwa w Częstochowie. W 2003 roku został probosz-
czem parafii św. Wawrzyńca w Poznaniu i był nim do 2011 
roku. Jednocześnie od 2008 do 2011 roku pełnił także funkcję 
radcy w zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Po-
znaniu. 
 

 
 
Ks. Adrian Józef Galbas SAC w 2012 roku otrzymał tytuł dokto-
ra teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. Od 2011 roku jest prowincjałem Prowincji Zwia-
stowania Pańskiego w Poznaniu.              Za: www.episkopat.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SPOTKANIE PRYMASA Z 
OSOBAMI KONSEKROWANYMI 

 

Osoby konsekrowane z archidiecezji 
gnieźnieńskiej gościły w sobotę w 
Gnieźnie na doroczny spotkaniu przed-
świątecznym. Z siostrami, ojcami i 
braćmi zakonnymi opłatkiem przełamali 

się Prymas Polski abp Wojciech Polak i 
abp senior Józef Kowalczyk. 
 
W kilku słowach przed złożeniem życzeń 
abp Wojciech Polak nawiązał do zna-
czenia i wartości żłóbka zachęcając, by 
nie zatrzymywać się tylko na jego sym-
bolicznym i emocjonalnym przesłaniu, 
ale pójść w głąb i dostrzec w nim Wyda-
rzenie, które w swoim niedawnym liście 
apostolskim papież Franciszek zapisał 

wielką literą, chcąc dodatkowo podkre-
ślić jego wagę. 
 
„Bo to jest naprawdę Wydarzenie – 
mówił abp Polak. – Bóg w przychodzą-
cym Jezusie Chrystusie daje nam 
brata, który idzie, aby nas szukać, 
daje nam przyjaciela, który zawsze jest 

blisko i daje nam nade wszystko swoje-
go Syna, który nam przebacza i przynosi 
każdej i każdemu z nas zbawienie i 

http://www.zakony-zenskie.pl/
http://www.episkopat.pl/


10-16 grudnia 2019          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              50/2019 (563)

 5 

odkupienie” – mówił abp Polak zapra-
szając, by właśnie w takim duchu kon-
templować stawiane w naszych kościo-
łach i domach betlejemskie stajenki i 
opowiadaną przez nie tajemnicę Bożego 
Narodzenia. Na doroczne spotkanie 
opłatkowe do Gniezna przyjechali 
przedstawiciele i przedstawicielki zgro-
madzeń zakonnych obecnych w archi-
diecezji gnieźnieńskiej. W przedświą-
tecznym spotkaniu w gnieźnieńskiej 
Kurii uczestniczyli także: abp senior 

Józef Kowalczyk oraz ks. dr Paweł Kiej-
kowski z referatu ds. zakonnych. 
 

 
 

Obecne były siostry pracujące na co 
dzień z dziećmi i młodzieżą, wśród osób 
starszych i ubogich, posługujące w para-
fiach, ośrodkach i domach pomocy spo-
łecznej. Obecni byli również ojcowe i 
bracia – m.in. franciszkanie wraz z po-
stulantami. Wszyscy – jak mówił Prymas 
Polski abp Wojciech Polak – stanowią 
żywą i cenną cząstkę Kościoła i to nie 
tylko przez to, co robią, ale przede 
wszystkim przez samą swoją obecność, 
modlitwę i świadectwo. Za: www.deon.pl    

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

KONGRES 108 MĘCZENNIKÓW 

 
Miłość do Boga i drugiego człowieka potrafi być silniejsza od 
śmierci. Dowodem, potwierdzającym prawdziwość tych słów 
jest ofiara życia 108 błogosławionych męczenników II wojny 
światowej. W najtrudniejszych latach wojennej zawieruchy 
zachowali wartości, którymi kierowali się w życiu. 
 
W dniach 11-12 grudnia 2019 roku w Gdańsku odbył się kon-
gres poświęcony 108 błogosławionym męczennikom II wojny 
światowej. Rok 2019 to nieprzypadkowa data organizacji wyda-
rzenia. Związana jest z 80 rocznicą wybuchu wojny. Warto 
mieć na uwadze, iż Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
ustanowił doktora Karola Nawrockiego – Dyrektora Muzeum II 
Wojny Światowej – pełnomocnikiem do spraw organizacji ob-
chodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
 
Celem kongresu było rozpowszechnienie duchowości 108 
polskich męczenników, zamordowanych podczas II wojny świa-
towej, beatyfikowanych 13 czerwca 1999 roku w Warszawie 
przez św. Jana Pawła II podczas Jego podróży apostolskiej do 
Polski oraz promocja działań na rzecz utrwalania pamięci na-
rodowej. Ponadto temat kongresu korespondował z obecnym 
kryzysem wartości i autorytetów dotykającym przede wszystkim 
ludzi młodych. Poprzez przedstawienie historii duchownych 
oraz świeckich, poświęcających życie dla drugiego człowieka, 
organizatorzy pragnęli zainspirować młodych Polaków do po-
dejmowania ofiarnej posługi na rzecz drugiego człowieka. Po-
przez ukazanie sylwetek 108 niezłomnych wobec agresji oku-
panta ludzi, organizatorzy kongresu – Dom Zakonny Zakonu 
Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej w Gdańsku 
oraz Muzeum II Wojny Światowej – ukazali siłę i chart ducha 
polskich bohaterów. 
 
Pierwszy dzień kongresu rozpoczął się uroczystą Eucharystią 
w kościele Chrystusa Króla w Gdańsku. Mszy świętej przewod-
niczył Metropolita Gdański JE abp Sławoj Leszek Głódź, nato-
miast słowo do zebranych skierował br. Zdzisław Duma – 
gwardian gdańskich kapucynów. Po Eucharystii odsłonięty 
został pomnik bł. Księdza Franciszka Rogaczewskiego, który 
posługiwał w tutejszej parafii. Poprzez upamiętnienie tego 
niezłomnego kapłana gdańszczanie oddali hołd swojemu pa-
sterzowi-męczennikowi. 
 
Po zakończeniu uroczystości związanych z odsłonięciem po-
mnika uczestnicy kongresu udali się do Muzeum II Wojny Świa-
towej, gdzie miały miejsce debaty. Część panelową otwarli 
wspólnie: Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, br. Tomasz Żak – Minister 
Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji 
Krakowskiej oraz Karol Nawrocki – Dyrektor Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku. Podczas gali otwarcia został odczytany 
list Pana Jacka Sasina – Wiceprezesa Rady Ministrów oraz 
Ministra Aktywów Państwowych skierowany do organizatorów 
oraz uczestników kongresu. 
 

 
 
W pierwszym dniu kongresu odbyło się siedem paneli dysku-
syjnych, w których wzięło udział prawie 30 prelegentów. Całość 
wydarzeń dnia zwieńczył koncert Jazzowe Zaduszki Między 
Nami – Movie. 
 
Drugi dzień kongresu rozpoczęła uroczysta Eucharystia spra-
wowana w kościele św. Jakuba w Gdańsku. Mszy świętej 
przewodniczył oraz homilię wygłosił br. Tomasz Żak. Również 
w tym dniu nie brakowało ciekawych debat. W ośmiu panelach 
dyskusyjnych uczestniczyło ponad 30 prelegentów reprezentu-
jących różne środowiska i światopoglądy. 
 
Błogosławieni męczennicy to nie tylko postaci do podziwiania, 
ale ludzie z krwi i kości, którzy dzięki swojej wierze i miłości w 
trudnych latach wojny dawali innym  światło nadziei. To światło 
również i nam może oświetlać drogę i wskazywać jak mamy 
dobrze żyć w naszych czasach. – Tłumaczył br. Mateusz Ma-

giera – Rzecznik Prasowy Zakonu Braci Mniejszych Kapucy-
nów – Prowincji Krakowskiej. 
 
Ciekawym akcentem kończącym Kongres 108 Błogosławio-
nych Męczenników II Wojny Światowej była projekcja filmu 
„Modlitwa o Polskę – Z Ziemi Podlaskiej”.  Za: www.kapucyni.pl  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.deon.pl/
http://www.kapucyni.pl/
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NOMINACJA PROFESORSKA 
O. JACKA PAWLIKA SVD 
 
12 grudnia 2019 roku w Pałacu Prezy-
denckim w Warszawie odbyła się cere-
monia wręczenia przez Prezydenta RP 
nominacji profesorskich. Jednym z no-
minowanych był o. prof. Jacek Pawlik 
SVD. 
 
O. Jacek jest etnologiem i teologiem, 
byłym misjonarzem w Afryce (Togo). 
Obecnie jest wykładowcą na Wydziale 
Teologii Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie (Katedra Nauk 
o Rodzinie) oraz w Misyjnym Semina-
rium Duchownym Księży Werbistów w 
Pieniężnie. 
O. Jacek Pawlik przyjął święcenia ka-
płańskie w Pieniężnie w 1978 roku. 
Przez 4 lata pracował w Togo. W latach 
1983–1988 odbył studia specjalistyczne 

z zakresu antropologii społecznej i kultu-
rowej na Université René Descartes – 
Paris V, na Université Paris III (Nouvelle 
Sorbonne) oraz w École des Hautes 
Études en Sciences Sociales. 
 

 
 
W 19 88 roku uzyskał stopień naukowy 
doktora na podstawie rozprawy La mort: 
expérience d’un peuple. Études des rites 
funéraires des Bassar du Nord-Togo 

(Śmierć: doświadczenie ludu. Badania 
obrzędów pogrzebowych Bassar na 
północy Togo). Był zatrudniony w wielu 

placówkach akademickich we Francji i w 
Niemczech. 
 
W 1999 został adiunktem Wydziału 
Teologii Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie. W 2007 na 
podstawie dorobku naukowego oraz 
rozprawy pt. Zaradzić nieszczęściu. 
Rytuały kryzysowe ludu Basari z To-
go otrzymał na Wydziale Historycznym 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu stopień doktora habilitowane-
go nauk humanistycznych w zakresie 
etnologii. W 2008 został profesorem 
nadzwyczajnym oraz prodziekanem ds. 
nauki Wydziału Teologii UWM (funkcję 
tę pełnił do 2010). W latach 2014–2016 
był dziekanem Wydziału Teologii Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 
 
Obecnie mieszka w Domu Misyjnym św. 
Wojciecha w Pieniężnie. (ADM) 

Za: www.werbisci.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SPOTKANIE OPŁATKOWE SIÓSTR DIECEZJI OPOLSKIEJ 
 
W sobotę 14 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe Sióstr 
Zakonnych diecezji opolskiej. Tym razem opłatkowej gościny 
udzieliły Siostry Elżbietanki z Nysy.  
 
Spotkaliśmy się w domu, który założyła Maria Luiza Merkert. 
Dom pod wezwaniem św. Elżbiety jest domem dla sióstr eme-
rytek. W trosce o starsze i chore siostry i za względu na nie-
zdrowy klimat w śródmieściu, Maria Luiza Merkert w 1871 roku 
zakupiła poza miastem budynek, który został przystosowany do 
potrzeb sióstr. W latach 1891 – 1892 Dom Świętej Elżbiety 
rozbudowano. 
 
O godzinie 10.00 biskup pomocnicy diecezji opolskiej Rudolf 
Pierskała, który wygłosił również okolicznościowe kazanie. Po 
Mszy św. Siostry Elżbietanki przygotowały inscenizację o św. 
Elżbiecie i jej posługę ubogim. 
 
Następnie spotkaliśmy się w sali, gdzie po odśpiewaniu kolędy 
„Wśród nocnej ciszy” ks. biskup poświęcił opłatki. Kolejnym 
punktem programu było połamanie się opłatkiem i złożenie 
życzeń na Boże Narodzenie. W czasie poczęstunku była oka-

zja, by wspólnie śpiewać kolędy. W spotkaniu opłatkowym 
brało udział pod 100 sióstr zakonnych. 
 

 
 
Ks. Bp Rudolf na zakończenie podziękował S. Referentce Jo-
lancie SSpS i wikariuszowi biskupiemu O. Błażejowi OFM za 
organizowanie comiesięcznych dni skupienia oraz spotkania 
opłatkowego. Również ks. Biskup podziękował Siostrom Elż-
bietankom za przyjęcie do swojego domu zakonnego. Błogo-
sławieństwem zakończyliśmy tegoroczne spotkanie opłatkowe. 

O. Błażej Kurowski OFM, wikariusz biskupi  

____________________________________________________________________________________________________________________
 
 

FIESTA NAVIDAD HISPANOAMERICANA 
U FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE 
 
Przy Bazylice Franciszkanów w Krako-
wie istnieje i działa już ponad 23 lata 
wspólnota „Msza po hiszpańsku”. Grupę 
tę tworzą Latynosi, przedstawiciele 
różnych krajów Ameryki Południowej i 
Środkowej, a także Hiszpanie.  
 
Oprócz comiesięcznych Mszy Świętych 
w języku hiszpańskim w każdą drugą 
niedzielę miesiąca i spotkań integracyj-
nych, kilka razy w roku organizuje się 
większe wydarzenia i atrakcje dla osób 
hiszpańsko języcznych.  

 
 
W ostatnią niedzielę, 8 grudnia 2019 r., 
w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP po  Mszy Świętej po hiszpańsku, 
miała mejsce tzw. Fiesta Navidad Hi-
spanoamericana (Hiszpańsko-
amerykańskie Święto Bożego Narodze-

nia). Złożyło się na to tzw. Las Posadas-
[1], także tańce takie jak Tango i Fla-

menco, śpiewy viliancicos (kolędy – 
pastorałki), którym towarzyszył zespół 
boliwijsko-peruwiański, San Nicolas lub 
Papa Noel z Hiszpanii (św. Mikołaj) z 
dobrymi prezentami. Był też akcent 
polski, poświęcenie i łamanie się opłat-
kiem (oblea) a przy tym składanie sobie 
życzeń. Niesamowitą atrakcją, zwłasz-
cza dla dzieci była tzw. piñata[2], a po 

niej degustacja dań i przysmaków Ame-
ryki Południowo-Środkowej, łącznie z 
dobrą oryginalną kawą kolumbijską – 
Café Colombiano. Wszystko odbywało 
się w radosnej i rodzinnej atmosferze.  

Ryszard Jarmuż OFMConv       

http://www.werbisci.pl/
https://www.franciszkanie.pl/artykuly/krakow-fiesta-navidad-hispanoamericana-u-franciszkanow#_ftn1
https://www.franciszkanie.pl/artykuly/krakow-fiesta-navidad-hispanoamericana-u-franciszkanow#_ftn2
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[1] W Meksyku w okresie Adwentu, 

przed świętami Bożego Narodzenia jest 
tradycją organizowanie tzw. Las Posa-
das. Trwają one przez 9 dni w kolejne 

grudniowe wieczory od 16 grudnia aż do 
Wigilii i mają symbolizować 9 miesięcy 
podczas, których Matka Boża była w 
stanie błogosławionym oraz jej wędrów-
kę z Józefem do Betlejem i szukanie 
schronienia, miejsca na narodziny Syna 
Bożego to jest Jezusa. Wedle tradycji 
tłum gości ma chodzić od domu do 
domu i prosić o schronienie (hiszp. 
posada). Chodzi się czasem w jasełko-
wych przebraniach, czasem z figurkami 
przedstawiającymi Maryję i Józefa, 

jednakże zawsze z tradycyjną piosenką, 
podczas której swoje kwestie mają 
proszący o gościnę oraz ci, których się 
o nią prosi. Gospodarze dwa razy go-
ściny odmawiają, ale za trzecim wpusz-
czają w końcu do środka i zapraszają 
do wspólnej biesiady (może być też tak, 
że prosi się w trzech domach, z których 
dwa pierwsze okazują się mało gościn-
ne w przeciwieństwie do ostatniego). 
Biesiada polega tradycyjnie na wspól-
nym spożywaniu tamales oraz atole, a 
także na rozbijaniu tzw. piñaty. 
 
[2] Piñata – popularna w Meksyku, 

szczególnie przed świętami Bożego 

Narodzenia, zabawa polegająca na 
rozbiciu z zawiązanymi oczami kijem 
wiszącej pod sufitem kuli wypełnionej 
słodyczami. Piniata w Meksyku ma  
typowy kształt – siedmioramiennej 
gwiazdy. Każdy z jej czubków symboli-
zuje jeden z siedmiu grzechów głów-
nych. Zawiązane oczy oznaczają ślepą 
wiarę w Boga, zaś kij do rozbijania Piña-
ty, to Chrystus, który za pomocą swojej 
siły pomaga nam unicestwić siedem 
grzechów głównych i zesłać na nas 
deszcz łask, które symbolizują słodycze 
wysypujące się z rozbitej Piñaty, jako 
nagroda.       Za: www.franciszkanie.pl

  
 

 
 
 

Refleksja tygodnia 
 
 

 

 

ROLA PRZEŁOŻONEGO WE WSPÓLNOCIE 
Fragmenty wystąpienia Ś.P. O. Stanisława Podgórskiego CSsR na zebraniu plenarnym KWPZM 11 października 1977 r. ,  

publikowane w związku ze śmiercią O. Stanisława 
 
WSTĘP - Dlaczego nowy model władzy? 

 
Koncepcja przełożeństwa i posłuszeństwa zakonnego, przez 
wiele wieków dość sprecyzowana i stabilna, uległa w ciągu 
ostatnich lat daleko idącym przeobrażeniom. Zmiany te doko-
nały się po części samorzutnie, jako wynik gwałtownie przebie-
gającej ewolucji w zakresie uwarunkowań zewnętrznych a 
także mentalności człowieka, z jakimi mamy do czynienia we 
współczesnym świecie. W wielkiej jednak mierze zmiana kon-
cepcji przełożeństwa i posłuszeństwa postulowana była i przy-
jęta została świadomie, jako logiczny wniosek, wynikający z 
rewizji pewnych teorii, dotyczących pojęcia władzy, praw jed-
nostki, wartości osoby, roli społeczności, zakresu posłuszeń-
stwa i wolności oraz pokrewnych zagadnień. Rewizja ta, doko-
nująca się równocześnie na terenie różnych nauk, głównie: 
socjologii, psychologii, teorii prawa, a także - i to w nie małej 
mierze teologii, wpłynęła w formie konkretnych wniosków czy 
postulatów na prawodawstwo kościelne i zakonne, szczególnie 
w okresie jego pierwszej odnowy na II Soborze Watykańskim, 
mobilizując je do szukania nowych, wyższych form przełożeń-
stwa i posłuszeństwa. 
 
Odmienne w dużej mierze od tradycyjnego ustawienia zakon-
nej władzy i zakonnego, posłuszeństwa, do jakiego nawołują 
współczesne dokumenty Kościoła /por. Perf. Carit. n.3,14; Eccl. 
Sanctas 18; Evang. Testif. 5 i liczne wypowiedzi Pawła VI/ ma 
uczynić te przejawy życia zakonnego bardziej zgodnymi z du-
chem Chrystusa, bardziej godnymi społeczności kościelnej 
oraz bardziej sprawnymi i przydatnymi dla samych rodzin za-
konnych /por. Paweł VI, Do Unii Wyż. Przeł. Zak. Żeńsk. we 
Włoszech, 12.1.1967, AAS 59 /1967/ 131-136/. Spełnienie tych 
nadziel nie przychodzi jednak łatwo, w dwanaście lat po dekre-
cie Perfectae Caritatis nadal mówi się o kryzysie władzy za-
konnej i nadal ten kryzys się dostrzega. Co gorsza, wiele z 
poczynionych eksperymentów w dziedzinie udoskonalenia 
przełożeństwa i posłuszeństwa zakonnego nie tylko nie dopro-
wadziło do spodziewanej odnowy, ale u niektórych osłabiło 
nawet nadzieje, że w tej dziedzinie da się co pozytywnego 

osiągnąć. Jest wiele przyczyn, dla których nowa koncepcja 
przełożeństwa z trudem toruje sobie drogę w mentalności i w 
praktyce codziennego życia współczesnego zakonnika. Nie 
będziemy ich tutaj analizować. Spróbujemy natomiast spojrzeć 
nieco uważniej na sam zaproponowany zakonom i już obowią-
zujący, a z większym lub mniejszym szczęściem realizowany 
model władzy zakonnej, traktując podane w opracowaniu uwagi 
jako rodzaj katalizatora, pobudzającego do osobistych przemy-
śleń i wspólnej dyskusji. 
 
Dość powszechnie - przynajmniej na Zachodzie - wyróżnia się 
dziś w złożonych obowiązkach przełożonego jakby dwa zasad-
nicze resorty czy pola działania. Występuje on bądź jako tzw. 
„animator”, bądź jako „gubernator”. Ścisłe oddzielenie animacji 
od rządzenia możliwe jest tylko w teorii. W praktyce te dwa 
obowiązki władzy zachodzą ściśle na siebie, wzajemnie się 
przenikają, oba są konieczne i od żadnego przełożonego nie 
może się dyspensować. Ponieważ dużo się dzisiaj mówi, 
szczególnie o obowiązku animacji, spróbujemy na tym właśnie 
modelu: animator - gubernator oprzeć obecne rozważania na 
temat posłuszeństwa. 
 

PRZEŁOŻONY „ANIMATOREM” I WYCHOWAWCĄ 

 
Słowo „animacja” od łac. anima-dusza, nie posiadające jak 
dotąd właściwego odpowiednika w języku polskim - oznacza 
świadome i celowe działanie w kierunku wzmożenia poczucia 
wspólnoty i wspólnego dążenia do obranego celu. Działanie to 
dokonuje się obok lub ponad aparatem instytucyjnym, służą-
cym temu samemu celowi, a także przez przepajanie prawnych 
struktur zakonnych tą rzeczywistością nadprzyrodzoną, której 
wspólnota zakonna jest znakiem i której służy. Animacja nie 
przeciwstawia się organizacji prawnej życia wspólnoty i funkcji 
rządzenia. I jedno i drugie służy temu samemu celowi. Co naj-
wyżej poprzez Intensyfikację poczucia wspólnoty i zdynamizo-
wania jej dążenia do celu można by zredukować do minimum 
konieczność posługiwania się aparatem administracyjno-

https://www.franciszkanie.pl/artykuly/krakow-fiesta-navidad-hispanoamericana-u-franciszkanow#_ftnref1
https://www.youtube.com/watch?v=XIroLzuFWLg
https://www.franciszkanie.pl/artykuly/krakow-fiesta-navidad-hispanoamericana-u-franciszkanow#_ftnref2
http://www.franciszkanie.pl/
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prawnym, o którym wiadomo, że musi on być rozbudowany 
przede wszystkim tam gdzie brakuje „ducha”. 
 
Do pełnienia w swojej społeczności funkcji animatora zapro-
szony jest każdy zakonnik. Specjalne jednak możliwości a 
zarazem specjalne obowiązki stwarza na tym polu urząd prze-
łożonego zakonnego. 
 
Posługując się analogią z rolą duszy /animacji/ w stosunku do 
ciała, można powiedzieć, że zwierzchnik zakonny powinien być 
w swoim środowisku takim czynnikiem, który - zróżnicowanej 
jak poszczególne członki w ciele ludzkim - zbiorowości zakon-
nej nadaje organiczną i funkcjonalną jedność oraz tchnie w nią 
jakiś „elan vitale”, przy czym jako „animator” nie posługuje się 
on w tym procesie środkami instytucyjnymi /przepisy reguły i 
wydawane na mocy urzędu polecenia/, lecz działaniem osobo-
wym. Rezygnuje też niejako z zaszczytnego sterczenia na 
szczycie piramidy swego Instytutu, bo to jest miejsce wodza i 
rządzącego. Schodzi do wnętrza tej piramidy i zaczyna działać 
od wewnątrz, „fortiter et suaviter”, jak serce, tłocząc krew w 
cały organizm. 
 

 
O. Stanisław Podgórski podczas Jubileuszu 70-lecia kapłaństwa 

 
Ośrodek jedności, uintensywniający poczucie wspólnoty 

 
Centrum, wokół którego skupia się wspólnota zakonna, jest 
zawsze Chrystus /DZ 1; 15,1/. Widomym jego reprezentantem i 
zastępcą jest w społeczności braci przełożony zakonny. 
 
Uwaga: Do swego rodzaju identyfikacji Chrystusa z przełożo-
nym zakonnym - nie dawno jeszcze tak mocno podkreślanej - 
podchodzimy dziś z wielu słusznymi zastrzeżeniami. Nie zna-
czy to jednak, że idea ta została już całkowicie przekreślona. 
Ma ona głębokie uzasadnienie teologiczne i eklezjalne i Pra-
wodawca Kościelny posługuje się nią nadal w niektórych przy-
najmniej dokumentach dotyczących życia zakonnego /por. np. 
DZ 14,1/. Jeszcze częściej czyni to Papież Paweł VI w swoich 
przemówieniach do zakonników. 
 
Chrystus odchodząc ze świata, prosił dla tych, których pozo-
stawiał, przede wszystkim o jedność: „Aby wszyscy stanowili 
jedno, jak Ty Ojcze we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili 
jedno w Nas” /J 17,21/. Przełożony zakonny jest spadkobiercą 
tego Jezusowego pragnienia jedności i tej Jego troski o jed-
ność. Wie on, że ta jedność jest fundamentem wspólnoty za-
konnej, warunkiem jej aktywności a zarazem „conditio sine qua 
non” osobistego szczęścia członków, ponieważ - jak uczy So-
bór Wat. II-gi „człowiek nie może się odnaleźć w pełni inaczej, 
jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego” /KDK  
24/. Stara się więc, wszelkimi sposobami zgromadzić swoich 
braci wokół Chrystusa, w bratniej KOINONIA - miłości, wierząc 

w słowo Pana, że gdzie dwóch, lub trzech jest zgromadzonych 
w Jego imię, tam i On jest pośrodku nich. 
 

Jedność, do której zachęca i nawołuje jest wzorowana na jed-
ności Trójcy Przenajświętszej - jak to zresztą podkreślił Chry-
stus, modląc się w wieczerniku /J 17. 21-23/ - czyli jest jedno-
ścią akceptującą różność osób, z ich cechami wrodzonymi i 
nabytymi, z różnicą uzdolnień i charakterów, z różnolitością 
charyzmatów i łask. 
 
Przełożony powinien wiedzieć, że tej różnorodności darów nie 
należy niwelować, że trzeba ją każdemu pozostawić, bo tylko w 
ten sposób ubogaceni zostaną wszyscy. Należy tylko przepoić 
tę wielość jednym Duchem, w którym wszyscy zgodnie wołają 
do Boga: Abba-Ojcze, a w sobie odkrywają braci. Wzorem 
takiej jedności jest wspólnota rodzinna: trwała, płodna, wyraża-
jąca się we wzajemnej miłości i pomocy, choć z natury zakłada-
jąca tyle zasadniczych różnic. W istniejącej na jej wzór rodzinie 
zakonnej przełożony jest tym, wokół którego - w zastępstwie 
Chrystusa - ogniskuje się wszystko, który rządzi jej działalno-
ścią, który przede wszystkim strzeże jej chrześcijańskiego, 
nadprzyrodzonego profilu. 
 
Jako animator powinien to robić świadomie, z przekonaniem, a 
nawet zapałem, jednakże przy pomocy środków dalekich od 
administracyjnego komenderowania. 
 
Principium dynamizujące wspólnotę i jej działanie 

 
Animacja - zgodnie ze swą naturą - nie próbuje podporządko-
wać sobie kogokolwiek administracyjnie. Chce tylko prowadzić 
do rozwoju osoby, a przez osobę i społeczności, z którą się 
kontaktujemy. Będąc jednak formą rządzenia, musi - podobnie 
jak działalność instytucjonalna - zabiegać o ład i wzrost życia 
poszczególnych członków i całej wspólnoty oraz na swój spo-
sób dynamizować ich aktywność, nawet w dziedzinie czysto 
naturalnej. 
 
Specjalnie natomiast i jakby z predylekcją dotyka ona warstwy 
nadprzyrodzonej życia zakonnego, A  warstwa ta, wyjęta z 
zasięgu działalności administracyjnej, tak mocno dziś podkre-
śloną wolnością sumienia, czeka - bardziej niż kiedykolwiek na 
światłą radę i pomocną rękę. Animacyjne działanie przełożone-
go zdąża więc przede wszystkim do tego, by całe życie i dzia-
łalność wspólnoty zakonnej przepoić nadprzyrodzonością, 
duchem Chrystusowego braterstwa i miłości oraz wierności dla 
idei Założyciela, by ją „zakotwiczyć w Absolucie” - jak się pięk-
nie wyraził Paweł VI w jednym ze swoich przemówień /por. 
Charyzmat życia zakonnego, s. 37/. Przecież nie co innego 
stanowi o „być lub nie być” zakonów, tylko właśnie to. „W tro-
sce o przeprowadzenie odnowy zgromadzeń, musicie przede 
wszystkim zadbać o stronę duchową waszych zakonników” - 
upomina Paweł VI Przełożonych /por. Charyzmat, s. 86/. 
 
Można oczywiście i trzeba ustanowić w Instytucie zakonnym 
ludzi, którzy obdarzeni tytułem „ojca duchownego” skierują 
szczególną uwagę na ten odcinek życia. Ale czy nie jest to 
również i chyba w pierwszym rzędzie najświętszym obowiąz-
kiem przełożonego? 
 
Podobnie jak z życiem duchowym wspólnoty ma się rzecz i z 
działalnością apostolską Instytutu. Doskonale może zorgani-
zowana administracyjnie woła i ona o pogłębienie duchowe o 
zdynamizowanie łaską i duchem służby, by w ten sposób „za-
pał apostolski członków wyrastał z ducha oddania się Chrystu-
sowi i był podporządkowany trosce o doskonałość wewnętrzną” 
/Paweł VI, Charyzmat s. 86/. 
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Domena nadprzyrodzonego wzrostu w Chrystusie tak jedno-
stek jak i Instytutu oraz przepajanie wiarą i miłością jego apo-
stolskiej posługi to najszerszy i najwdzięczniejszy teren działa-
nia przełożonego jako animatora. Obowiązek „animacji”, do 
jakiego wzywa się współczesnego przełożonego nie jest obo-
wiązkiem łatwym. Żeby go dobrze pełnić nie wystarcza sama 
wiedza czy nawet cnota. 
 
Ponieważ działa się tu przede wszystkim własną osobą, osoba 
ta winna odpowiadać przynajmniej pewnym fundamentalnym 
postulatom natury charakterologicznej i duchowo-moralnej. 
 
„Fizjognomia” dobrego animatora. Osobowość i indywidu-
alność 

 
Przydałaby się tu bardzo dojrzała osobowość i skrystalizowana 
Indywidualność o uzdolnieniach przywódcy, bo tylko taki czło-
wiek zaciekawia, imponuje, skupia wokół siebie, ma wpływ i 
posłuch oraz rodzi chęć naśladowania. 
Charyzmat tworzenia z obcych ludzi „rodziny” 

 
Osobę animatora powinno charakteryzować trwałe ukierunko-
wanie na drugiego człowieka. Nawet jego osobiste dążenie do 
Boga i do świętości nie może biec obok braci, ale poprzez 
spotkanie z nimi, w swej świadomie akceptowanej, plurali-
stycznej „KOIDONIA”, w której jednocześnie odkrywa się czło-
wieka i Boga /1 J 4, 12-20/. To spotkanie z drugimi musi mieć 
charakter daru z siebie - bo tylko w ten sposób można otrzy-
mać drugich w darze. Stąd to ciągłe „udzielanie” się innym, tak 
charakterystyczne dla całej animacji, to ciągłe „bycie do dyspo-
zycji” przy równoczesnym nie zawłaszczaniu daru drugich, ale 
spożytkowaniu go dla dobra całej wspólnoty - rodziny. Mało jest 
niestety takich ludzi uczulonych nie na „ja”, ale na „ty” i umieją-
cych z owych „ty” budować braterskie i Boże „my”. 
 
Intensywne życie nadprzyrodzone 
 

Przełożony zakonny, powołany jest do tego, by jednoczył i 
inspirował powierzonych sobie braci do zaakceptowanej 
wspólnie formy życia nadprzyrodzonego, wyrastającego z wiary 
i na wierze bazującego. Musi więc sam w wysokiej mierze 
posiadać to, co pragnie innym przekazać. 
 
Na pierwszym miejscu będzie to głęboka, wyrażająca się w 
życiu wiara. Będzie to szczere, osobiste poszukiwanie Boga, 
jakieś nie tuzinkowe życie wewnętrzne, modlitwa, praca, umar-
twienie, wierność zaciągniętym przez profesję zobowiązaniom. 
Przekonanie i przywiązanie do własnego zakonu 
 
Jak można innych zaprosić do domu, gdy się samemu tego 
domu nie ma? Gdy się we własnym Instytucie czuje źle i obco? 
Gdy się nie wierzy w sensowność ozy w przyszłość takiego 
właśnie ideału, który się objęło ślubami? Animator dominikanin 
musi wierzyć i kochać dominikanów, animator franciszkanin - 
franciszkanów, a animator redemptorystów - redemptorystów. 
 
Pewien poziomu wiedzy religijnej i doświadczenia życiowego 

 
Mało kto ma wiedzę własną i lepiej na nią nie liczyć. Przełożo-
ny musi dużo wiedzieć. Szczególnie z teologii, a przydałoby się 
i coś więcej. Studium bogaci, daje większą pewność siebie i 
możliwość służenia innym. „Pilnej nauki” - upominał Paweł 
Tymoteusza /1 Tm 4,16/. Tym bardziej to aktualne, bo przecież 
animacja to nie tylko przykład i zachęta. Często trzeba pou-
czyć, wytłumaczyć, rozwiązać trudności. Nie znaczy to, że 
animator będzie narzucał innym swój sposób myślenia i widze-
nia rzeczywistości. On pomaga raczej każdemu i jednostce i 
wspólnocie, do odnalezienia drogi własnej. Ale właśnie tu przy-

datna jest wiedza. Doświadczenie życiowe uzupełnia teorie, 
uziemia abstrakcje. Trzeba je skrzętnie gromadzić. Szczęśliwy 
przy tym, kto umie się uczyć na własnych błędach. 
 
FORMY SŁUŻENIA „ANIMACJĄ” DRUGIM 

 
Oddziaływanie autorytetem osobowość i stylem życia, atrakcyj-
nością dobrego przykładu 

 
Władza wypływająca z osobistych wartości przełożonego, w 
wielkim stopniu podtrzymuje i umacnia władzę płynącą z urzę-
du. Niegodny lub mierny przełożony, choć nie traci przez to 
samo przysługujących mu uprawnień, to jednak osłabia ich 
wpływ i utrudnia podwładnym posłuszeństwo. 
 
Musi więc przełożony działać własnym przykładem, podobnie 
jak Chrystus, którego reprezentuje. „Przykład dałem wam, 
abyście jak ja uczyniłem tak i wy czynili” /J 13,15/. Paweł sobie 
stawia za wzór zgodnego z Ewangelią postępowania /Flp 3,17; 
4,9; i Kr 4,16/ i takiego świadectwa osobistego przykładu do-
maga się od Tymoteusza /1 Tym 4,12/ i od Tytusa /Tyt 2, 7-8/. 
A  Piotr przestrzega zwierzchników: „Nie bądźcie jak ci, co 

ciemiężą gminy - ale jako żywe przykłady dla stada” /1 P 5,3/. 
Warto by każdy przełożony odczytywał sobie często zapisane u 
Mateusza /r. 23/ Jezusowe „biada”, rzucone na przełożonych 
ludu i uczonych w Piśmie, którzy stawiając niesłychanie wyso-
kie wymagania innym, sami palcem nie chcieli tknąć tych cięża-
rów. „Vae nobis ad quos phariseorum vitia transierunt” - ubole-
wał św. Hieronim. Pisma Ojców Kościoła pełne są lapidarnych 
tekstów na temat obowiązku dobrego przykładu ze strony prze-
łożonych. Być może ci ludzie bardziej wyczuleni byli na auten-
tyzm niż my dzisiaj. Choć i dzisiejsi podwładni znużeni pustymi 
deklaracjami ideowymi, które słyszą na co dzień, doskonale 
odróżnić potrafią czy ze wezwaniem do ascezy zwierzchnika 
stoi jego własne życie. 
 
Zresztą u przełożonych o kwestionowanym morale tych we-
zwań nie będzie. Nie ośmieli się po prostu stawiać żądań, do 
których sam nie dorósł. Po co się ośmieszać? Nie znaczy to, że 
animować może tylko święty. Pokorne przyznanie się przez 
przełożonego do własnej słabości, cierpliwe znoszenie siebie, 
codziennie na nowo podejmowana walka ze sobą samym - o 
wiarę, o autentyzm, o cierpliwość, o szczerość – nie ujdą by-
strym oczom współbraci. I mogą stać się dla nich wzorem i 
zachętą. 
 
Słowo 

 
Dawniej przełożony był tym, który najczęściej łamie w klaszto-
rze milczenie, który najwięcej mówi. Ileż przemów, konferencji, 
kapituł i homilii ciążyło na biedaku. Dziś w dużej mierze uwol-
niono od tego zwierzchników. Czy z pożytkiem? Bo jednak ktoś 
w Instytucie mówić musi. Przełożony - animator będzie się 
także posługiwał słowem. Niech przede wszystkim nie ucieka 
od mówienia wtedy, gdy nakazują mu to przepisy lub zwyczaje 
Instytutu. Albo sprawa! Ale nie zgrzeszy, gdy będzie także 
otwierał usta częściej. I do wspólnoty i do poszczególnych 
współbraci, szczególnie tych słabych, skwaszonych, wyobco-
wanych, z którymi nikt nie ma ochoty rozmawiać. 
 
Słowo jest również trudne jak przykład. Można nim pomóc, 
można zaszkodzić. Niech próbuje mówić tak, by siejba wze-
szła. 
 
Umiejętne posługiwanie się środkami instytucjonalnymi 

 
Przełożony animator nie przestaje być przełożonym – zarząd-
cą. Ma on do dyspozycji cały arsenał środków administracyjno-
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prawnych, do których nie wolno mu sięgać. Trzeba się tylko 
nimi posługiwać umiejętnie. W tym wypadku jako pomocą do 
tworzenia jedności we wspólnocie i inspirowania członkom 
przekonania do życia zakonnego, zapału i energii – działaniu. 
Współczesne prawodawstwo zakonne wielu strukturom instytu-
cjonalnym ma właśnie ten animacyjny charakter. Wykorzystać 
to … 
 
Trudności i niebezpieczeństwa 

 
Zakończmy rozważania o roli przełożonego jako animatora 
wyliczeniem pewnych trudności i niebezpieczeństw, jakie ta funk-
cja niesie. 
A  więc: 

- przeakcentowanie zabiegów animacyjnych na niekorzyść 
właściwego rządzenia; 
- zacieśnienie animacji do pewnych wycinków życia duchowe-
go, budowanie kapliczek dewocyjnych zamiast brania w siebie i 
przekazywania innym szerokiego podmuchu Ducha; 
- nieskuteczność animacji w stosunku do pewnych jednostek 
lub grup, które albo źle znoszą wszelką ingerencję w ich osobi-

ste życie duchowe, albo są tak gruboskórne, że subtelne za-
biegi animacyjne okazują się względem nich absolutnie bez-
skuteczne; 
- brak przełożonych, którzy są dostatecznie bogaci duchowo, 
teologicznie przygotowani i dydaktycznie uzdolnieni, by mieli co 
przekazać i wiedzieli jak to zrobić; 
- przerost obowiązków typu organizacyjno-administracyjnego, 
obciążających współczesnego przełożonego i nie zostawiają-
cych mu ani czasu ani sił na zabiegi animacyjne. 
 
Oto co w najogólniejszym skrócie powiedzieć można o roli 
przełożonego jako animatora. Nie jest on przecież równocze-
śnie „gubernatorem” rządzącym powierzonym sobie Instytutem. 
Przypatrzmy się z kolei tej jego roli i wynikającym z niej obo-
wiązkom.  
 
Pełny tekst wystąpienia  Ś.P. o. Stanisława Podgórskiego 
CSsR Czytelnicy znajdą na www.zyciezakonne.pl w za-
kładce Referaty, Konferencje, Artykuły w dziale Teologia 
życia konsekrowanego 
 

 
 

 
 

  Wiadomości zagraniczne  
 

 
 

 

 

PAPIEŻ U JEZUITÓW O ŹRÓDŁACH SWOJEJ DUCHOWOŚCI  

 
 

W dniu 50. rocznicy święceń kapłańskich 
papież Franciszek przybliżył dzieło swo-
jego mistrza duchowego o. Angela Fiori-
to, argentyńskiego jezuity, który zmarł w 
2005 roku. Spotkanie prezentujące jego 
pisma odbyło się w Kurii Generalnej 
Towarzystwa Jezusowego. 
 
Ojciec Święty zaprosił do wejścia w 
samo serce swojej duchowości. Pisma 
o. Fiorito zostały opracowane przez o. 
José Luisa Narvaję i wydane przez pe-
riodyk La Civiltà Cattolica. 
 

Papież podzielił się wieloma osobistymi 
wspomnieniami i obserwacjami, ukazu-
jąc swojego duchowego przewodnika 
jako „cierpliwego i pełnego szacunku 
mistrza dialogu i rozeznania”. Zwrócił 
uwagę, że o. Fiorito niewiele mówił, ale 
posiadał ogromną zdolność słuchania. 
Obdarzony był trzema szczególnymi 
łaskami: po pierwsze ignacjańskim ma-
gis czyli zdolnością budzenia wielkich 
pragnień, następnie darem rozeznawa-
nia duchów pozwalającym na rozróżnia-
nie wewnętrznych poruszeń serca pro-
wadzących w stronę dobra lub zła. Trze-
cią łaską była miłość dyskretna (charitas 

discreta) obdarzająca wewnętrzną siłą 
do opowiedzenia się w duchowej walce 
po stronie Królestwa Bożego. 
 
Zdaniem Franciszka był obdarzony 
charyzmatem proroctwa, w znaczeniu 
dobrego komunikowania o Bożych da-
rach otrzymywanych w życiu. Ostatnie 
spotkanie z ojcem Angelem niedługo 
przed jego śmiercią uświadomiło Papie-
żowi, że posiadał on również „dar łez” 
będący wyrazem duchowego pociesze-
nia. Fiorito nie uczył tylko poprzez słowa, 
ale również poprzez dzieła miłosierdzia. 

http://www.zyciezakonne.pl/
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„Z pism Fiorita wypływa duchowe miło-
sierdzie: pouczenia dla tego, kto nie wie, 
dobre rady dla tych, którzy ich potrzebu-
ją, uwagi dla błądzących, niosą pocie-
szenie smutnym oraz pomagają w za-
chowaniu cierpliwości w strapieniu «bez 
dokonywania w takich momentach ja-
kichkolwiek zmian», jak mówi św. Igna-
cy. Wszystkie te łaski łączą się i stresz-
czają w wielkim dziele miłosierdzia du-
chowego, jakim jest rozeznanie. Ono 
uzdrawia nas z najsmutniejszej i najbar-
dziej godnej współczucia choroby: ze 
ślepoty duchowej, która nie pozwala 
rozpoznać czasu Boga, czasu Jego 
nawiedzenia“. 
 
Papież przedstawił również kilka aspek-
tów osobowości o. Fiorito jako „dobrego 
mistrza”, który dostrzega znaki czasu i 
jest uważny na to, co Duch mówi Ko-
ściołowi. Był ponadto człowiekiem peł-
nym szacunku dla innych, nie upominał, 

nie był zazdrosny, nie osądzał i zacho-
wywał ogromną cierpliwość. Potrafił 
zachować zdrowy dystans, kiedy mówiło 
mu się o różnych sprawach, nie dlatego, 
że się nie interesował, ale po to, aby dać 
przestrzeń dla słuchania, aby każdy czuł 
się wolny w komunikowaniu. Nie wyda-
wał wtedy sądów i nie przekazywał na-
pomnień. Był przez to wielkim „deideolo-
gizatorem”, również z znaczeniu wspól-
notowym, ponieważ budził ducha dobre-
go dialogu ze sobą samym, z innymi 
oraz z Panem Bogiem. 
 
Franciszek nazwał swojego ojca du-
chownego „farmaceutą duszy”, nie w 
znaczeniu podawania leków według 
gotowej receptury, ale wydobywani „z 
szuflad swojej apteki” rzeczy nowe, 
płynące wprost od Ducha Świętego w 
odpowiedzi na głębokie pytania i żarliwe 
pragnienia różnych osób. Ludzie korzy-
stający z posługi o. Fiorito odkrywali 

prawdziwe skarby w jego dyskretnych 
wskazaniach, które ich ukierunkowywały 
i pozwalały przynosić owoce w przyszło-
ści. Fiorito nie był nigdy zazdrosny o 
swoje myśli i notatki. Dzielił się bezinte-
resownie dorobkiem swojego intelektu 
oraz pióra. Obdarzony był ogromną 
cierpliwością. Nie czekał na natychmia-
stowy efekt. Szanował procesy i rytm 
działania Pana Boga w życiu konkret-
nych ludzi. 
 
„Mam nadzieję – powiedział na zakoń-
czenie Franciszek, że poprzez wydanie 
tych pism spełni się wielkie marzenie: 
zapuszczą one korzenie, zakwitną oraz 
wydadzą owoc w życiu wielu osób, które 
będą się karmić łaską otrzymaną przez 
niego i którą umiał dyskretnie przekazy-
wać, udzielając i komentując Ćwiczenia 
duchowe”.                   Za: www.deon.pl

  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

ŚWIĘCENIA BISKUPIE 
O. MIKOŁAJA LUCHOKA OP 
 
We wtorek, 10 grudnia 2019 r. w kate-
drze pw. św. Marcina w Mukaczewie, na 
Zakarpaciu odbyła się uroczystość świę-
ceń biskupich o. Mikołaja Luchoka OP. 
 
Z tej okazji episkopat obrządku łaciń-
skiego Kościoła katolickiego na Ukrainie 
zgromadził się w Mukaczewie. Wraz 
z biskupami Eucharystię koncelebrowało 
wielu księży z całej Ukrainy i świata. 
W uroczystości wzięli udział hierarcho-
wie Ukraińskiego Kościoła Greckokato-
lickiego wraz z biskupami prawosław-
nymi. Licznie reprezentowany był Zakon 
św. Dominika. Do Mukaczewa przyje-
chali bracia z Wikariatu Ukrainy, 
z Prowincji Polskiej i Słowackiej, a także 
z Wikariatu Węgier. 
 
Głównym konsekratorem był abp Clau-
dio Gugerotti, Nuncjusz Apostolski 
na Ukrainie, a współkonsekratorami —
 metropolita lwowski, abp Mieczysław 
Mokrzycki i ordynariusz diecezji muka-
czewskiej, bp Antal Majnek OFM. 

Podczas homilii abp Claudio Gugerotti 
zwrócił m.in. uwagę na różnorodność 
kulturową i językową tego regionu, gdzie 
razem z Ukraińcami żyją tu Węgrzy, 
Słowacy i Niemcy. 
 

 
 
Do tego faktu odwołał się także 
bp Mikołaj, który w swoim słowie 
na koniec mszy św. stwierdził, że: „Cięż-
ka to robota być dobrym pasterzem! 
Stojąc na uroczystości już to czułem. 
Kiedy byłem dzieckiem, zastanawiałem 
się, dlaczego rozumiem wszystkich, 
a nie wszyscy mnie rozumieją. Ponieważ 
rozumiałem zarówno węgierski, jak 
i niemiecki… Jesteśmy rozdzieleni, 
grzech pierworodny nas rozdzielił. 
Ale Duch Święty jednoczy nas! We mnie 
jest siedem narodowości.” 

Diecezja mukaczewska należy 
do metropolii lwowskiej obrządku łaciń-
skiego i obejmuje parafie i inne struktury 
kościelne obwodu zakarpackiego. 
W 1993 r. św. Jan Paweł II założył Ad-
ministraturę Apostolską Zakarpacia, 
której administratorem mianował ówcze-
snego Nuncjusza Apostolskiego 
na Ukrainie bp. Antonio Franco. Jego 
następcą został bp Antal Majnek OFM. 
A z chwilą erygowania samodzielnej 
diecezji w Mukaczewie (27 marca 2002 
r.) bp Antal został jej pierwszym ordyna-
riuszem i sprawuje te obowiązki do dziś. 
Bp Mikołaj będzie pełnił posługę biskupa 
pomocniczego tej diecezji. 
 
Jako swoją dewizę nowy biskup przyjął 
zawołanie: Miłosierdzie. Wyjaśniając ją 
powiedział, że: „Miłosierdzie jest tym, 
czego najbardziej potrzebuje zraniony 
świat i zranione ludzkie serce. Mo-
je doświadczenie jest takie, że jesteśmy 
bardzo zranieni i potrzebujemy dużo 
miłosierdzia i miłości. Ale Bóg chce dać 
nam to miłosierdzie. I przede wszystkim 
pragnę być otwartym na przyjęcie tego 
miłosierdzia od Ojca i proszę was, aby-
ście byli dla siebie miłosierni. I ja też 
chcę być zawsze miłosierny.” 

 Za: www.info.dominikanie.pl 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

MISJONARZE ŚWIĘTEJ RODZINY OD 30 LAT 
OBECNI NA WYSPIE RAJSKIEGO PTAKA  

 
W dniach 15-17 listopada w Papui Nowej Gwinei odbyły się 
uroczystości związane z 30 rocznicą obecności Misjonarzy 
Świętej Rodziny na wyspie Rajskiego Ptaka. 
 

Główne uroczystości odbyły się w Goroce. Wśród wielu atrakcji 
i ważnych elementów świętowania była oczywiście uroczysta 
Msza św. której przewodniczył ks. bp Darek Kałuża MSF. Or-
dynariusz diecezji Goroka. Miała miejsce zmiana wezwania 
parafii z MB Wspomożenia Wiernych na Świętej Rodziny, by 
jeszcze bardziej zaakcentować naszą obecność. Z tej też oka-
zji zostały wykonane okolicznościowe stuły. Całe świętowanie 
nie mogło się obejść bez tradycyjnego mumu – czyli dania, 
którego głównym składnikiem jest świnia – bardzo cenna w 

http://www.deon.pl/
http://www.info.dominikanie.pl/
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PNG. Obecna była także ekipa filmowa z Polski dokumentująca 
całe obchody jak i pracę naszych misjonarzy. 
 
Obecni byli także goście nie tylko z PNG, ale także i z Polski. 
Wśród nich ci, którzy jako pierwsi w 1989 roku przybyli na wy-
spę – ks. Włodek Burzawa MSF i ks. Stasiu Michalik MSF; a 
także ks. wicegenerał Marian Kołodziejczyk MSF i ks. wicepro-
wincjał Andrzej Tron MSF. Obecnie pracują tam: ks. Stanisław 
Banasiński MSF, ks. Bogdan Cofalik MSF (obaj od początku), 

ks. bp Darek Kałuża MSF, ks. Krzysztof Stachowiak MSF, ks. 
Adam Samsel MSF, ks. Darek Chabraszewski MSF, ks. Robert 
Ablewicz MSF, ks. Damian Szumski MSF, ks. Piotrek Michalski 
MSF (rektor). Ponadto w Papui na przestrzeni tych lat pracowa-
li: ks. Stasiu Czarny MSF (pierwsza ekipa) ks. Kazik Świderski 
MSF, ks. Przemek Wieczorkowski MSF i br. Marian Kłodziński 
MSF. Mamy wielką nadzieję, że na tych nazwiskach lista obec-
ności MSF w tym kraju się nie kończy… 

 Za: www.misjonarzemsf.pl  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PO TRZĘSIENIU ZIEMI JEZUICI 
POMAGAJĄ ALBAŃCZYKOM 

 
Jezuici aktywnie włączają się w pomoc 
poszkodowanym w trzęsieniu ziemi 
Albańczykom. Organizują pomoc chary-
tatywną oraz odwiedzają rodziny, które 
straciły bliskich i dach nad głową. 
 
Trzęsienie ziemi, które pod koniec listo-
pada nawiedziło Albanię, było najsilniej-
szym od 30 lat i spowodowało ogromne 
straty. Zginęło 51 osób, wiele budynków 
zostało zniszczonych, a inne nie nadają 
się do użytku. Ponad 12 tys. osób straci-
ło dach nad głową. W prace nad usuwa-

niem skutków kataklizmu i pomoc po-
szkodowanym zaangażowani są również 
jezuici, którzy w stolicy kraju, Tiranie, 
prowadzą parafię.  
 

 
 
Znajduje się ona w rejonie, gdzie 
wstrząsy spowodowały największe stra-

ty. Dołączyli do nich współbracia ze 
Szkodry, gdzie zakonnicy prowadzą 
szkołę katolicką. Jednym z nich jest 
Polak, Sebastian Lelek SJ. 
 
 „W Tiranie najbardziej ucierpieli miesz-
kańcy osiedla Kombinat, wiele osób 
musiało opuścić swoje domy na skutek 
naruszenia konstrukcji budynków, prze-
nieśli się do specjalnych noclegowni, 
albo do swoich rodzin. Cały czas organi-
zowana jest pomoc, prowadzone są 
różne zbiórki, ale potrzeba także wspar-
cia duchowego i psychicznego, dlatego 
ojcowie odwiedzają poszkodowane 
rodziny na terenie parafii.“ 

 Za: www.vaticannews.va  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

30 LAT „RYCERZA NIEPOKALANEJ” W PARAGWAJU 
 

Trzydzieści lat, tyle właśnie trwa historia czasopisma „Tupãsy 
Ñe’ẽ”. „Tupãsy Ñe’ẽ” w języku guarani, który jest kochany w 
Paragwaju, oznacza „Głos Matki Bożej”. Miesięcznik ten po-
wstał dzięki o. Rufinow Oreckiemu, pierwszemu w Paragwaju 
misjonarzowi z prowincji krakowskich franciszkanów. Osobiście 
nadzorował on wydawanie i rozwój tego miesięcznika od chwili 
jego założenia w 1989 do roku 2005. Kolejni redaktorzy to: o. 
Mieczysław Wilk (2005-2009), o. Łukasz Samiec (2009-2011) 
i o. Andrzej Zbroja (2011-2017). Od roku 2017 redaktorem tej 
hiszpańskojęzycznej wersji „Rycerza Niepokalanej” jest pierw-
szy paragwajski kapłan w misji: o. Cristhian Riquelme. 
 
7 grudnia 2019 roku odbyło się świętowanie 30 lat istnienia 
„Tupãsy Ñe’ẽ”. Była część modlitewna z Mszą świętą i adora-
cją, była część oficjalna z przemówieniami i wręczeniem oko-
licznościowych pamiątek, a także część rekreacyjna. W spo-
tkaniu uczestniczyli także misjonarze, na czele z o. Jackiem 
Orłem, delegatem o. Prowincjała w Paragwaju. Podczas spo-
tkania o. Tadeusz Pobiedziński został przedstawiony jako nowy 
wiceredaktor miesięcznika. Bardzo ważnym ogniwem tego 
dzieła, którym jest miesięcznik „Tupãsy Ñe’ẽ” jest sieć dystry-
butorów, którzy odpowiadają za sprzedaż miesięcznika. Jest 

ich ponad dwustu. Dzięki nim ciągle udaje się sprzedawać 
czasopismo, choć w epoce Internetu jest to coraz trudniejsze. 
 

 
 
Obecnie sprzedawanych jest miesięcznie 8 500 egzemplarzy. 
W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyło około 120 dystrybu-
torów i każdy z nich otrzymał okolicznościowy upominek. 
Wśród dystrybutorów szczególne miejsce zajmuje brat Wincen-
ty Kosiewicz, który z wielkim zaangażowaniem sprzedaje oso-
biście każdego miesiąca ponad 1500 egzemplarzy czasopi-
sma. o. Tadeusz Pobiedziński             Za: www.franciszkanie.pl 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PIERWSZE „OKNO ŻYCIA” 
W EKWADORZE 

 
Siostry benedyktynki w Santo Domingo 
de los Colorados 10 grudnia otworzą 
pierwsze w Ekwadorze okno życia. W 
tamtejszej kulturze będzie się nazywało 
„Kołyska Życia” (Cuna de la Vida). 

W Ekwadorze dość często zdarzają się 
porzucenia noworodków i niemowląt, 
zwłaszcza przez ubogie, młode matki. W 
mediach pojawiają się informacje o 
porzuceniu dziecka. Niektórym dzieciom 
udaje się przeżyć, pozostałe giną. Zda-
rzają się bulwersujące przypadki, np. 2 
września matka zostawiła trzydniową 
dziewczynkę, kładąc ją do porzuconego 
pudełka na ruchliwej ulicy. Ktoś przez 
przypadek tam zajrzał i zobaczył dziec-

ko. Policjanci bali się je dotknąć, bo 
sądzili, że już nie żyje. Pomoc jednak 
nadeszła w porę i dziecko ocalało. I 
trafiło do sierocińca, który prowadzą 
siostry benedyktynki. Dostała na imię 
Sofia (Zosia) i rozwija się dobrze. 
 
W sierocińcu siostry opiekują się ok. 
czterdziestoma dziewczynkami. Siostry 
nieustannie poruszał los porzucanych 
dzieci: 28 listopada znaleziono chłop-

http://www.misjonarzemsf.pl/
http://www.vaticannews.va/
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czyka, 29 listopada kolejnego, a 1 grud-
nia dziewczynkę. Myśl o założeniu okna 
życia na wzór tych, które są w Polsce, 
nurtowała siostry już od kilku lat, ale 
porzucenie Zosi zmobilizowało je do 
działania. Kołyska dla Życia” powstaje 
przy domu sióstr benedyktynek. Udało 
się zainteresować i zaprosić do współ-
pracy tamtejsze władze miasta i Mini-
sterstwo Zdrowia. Uroczyste otwarcie 
wypadło na 10 grudnia br. z udziałem 
przedstawicieli miejscowych władz pań-
stwowych i Kościoła. Siostry zadbały o 
reklamę swojego projektu, organizując 
konferencję prasową. Zainteresowanie 
tą inicjatywą jest bardzo duże. 
 
Problem odpowiedniego zabezpieczenia 
dziecka jest w Ekwadorze poważny. 
Zdarzają się tam nawet zaginięcia i 
porwania dzieci „na narządy”. Nie można 
zostawić dziecka samego nawet na 
krótką chwilę, aby ktoś nie wykorzystał 
„Kołyski Życia” dla własnych celów. 

Dlatego wszystko zostało nowocześnie 
zautomatyzowane. 
 
Matka, która podejmie decyzje o zosta-
wieniu dziecka, musi nacisnąć przycisk, 
który automatycznie otwiera okno do 
kołyski. Jeżeli nie włoży dziecka, za-
mknie się ono po 40 sekundach. W 
środku jest umieszczona kołyska, która 
jest elementem inkubatora i zapewnia 
wygodę oraz bezpieczeństwo. Kołyska 
sama waży dziecko i wysyła sygnał 
alarmowy do sióstr. Dzięki zamontowa-
nej kamerze siostra przełożona może 
też obserwować ją na swoim smartfonie. 
Po 60 sekundach od włożenia dziecka 
zbrojone okno zamyka się automatycz-
nie, a kołyska ucieka z pola widzenia i 
„chowa” dziecko w bezpiecznym zakąt-
ku. Siostra przychodząca po dziecko 
musi wpisać kod zdejmujący alarm, aby 
mogła wejść do środka. Dzięki temu 
automatycznemu systemowi pozosta-

wione dziecko na pewno będzie bez-
pieczne. 
 
Po włożeniu dziecka „Kołyska” się za-
myka, a matka automatycznie dostaje 
informację na piśmie, potwierdzającą 
zostawienie dziecka, jego bezpieczeń-
stwo oraz jakie są jej prawa. Wszystko 
zgodnie z miejscowym systemem praw-
nym. 
 
Siostry benedyktynki pracują w Santo 
Domingo w Ekwadorze od wielu lat. Jest 
ich sześć i jedna postulantka. Cztery z 
nich są Polkami, jedna jest Ukrainką 
mówiącą po Polsku, a dwie Ekwadorka-
mi. Matka przełożona s. Karmela, pry-
watnie Ewa Pilarska z Płocka, jest bar-
dzo operatywna i energiczna. To dzięki 
niej powstaje „Kołyska dla Życia” i to 
właśnie ona będzie miała bezpośredni 
podgląd internetowy, co się tam dzieje. 

 Za: www.niedziela.pl 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

FRANCISZKAŃSKI SZPITAL W MATUGGA - UGANDA 
 
W niedzielę 1 grudnia 2019 r., w Światowym Dniu Walki z 
AIDS, miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego 
misyjnego szpitala Wanda Health Center w Matugga, w Ugan-
dzie. Poświęcenia dokonał arcybiskup Kampali Cyprian Kizito 
Lwanga. 
 
W czasie uroczystości zostało ochrzczone dziecko, które jako 
pierwsze przyszło na świat w tym szpitalu. To dziewczynka, 
której rodzice nadali imię Wanda Klara. Klara na cześć św. 
Klary z Asyżu, a Wanda na cześć imienia śp. doktor Wandy 
Błeńskiej, która niemal 40 lat swojego życia zawodowego spę-
dziła na misjach w Ugandzie, posługując w szpitalu w miejsco-
wości Buluba. Opiekowała się trędowatymi, uczyła przyszłe 
pielęgniarki jak opiekować się chorymi, wykładała medycenę w 
wielu krajach Afryki. Nazwano ją „Matką trędowatych”. Szpital 
w Matugga też został nazwany imieniem tej szlachetnej po-
lki „Wanda Health Center”. Jest realna nadzieja, że śp. dr 
Wanda Błeńska będzie w niedługim czasie beatyfikowana, czyli 
wskazana przez Kościół, jako wzrór do naśladowania. 
 
Szpital został wybudowany przez polskich Franciszkanów z 
prowincji krakowskiej dzięki wsparciu różnych instytucji i osób 
indywidualnych, takich jak franciszkańska Caritas Antoniana z 
Włoch, Kuria Prowincjalna Franciszkanów w Krakowie, dar-

czyńcy z Niemiec czy franciszkańska kustodia na Słowacji. 
Bracia z kustodii słowackiej, którzy zakończyli misję w Albanii 
przekazali część funduszy misyjnych na szpital w Matugga. 
Tym samym misja trwa nadal, choć na innym kontynencie. W 
wyposażenie szpitala zaangażowała się fundacja Innovaid i 

polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przez pro-
gram Polska Pomoc. 
 
Swoją działalnośc leczniczą, szpital w Matugga rozpoczął po-
czątkiem września 2019 r. Zatrudnia on miejscowych medyków 
i obsługę. W ramach projektu fundacji „Innovaid” od początku 
wsparciem dla lokalnego personalu są wolontariusze z Polski; 
dyplomowana pielęgniarka, położna i doktor pediatra. Szpital 
posiada jedno z najnowocześniejszych labolatoriów, dlatego 
kurs obsługi komputerów i i innych urządzeń przeprowadzili 
również wolontariusze wspomnianej fundacji. 
 
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnej władzy 
samorzadowej, parlamentu, parafianie z Matugga i bracia fran-
ciszkanie z różnych placówek misyjnych w Ugandzie. Polską 
ambasadę z Nairobi reprezentowała konsul p.Ewa Zaleska. 
 
Polecamy Bogu wszystkich, którzy wspierali i nadal wspierają 
nasza misję w Ugandzie przez modlitwę, cierpienie i dary mate-
rialne. Niech Pan Bóg wam błogosławi. o. Adam Klag, francisz-
kanin                                                    Za: www.franciszkanie.pl  

 
 

 

 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

 
 

 
 
 

WKRÓTCE BEATYFIKACJA DOMINIKANÓW  
– MĘCZENNIKOW HISZPANSKICH 

 
Papież Franciszek przyjął 11 grudnia na 
audiencji prefekta Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych – kard. Angelo Becciu i 
polecił tej dykasterii opublikowanie 10 
dekretów w tym jeden o autentyczności 
cudu (do beatyfikacji), trzech o męczeń-
stwie hiszpańskich dominikanów – z 
okresu wojny domowej w tym kraju (tak-

że do beatyfikacji) oraz 6 o heroiczności 
cnót. 
 
Dekret o cudzie (do beatyfikacji) dotyczy 
Włoszki siostry Marii Alojzy od Najświęt-
szego Sakramentu, urodzonej 16 listo-
pada 1826 r. w Soccavo (Włochy) i 
zmarłej 3 września 1886 r. w Casoria 
(Włochy), założycielki zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Adoratorek Krzyża 
Świętego. 
 

Trzy dekrety o męczeństwie (także do 
beatyfikacji) dotyczą trzech grup hisz-
pańskich dominikanów: 
– Anioła Marina Álvareza i 19 towarzy-
szy z Zakonu Braci Kaznodziejów, zabi-
tych z nienawiści do wiary podczas 
hiszpańskiej wojny domowej w 1936 r. 
(Hiszpania); Jana Aguilara Donisa i 4 
Towarzyszy, z Zakonu Braci Kaznodzie-
jów oraz tercjarza Fruktuoza Péreza 
Márqueza, zabitych z nienawiści do 
wiary podczas hiszpańskiej wojny do-

https://misje.franciszkanie.pl/wanda-matugga-health-centre/
http://www.franciszkanie.pl/
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mowej w 1936 r. a także mniszki domini-
kańskiej, Izabeli Sánchez Romero, zabi-
tej nienawiści do wiary podczas hisz-
pańskiej wojny domowej 17 lutego 1937 
r. w Huéscar (Hiszpania). 
 
Dekrety o heroiczności cnót dotyczą 
trojga Włochów: 
 
– Wincentego Marii Morelli z zakonu 
teatynów, arcybiskupa Otranto; urodzo-
nego w Lecce (Włochy) 25 kwietnia 
1741 r. i zmarłego w Sternatia (Włochy) 
22 sierpnia 1812 r .; 
 
– Karola Angelo Sonziniego, kapłana 
diecezjalnego, założyciela Zgromadze-

nia Sióstr Służebniczek św. Józefa uro-
dzonego 24 czerwca 1878 r. w Malnate 
(Włochy) i zmarłego w Varese (Włochy) 
5 lutego 1957 r.; 
– Juliusza Facibeni, kapłana diecezjal-
nego; urodzonego 28 lipca 1884 r. w 
Galeata (Włochy) i zmarłego 2 czerwca 
1958 r. we Florencji (Włochy); 
 
Ponadto Portugalczyka Americo Montei-
ro de Aguiar, kapłana diecezjalnego; 
urodzonego w Salvador de Galegos 
(Portugalia) 23 października 1887 r. i 
zmarłego 16 lipca 1956 r. w Porto (Por-
tugalia); 
 

Hiszpana – Jerzego Tomasza Suáreza 
Fernándeza, kapłana zakonu św. Augu-
styna; urodzonego 30 marca 1915 r. w 
La Cortina (Hiszpania) i zmarłego 23 
kwietnia 1949 r. w Salamance (Hiszpa-
nia); 
 
Oraz Brazylijki Mari od Aniołów i Świętej 
Teresy (w świecie: Dináh Amorim), z 
Instytutu Córek Maryi Sióstr Szkół Po-
bożnych; urodzonej 8 sierpnia 1917 r. w 
Claudio (Brazylia) i zmarłej 1 września 
1988 r. w Rio de Janeiro (Brazylia).  

Za: www.deon.pl  
 

 

 
 
 

 
 

Witryna tygodnia 
 

 
 

 
 

 
 

PRZASNYSZ: POWSTAJE KOMIKS O BŁ. S. MARII TERESIE KOWALSKIEJ 
 

Muzeum Historyczne w Przasnyszu 
przygotowuje wydanie komiksu histo-
rycznego pt. „Mateczki” – o przasnyskich 
mniszkach Klaryskach Kapucynkach, z 
najbardziej znaną postacią – bł. Marią 
Teresą Kowalską.  
 
Błogosławiona w 1941 roku poniosła 
śmierć męczeńską w obozie niemieckim 
w Działdowie. 
 
Tytuł komiksu „Mateczki” nawiązuje do 
potocznego wyrażenia, jakim jest okre-
ślana przasnyska wspólnota Klarysek 
Kapucynek przez okolicznych mieszkań-
ców. Pomysł komiksu zrodził się w 80. 
rocznicę wybuchu II wojny światowej i 
20. rocznicę beatyfikacji siostry Marii 
Teresy od Dzieciątka Jezus. 
 
– Przedstawiona w komiksie historia 
będzie zapisem życia wspólnoty prza-
snyskich sióstr zakonnych podczas II 
wojny światowej w czasie ich pobytu w 
obozie koncentracyjnym KL Soldau 
(Działdowo). Stanowić będzie ona istot-
ny głos w dyskusji o martyrologii pol-
skiego Kościoła podczas wojny. Chociaż 
komiks dotyczyć będzie życia wspólnoty 
zakonnej, to wydarzenia zostaną przed-
stawione w szerokim kontekście spo-
łecznym, politycznym i kulturowym. 
Forma komiksowa, mimo ogromnej 
złożoności poruszanej materii, łatwiej 
dotrze do każdego czytelnika – wyjaśnia 
Monika Miłoszewska z Muzeum Histo-
rycznego w Przasnyszu. 
 
W powstanie komiksu zaangażowani są 
twórcy komiksów z wieloletnim doświad-
czeniem i ugruntowaną pozycją w świe-

cie komiksu. Gwarantować to będzie 
wysoką jakoś merytoryczną i graficzną 
publikacji. Partnerami projektu są Fun-
dacja PZU i Fundacja LOTTO im. Haliny 
Konopackiej. 
 
Promocja komiksu planowana jest na 23 
stycznia br. w Przasnyszu, w rocznicę 
wstąpienia do zakonu s. Marii Teresy 
Kowalskiej. 
 

 
 
S. Maria Teresa (Mieczysława) Kowal-
ska urodziła się 1 stycznia 1902 r. w 
Warszawie, w rodzinie ateistów. Jej 
ojciec i brat byli zaangażowani w gwał-
townie rozwijający wówczas się ruch 
socjalistyczny, który negował istnienie 
Boga. W wieku 21 lat, 23 stycznia 1923 
r. Mieczysława zapukała do furty klasz-
toru w Przasnyszu, gdzie znajdowała się 
jedyna w tym czasie wspólnota Klarysek 
Kapucynek w Polsce. Główną motywa-
cją życia za klauzurą było pragnienie 
zadośćuczynienia Bogu za niewiarę 
własnej rodziny. Otrzymała imię Marii 
Teresy od Dzieciątka Jezus. 
 
Pierwsze zakonne śluby złożyła 15 
sierpnia 1924 r., wieczyste – 26 lipca 
1928 r. Życie zakonne siostry Teresy 
było głęboko naznaczone kontemplacją 

Jezusa Ukrzyżowanego. W zakonie 
pełniła kolejno funkcje furtianki, zakry-
stianki, bibliotekarki, mistrzyni nowicjatu i 
tzw. dyskretki (siostry wchodzącej w 
skład zarządu klasztoru). 
 
2 kwietnia 1941 r. Niemcy aresztowali 
wszystkie 36 sióstr (Teresa miała wtedy 
39 lat). Zakonnice trafiły do obozu kon-
centracyjnego w Działdowie (KL Sol-
dau), który był jednym z najcięższych 
tzw. obozów przejściowych. Osoby du-
chowne były w nim jedną z grup najbar-
dziej prześladowanych. Więźniowie żyli 
w tragicznych warunkach, brudzie, zim-
nie, o głodzie. Niedługo po przyjeździe 
do KL Soldau Teresa bardzo podupadła 
na zdrowiu. Odezwała się gruźlica, która 
zaczęła się jeszcze w Przasnyszu. 
Mniszka umierała przez 11 tygodni. Kilka 
dni przed śmiercią odnowiła profesję 
zakonną. Agonia nastąpiła 25 lipca 1941 
r. Siostra spoczęła w jednej z masowych 
mogił, niedaleko Działdowa. Jej ciała 
nigdy nie odnaleziono. Niespełna dwa 
tygodnie później pozostałe mniszki zo-
stały zwolnione z obozu i przewiezione 
w okolice Suwałk, skąd po wojnie mogły 
wrócić do Przasnysza. Ofiara Teresy 
ocaliła polskie kapucynki, żadna z nich 
nie zginęła w obozie. 
 
13 czerwca 1999 r. Klaryska Kapucynka 
Maria Teresa od Dzieciątka Jezus (Mie-
czysława Kowalska), została beatyfiko-
wana w Warszawie przez papieża Jana 
Pawła II w gronie 108 męczenników II 
wojny światowej.     Za: www.niedziela.pl  
 

 

 
 

http://www.deon.pl/
https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/12/niedziela.pl_-3.jpg
http://www.niedziela.pl/
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Odeszli do Pana 
 

 
  

ŚP. O. WŁADYSŁAW BUDZIAK CSSp  (1941 – 2019) 
 

Delegat KWPZM w diecezji bydgoskiej 2014-2019 
 
 
 

Ojciec Władysław Budziak CSSp, po 
długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 78 lat 
powrócił do domu Ojca we wspomnienie 
św. Jana od Krzyża, w wigilię Niedzieli 
Radości, 14 grudnia 2019 r. W kapłań-
stwie przeżył 53 lata 
 
Urodził się 19 maja 1941 r. w Szubinie 
jako syn Franciszka i Janiny. Otrzymał 
sakrament Chrztu św. w Szubinie w 
parafii św. Marcina. Tam też w 1950 r. 
został przyjęty do Pierwszej Komunii 
Świętej. Sakrament Bierzmowania 
otrzymał w 1951 r. z rąk J.E. Ks. bpa 
Lucjana Bernackiego. 
 
W latach 1948 – 1955 uczęszczał do 
Szkoły Podstawowej w Szubinie, na-
stępnie do Liceum Ogólnokształcącego 
w Bydgoszczy w latach 1955 – 1959. 
 
18 września 1959 r. wstąpił do Zgroma-
dzenia Ducha Świętego i rozpoczął 
nowicjat. Pierwszą profesję zakonną 
złożył 19 września 1960 r., przyjmując 
jako patronów życia zakonnego św. 
Stanisława Kostkę i św. Teresę od Dzie-
ciątka Jezus. Śluby wieczyste złożył 2 
lutego 1965 r. w Puszczykowie k. Po-
znania. 
 
Święcenia subdiakonatu przyjął w lutym 
1965 r. w Poznaniu z rąk J.E. Ks. bpa 
Franciszka Jedwabskiego, który udzielił 
mu też święceń diakonatu w dniu 27 
maja 1965 r., w 262. rocznicę założenia 
Zgromadzenia Ducha Świętego oraz 
święceń prezbiteratu w dniu 4 czerwca 
1966 r. Konsekrację Apostolską otrzy-
mał 25 lipca 1966 r. w Puszczykowie, z 
rąk o. Prowincjała Jana Obarskiego 
CSSp, otrzymując afektację misyjną do 
Polski. 
 
Przebieg posługi duszpasterskiej:  
 
Od 5 lipca 1966r. do 30 września 1983 r. 
był wikariuszem parafii Puszczykowo k. 
Poznania z rezydencją w Puszczyków-
ku. Jednocześnie, w tym samy czasie, 
od października 1966 r. do lipca 1967 r., 
na prośbę o. Prowincjała Jana Obar-
skiego CSSp., został mianowany przez 
Kurię Metropolitalną w Poznaniu admini-
stratorem parafii św. Jakuba w Żabnie, 
w dekanacie Śremskim. Od czerwca 
1974 r. do września 1983 r. pełnił funk-
cję pierwszego kapelana Okręgowego 
Szpitala Kolejowego w Puszczykowie. 

 
Z dniem 1 września 1983 r. został mia-
nowany przełożonym i ekonomem domu 
w Chojnicach, gdzie przeprowadził roz-
budowę domu zakonnego, oraz budowę 
do dziś istniejącego kościoła – kaplicy. 
W roku 1987 jako pierwszy kapelan 
Szpitala Kolejowego, założył kaplicę 
szpitalną w Puszczykowie. W latach 
1986 – 1989 pełnił funkcję ojca duchow-
nego dekanatu w Chojnicach. 
 

 
 
Od roku 1987 – 1990 był radnym pro-
wincjalnym. W dniu 1 lipca 1988 r. został 
mianowany pierwszym proboszczem 
parafii pw. Chrystusa Króla w Chojni-
cach. W dniu 30 sierpnia 1990 r. rozpo-
czął nauczanie religii w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej w Chojnicach, które 
kontynuował do roku 1996. W latach 
1992 – 1996, z nominacji biskupa ordy-
nariusza, został członkiem Diecezjalnej 
Rady Duszpasterskiej oraz Diecezjalnej 
Rady Synodalnej. 
 
11 lipca 1993 r. mianowany został I 
asystentem prowincjalnym. Funkcję tę 
pełnił do 11 lipca 1999 r. W tym czasie, 
przez jeden rok, był też przełożonym 
domu prowincjalnego w Bydgoszczy 
przy ul. Kujawskiej 117 (dzisiejsze Al. 
Jana Pawła II 117). Był inicjatorem i 
kustoszem jedynego w Polsce Diece-
zjalnego Sanktuarium bł. Daniela Brot-
tier przy duchackiej parafii pw. Chrystu-
sa Króla w Chojnicach. 
 
Z dniem 1 września 1996 r. został mia-
nowany proboszczem parafii pw. Ducha 
Świętego w Bydgoszczy; następnie 31 
października 1998 r.  został przełożo-
nym nowo powstałego domu zakonnego 
przy ul. Glinki. Urząd proboszcza i po-
sługę przełożonego pełnił do 31 sierpnia 

2006 r. 10 listopada 2001 r. został wice-
dziekanem dekanatu Bydgoszcz IV na 
okres pięciu lat. 
 
11 lipca 2001 r. mianowany został po-
nownie I asystentem prowincjalnym. 
Funkcję tę piastował do 10 lipca 2005 r. 
W między czasie, od 20 października 
2003 r. przez trzy lata, pełnił posługę 
spowiednika w WSD Diecezji Bydgo-
skiej. Jednocześnie, 15 września 2004 
r., został ojcem duchownym w WSD 
Zgromadzenia Ducha Świętego. Posłu-
gę te pełnił dwa lata, po których w dniu 1 
września 2006 r. został mistrzem nowi-
cjatu Zgromadzenia Ducha Świętego, 
początkowo w Chełmszczonce k. Byd-
goszczy (w latach 2005-2006), następ-
nie w domu prowincjalnym w Bydgosz-
czy od 2007 r. 
 
W roku 2012 został mianowany ojcem 
duchownym dekanatu Bydgoszcz IV. 
 
Od roku 2014 przebywał w domu pro-
wincjalnym w Bydgoszczy na Al. Jana 
Pawła II 117 w charakterze seniora, 
pomagając w duszpasterstwie kościoła 
rektorskiego, głosząc chętnie rekolekcje 
w całym kraju, podejmując zastępstwa w 
parafiach. 30 sierpnia 2014 r. został 
powołany przez J.E. Ks. bpa Jana Tyra-
wę, ordynariusza diecezji bydgoskiej, na 
delegata do spraw Życia Konsekrowa-
nego w diecezji bydgoskiej. Funkcję tę 
pełnił z wielkim zaangażowaniem.  

Za: www.duchacze.pl 
 

List Przewodniczącego KWPZM  
po śmierci o. Władysława Budziaka 

 

Przew. O. Prowincjał 
O. Marek Myśliński CSSp 
 
Czcigodny Ojcze Prowincjale, 
W związku z informacją o śmierci o. 
Władysława Budziaka CSSp, który w 
latach 2014-2019 pełnił funkcję delegata 
KWPZM ds. zakonów męskich w diece-
zji bydgoskiej, jednocześnie będąc dele-
gatem Biskupa Bydgoskiego ds. życia 
konsekrowanego, składamy na Ojca 
ręce wyrazy solidarności oraz modlitwy 
zanoszonej za śp. o. Władysława Bu-
dziaka CSSp. 
 
Pragniemy na Ojca ręce serdecznie 
podziękować za wkład jaki włożył o. 
Władysław w integrację zakonów mę-

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/12/duchacze.pl_-1.jpg
http://www.duchacze.pl/
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skich na terenie diecezji bydgoskiej. 
Działalność ta przejawiała się m.in. w 
uroczystym celebrowaniu Dnia Życia 
Konsekrowanego, corocznej modlitwie 
za zmarłe osoby konsekrowane czy 
okazjonalnych spotkaniach dla osób 
konsekrowanych z konferencjami asce-
tycznymi, celebrowanych w różnych 

domach zakonnych diecezji. Nie brako-
wało także braterskich spotkań przy 
stole, umożliwiających wzajemne po-
znanie się zakonników z różnych zgro-
madzeń. 
 
Polecamy śp. o. Władysława Budziaka 
CSSp dobremu Bogu i prosimy, aby 

swego wiernego Sługę, całym sercem 
zaangażowanego w animację osób 
konsekrowanych a zwłaszcza męskich 
wspólnot życia konsekrowanego, przyjął 
do swojego Królestwa. Z  braterskimi 
pozdrowieniami w Panu 

o. Janusz Sok CSsR,  
przewodniczący KWPZM 

 
ŚP. BR. TADEUSZ WOJCIECHOWSKI SAC (1937 – 2019) 

 
 
 
 

 
 
 

12 grudnia 2019 roku zmarł nasz 
Współbrat Br. Tadeusz Wojciechowski 
SAC. Br. Tadeusz Wojciechowski SAC 
urodził się 3 kwietnia 1937 roku 
w Białym Ługu. Pierwszą konsekrację 
w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolic-
kiego złożył 7 października 1960 roku 
w Ołtarzewie. 
 
Po złożeniu wiecznej konsekracji (7 
października 1965 roku w Ołtarzewie), 
posługiwał w następujących wspólno-
tach: Ołtarzew (do 1971 roku), Często-
chowa (1971-1981), Otwock (1981-
1983), Kielce (1983-1986), Poznań 
(1986-1987), Częstochowa (1987-1992), 
Wałbrzych (1992-1993), Poznań (1993-
2019). 

 
 

Msza św. pogrzebowa w intencji 
śp. br. Tadeusza Wojciechowskiego 
SAC zostanie odprawiona 19 grudnia 
br. (czwartek) o godz. 11.30 w  pallotyń-
skim kościele p.w. św. Wawrzyńca 
i św. Wincentego Pallottiego w  Pozna-
niu. 
 
Po mszy św. (o godz. 13.10) odbędzie 
się pogrzeb na Cmentarzu Junikowo 
w Poznaniu. 
 
Śp. br. Tadeusza polecajmy Miłosierdziu 
Bożemu, prosząc dla Niego o łaskę 
nieba.                        Za: www.sac.org.pl  

ŚP. O. ADAM KOTULA OCarm (1967 – 2019) 
 
 
 
 

15 grudnia 2019 r. na wieczne spotkanie 
z Bogiem odszedł o. Adam Kotula. 
 
Urodził się w Rzeszowie 21 sierpnia 
1967 r. W 1988 roku zdał maturę i ukoń-
czył Technikum Przemysłu Drzewnego 
w Janowie Lubelskim. W tym samym 
roku wstąpił do Nowicjatu Karmelitów w 
Oborach. Pierwsze śluby zakonne złożył 
w Krakowie 21 września 1989 r. W uro-
czystość Patrona Prowincji św. Józefa 
19 marca 1994r. złożył profesję wieczy-
stą. W tym samym roku 11 czerwca w 
krakowskiej Bazylice Karmelitów z rąk 
ks. bpa Jana Szkodonia przyjął święce-
nia diakonatu. 17 czerwca 1995 r. ks. bp 
Tadeusz Rakoczy udziela mu święceń 
prezbiteratu.  
 
Pierwszą posługę kapłańską sprawuje w 
Sanktuarium Matki Bożej w Woli Gułow-
skiej. Po dwóch latach w 1997 r, wraca 
do Krakowa, gdzie podejmuje posługę 
wikariusza parafii. W kolejnych dekre-
tach prowincjała zostaje skierowany do 
klasztoru w Woli Gułowskiej (1999) i w 
Chyżnem (2000). W latach 2003 – 2007 
pełni urząd przeora i proboszcza w 
Lipinach u tronu Pani Fatimskiej. W 
następnych latach służy wiernym w 
klasztorze w Lublinie (2007) i w Oborach 
(2008).  
 

 
 
Szczególnym miejscem, w którym po-
sługiwał był klasztor w Gdańsku. Spędził 
tam kilka lat od 2009 do 2018 r. To tutaj 
powierzono mu troskę o Świecką Rodzi-
nę Karmelitańską. Dzięki swojemu za-
angażowaniu każdego 16 – go dnia 
miesiąca – dniu spotkania czcicieli Matki 
Bożej z Góry Karmel – gdańska „Kata-
rzyna” wypełniona była po brzegi. Ostat-
nim miejscem posługi (od 2018 r.) był 
klasztor i Sanktuarium Matki Boże Po-
cieszenia w Pilźnie. 
 
Był człowiekiem z ogromnym zapasem 
energii i humoru, zawsze pogodny i 
zaangażowany w sprawy Zakonu. Służył 

sakramentem spowiedzi w wielu klaszto-
rach zgromadzeń żeńskich. Był cenio-
nym rekolekcjonistą. Odszedł do Domu 
Ojca niebieskiego w ramionach Maryi, 
tak nagle i niespodziewanie, w klaszto-
rze w Trutowie dzisiejszej nocy. Od rana 
miał głosić rekolekcje w parafii w pobli-
skim Kikole… będzie nam Ciebie bra-
kowała w Karmelu! 
 
Bracie Adamie, śpij w pokoju! R.I.P. 
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w 
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w 
Pilźnie We wtorek, 17 grudnia: godz. 
15.30 - Nieszpory i Msza Święta - cele-
bracji przewodniczyć będzie o. Bogdan 
Meger, prowincjał, kazanie wygłosi o. 
Piotr Spiller, przeor pilzneński. Po Mszy 
Świętej trumna z ciałem zostanie prze-
wieziona do kaplicy cmentarnej. 
 
W środę, 18 grudnia: 12.15 - wprowa-
dzenie ciała do kościoła, a następnie 
Różaniec; 13.00 - Msza Święta - cele-
bracji przewodniczyć będzie J. Eksc. Ks 
bp Stanisław Salaterski, kazanie wygłosi 
o. Bogdan Meger, prowincjał.  

Za: www.karmelici.pl  
. 
 

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2019/12/sac.org_.pl_.jpg
http://www.sac.org.pl/
http://www.karmelici.pl/
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ŚP. KS. BOLESŁAW ROZMUS SDB (1935 – 2019) 

 
 
 
 

12 grudnia 2019 r. odszedł do Pana śp. 
ksiądz Bolesław Rozmus – w 84 roku 
życia, 67 ślubów zakonnych i 57 roku 
kapłaństwa.  
 
Curriculum vitae: 

 
1952–1953 – Kopiec: nowicjat 
15.08.1953 – Kopiec: pierwsze śluby 
zakonne 
1953–1955 – Kraków: studia filozoficzne 
na Łosiówce 
1955–1959 – Poniatowice, Kuźnica 
Czeszycka, Cieszków, Wrocław: asy-
stencja 
04.08.1959 – Kraków: śluby wieczyste 
1959–1963 – Kraków: studia teologiczne 
na Łosiówce 
21.06.1963 – Kraków: święcenia ka-
płańskie 
Placówki: 
1963–1967 – Oświęcim: katecheta, 
nauczyciel muzyki 
1967–1972 – Wrocław –św. Antoni: 
katecheta, nauczyciel muzyki 

1972–1973 – Oświęcim: katecheta, 
nauczyciel muzyki 
 

 
 
1973–1975 – Los Teques (Wenezuela): 
nauczyciel i duszpasterz 

1975–1977 – Mérida: nauczyciel i dusz-
pasterz 
1977–1980 – La Esmeralda, Ocamo: 
misjonarz w Górnym Orinoco 
1980–1984 – Coro: nauczyciel i duszpa-
sterz 
1984–1985 – San Antonio de Los Altos: 
socjusz w nowicjacie 
1985–1991 – Judibana: proboszcz 
1991–1999 – Pureto La Cruz: proboszcz 
1999–2000 – Mérida: nauczyciel i dusz-
pasterz 
2000–2002 – San Felix: nauczyciel i 
duszpasterz 
2002–2010 – Coro: proboszcz 
2010–2016 – Puerto La Cruz: proboszcz 
2016–2019 – Oświęcim: rezydent 
 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w 
poniedziałek 16 grudnia 2019 r. w sank-
tuarium Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych w Oświęcimiu.  

Za: www.salezjanie.pl   

 

 
ŚP. KS. IRENEUSZ TRZESZCZAK SDB (1936 – 2019) 

 

 
 
 

11 grudnia 2019 r., w 83 r. życia, 63 r. 
profesji zakonnej i 54 r. kapłaństwa 
zmarł Ks. Ireneusz Trzeszczak SDB. 
 
Ks. Ireneusz urodził się 15.12.1936 r. w 
Pabianicach, został ochrzczony 
1.01.1937 r. oraz bierzmowany 
1.06.1948 r. Jego rodzicami byli Leon i 
Zofia z d. Lesman. Miał młodszą siostrę 
Annę. W czasie okupacji przebywał w 
domu rodzinnym. Po wojnie uczęszczał 
do szkoły podstawowej nr 10 w Pabiani-
cach. Po zdaniu egzaminów wstępnych 
do Liceum Ogólnokształcącego w Pa-
bianicach nie został do niego przyjęty, z 
uwagi na samodzielne zajęcia jego 
rodziców (inicjatywa prywatna). Dlatego 
z konieczności uczył się przez cztery 
lata w Technikum Mechanicznym w 
Pabianicach, które ukończył w 1954 r. 
Został dopuszczony do egzaminu matu-
ralnego, ale nie otrzymał świadectwa 
maturalnego. W rodzinnej parafii był 
ministrantem, a z czasem został anima-
torem młodszych ministrantów. W póź-
niejszym życiu salezjańskim zostanie 
zapamiętany jako utalentowany duszpa-
sterz Liturgicznej Służby Ołtarza. 

 
Od 12.09.1955 odbywał aspiranturę w 
domu salezjańskim w Czerwińsku nad 
Wisłą. 24.07.1956 r. rozpoczął formację 
w nowicjacie salezjańskim w Czerwiń-
sku, którą zwieńczył złożeniem pierw-

szej profesji zakonnej 2.08.1957 r. W 
latach 1957-1959 odbył praktykę asy-
stencką w parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Warszawie. Studia filo-
zoficzne odbył w WSDTS w Kutnie 
Woźniakowie w latach 1959-1961, a 
następnie asystencję w latach 1961-
1962 w Sokołowie Podlaskim. Studia 
teologiczne kontynuował w WSDTS w 
Lądzie nad Wartą w latach 1962-1966. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 
12.02.1966 r. rąk bpa Jana Zaręby. 
 

 
 

Po święceniach kapłańskich ks. Irene-
usz został skierowany do miejscowości 
Zielone (1966-1967), a następnie do 
Parafii Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Warszawie (1967-1968), gdzie 
pełniąc obowiązki katechety szkolnego i 
wikariusza parafii studiował na Pryma-
sowskim Studium Życia Wewnętrznego. 
Następnie został skierowany do Parafii 
NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, 
gdzie pełnił funkcje wikariusza dyrektora 
wspólnoty oraz katechety (1968-1974).   
 
W 1974 r. zgłosił wolę wyjazdu na misje 
i był planowany na wyjazd do Ziemi 
Ognistej w Inspektorii Chilijskiej. Osta-
tecznie pozostał jednak w kraju. W la-
tach 1974-1987 pracował jako duszpa-
sterz w Parafii św. Rodziny w Słupsku, 
gdzie opiekował się gorliwie ministran-
tami, prowadził Duszpasterstwo Akade-
mickie ‘Płomień” oraz zainicjował piel-
grzymki piesze w ramach Słupskiej 
Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. W 
tym czasie otrzymał też zgodę na podję-
cie studiów zaocznych o rodzinie na 
ATK w Warszawie.  
 
Po zakończeniu pracy w Słupsku został 
mianowany dyrektorem wspólnoty za-
konnej i proboszczem Parafii pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Rumi 
(1987-1999). Zapisał się tam troską o 
życie parafialne oraz restaurację zabyt-

http://www.salezjanie.pl/
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kowego kościoła parafialnego. W 1999 r. 
został skierowany jako pomoc duszpa-
sterska do parafii św. Marka w Bydgosz-
czy, gdzie w roku 2001 został probosz-
czem parafii. Funkcję tę pełnił do roku 
2008. Od roku 2008 do śmierci przeby-

wał we wspólnocie  pw. Dobrego Paste-
rza w Gdańsku, gdzie pomagał w dusz-
pasterstwie parafialnym. W ostatnich 
latach mocno podupadł na zdrowiu i był 
otoczony opieką współbraci oraz osób. 
 

Pogrzeb odbył się w sobotę 14 grudnia 
w kościele pw. św. Jana Bosko w Gdań-
sku Orunii.      Ks. Adam Popławski SDB

 
ŚP. KOADIUTOR PIOTR SADOWSKI SDB (1930 – 2019) 

 

Pan Piotr urodził się 30.03.1930 r. w 
miejscowości Sadzawki, powiat Suwałki, 
ówczesna Diecezja Łomżyńska, na 
pograniczu polsko-litewskim. Jego ro-
dzicami byli Bolesław i Magdalena z 
domu Balita. Ojciec miał pochodzenie 
polskie, a matka litewskie, zatem od 
początku w domu rodzinnym pan Piotra 
przenikało się bogactwo kulturowe obu 
narodów. Miał trzy siostry trzech braci. 
Jeden z nich – Kazimierz zginął w wy-
padku. Najmłodszy z nich, Izydor rów-
nież został salezjaninem i otrzymał 
święcenia kapłańskie w 1961 r. Przed 
wojną ukończył dwie klasy szkoły pod-
stawowej w Szymanowiźnie. Został 
ochrzczony 21.04.1930 r. oraz bierzmo-
wany w 1947 r. Podczas okupacji po-
magał rodzicom w gospodarstwie w 
Sadzawkach.  
 
Po wojnie ukończył III i IV klasę szkoły 
podstawowej w Szymanowiźnie. Pozo-
stał w domu i pomagał rodzicom na 
gospodarstwie. Od najmłodszych lat 
rozwijał w sobie zamiłowanie do ogrod-
nictwa. W grudniu 1950 r. rodzina pana 
Piotra została wysiedlona do Węgorzyna 
koło Drawska Pomorskiego. Tam też 
podjął się pracy fizycznej, aby utrzymać 
siebie i rodziców.  
 

14.05.1952 r. wstąpił do Zgromadzenia 
Salezjańskiego. 24.07.1952 r. rozpoczął 
nowicjat w Czerwińsku., który ukończył 
złożeniem pierwszej profesji zakonnej 
15.09.1953 r. Śluby ponawiał 
15.09.1956 r. Profesję wieczystą złożył 
w Czerwińsku 2.08.1959 r.  
 

 
Po zakończeniu nowicjatu w latach 
1953-1954 przebywał w Czerwińsku. 
Następnie w latach 1954-1955 w Ja-
ciążku. W roku 1955 pracował przez 
kilka miesięcy w Kowalewie k. Słupcy 
(do 20.12.1955 r.). Powrócił następnie 
do Czerwińska, gdzie przebywał w la-
tach 1955-1960. W roku 1960 został 
skierowany do parafii NMP Wspomoże-
nia Wiernych w Rumi, gdzie przeżył 
kolejne 59 lat.  
 

W placówkach, w których pracował pan 
Piotr zajmował się głównie ogrodnic-
twem, które było jego życiową pasją. 
Jego praca w ogrodzie zakończyła się 
ostatecznie wraz z budową nowego 
budynku szkół salezjańskich w Rumi, 
który powstał na jego ukochanym ogro-
dzie.  Miał usposobienie pogodne, pro-
ste, cierpliwe. Już w nowicjacie zauwa-
żono jego oddanie  w pracy w ogrodzie 
oraz przywiązanie do Zgromadzenia 
Salezjańskiego. Od lat cierpiał na scho-
rzenia kolan i bioder, które z czasem 
ograniczały go w jego zajęciach, a w 
ostatnich latach uniemożliwiły mu 
opuszczanie domu zakonnego. Otoczo-
ny opieką współbraci, w tym szczególnie 
kleryków odbywających praktykę dusz-
pasterską w Rumi oraz opieką medycz-
ną był w miarę swoich sił i możliwości 
obecny w życiu wspólnoty. Był najstar-
szym współbratem Inspektorii Pilskiej.  
 
Zmarł w Rumi, 11.12.2019 r., w 90 roku 
życia, 67 ślubów zakonnych. 
 
Pogrzeb śp. Ko. Piotra Sadowskiego 
SDB odbył się 13 grudnia w Sanktua-
rium NMP Wspomożenia Wiernych w 
Rumi.              Ks. Adam Popławski SDB 
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