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Spotkajmy się w te Święta! 
By wspólnie zaśpiewać przy żłóbku Jezusa. 
Stańmy obok osiołka. 
Spokojnie! - starczy miejsca dla każdego. 
 
Głośno, szczerze, niech gruchnie kolęda: 
„bo my nic nie pojmujemy, 
ledwo od strachu żyjemy...!” 
 
Poczciwy osioł - dobrze, że się tu znalazł - 
on też niewiele rozumie, ale jest, nie odchodzi. 
 
Bóg się objawia, jak chce.  
Człowiek tego wszystkiego Mu nie wymyśla, 
nie dyktuje, jak ma być, a jak nie. 
Co najwyżej, przystaje czasem zadziwiony,  
a bywa, że często patrzy bez pojęcia. 
Tacy już jesteśmy - rozsądni, ostrożni, przewidywalni... 
Wydarzenie w Betlejem w głowie się nam nie mieści, 
zbyt ryzykowne, jakoś nielogiczne, niewiarygodne. 
Dobrze, że z nami tego Nikt nie konsultował, nie pytał o zgodę. 
Ciągle tego nie robi... 
 
Gdy nas stać na szczerość, przyznajemy, 
że nie rozumiemy też świata, tego co się dzisiaj dzieje. 
Nie rozumiemy nawet siebie.      

Pytamy ciągle o tożsamość, charyzmat, wierność... 
Coraz częściej strach zapytać o przyszłość. 
 
Śpiewajmy więc pełnym głosem, z serca!  
Czekajmy, aż roześmieje się Dziecię Jezus –  
trochę z nas, żeśmy tacy nieporadni, przestraszeni, niepojętni. 
Niech się uśmiechnie do nas, 
bo przecież On przyszedł na świat po to, 
by zaradzić naszym „strachom”. 
 
Czy kiedykolwiek zachwyciłby nas fenomen Boga – Człowieka 
gdybyśmy nigdy nie byli w stanie przyznać, 
że betlejemski osioł to „bratnia dusza”? 
 
Daj nam Jezu pokorę przyznania się do niepojmowania Ciebie, 
Daj zdolność trwania przy Tobie, 
cierpliwość do czekania, 
niegasnące zaciekawienie. 
 
Betlejemska historia trwa. 
A my..., choć czasem „ledwo od strachu żyjemy”, 
jednak jesteśmy przy Bogu, dla Boga, dzięki Bogu! 
 
Błogosławionych Świąt! 
Uporu w Bożych sprawach życzę! 

           o. Janusz Sok, CSsR
 

 
przewodniczący KWPZM 
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Wiadomość Tygodnia 
 
 

   

 

ŻYCZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EPISKOPATU POLSKI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
 

 
 

Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus, 
 
Czas Adwentu był dla nas szcze-
gólną sposobnością, by wraz z Ma-
ryją przygotować się do świętowa-
nia Narodzin Chrystusa. A choć 
minęło ponad dwa tysiące lat od tej 
chwili, to przecież każde święta 
niosą z sobą pewną nowość - tą 
nowością jest nieustanne odkrywa-
nie i dorastanie do tej wielkiej ta-
jemnicy przyjścia Boga na świat w 
ludzkim ciele. Bóg staje się jednym 
z nas po to, by ubogacić nas swoją 
miłością. 
 

Drodzy Bracia i Siostry - powołani 
do życia konsekrowanego, pragnę 
złożyć Wam najserdeczniejsze ży-
czenia z okazji świąt Narodzenia 
Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
Życzę, by Miłość Wcielona, której 
tajemnicę możemy kontemplować 
każdego dnia w Eucharystii, stawała 
się dla nas wszystkich, wciąż od 
nowa, sensem i centrum życia. 
Tylko ten bowiem, kto przyjmuje 
obdarowanie Bożą Miłością, ukrytą 
w tajemnicy Eucharystii, potrafi 
obdarowywać innych; tylko ten, kto 
w Eucharystii pozwala kochać się 
Bogu, potrafi kochać innych; i tylko 
ten, kto adorując Eucharystię, za-

chwyca się Miłością Boga, staje 
świadkiem tej Miłości wszędzie tam, 
gdzie ta Miłość go posyła. Zostali-
śmy obdarowani, pokochani i za-
chwyceni Bożą Miłością i dla tej 
Miłości pragniemy żyć. „Myśmy 
poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg 
ma ku nam. Bóg jest miłością: kto 
trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg 
trwa w nim” (1J 4,16). Bądźmy za-
tem świadkami tej Miłości, przez 
którą zostaliśmy wezwani na drogę 
naszego powołania i oddajmy się 
Jej z całego serca, z całej duszy i 
ze wszystkich sił swoich.  
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Kochani, życzę, by Wasze wspólno-
ty były domami modlitwy i ogniska-
mi prawdziwej Miłości, tak, aby 
ludzie widzieli dobre czyny w nas i 
chwalili Ojca, który  
w niebie jest! 
 
Siostry i Bracia - niech mi będzie 
wolno w tym miejscu podziękować 

za dar Waszego powołania do życia 
konsekrowanego i za to, że miłością 
odpowiadacie na Miłość. Dziękuję 
za wszelkie dobro, jakie czynicie dla 
Kościoła w naszej Ojczyźnie i na 
całym świecie. Niech Dziecię Jezus 
obdarza Was i Wasze wspólnoty 
swoją miłością, a Maryja - Matka 
Pięknej Miłości strzeże nas i chroni 

od wszelkich niebezpieczeństw. 
  
z pasterskim błogosławieństwem: 
 
+ Jacek Kiciński CMF 
Przewodniczący Komisji ds. Życia 
Konsekrowanego  
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego 
KEP. 

 
 

 
 
 

  Wiadomości krajowe  
 
 

 

OPŁATKI  NAJBARDZIEJ  OMODLONE 

 
 
Trwa gorący sezon w opłatkarni sióstr 
sakramentek. Mało który opłatek, którym 
łamiemy się w Wigilię jest tak omodlony 
jak ten wypieczony w klasztorze. 
 
Opłatkarnia sióstr Sakramentek na No-
wym Mieście w Warszawie pracuje na 
pełnych obrotach i ciągle prowadzi 
zbiórkę na modernizację. 
 
Sezon na opłatkarski zaczyna się w 
pracowni Sióstr benedyktynek Sakra-
mentek już we wrześniu. Zaledwie mie-
siąc później już pojawiają się duże za-
mówienia świąteczne od parafii na 
opłatki, które będą rozprowadzane w 
kościołach. I podczas gdy w zwykłym 
czasie wypiekiem opłatków zajmuje się 
tylko kilka sióstr ze wspólnoty, w gorą-
cym okresie przedświątecznym w akcję 

włączają się właściwie wszystkie siostry. 
– Nawet nasze kochane siostry emerytki 
się angażują, choćby pakując opłatki w 
obwoluty czy koperty – mówi Matka 
Maria Blandyna Michniewicz, przeorysza 
klasztoru Benedyktynek Sakramentek 
na Nowym Mieście w Warszawie. 
 
Życie każdego wigilijnego opłatka za-
czyna się oczywiście od ciasta, od wy-
mieszania dobrej jakości mąki z wodą 
do odpowiedniej konsystencji. Zaraz 
potem zaczyna się pieczenie. Dzięki 
hojności darczyńców, którzy latem dołą-
czyli do zbiórki zorganizowanej przez 
Siostry, można było zakupić nową ma-
szynę do wypieku i zastąpić ręczne 
wylewanie łyżeczką ciasta opłatkowego 
do form – wypiekiem maszynowym. 
Nadal jednak dalsze etapy produkcji 

wykonywane są ręcznie, ponieważ cią-
gle siostry zbierają na zakup maszyny 
do cięcia już wypieczonych opłatków. 
 
Aby opłatek był trwały, nie łamał się i nie 
kruszył, nawet jeśli jest wysyłany pocztą 
w liście, musi być zahartowany. Siostry 
świeżo wypieczone opłatki umieszczają 
w wilżarni, gdzie wypieki są nawilżane i 
skąd trafiają do suszenia, cięcia a potem 
pakowania. W ten sposób spod palców 
pracowitych sióstr wychodzi 1100 opłat-
ków dziennie. 
 
Każdy świąteczny opłatek ma również 
odciśnięty rysunek. Dzięki nowej ma-
szynie wypieki wychodzące od war-
szawskich sióstr sakramentek mają 
nowe wzory, które powstały przy współ-
pracy z bratem Mikołajem z Tyńca i 
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nawiązują do ikon o Bożym Narodzeniu. 
Dodatkowo na obwolutach, w które 
pakowane są opłatki znajdują się modli-
twy i fragment Ewangelii, którymi można 
się posłużyć rozpoczynając rodzinne 
spotkanie wigilijne. 
 
No właśnie, modlitwa. To ona robi za-
sadniczą różnicę między tym, co wycho-
dzi z opłatkarni prowadzonej 
przez Siostry, a tym, co opuszcza opłat-
karnie komercyjne, których produkty 
czasem także są do nabycia 
w kościołach. – Nie jesteśmy po prostu 
wytwórnią opłatków. Każdej naszej 
czynności towarzyszy modlitwa, również 

nieustannie się modlimy wypiekając 
opłatki, można więc powiedzieć, że są 
one bardzo omodlone – mówi Matka 
Maria Blandyna.  
 
Wymiar duchowy opłatków jest 
w oczywisty sposób obecny w tym, 
do czego ich używamy: w dzieleniu się, 
łamaniu i wzajemnym wypowiadaniu 
dobrych życzeń. Matka Blandyna zwra-
ca uwagę, że pięknie ten wymiar jest 
ukazany w modlitwie błogosławieństwa 
opłatków, którą głosi ksiądz gdy je świę-
ci. – Modlimy się wtedy o to, żeby “w 
znaku łamania się chlebem z innymi 
dzielić się życzliwością, miłością 

i pokojem”. Abyśmy dzielili się przede 
wszystkim tą miłością i pokojem, które 
dostajemy od przychodzącego Zbawicie-
la – mówi Matka Blandyna. 

 
Opłatki są ciągle dostępne w sprzedaży 
bezpośrednio u sióstr, na furcie klaszto-
ru na Nowym Mieście w Warszawie. 
Warto też pamiętać o tym, że to główne 
źródło utrzymania klasztoru benedykty-
nek sakramentek. Siostry stale prowa-
dzą zbiórkę na dokończenie moderniza-
cji opłatkarni, tak by mogły pracować 
jeszcze wydajniej.    Za: www.stacja7.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

WSPOMNIENIE PIERWSZEJ WIGILII W NIEPOKALANOWIE 
 

Bracia przybyli do Niepokalanowa z Grodna w 1927 r. W tym 
też roku przeżyli w nowym klasztorze pierwszą wigilię. Życze-
nia złożył o. Alfons Kolbe, rodzony brat św. Maksymiliana, 
a życzył on grupce 20 braci: Jest to pierwsza Wigilia Bożego 
Narodzenia, którą  przeżywamy w Niepokalanowie. Przeży-
wamy ją w  warunkach skrajnego ubóstwa. Gdyby żył teraz św. 
o. Franciszek to na pewno by zamieszkał w Niepokalanowie, 
bo bardzo kochał ubóstwo. Święty o. Franciszek pierwszy 
urządził szopkę Bożego Narodzenia w Greccio i cieszył się ze 
swoimi braćmi. Nam również wypada radować się i przeżyć ją 
jak przeżywał św. Franciszek, czego wszystkim i sobie ży-
czę.... 
 
A oto menu: Jak czytamy we wspomnieniach "po połamaniu 
się opłatkiem podano na stół ziemniaki, kapustę, kaszę, ryby, 
o które postarał się br. Manswet Marczewski; kompot 
z suszonych owoców i ciasto". 
 
"O północy o. Alfons odprawił Pasterkę i wygłosił kazanie. 
Kaplicę szczelnie wypełnili wierni z okolicy, którzy śpiewali 
razem z braćmi kolędy i pastorałki. Jednak zanim to nastąpiło 
bracia usiedli do wspólnej Wieczerzy". Tak jeden z braci 
wspominał tamte chwile po 11 latach, czyli w 1938 r. 
 
"Od poświęcenia Niepokalanowa i zaprowadzenia klauzury 
minęło już 2 tygodnie. - czytamy w innym wspomnieniu - Z 
trudnością zdążono uporządkować sprawy budowlane. Br. 
Zenon jeszcze wewnątrz budynków "tapetuje" ściany grubym 
papierem i podbij sufity dykta wykwestowane od braci Kono-
packich w Mostach. Zbliża się Boże Narodzenia. Pierwsza to 
uroczystość na nowej placówce. Braków jeszcze dużo, ale 
czyż by one miały być przeszkodą do urządzenia betlejem-
skiego żłóbka? To niemożliwe. Szopka być musi. Br. Gabriel, 
mimo stosów nagromadzonej z czasów przenosin korespon-
dencji administracyjnej, zabiera się do malowania na płótnie tła 
dla szopki. Najpierw szkicuje węglem, potem maluje olejnymi 
farbami kamienice – jedna po drugiej, mury ochronne 
z bramami wjazdowymi, aż wreszcie staje całe Betlejem, spo-
wite ciszą świętej nocy. Obraz gotowy i dość udatny. Ojciec 

Alfons zdążył już kupić figurki, które z zainteresowaniem wszy-
scy oglądamy i podziwiamy. 
 
Wigilia. Ojciec Alfons, jako prokurator, wyznacza braciom od-
powiednie funkcje. Jedni przeznaczeni do pomocy bratu ku-
charzowi, który ma trochę więcej pracy niż zwyczajnie, drudzy 
dbają o porządki ogólne, inni przygotowują drzewko i stroją je 
papierkami, cukierkami, a jeszcze inni ubierają szopkę. 
 

 
 
Po prawej stronie ołtarza, w rogu kapliczki umieszczono obraz 
br. Gabriela i postawiono stolik. Na tle gór i panoramy Betleje-
mu, zawieszono na druciku cieniutkim anioła zlatującego 
z obłoków; na stole ustawiono żłóbek z Dzieciątkiem, Matką 
i Opiekunem, dalej bydlątko, osiołka i pasterzy. Nie brakło 
również i owieczek. 
 
Gdy przygotowania ukończono i pora kolacji nadeszła, zeszli 
się wszyscy do wigilijnego stołu gdzie o. Maksymilian złożył 
pierwsze na nowej placówce życzenia przy opłatku. Było nas 
wówczas nie więcej niż 20 skoro w tej sali, przez którą obecnie 
przechodzi się do zakrystii pomieścili się wszyscy, a nawet 
starczyło miejsca na refektarz i choinkę. Przy kolędach 
i serdecznych rozmowach wypoczywaliśmy przez 2 dni świąt 
po pracy ciężkiej, ale miłej i chętnie podejmowanej z miłości do 
ukochanej Matki. Wolniejsze chwile umilał nam gra na skrzyp-
cach aspirant Antoni Wójcik". opr. Teresa Michałek                                  

Za: www.niepokalanow.pl  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KS. M. KAZNOWSKI INSPEKTOREM 
KRAKOWSKICH SALEZJANÓW 

 

Na stronie internetowej krakowskich 
salezjanów opublikowano 20 grudnia list 

radcy generalnego ks. Tadeusza Roz-
musa SDB, informujący o mianowaniu 
Ks. Marcina Kaznowskiego, dotyczaso-
wego wikariusza  inspektorem krakow-
skiej Instektorii Salezjanów. Oto rteść 
tego listu: 
 

Drodzy Współbracia ! 
Piszę ten list w imieniu Księdza Genera-
ła Angela Fernandeza Artime.  
 
Pragnę Was poinformować w Jego 
imieniu, że po rozeznaniu wyników kon-
sultacji przeprowadzonej w Inspektorii i 
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po wysłuchaniu zdania Rady generalnej, 
Ksiądz Generał mianował w dniu dzisiej-
szym Ks. dr Marcina Kaznowskiego 
SDB Przełożonym Inspektorii krakow-
skiej PLS na lata 2020-2026. 
 
Ksiądz Marcin w rozmowie osobistej z 
Księdzem Generałem nominację tę 
przyjął. 
 
Wszystkim Współbraciom dziękuję za 
aktywne i budujące uczestnictwo w 
konsultacji, która pozwoliła poznać 
oczekiwania, a także wyłonić konkret-
nych kandydatów wskazanych przez 
Inspektorię. Jest to jeden ze znaków 
pokazujących żywotność i potencjał 
tkwiący w strukturach Inspektorii kra-
kowskiej. 
 
Nowemu Księdzu Inspektorowi Nomina-
towi życzę obfitych Bożych darów w 
odczytywaniu i realizacji Bożej woli i 
znaków czasu przynoszonych przez 
współczesne wyzwania.  
 

Dziękuję Ks. Adamowi Parszywce za 
posługę na przestrzeni ostatnich kilku lat 
i życzę mu pozytywnej realizacji Bożych 
planów w jego życiu. Szczegóły doty-
czące instalacji nowego przełożonego 
zostaną ostatecznie podane w najbliż-
szym czasie przez Księdza Inspektora 
Nominata. 
 

 
Ks. Marcin Kaznowski SDB 

 
W imieniu własnym oraz całej Rady 
Generalnej składam wszystkim Współ-
braciom, wspólnotom oraz dziełom sale-
zjańskim życzenia bogatych w Boże 

Dary nadchodzących Świąt Narodzenia 
Pańskiego oraz błogosławionego i po-
myślnego Nowego Roku 2020. 
 
Pozostaję z braterskimi pozdrowieniami i 
zapewnieniem o pamięci w modlitwie 
 

Ks. dr Tadeusz Rozmus 
Radca Generalny dla Regionu Europy 

Środkowej i Północnej 
Za: www.sdb.org.pl  

 
Ks. Marcin Kaznowski urodził się 2 listo-
pada 1974 r. w Przemyślu. Do nowicjatu 
w Kopcu wstąpił 26 sierpnia 2000 roku, 
gdzie złożył pierwsze śluby zakonne 8 
września 2001 roku. Śluby wieczyste 
złożył 16 czerwca 2007 roku, a święce-
nia kapłańskie przyjął 24 maja 2008 roku 
w Krakowie. W Inspektorii Krakowskiej 
pełnił funkcję radcy inspektorialnego 
(2015–2017), a obecnie jest wikariu-
szem ks. inspektora, delegatem inspek-
torialnym ds. formacji, Rodziny Sale-
zjańskiej i Salezjanów Współpracowni-
ków.                       Za www.salezjanie.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PIJARSKA KRYPTA W KRAKOWIE POŚWIĘCONA 
 
Po ponad dwóch latach zakończył się projekt rewaloryzacji 
pijarskiej krypty w Krakowie. Jego celem była rewaloryzacja 
unikatowych polichromii z baroku.  
 
Zwieńczeniem uroczystości związanych z otwarciem odnowio-
nego miejsca było jej poświęcenie 20 grudnia, którego dokonał 
abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Wydarzenie 
swoim występem uświetnił zespół Flores Rosarum. 
 
Wszystkich przybyłych na tę uroczystość gości powitał Rektor 
Kolegium oraz Kościoła - o. Tomasz Abramowicz. Następnie w 
historię miejsca wprowadziła dr Eliza Buszko, kierownik prac 
konserwatorskich. W swojej prezentacji przybliżyła historię 
miejsca oraz przebieg prac rewaloryzacyjnych. Po tym krótkim 
wprowadzeniu abp Marek Jędraszewski poświęcił kryptę oraz 
freski. Zwieńczeniem wydarzenia był występ zespołu Flores 
Rosarum, który wykonał utwory nawiązujące do fresków znaj-

dujących się na ścianach krypty. Po wysłuchaniu krótkiego 
koncertu przybyli goście mogli zwiedzić odnowioną przestrzeń. 
 

 
 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się pijarzy z placówek z 
całej Polski, a także siostry pijarki i przedstawiciele krakow-
skiego duchowieństwa.                                  Za: www.pijarzy.pl      

________________________________________________________________________________________________________ 
 

NIEZWYKŁY KONCERT 
BOŻONARODZENIOWY U BRACI 

MNIEJSZYCH W POZNANIU 
 
„Chwała na wysokości, a na ziemi pokój 
- Glory in the highest and peace on 
earth” - to tytuł wyjątkowego koncertu 
kolęd, łączącego muzyczne tradycje 
polskich i amerykańskich Świąt Bożego 
Narodzenia, w którym zaśpiewali i za-
grali żołnierze wojsk obu państw. Nie-
spotykany świąteczny koncert z udzia-
łem solistów Orkiestry i Chóru Wojsk 
Amerykańskich w Europie oraz muzy-
ków z Orkiestry Reprezentacyjnej Sił 

Powietrznych odbył się 17 grudnia w 
kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w 
Poznaniu.  
 

 
 
Kolędy śpiewane po polsku i po angiel-
sku zarejestrowały kamery TVP3 Po-

znań, a cały występ będzie można obej-
rzeć na antenie TVP3 Poznań podczas 
Świąt Bożego Narodzenia. 
 
The United States Army Europe Band & 
Chorus pod batutą majora Randalla 
Bartela to zespół, składający się z chó-
rzystów i instrumentalistów. Są nazywa-
ni ambasadorami amerykańskiej muzyki 
w Europie. Wykonują utwory marszowe, 
ceremonialne, ale nie stronią także od 
jazzu, muzyki poważnej, a nawet rocka 
na instrumenty dęte. W kościele pw. św. 
Franciszka z Asyżu zaprezentowali swój 
świąteczny repertuar wraz z muzykami 
Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrz-
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nych z Poznania pod batutą majora 
Pawła Joksa.  
 
Polscy i amerykańscy muzycy wykonali 
popularne kolędy. W specjalnym reper-
tuarze znalazły się m.in.: „Wśród nocnej 
ciszy”, „Festival fanfare for Christmas”, 
„W żłobie leży”, „Cicha noc”, „Dzisiaj w 
Betlejem”, „Pójdźmy wszyscy do stajen-

ki”, „Have yourself a merry little Christ-
mas”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Gdy 
się Chrystus rodzi”, „This Christmas - 
Amerycan Song”, „Holy Night”, „Bóg się 
rodzi”, „Dona Nobis Pacem”, „Jezus 
malusieńki” i wiele innych.  
 
TVP3 Poznań wyemituje pierwszą część 
koncertu w Wigilię Bożego Narodzenia o 

godz. 18:50, a drugą część w pierwszy 
dzień świąt Bożego Narodzenia o 
godz.18:45. 
 
Koncert objął patronatem honorowym 
Minister Obrony Narodowej Mariusz 
Błaszczak.           Za: www.poznan.tvp.pl    

________________________________________________________________________________________________________ 
 

90-LECIE URODZIN O. LEONA KNABITA OSB 
 
Pan Bóg jest jak słońce – wystarczy Go każdemu i każdy może 
w Jego blasku, w Jego cieple się ogrzać. I potem całą wiecz-
ność przy Nim. 
 
Nie tak dawno dziękowaliśmy za 65-lecie święceń kapłańskich 
ojca Leona, pragniemy ogłosić, że 26 grudnia 2019 r. będzie-
my świętować zacny jubileusz – 90-lecia urodzin ojca Leona 
Knabita. Trudno w kilku słowach streścić tak bogatą osobo-
wość, jaką jest Jubilat. Zawsze będziemy powtarzać: jeżeli się 
chce, można osiągnąć naprawdę wiele… Mimo upływu lat i sił, 
ojciec Leon ciągle jest aktywny na wielu obszarach: od mediów 
tradycyjnych po media społecznościowe; od przestrzeni blo-
gowej / vlogowej po działalność pisarską, czego efektem są 
coraz to nowsze publikacje. Nie można zapomnieć o nieustan-
nych wyjazdach i spotkaniach z czytelnikami. To budzi podziw i 
wielki szacunek… 
 

 
 
Ojciec Leon często chwali się epitetami, które zebrał w czasie 
pisania bloga, a które skierowali do niego internauci: łajdactwa 
Leona, chamski autor blogu, Judasz, kłamca, oszust, tchórz, 
złośliwiec, hochsztapler, obłudny, podły, głupi, wychuchany 
mnich, stary gangster, moralny degenerat, podły manipulator, 
podła natura, ewidentny cham, katolicki warchoł, członek wa-
tahy parszywych kundli (=KK), wielbiony przywódca duchowy 
miernoty katolickiej w kraju i za granicą, smrodliwe, upadłe, 
tępe narzędzie bezbożnej instytucji, upośledzony, szkodliwy, 
ksiądz z plemienia żmijowego. 
 
Na wszystkie zarzuty odpowiada, ze znanym dystansem do 
siebie: No i co? No i nic. Mówią, że określenia negatywne są 
bliższe prawdy niż pozytywne. Trzeba więc robić rachunek 
sumienia i poprawić się tam, gdzie sformułowania są bliskie 
prawdy, a nie przejmować się, gdy są kłamliwe. Tylko idiota się 
obraża, jak mówił bardzo mądry mnich, matematyk, członek 
Polskiej Akademii Nauk, o. dr Bernard Andrzej Turowicz. 
 
Za to wszystko pragniemy podziękować Szanownemu Jubila-
towi! Podobnie jak to było 5 lat temu, uruchomiliśmy specjalną 

podstronę: http://jubileusz.ps-po.pl/ gdzie możecie złożyć ży-
czenia urodzinowe ojcu Leonowi. Również z tej okazji udo-
stępniliśmy dla wszystkich czytelników darmowy e-
book „Rekolekcje z ojcem Leonem. Potrzeba radosnych głosi-
cieli Słowa Bożego”. 
 
Ojca Leona myśli na dobry dzień: 
 
Pan Bóg jest jak słońce – wystarczy Go każdemu i każdy może 
w Jego blasku, w Jego cieple się ogrzać. I potem całą wiecz-
ność przy Nim. 
 
Radość życia możliwa jest wtedy, gdy człowiek jest na swoim 
miejscu. Wtedy i bycie i to, co robię, jest moją pasją. Można 
powiedzieć, że jestem artystą w swojej specjalności. 
 
My już jesteśmy z Chrystusem osadzeni w niebie, mamy już 
bilet do nieba, teraz tylko trzeba wsiąść do dobrego pociągu. 
Zdarza się, że się pomylimy i wsiadamy do niewłaściwego 
pociągu, ale póki żyjemy, wszystko można naprawić. Bóg mó-
wi: nie bój się, jestem z Tobą, zawsze możesz wysiąść i wsiąść 
do właściwego, wszystko jest cenne w Twojej podróży, nawet 
zagubienie i jazda w niewłaściwym kierunku. 
 
Dla normalnego człowieka łamanie przykazań to oczywiście 
żaden interes, bo wyrzuty sumienia często potrafią zagryźć. 
Nawet kiedy ma się pewność otrzymanego przebaczenia. 
 
Dzisiaj tak dużo jest między ludźmi złości, niechęci, zawiści. 
Tyle złego nastawienia, że każda złota nić przyjaźni, zrozumie-
nia, pamięci o kimś bardzo się liczy. Nie damy rady naprawić 
całego zła, ale możemy naprawiać to, co jest najbliżej nas. 
Pomyślmy, może ktoś dzisiaj czeka na nasze odwiedziny. 
Może my moglibyśmy kogoś zaprosić? Jeszcze dzisiaj nie jest 
za późno. 
 
Popatrzcie, jakie to dramatyczne – w raju człowiek mógł robić, 
co chce, z wyjątkiem jednej rzeczy – nie mógł spożywać owocu 
z jednego drzewa. Człowiek nie skorzystał z tej propozycji. W 
słowach Jezusa odbija się jakby takie złowrogie echo raju: 
„Odszedłeś, zmarnowałeś szansę, to proszę bardzo, rób, co 
chcesz, kiedy już widzisz zło. Kiedyś nie widziałeś zła, mogłeś 
robić wszystko z wyjątkiem jednej rzeczy, teraz wiesz, co to 
jest zło, więc proszę bardzo”. Jak to mówią potocznie: na cha-
ma nie będę cię ciągnął. Rób, co chcesz. Potem dzieją się 
dramaty i to jakie! 
 
Czasem widzimy takich udanych ludzi, w których łatwo widzimy 
Boga. A czy my jesteśmy legitymacją, czy też karykaturą Bo-
ga? Czy potrafimy doszukać się Pana Boga w takich „nieuda-
nych”? Żebyśmy zawsze patrzyli nie tylko bilateralnie, lecz 
żeby Pan Bóg był trzeci. Ażeby nie było ludzi samotnych. Na-
szą odpowiedzialnością jest przyczynić się do dobrego wokół 
nas. Bóg chce się objawiać w każdym z nas. Jak to robić? 
Chodzi o postawę pełną zaufania. Zaufać Bogu. Cierpliwość 
człowieka – czyli ufność.  
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Czasem musimy sobie pomóc. Dla swojego dobra i dla oto-
czenia. Depresja jest bardzo ciężkim i przykrym orzechem do 
rozgryzienia. Dbam o to, żeby wszystko robić, żeby moja psy-
chika doszła do równowagi. Staram się więc żyć według warto-
ści, które wyznaję. To nawet człowiekowi niewierzącemu bę-
dzie pasowało.  
 
Często krzyczymy na innych, bo na siebie jesteśmy wściekli. 
Proszę zwrócić uwagę, jak często nasza agresja wobec in-
nych, jest spowodowana złością wobec siebie samych.  

 
Kiedyś się mówiło dowcipnie, że świnia mówi do swoich pro-
siąt: nie bądźcie jak ludzie, zachowujcie się, jak przystało na 
świnie. Chodzi o to, żeby postawić „bardziej być” przed „bar-
dziej mieć”, a u nas w Polsce jest na odwrót, nastąpiło jakieś 
odwrócenie biegunów wartości, które są istotne. 

Za: www.opactwotynieckie.pl   

________________________________________________________________________________________________________ 
 

GUANELLIANIE GOŚCILI GENERAŁA 
 

W dniach 12-18 grudnia br., wspólnota 
Zgromadzenia Sług Miłości (guanellia-
nie) w Skawinie, koło Krakowa, gościła 
nowego Przełożonego Generalnego 
Zgromadzenia, ks. Umberto Brugnoni 
SDC.Jest to już dziesiąty następca zało-
życiela. św. Alojzego Guanella. Wizyta-
cja kanoniczna nowego przełożonego 
generalnego zbiegła si z 10 rocznicą 

powstania pierwszego w Polsce domu 
zgromadzenia – Centrum Don Guanella. 
 

 

 
Ojciec Generał zapoznał się z prowa-
dzonym przez wspólnotę Rodzinnym 
Domem Dziecka „Dar Serca” oraz z 
duszpasterstwem rodzin, dzieci oraz 
starszych i niepełnosprawnych. Wigilijny 
opłatek stał się też okazją do złożenia 
życzeń oraz poznania bogatych polskich 
zwyczajów Bożonarodzeniowych. Ks. 
Wiesław Baniak SDC 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SPOTKANIE OPŁATKOWE PRZYSZŁYCH MISJONARZY 
 

Jezus jest źródłem mocy i światła dla człowieka. Zanieście Go 
tym, którzy Go jeszcze nie spotkali – zaapelował do przyszłych 
misjonarzy bp Jerzy Mazur SVD. 
 
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Przewodni-
czący Komisji KEP ds. Misji spotkał się z osobami przygotowu-
jącymi się do wyjazdu na misje w Centrum Formacji Misyjnej w 
Warszawie. Wigilijną wieczerzę i dzielenie się opłatkiem po-
przedziła Msza św. 
 
W homilii bp Mazur zaapelował do przyszłych misjonarzy o 
głębokie życie duchowe. Podkreślił, że powołanie jest darem i 
zadaniem które wymaga współpracy z Bożą łaską. Jak przy-
kład wskazał Najświętszą Maryję Pannę. –Pan każdego dnia 
pyta nas o naszą decyzję. Nie możemy zapominać, że raz 
wybrawszy trzeba nam codziennie wybierać, codziennie trzeba 
nieść Chrystusa, wielbić Boga, adorować Go i dziękować Mu 
za Jego miłość i miłosierdzie, za Jego pokój i radość –mówił 
duchowny. 
 
Podkreślił, że tam gdzie jest Chrystus, tam jest także dom 
człowieka, tam jest Boże Królestwo. Bądźcie zatem świątynią 
Boga niosąc Jego obecność światu jak Maryja – zachęcał bp 
Mazur. 
 
Przekonywał, że jedynie Jezus źródłem mocy i Światała dla 
każdego człowieka. Niech Jego światło daje nam moc do roz-
poznawania woli Bożej i jej wypełniani, byśmy nieśli Chrystusa 
aż po krańce ziemi i służąc innym – powiedział biskup. 

 
Zwrócił uwagę, że tajemnica Betlejemskiego żłóbka wiedzie do 
Eucharystii – Obyśmy wszyscy spotkali się tam z Jezusem – 
Jedynym Zbawicielem Świata. On jest dla nas wszystkim, jest 
pokarmem na życie wieczne. Idźmy zatem na mszę św. zachę-
cając innych do uczestniczenia w niej, zapraszajmy ich na 
adorację Najświętszego Sakramentu. Niech będzie w nas zaw-
sze zadziwienie dla tajemnicy Wcielenia i Odkupienia – wyraził 
życzenie bp Mazur. 
 

 
 
Tegoroczny kurs w CFM liczy dziesięć kandydatów do wyjazdu 
na misje. W grupie tej są księża diecezjalni, zakonni, siostra 
zakonna i osoba świecka. Wyjadą oni w takie miejsca jak Ala-
ska, Kuba, Zambia, Republika Centralnej Afryki, czy Kamerun. 

 Za: www.misje.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

STOPNIOWANIE RELIKWII  
 
Kiedy 2 lata temu, w grudniu 2017 r. 
ukazała się Instrukcja Stolicy Apostol-
skiej „Relikwie w Kościele: Autentycz-
ność i konserwacja”, przedstawiając ją 
na łamach naszego zakonnego biuletynu 

(Biuletyn Tygodniowy CIZ, nr 50-
51/2017 (459-60), s. 10-11), napisałem, 
że dokument nie klasyfikuje relikwii na 
pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, 
ale mówi, już we wstępie, o relikwiach 
znacznych i nieznacznych. Relikwiami 
znacznymi – precyzuje dokument – są 
„ciała Błogosławionych czy Świętych, lub 

też większe ich części, jak również cała 
zawartość urny z ich prochami zacho-
wanymi po kremacji”. Z kolei za relikwie 
nieznaczne uważa się „małe fragmenty 
ciała Błogosławionych i Świętych, a 
także przedmioty, które były w kontakcie 
bezpośrednim z nimi [tj. ze Świętymi czy 
Błogosławionymi].  
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Fakt, że dokument, po odejściu tradycyj-
nego, potrójnego stopniowania relikwii 
nie wspomina w ogóle o relikwiach trze-
ciego stopnia, tj. o przedmiotach, naj-
częściej o materiale, który uważany jest 
za relikwię po dotknięciu nim autentycz-
nych relikwii znacznych lub nieznacz-
nych, bardzo zaniepokoił postulatorów, 
którzy takież relikwie trzeciego stopnia 
najczęściej rozprowadzają wśród wier-
nych, przyklejając cząstki materiału do 
obrazków. Sam otrzymałem w związku z 
tą sprawą wiele pytań od postulatorów i 
w konsekwencji podzieliłem się moim 
niepokojem w Kongregacji Spraw Kano-
nizacyjnych. 
 
Odpowiedź, nader klarowną i uspokaja-
jącą otrzymaliśmy podczas wiosennego 
spotkania Kolegium Postulatorów w 
Rzymie, dokładnie 20 maja 2019 r. Kon-
ferencję pt. „Relikwie Świętych i Błogo-
sławionych” wygłosił ks. prałat Robert J. 
Sarno z Kongregacji Spraw Kanoniza-

cyjnych. Przekazał też w wydruku kom-
puterowym jej prospekt.  
 

 
 
Po przedłożeniu czym są relikwie 
znaczne, w odniesieniu do naszej kwe-
stii podkreślił (na str. 4): „Relikwie zaś 
nieznaczne, normalnie umieszczone w 
zaszklonych kapsułkach, dzielimy na: a) 
pierwszej klasy: małe fragmenty ciała, 
włosów, krwi, itd.; b) drugiej klasy: 
przedmioty, które były w bezpośrednim 
kontakcie z ciałem, np. odzież, itp.; c) 
trzeciej klasy (nie wspominane przez 

Instrukcję): przedmioty, które były w 
bezpośrednim kontakcie z rzeczami, 
które wcześniej były w takowym bezpo-
średnim kontakcie z ciałem, np. materiał 
potarty o grób (którego cząstki często 
umieszczane są na obrazkach nie tylko 
osób wyniesionych na ołtarze ale i kan-
dydatów; nie są to relikwie w dosłownym 
tego słowa znaczeniu)”.   
 
Niechaj to doprecyzowanie uspokoi 
wszystkich, nie tylko postulatorów, ale 
także czcicieli Świętych i Błogosławio-
nych, którzy w swym do nich nabożeń-
stwie posługują się ich obrazkami z 
„relikwijką” trzeciego stopnia (tak bo-
wiem relikwie te są one często nazywa-
ne), czy też wypraszają dar beatyfikacji 
dla kandydatów na ołtarze – służebnic i 
sług Bożych, których obrazki z materia-
łem potartym o ich doczesne szczątki 
udostępniają postulatorzy. o. Szczepan 
T. Praśkiewicz OCD 

 
 

 

Refleksja tygodnia 
 
 

 

BETLEJEM JEST PUNKTEM ZWROTNYM, KTÓRY ZMIENIA BIEG DZIEJÓW 
Homilia papieża Franciszka wygłoszona podczas uroczystej Mszy świętej wigilii Narodzenia Pańskiego 2018 r. 

 
Józef z poślubioną sobie Maryją, udał się „do miasta Dawido-
wego, zwanego Betlejem” (Łk 2, 4). Tej nocy i my udajemy się 
do Betlejem, aby tam odkryć tajemnicę Bożego Narodzenia. 
 
1. Betlejem: nazwa tego miasta oznacza dom chleba. W tym 
„domu” Pan wyznacza dzisiaj spotkanie z rodzajem ludzkim. 
Wie, że potrzebujemy pokarmu, aby żyć. Ale wie również, że 
pokarmy świata nie zaspokajają serca. W Piśmie Świętym 
grzech pierworodny ludzkości jest powiązany właśnie ze spo-
żywaniem pokarmu: „Zerwała owoc i skosztowała go” – mówi 
Księga Rodzaju (3,6). Wziął i zjadł. Człowiek stał się chciwy i 
żarłoczny. Wydaje się, że dla wielu ludzi posiadanie, napełnie-
nie się rzeczami stanowi sens życia. Nienasycona chciwość 
przenika ludzką historię, aż po paradoksy dnia dzisiejszego, 
gdy nieliczni ucztują sowicie, a nazbyt wielu nie ma chleba, by 
żyć. 
 

 
 

Betlejem jest punktem zwrotnym, który zmienia bieg dziejów. 
Tam Bóg, w domu chleba, rodzi się w żłobie. Jakby chciał nam 
powiedzieć: oto jestem dla was, jako wasz pokarm. Nie bierze, 
ale karmi, nie daje byle czego, lecz samego siebie. W Betlejem 
odkrywamy, że Bóg nie jest kimś, kto odbiera życie, ale Tym, 
który daje życie. Do człowieka, nawykłego od samego począt-
ku, by brać i jeść Jezus zaczyna mówić: „Bierzcie i jedzcie, to 
jest Ciało moje” (Mt 26,26). Malutkie ciało Dzieciątka z Betle-
jem wprowadza nowy model życia: nie pozyskiwać i pożerać, 
ale dzielić się i dawać. Bóg czyni się małym, aby być naszym 
pokarmem. Karmiąc się Nim, Chlebem Życia, możemy odro-
dzić się w miłości i przerwać cykl chciwości i zachłanności. Z 
„domu chleba” Jezus doprowadza człowieka z powrotem do 
domu, aby stał się członkiem rodziny swego Boga i bratem 
bliźniego. W obliczu żłóbka rozumiemy, że tym co posila życie 
nie są dobra, lecz miłość; nie zachłanność, ale miłosierdzie; nie 
obfitość, z którą trzeba się obnosić, ale prostota, której należy 
strzec. 
 
Pan wie, że każdego dnia musimy się karmić. Dlatego dał się 
nam każdego dnia swego życia, od żłóbka w Betlejem do wie-
czernika w Jerozolimie. I także dzisiaj czyni siebie na ołtarzu 
chlebem łamanym dla nas: puka do naszych drzwi, aby przyjść 
i z nami spożyć wieczerzę (por. Ap 3, 20). Na Boże Narodzenie 
otrzymujemy na ziemi Jezusa, Chleb z nieba: jest to pokarm, 
który nigdy się nie przedawnia, ale pozwala nam już teraz za-
smakować życia wiecznego. 
 
W Betlejem odkrywamy, że życie Boga płynie w żyłach ludzko-
ści. Jeśli go przyjmujemy, to dzieje zmieniają się, począwszy 
od każdego z nas. Bo kiedy Jezus przemienia serce, to cen-
trum życia nie jest już moje własne wygłodniałe i egoistyczne 
„ja”, ale Ten, który rodzi się i żyje dla miłości. Wezwani tej no-
cy, by udać się do Betlejem, domu chleba, zadajmy sobie pyta-
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nie: co jest pokarmem mego życia, bez którego nie mogę się 
obyć? Czy jest to Pan, czy coś innego? Następnie, wchodząc 
do groty, dostrzegając w delikatnym ubóstwie Dzieciątka Jezus 
nowy aromat życia, aromat prostoty, zadajmy sobie pytanie: 
czy naprawdę potrzebuję wielu rzeczy, skomplikowanych re-
cept na życie? Czy potrafię obejść się bez wielu zbędnych 
dodatków, aby wybrać prostsze życie? W Betlejem, obok Jezu-
sa, widzimy ludzi, którzy przebywali drogę, jak Maryja, Józef i 
pasterze. Jezus jest Chlebem drogi. Nie przepada za leniwym, 
długim i siedzącym przeżuwaniem, ale żąda, by szybko wstać 
od stołu, żeby służyć jako chleb łamany dla innych. Zadajmy 
sobie pytanie: czy w Boże Narodzenie łamię mój chleb z tymi, 
którzy są go pozbawieni? 
 
2. Po Betlejem, domu chleba, zastanówmy się nad Betlejem, 
miastem Dawidowym. Tam Dawid, jako chłopiec był pasterzem 
i jako taki został wybrany przez Boga, aby być pasterzem i 
przewodnikiem swego ludu. W Boże Narodzenie, w mieście 
Dawidowym, to właśnie pasterze przyjmują Jezusa. Tej nocy, 
jak mówi Ewangelia „bardzo się przestraszyli” (Łk 2,9), lecz 
anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się” (w. 10). Wiele razy powraca 
w Ewangelii, to nie bójcie się: wydaje się, że jest to refren Boga 
poszukującego człowieka. Ponieważ człowiek, od samego 
początku, z powodu grzechu, boi się Boga: „przeraziłem się, i 
dlatego się ukryłem” (Rdz 3,10), mówi Adam po grzechu. Betle-
jem jest lekarstwem na lęk, bo pomimo ludzkiego „nie”, Bóg 
mówi na zawsze „tak”: na zawsze będzie Bogiem-z-nami. A 
aby Jego obecność nie wzbudzała strachu, staje się słabym 
dzieckiem. Nie bójcie się:  nie powiedział o świętych, ale pa-
sterzach, prostych ludziach, którzy w tym czasie nie wyróżniali 
się ani ogładą ani też pobożnością. Syn Dawida narodził się 
pośród pasterzy, aby nam powiedzieć, że nikt nigdy nie jest 
sam; mamy Pasterza, który pokonuje nasze lęki i kocha nas 
wszystkich, bez wyjątku. 
 
Pasterze z Betlejem mówią nam również, jak wychodzić na 
spotkanie z Panem. Czuwają w nocy: nie śpią, lecz czynią to, o 
co będzie prosił Jezus wiele razy: czuwajcie (por. Mt 25,13; Mk 

13,35; Łk 21,36). Trwają czuwając, oczekują czujnie w ciemno-
ści; a „opromieniła ich jasność Pana”  (Łk 2,9). Dotyczy to rów-
nież nas. Nasze życie może być oczekiwaniem, które nawet w 
nocach problemów powierza się Panu i pragnie Go; wtedy 
otrzyma Jego światło. Lub zarozumiałością, gdzie liczą się tylko 
własne siły i własne środki. Ale w tym przypadku serce pozo-
staje zamknięte na światło Boga. Pan lubi być oczekiwanym, a 
nie można Go oczekiwać na kanapie, śpiąc. W istocie pasterze 
ruszają: „Udali się z pośpiechem”, mówi tekst (w. 16). Nie stoją 
nieruchomo jak ktoś, kto czuje, że dotarł i niczego nie potrzebu-
je, ale idą, zostawiają stado niestrzeżone, podejmują ryzyko dla 
Boga. A zobaczywszy Jezusa, chociaż nie byli specjalistami w 
mówieniu, poszli Go głosić, tak, że „wszyscy, którzy to słyszeli, 
dziwili się temu, co im pasterze opowiadali” (w. 18). 
 
Czujnie oczekiwać, pójść, podjąć ryzyko, opowiedzieć o pięk-
nie: to są gesty miłości. Dobry Pasterz, który w Boże Narodze-
nie przychodzi, aby dać owcom życie, w Wielkanoc skieruje do 
Piotra, a przez niego do nas wszystkich pytanie końcowe: „Czy 
Mnie miłujesz?” (J 21,15). Od odpowiedzi zależeć będzie przy-
szłość owczarni. Dziś w nocy jesteśmy wezwani, by odpowie-
dzieć, i aby Jemu powiedzieć: „Miłuję Cię”. Odpowiedź każde-
go ma istotne znaczenie dla całej owczarni. 
 
„Pójdźmy do Betlejem” (Łk 2, 15): tak mówili i uczynili pasterze. 
Również my, Panie, chcemy przybyć do Betlejem. Droga, także 
i dzisiaj prowadzi pod górę: trzeba pokonać szczyt egoizmu, 
nie możemy się zsunąć w jary światowości i konsumpcjonizmu. 
Panie, chcę dotrzeć do Betlejem, bo tam właśnie na mnie cze-
kasz. I chcę uświadomić sobie, że Ty, złożony w żłobie, jesteś 
chlebem mojego życia. Potrzebuję delikatnego aromatu Twojej 
miłości, abym był z kolei chlebem łamanym dla świata. Weź 
mnie na swoje ramiona, dobry Pasterzu: miłowany przez Cie-
bie, będą mógł także i ja miłować i brać braci za rękę. Wtedy 
będzie Boże Narodzenie, kiedy będą mógł Tobie powiedzieć: 
„Panie, Ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham” (J 21,17). 

 Za: www.radiomaryja.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wiadomości zagraniczne  
 
 
 

 

PAPIEŻ: JEZUS JEST UŚMIECHEM BOGA UKAZUJĄCYM JEGO MIŁOSIERDZIE 
 

O uśmiechu, który jest typowo ludzkim 
wyrazem miłości i uczucia mówił Papież 
do pracowników Watykanu, z którymi 
spotkał się, aby wymienić życzenia świą-
teczne. 
 
Franciszek zaznaczył, że to sam Jezus 
jest uśmiechem Boga. Przyszedł, aby 
objawić nam miłość Ojca niebieskiego, 
Jego dobroć i pierwszy raz uczynił to 
uśmiechając się do Swoich rodziców, 
Maryi i Józefa. Oni zrozumieli, że w tym 
dziecięcym uśmiechu jest zawarte Boże 
miłosierdzie. Podobne doświadczenie 
może mieć każdy z nas, kiedy w stajen-
ce kontemplując Dzieciątko Jezus zoba-
czymy uśmiechającego się do nas Boga. 

Niech Boży uśmiech oczyszcza nas z 
brudów zalegających nasze serca. 
 
„Także tutaj w Watykanie i w wielu 
rzymskich biurach Stolicy Apostolskiej 
potrzebujemy odnowy poprzez uśmiech 
Dzieciątka Jezus. Winniśmy pozwolić, 
aby Jego bezbronna dobroć oczyszczała 
nas z brudów zalegających nasze serca 
i powstrzymujących nas od dawania 
tego, co w nas najlepsze – zachęcał 
Ojciec Święty. – To prawda, praca jest 
pracą i zapewne jest wiele innych miejsc 
i momentów, w których każdy z nas 
pełniej i bardziej się wyraża, ale jest 
także prawdą, że w środowisku pracy 
spędzamy dużą część naszych dni i 

jesteśmy pewni, że jakości pracy towa-
rzyszy jakość ludzkich relacji, stylu ży-
cia. To jest ważne szczególnie dla nas, 
którzy pracujemy na rzecz Kościoła i w 
imię Jezusa.“ 
 
Papież przyznał, że czasami trudno o 
uśmiech, ale wtedy tym bardziej potrze-
bujemy uśmiechu Boga, bo tylko Jezus 
może nam pomóc. Potrzebujemy go 
także i wtedy, gdy czujemy się zbyt 
pewni i zapominamy o innych, bo wtedy 
pomaga nam odrzucić fałszywe bezpie-
czeństwo i przywraca smak prostoty i 
bezinteresowności. 

Za: www.vaticannews.va 
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PAPIEŻ ZNIÓSŁ TAJEMNICĘ PAPIESKĄ  
W SPRAWACH NADUŻYĆ SEKSUALNYCH 

 
Papież Franciszek w ogłoszonym we wtorek dokumencie zdjął 
„tajemnicę papieską” z postępowań dotyczących nadużyć sek-
sualnych wobec nieletnich popełnionych przez duchowieństwo, 
a także przedstawicieli władz kościelnych, którzy próbują tu-
szować takie czyny. Watykan ogłosił tekst instrukcji w sprawie 
tajemnicy postępowań. 
 
Oznacza to, że skargi, zeznania i dokumenty procesowe doty-
czące przypadków wykorzystywania seksualnego przechowy-
wane w archiwach dykasterii watykańskich, a także w archi-
wach diecezji, do tej pory podlegające tajemnicy papieskiej, 
mogą zostać przekazane państwowym prokuraturom, które o to 
proszą. Jest to „znak otwartości, dostępności, przejrzystości, 
współpracy z władzami cywilnymi” – wyjaśnił dyrektor progra-
mowy Dykasterii ds. Komunikacji, Andrea Tornielli. 
 
Celem zawartych w niej postanowień jest, jak wyjaśniono, 
zniesienie „tajemnicy papieskiej” w przypadku takich postępo-
wań i nałożenie „tajemnicy urzędowej” przy jednoczesnym 
zapewnieniu „dobrego imienia osób zaangażowanych”. 
 
Dokument zaznacza, że informacje w takich sprawach mają 
zapewniać „bezpieczeństwo, integralność i poufność”, wyma-
gane przez Kodeks Prawa Kanonicznego, aby zapewnić „dobre 
imię, wizerunek i prywatność” osób, których to dotyczy. Ale ta 
„tajemnica zawodowa” nie przeszkadza w spełnieniu obowiąz-
ków nałożonych przez prawodawstwo państwowe, w tym zło-
żenia doniesienia o przestępstwie i „realizacji wniosków wyko-

nawczych cywilnych władz sądowych”. Ponadto „żaden obo-
wiązek milczenia na temat faktów nie może zostać nałożony” 
na osobę, która składa doniesienie, na ofiarę i na świadków 
przestępstwa. 
 
Ostatni, piąty punkt dokumentu stwierdza: „Temu, kto zgłasza 
taką sprawę, kto twierdzi, że został poszkodowany, a także 
świadkom nie można narzucić zobowiązania do milczenia w 
kwestiach ją dotyczących”. 
 
Franciszek zmodyfikował również trzy artykuły listu apostol-
skiego motu proprio św. Jana Pawła II „Sacramentorum sancti-
tatis tutela” (z 2001 r., zmienionego już raz w 2010 r. przez 
Benedykta XVI). Włączył do kategorii najcięższych prze-
stępstw: pozyskiwanie, przechowywanie lub rozpowszechnia-
nie przez duchownego w celach seksualnych obrazów porno-
graficznych osób poniżej 18. roku życia. Dotychczas granica 
wieku wynosiła 14 lat. Ponadto w sprawach dotyczących naj-
cięższych przestępstw adwokatem i prokuratorem może być od 
tej pory także osoba świecka, posiadająca doktorat z prawa 
kanonicznego, a nie tylko duchowny. 
 
Komentarz Jacka Siepsiaka SJ 
 
Ponieważ nie dla wszystkich jasny jest termin „tajemnica pa-
pieska”, spieszę z wyjaśnieniem, że nie chodzi o spowiedź, a 
więc nie chodzi też o „tajemnicę spowiedzi”. Został jedynie 
zniesiony nakaz zobowiązywania do sekretu osób zgłaszają-
cych przestępstwo nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Do 
tej pory nie mogły one mówić o swoim zgłoszeniu i toczącym 
się postępowaniu. Zresztą do podobnego milczenia może zo-
bowiązać prokuratura państwowa. Oczywiście wtedy to nie 
nazywa się „tajemnicą papieską”.             Za: www.deon.pl 

 
 
____________________________________________________________________________________________________________________
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ŚW. ANTONI PADEWSKI 
PEREGRYNOWAŁ PO LITWIE 
 
W tych dniach, 14-23 grudnia 2019 r., 
nasi dwaj współbracia: o. Egidio Canil z 
prowincji włoskiej św. Antoniego z Pad-
wy i o. Daniel Fechetá z prowincji św. 
Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii, 
prowadzą peregrynację relikwii Świętego 
z Padwy na ziemi litewskiej. 
 
Na początku relikwie zostały przyjęte 
przez bp. Kęstutisa Kèvalas, ordynariu-
sza diecezji Telsze, w katedrze św. 
Antoniego z Padwy. W dalszej kolejności 
nawiedzą następujące miasta: Płungia-

ny, Retów, Kretynga, Kłajpeda, Mariam-
pol, Wilno i Kowno. 
 

 
 
Z prośbą o peregrynację relikwii zwróco-
no się w związku z zakończeniem prac 
konserwatorskich w katedrze w Telszach 
i odrestaurowaniem cudownej ikony 
Świętego. W każdy wtorek w ciągu roku 
jest tutaj sprawowane nabożeństwo do 

naszego Świętego. Jest on także patro-
nem miasta. 
 
Uroczystości peregrynacyjne odbywają 
się z dużym udziałem wiernych, którzy 
licznie przystępują również do sakra-
mentu spowiedzi. Znaczne zaintereso-
wanie wzbudza ponadto biografia św. 
Antoniego, napisana przez o. Vergilio 
Gamboso i przetłumaczona na język 
litewski. 
 
Warto wspomnieć, że peregrynacja 
relikwii jest traktowana przez Kościoły 
lokalne jako przygotowanie do uroczy-
stości Bożego Narodzenia. Św. Antoni 
przemierza drogi naszych czasów, aby 
nieść Ewangelię wszystkim stworze-
niom.                     Za: www.ofmconv.net  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CHRYSTUSOWCY W WIECZNYM MIEŚCIE  
 
W  2019 roku przypada także 60 lat od chwili, kiedy duszpa-
sterstwo Polaków na terenie całych Włoch powierzono po raz 
pierwszy chrystusowcowi, a był nim ks. Mieczysław Kowalczyk 
SChr (wcześniej tę funkcję pełnili: ks. Władysław Rubin oraz 
ks. Szczepan Wesoły). Obie te rocznice są godne tego, aby je 
zauważyć, docenić i uczcić… Dlatego też adwentowy dzień 
skupienia dla chrystusowców pracujących w Italii, przybrał 
formą szczególnie uroczystą. Przybyli na niego 16 grudnia 
2019 roku z Niemiec: prowincjał ks. Bogdan Renusz SChr, 
wiceprowincjał ks. Sebastian Sosnowski SChr oraz ks. Marcin 
Dereszkiewicz SChr (wszyscy trzej związani w przeszłości z 
tym kościołem). Na wstępie uczestnicy odmówili koronkę do 
Bożego Miłosierdzia i wysłuchali konferencji ascetycznej, którą 
wygłosił ks. Sebastian. Następnie miała miejsce adoracja eu-
charystyczna oraz nieszpory. O godz. 18.30 rozpoczęła się 
uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. abp. Edwarda 
Nowaka, który wygłosił homilię. Po zakończonej liturgii, licznie 
zgromadzeni jej uczestnicy udali się do Auli Jana Pawła II, 
gdzie nestor chrystusowców pracujących na włoskiej ziemi, ks. 
Marian Burniak SChr, z właściwą sobie swadą i poczuciem 
humoru, wygłosił referat historyczny. 
 

 
 
Następnie ks. prowincjał oraz ks. Mateusz Gardziński SChr 
(radny generalny a zarazem prokurator generalny) wręczyli w 
imieniu Przełożonego Generalnego medal za zasługi dla na-
szego zgromadzenia, ks. prałatowi Pawłowi Ptasznikowi, obec-

nemu rektorowi kościoła św. Stanisława i kapelanowi Polaków 
w diecezji rzymskiej, a jednocześnie pracownikowi watykań-
skiego Sekretariatu Stanu. Medal ten jest wyrazem uznania 
naszej rodziny zakonnej wobec wieloletniej posługi ks. Ptaszni-
ka dla dobra rzymskiej Polonii, a także jego życzliwości wzglę-
dem naszej wspólnoty. Po części oficjalnej uczestnicy tego 
niecodziennego wydarzenia mogli skosztować przygotowanych 
smakołyków. Trzeba podkreślić ogromną życzliwość przybyłych 
gości (w tym delegacji Katolickiej Polskiej Szkoły Podstawowej 
w Rzymie), której doświadczyliśmy na przeróżne sposoby. ks. 
Jacek Staniek SChr 
  
Pierwszy kontakt młodych chrystusowców z Wiecznym Mia-
stem rozpoczął się już w trzy lata po założeniu w 1932 roku 
przez kardynała Augusta Hlonda nowego zgromadzenia za-
konnego: Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców. 
 
W 1935 roku przełożony zgromadzenia ks. Ignacy Posadzy 
myśląc o przygotowaniu przyszłych wykładowców dla swojego 
seminarium wysłał dwóch kleryków po ukończonej filozofii na 
dalsze studia do Rzymu byli to: Józef Grzelczak i Józef Miękus. 
W rok później na studia wyjechali następni klerycy: Piotr Biolik i 
Henryk Kulikowski. W 1937 roku wyjechał Wiktor Kwapisz, a w 
1938 roku: Tadeusz Długopolski i Witold Stańczak. 
  
W tym samym 1938 roku, na życzenie założyciela kard. Augu-
sta Hlonda do pracy w Kolegium Polskim wyjechało do Rzymu 
4 braci chrystusowców, byli to: Władysław Baziak, Władysław 
Czarny, Władysław Szynakiewicz i Wincenty Walczak. 
 
 Po zakończeniu wojny w 1946 roku, do Rzymu przyjechało 
dwóch kolejnych chrystusowców uwolnionych z obozu koncen-
tracyjnego w Dachau. Byli to Walery Przekop, który dokończył 
studiów w Paryżu i tam przyjął święcenia kapłańskie. W Rzy-
mie ukończył doktoratem studia prawnicze. Od 1949 roku był 
sekretarzem biskupa Józefa Gawliny, protektora emigracji 
polskiej. Od 1952 roku pełnił oraz obowiązki administratora 
kościoła polskiego w Rzymie oraz był przełożonym chrystu-
sowców. Franciszek Okroy ukończył w Rzymie studia teolo-
giczne ze stopniem doktora teologii i tam też przyjął święcenia 
kapłańskie. Od 1952 roku został osobistym sekretarzem pro-
tektora emigracji polskiej biskupa Józefa Gawliny. Od 1963 
roku był wikariuszem generalnym Towarzystwa Chrystusowego 
dla zagranicy. On też przyjmował w Rzymie wszystkich chry-
stusowców wyjeżdżających do pracy duszpasterskiej na emi-
gracji.                                                   Za: www.chrystusowcy.pl   
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OPŁATKOWE SPOTKANIE POLSKICH 
MISJONARZY W ARGENTYNIE 

 
W dniu 19 grudnia br. w San Vicente 
(Argentyna) w prowincji Misiones w 
parafii prowadzonej przez redemptory-
stów odbyło się spotkanie kapłanów i 
sióstr zakonnych pochodzących z Polski. 
Spotkanie zorganizował o. Jerzy Jacek 
Twaróg OFM, rektor Polskiej Misji Kato-
lickiej. 
 
W Argentynie posługuje obecnie jeden 
biskup, 85 kapłanów diecezjalnych i 
zakonnych oraz 30 sióstr pochodzących 
z Polski. Pracują w różnych rejonach 
Argentyny: od Misiones po Patagonię. 
 
Obecność duszpasterzy z Polski miała 
zawsze niebagatelne znaczenie. Przez 

dziesiątki lat kapłani i siostry zakonne 
przybywali tutaj, by towarzyszyć i wspie-
rać pastoralnie wiernych pochodzenia 
polskiego. Obecnie msze święte w języ-
ku polskim są odprawiane jedynie w 
kilku miejscach. Mimo że w Argentynie 
mieszka już druga, trzecia lub nawet 
czwarta generacja emigrantów z Polski, 
to jednak w wielu miejscach pielęgno-
wane są polskie zwyczaje i tradycje.  
 

 
 

Szacuje się, że w Argentynie jest między 
150 tys. a 350 tys. osób pochodzenia 
polskiego. Ostatnia większa fala imigran-
tów napłynęła tu w 1947 roku, kiedy to 
17 tys. żołnierzy drugiego korpusu Ge-
nerała Andersa zeszło na ląd ze statków 
w Buenos. Szacuje się, że ponad 500 
kościołów w Argentynie zbudowali pol-
scy księża. 
 
Oczywiste jest, że zasadniczy zakres 
pracy kapłanów i sióstr zakonnych 
obejmuje dziś głównie Argentyńczyków. 
Istotnym aspektem duszpasterstwa jest 
współpraca ze świeckimi. Na przykład, 
parafia redemptorystów w San Vicente 
obchodzi w przyszłym roku jubileusz 50-
lecia, w związku z czym odbędzie się 
misja, którą przeprowadzi trzech misjo-
narzy redemptorystów i ok. 200 świec-
kich misjonarzy.   Za: www.redemptor.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

O CO WALCZY KOŚCIÓŁ W NIEMCZECH? 
 
Od dłuższego czasu w Kościele niemieckim daje się zaobser-
wować wyraźne poruszenie związane z żywym wśród tamtej-
szych katolików sporem o reformę Wspólnoty. Głęboka potrze-
ba zmian odbijająca się szerokim echem w Kościele Po-
wszechnym, gwałtowny spadek wiernych i wyraźne zaangażo-
wanie w dyskusję pierwszoplanowych hierarchów Kościoła w 
Niemczech, sprawiły, że spór o reformę przestał już być li tylko 
problemem lokalnym. Tym bardziej, że w sprawę zaangażował 
się już Watykan. 
 
Na kanwie toczącej się w Niemczech dyskusji, z końcem 
czerwca bieżącego roku w parafii św. Alberta działającej przy 
dominikańskim klasztorze w Monachium miało miejsce spotka-
nie z amerykańskim teologiem i publicystą profesorem Geor-
gem Weigelem. Współorganizatorami spotkania było wydaw-
nictwo Media Maria Verlag oraz o. Paulus-Maria Tautz CFR–
franciszkanin niemiecki, z ruchu odnowy franciszkańskiej, pra-
cujący w Nowym Jorku. 
Georg Weigel wygłosił wówczas cieszący się ogromnym zain-
teresowaniem wykład na temat potrzeby reformy Kościoła, 
którego tłem była jego ostatnia książka zatytułowa-
na Katolicyzm ewangeliczny. Gruntowna reforma kościoła 
w XXI wieku. Profesor Weigel nie kryje się ze swoją krytyczną 
oceną działań hierarchów niemieckich i lansowanej zwłaszcza 
przez kardynała Reinharda Marxa, metropolitę Monachium 
i Fryzyngi, tak zwanej Drogi Synodalnej, dlatego też kilka tygo-
dni wcześniej napisał i opublikował w mediach list otwarty 
do Przewodniczącego Episkopatu Niemiec, w  którym  krytycz-
nie lecz bardzo rzeczowo odniósł się do propozycji reform 
podejmowanych w Kościele w Niemczech. W toku wykładu 
Profesor nawiązując do treści listu podkreślił, że swoje tezy 
w nim zawarte dyskutował z papieżem Franciszkiem. Zaprosił 
też Metropolitę Monachium na to spotkanie lecz Kardynał 
ze względu na pobyt w tym samym czasie w Rzymie nie mógł 
przybyć. Weigel zaznaczył też, że jego troska o kierunek 
w jakim podąża niemiecki katolicyzm wynika również z faktu, 
że jest to kraj jego przodków. 
 
Zdaniem Georga Weigela potrzeba gruntownej reformy Kościo-
ła nie pozostawia wątpliwości. Uważa on jednak, że niemożliwe 
jest jej owocne przeprowadzenie, które nie bazuje w pierwszym 

rzędzie na odbudowie i formowaniu wśród wiernych procesu 
osobistego pogłębiania wiary. Co więcej dla Profesora ko-
niecznym jest realne zaangażowanie zarówno duchownych, jak 
i każdego świeckiego w misję ewangelizacyjną. Gruntem dla 
realizacji tej misji jest zdaniem amerykańskiego teologa co-
dzienność każdego chrześcijanina. 
 
Dynamika działań wokół problemu reformy Kościoła 
w Niemczech skłoniła we wrześniu kardynała Marca Ouletta 
prefekta watykańskiej Kongregacji ds. Biskupów do  sformuło-
wania i wysłania listu do wszystkich członków niemieckiego 
Episkopatu, w którym ostrzega, że wszelkie działania zmierza-
jące w kierunku reformowania Kościoła na drodze synodalnej 
podejmowane przez Episkopat niemiecki bez konsultacji 
i aprobaty ze strony Watykanu, nie będą miały żadnej mocy 
decyzyjnej w Kościele. Sytuacja ostatnich tygodni pokazała 
jednak, że biskupi niemieccy nie wycofali się działań w  kierun-
ku radykalnej reformy wspólnoty Kościoła w Niemczech. 
 
Symbolicznym gestem zapalenia świecy w pierwszą niedzielę 
adwentu Kościół niemiecki rozpoczął więc tak zwaną Drogę 
Synodalną. Intencją inicjatorów tego szczególnego procesu jest 
szukanie sposobów na przezwyciężenie coraz dotkliwszego 
kryzysu, w którym pogrąża się wspólnota katolicka w  Niem-
czech. Coraz większa liczba wiernych oficjalnie występujących 
z Kościoła, coraz mniejsza liczba duchownych oraz świeckich 
zaangażowanych w duszpasterstwo, a także ujawnione w 
 ostatnich latach przypadki nadużyć seksualnych wobec nielet-
nich oraz ich ukrywanie przez osoby odpowiedzialne, to  tyl-
ko niektóre z poważnych problemów trapiących Kościół w 
Niemczech. 
 
Liczne obrady i dyskusje, w których mają uczestniczyć hierar-
chowie, duszpasterze, teolodzy i zaangażowani katolicy świec-
cy mają pomóc w odzyskaniu przez Kościół wiarygodności 
i duszpasterskiej atrakcyjności. Dyskusje mają toczyć się 
w czterech głównych forach tematycznych: 
Rządy i podział władzy w Kościele; 
Moralność seksualna; 
Sposób życia kapłanów; 
Kobiety w służbie i urzędach kościelnych. 
 
Protagoniści Drogi Synodalnej mają nadzieję, że uda im się 
w nowy sposób sformułować niektóre ważne kwestie dotyczące 
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życia chrześcijańskiego i że doprowadzi to do koniecznych 
reform w Kościele w Niemczech, a może nawet w Kościele 
powszechnym. 
 

 
 
Otwarcie postuluje się rezygnację z obowiązkowego celibatu 
dla przyjmujących święcenia kapłańskie, zliberalizowanie etyki 
seksualnej, które przewiduje między innymi zaakceptowanie 
używania środków antykoncepcyjnych, aprobatę dla związków 
niesakramentalnych, dostrzeżenie pozytywnej wartości związ-
ków homoseksualnych itp. Zwolennicy Drogi Synodalnej  po-
stulują również dopuszczenie członków innych Kościołów 
chrześcijańskich, przede wszystkim ewangelików, do  Komunii. 
Tego rodzaju „odważne kroki” mają za zadanie ukazać Kościół 
Katolicki jako wspólnotę ze wszech miar otwartą na dialog 
ze współczesnym społeczeństwem, gotową do szukania odpo-
wiedzi na pytania nowoczesnego człowieka. Zdaniem propaga-
torów Drogi Synodalnejwprowadzenie takich reform miałoby 
zakończyć trwanie w swoistej obłudzie, gdyż wiele z  postulo-
wanych rozwiązań bardzo często jest stosowanych w praktyce 
duszpasterskiej, pomimo że nie są one oficjalnie uznane i  
dopuszczone przez Kościół. 
 

Nie brak też głosów krytycznych wobec rozpoczynającego się 
procesu. Pierwszy zarzut dotyczy samej nazwy rozpoczynają-
cego się procesu. „Synod” jest pojęciem zakotwiczonym 
w prawie kanonicznym, jego zwołanie musi być zaakceptowane 
przez Stolicę Apostolską, jej też podlega ocena i akceptacja 
wyników Synodu. Zdaniem krytyków nazwanie podjętych dzia-
łań Drogą Synodalną sprawia, że mamy do czynienia z  nieja-
snym procesem, o nieokreślonych strukturach i  kompeten-
cjach, podatnym na rozmaite manipulacje. 
 
Krytyka dotyczy także doboru tematów mających podlegać 
dyskusji. Zauważa się, że są to kwestie bezowocnie dyskuto-
wane od dziesięcioleci. Wprowadzenie w życie liberalnych 
postulatów metodą faktów dokonanych do tej pory wcale 
nie skutkowało wzmocnieniem wspólnoty katolickiej. W tym 
kontekście wskazuje się na przykład Kościoła Ewangelicko–
Augsburskiego, który już dawno podjął się realizacji wspomina-
nych postulatów. Wskutek reform dopuszczono tam między 
innymi ordynację kobiet, a także oficjalne błogosławienie par 
homoseksualnych. Podkreśla się jednak, że nie wpłynęło to  
pozytywnie na stan i kondycję Kościoła Ewangelisko–
Augsburskiego. Jego szeregi opuszcza aktualnie około dwa 
razy więcej wiernych, niż w przypadku Kościoła Katolickiego 
(200 tys. wiernych rocznie). 
 
Powołując się między innymi na list papieża Franciszka 
do wszystkich wiernych Kościoła w Niemczech, krytycy argu-
mentują, że ich Kościołowi bardziej od liberalnych reform po-
trzebne są pogłębienie wiary i wzmożona ewangelizacja. 
 
Niektórzy wiążą z Drogą Synodalną wielkie nadzieje, inni pa-
trzą na nią z równie wielkim niepokojem. Optymiści podkreślają 
wartość samego faktu, że przedstawiciele różnych opcji 
w Kościele zasiądą do wspólnej rozmowy. Inni wyrażają oba-
wę, że Droga Synodalna jeszcze bardziej pogłębi podziały 
i frustrację wśród niemieckich katolików. Jan Kulik OP i Maciej 
Złonkiewicz OP, Monachium           Za: www.info.dominikanie.pl  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

CHRYSTUSOWCY WE FRANCJI 
O OCHRONIE MAŁOLETNICH 

 
Adwentowe Dni Skupienia dla francu-
skiej prowincji Towarzystwa Chrystuso-
wego dla Polonii Zagranicznej prowadzi 
ks. Wojciech Rzeszowski, terapeuta 
będący delegatem ds. ochrony dzieci i 
młodzieży diecezji gnieźnieńskiej. 
Poza tematami dotyczącymi okresu 
liturgicznego, podzieli się z chrystusow-
cami osobistym doświadczeniem, wy-
pracowanymi zasadami prewencji oraz 
tym jak reagować na przypadki wykorzy-
stywania seksualnego małoletnich. 
 
Na zaproszenie prowincjała księży chry-
stusowców we Francji, ks. Zbigniewa 
Wcisło TChr, ks. dr Wojciech Rzeszow-
ski prowadzi w La Ferté sous Jouarre we 
Francji Adwentowe Dni Skupienia dla 
księży Prowincji Towarzystwa Chrystu-
sowego dla Polonii Zagranicznej we 
Francji, Hiszpanii i Portugalii. Kapłan jest 
dyrektorem Centrum Formacyjno-

Edukacyjnego w Gnieźnie, współpra-
cownikiem Centrum Ochrony Dziecka w 
Krakowie, teologiem i psychoterapeutą. 
Dni skupienia trwają od 16 do 18 grudnia 
br., poza modlitwą oraz tematyką typowo 
adwentową, sporo miejsca poświecono 
ochronie dzieci i młodzieży w pracy 
duszpasterskiej. 
 

 
 
– Księża zapoznali się z szeroko rozu-
mianą problematyką wykorzystania 
seksualnego wobec małoletnich oraz 
zasadami prewencji pozwalającej na 
budowanie bezpiecznej przestrzeni 
duszpasterskiej w Kościele – mówi w 
rozmowie z KAI ks. Zbigniew Wcisło 
TChr. 

 
Prowincjał powiedział, że francuskich 
chrystusowców obowiązują ogólnoza-
konne zasady w kwestii ochrony dzieci i 
młodzieży, dodatkowo każdy z duszpa-
sterzy w ramach diecezji, w której posłu-
guje, bierze udział w spotkaniach forma-
cyjnych poruszających tę tematykę (np. 
diecezje we Francji Arras, Saint-Denis 
czy w Hiszpanii – Getafe). 
 
– Zarówno Kościół w Polsce jak i we 
Francji czy Hiszpanii zmaga się z pro-
blemem wykorzystywania seksualnego 
wobec dzieci. Kościół prowadzi otwarty i 
szeroko rozumiany dialog z ludźmi, 
mający na celu zmierzenie się z tym 
problemem, naprawianiem wyrządzo-
nych krzywd – dodaje ks. Wcisło. 
 
W adwentowych dniach skupienia 
uczestniczą wszyscy współbracia z 
francuskiej prowincji, razem z prowa-
dzącym 27 osób. Dziewiętnastu chrystu-
sowców posługuje we Francji, 6 w Hisz-
panii i jeden w Sanktuarium MB w Fati-
mie w Portugalii. “Jako Zgromadzenie 
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Zakonne posługujemy wśród Polaków 
zamieszkujących poza granicami Polski. 
Chrystusowcy w sposób bardzo ofiarny 
posługują Polonii, ale również aktywnie 
pracują w lokalnym duszpasterstwie w 

Kościele zachodnim” – wyjaśnia prowin-
cjał francuskich chrystusowców. 
 
Posługa dla Polonii zagranicznej we 
Francji jest sprawowana przez księży 
chrystusowców od 1936 roku, a w Hisz-

panii od ponad 20 lat. Od września 2018 
roku jeden z księży pracuje jako kapelan 
Polaków w Sanktuarium MB w Fatimie. 

 Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

TRADYCJE KOŚCIELNE NA LIŚCIE NIEMATERIALNEGO 

DZIEDZICTWA KULTUROWEGO UNESCO 
 
Pięć chrześcijańskich tradycji religijnych zostało wpisanych na 
Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO – 
Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wychowania, Nauki i 
Kultury. 
 
Na posiedzeniu międzyrządowego komitetu ds. ochrony niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego, jakie odbyło się w Bogocie 
w dniach 9-14 grudnia postanowiono, że znajdą się na niej 
kolejne 42 tradycje kulturowe, w tym 15 z Azji. 
 
Jedną z nich jest śpiew bizantyjski. Istnieje on od ponad 2 tys. 
lat jako „żywa sztuka” i kompletny system muzyczny, który 
rozwinął się w czasach cesarstwa bizantyjskiego. Podkreślając 
teksty liturgiczne Kościoła greckoprawosławnego jest „nieod-
łącznie związany z życiem duchowym i kultem religijnym”. 
 
Na listę wpisano też odpust św. Celestyna we włoskim mie-
ście L’Aquila. Zapoczątkowała go bulla, w której papież Cele-
styn V w 1294 r. przyznał odpust zupełny tym, którzy – po spo-
wiedzi i przyjęciu Komunii św. – odwiedzą bazylikę Santa Maria 
di Collemaggio pomiędzy nieszporami 28 sierpnia i nieszpora-
mi 29 sierpnia. Co roku bulla ta czytana jest na otwarcie drzwi 

świętych bazyliki przez burmistrza miasta, poprzedzone histo-
rycznym orszakiem, który przechodzi ulicami. 
 

 
 
Do niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości zaliczo-
no również obchody Objawienia Pańskiego (Timkat) w Etiopii 
– „kolorowe święto” ku czci chrztu Jezusa w Jordanie, przycią-
gające miliony wiernych Etiopskiego Kościoła Prawosławnego 
Tewahedo i turystów. 
 
Dwie kolejne tradycje chrześcijańskie, które wpisano na listę, 
to: procesje Wielkiego Tygodnia w Mendrisio w Szwajcarii 
oraz obchody święta Trójcy Przenajświętszej w La Paz w 
Boliwii.                                                  Za: www.vaticannews.va 

 
 
 
 
 
 

 
 

Zapowiedzi wydarzeń 
 
 

 
 

 
 

PRZYGOTOWANIA DO SPOTKANIA 
MŁODYCH WE WROCŁAWIU 

 

– Poszukujemy jeszcze 1500 miejsc dla 
uczestników Europejskiego Spotkania 
Młodych we Wrocławiu – mówi w roz-
mowie z KAI brat Marek ze Wspólnoty 
Taizé. 
 
W ramach przygotowań w mieście sta-
nęły już namioty, w których uczestnicy 
spotkania otrzymywać będą posiłki. 
Modlitwy odbywać się będą w Hali Stu-
lecia oraz w 9 kościołach w centrum 
miasta. 42 Europejskie Spotkanie Mło-
dych we Wrocławiu z udziałem ok. 15 
tys. uczestników z kraju i zagranicy 
rozpocznie się 28 grudnia br. 
 
Jeszcze wczoraj brakowało ok. 2500 
noclegowych dla młodych. Jak podkreśla 
brat Marek, sytuacja szybko się zmienia. 
Obecnie zapotrzebowanie jest na 1500 
miejsc, choć to jeszcze wciąż dużo. 
 
W tej chwili we Wrocławiu stoją już dwa 
namioty, w których młodzi otrzymywać 
będą jedzenie. Jeden namiot o po-

wierzchni ok. 4 tys. m2 usytuowany jest 
w pobliżu Hali Stulecia, gdzie duża 
część uczestników gromadzić się będzie 
na modlitwach wieczornych. W namiocie 
tym w dniach poprzedzających Europej-
skie Spotkanie odbywać się będą modli-
twy a także przygotowanie dla wolonta-
riuszy. Tam również 28 grudnia przyj-
mowani będą przybywający do Wrocła-
wia uczestnicy. W czasie samego spo-
tkania w namiocie wydawane będą po-
siłki dla uczestników. Drugi punkt wyda-
wania posiłków zlokalizowany będzie w 
mniejszym namiocie, który stoi już na 
Placu Wolności w centrum miasta. 
 

 
 
Jak informuje brat Marek właśnie w 
centrum, w 9 zlokalizowanych tam ko-
ściołach: w katedrze św. Jana Chrzcicie-

la, kolegiacie św. Krzyża i św. Bartłomie-
ja, kościele pw. NMP na Piasku, w ko-
ściele uniwersyteckim imienia Jezus, 
kościele św. Elżbiety, kościele Bożego 
Ciała, dominikańskim kościele św. Woj-
ciech, w katedrze greckokatolickiej oraz 
w luterańskim kościele Opatrzności 
Bożej, odbywać się będzie modlitwa 
południowa. 
 
Modlitwa południowa przewidziana jest 
30 i 31 grudnia. 
 
Wieczorne modlitwy odbywać się będą 
przez 4 kolejne dni spotkania począwszy 
od 28 grudnia. Zaplanowane są w Hali 
Stulecia oraz w 6 innych kościołach: w 
katedrze św. Jana Chrzciciela, kolegia-
cie św. Krzyża i św. Bartłomieja, kościele 
pw. NMP na Piasku, w kościele uniwer-
syteckim imienia Jezus, w katedrze 
greckokatolickiej oraz kościele św. Elż-
biety (w tym ostatnim modlitwy odbędą 
się tylko 28 i 29 grudnia). 
 
42. Europejskie Spotkanie Młodych we 
Wrocławiu odbywać się będzie od 28 
grudnia 2019 r. do 1 stycznia 2020 r. Do 
stolicy Dolnego Śląska przyjedzie ok. 15 
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tysięcy młodych z prawie siedemdzie-
sięciu krajów świata. Europejskie spo-
tkanie Młodych organizowane jest przez 
ekumeniczną wspólnotę braci z Taizé. 
 

Kim jest brat Marek z Taizé? 
 
Brat Marek jest księdzem, pierwszym 
Polakiem, który został bratem w Taizé. 
W filmie mierzy się z bardzo osobistymi 

pytaniami. Możemy też zobaczyć jego 
życie we wspólnocie od strony, która na 
co dzień jest dostępna dla nielicznych. 

                 Za: www.deon.pl  
 
 
 
 

 
 

Witryna Tygodnia 
 
 

 
 

 
 

 

KIEDY BYŁEM GRUBY… WSPOMNIENIA OJCA LEONA KNABITA 
26 grudnia 1929 roku przyszła na świat 
osoba przez bardzo wielu czytelników 
ogromnie ceniona – Ojciec Leon Knabit 
OSB, benedyktyn tyniecki, autor ksią-
żek i wielu innych publikacji, duszpa-
sterz, rekolekcjonista, spowiednik, ce-
niony autorytet duchowy i przewodnik 
wielu szukających odpowiedzi na trudne 
pytania i wątpliwości. Ojciec Leon jest z 
nami od dziewięćdziesięciu lat! Więk-
szość tego okresu przeżył w klasztorze 
w Tyńcu, stąd dziś działający przy opac-
twie portal PSPO wraz z Wydawnictwem 
Benedyktynów TYNIEC pragną uhono-
rować Czcigodnego Jubilata w każdy 
dostępny nam sposób. Chcemy nie tylko 
sprawić przyjemność i radość Ojcu Kna-
bitowi, ale i wesprzeć Jego dzieło, przy-
pomnieć i rozpowszechnić jeszcze bar-
dziej Jego słowa. Oto garść jego wspo-
mnień, powiązana z fotografiami z jego 
życia. 

*** 
Kiedy byłem gruby… To jedno z naj-
dawniejszych moich zdjęć. Rok – chyba 
1932; może na świecie była już moja 
siostra Jadwiga (Dziunia), urodzona 8 
marca 1932. Miejscowość – Siedlce, 
dokąd Rodzice przeprowadzili się z 
Bielska Podlaskiego.  
 

 
 
O ile dzisiaj mogę zidentyfikować miej-
sce – mogło to być obok Parku Miejskie-
go, na ulicy Konarskiego, opodal nieist-

niejącej już szkoły specjalnej numer 8. 
Były to lata radosnego dzieciństwa, które 
trwało długo, nawet, gdy straciłem na 
wadze. 
 
To chyba musiała być czwarta klasa 
Szkoły Powszechnej nr 6 im. Prezydenta 
Ignacego Mościckiego w Siedlcach. Ja z 
siostrą Dziunią (Jadwiga) rok 1939. 
Pamiętam, jak nauczycielka, pani Mak-
symiukowa mówiła, że jej syn ma taki 
sam płaszczyk jak ten mój. Były to 
ostatnie spokojne miesiące. Po waka-
cjach wybuchła wojna. Niemcy pozwolili 
nam się uczyć w tym samym budynku i z 
tym samym składem nauczycieli. Oczy-
wiście program był mocno okrojony, a 
podręcznikiem było pisemko STER, 
zawierające treści absolutnie obojętne 
politycznie. Tak skończyłem szczęśliwe 
siódmą klasę. A wojna wciąż trwała. 
 

 
 
Zupełnie nie mogę tej fotografii umieścić 
w czasie, kiedy to Mamusia odwiedzała 
mnie w Tyńcu. Bo Tyniec, to pewne: ten 
mur i lina od piorunochrona. Lata z pew-
nością sześćdziesiąte. A dlaczego 
MAMUSIA? No bo w domu tak było. Nie 
ojciec, czy tata, ani mama czy matka, 
tylko zawsze mamusia i tatuś. Zresztą w 
biografiach innych ludzi też słowo „ma-
musia” jest w użyciu. Tatuś nie naprzy-
krzał się zanadto Panu Bogu, ale coś 
przebąkiwał od czasu zakończenia prze-
ze mnie szkoły powszechnej (tak wtedy 
było), że może by gdzieś do jakichś 
księży mnie posłać. Zresztą wolał, bym 
najpierw zdobył jakiś zawód, który dałby 
możność utrzymania bez względu na 
warunki – a była to okupacja! – a potem 
zdobył wykształcenie średnie. Mamusia 
w międzyczasie dowiedziała się, że 
jeden z nauczycieli Gimnazjum Bisku-
piego, pan Jan Lewiński prowadzi tajne 

komplety nauczania w zakresie szkoły 
średniej. Tam też mnie zapisała. Z Ro-
dziną Jana Lewińskiego utrzymywałem 
do niedawna sporadyczny kontakt. 
Uczyli nas wtedy jeszcze: Jan Jędry-
chowski – historia (spotkałem się już w 
Tyńcu z jego Córką, Jasią), Ziemowit 
Żebrowski – język polski (później pani 
Dobrzańska, żona profesora KUL-u, 
„Dziadzio” Łukaszkiewicz – język nie-
miecki, później Elżbieta Lodwichowa, 
żona pastora Ewalda. Może komuś te 
nazwiska coś powiedzą). 
 

 
 
I tak stałem się uczniem tajnego „Bisku-
piaka”, w którym po 11 latach, już po 
wojnie, zostałem ojcem duchownym. 
Ówczesnym nauczycielom, którzy nara-
żali może nawet życie, byle przekazy-
wać nam, młodym wiedzę, jestem do-
zgonnie wdzięczny. Potem było Wyższe 
Seminarium Duchowne w Siedlcach, 5 
lat kapłaństwa diecezjalnego ku uciesze 
Mamusi („kto ma księdza w rodzie temu 
biada nie dobodzie” – chyba zresztą nie 
tylko dlatego). Wreszcie klasztor, które-
go najpierw się bała, a potem przyjęła z 
radością. Mogła się cieszyć, że droga, 
na którą mnie wprowadziła, okazała się 
drogą wybraną i przez Pana. 
 
Trzeba mieć dużo szczęścia, żeby się 
urodzić w tym czasie, kiedy to raz na 
dwa tysiące lat papieżem zostaje Polak. 
I to w dodatku nasz krakowski arcybi-
skup i jeszcze nasz dobry znajomy od 
długich lat. I oto ten nasz papież przy-
jeżdża do Polski. Rok 1979. Stary sys-
tem w pełni żyje, ale coś się w nim zary-
sowuje. Jan Paweł II (Ja, papież Słowia-
nin!) przyjeżdża z orędziem wyzwolenia 
człowieka. Odwiedza Warszawę, Gnie-
zno, Częstochowę, Kraków, Auschwitz, 
Nowy Targ. Organizatorzy zlecają mi, 
komentarz liturgiczny podczas przylotu 



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

______________________________________________________________________________________________ 
 

 16 

papieża do Krakowa, w Nowym Targu i 
na Błoniach podczas „Bierzmowania 
dziejów.” Zatrzymam się na tym drugim. 
  
Jest 9 czerwca 1979. Piękna pogoda. 
Prawe milion górali i ceprów podąża od 
wczesnego rana na nowotarskie lotni-
sko, gdzie czeka już piękny w stylu gó-
ralskim skonstruowany ołtarz. Mieszkań-
cy Podhala szczęśliwi, zaszczyceni 
odwiedzinami kochanego – do niedawna 
arcypasterza. Ojciec święty wysiada z 
helikoptera i kieruje się najpierw ku 
pierwszym rzędom ław, na których sie-
dzą zaproszeni kardynałowie oraz inni 
dostojni goście. My z księdzem Jackiem 
Żurkiem, który prowadzi śpiew mamy 
specjalne stanowisko, z którego widać i 
ołtarz i olbrzymią rzeszę wiernych. Do-
wiedzieliśmy się potem, że telewizja 
mogła pokazywać tylko ołtarz i grupkę 
ludzi za nim, a nie prawie milionowy tłum 
uczestników przed ołtarzem. Oklaski, 
okrzyki śpiewy: „Ach, witajze, Łojce 
święty… Tysiąc roków my cekali…”  
 

 
 
Entuzjazm nieopisany! Mszę odprawiał 
Kardynał Macharski. Papież asystował i 
wygłosił kazanie o miejscu, o wypoczyn-
ku w górach, o pracy ludzkiej, o granicy 
tatrzańskiej, przez którą mimo trudności 
przeszło wielu braci z południa. Człon-
kowie ruchu „Światło życie” podobno szli 
całą noc do Nowego Targu. Było ich 
razem parę tysięcy. Ks. Blachnicki, dzi-
siaj Sługa Boży prosił, by w dogodnych 
chwilach podczas liturgii powiedzieć coś 
więcej o ruchu oazowym, który był solą 
w oku władz. Czyniłem to z przekona-
niem. W pewnym momencie w przerwie 
między oficjalnymi śpiewami rozległ się 
trochę z daleka, ale wyraźny śpiew pie-

śni „Zwiastunom z gór”. Wykorzystałem 
chwilę, by nie dopuścić do przypadko-
wego choćby zagłuszenia pieśni i po-
wiedziałem: „Ruch Światło Życie po-
zdrawia Ojca świętego”. Patrzyłem na 
Jana Pawła II. Wyraźnie wzruszony 
wsłuchiwał się skupiony w słowa pieśni. 
Gdy przebrzmiały ostatnie, bardzo już 
głośne: „Królem Bóg, Królem Bóg, Kró-
lem Bóg” – powiedział stłumionym gło-
sem: „i nawet pamiętam, gdzieśmy to 
ostatnim razem śpiewali”… 
 
Dzisiaj, kiedy wspominam Nowy Targ, 
szczęśliwy jestem, że danym mi było 
uczestniczyć w pierwszym spotkaniu 
papieża Polaka z Podhalem. Choć jed-
nak przewija się w pamięci wiele obra-
zów, a choćby ta burza z piorunami, 
która rozszalała się zaraz po odlocie 
papieża tak, że na plebanię nowotarską 
wracaliśmy przemoknięci do suchej nitki, 
to jednak przed oczyma stoi mi przede 
wszystkim skupiona, wzruszona twarz 
papieża. „I nawet pamiętam, gdzieśmy 
to osta tnim razem śpiewali”.  

Za: www.ps-po.pl 
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Odeszli do Pana 
 

 

   
ŚP. O. KRZYSZTOF LEGUTKO CSsR (1968-2019) 

 
20 grudnia 2019 r. zmarł niespodziewa-
nie w Eggenburgu w Austrii polski re-
demptorysta o. Krzysztof Legutko. 
 
O. Krzysztof wstąpił wstąpił do Zgroma-
dzenia Redemptorystów w Prowincji 
Warszawskiej, następnie należał do 
Prowincji Wiedeńskiej i Wiedeńsko-
Monachijskiej. Miał 51 lat, w Zgroma-
dzeniu przeżył 30 lata, a jako kapłan 23 
lata.   

 

O. Krzysztof był przełożonym miejsco-
wej wspólnoty zakonnej redemptory-
stów, wikariuszem parafii, duszpaste-
rzem młodzieży. Przez 20 lat był także 
katechetą w austriackich szkołach w 
Eggenburgu, Katzelsdorf i ponownie w 
Eggenburgu.Dzień wcześniej został 
zabrany do szpitala, powodem śmierci 
była choroba serca. Data i miejsce po-
grzebu są jeszcze nieznane.Wieczny 
odpoczynek racz mu dać, Panie…    

Za: www.redemptor.pl  
 

ŚP. S. AGATA PALIWODA SJE (1968-2019) 
 
S. Agata Paliwoda, córka Kazimierza i 
Marii zd. Breus, urodziła się 19 grudnia 
1968 r. w Kluczborku. Ochrzczona zo-
stała 6 stycznia 1969 r. w parafii pw. 
Krzyża Świętego w Smardach Górnych i 
tam również przyjęła sakrament bierz-
mowania 21 czerwca 1981 r. 
 
Do Zgromadzenia Sióstr Służebnic Je-
zusa w Eucharystii wstąpiła 7 lipca 1986 
roku w Pruszkowie, gdzie dwa dni póź-
niej rozpoczęła postulat. 13 sierpnia 
1987 r. rozpoczęła roczny nowicjat 
w Górze Kalwarii, a po jego ukończeniu 
złożyła 15 sierpnia 1988 roku pierwsze 
śluby zakonne.  
 
Profesję wieczystą złożyła 6 sierpnia 
1992 roku w Pruszkowie. 
 
Jako juniorystka podjęła naukę w Li-
ceum Ogólnokształcącym w Pruszkowie. 
Śpiewem i muzyką pasjonowała się od 
wczesnej młodości, dlatego jako młoda 
siostra zakonna ukończyła w 1993 r. 
Studium Muzyczno-Liturgiczne w Aninie. 
W 2002 r. ukończyła studia teologiczne 
na UKSW w Warszawie. 

 
 
W ciągu 31 lat profesji zakonnej, posłu-
giwała jako organistka i katechetka: 
w Pruszkowie, Jeleniej Górze (Ciepli-
cach i Sobieszowie) oraz w  Michałowi-
cach. 
 

Jej największym umiłowaniem, wielką 
pasją, była praca w charakterze orga-
nistki i katechetki. Na pewnym etapie jej 
życia, ciężka choroba (niewydolność 
serca) przerwała tę pracę. Mimo swego 
stanu nie poddawała się, zawsze była 
bardzo dynamiczna, sprawna intelektu-
alnie, otwarta na drugiego człowieka 
oraz radosna, uśmiechnięta i spiesząca 
innym z pomocą. 
 
Pełniła funkcję przełożonej domu: 
w Cieplicach, w Sobieszowie, i w Micha-
łowicach. 
 
S. Agata na XIII Kapitule Generalnej w 
2017 r., została wybrana na II Radną 
Generalną Zgromadzenia. Swoją posłu-
gę pełniła z zaangażowaniem. Starała 
się być pomocną Przełożonej General-
nej i zawsze wychodziła naprzeciw 
wszelkim potrzebom Zgromadzenia. 
 
Dnia 8 grudnia trafiła do szpitala, a 12 
grudnia 2019 r. zakończyła swoją ziem-
ską pielgrzymkę otoczona modlitwą 
Sióstr.                       Siostry Eucharystki  

 
 

	


