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DOKUMENT O DELEGATACH KWPZM W DIECEZJACH

WYJĄTKI ZE STATUTU KWPZM
Art. 22: Ustanowienie
i cele struktur regionalnych
1. Konferencja może ustanawiać na
obszarze diecezji struktury regionalne.
Celem ich istnienia jest budowanie
braterskiej współpracy między domami zakonnymi istniejącymi na terenie
diecezji oraz wypracowanie zasad
współdziałania wspólnot życia konsekrowanego z biskupem diecezjalnym
w ramach Kościoła lokalnego dla dobra Ludu Bożego.
2. Szczególnym zadaniem struktur
regionalnych powinna być troska o
formację stałą zakonników. Dlatego
należy promować współpracę w zakresie wymiany spowiedników, prowadzenia dni skupienia, pomocy wzajemnej przy organizacji rekolekcji zakonnych a także niezbędnej pomocy
duchowej i psychologicznej dla zakonników przeżywających sytuacje
kryzysowe.
3. W ramach struktur regionalnych
należy wypracowywać stałe kalendarium różnego typu wydarzeń na terenie diecezji, które promują życie konsekrowane, a w szczególności mogą
pomóc w pozyskiwaniu nowych powołań (zarówno męskich, jak i żeńskich).

Art. 23: Powołanie delegata
w diecezjach
1. Do organizacji tych struktur oraz
bieżącego ich moderowania powołany
jest delegat KWPZM w diecezji, mianowany poprzez przewodniczącego
KWPZM za zgodą Konsulty na trzyletnią kadencję.
2. Przed nominacją delegata przewodniczący KWPZM przeprowadzi konsultację z przełożonymi domów z terenu
diecezji, a następnie zasięgnie opinii
biskupa diecezjalnego.
Art. 24: Zadania delegata i sekretarza
1. Do zadań delegata należy:
a. zwoływanie i organizacja spotkań
przełożonych domów zakonnych oraz
przewodniczenie tym spotkaniom.
b. stała współpraca z wikariuszem biskupim lub wydziałami ds. życia zakonnego, a także referentkami ds.
żeńskich zgromadzeń.
c. wykonywanie wytycznych statutu
oraz decyzji Zebrań plenarnych
KWPZM i Konsulty w odniesieniu do
funkcjonowania struktur regionalnych.
d. utrzymywanie kontaktu z Sekretariatem Generalnym przez przekazywanie

niezbędnych informacji, wysyłanie sugestii oraz propozycji.
2. Delegat ustanawia sekretarza, do
którego obowiązków należy:
a. sporządzanie sprawozdań ze spotkań
przełożonych domów zakonnych.
b. prowadzenie dokumentacji struktury
regionalnej w diecezji.
c. przesyłanie do Sekretariatu Generalnego rocznego sprawozdania z prowadzonej działalności.
Art. 25: Spotkania przełożonych
domów zakonnych
1. Delegat przynajmniej raz w roku
organizuje spotkanie przełożonych
domów zakonnych diecezji. Na spotkanie zaprasza biskupa diecezjalnego i wikariusza biskupiego ds. życia
konsekrowanego.
2. Celem tych spotkań ma być integracja męskich wspólnot życia konsekrowanego w diecezji wokół realizacji zadań przewidzianych dla struktur regionalnych w Art. 22.
Statut KWPZM zatwierdzony
28.05.2016 roku przez Kongregację
Insytutów Życia Konsekrowanego i
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

OKIEM DELEGATÓW KWPZM: CO DZIAŁO SIĘ W DIECEZJACH A.D. 2018?
Obecny specjalny numer „Biuletyn Tydgodniowy CIZ” i zaprezentowane w nim treści, ukazują zbiorcze zestawienie sprawozdań
nadesłanych przez 21 Delegatow KWPZM oraz opracowania sporządzone na podstawie informacji z diecezjalnych stron internetowych, z uzupełnieniem o strony KAI i diecezjalnych mediów. Pewne informacje są zaczerpniete ze sprawozdań diecezjalnych
referentek zakonnych, danych Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, stron internetowych innych
form życia konsekrowanego: dziewic i wdów oraz instytutów świeckich. Niestety ze względu brak pełnych danych, zaprezentowane
opracowanie jest niepełne, choć oczywiście pokazują pewien obraz życia konsekrowanego w Polsce A.D. 2018.
Pobieżna analiza znajdujących się tam materiałów, jak i tych tu zebranych – zarówno sprawozdań nadesłanych przez delegatów
KWPZM, jak i stron internetowych dotyczących życia zakonnego, wskazuje, że o ile udaje się wspólne celebrowanie dnia życia
konsekrowanego, to inne wspólne inicjatywy nie są dostatecznie wykorzystane w świetle wytycznych Statutu KWPZM. Dobrze jest
zatem zachęcać, zwłaszcza męskie wspólnoty życia konsekrowanego, aby wdrażać w/w wskazania w diecezjach posługi delegatów. Mam nadzieję, że zaprezentowane tutaj materiały – zwłaszcza fragmenty refleksji poszczególnych delegatów KWPZM, staną
się cenną pomocą i wskazówką nt. rozwijania współpracy czy zaczerpnięcia natchnień, zwłaszcza w posłudze wobec męskich
zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego w ramach poszczególnych diecezji.
Opracowanie całościowe: o. Robert Wawrzeniecki OMI, sekretarz wykonawczy KWPZM

Biuletyn Tygodniowy CiZ

26 lutego-4 marca2019

numer specjalny 9/2019 (522)

___________________________________________________________________________________________________

KOMISJA EPISKOPATU POLSKI DS. INSYTUTÓW ŻYCIA
KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO
Przewodniczącym komisji jest o. bp Jacek Kiciński CMF, a
sekretarzem o. Kazimierz Malinowski OFMConv. Członkami
są: o. bp Łukasz Buzun OSPPE, o. bp Antoni Pacyfik Dydycz
OFMCap, ks. bp Romuald Kamiński, o. bp Damian Muskus
OFM, ks. bp Rydolf Pierskała i ks. bp Józef Szamocki.
Do konsultorów należą: Erwira Fertacz OKB, s. Jolanta Olech
SJK, m. Maksymiliana Pliszka SBDNP, m. Weronika Sowulewska OSBCam, s. Danuta Wróbel SNMPN, ks. Bogdan
Giemza SDS, br. Izaak Kapała OSB, o. Wiesław Kiwior OCD,
ks. Arkadiusz Okroj (biskup pomocniczy nominat w Peplinie),
ks. Czesław Parzyszek SAC, ks. Tomasz Rusiecki oraz o.
Janusz Sok CSsR.
W ramach komisji istnieje podkomisja indywidualnych form
życia konsekrowanego, której przewodniczącym jest ks. Arkadiusz Okroj, a członkami: ks. Jerzy Gołębiewski, ks. Piotr Kordula, o. Wiesław Łyko OMI, ks. Tomasz Rusiecki, ks. Stanisław Szczepaniec oraz ks. Henryk Śmiarowski.
Komisja na swoim spotkaniu przygotowała m.in. tematykę dnia
życia konsekrowanego, a zwłaszcza konferencji prasowej z
jego okazji. W minionym roku oprócz zwykłych spotkań komisji
odbyły się także m.in. spotkania podkomisji Indywidualnych
Form Życia Konsekrowanego z diecezjalnymi refrentami, którzy sprawują opiekę nad tymi formami życia konsekrowanego.
Na zlecienie komisji, jak zresztą każdego roku, został opracowany program formacyjny na miesięczne dni skupienia osób
konsekrowanych.
Członkowie komisji odpowiedzialni są za poszczególne pielgrzymki osób konsekrowanych do sanktuariów, wg wyznaczonych rejonów: Gietrzwałd, Gostyń i Święty Krzyż. Ich organizacja odbywała się we współpracy wikariuszy biskupich, referentek diecezjalnych i delegatów ds. zakonów męskich. W
minionym roku spotkanie dla odpowiedzialnych za życie konsekrowane w diecezjach zgromadziło ok. 100 osób, wśród
których byli wikariusze biskupi, dyrektorzy wydziałów, referentki i delegaci.

Ważnym wydarzeniem dla wszystkich konsekrowanych w
Polsce był III Kongres Młodych Konsekrowanych, który
odbył się w dniach 13-16.09 w Krakowie-Łagiewnikach pod
hasłem „Wolni w Duchu Świętym” a uczestniczyło w nim ok.
900 młodych konsekrowanych z ponad 100 zakonów, zgromadzeń i instytutów świeckich.
Podobnie w Krakowie-Łagiewnikach ponad 400 wyższych
przełożonych żeńskich i męskich wspólnot życia konsekrowanego, w dniach 9-10.10, więzło udział w sympozjum 4 Konferencji Życia Konsekrowanego, którego tematem były słowa
„Jeśli nie płoniemy, nie zapalamy. Odnowić pasję dla Ewangelii”.
Oprócz wspomnianego już spotkania podzespołu ds. Indywidualnych Form Życia Zakonnego, 13.10 w Pelplinie odbyło się
sympozjum poświęcone konsekrowanemu dziewictwu, którego
temat brzmiał „Rady ewangeliczne na drodze do świętości w
dziewictwie konsekrowanym”. Odbywały się także specjalne
rekolekcje dla dziewic i wdów konsekrowanych, które wraz z
pielgrzymką na Jasną Górę, dopełniły troski o dziewice i wdowy konsekrowane w Kościele katolickim w Polsce.
Na podstawie: www.episkopat.pl, www.zyciezakone.pl

ARCHIDIECEZJA BIAŁOSTOCKA
Delegatem KWPZM II kadencję jest:
o. Feliks Kubicz SVD.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Anna Galewska.
W Archidiecezji są 194 osoby konsekrowane. Posługuje 16 żeńskich zgromadzeń zakonnych, w 26 domach zakonnych, w liczbie 166 sióstr. Są też 3
zgromadzenia męskie (Salezjanie, Werbiści, Jezuici), w 3 domach z 2 parafiami, w liczbie 23 kapłanów i 5 braci zakonnych oraz Instytut Świecki Dobrego
Pasterza. Jest także 6 dziewic konsekrowanych.
Służą one Kościołowi lokalnemu, dają
świadectwo życia zakonnego oraz prowadzą różne aktywności duszpasterskie.
Działalność ta zazwyczaj prowadzona
jest przy parafiach lub w ścisłej współpracy ze wspólnotami parafialnymi.
Salezjanie prowadzą działalność parafialną i aktywność zgodną z charyzma-

tem zgromadzenia. W Różanymstoku
prowadzą Salezjański Dom Młodzieżowy
dla 150 chłopców. Jest to placówka
opiekuńczo-wychowawcza o charakterze resocjalizacyjnym dla młodzieży
niedostosowanej społecznie. W strukturze Salezjańskiego Domu Młodzieżowego znajdują się: Salezjański Ośrodek
Wychowawczy, Bursa, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, przekształcane
obecnie w szkołę ponadpodstawową.
Werbiści prowadzą parafię oraz dom
rekolekcyjny. Propagują także posługę
misyjną, prowadzą stowarzyszenie pomocników misji, organizują wystawy
popularyzujące kulturę krajów misyjnych
i pracę misjonarzy. Wraz ze Stowarzyszeniem „Droga” od 20 lat prowadzą
dom dla dzieci z rodzin patologicznych.
Jezuici prowadzą działalność duszpasterską w Białymstoku, gdzie stworzyli
grupy Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Animują również Szkołę Kontaktu z
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Bogiem, która organizuje comiesięczne
spotkania w cyklu „ABC Życia Duchowego”.
Zgromadzenia żeńskie wnoszą swój
wkład w życie duchowe i pastoralne
Archidiecezji poprzez różnorodną posługę wobec chorych, ubogich i potrzebujących. Najliczniejszym zgromadzeniem
żeńskim są Siostry Misjonarki Świętej
Rodziny zaangażowane m.in. ekumenicznie.
Forum
współpracy międzyzakonnej
stanowią dzień życia konsekrowanego,
tydzień misyjny, pielgrzymki na Jasną
Górę i do Ostrej Bramy czy modlitwa
konsekrowanych o jedność chrześcijan
w sanktuarium bł. Bolesławy Lament w
Białymstoku.
W tym roku ważnym wydarzeniem była
konsekracja 3. dziewic w katedrze w
Białymstoku.
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Z refleksji delegata KWPZM:
Zakonniicy prowadzą 2 parafie, głoszą
rekolekcje parafialne i zamknięte oraz
skupienia dla różnych grup. Posługują w
konfesjonale i zajmują się kierownictwem duchowym. Posługują w sanktuarium i ośrodku wychowawczym w Różanymstoku.
Księża Salezjanie zaangażowani są jako
spowiednicy sióstr zakonnych i rekolekcjoniści, jeden pełni posługę ojca duchownego dekanatu i jest diecezjalnym
ojcem duchownym sióstr zakonnych
oraz członkiem Archidiecezjalnej RadyDuszpasterskiej. Jeden jest wykładowcą
w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku.
Księża Werbiści posługują w konfesjonale i prowadzą kierownictwo duchowe,
są też spowiednikami sióstr zakonnych.
Jeden z księży zajmuje się terapią osób
uzależnionych.
Księża Jezuici posługują jako spowiednicy i kierownicy duchowi, prowadzą też
dni skupienia i rekolekcje.
Do najważniejszych wydarzeń zakonnych minionego roku należy zaliczyć:
modlitwę ekumeniczną w sanktuarium bł. Bolesławy Lament w czasie
tygodnia ekumenicznego, dzień życia
konsekrowanego, pielgrzymka sióstr
zakonnych do sanktuarium w Różanym-

stoku – zwaną Matką Powołań, 40. lecie
święceń kapłańskich Werbistów w Sokółce, niedziela misyjna w parafii werbistowskiej w Kleosinie, a także różne
wydarzenia diecezjalne, związane z
rocznicami biskupów, diecezji czy błogosławionymi tej ziemi.

W święto Ofiarowania Pańskiego, w
archikatedrze białostockiej zgromadzili
się przedstawiciele męskich oraz żeńskich zgromadzeń zakonnych. Wydarzenie rozpoczęło się poświęceniem
świec gromnicznych i procesją do ołtarza. Mszy świętej przewodniczył Metropolita Białostocki abp Tadeusz Wojda
SAC, któremu towarzyszyli m.in. ks. abp
senior Stanisław Szymecki. Pasterz
diecezji zachęcał do budowania życia
wspólnotowego w oparciu o Chrystusa i
Jego miłość oraz realizowania swych
charyzmatów
poprzez
pomnażanie

swoją posługą Jego obecności wśród
ludzi.
Wzywał też osoby konsekrowane do
postawienia sobie pytania o świadomość
i autentyczność przeżywania własnego
powołania, jak również o wiarygodność
dawanego wobec innych świadectwa.
Po homilii konsekrowani odnowili swoje
śluby i przyrzeczenia, a na zakończenie
Eucharystii Na koniec, po podziękowaniach i życzeniach osób konsekrowanych, Arcybiskup Metropolita podziękował ks. prał. Henrykowi Żukowskiemu,
kończącemu posługę Wikariusza Biskupiego ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, za
wieloletnią służbę osobom konsekrowanym.
Jednocześnie przedstawił mianowanego
na jego miejsce ks. kan. Dariusza Sokołowskiego, ojca duchownego seminarium, życząc mu jednocześnie światła
Ducha Świętego w tej posłudze. Po
Eucharystii, w sali obok katedry, odbyło
się braterskie, radosne spotkanie przy
kawie.
Na podstawie:
o. Feliks Kubicz SVD
delegat KWPZM,
www.archibial.pl/

DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA
Delegatem KWPZM I kadencję jest:
o. Piotr Cuber OFMConv, Wikariusz
Biskupi ds. Życia Konsekrowanego.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Natalia Wałach.
Na terenie diecezji posługują 632 osoby
konsekrowane: 129 kapłanów, 22 braci
zakonnych i 473 siostry zakonne oraz 1
wdowa i 5 dziewic konsekrowanych, a
także Insytut Świecki, do którego należą
2 osoby. Jest 14 zgromadzeń męskich,
mających 29 domów zakonnych oraz 28
zgromadzeń żeńskich, mających 48
domów, ze znaczną liczbą Sióstr Służebniczek różnych gałęzi.
Osoby konsekrowane diecezji zaangażowane są m.in. w orszak trzech króli,
kolędników misyjnych, dzień ubogich,
pielgrzymkę na hulajnogach i rolkach
w intencji uzależnionych, ekstremalną
drogę krzyżową.
W ramach roku św. Stanisława Kostki z
młodzieżą spotkał się młody Jezuita,
pochodzący z Bulowic, o. Przemysław
Wysogląd
SJ,
autor
komiksu
„K.O.S.T.K.A.”.
Natomiast Kapucyni z relikwiami św. o.
Pio modlili się w celi śmierci św. Maksymiliana. Odbyła się też w Kętach sesja
naukowa o służebnicy Bożej Matce Marii
od NSJ Łempickiej – kandydatce na
ołtarze, fundatorce kęckiego klasztoru i

kościoła sióstr klarysek od Wieczystej
Adoracji. W Centrum Dialogu w Oświęcimiu zaprezentowana została wystawa
o Misjonarzu z Afryki o. kard. Adamie
Kozłowieckim SJ.

We wrześniu swoje urodziny świętowała
najstarsza zakonnica w archidiecezji
krakowskiej, pochodząca z Andrychowa
s. Adamina, Albertynka. Przeżywaliśmy
125. rocznicę przybycia Sióstr Serafitek
do Oświęcimia oraz 5. rocznicę beatyfikacji ich Założycielki, a także 60. lecie
przybycia Dominikanów do Korbielowa,
76. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. o.
Józefa Kowalskiego SDB, 25. lecie
nieustającej nowenny do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy u Sióstr Redemp-
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torystek w Bielsku-Białej. Natomiast
Elżbietanka, s. Jadwiga Urszula Wyrozumska, kierująca od lat Zespołem Teatralnym w Cieszynie, została laureatką
„Nagrody św. Maksymiliana Marii Kolbego”.
Przeżywaliśmy też pierwszą w historii
diecezji konsekracje wdowy z Międzybrodzia Bialskiego, w katedrze diecezji
bielsko-żywieckiej, której dokonał ks. bp
Piotr Greger. Choć w diecezji było już 5.
dziewic konsekrowanych to wdowy
jeszcze nie było. Warto też zaznaczyć,
że za jej formację był odpowiedzialny o.
Zygmunt Moćko OFM.
Z refleksji delegata KWPZM:
Dzień życia konsekrowanego jest obchodzony zawsze 2. lutego danego
roku, a ostatnie odbywały się w kościele
NSPJ w Bielsku Białej. Jest adoracja
przed Mszą świętą w intencji osób konsekrowanych, Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza ze
Słowem Bożym kierowanym do osób
konsekrowanych. Podczas Euchatystiimiała miejsce procesja ze świecami
wokół kościoła, a na zakończenie, przed
błogosławieństwem życzenia dla osób,
które obchodzą swoje jubileusze życia
zakonnego lub kapłańskiego. Oprawa
Eucharystii to dzieło zgromadzeń i instytutów żeńskich. Uroczystośc ta odbywa
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się z udziałem przedstawicieli poszczególnych zakonów i zgromadzeń męskich, ale zawsze jest znaczna przewaga kobiet konsekrowanych.
Zakony i zgromadzenia żeńskie mają
spotkania w formie dnia skupienia raz w
miesiącu (oprócz wakacji) w Kurii Diecezjalnej. W czerwcu odbywa się pielgrzymka a we wrześniu zjazd osób
konsekrowanych na Świetym Krzyżu.
Zaś w wypadku zakonów i zgromadzeń
męskich raz w roku odbywa się spotka-

nie ich przedstawicieli z Biskupem Diecezjalnym, każdego roku w innym domu
zakonnym.
Zakony i zgromadzenia męskie w diecezji w większości prowadzą parafie.
Oprócz nich prosługują także w domach
rekolekcyjnych, które służą nie tylko
osobom świeckim, ale innym zakonom i
zgromadzeniom oraz diecezji do prowadzenia kwartalnych dni skupienia, rekolekcji dla księży czy jako miejsce organizowania kongregacji kapłańskich.

Zakonnicy prowadzą ponadto sanktuaria
maryjne, DPS-y, szkoły, pustelnie, a
także zajmują się ziołolecznictwem i
prowadzeniem apteki. Pełnią również
posługę jako kapelani więzienni oraz
kapelani sióstr zakonnych.
Na podstawie:
o. Piotr Cuber OFMConv
delegat KWPZM,
www.diecezja.bielsko.pl/

DIECEZJA BYDGOSKA
Delegatem KWPZM II kadencję jest:
o. Władysław Budziak CSSp.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Marta Pankowska.
W diecezji jest 199 osób konsekrowanych, w tym 61 zakonników: 49 kapłanów i 12 braci zakonnych, 137 sióstr i 1
wdowa konsekrowana. Pracuje 7 zgromadzeń zakonnych męskich, które mają
12 domów oraz 13 zakonów żeńskich,
które mają 16 domów zakonnych.
Szczególnym dniem spotkania tych
wszystkich jednostek zakonnych jest
dzień życia konsekrowanego, gdy zbierają się w katedrze w Bydgoszczy pod
przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego,
a po Eucharystii jest dalsze spotkanie z
biskupem na wspólnym obiedzie.

Powstaje w Bydgoszczy Centrum
Pomocy św. Brata Alberta dla ubo-

gich z profesjonalną kuchnią, stołówką, gabinetami lekarskimi pielęgniarskimi oraz pokojami interwencyjnymi.
To najlepszy prezent dla Sióstr Albertynek, które od 25. lat pracują w diecezji i
prowadzą noclegownię dla bezdomnych.
Wraz z podpisanym już, w ramach Dni
Kultury Chrześcijańskiej, porozumieniem
nt. wychodzenia z bezdomności, dają
nadzieję ludziom wykluczonym społecznie.
Tradycyjnymi wydarzeniami były także:
Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej i Góreckie Dni Młodości u Misjonarzy Świętej Rodziny, a także noc
konfesjonałów, ekstremalna droga krzyżowa, pielgrzymka na Jasną Górę i
marsz dla życia i rodziny, a także dzień
ubogich organizowany przez Kapucynów, angażujące wielu konsekrowanych.
Niestety smutnym wydarzeniem było
zakończenie posługi w Bydgoszczy
przez Siostry Maryi Niepokalanej, które
związane były z miastem od 1947 roku,
a od początku istnienia diecezji zajmowały się rezydencją biskupią. Pożegnaliśmy też z tego świata s. Marię Celinę od
Aniołów, która trudniła się szyciem paramentów liturgicznych i w czasie tej
pracy powtarzała często „ile razy igłą
ruszę, tyle razy zbawię duszę”. Zmarł
także o. Marek Karczewski CSSp, pro-

boszcz parafii Chrystusa Króla i bł. Daniela Brottiera w Chojnicach.
Z refleksji delegata KWPZM:
Zlikwidowano dom Księży Michalitów.
Odbyło się coroczne spotkanie i modlitwy za zmarłych połączone ze Mszą
świętą i wieczerzą. W Święto Matki Kościoła w Domu Prowincjalnym „Duchaczy” miały miejsce nieszpory i konferencja duchowa, rozmyślanie oraz spotkanie na wieczerzy.
Zakonnicy zasadniczo prowadzą parafie,
a w ich ramach duszpasterstwo AA;
opieka nad bezdomnymi, trudnią się
wydawaniem posiłków, Salezjanie zaś
prowadzą zespół szkół, a Święta Rodzina sanktuarium Matki Bożej.
Warto zwrócić uwagę na zaangażowanie
w przygotowanie na Światowy Dzień
Młodych w Panamie, duszpasterstwo
akademickie, rozwiedzionych czy młodzieży zaniedbanej. Prowadzony jest
stały konfesjonał, a wśród zakonników
są spowiednicy sióstr zakonnych.
Na podstawie:
o. Władysław Budziak CSSp
delegat KWPZM,
www.diecezja.bydgoszcz.pl

ARCHIDIECEZJA CZĘSTOCHOWSKA
Delegatem KWPZM II kadencję jest:
o. Kazimierz Maniecki OSPEE.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Agnieszka Szuta.
W archidiecezji są 984 osoby konsekrowane: 196 księży, 771 sióstr i braci
zakonnych, a także 7 dziewic i 7 wdów
konsekrowanych. Jest 20 męskich
zgromadzeń zakonnych, w 34 domach
zakonnych i prowadzących 14 parafii
oraz 71 żeńskich zgromadzeń zakonnych i 2 instytuty świeckie, w 99 domach zakonnych i wspólnotach.
Osoby konsekrowane angażowały się
w: orszak trzech króli, Kanę Młodych z
okazji synodu poświęconego młodzieży,

Dzień Dziecka Utraconego, modlitwę
serc i stóp kapłańskich w intencji powołań, marsz dla życia i rodziny, dzień
migranta i uchodźcy, ekstremalną drogę
krzyżową i Alejami NMP, czy różnego
rodzaju inicjatywy na rzecz ubogich.
Ważnym wydarzeniem była 100. rocznica urodzin Paulina o. Jerzego Tomzińskiego oraz inne paulińskie uroczystości: 75. urodziny o. Eustachego Rakoczego, jasnogórskiego kapelana Żołnierzy Niepodległości i 70. lecie kapłaństwa o. Antoniego Sąkola.
Na Jasnego Górze, ważnymi stały się:
pielgrzymka bezdomnych oraz uroczystości jubileuszowe 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

4

Jasna Góra była także miejscem wydarzeń zakonnych, jakimi były m.in. pielgrzymka Franciszkanów i różnych zakonów z Węgier, spotkanie przełożonych paulińskich, prowincjałów i wyższych przełożonych, 25. lecie palotyńskiej prowincji Zwiastowania, śluby
wieczyste sióstr Franciszkanek Rodziny
Maryi, pielgrzymka piesza kleryków
franciszkańskich z Panewnik oraz spotkanie kustoszów polskich sanktuariów
W tym roku zmarli m.in. o. Bronisław
Zapłotny OSPEE i br. Zbigniew Kursa
OSPEE.
Na podstawie:
www.archiczest.pl,
www.jasnagora.pl
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DIECEZJA DROHICZYŃSKA
Delegatem KWPZM na I kadencję jest
ks. Sławomir Goworek SDB.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Alicja Pytka.

W diecezji są 134 osoby konsekrowane.
Oprócz męskich i żeńskich zgromadzeń
zakonnych jest jeszcze jedna dziewica
konsekrowana. Zakonnicy prowadzą 3
parafie.
Przeżywaliśmy w Nurcu-Stacji 200. lecie
Sióstr Urszulanek NMP z Gandino. W
tym roku dekret erekcyjny niezależnego klasztoru otrzymały Sióstry
Klaryski w Hajnówce.
Z refleksji delegata KWPZM:
Diecezja Drohiczyńska, to jedna z najmniejszych diecezji polskich. Życie za-

konne to jedynie: 3 domy z 3 zgromadzeń męskich, a w nich 20 zakonników
(18 kapłanów i 2 braci zakonnych), oraz
13 zgromadzeń żeńskich w 17 domach,
z liczbą 114 sióstr. Jest także jedna
dziewica konsekrowana.
Cykliczne spotkania to m.in. spotkania
opłatkowe kapłanów i osób konsekrowanych, dzień życia konsekrowanego (w
minionym roku w Sokołowie Podlaskim).
Tego dnia Mszy świętej przewodniczył
ks. bp Tadeusz Pikus. Homilię wygłosił
o. Szczepan Dzyr OFMCap z Serpelic.
Przed ofiarowaniem, osoby konsekrowane ponowiły śluby zakonne.
Druga część tego spotkania miała miejsce w sali konferencyjnej, rozpoczęła się
koncertem chóru kameralnego „KOE” z
Sokołowa Podlaskiego. Rodzice i dzieci
z przedszkola Sióstr Salezjanek z Sokołowa Podlaskiego, podziękowały za
pracę w diecezji kolejno wszystkim
wspólnotom życia konsekrowanego,
wyliczając wszystkie dzieła i działania.
Natomiast trzecia część, to wspólne
świętowanie przy stole w seminarium,
dzięki życzliwości ks. Biskupa i ks. rektora Tadeusza Syczewskiego.
W tym roku miała także miejsce pierwsza w diecezji konsekracja dziewicy.

Spotkania formacyjne i okolicznościowe,
odbywają się najczęściej w Drohiczynie.
Pięknym spotkaniem jest wspólna modlitwa ruchów, stowarzyszeń i zgromadzeń
w Dniu Papieskim, z agapą w ogrodach
seminaryjnych. Ma miejsce także listopadowa Msza święta z wypominkami,
gdzie odczytuje się imiona i nazwiska
sióstr, ojców i braci zakonnych spoczywających na cmentarzach w naszej
diecezji.
Jeśli chodzi o działalność w diecezji
męskich zgromadzeń zakonnych: Salezjanie prowadzą Zespół Szkół Salezjańskich (ok. 400 uczniów), zajmują się
pracą duszpasterską oraz prowadzeniem oratorium dla młodzieży. Kapucyni
pracą duszpasterską, animacją grup w
domu rekolekcyjnym, a Sercanie Najświętszych Serc pracą duszpasterską.
W listopadzie 2018 roku zmarł ks. Kazimierz Walczuk SDB, w 83 roku życia, 66
roku ślubów zakonnych i 56 roku kapłaństwa. Zmarły przez 21 lat pracował
na Białorusi.
Na podstawie:
ks. Sławomir Goworek SDB
delegat KWPZM,
www.drohiczynska.pl

DIECEZJA ELBLĄSKA
Delegatem KWPZM I kadencję jest
o. Mariusz Simonicz CSsR.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Teresa Więcek.
Po wyjeździe w lipcu o. Piotra Wiśniewskiego CSsR na Ukrainę, pełniącego
funkcję delegata KWPZM, na to stanowisko został mianowany dopiero pod
koniec roku o. Mariusz Simonicz CSsR.
Chwilowy vacat na tym stanowisku nie
oznaczał jednak zamarcia inicjatyw
zakonnych na forum diecezji.
W diecezji jest obecnie 187 osób konsekrowanych. Posługuje 13 zgromadzeń
zakonnych męskich, w 21 domach, z
liczbą 71 kapłanów i 2 braci zakonnych
oraz 13 zakonów żeńskich, w 14 domach zakonnych, z liczbą 93 sióstr
zakonnych. Jest także 9 wdów i 12
dziewic konsekrowanych.
W dalszym ciągu odbywały się spotkania Synodu Diecezji „Dojrzali w wierze i życiu” (w roku 2018 były 2 spotkania plenarne: 16.06.2018 – Iława,
27.10.2018 – Elbląg), w których uczestniczyli też przedstawiciele zakonów
męskich i przedstawicielki zakonów
żeńskich diecezji elbląskiej jako delegaci
synodalni.

W ramach prac synodalnych zostały
powołane komisje: tradycji, rozeznawania znaków czasu, projektu kościelnej
odnowy i prawa kościelnego. Zbierają
one głosy uczestników synodu i starają
się je odzwierciedlić w zaproponowanych projektach dokumentów.
Osoby życia konsekrowanego znalazły
się m.in. w komisji projektu kościelnej
odnowy (3 kapłanów zakonnych i 1
siostra zakonna). Dodatkowo powołani
przez biskupa delegaci i delegatki, spośród osób zakonnych, uczestniczą w
cyklicznych pracach zespołów roboczych, jak np. Zespół ds. Społecznych.

Wspólnoty zakonne aktywnie też włączyły się w ramach inicjatyw diecezjalnych: w XXVI Pieszą Pielgrzymkę Elbląską na Jasną Górę, wędrówkę w eks-

5

tremalnej drodze krzyżowej, orszak
trzech króli, diecezjalne spotkania młodzieży w Elblągu i Świetym Gaju, marsze świętych, sympozjum dorotiańskie z
okazji 775. rocznicy powstania diecezji
pomezańskiej, dni skupienia dla kapłanów pracujących na terenie diecezji,
katechetów czy cykliczne spotkania
sióstr zakonnych.
W lutym miały miejsce dwa spotkania
osób konsekrowanych: jedno typowo
diecezjalne, w ramach dnia życia konsekrowanego w Katedrze Elbląskiej
(02.02) a drugie właściwie międzydiecezjalne (diecezje elbląska i toruńska oraz
archidiecezja warmińska), przy relikwiach Drzewa Krzyża Świętego z najstarszego polskiego sanktuarium na
Świętym Krzyżu (17.02), z okazji 70.
lecia pracy Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej w Iławie (leżącej na styku
tych diecezji, z których przedstawiciele
zgromadzeń zakonnych uczestniczyli w
uroczystości).
Dodatkowo 27.04 w Świętym Gaju,
miejscu męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, odbyło się diecezjalne spotkanie
osób konsekrowanych, w którym
uczestniczyło 50 kapłanów i 25 sióstr
zakonnych, pod przewodnictwem ks. bp.
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Jacka Jezierskiego. Dotyczyło ono powrotu do pierwotnej miłości, zgodnie z
Ap 2, 1-7, bo Bóg zna każdego po imieniu i wie co kryje się w sercu człowieka.
Przeżywaliśmy także jubileusz 60. lecia
powstania klasztoru Karmelitanek Bo-

sych w Elblągu, któremu przewodniczył
ks. bp Jacek Jezierski, Biskup Elbląski.
W tym czasie zmarli dwaj współbracia
czynnie zaangażowani w duszpasterstwo parafialne diecezji: ks. Mieczysław

Tylutki SDS (1967-2018) oraz o. Jarosław Suchomski SVD (1971-2018).
Na podstawie:
www.diecezja.elblag.pl

DIECEZJA EŁCKA
Delegatem KWPZM I kadencję jest
ks. Piotr Walczak CRL.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Goretii Mirecka.
W związku z chorobą delegata KWPZM
ks. Łukasza Grzechca CRL na stanowisku tym w Ełku nastąpił vacat, ale obecnie mianowany jest już nowy delegat.
W diecezji jest 165 osób konsekrowanych, w tym 5 wdów i 5 dziewic konsekrowanych. Pracuje 5 męskich zgromadzeń zakonnych, w 9 domach, z liczbą
46 zakonników i 16 żeńskich, w 20 domach, z liczbą 109 sióstr zakonnych.

Zakonnicy zaangażowani w pracę duszpasterską w diecezji włączyli się m.in. w
następujące inicjatywy: Ełcką Pieszą
Pielgrzymkę na Jasną Górę i do Ostrej
Bramy (m.in. Salezjanie i Pallotyni),
akcję kolędników misyjnych i orszak
trzech króli, peregrynację relikwii św.
Stanisława Kostki po diecezji czy noc
konfesjonałów.
Ważnym wydarzeniem było poświecenie
kaplicy i założenie klauzury papieskiej w
Karmelu w Widynach oraz nawiedzenie
klasztoru przez obraz św. Józefa.
W tym roku przeżywaliśmy także 100.
lecie posługi na tych terenach Benedyktynek Misjonarek, 350. lecie przybycia

Kamedułów na Wigry czy wizytację
radcy generalnego u Salezjanów w
Suwałkach.
Oczywiście nie mogło zabraknąć uroczystości z okazji dnia życia konsekrowanego w katedrze z udziałem ks. bp.
Jerzego Mazura SVD.
W tym czasie zmarli: ks. Stanisław Kutwiński SDB (1945-2018), dawny budowniczy i proboszcz parafii św. Rafała
Kalinowskiego w Ełku (1987-2000) oraz
ks. Czesław Szulim SDB (1942-2018),
który wiele lat pracował w tejże parafii
(2005-2018).
Na podstawie:
www.diecezjaelk.pl

ARCHIDIECEZJA GDAŃSKA
Delegatem KWPZM I kadencję jest
o. Tomasz Jank OFMConv.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Rajmunda Witkowska.
W archidiecezji pracuje 40 zgromadzeń
zakonnych żeńskich w 67 domach i 21
męskich zgromadzeń zakonnych w 33
domach. Są w tym także trzy zgromadzenia kontemplacyjne. Mamy 2. domy
karmelitanek bosych, monastyr betlejemitek i klasztor benedyktynek w Żarnowcu. Jest 689 osób konsekrowanych:
400 sióstr, 220 kapłanów oraz 40 braci
zakonnych, 6 wdów konsekrowanych i
23 dziewice konsekrowane.
Oczywiście przedstawiciele zgromadzeń
zakonnych byli obecni na opłatku kapłanów i osób konsekrowanych z biskupami, Mszy za zmarłych kapłanów i biskupów, inicjacji akcji adopcji serca, w nadmorskich ewangelizacjach i inicjatywach
wakacyjnych, marszu dla życia i rodziny,
ekstremalnej drodze krzyżowej, orszaku
trzech króli czy wreszcie w obchodach
dnia życia konsekrowanego.
Ciekawym wydarzeniem była też projekcja filmu o cysterskim przeorze oliwskim

o. Iwo Rowederze, który zbudował kościół w Łęgowie.

W kwestii materialnej, dotyczącej zabytków administrowanych przez zgromadzenia zakonne, postępuje renowacja
kościoła św. Józefa i klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz
zabezpieczenie pękającego dominikańskiego kościoła św. Wojciecha. Przeżywaliśmy także 70. lecie pracy oblatów
w Gdańsku, połączone z peregrynacją
relikwii Drzewa Krzyża świętego i 25.
lecie salezjańskiej organizacji sportowej
w Gdańsku-Oruni.
Z refleksji delegata KWPZM:
Jako delegat muszę jednoznacznie
stwierdzić, że rolę animatora życia kon-

sekrowanego z powodzeniem wypełnia
Wikariusz Biskupi ds. Życia Konsekrowanego, o. Janusz Warzocha SJ.
Każdego miesiąca w siedzibie WSD
Archidiecezji Gdańskiej (przy kurii metropolitalnej) odbywają się dni skupienia
dla osób konsekrowanych z terenu archidiecezji. Od lat dzień życia konsekrowanego (2.02) jest bardzo uroczyście
celebrowany, przy sporej frekwencji
osób życia konsekrowanego, zarówno
reprezentujących zakony żeńskie, jak i
męskie.
Najczęściej uroczystościom tym przewodniczy Metropolita Gdański. Tak było
również w roku 2018. Po uroczystej
Mszy świętej odbywa się także wspólna
agapa. Jako delegat KWPZM prowadziłem jeden z dni skupienia (przewodniczenie Eucharystii, konferencja – „Wkład
osób konsekrowanych w odzyskanie
niepodległości Polski”).
Na podstawie:
o. Tomasz Jank OFMConv
delegat KWPZM,
www.diecezja.gda.pl,
www.gdansk.gosc.pl

DIECEZJA GLIWICKA
Delegatem KWPZM II kadencję jest
o. Piotr Świerczok CSsR.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Adalberta Edyta Frącz.
W diecezji są 432 osoby konsekrowane,
w tym 157 kapłanów, 22 braci, 209 sióstr

zakonnych, a także 4 wdowy i 7 dziewic
konsekrowanych. Jest też 7 Insytutów
Świeckich, do których należą 33 osoby.
11 męskich zgromadzeń zakonnych ma
26 domów, a 16 zgromadzeń żeńskich
ma 30 domów zakonnych. 1 kapłan
zakonny należy do rady kapłańskiej.
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Osoby konsekrowane były obecne na
współtworzonym z Misjonarzami Oblatami Maryi Niepokalanej „Festiwalu Życia”, w który oprócz diecezji gliwickiej
włączyły się archidiecezje katowicka i
częstochowska,
diecezje
bielskożywiecka i opolska. Inicjatywa „Niniwa”
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w Kokotku w tym roku obchodzi swoje
dziesięciolecie. Nie można nie wspomnieć o wspólnym obchodzeniu dnia
życia konsekrowanego, tym razem w
katedrze w Gliwicach.

Konsekrowani zaangażowani byli także
w zakończone właśnie obrady I synodu
diecezjalnego, marsze świętych, dla
życia i rodziny, dla Jezusa oraz ekstremalną drogę krzyżową, orszaki trzech
króli, duszpasterstwo Skautów Europy, adopcję serca dla misji, noc konfesjonałów, 24. godziny dla Pana, piel-

grzymkę kobiet do Rud Raciborskich czy
konsekrowanych na Górę św. Anny.
Uroczystości odpustowe w oblackiej
parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu
przybrały szczególną formę, gromadząc
osoby konsekrowane. Świętowaliśmy
także 100. letnią obecność Sióstr Elżbietanek w Gliwicach-Sośnicy
Pożegnaliśmy do wieczności w Lublińcu:
o. bp. Eugeniusza Juretzko OMI, biskupa diecezji Youcadouma w Kamerunie
oraz o. Alfonsa Kupkę OMI, założyciela
„Misyjnych Dróg”, propagującego podróże i nauczanie misyjne Jana Pawła II.
Zmarli także: najstarszy Misjonarz Świętej Rodziny ks. Czesław Meres MSF,
który ponad 30. lat posługiwał w Gliwicach oraz o. Krzysztof Szymański MI, z
Taciszowa, dyrektor Domów Pomocy
Społecznej w Zabrzu i Wiśniczach.
Z refleksji delegata KWPZM:
Dzień życia konsekrowanego organizowany jest wspólnie z diecezją opolską.

Msza święta z udziałem osób konsekrowanych obu diecezji została odprawiona
w katedrze gliwickiej, a przewodniczyli
jej biskupi gliwiccy i opolscy, z koncertem orkiestry KWK Sośnica.
Odbyły się również dwie pielgrzymki,
organizowane także wspólnie z diecezją
opolską, na Górę św. Anny oraz do św.
Stanisława Kostki w Lublińcu.
Zakończył się I Synod Diecezji Gliwickiej, na którym przyjęto dokument odnośnie życia konsekrowanego w diecezji.
Osoby Konsekrowane były aktywnie
zaangażowane w prace synodu.
Męskie wspólnoty życia konsekrowanego prowadzą 18 parafii, domy opieki
społecznej, rekolekcje i misje parafialne.
W ten sposób ubogacają diecezje swoim
zakonnym charyzmatem.
Na podstawie:
o. Piotr Świerczok CSsR
delegat KWPZM,
www.kuria.gliwice.pl

ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA
Delegatem KWPZM I kadencję jest
o. Zenon Garus OFMConv.
Diecezjalnymi referentkami ŻZZ są:
s. Elżbieta Baryłka,
s. Estera Glapa.
Przez pewien czas, do niedawnego
mianowania o. Zenona Garusa OFMConv, na stanowisku delegata KWPZM
w diecezji był vacat po o. Rafale Zarzyckim OFMConv.

W archidiecezji jest 226 osób konsekrowanych, z czego 33 to kapłani, 192 to
siostry i bracia zakonni oraz 1 dziewica
konsekrowana. W diecezji posługuje 12
zakonów żeńskich, w 24 domach oraz 7
zakonów męskich, w 10 domach, pracujących w 2 parafiach.
Osoby konsekrowane wspólnot męskich
angażowały się w ogólno kościelne
wydarzenia, jak noc świętych, orszak

trzech króli, kolędnicy misyjni czy piesza
pielgrzymka na Jasną Górę.
Niektórzy zakonnicy pełnili też funkcję
dekanalnych duszpasterzy młodzieży
czy LSO. Najważniejszym jednak był
dzień życia konsekrowanego pod przewodnictwem Prymasa Polski ks. abp.
Wojciecha Polaka w katedrze w Gnieźnie.
Na podstawie:
www.archidiecezja.pl

DIECEZJA KALISKA
Delegatem KWPZM I kadencję jest
ks. Sylwester Sowizdrzał FDP.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Anna Balcerzak.
Także w diecezji kaliskiej nastąpiła
zmiana
na
stanowisku
delegata
KWPZM: ks. Leszka Kromkę FDP zastąpił ks. Sylwester Sowizdrzał FDP. W
ostatnim czasie jest to już 3 zmiana w tej
posłudze, co niestety nie służy koordynacji i umacniania inicjatyw międzyzakonnych w diecezji, zwłaszcza zakonów
męskich.
W diecezji jest 541 osób konsekrowanych, w tym 83 kapłanów zakonnych i
453 siostry zakonne, Pracuje w niej 10

zgromadzeń męskich, które posługują
m.in. 19 zakonnych parafiach, żyjąc w
21 domach. Jest też 26. zgromadzeń
żeńskich, które żyją w 45 domach zakonnych. Są także 2 wdowy konsekrowane i 3 dziewice. 2 kapłanów zakonnych, z nominacji biskupiej, zasiada w
radzie kapłańskiej a 7 osób konsekrowanych w diecezjalnej radzie duszpasterskiej.
W minionym roku ważnymi wydarzeniami było zaangażowanie konsekrowanych
w marszach świętych, marszach dla
życia i rodziny, ekstremalnej drodze
krzyżowej, nocy konfesjonałów, klubie
ludzi złotego wieku, spotkaniach młodych w Wołczynie u Kapucynów czy

animację rekolekcji dla dzieci i młodzieży. W ramach różnych inicjatyw miały
miejsce spotkania m.in. poetyckie z s.
Bożeną Anną Flak ze Zgromadzenia
Sióstr Nazaretanek.
Odbyły się też uroczystości dziękczynne
za beatyfikację s. Sancji Szymkowiak w
Możdżanowie koło Odolanowa oraz
uroczystości 100. lecia obecności Nazaretanek w Kaliszu. Oczywiście nie mogło
zabraknąć też spotkania w ramach dnia
życia konsekrowanego pod przewodnictwem o. bp. Łukasza Buzuna OSSPE.
Na podstawie:
www.diecezja.kalisz.pl,
www.opiekun.kalisz.pl

ARCHIDIECEZJA KATOWICKA
Delegatem KWPZM II kadencję jest
o. Syrach Bogdan Janicki OFM.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Alberta Elżbieta Gdaczyńska.

Obecnie na terenie archidiecezji jest 930
osób konsekrowanych, wraz z zaangażowanymi w Instytuty Świeckie. Pracuje
10 zgromadzeń męskich w 22 domach,
w których posługuje 138 zakonników:
109 kapłanów i 29 braci zakonnych.

7

Jest też 20 zgromadzeń żeńskich w 83
domach, z liczbą 694 sióstr zakonnych
zwłaszcza w sporej liczbie Elżbietanek,
Służebniczek NMP i Boromeuszek.
Jest 13 dziewic konsekrowanych i 3
wdowy konsekrowane. Do Świeckich
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Insytutów Życia Konsekrowanego należą
w sumie 82 osoby, w 14 Insytutach.
Jest ich całkiem sporo: Świecki Instytut
Karmelitański "Elianum", Instytut Świecki
Chrystusa Króla - żeński, Instytut Świecki Chrystusa Króla - męski - Istituto Secolare Christo Re, Instytut Niepokalanej
Matki Kościoła - Istituto dell'Immacolata
Madre della Chiesa, Instytut Świecki św.
Anieli Merici - Istituto Secolare s. A.
Merici, Instytut Świecki Misjonarek Chrystusa, Instytut Świecki Maryi Służebnicy
Pańskiej, Stowarzyszenie Dzieło Miłosierdzia Bożego, Instytut Świecki Miłosierdzia Bożego, Instytut Świecki Misjonarek Królewskości Chrystusa, Instytut
Świecki Chrystusa Kapłana, Proroka i
Króla, Instytut Świecki Służebnic Krzyża,
Świecki Instytut Dominikański z Orleanu,
Instytut Caritas Christi.
Osoby konsekrowane tradycyjnie brały
udział w spotkaniach i dniach skupienia
dla kapłanów pracujących na terenie
archidiecezji oraz katechetów, którzy
uczą w szkołach. Zaangażowanie objawiało się także w ramach dnia ubogich,
diecezjalnej pielgrzymki na Jasną Górę,
pielgrzymki do Piekar Śląskich, koronacji
obrazu MB w Mikołowie, nocy konfesjonałów, ekstremalnej drodze krzyżowej
czy orszaku trzech króli.
Tradycją stały się w archidiecezji spotkania opłatkowe przełożonych żeńskich
zgromadzeń zakonnych, w tym roku w
domu generalnym Sióstr Boromeuszek
w Mikołowie pod przewodnictwem ks.
bp. Adama Wodarczyka. Tenże sam
biskup
przewodniczył
uroczystościom dnia życia konsekrowanego w
katowickiej katedrze. W Panewnikach,
w bazylice franciszkańskiej, miało zaś
miejsce kolędowanie osób konsekrowanych przy żłóbku.

Świętowaliśmy jubileusz Sióstr Karmelitanek w Imielinie, które pracują tam już
od 50. lat oraz 25. lecie wspólnoty Dobrego Pasterza, działającej wśród ubogich i uzależnionych, którą opiekują się
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej a
w klasztorze oblackim na Koszutce
miała miejsce peregrynacja relikwii
Drzewa Krzyża Świętego.
W tym roku nie można nie wspomnieć o
zaangażowaniu osób konsekrowanych w
organizację i animację strefy duchowej w
ramach konferencji klimatycznej COP24
w Katowicach.
Ważnym wydarzeniem była również
konsekracja trzeciej wdowy w Rudzie
Śląskiej-Halmbie, a 4 następne kandydatki przygotowują się do tego obrzędu.
Natomiast w katowickim Karmelu odbył
się pogrzeb Matki Przełożonej przeoryszy M. Bernardy od Niepokalanego
Serca Maryi Pekaly. Zaś w parafii w
Radzionkowie-Rojcy odbyła się Msza
święta pogrzebowa za zmarłego pierwszego biskupa diecezji Youcadouma w
Kamerunie o. Eugeniusza Juretzko OMI.
Z refleksji delegata KWPZM:
Od kilku lat dzień życia konsekrowanego
jest wcześniej przygotowywany wspólnie
przez: Wikariusza Biskupiego ks. bp.
Adama Wodarczyka, s. referentkę Alber-

tę Gdaczyńską i delegata KWPZM o.
Syracha Janickiego OFM.
Ma on następujący przebieg: zawiązanie
wspólnoty w krypcie katedry, konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu, wspólna celebracja Eucharystii w
katedrze oraz agapa w seminarium
diecezjalnym.
W minionym roku ciekawymi wydarzeniami były: adoracja osób konsekrowanych przy panewnickiej szopce oraz
spotkanie
wszystkich
przełożonych
męskich zakonów u Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej na Koszutce, gdzie
był także obecny ks. bp Adam Wodarczyk, Wikariusz Biskupi ds. Życia Konsekrowanego.
Na terenie archidiecezji katowickiej
męskie wspólnoty zakonne podejmują
następujące posługi: duszpasterstwo
parafialne (Franciszkanie, Salwatorianie,
Dominikanie, Oblaci), szkoły (Salezjanie,
Jezuici, Pijarzy), centrum powołaniowe
(Franciszkanie), duszpasterstwo akademickie (Dominikanie, Franciszkanie),
wspólnota wędrowna (Kapucyni), szpital
(Bonifratrzy) oraz sanktuarium (Franciszkanie – Panewniki).
Spośród grona osób konsekrowanych
odeszli do wieczności: br. Eliasz Klyta
OFM, żył lat 60, w zakonie 36, wieloletni
furtian w Panewnikach, pochowany w
Panewnikach; o. Cyryl Czarnojan OFM,
żył lat 71, w zakonie 45, pierwszy duszpasterz i budowniczy klasztoru w Koszarawie, pochowany w Panewnikach oraz
br. Tymon Czaj OFM, żył lat 30, zmarł
jako nowicjusz, pochowany w Panewnikach.
Na podstawie:
o. Syrach Bogdan Janicki OFM
delegat KWPZM,
www.archidiecezjakatowicka.pl

DIECEZJA KIELECKA
Delegatem KWPZM I kadencję jest
o. Robert Krawiec OFMCap.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Joanna Miłaszewska.
Delegat KWPZM pełni tę funkcję od
niedawna, gdyż zastąpił na tej posłudze
o. Andrzeja Włodarczyka OFMCap, choć
tutaj też przez pewien czas był vacat na
tym urzędzie. Jeden zakonnik jest członkiem rady kapłańskiej z wyboru. Obecnie
na terenie diecezji pracuje w sumie 419
osób konsekrowanych.
To 12 struktur męskich: 9 zakonów i
zgromadzeń zakonnych, 2 stowarzyszenia życia apostolskiego oraz „Kainonia”
św. Pawła, pracujące w 15 domach
zakonnych, z liczbą 80 kapłanów. Jest
też 28 zgromadzeń zakonnych żeńskich,
w tym 4 klauzurowe (Siostry Karmelitanki w Kielcach, Siostry Bernardynki w

Świętej Katarzynie i w Chęcinach, Siostry Norbertanki w Imbramowicach), w
54 domach, z liczbą 314 sióstr. Jedna
inna forma życia konsekrowanego, 17
wdów konsekrowanych, 1 wdowiec, 6
dziewic konsekrowanych i 1 pustelnica
oraz 2 Instytuty Świeckie: Chrystusa
Króla, i Ochotniczki Księdza Bosko.
Tak licznie obecni i reprezentowani
konsekrowani zaangażowali się m.in. w
następujące akcje diecezjalne: kolędnicy
misyjni, noc świętych, tydzień misyjny,
koronka na ulicach miast czy pielgrzymka diecezjalna na Jasną Górę.
Osoby konsekrowane spotykały się ze
swoimi pasterzami w ramach opłatka dla
kapłanów diecezjalnych i zakonnych
oraz osób życia konsekrowanego, a
także obchodów w katedrze kieleckiej
dnia życia konsekrowanego.
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Uczestniczyliśmy także w poświęceniu
kościoła kapucyńskiego, a w bibliotece
UJK w Kielcach gościła wystawa „Misjonarz Afryki. In nomine Domini” o o. kard.
Adamie Kozłowieckim SJ.

Biuletyn Tygodniowy CiZ

26 lutego-4 marca2019

numer specjalny 9/2019 (522)

___________________________________________________________________________________________________
S. Nazarena Scopelliti, przełożona
domu Zgromadzenia Sióstr Kolegium
Świętej Rodziny w Kielcach, otrzymała z
rąk ks. bp. Jana Piotrowskiego, medal
Beati Misericordes. Medal jest wyrazem wdzięczności za 20. lat jej posługi w
areszcie, wśród osadzonych.
Z refleksji delegata KWPZM:
Jestem nowym delegatem KWPZM,
który dopiero pierwszy raz współorganizował dzień życia konsekrowanego.
W tym dniu (02.02) osoby konsekrowane
diecezji najpierw spotykały się w seminarium duchownym na modlitwie, konferencji oraz liturgii, a następnie na Mszy
świętej w kieleckiej bazylice, pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Kalety,
biskupa pomocniczego, wraz z towarzyszącymi nam wiernymi.
Na wspólne obchody przybyły delegacje
kilkudziesięciu zakonów, zgromadzeń,
stowarzyszeń życia apostolskiego, insty-

tutów świeckich oraz przedstawiciele
coraz liczniejszych indywidualnych form
życia konsekrowanego z diecezji.
W czasie liturgii osoby życia konsekrowanego odnowiły swoje przyrzeczenia
wobec ks. bp. Andrzeja Kalety oraz
wiernych zgromadzonych w katedrze, a
w modlitwie polecano intencje licznych i
świętych powołań zakonnych.
W czasie tej uroczystości Biskup, nawiązując do Symeona i Anny, powiedział:
„Przeżywana dziś tajemnica uświadamia
nam potrzebę codziennego ponawiania
aktu ofiarowania siebie na służbę Bogu i
ludziom. To ofiarowanie ma dokonywać
się w warunkach naszej szarej codzienności. To właśnie nie gdzie indziej, tylko
w szarej codzienności musimy odnajdywać Pana, żeby na nowo mu się oddawać, powierzać i ofiarować”.
Ten dzień bardziej zbliżył do siebie różne rodziny zakonne obecne na terenie
naszej diecezji oraz ukazał duchowień-

stwu diecezjalnemu i ludziom świeckim
sens życia konsekrowanego i jego owoce. Nam samy zaś bardziej uświadomił,
że w diecezji nie da się żyć obok siebie,
lecz musimy stanowić jedno, bo jesteśmy jednym Kościołem, a Chrystus nas
do niego posłał! W tym Kościele lokalnym mamy razem pracować, służyć,
oczywiście każdy zgodnie ze swoim
własnym charyzmatem. Jesteśmy wezwani do dalszego budowania komunii
kościelnej przez modlitwę, dialog i
wspólne inicjatywy.
Osoby konsekrowane w diecezji ealizują
różne charyzmaty; posługują w szpitalach, hospicjach, domach opieki społecznej i katechizują.
Na podstawie:
o. Robert Krawiec OFMCap
delegat KWPZM,
www.diecezja.kielce.pl

DIECEZJA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKA
Delegatem KWPZM I kadencję jest
ks. Andrzej Finc SDB.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Gabriela Olecka.

ba konsekrowana w radzie duszpasterskiej.

W diecezji jest 377 osób konsekrowanych z 122 kapłanami zakonnymi, 9
braćmi i 232 siostrami zakonnymi. Jest
12 instytutów męskich, w 22 domach i
27 żeńskich, w 41 domach. Zakonnicy
prowadzą 19 parafii w diecezji. Dodatkowo mamy 8 dziewic konsekrowanych
i 6 wdów.
Osoby konsekrowane uczestniczą aktywnie w II synodzie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 1 zakonnik jest reprezentontem w radzie kapłańskiej i
radzie ds. formacji kapłańskiej a 1 oso-

Osoby konsekrowane angażowały się w
wydarzenia diecezjalne, jak spotkanie
młodych w Skrzatuszu, diecezjalna
pielgrzymka na Jasną Górę i nadmorska ewangelizacja, diecezjalny dzień

dziecka i ministranta, czy też uczestniczyły w spotkaniach dla kapłanów i
katechetów pracujących w diecezji.
Siostry zakonne miały osobne spotkanie
w sanktuarium diecezjalnym w Skrzatuszu. Co roku odbywa się też spotkanie
formacyjno-kolędowe oraz obchody
dnia życia konsekrowanego z udziałem
ks. bp. Edwarda Dajczaka. Warto też
zaznaczyć, że w diecezji – na prawie
biskupim – powstało nowe zgromadzenie zakonne Bracia Miłosiernego
Pana, którzy obecnie są już po obłóczynach.
Na podstawie:
www.diecezjakoszalin.pl,
www.koszalin.gosc.pl

ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA
Proponowanym do posługi Delegata
KWPZM na I kadencję jest:
o. Opat Piotr Chojnacki OCist.
Obecnie czekamy na potwierdzenie
tej kandydatury przez Metropolitę.
Diecezjalnymi referentkkami ŻZZ są:
s. Halina Filipek,
s. Teresa Zagórowska,
s. Teresa Gwiazda.
Po zmianach, jakie dokonały się w referacie zakonnym Kurii Archidiecezjalnej,
po o. Marku Wójtowiczu SJ, przez pewien czas także i w Krakowie pojawił się
vacat na stanowisku delegata KWPZM w
diecezji.
W związku z tym, że Jezuici nie są w
stanie wystawić kandydata ze swoich
szeregów, trwały poszukiwania odpowiedniej osoby, gdyż jest to największe

skupisko osób konsekrowanych w Polsce, zgromadzonych w jednej diecezji.
Obecnie w archidiecezji jest 5418 osób
konsekrowanych, w tym 974 kapłanów
zakonnych oraz 4383 braci i sióstr zakonnych, a także 18 wdów i 43 dziewice
konsekrowane. Należą oni do 120 zgromadzeń zakonnych w 374 domach, w
tym: 36 zgromadzeń męskich w 128
domach zakonnych i 84 zgromadzeń
żeńskich w 246 domach zakonnych.
Oczywiście poza wydarzeniami ogólnopolskimi, jakie rozgrywały się w Krakowie, jak spotkanie 4. Konsult Zakonnych
czy Kongres Młodych Konsekrowanych,
ważnymi wydarzeniami dla wspólnot
zakonnych w archidiecezji były m.in.
ogłoszenie błogosławionym Michała
Giedroycia, 750. lecie śmierci bł. Salomei, modlitwa o beatyfikację Sługi Boże-
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go o. Michała Gaczka, augustianina,
zaangażowanie w uwielbienie w Boże
Ciało oraz Krakowską Pielgrzymkę Pieszą na Jasną Górę i jubileusz 450. lecie
pierwszej wspólnoty karmelitańskiej.

Zakonnicy i zakonnice z diecezji krakowskiej włączyły się m.in. w akcje kolędników misyjnych, gościli u ks. abp.
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Marka Jędraszewskiego na opłatku,
animowali dzień życia konsekrowanego.
Diecezja rozpoczęła proces beatyfikacyjny Jánosa Esterházyego, którego
postulatorem został o. Paweł Cebula
OFMConv.
Nie można nie wspomnieć też o wydarzeniach związane ze Światowym

Dniem Ubogich w Krakowie, otwarciem domu dla potrzebujących przez
wspólnotę Chleb Życia oraz ofiarowania
bezdomnym w centrum pomocy przy ul.
Smoleńsk 4 relikwii św. o. Pio.
65. rocznicę świeceń kapłańskich obchodził o. Leon Knabit OSB z Tyńca a

Siostry Urszulanki na Jaszczurówce
poświęciły odnowiony dom.
W tym roku zmarła najstarsza zakonnica
na świecie, ponad 110. letnia s. Cecylia
Roszak OP.
Na podstawie:
www.diecezja.pl

DIECEZJA LEGNICKA
Delegatem KWPZM II kadencję jest
o. Jan Janus OFMConv.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Iwona Hałamuszka.
Jeśli chodzi o życie konsekrowane, to w
diecezji jest 262 konsekrowanych: 71
kapłanów zakonnych, 188 braci i sióstr
zakonnych oraz jedna pustelnica, która
wcześniej była wdową konsekrowaną i 2
dziewice. Jest 5 męskich zgromadzeń
zakonnych, w 22 domach i 15 zgromadzeń żeńskich, w 28 domach.

Osoby konsekrowane włączyły się w
normalne
funkcjonowanie
diecezji,
uczestnicząc w odpowiednich spotkaniach formacyjnych dla księży czy katechetów, diecezjalnej pielgrzymce na
Jasną Górę, marszach i balach świętych, ekstremalnej drodze krzyżowej.
Gościem spotkania młodych na Legnickim Polu, w które włączyli się konsekrowani, był o. Leon Knabit OSB z Tyńca.
60. lecie świętowało Liceum Katolickie,
(NSD), z którego wyszli m.in. męczennicy o. Michał Tomaszek OFMConv i o.
Zbigniew Strzałkowski OFMConv

W Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów w Bolesławcu został wystawiony musical pt. „Nadzieja”, opowiadający o życiu i doświadczeniach biblijnej postaci Hioba, którego animacji
podjęli się uczniowie i absolwenci pijarskiej szkoły. Ciekawą inicjatywą jest też
Salezjański „Kociołek Kultury” przy parafii św. Jana Bosko w Lubinie, zapraszający interesujących prelegentów.
Na podstawie:
www.diecezja.legnica.pl,
www.legnica.gosc.pl

ARCHIDIECEZJA LUBELSKA
Delegatem KWPZM I kadencję jest
ks. Kazimierz Drozda SDB.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Alina Mazur.
W ostatnim czasie, po długim okresie
vacatu po ks. Michale Kalecie SDB,
został ustanowiony delegat KWPZM w
archidiecezji w osobie ks. Kazimierza
Drozda SDB.
W diecezji są 792 osoby konsekrowane.
Z tego 244 to zakonnicy: 215 księża
zakonni, choć zakonnicy prowadzą jedynie 7 parafii (w tym 6 w samym Lublinie)
a także 7 kościołów rektoralnych oraz 29
braci zakonnych, z 21 męskich zgromadzeń zakonnych, mieszkający w 36

domach zakonnych. Są też 542 siostry
zakonne (523 czynne i 19 klauzurowych), z 42 zgromadzeń, w 82 domach,
a także 6 dziewic konsekrowanych. 1
zakonnik zasiada z wyboru w radzie
kapłańskiej jako przedstawiciel proboszczów zakonnych.
Osoby życia konsekrowanego, w ramach dnia ubogich, włączyły się w inicjatywy podejmowane na terenie archidiecezji. Konsekrowani włączyli się także w
takie inicjatywy, jak noc świętych, 40.
Lubelską Pielgrzymkę Pieszą na Jasną
Górę, XXV Sercańskie Dni Młodych w
Pliszczynie, noc konfesjonałów, śniadanie na dworcu PKS (m.in. Bracia Mniejsi
Kapucyni), ekstremalną drogę krzyżową,

kolędników misyjnych czy orszak trzech
króli.
Nie mogło też zabraknąć tradycyjnego
spotkania z okazji dnia życia konsekrowanego (02.02) pod przewodnictwem
ks. bp. Mieczysława Cisły. Świętowaliśmy także 100. lecie KUL-u oraz pobytu
w Lublinie Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Pana Jezusa, pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Budzika.
W tym roku zmarł o. Józef Mazurek
OCD (1944-2018), mieszkaniec klasztoru karmelitańskiego i kapelan w Szpitalu
Wojewódzkim w Lublinie (2005-2018).
Na podstawie:
www.archidiecezjalubelska.pl

DIECEZJA ŁOMŻYŃSKA
Delegatem KWPZM I kadencję jest
o. Krzysztof Dudziak OFMCap.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Maria Sieczka.
W diecezji jest 158 osób konsekrowanych. Pracuje 6 zakonów i zgromadzeń
zakonnych męskich, w 7 domach zakonnych, w których posługuje 21 kapłanów i 8 braci zakonnych, w 5 parafiach
powierzonych zakonnikom. Natomiast
zakonów i zgromadzeń żeńskich jest
14, w 23 domach zakonnych, gdzie
posługuje 119 sióstr zakonnych. Są
także 2 wdowy konsekrowane i 8 dziewic. Jest też jeden Instytut Świecki
„Gloriosa Trinita”.
Szkolenie dla ewangelizatorów poprowadził w tym roku ks. Krzysztof Kralka

SAC, założyciel i twórca Palotyńskiej
Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Kseni opactwa benedyktynek w Łożmy,
użyczyła miejsca na wykonanie przez
młodych skupionych wokół ruchu „Światło-Życie”, Akatystu ku czci Bogarodzicy
z okazji Niepokalanego Poczęcia NMP.
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Oczywiście osoby życia konsekrowanego wpisywały się także w ogólnodiecezjalne spotkania, jak te animujące kapłanów i katechetów czy też w ramach
marszu dla życia i rodziny, podejmowanych inicjatyw: 24. godziny dla Pana,
Święta Młodzieży i pielgrzymki na Jasną
Górę, zwłaszcza służąc opieką medyczną.
Nie można nie wspomnieć także o mającym miejsce w tym roku w Łomży III
Zgromadzeniu Ogólnym Konsekrowanych Ruchu Gloriosa Trinita, założonego przez ks. Andrzeja Święcińskiego, prowadzącego obecnie wspólnotę
we Włoszech.
Specjalna uroczystość w Łomży, pod
przewodnictwem ks. bp. Janusza Stepnowskiego, pozwoliła nam przeżywać
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jubileusz 100. lecie istnienia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek.
Z refleksji delegata KWPZM:
Główne uroczystości dnia życia konsekrowanego odbyły się w łomżyńskiej
katedrze pod przewodnictwem ks. bp.
Tadeusza Bronakowskiego, a poprzedziło je spotkanie osób konsekrowanych
na wspólnej modlitwie Liturgią Godzin,
adoracji Najświętszego Sakramentu
oraz konferencji ascetycznej.
Wszystkie osoby konsekrowane, które
tego dnia przybyły do łomżyńskiej kate-

dry odnowiły swoje śluby zakonne. Po
Eucharystii był wspólny posiłek w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego.
Jeśli chodzi o zaangażowanie zakonów
męskich w diecezji, to: Kapucyni w
Łomży poświęcają się pracy parafialnej,
katechezie, duszpasterstwu trzeźwości i
posłudze w spowiedzi; Pallotyni w
Ostrołęce pracy parafialnej a w Hodyszewie: prowadzeniu sanktuarium maryjnego, pracy parafialnej, rekolekcjnej
dla małżeństw i pracy trzeźwościowej;
Salezjanie w Jaciążku pracy parafialnej;

Orioniści w Brańszczyku prowadzą dom
emeryta, rekolekcje oraz rehabilitację;
Redemptoryści w Nowej Osuchowej
działają na rzecz pracy misyjnorekolekcyjnej, w duszpasterstwie parafialnym i sanktuarium, a Bracia Serca
Jezusowego w Łomży pracują w kurii
diecezjalnej, seminarium duchownym i
parafii katedralnej.
Na podstawie:
o. Krzysztof Dudziak OFMCap
delegat KWPZM,
www.diecezja.lomza.pl

DIECEZJA ŁOWICKA
Delegatem KWPZM II kadencję jest
ks. Marek Wyszomierski SDB, referent
Wydziału Spraw Zakonnych.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Justyna Maria Nowicka.
W diecezji są 448 osoby konsekrowanye, z czego 64 to kapłani zakonni, 11
bracia zakonni a 363 to zakonnice.
Dodatkowo w diecezji jest jeszcze 1
pustelnik, 2 dziewice i 7 wdów konsekrowanych. 1 siostra zakonna należy do
rady duszpasterskiej diecezji.
Posługuje 11 męskich zgromadzeń
zakonnych, w 12 domach zakonnych
oraz 24 żeńskie zgromadzenia zakonne, w 36 domach. Dwa z tych zgromadzeń są na prawie diecezjalnym i mają
swoje domy zakonne w Rybnie. Dla
konsekrowanych szczególnym dniem
spotkania staje się każdego roku dzień
życia konsekrowanego świetowany na
poziomie diecezjalnym.
Oczywiście konsekrowani byli obecni
także na spotkaniach diecezjalnych,
takich jak opłatek kapłanów i osób konsekrowanych, spotkaniach formacyjnych duchowieństwa i katechetów, nocy
świętych, pieszej pielgrzymce na Jasną
Górę, ekstremalnej drodze krzyżowej,
nocy konfesjonałów czy jubileuszu 80.
lat życia ks. bp. Józefa Zawitkowskiego.
Swój jubileusz 25. lecia życia zakonnego obchodziła s. Marietta ze Stowarzyszenia Misjonarek Krwi Chrystusa,
pomagająca w domu kapłana seniora i
przedszkolu Aniołów Stróżów w kościele św. Wawrzyńca w Sochaczewie.
Natomiast siostry Bernardynki świetowały 100. lecie odzyskania klasztoru,
który został im odebrany przez zaborców, którzy na 20 lat skasowali łowicki
klasztor. Siostry Niepokalanki w Szymanowie nieustannie współpracują z
Ułanami Jazłowieckimi, a Misjonarki
Krwi Chrystusa prowadziły dni skupienia
dla dziewcząt. Siostry Sercanki zakończyły obchody roku Pauli Maleckiej,
współzałożycielki zgromadzenia.

Łowiccy Pijarzy i społeczność prowadzonych przez nich szkół obchodziła w
tym roku 350. rocznicę przybycia pijarów do Łowicza, 270. rocznicę konsekracji kościoła i 60. rocznicę powrotu
zakonników do miasta. Także w Łowiczu odbył się 8. ogólnopolski przegląd
teatrów pijarskich.
Pasjonista o. Jerzy Chrzanowski CP z
Rawy Mazowieckiej otrzymał tytuł
honorowego obywatela. Tradycyjnie
odbyły się też doroczne pielgrzymki
śladami bł. o. Honorata Koźmińskiego
oraz bł. Franciszki Siedliskiej.
Z refleksji delegata KWPZM:
Każdego roku dzień życia konsekrowanego ma miejsce w katedrze łowickiej.
Oprócz osób konsekrowanych w uroczystej Mszy świętej uczestniczą biskupi łowiccy oraz przedstawiciele duchowieństwa diecezjalnego. W południe
wszyscy gromadzą się na placu katedralnym, przy pomniku św. Jana Pawła
II, gdzie rozpoczyna się celebracja: po
poświęceniu świec następuje procesyjne przejście do katedry.

Na początku Euchatystii odbywa się
prezentacja wszystkich męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych obecnych
w diecezji. Po homilii wszystkie osoby
konsekrowane odnawiają śluby zakonne. Cała oprawa liturgiczna (śpiewy,
czytania, komentarze, procesja z darami) przygotowują siostry zakonne.
Mszy świętej przewodniczył i homilię
wygłosił Biskup Łowicki, ks. bp Andrzej
Franciszek Dziuba. Obecni byli również
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ks. bp Wojciech Osial, biskup pomocniczy oraz ks. bp senior Józef Zawitkowski. Po Eucharystii wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni do domu biskupiego na wspólną agapę.
W diecezji przed kilkunastu laty powstała żeńska Wspólnota Sióstr Bożego
Miłosierdzia w Rybnie. W minionym
roku w tym miejscu, za zgodą Biskupa
Łowickiego, zaczęła tworzyć się nowa
Wspólnota Braci Sług Bożego Miłosierdzia, do której należy 3 kapłanów: Franciszkanin, ksiądz diecezjalny i Misjonarz
Oblat Maryi Niepokalanej.
Salezjanie obchodzili 25. lecie posługi w
Parafii św. Cyryla i Metodego w Żyrardowie.
Jeśli chodzi o zaangażowanie zakonów
męskich, to przede wszystkim są to
parafie (10: Bernardyni, Duchacze,
Franciszkanie Konwentualni, Marianie,
Pallotyni, Pasjoniści, Paulini, Salezjanie
– 2 oraz Zmartwychwstańcy), sanktuaria maryjne (Franciszkanie Konwentualni w Miedniewicach), sanktuarium bł.
Honorata Koźmińskiego (Kapucyni w
Nowym Mieście nad Pilicą).
Zakonnicy prowadzą także szkołę (Pijarzy w Łowiczu), dwa oratoria (Salezjanie
w Kutnie i Żyrardowie), dom rekolekcyjny (Salezjanie w Kutnie) oraz zajmują
się kapelanią zakładu poprawczego
(Marianie w Puszczy Mariańskiej).
Męskie zgromadzenia zakonne pełnią
też posługi kapelańskie w szpitalach
(Kapucyni w Nowym Mieście nad Pilicą,
Salezjanie w Żyrardowie oraz Berardyni
w Łęczycy). Jest też nowicjat zakonny u
Kapucynów w Nowym Mieście nad
Pilicą.
Na płaszczyźnie diecezjalnej szczególne zaangażowanie widać w Ruch Światło-Życie oraz Łowicką Pieszą Pielgrzymkę Młodzieżową na Jasną Górę.
Na podstawie:
ks. Marek Wyszomierski SDB
delegat KWPZM,
www.diecezja.lowicz.pl,
www.lowicz.gosc.pl
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ARCHIDIECEZJA ŁÓDZKA
W archidiecezji na stanowisku delegata KWPZM jest vacat, po rezygnacji o. Mirosława Bartosa OFMConv.
Diecezjalnymi referentkami ŻZZ są:
s. Lucyna Witczak,
s. Agnieszka Teresa Małek.
W archidiecezji są 734 osoby konsekrowane, z czego 175 to kapłani, a 485
to siostry i bracia zakonni. Posługuje 17
zgromadzeń zakonnych męskich w 24
domach zakonnych oraz 32 zgromadzenia zakonne żeńskie w 68 domach.
Są także 4. Insytuty Świeckie oraz 15
dziewic i 59 wdów konsekrowanych.
Konsekrowani są obecni: 2 w radzie
kapłańskiej, po 1 w komisji środków
społecznego przekazu i katechizacji.
Osoby konsekrowane zaangażowały się
w wiele archidiecezjalnych inicjatyw, jak
m.in. wigilia dla ubogich organizowana
przez Caritas, IV synod archidiecezjalny, uroczystość odpustowa seminarium
duchownego, Msza za zmarłych biednych i bezdomnych na miejscu ich pochówku na cmentarzu, noc świętych,
koronka na ulicach miast, spotkania
katechetów, 550. pielgrzymka na Jasną
Górę z Pabianic i 93. z Łodzi, tydzień

powołań, 24. godziny dla Pana czy
orszak trzech króli.
Odbyło się także specjalne spotkanie
ks. abp. Grzegorza Rysia, Metropolity
Łódzkiego, z przedstawicielami zakonów działających na ternie archidiecezji.
Uczestniczyło w nim m.in. ponad 100.
sióstr zakonnych.
Łódzcy Salezjanie otwarli nowy kompleks sportowy przy swoim kompleksie
szkolnym, a Bonifratrzy nową pracownię
endoskopową w swoim szpitalu. Obchodzili też 20. lecie powołania do życia
oddziału rehabilitacji. Siostry Zawierzanki zaczynają budować dom rekolekcyjny w Rzepkach.
Natomiast Siostry Honoratki świętowały
125. rocznicę przybycia do Łodzi. Piękną uroczystość przeżywały Siostry
Bernardynki w Łodzi, gdzie s. Krystyna
Farion, wieloletnia przełożona klasztoru
Sióstr Bernardynek w Łodzi Rudzie,
przeżywała 65. rocznicę profesji.
Na prawie diecezjalnym powstała nowa
kontemplacyjna wspólnota zakonna
Słudzy Ducha Pocieszyciela, którą
zatwierdził ks. abp Grzegorz Ryś, dokonując obłóczyn jej dwóch pierwszych
członków: ks. prof. Krzysztofa Guzowskiego (KUL) i ks. dr. Grzegorza Kor-

czaka (archidiecezja łódzka). Głównym
celem wspólnoty jest kierownictwo
duchowe dla księży, pomoc w rozeznawaniu duchowym oraz wsparcie kapłanów przeżywających trudności.

W tym roku do wieczności odeszli: s.
Anna (Monika) Wieteska, siostra Świętej Rodziny, pielęgniarka w Szpitalu Św.
Rodziny w Łodzi i mistrzyni nowicjatu; w
Domu Zakonnym Pasjonistów w Łodzi
niestrudzony spowiednik o. Romuald
Dobrzyński SP; s. Lidia od Dzieciątka
Jezus, karmelitanka; ks. Lucjan Kamieński SDB oraz przeorysza wspólnoty
karmelitańskiej Matka M. Agnieszka od
Dzieciątka Jezus (Jolanta Mostowska).
Na podstawie:
www.archidiecezja.lodz.pl

DIECEZJA OPOLSKA
Delegatem KWPZM II kadencję jest:
o. Błażej Kurowski OFM, Wikariusz
Biskupi ds. Życia Konsekrowanego.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Jolanta Henryka Radomyska.
W diecezji pracuje obecnie 813 osób
konsekrowanych. Jesto to 16 zgromadzeń zakonnych męskich, w 27 domach
zakonnych, z 180 zakonnikami: 153
kapłanami i 27 braćmi zakonnymi.
Trwają obecnie przygotowania do
otwarcia nowej placówki Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej w Opolu,
która będzie 3 placówką na terenie
diecezji po domach w Bodzanowie i
Kędzierzynie-Koźlu.
Jest też 20 zgromadzeń zakonnych
żeńskich, w 79 domach zakonnych, w
tym jednym klauzurowym. W sumie w
tych klasztorach są 623 siostry zakonne, w tym 12 klauzurowych. Dodatkowo
są 3 wdowy konsekrowane i 7 dziewic.
Osoby życia konsekrowanego angażowały się w diecezjalne akcje: kolędnicy
misyjni, ekstremalna droga krzyżowa,
pielgrzymki na Górę Św. Anny i na
Jasną Górę, noc konfesjonałów, ekumeniczna modlitwa młodych, kapłańskie
i katechetyczne dni skupienia, dzień

pokutny duchowieństwa z nabożeństwem przebłagania za grzechy wykorzystywania seksualnego przez ludzi
Kościoła, Światowy Dzień Ubogich,
diecezjalne spotkania grup i wspólnot
przyparafialnych, pielgrzymka trzech
narodów do Sanktuarium Maria Hilf do
Zlatych Hor (Czechy), sesjach WT UO,
działalność „Barki” na terenie diecezji
oraz orszak trzech króli.
Ciekawą inicjatywą Biskupa Opolskiego
jest ustanowienie jałmużnika biskupiego
w osobie s. Aldony Skrzypiec SSpS.
Zakonnicy i zakonnice diecezji opolskiej
gliwickiej spotkali się na tradycyjnej
pielgrzymce na Górę Świętej Anny,
specjalnie dedykowanej dla nich.
W Branicach obchodziliśmy 120. rocznicę przybycia Sióstr Maryi Niepokalanej. Przy Werbistach w Nysie powstał
Szczep Króla Skautów Europy.
Siostry juniorystki Służebnic Ducha
Świętego z Polski, Niemiec, Słowacji,
Austrii i Ukrainy miały w Raciborzu, w
domu Anuntiata, spotkanie nt. mediów
w propomocji powołań a na rynku w
Opolu zorganizowały SistersMob.
Wyjątkowo uroczyście Wielki Poniedziałek przeżywano w kaplicy Wspólnoty
Błogosławieństw w Strzelcach Opol-
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skich, gdzie odbył się wieczór modlitewny „Mirofory”. Łączył w sobie dwa
gesty: namaszczenia ciała Jezusa i
oddania Bogu swego życia

Natomiast franciszkanie w Nysie, do
części swojego klasztoru, przyjęli Fundację „Rancza Nadziei” z Brazylii,
którą przed laty założył ich zakonny
współbrat z Niemiec. Będzie to 133
wspólnota na świecie. To chrześcijańska wspólnota terapeutyczna, odbudowująca życie członków, którzy mieli
problemy z narkotykami, przemocą,
uzależnieniami czy z innych powodów
żyli na marginesie.
Na terenie diecezji przeżywaliśmy zakonne święcenia i prymicje o. Michała
Dragana OSB z Biskupowa oraz prymicje o. Piotra Feya OP w Kobylicach.
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Z refleksji delegata KWPZM:
Dzień życia konsekrowanego świętowany jest przez dwie diecezje: opolską i
gliwicką. W 2019 roku 2. lutego odbył
się w Opolu. W uroczystości brało
udział około 400 osób konsekrowanych
w tym w koncelebrze było 34 kapłanów
zakonnych. W uroczystości brali udział
bracia zakonni, postulanci i nowicjusze
zakonni. Mszy świętej przewodniczył ks.
bp Rudolf Pierskała, biskup pomocniczy
z Opola, a ks. bp Jan Kopiec z Gliwic
wygłosił kazanie. Ponadto w koncelebrze był drugi biskup pomocniczy z
Opola ks. bp Paweł Stobrawa i wychowawcy oraz alumni MDWSD w Opolu.

Po raz pierwszy śpiewom przewodniczył
chór osób konsekrowanych, którzy
zaistniał na początku 2018 roku.
Każde zgromadzenie zakonne przeżywa swoje jubileusze we swojej wspólnocie. Co miesiąc regularnie w różnych
domach zakonnych mamy dzień skupienia. W grudniu w obecności biskupa
gromadzimy się na opłatku, a po Wielkanocy spotkamy się na Emaus zakonnym.
Prawie wszystkie męskie wspólnoty
zakonne prowadzą parafie. Mamy tylko
4 kościoły zakonne, które funkcjonują
jako rektoralne. Wg mnie zgodnie z
swoim powołaniem zakony franciszkań-

skie opiekują się FZŚ w diecezji.
Współpraca w dekanatach jest dobra, a
zakonnicy są często w dekanatach
ojcami duchownymi i głoszą prelekcje w
czasie spotkań dekanalnych. Dwóch
zakonników jest pracownikami kurii
diecezjalnej. Jeden z zakonników należy do rady kapłańskiej i rady duszpasterskiej w diecezji opolskiej.
Na podstawie:
o. Błażej Kurowski OFM
delegat KWPZM,
www.diecezja.opole.pl,
www.opole.gosc.pl

DIECEZJA PELPLIŃSKA
Delegatem KWPZM II kadencję jest:
ks. Ryszard Pacholec CR.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Faustyna Elżbieta Orłowska.
Na terenie diecezji jest 288 osób konsekrownych, z czego 89 to kapłani
zakonni, 185 to bracia i siostry zakonne,
a także jest 6 wdów konsekrowanych i 8
dziewic. 12 zgromadzeń zakonnych to
zakony męskie, mające 18 domów oraz
11 zgromadzeń żeńskich, w 23 domach
zakonnych. 3 osoby konsekrowane
wchodzą w skład rady duszpasterskiej,
1 jest referentką w wydziale ds. zakonów.
Osoby konsekrowane zaangażowane
były w projekty balu i nocy świętych,
diecezjalne spotkania ruchów i stowarzyszeń, pielgrzymkę maturzystów na
Jasną Górę, marsz dla życia i rodziny,
spotkania i warsztaty metodyczne dla
katechetów, diecezjalne spotkanie młodzieży, ekstremalną drogę krzyżową,
24. godziny dla Pana, dni skupienia dla
kapłanów pracujących w diecezji, orszak trzech króli, a także już tradycyjnie

obchodzony w katedrze, dzień życia
konsekrowanego pod przewodnictwem
biskupa.

Pelplin stał się w tym roku stolicą
dziewic konsekrowanych, gdyż w
paździerinku odbywało się tam sympozjum na temat konsekrowanego dziewictwa, na które przybyło 80 dziewic
konsekrowanych z całej Polski. Oprócz
pielgrzymki do Częstochowy, jest to
kolejna okazja do spotkania dla tego
stanu konsekrowanego w Kościele, by
wspólnie modlić się i wymienić doświadczenia.
W parku klasztoru Sióstr Franciszkanek
w Orliku, który w skutek ubiegłorocznej
nawałnicy został ogromnie spustoszony,

Prymas Polski ks. abp Wojciech Polak
poświęcił drogę krzyżową.
Wcześniej stacje były zwieszone na
rosnących w praku drzewach, ale w
wyniku ich zniszczenia degradacji uległa także droga krzyżowa. Na pamiątkę
tego tragicznego wydarzenia na pozostałych kikutach połamanych drzew
umieszczono nowe stacje.
W specjalnie przygotowanych półkach
przy I stacji umieszczono rozważania,
aby każdy kto będzie szedł tą drogą
mógł pochylić się nad tajemnicą krzyża.
W tym roku minęła 73. rocznica męczeńskiej śmierci s. Adelgundy Tumińskiej, franciszkanki, która w 1945 roku
oddała swe życie w obronie 3. chojnickich dziewcząt, ponosząc śmierć z rąk
żołnierzy radzieckich.
Zmarł o. Marek Karczewski CSSp,
proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla i
bł. Daniela Brottiera w Chojnicach.
Na podstawie:
www.diecezja-pelplin.pl,
www.radioglos.pl

DIECEZJA PŁOCKA
Delegatem KWPZM II kadencję jest:
o. Wiesław Marek Wiśniewski CP.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Joanna Kawczyńska.
W diecezji są obecnie 284 osoby konsekrowane, z czego 54 to kapłani i
bracia zakonni, 212 to siostry zakonne.
Jest też 13 wdów konsekrowanych (w
tym 4 kandydatki) i 5 dziewic (w tym 2
kandydatki). Posługuje 7 zgromadzeń
zakonnych męskich w 11 domach zakonnych i 11 zgromadzeń zakonnych
żeńskich, w 30 domach. Na terenie
diecezji znajdują się też 2 klasztory
kontemplacyjne: Benedyktynki w Sierpcu i Klaryski Kapucynki w Przasnyszu. 4

konsekrowanych z terenu diecezji zostało powołanych do diecezjalnej rady
duszpasterskiej, 2 do katechetycznej, a
1 do rady ruchów i stowarzyszeń katolickich.
Szczególnym świętem był dzień życia
konsekrowanego,
przeżywany
pod
przewodnictwem Biskupa Płockiego ks.
bp. Piotra Libery w katedrze, z kazaniem ks. Andrzeja Misiuna SAC z
Sierpca. Konsekrowani z diecezji płockiej uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym z Biskupem Diecezjalnym w domu
Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek w
Staroźrebach. Biskup nawiedził siostry
klauzurowe w klasztorze w Przasnyszu.

13

Ciekawą inicjatywą jest powstanie w
diecezji tzw. „konfesjonałów młodych”,
gdzie o określonych godzinach i z określonym spowiednikiem będzie miał
miejsce ten sakrament. Jest to inicjatywa, która może dobrze wpisać się też w
formację młodych przez zakonnych
spowiedników i duszpasterzy.
Do parafii Ducha Świętego w Płocku
zostały sprowadzone relikwie bardzo
zaangażowanej zakonnicy bł. Klary
Ludwiki Szczęsnej, pochodząca ze wsi
Cieszki koło Lubowidza w diecezji płockiej. Swój jubileusze zakonne w Płocku
obchodziły Siostry Pasjonistki, a wśród
nich 70. lecie ślubów zakonnych s.
Leontyna Danel, w przeszłości pielę-
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gniarka w płockim seminarium a 6 sióstr
60. lecie ślubów zakonnych: s. Konstantyna Ołtarzewska, emerytowana katechetka; s. Lilioza Stychno, pracowała w
DPS w Goślicach; s. Aldona Malinowska, mieszka w w Staroźrebach koło
Płocka; s. Kalasancja Chodkowska,
emerytowana katechetka; s. Febronia
Tur, była pielęgniarka oraz s. Goretti
Mastalska, była katechetka i wieloletnia
mistrzyni nowicjatu. Pozostałe siostry
świętowały jubileusze 25. i 50. lecia
ślubów zakonnych.
W tym roku większość wydarzeń duszpasterskich i katechetycznych toczyła
się wokół 450. lecia śmierci św. Stanisława Kostki. W ramach roku mu poświęconemu odbywała się po diecezji
peregrynacja relikwii tegoż świętego. W
tym wydarzeniu zaangażowani byli
również przedstawiciele życia konsekrowanego. Z okazji tego roku do Rostkowa, miejsca urodzin Świętego, przybyła także 114. osobowa pielgrzymka
Jezuitów Prowincji Warszawskiej.
Osoby konsekrowane były zaangażowane także w pieszą pielgrzymkę na
Jasną Górę, organizowanie letnich
wyjazdów, marszu dla życia i rodziny,
pielgrzymkę maturzystów do Częstochowy, kolędników misyjnych, orszak
trzech króli, a nade wszystko zjazd
młodzieży polonijnej, który z okazji
jubileuszu św. Stanisława Kostki zawitał
także do Rostkowa i Pułtuska.
Tradycyjnie Salezjanie w Czerwińsku
zorganizowali zarówno misterium męki
pańskiej, w tym roku w sposób szcze-

gólny nawiązujące do rocznicy odzyskania niepodległości jak i spotkanie
Campo Bosco pod hasłem „FreeDom Wolność jest w nas” z udziałem m.in. s.
Anny Nobili z Włoch, która kiedyś
była tancerką w nocnych klubach, a
po nawróceniu i wstąpieniu do zakonu zaczęła, jak mówi, „tańczyć dla
Boga”.
Zmarły: s. Jadwiga Kicińska ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej
Maryi Panny Niepokalanej, s. Weronika
Tarka, pasjonistka, s. Stefania Bartkowska od Matki Bożej Pięknej Miłości ze
Zgromadzeniu Misjonarek Świętej Rodziny, s. Genowefa Nowak, służka –
wieloletnia znany w diecezji katechetka
oraz o. Bogdan Kołakowski CP z Przasnysza.
Z refleksji delegata KWPZM:
W dzień życia konsekrowanego do
południa była Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Płockiego, ks. bp.
Piotra Libery w intencji osób konsekrowanych. Do katedry płockiej, na Wzgórzu Tumskim, przybyli konsekrowani z
całej diecezji: zakonnicy – ojcowie i
bracia, siostry zakonne, dziewice i
wdowy konsekrowane.
Słowo powitania do zebranych wygłosił
diecezjalny referent ks. Bogdan Czupryn, a homilię o. Grzegorz Filipiuk
OFMCap z Zakroczymia. Na zakończenie Eucharystii życzenia biskupowi, w
imieniu osób konsekrowanych, złożył
nowicjusz karmelitański z Obór.

Na koniec, przed błogosławieństwem,
do uczestników przemówił Biskup Płocki. Dziękował za zanangażowanie w
pracę dla dobra diecezji i obecność.
Zaprosił też na agapę do opactwa pobenedyktyńskiego.
Większość wspólnot zakonnych męskich posługuje w parafiach, gdzie zakonnicy pełnią funkcję proboszczów i
wikariuszy, a w dekanatach często
posługę ojców duchownych. Uczesticzymy we wszystkich ważnych wydarzeniach diecezjalnych, zarówno na
szczeblu lokalnym, jak i ogólnodiecezjalnym
(pielgrzymki,
peregrynacje
obrazu i relikwii, itp.). Głosimy rekolekcje i misje ludowe, a co bardzo ważne
nasze kościoły klaszorne pełnią rolę
całodziennych konfesjonałów.
W minionym roku ze wspólnoty konsekrowanych ubył zmarły o. Bogdan Kołakowski CP (1932-2018) z klasztoru
Pasjonistów w Przasnyszu.
Na podstawie:
o. Wiesław Marek Wiśniewski CP
delegat KWPZM,
www.diecezjaplocka.pl

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA
Delegatem KWPZM II kadencję jest:
ks. Zbigniew Starczewski COr.
Diecezjalnymi referentkami ŻZZ są:
s. Józefa Krupa,
s. Krzysztofa Poprawa,
s. Agnieszka Wilmańska.
W archidiecezji jest 1338 osób konsekrowanych, w tym: 324 kapłanów zakonnych, 994 braci i sióstr zakonnych
oraz 13 wdów konsekrowanych i 7
dziewic konsekrowanych. Obecnych
jest 19 zgromadzeń zakonnych męskich, skupionych w 36 domach oraz 36
żeńskich zgromadzeń zakonnych, które
mają 106 domów, z wyraźną dominacją
Służebniczek NMP; Elżbietanek, Urszulanek SJK i Szarytek. Jest także 7
dziewic konsekrowanych i 13 wdów
oraz 8 Instytutów Świeckich.
Dzień życia konsekrowanego połączony
jest w naszej archidiecezji z sympozjum
życia konsekrowanego, które w tym
roku obywało się już 13 raz, w przeddzień zakonnego święta. Tradycyjnie

ma ono miejsce w klasztorze karmelitańskim w Poznaniu i dotyczy bieżacych
wydarzeń życia Kościoła, wskazań
dokumentów czy haseł duszpasterskich.
Konsekrowani angażowali się w wydarzenia, jakie miały miejsce na terenie
archidiecezji, a zaliczyć do nich należy:
orszak trzech króli, wigilię dla ubogich
organizowaną przez „Caritas” w halach
Międzynarodywch Targów Poznańskich
czy inicjatywy związane ze dniem ubogich, pieszą pielgrzymkę na Jasną
Górę, archidiecezjalne dni katechetyczne, ogólnopolskie forum duszpasterskie,
uroczystości związane z 1050. rocznicą
powstania biskupstwa w Poznaniu,
marsze dla życia, ewangelizacje na
ulicach miasta z elementami tańca
ognia nt. „Thalitha kum”, tydzień ekumeniczny czy dzień judaizmu. Są też
prowadzone reguralne zbiórki żywności
na jadłodajnie „Caritas”, prowadzone
przez zakonne zgromadzenia: Albertynki, Urszulanki SJK, Franciszkanki Rodziny Maryi i Elżbietanki. Szereg zgro-

14

madzeń zakonnych, w ramach swojej
codziennej posługi, podejmuje działania
na rzecz samotnych, chorych, ubogich i
wykluczonych oraz porzuconych dzieci i
zaniedbanej młodzieży.

W środowisku osób konsekrowanych
powstaje w Poznaniu „Kalendarz
Trzech Religii”, a portal misyjne.pl
ochodził 2. rocznicę urodzin z 10 mln
odsłon. Franciszkanie we Wronkach
zorganizowali franciszkańskie spotkanie
młodych. Zaś o. Leonard Bielecki OFM,
wraz z grupą dziennikarzy, zorganizował urodzinową akcję zbiórki funduszy
na paliwo, żeby podopieczni „Stowarzy-
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szenia na Tak” mogli dojeżdżać na
rehabilitację.
Kiedy został podany termin nawiedzenia
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w
archidiecezji część zgromadzeń męskich włączyła się aktywnie w przygotowania, a kiedy rozpocznie się peregrynacja, wtedy będą głosili słowo Boże
jako przygotowanie przed przyjęciem
Maryi w znaku Jasnogórskiej Ikony.
Warto zaznaczyć, że w ramach akcji
„Misjonarz na post” Metropolita Poznański ks. abp Stanisław Gądecki
otaczał swoją modlitwą brata zakonnego Daniela Klocha OMI, pracującego już
od wielu lat na Madagaskarze. W mi-

nionym roku minęła też 100. rocznica
urodzin i chrztu misjonarza o. Mariana
Żelazka SVD, apostoła trendowatych w
Indiach, którego proces beatyfikacyjny
jest w toku.
Przeżywaliśmy nie tylko święcenia
kapłańskie w różnych zgromadzenia
zakonnych na terenie archidiecezji, ale
tym razem w opactwie w Lubiniu został
wyświęcony o. Daniel Wańczyk OSB. W
tymże samym opactwie miała miejsce
inna uroczystości, gdyż opat z Lubinia
o. Maksymilian Nawara OSB został
wyznaczony na opata-prezesa federacji
i otrzymał specjalne opackie błogosławieństwo.

Trzecim wydarzeniem była międzydiecezjalna (archidiecezje: poznańska,
gnieźnieńska, szczecińsko-kamieńska,
oraz diecezje: kaliska, włocławska,
bydgoska, koszalińsko-kołobrzeska i
zielonogórsko-gorzowska) pielgrzymka
osób konsekrowanych na Świętą Górę
w Gostyniu, do sanktuarium Matki Bożej, z popołudniowym przybyciem do
opactwa w Lubiniu.
Zmarł ks. Edward Szymanek SChr –
biblista i były przełożony generalny
Chrystusowców.
Na podstawie: www.archpoznan.pl
www.ekai.pl/diecezje/poznanska

ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKA
Delegatem KWPZM II kadencję jest:
ks. Jan Seremak CSMA.
Diecezjalnymi referentkami ŻZZ są:
s. Dawida Janina Ryll CSSMA
(Przemyśl),
s. Joela Anna Glogowska CSSMA
(Krosno).
Na terenie archidiecezji jest 1256 osób
konsekrowanych. Z tego 170 to kapłani
zakonni, a 1057 to siostry i braca zakonni. Dodatkowo jest jeszcze 17 wdów
i 12 dziewic konsekrowanych.
Swoją działalność prowadzi 13 zakonów
męskich, w 32 domach zakonnych, z
czego większość franciszkańskich i
michalickich. Jest też 29 zgromadzeń
zakonnych żeńskich, w 117 domach
zakonnych, z czego w większości Siostry Służebniczki NMP (Dębickie).
Miejscem ubiegłorocznego spotkania z
okazji dnia życia konsekrowanego, pod
przewodnictwem ks. abp. Adama Szala
i ks. bp. Stanisława Jamrozka, z konferencją ascetyczną i homilią ks. Adama
Paszka SDB, była parafia salezjańska
św. Józefa w Przemyślu.
Kapłani zakonni, wraz z duchowieństwem diecezjalnym, oraz siostry zakonne spotykali się w czasie opłatka i
życzeń wielkanocnych z biskupami
przemyskimi. Konsekrowani włączyli się
także w różaniec za misje, bale i marsze świętych, orszak trzech króli, marsz
dla życia i rodziny, pielgrzymkę dzieła
pomocy powołaniom, różnego rodzaju
rekolekcje oraz spotkania grup formacyjnych i duszpasterskich, inicjatywę 24.
godziny dla Pana, pielgrzymkę maturzystów, kongregacje katechetyczne,
Podkarpackie Wesele bez Toastu,
Ewangelizację Bieszczadów, pieszą
pielgrzymkę na Jasną Górę, pielgrzymkę niesłyszących do Kalwarii Pacławskiej czy archidiecezjalne spotkanie
młodych.

Przy sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej powstała grupa modlitewna o.
Wenantego Katarzyńca OFMConv,
którego szczątki w tym roku przeniesiono do kościoła.

W Przemyślu świętowaliśmy 95. lecie
parafii salezjańskiej, 40. lecie powstania
franciszkańskiej parafii św. Antoniego z
zaprezentowaniem w muzeum archidiecezjalnym wystawy cennych pamiątek
franciszkańskich gromadzonych w kościele i klasztorze, 25. lecie parafii franciszkańskiej w Żurawiczkach. Klasztor i
sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej
zainaugurował obchodzy 350. lecia
kultu, Siostry Michalitki w Miejscu Piastowym obchodziły 90. lecie zatwierdzenia swojego zgromadzenia, a Siostry Felicjanki 25. lecie beatyfikacji bł.
Matki Angeli Truszkowskiej.
W Miejscu Piastowym miała miejsce
Ogólnopolska Modltwa o Trzeźwość
Narodu pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego. Natomiast w Kalwarii
Pacławskiej tradycyjne już 31. Franciszkańskie Spotkania Młodych, a w Miejscu Piastowym XXXIV Pielgrzymka
Dzieci „Michayland”.
U Karmelitów w Przemyślu trwa cykliczna modlitwa za polskich imigrantów.
100 sióstr, które pełnią posługę w archidiecezji przemyskiej, pielgrzymowało do
Dębowca. Szczególną posługę pełni też
wspólnotą Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej posługująca w Radiu
FARA w Przemyślu.
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Z refleksji delegata KWPZM:
Biorąc pod uwagę możliwości podejmowania odpowiednich dla mnie zadań
delegata KWPZM na terenie archidiecezji przemyskiej, przez poprzednie trzy
lata, podjąłem decyzję, aby się wycofać
z powierzonego mi obowiązku. Po rozmowie z o. Kazimierzem Malinowskim
OFMConv i o. Generałem Dariuszem
Wilkiem CSMA zdecydowałem się na
przyjęcie funkcji na kolejne 3 lata.
Kilka razy na temat mojej współpracy z
Wikariuszem Biskupim do Spraw Zakonnych rozmawiałem z ks. abp. Adamem Szalem. Otrzymywałem poradę,
aby się jeszcze spokojnie wszystkiemu
przyglądać i oczekiwać na bardziej
sprzyjające możliwości działania. Rozmowy z Arcybiskupem idą w tym kierunku, z wyraźnym akcentem zaangażowania zakonników z domów na terenie diecezji.
Mam ciągle obawy, że mogę wkroczyć
na teren nie swoich zadań, przed czym
przestrzegał mnie sam wikariusz biskupi. Poprzedniego roku, pod jego nieobecność, zaproszenia oraz poprowadzenie spotkania zakonników z okazji
2.02 dane mi było obosiście zrealizować
i jednocześnie zakomunikować oraz
zaprezentować, że istnieje taka funkcja
jak delegat KWPZM w archidiecezji.
Spotkanie odbyło się w Przemyślu u
Salezjanów. W tym roku, dzień życia
konsekrowanego odbył się w Krośnie.
Spotkałem się z pytaniami ze strony
sióstr zakonnych i zakonników, czy ta
funkcja, o której mówiono w poprzednim
roku, jeszcze w archidiecezji istnieje. Z
niektórymi przełożonymi rozmawiałem
na temat współpracy pod względem
apostolskim i formacyjnym.
Na podstawie:
ks. Jan Seremak CSMA
delegat KWPZM,
www.przemyska.pl
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DIECEZJA RADOMSKA
Delegatem KWPZM I kadencję jest:
ks. Sławomir Grocholak SAC.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Bożena Adach.
W związku ze zmianami personalnymi
w domu Palotynów, zaszła też zmiana
na tym stanowisku, które poprzednio
pełnił ks. Aleksander Orzech SAC,
przeniesiony obecnie do diecezji warszawsko-praskiej.
W diecezji pracuje 438 osób konsekrowanych: 99 kapłanów zakonnych oraz
325 braci i sióstr zakonnych, z jeydnym
klasztorem klauzurowym w Skaryszewie. Jest także 11 wdów konsekrowanych i 3 dziewice, a kolejne przygotowują się do podjęcia się tego zadania.
Mamy 10 męskich zgromadzeń zakonnych, w 15 domach i 18 żeńskich zgromadzeń zakonnych (13 habitowych i 5
bezhabitowych), w 50 domach, w największej ilości Sióstr Służek z Mariówki,
oraz 1 Insytut Świecki. W Diecezjalnej
Radzie Duszpasterskiej rezprezntowane
są 2 osoby życia zakonnego a 1 w
Radzie
Kapłańskiej.
Świątecznym
dniem, w parafii Matki Bożej Królowej
Polski w Radomiu, był dzień życia konsekrowanego, gdzie powołani zgromadzili się na modlitwie.
Konsekrowani brali udział w spotkaniach katechetów, rozpoczęciu procesu
beatyfikacyjnego ks. Romana Kotlarza,
nocach świętych, pielgrzymce pieszej
(18 sióstr i 5 braci zakonnych) i maturzystów na Jasną Górę, marszu dla
życia i rodziny, inicjatywie 24. godziny
dla Pana, zimowym apelu młodych,
apelu na zakończenie synodu o młodzieży i innych spotkaniach dla tej kategorii wiekowej, 25. leciu sakry ks. bp.
Henryka Tomasika, nocy konfesjonałów, akcji na kolanach w intencji mło-

dzieży, nocnych pielgrzymkach mężczyzn i kobiet, tygodniu ewangelizacyjnym, ekstremalnej drodze krzyżowej
czy diecezjalnym święcie młodzieży.

Bernardyni w Radomiu, obchodzący w
tym roku jubileusz 550. lecia przybycia
do miasta, organizowali czuwanie w noc
sylwestrową, a Siostry Klaryski zapraszały na weekendy w ciszy.
Z Katolickiej Świetlicy ProfilaktycznoWychowawczej
„Oratorium”,
prowadzonej przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła, korzysta 60. dzieci, które m.in. wystawiły
spektakl „Śpiąca Królewna”.
Siostry Klaryski w Skaryszewie organizują wieczory uwielbienia, jako
odpowiedź na apel papieża Franciszka, aby wspólnie z ludźmi rozważać
Słowo Boże i adorować Jezusa w
Eucharystii. Ta modlitwa w sposób
szczególny ogarnia osoby żyjące w
związkach niesakramentalnych i narzeczonych, z prośbą o łaskę czystości za
wstawiennictwem bł. Salomei. Podejmowana jest ona jako inicjatywa w roku
750. lecia jej śmierci.
Wspominano także bł. s. Ewę Bogumiłę
Noiszowską, ze zgromadzenia Sióstr
Niepokalanego Poczęcia NMP, rozstrzelana przez Niemców w 1942 roku
za ratowanie Żydów, której relikwie
peregrynują po szpitalach diecezji.
Zmarli: s. Irena Michalczyk, ze Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokala-

nej, współzałożycielka Księgarni Maryjackiej oraz Bernardyn o. Michał Stanisław Rapa, ceniony katecheta i wychowawca wielu pokoleń Radomian.
Z refleksji delegata KWPZM:
W święto Ofiarowania siostry, bracia i
ojcowie zakonni, którzy posługują w
Diecezji Radomskiej, spotkali się w
klasztorze Cystersów w Wąchocku.
Rozpoczęliśmy od przedpołudniowej
modlitwy Kościoła, którą poprowadził
opat o. Eugeniusz Augustyn, a następnie podprzeor o. Kajetan Kaczorowski
wygłosił konferencję, po której nastąpiła
adoracja Najświętszego Sakramentu.
O 11.00 miała miejsce Eucharystia w
intencji powołanych do życia konsekrowanego, ich rodzin oraz o nowe i święte
powołania, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Henryk Tomasik, w
otoczeniu zakonnych kapłanów.
W trakcie homilii ks. Biskup mówił, że
zakony dają wielkie ożywienie dla
współczesnego świata, a misją osób
konsekrowanych jest głoszenie Królestwa Bożego. Po słowie ks. bp. Henryka
Tomasika nastąpiło odnowienie ślubów
zakonnych przez osoby życia konsekrowanego według własnego zwyczaju i
charyzmatu.
Po Mszy świętej zgromadzili wysłuchali
konferencji br. Wawrzyńca, w której
wyjaśniał symbolikę liczbową w architekturze cysterskiej, a spotkanie zakończyła wspólna agapa w refektarzu
klasztornym.
Na podstawie:
Ks. Sławomir Grocholak SAC
Delegat KWPZM
www.diecezja.radom.pl
www. radom.gosc.pl

DIECEZJA RZESZOWSKA
Delegatem KWPZM I kadencję jest:
ks. Henryk Kuman MS.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Agata Jakieła.
W diecezji jest 440 osób konsekrowanych, w tym 113 kapłanów zakonnych
(m.in. 11 zakonnych proboszczów) i 14
braci zakonnych oraz 313 sióstr zakonnych, 5 dziewic konsekrowanych i 16
wdów.
Jest 13 domów zakonnych męskich, z 9
zgromadzeń i 61 domów zakonów żeńskich, z 20 zgromadzeń (w tej liczbie
jest spora grupa Sióstr Służebniczek
NMP Starowiejskich i Dębickich oraz

Sercanek, Dominikanek, Michalitek i
Felicjanek). Jest też 5 dziewic i 16
wdów konsekrowanych. Osoby życia
konsekrowanego znalazły swoje miejsce także w radach diecezjalnych: 2 w
duszpasterskiej i 1 w kapłańskiej.
Okazją do spotkania z pasterzami Kościoła lokalnego były bożnoraodzeniowe
i wielkanocne spotkania z osobami
konsekrowanymi oraz dzień życia konsekrowanego w katedrze. W Dębowcu
obradowała kapituła, która wyłoniła
nowego prowincjała Księży Saletynów,
ks. Grzegorza Zembronia MS.
Konsekrowali angażowali się także w
orszak trzech króli, kolędników misyj-

16

nych, różnoraką pomoc ubogim, spotkania dla duchowieństwa z terenu
diecezji, kongregacje katechetyczne,
bale i marsze świętych, dzień papieski,
pielgrzymkę pieszą i autokarową maturzystów na Jasną Górę, wieczory maryjne i inne inicjatywy w Dębowcu, jak
np. Festiwal Amoniaczków, Saletyńskie
Spotkanie Dzieci w Kobylance (1700.
dzieci), marsz dla życia i rodziny czy
festiwalu wiary. Oczywiście osoby zaangażowane w katechezę dzieci i młodzieży podnosiły swoje kwalifikację.
20 sióstr zakonnych, z 7 zgromadzeń,
promowało powołania do życia konsekrowanego na rzeszowskim rynku,

26 lutego-4 marca2019

Biuletyn Tygodniowy CiZ

numer specjalny 9/2019 (522)

___________________________________________________________________________________________________
w ramach majowego wieczoru powołaniowego, czyniąc to za pomocą tańca,
modlitwy i śpiewu.

Franciszkańskie Wieczory Chwały w
Jaśle, z ciekawymi zaproszonymi gośćmi, przyciągały wiele osób. Wystawiono spektakl „Józef Błogosławiony”, o
bł. ks. Józefie Kowalskim SDB, oraz
„Marcowy kawaler”, w reżyserii o. Dariusza Drążka CSsR, Teatru Studenckiego „Dobry wieczór”.
Z refleksji delegata KWPZM:
Jestem świeżo po spotkaniu organizacyjnym z Wikariuszem Biskupim ds.
Życia Zakonnego w diecezji i nową
siostrą referentką dla sióstr zakonnych.
Ja mam pełnić tę funkcję już drugą
kadencję.
Dotychczasowe doświadczenie jest
pozytywne, szczególnie w roku życia
konsekrowanego. Wtedy były motywy
do wyjątkowych i jednorazowych akcji.
Droga Krzyżowa ulicami miasta animowana przez rożne zgromadzenia żeńskie i męskie, udział w tzw. festiwalu
wiary, organizowanych od kilku lat przez
diecezję. Programy w diecezjalnym
radiu „Via” o życiu zakonnym męskim i
żeńskim i oczywiście dzień życia konsekrowanego, a także braterskie, spon-

taniczne spotkania zakonników oraz
pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu koło Jasła.
Nawiązaliśmy także osobiste kontakty z
przełożonymi poszczególnych wspólnot
zakonnych, głównie na terenie miasta
Rzeszowa i okolic. W przeciągu tych lat
zmieniali się przełożeni, ale zasady
zostały określone, myślę, za ogólną
zgodą i po konsultacjach w poszczególnych wspólnotach.
Przed wigilią jest specjalny czas, przeznaczony dla sióstr i zakonników, na
życzenia dla księży biskupów. Obecność według możliwości i chęci zainteresowanych.
Jest otwartość na organizowanie spotkań nieformalnych, międzyzakonnych,
połączonych z modlitwą i rekreacją.
Inicjatywa mile widziana. Natomiast ze
względu na posługę duszpasterską,
oraz własne, zakonne spotkania, programy formacyjne, wyjazdy i inne okoliczności, nie jesteśmy w stanie, jak to
jest w przypadku sióstr zakonnych,
organizować jeszcze innych dodatkowych spotkań międzyzakonnych dla
zgromadzeń męskich.
Na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że
spotykamy się w dniu życia konsekrowanego w katedrze na Mszy świętej z
biskupem. Liturgię przygotowują siostry
i nowicjusze. Występujący w tym dniu
Wikariusz Biskupi przed biskupem reprezentuje zakonnice i zakonników.
Jeśli chodzi o ten diecezjalny dzień
życia konsekrowanego, pod przewodnictwem ks. bp. Jana Wątroby, to składa się na niego adoracja Najświętszego

Sakramentu, okazja do dpowiedzi, a
następnie Eucharystia z biskupem w
katedrze, po której jest posiłek dla osób
konsekrowanych.
Niestety uczestnictwo nas, zakonników
jest w nim dość słabe, a sytuację ratują
siostry zakonne. Jeśli są nowicjusze
(ostatnio niestety tylko 6 na całą diecezję, w dwóch zgromadzeniach: Pijarów i
Kapucynów), to oni zapewniają asystę
liturgiczną tej uroczystości.
Męskie zgromadzenia zakonne zajmują
się w diecezji pracą parafialną, nauką
religii w szkołach, animacją grup parafialnych (duża różnorodność w zależności od zgromadzenia), prowadzeniem
sanktuariów (Rzeszów – Bernardyni,
Dębowiec i Kobylanka – Saletyni, Terliczka – Kapucyni). Zakonnicy są także
spowiednikami, rekolekcjonistami dla
parafian, sióstr zakonnych, zakonników,
i kapłanów diecezjalnych. Jest stały
dyżur w konfesjonale u Bernardynów i
Saletynów w Rzeszowie. Animują także
posługę w domu rekolekcyjnym w Dębowcu (Centrum Pojednania), prowadzą
szkoły (Pijarzy), oratorium (Salezjanie w
Rzeszowie), duszpasterstwo związków
niesakramentalnych (Dębowiec) i jeszcze parę innych rzeczy.
Zmarł m.in. ks. Marian Bronisław Jaśkiewicz MSF (1941-2018), posługujący
w domu zakonnym i parafii Świetej
Rodziny w Rzeszowie, gdzie pełnił z
polecenia biskupa posługę egzorcysty.
Na podstawie: ks. Henryk Kuman MS
delegat KWPZM,
www.diecezja.rzeszow.pl

DIECEZJA SANDOMIERSKA
Delegatem KWPZM II kadencję jest:
o. Wojciech Krok OP.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Klara Radczak.
Na terenie diecezji jest 486 osób konsekrowanych, w tym 80 kapłanów i braci
zakonnych, 400 sióstr zakonnych, wdowa konsekrowana oraz 5 dziewic konsekrowanych.
Mamy 9 zgromadzeń zakonnych męskich w 12 domach, prowadzących 9
parafii. Jest też 21 żeńskich zgromadzeń zakonnych, w 48 domach, zwłaszcza Służebniczek NMP Starowiejskich i
Dębickich oraz Służek. Siostry mają
cykliczne comiesięczne spotkania formacyjne. 2 osoby konsekrowane należą
do diecezjalnej rady duszpasterskiej.
Konsekrowani angażowali się w animowanie pochodów i orszaków świętych, kolędników misyjnych, marszy dla

życia i rodziny, pielgrzymki pieszej i
maturzystów na Jasną Górę oraz gimnazjalistów na Święty Krzyż, majówki na
wiślanym statku, jubileusz młodych
diecezji, orszak trzech króli. Uczestniczyli także w cyklicznych spotkaniach
dla kapłanów i katechetów. Osoby zakonne brały także aktywny udział w
trwającym właśnie III synodzie diecezjalnym oraz jubileuszu 200. lecia istnienia diecezji sandomierskiej.
Wiele uroczystości, w które włączyli się
zakonnicy i zakonnice, miało miejsce
także w sanktuarium na Świętym Krzyżu, jak np. nabożeństwo ekumeniczne
w ramach posiedzenia rady KEP ds.
ekumenizmu, pielgrzymka Skautów
Europy,
ogólnopolska
pielgrzymka
nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej czy jubileusz osób konsekrowanych
pod przewodnictwem o. bp. Jacka Kicińskiego CMF z Wrocławia.

17

W Sandomierzu odbyło się sympozjum
z okazji 90. rocznicy powstania Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego oraz 150. rocznicy urodzin bł.
ks. Antoniego Rewery, a Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi przeżywały
100. lecie swojej posługi w Ostrowcu
Świetokrzyskim, związanej z opieką nad
dziećmi i sierotami. W wydarzeniu tym
brali także udział przedstawiciele i
przedstawicielki innych zgromadzeń
zakonnych z terenu diecezji.
Także w Ostrowcu Świetokrzyskim
zaprezentowano wystawę o jezuickim
misjonarzu o. kard. Adamie Kozłowieckim SJ, synu ziemi sandomierskiej. W
Wielowsi, w klasztorze Sióstr Dominikanek, miało miejsce siedmiodniowe Jerycho modlitwy o łaskę beatyfikacji Służebicy Bożej Matki Kolumby Białeckiej.
Na podstawie:
www.diecezjasandomierska.pl
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DIECEZJA SIEDLECKA
Delegatem w diecezji I kadencję jest:
ks. Paweł Saczuk MIC.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Teresa Skorupska.
Na terenie diecezji są 404 osoby konsekrowane, w tym 92 zakonników: 79
kapłanów i 13 braci zakonnych, 284
zakonnice, 24 osoby z 7. Insytutów
Świeckich, 2 wdowy i 2 dziewice konsekrowane, a także 1 pustelik i 1 pustelnica.
Działa 8 zgromadzeń zakonnych męskich, w 12 domach zakonnych oraz 17
zgromadzeń zakonnych żeńskich, w 39
domach, a także 6 Instytutów Świeckich. Swoje święto, pod przewodnictwem ks. bp. Kazimierza Gurdy, Biskupa Siedleckiego, przeżywały w dzień
życia konsekrowanego w katedrze w
Siedlcach.
W radzie duszpasterskiej diecezji swoje
miejsce znalazły 3 osoby konsekrowane, a po jednej w radzie kapłańskiej i
katechetycznej oraz sekretariacie synodu diecezjalnego, a 26 w różnego rodzaju komisjach i podkomisjach synodalnych.
Osoby konsekrowane bardzo aktywnie
wzięły udział w jubileuszu 200. lecia
diecezji, który zakończył obrady II synodu diecezjalnego oraz zaangażowały w
trwającą obecnie peregrynację kopii
obrazu Matki Bożej Kodeńskiej i relikwii
męczenników z Pratulina.
Angażowały się także w liczne pielgrzymki stanowe do regionalnych sanktuariów i pielgrzymkę na Jasną Górę,
ekstremalną drogę krzyżową, diecezjalny dzień młodzieży, marsz dla życia i
rodziny, akcję kolędników misyjnych i
orszak trzech króli,

Wiele cyklicznych wydarzeń miało miejsce w sanktuarium w Kodniu, jak m.in.
3. diecezjalne odpusty, comiesięczne
czuwania maryjne, zajęcia szkoły lektora i kantora, rekolekcje tematyczne
(także z pisaniem ikon).
W tym roku miała miejsce konsekracja
drugiej w diecezji wdowy. Świetowaliśmy także jubileusz 25 lat obecności
Sióstr Służebniczek NMP (Śląskich) w
parafii św. Teresy w Siedlcach, gdzie
duszpasterzują Misjonarze Oblaci Maryi
Niepokalanej. W okresie wakacyjnym w
Leśnej Podlaskiej odbywały się IX Paulińskie Dni Młodych.
Z refleksji delegata KWPZM:
W ramach dnia życia konsekrowanego
w katedrze, przed Mszą świętą o. dr
Sebastian Wiśniewski OMI z Kodnia
wygłosił konferencję ascetyczną. Po niej
miała miejsce adoracja Najświętszego
Sakramentu wraz z modlitwą różańcową, a ostatnim punktem przed Eucharystią było przedstawienie Instytutów
Życia Konsekrowanego, Stowarzyszeń
Życia Apostolskiego i Indywidualnych
Form Życia Konsekrowanego z Diecezji
Siedleckiej.
Podczas Eucharystii osoby konsekrowane dziękowały Bogu za dar życia
konsekrowanego i odnowiły swoje ślu-

by. Wydrazenie to zakończyła agapa w
bursie św. Stanisława Kostki.
Najważniejszym wydarzeniem w minionym roku było 200. lecie diecezji siedleckiej. Z tej okazji odbyła się 25.08.
pielgrzymka osób konsekrowanych do
Janowa Podlaskiego. Natomiast w
dniach 23-25.06 odbyła się pielgrzymka
sióstr zakonnych do Torunia, Gniezna,
Poznania i Lichenia.
Co miesiąc w trzecią sobotę miesiąca
odbywają się spotkania formacyjne
sióstr.
Niestety w minionym roku z powodów
personalnych siostry Zgromadzenia
Córek Najczystszego Serca NMP zlikwidowały jeden z dwóch domów zakonnych w Skórcu. Bierzemy udział w
uroczystościach
diecezjalnych,
jak
wspomniany już kubileusz diecezji czy
też spotkania młodzieży lub inne wydrazenia ogólnodiecezjalnych.
Przede wszystkim praca męskich
wspólnot koncentruje się na prowadzeniu parafii. Zakony prowadzą także 7
sanktuariów. Wielu spośród zakonników
jest spowiednikami, a także ojcami
duchownymi w swoich dekanatach. W
niektórych dekanatach są dekanalnymi
duszpasterzami młodzieży czy duszpasterzami rodzin.
W poprzednim roku z naszej wspólnoty
zmarło dwóch zakonników: o. Roman
Nisiewicz OMI (1954-2018), pracujący
w Kodniu oraz br. Czesław Łączyński
OCD (1937-2018), pracujący w Woli
Gułowskiej oraz 3 siostry zakonne.
Na podstawie:
ks. Paweł Saczuk MIC
delegat KWPZM,
www.diecezja.siedlce.pl
www.echokatolickie.pl

DIECEZJA SOSNOWIECKA
Delegatem KWPZM I kadencję jest:
o. Radosław Kramarski OFMConv,
Wikariusz Biskupi ds. Życia Konsekrowanego.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Genowefa (Fides) Ciotucha.
W diecezji jest 155 osób konsekrowanych: 49 kapłanów, 3 braci zakonnych,
122 siostry, 2 wdowy konsekrowane i 1
dziewica.
Posługuje 18 wspólnot zakonnych, w
tym: 8 zgromadzeń męskich, w 10 domach zakonnych, prowadzących 8
parafii, 1 centrum lecznicze oraz sanktuarium MB Śnieżnej, a także 7 zgro-

madzeń żeńskich, w 13 domach zakonnych.
Z ważnych wydarzeń należy wymienić
diecezjalny opłatek osób konsekrowanych, który tym razem odbył się w gościnnych murach domu macierzystego
Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w
Sosnowcu, pod przewodnictwem ks. bp.
Grzegorza Kaszaka, a później miało
miejsce spotkanie w domu biskupim z
okazji tzw. „jajeczka” i życzeń wielkanocnych. Oczywiście najwięcej osób
życia konsekrowanego przybyło do
domu macierzystego Sióstr Karmelitanek na uroczystości diecezjalne związane z 2. lutego.

18

W Członogu odbyło się diecezjalne
spotkanie zakonników, pod przewodnictwem Biskupa Sosnowieckiego, na
które przybyło wielu przedstawicieli
zgromadzeń i zakonów męskich z terenu diecezji.
Swoje prymicje przeżywał paulin z Dąbrowy Górniczej, z parafii św. Antoniego, o. Tomasz Mordziałek OSPEE.
Odbył się konkurs o karmelitance Matce
Kierocińskiej, przeżywaliśmy także w
Sosnowcu kapitułę generalną Sióstr
Karmelitanek oraz jubileusz 96. lecia ich
powstania.
Osoby konsekrowane ponadto pomagały w animacji bali i marszy świetych,
marszy dla życia i rodziny, nocy konfe-
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sjonałów, ekstremalnej drodze krzyżowej, diecezjalnym święcie młodych,
marszu trzech króli czy współorganizacji
Festiwalu Życia w Kokotku. Uczestniczyły w spotkaniach katechetów i kapłanów.
Zmarł br. Piotr Daraż OFM, wieloletni
organista i zakrystianin w sanktuarium
Św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie
Górniczej, a w Czeladzi s. Cecyliana od
Dzieciątka Jezus (Cecylia Jodłowska) Karmelitanka Dzieciątka Jezus.

Z refleksji delegata KWPZM:

Dzień życia konsekrowanego od trzech
lat organizujemy w sobotę poprzedzającą 2 lutego. Zawsze jest obecny ks. bp
Grzegorz Kaszak, Biskup Sosnowiecki,
który osobiście zaprasza wszystkie
wspólnoty z terenu diecezji. Spotkanie
ma następujący plan: okazja do spowiedzi, Msza święta ze słowem pasterskim biskupa, agapa z dzieleniem się
przez każdą wspólnotę zakonną swoim
charyzmatem oraz działalnością modlitewną i patronalną. Wszystko kończy
wspólna modlitwa i błogosławieństwo
ks. Biskupa.
W minionym roku odbyło się 10 spotkań
formacyjnych dla zgromadzeń żeńskich
oraz dziewic i wdów konsekrowanych,
jedno spotkanie dla zgromadzeń męskich z racji dziękczynienia za dar beatyfikacji Błogosłąwionych Męczenników
z Peru: o. Michała Tomaszka OFMConv
i o. Zbigniewa Strzałkowskiego OFMConv, spotkanie opłatkowe wspólne dla
zgromadzeń męskich i żeńskich, diece-

zjalne spotkanie z racji rocznicy powstania diecezji i wizyty Ojca Świętego
Jana Pawła II.
Wszystkie wspólnoty męskie i żeńskie
są zaangażowane w życie parafialne i
związane z tym duszpasterstwo i katechizację. Wyjątek stanowi klasztor
Sióstr Karmelitanek w Sosnowcu, gdzie
znajduje się dom formacyjny oraz dla
starszych sióstr. Siostry Pasjonistki w
Dąbrowie Górniczej prowadzą dom
pomocy społecznej dla starszych i chorych, a Kamilianie podobny dom pomocy społecznej w Hutkach. Osoby zakonne angażują się w uroczystości
diecezjalne, dekanalne oraz pielgrzymki.
Na podstawie:
o. Radosław Kramarski OFMConv
delegat KWPZM,
www.diecezja.sosnowiec.pl

ARCHIDIECEZJA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA
Delegatem KWPZM II kadencję jest:
ks. Jarosław Staszewski SChr, Dyrektor
Wydziału Życia Konsekrowanego.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Ancilla Krysmalska.
Na terenie diecezji jest 615 osób konsekrowanych: 178 kapłanów i braci zakonnych, 164 sióstr zakonych, 50 wdów
konsekrowanych, 4 dziewice konsekrowane i 49 osób w Insytutach Świeckich:
kanonicznych i przedkanonicznych.
Posługuje obecnie 12 męskich zgromadzeń zakonnych, w 39 placówkach, z
liczną reprezentacją 67 Chrystusowców,
którzy pracują w 17 parafiach i 54 Salezjanów, którzy pracują w 11 parafiach.
Posługuje także 21 żeńskich zgromadzeń zakonnych (18 na prawach papieskich, 1 na prawie diecezjalnym, 1 Instytut Świecki i 1 stowarzyszenie publiczne)
w 40. domach zakonnych
Istnieje także spora wspólnota wdów
konsekrowanych, których jest 52 (50 po
konsekracji i 2 kandydatki) i 4 dziewice
konsekrowane (3 po konsekracji i 1
kandydatka) oraz 1 osoba z Karmelitań-

skiego Instytutu Świeckiego „Elianum”.
Są też obecne, na etapie przedkanonicznym, następujące wspólnoty: 41
osobowa „Gloria Crucis” (w jej skład
wchodzą osoby konsekrowane i stowarzyszone, małżeństwa i rodziny), 4 osobowa wspólnota Niepokalanego Serca
NMP i 3 osobowa wspólnota Córek
Światłości.
Tradycyjnie, uroczystością gromadzącą
wszystkich zakonników diecezji był dzień
życia konsekrowanego, kiedy to w wigilię
tego święta w katedrze w Szczecinie
sprawowana była uroczysta Eucharystia
z odnowieniem ślubów zakonnych.

Przewodniczył jej ks. abp Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński
oraz byli obecni biskupi pomocniczy:
Henryk Wejman i Marian Błażej Kruszyłowicz OFMConv.
Osoby konsekrowane ofiarowały świece
przeznaczone jako światło „wiecznej
lampki” w katedralnej kaplicy Najświętszego Sakramentu. W czasie tej uroczystości zostały poświęcone także nowe
habity zakonne.
S. Agnieszka Piątkowska – Diecezjalna Wizytatorka Katechetyczna Kurii
Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej
została oznaczona Medalem Komisji
Edukacji Narodowej w Święto Edukacji
Narodowej.
Na postawie:
ks. Jarosław Staszewski SChr,
Sprawozdanie Dyrektora Wydziału
Życia Konsekrowanego Kurii
Metropolitalnej i delegata KWPZM,
www.kuria.pl

DIECEZJA ŚWIDNICKA
Delegatem KWPZM II kadencję jest:
o. Radosław Zięzio SSCC.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Berandetta Żygadło.
W diecezji pracuje 477 osób konsekrowanych: 98 kapłanów i 3 braci zakonnych, 369 sióst zakonnych, 4 wdowy i 3
dziewice konsekrowane.

Jest 11 zgromadzeń męskich, w 20
domach, które obsługują 14 parafii oraz
24 zgromadzenia żeńskie, które mieszkają w 55 domach. Oczywiście szczególnym dniem modlitwy i bycia razem
jest dla nas dzień 2. lutego.
W tym roku do diecezji przybyli Misjonarze Krwi Chrstusa, którzy objęli parafię
św. Józefa w Międzygórzu. Zaś w sank-
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tuarium franciszkańskim w Wambierzycach obchodzony jest jubileuszowy rok
800. lecia powstania kościoła. W ramach tych obchodów miejscowy Biskup
został włączony w dobra duchowe Zakonu Franciszkańskiego. Biskup Świdnicki dokonał w tym roku konsekracji
wdowy.
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Z ważniejszych inicjatyw, w które angażowały się zgromadzenia zakonne,
należy wymienić: noc konfesjonałów,
diecezjalne rekolekcje ewangelizacyjne,
dzień ubogich, plejady, bale i pochody
świętych, tydzień misyjny, piesza pielgrzymka na Jasną Górę, cykliczne
spotkania katechetów i dni skupienia
duchowieństwa, marsze dla życia i
rodziny, ekstremalna droga krzyżowa
czy orszak trzech króli.
Z ważniejszych wydarzeń należy wzrócić uwagę na: dzień skupienia dla sióstr
przełożonych zgromadzeń pełniących
posługę na terenie diecezji świdnickiej,
odwiedziny ks. bp. Ignacego Deca u
Sióstr Prezentek z okazji ich patronalnego świeta. W ramach paulińskich
spotkań ze św. Józefem zaproszone
zostały Wałbrzyskie Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, a w okresie Wielkiego Postu w parafii NMP Królowej
Polski gościły Siostry Brygidki. Ważne
były także oazowy paschalny dzień
wspólnoty w klasztorze Sióstr Niepokalanek oraz spędzenie Wielkanocy w
palotyńskim domu rekolekcyjnym w
Ząbkowicach, gdzie nie tylko uczestniczy się w liturgii Wielkiego Tygodnia, ale
poznaje jego głębokie znaczenie w
czasie wykładów tematycznych.
Waro także nadmieć, że sztandar wojenny plutonu Grunwald 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich trafił do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny w Wałbrzychu.
Siostry Prezentki w Wałbrzychu, z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, wraz z dziećmi

przygotowały program artystyczny „Kto
Ty jesteś? Polak mały”. W archiwum
jezuickim w Kłodzku naukowcy badali
najstarszą część domumentów, z których najstarszy pochodzi z 1287 roku.
Przeżywaliśmy w tym roku w Wałbrzychu jubileusz 100. lecia urodzin ks.
Józefa Lisiaka SAC. Niestety nie obyło
się też bez smutnych uroczystości,
jedną z nich było zamknięcie domu
zakonnego przez Siostry Maryi Niepokalanej w Ścinawce Średniej. Na pożegnanie 2 z sióstr przeżywały w tym
miejscu, gdzie zgromadzenie pracowało
ponad 90 lat, swój jubileusz 65. lecia
ślubów zakonnych. Jubileusz 175. rocznicy powstania zgromadzenia i 170.
rocznicy powstania polskiej prowincji
świętowały również Siostry Franciszkanki Szpitalne w Ołdrzychowicach.

Pod przewodnictwem biskupa pomocniczego, ks. bp. Adama Bałabucha, miał
miejsce jubileusz u Sióstr Klarysek od
Wieczystej Adoracji w Ząbkowiach
Śląskich, gdzie s. Maria Gabriela (Maria
Pałęga) od Przenajświętszego Sakramentu obchodziła 40. lecie ślubów
zakonnych. Natomiast rodzona siostra
Biskupa Świdnickiego, s. Józefa Dec ze

Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi, 60. lecie ślubów zakonnych.
Po 2,5 roku działalności został wyróżniony w Kłodzku o. Robert Jerzy
Mol SJ, któremu przyznano „Kłodzką
Różę” za wkład jaki wniósł w ratowanie
cennych zabytków miasta.
Natomiast s. Łucja Eugenia Jakubowicz
ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, otrzymała Order Uśmiechu, który
wręczony został w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci w Piszkowicach, gdzie od 35. lat siostra pracuje.
Zmarły: s. Cherubina Czerwińska, ze
zgromadzenia Sióstr Augustianek z
Bielawy oraz s. Maria Klara Kowalczyk
od Eucharystycznego Serca z klasztoru
Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji
w Ząbkowicach Śląskich, a także sercanin o. Mieczysław Rećko SSCC.
Z refleksji delegata KWPZM:
W święto Ofiarowania Pańskiego, w
katedrze Kościoła świdnickiego, miała
miejsce uroczysta Eucharystia, której
przewodniczył ks. bp Ignacy Dec.
Podczas niej siostry, ojcowie i bracia
zakonni ponowili złożone przed laty
śluby zakonne, a wierni dziękowali
Bogu za dar osób konsekrowanych i
wyrażali wdzięczność tym osobom za
ich służbę Kościołowi.
Na podstawie:
o. Radosław Zięzio SSCC
delegat KWPZM,
www.diecezja.swidnica.pl,
www.swidnica.gosc.pl

DIECEZJA TARNOWSKA
Delegatem KWPZM II kadencję jest:
ks. Tadeusz Gniewek SCJ.
Diecezjalnymi referentkami ŻZZ są:
s. Mária Haščáková,
s. Margarita Bocian.
Jest 1127 osób konsekrowanych, w tym
139 kapłanów i 18 braci zakonnych, 959
sióstr (890 czynnych i 62 klauzurowe)
oraz 7 wdów, wdowiec, 3 dziewice
konsekrowane i 2 Instytuty Świeckie.
Jest 16 zakonów męskich, w 26 domach oraz 36 zakonów żeńskich i 2
instytuty życia konsekrowanego, w 138
domach zakonnych (1 dom gerealny i 3
domy prowincjalne). 2 zakonników jest
w radzie kapłańskiej. W diecezji działa
też Rada ds. Osób Konsekrowanych.
Każdego roku od października do maja
odbywają cykliczne spotkania formacyjne dla osób konsekrowanych, w tym
roku do wyboru w seminarium w Tarnowie lub w Białym Klasztorze w No-

wym Sączu. Na stronie internetowej
diecezji są zamieszczane materiały
formacyjne (także w formie nagrań
video) z tych spotkań.

Dodatkowo w ramach V synodu diecezjalnego powołano zespół Komisji ds.
Życia Konsekrowanego, do którego
należą przedstawiciele zgromadzeń
zakonnych oraz wdowa i dziewica konsekrowana, w sumie 20 osób (6 zakonników, 12 zakonnic oraz po jednej wdowie i dziewicy konsekrowanej).
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W minionym roku siostry przełożone z
diecezji miały specjalną sesję w domu rekolekcyjnym w Ciężkowicach,
którą prowadziła s. Anna Maria Pudełko, Apostolinka, psychopedagog. Tematyka tego spotkania dotyczyła troski o
rozwój powołania i towarzyszenia w
kryzysie powołań. W spotkaniu uczestniczyło 60. sióstr, a niedzielny dzień
skupienia poprowadził o. Maciej Fryzowicz, Bernardyn z Tarnowa.
S. Justyna Papież, Służebniczka Dębicka, decyzją polskich biskupów, weszła
w skład Zespołu ds. Apostolstwa
Trzeźwości i Osób Uzależnionych.
Pochodzący z Bielczy Redemptorysta o.
prof. Andrzej Wodka 19 czerwca został
mianowany prezesem AVEPRO Agencji Stolicy Apostolskiej do Spraw
Oceny i Promocji Jakości Kształcenia
na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych. Ks. bp Stanisław Salaterski
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posłał na misje do Boliwii Służebniczkę
Dębicką s. Halinę Słąbę.
Madalami „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, za ratowanie Żydów, zostały uhonorowane siostra Serapiona
(Zofia Liszka) i siostra Ambrozja (Marcjanna Łączniak) z Dominikowic przedstawicielki Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanie Poczętej, w których
ochronce, w zakonnych habitach, ukrywały się młode Żydówki.
Osoby konsekrowane zangażowały się
m.in. w orszak trzech króli, kolędników
misyjnych, VII forum formacyjne „Kim
jesteś? Odkryć kobiecość. Odnaleźć
męskość”, jubileusz 10. lecia sakry
biskupiej ks. bp. Wiesława Lachowicza,
ekstremalną drogę krzyżową, diecezjalny dzień młodzieży, inaugurację V synodu diecezjalnego, diecezjalne uwielbienie, forum ewangelizacyjne, święto
rodzin, miasteczko modlitewne z okazji
120. rocznicy urodzin bł. Karoliny Kózkówny, diecezjalny marsz trzeźwości,
pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę,
diecezjalne spotkanie młodych, wielką
procesję różańcową, marsz dla życia i
rodziny czy marsz misyjny.

W czasie uroczystości odpustowej ku
czci Szczyrzyckiej Pani Cystersi świętowali 100. rocznicę przywrócenia ich
opactwa w Szczyrzycu.
Pierwszy diecezjanin ze Zgromadzenia
Ojców Białych, o. Paweł Partyka, przyjął
święcenia kapłańskie w rodzinnym
Przecławiu z rąk ks. bp. Leszka Leszkiewicza.
Zmarły: Franciszka Strzałkowska, matka męczennika bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego OFMConv, a w Nowym
Sączu niepokalanka s. Dominka Burczanowska, która miała 107 lat, z czego
65 spędziła w zakonie.
Z refleksji delegata KWPZM:
Program dnia życia konsekrowanego w
zeszłym roku miał rozbudowaną formę.
Rozpoczynał się w przeddzień 2. lutego
nieszporami w Tuchowie u Redemptorystów, pod przewodnictwem ks. bp.
Leszka Leszkiewicza i w Nowym Sączu
u Klarysek, pod przewodnictwem ks. bp.
Stanisława Salaterskiego. Zaś następnego dnia konsekrowani mieli okazję
brać udział w domu katechetycznym
przy katedrze w 3 wykładach tematycznych: dwa z nich dotyczyły natury syno-

du diecezjalnego, a trzeci darów Ducha
Świetego, a konkretnie dau umiejetności. Później miało miejsce spotkanie
przy stole (agapa), a następnie konsekrowani wzięli udział w poświęceniu
świec przy pomniku Jana Pawła II,
procesji do katedry i Eucharystii z odnowieniem ślubów w katedrze, pod
przewodnictwem ks. bp. Stanisława
Salaterskiego.
Do najważniejszych wydarzeń dla osób
konsekrowanych w diecezji należy
zaliczyć: prace w komisjach V Synodu
Diecezji Tarnowskiej, cykliczne dni
skupienia dla osób konsekrowanych,
spotkania bożonarodzeniowe i wielkanocne z ks. bp. Andrzejem Jeżem,
Biskupem Tarnowskim oraz jubileusze
25. i 50. lecia konsekracji zakonnej
sióstr, a także profesja wieczysta jednej
z Sióstr Służebniczek Starowiejskich w
miejscu jej pracy, jako akcja powołaniowa.
Na podstawie:
ks. Tadeusz Gniewek
delegat KWPZM,
www.zakony.diecezja.tarnow.pl,
www.tarnow.gosc.pl

DIECEZJA TORUŃSKA
Delegatem KWPZM II kadencję jest
o. Wojciech Bieszke CSsR.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Katarzyna Mierzejewska.
W diecezji jest 329 osób konsekrowanych: 93 kapłanów, 9 braci zakonnych,
220 sióstr zakonnych, 5 wdów i 2 dziewice konsekrowane. Pracuje 11 męskich zgromadzeń zakonnych, w 13
domach oraz 12 żeńskich zgromadzeń
zakonnych, w 30 domach zakonnych.
Patroną diecezji jest Matka Boża Nieustającej Pomocy, a sanktuarium diecezjalne ku Jej czci, znajduje się w rękach
Redemptorystów. Sióstry Pasterki świętowały swoje jubileusze zakonnne 65,
60. i 50. lecie ślubów zakonnych.
Tak samo w dzień życia konsekrowanego, przeżywany uroczyście w katedrze w Toruniu, zbierane były ofiary na
Karmel w Łasinie, a ks. bp. Józef Szamocki sprawował tam też Eucharystię,
podczas której s. Maria Magdalena od
Jezusa obchodziła swoje 25. lecie ślubow.
Konsekrowani angażowali się w inicjatywy ogólnodiecezjale, jak orszak trzech
króli, jezuickie „dialogi na Rynku”, pomoc osobom smotnym i ubogim
(zwłaszcza wigilie), warsztaty misyjne w
Jabłonowie Pomorskim, jezuicką modlitwę za Ojczyznę, marsze świętych,
pielgrzymkę maturzystów na Jasną

Górę, spotkania formacyjne katechetów,
różne uroczystości odpustowe w diecezji, diecezjalne dni i spotkania młodzieży, marsz dla życia i rodziny, ekumeniczną i ekstremalną drogę krzyżową,
24. godziny dla Pana, dni szelążkowe,
kolędników misyjnych czy ekshumację i
przeniesienie doczesnych szczątków
ks. bp. Adolfa Piotra Szelążka.
W toruńskim kościele Michalitów na
Rybakach, parafii św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza, odbyła
się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej poświęconej śp.
biskupowi Janowi Chrapkowi CSMA –
pierwszemu biskupowi pomocniczemu
diecezji toruńskiej (1994-1999).
Przeżywaliśmy 70. lecie pobytu Księży
Marianów w Grudziądzu i 70. lecie
przybycia Michalitów do Torunia, 415.
rocznicę śmierci Beranarda z Wąbrzeźna a w Jabłonowie odsłonieto pomnik
bł. Matki Marii Jabłońskiej.

Ks. bp Wiesław Śmigiel nawiedzil
Karmel w Łasinie, który czuje się
szczególnie powołany do modlitwy za
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osoby uzależnione, wychodzące z nałogów, za rodziny i dzieci, a ks. Biskup
prosił o szczególną modlitwę za kapłanów diecezji. Tradycyjnie, we wspomnienie MB Szkaplerznej odbył się w
Łasinie odpust w Karmelu pod przewodnictwem ks. bp. Józefa Szamockiego.
U Jezuitów, w Kościele Akademickim
Świętego Ducha w Toruniu zainstalowane dwa nowe, dźwiękoszczelne
konfesjonały, które stwarzają lepsze
warunki do przeżywania spowiedzi.
Z refleksji delegata KWPZM:
Obchody dnia życia konsekrowanego w
miały miejsce w diecezjalnym sanktuarium MBNP w Toruniu. Rozpoczęły się
od spotkania przełożonych męskich
wspólnot zakonnych z ks. bp. Wiesławem Śmiglem. Na spotkaniu był obecny
Wikariusz Biskupi ds. Zakonnych, ks.
Tomasz Tułodziecki. Warto zaznaczyć,
że na spotkanie przybyli wszyscy przełożeni, frekwencja była więc 100%.
Po zakończeniu spotkania miała miejsce Eucharystia w sanktuarium pod
przewodnictwem ks. Biskupa w czasie
której osoby konsekrowane odnowiły
swoje zawierzenie Bogu w ślubach
zakonnych. Po Mszy świętej miała miejsce wspólne spotkanie (obiad) wszystkich konsekrowanych, na który zapro-
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szeni zostali także alumni WSD, którzy
obecni byli także na Eucharystii.
Męskie wspólnoty zakonne w diecezji
zajmują się następującymi dziełami:
posługą w sanktuariach (w tym diecezjalnym sanktuarium MBNP), prowadzeniem parafii, katechezą szkolną,
prowadzeniem misji świetych i rekolekcji
parafialnych, szkół, są też kapelaniami
w szpitalach i hospicjach czy zajmują

się duszpasterstwem specjalistycznym,
jak np. duszpasterstwo akademickie.
Watro zaznaczyć, że na terenie diecezji
toruńskiej nie ma problemu alienowania
się zakonników od kleru diecezjalnego.
Każda wspólnota angażuje się w życie
dekanatu, do którego należy.
Wiele parafii prosi o wygłoszenie misji
czy rekolekcji. Do sanktuariów przybywają liczne pielgrzymki i są organizo-

wane diecezjalne uroczystości (diecezjalny dzień chorego, pielgrzymki dzieci
pierwszokomunijnych, róż różańcowych
itp.).
Na podstawie:
o. Wojciech Bieszke CSsR
delegat KWPZM,
www.diecezja.torun.pl

ARCHIDIECEZJA WARMIŃSKA
Delegatem KWPZM II kadencję jest:
o. Dawid W. Szulca OFM.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Kamila Leszczyńska.
W archidiecezji są 363 osoby konsekrowane: 123 zakonników: 108 kapłanów i 15 braci zakonnych, 230 sióstr
zakonnych oraz 10 dziewic konsekrowanych.
W 25 domach zakonnych, posługują
zakonnicy 12 zgromadzeń męskich, z
dominującą liczbą domów Księży Salezjanów. Jest też 40 żeńskich domów
zakonnych, z 16 zgromadzeń i instytutów, z dominującą liczbą domów Sióstr
Katarzynek. 2 zakonników zasiada w
diecezjalnej radzie kapłańskiej, 4 osoby
konsekrowane w radzie duszpasterskiej, 2 budownictwa sakralnego i konserwacji, a 1 w radzie muzyki i śpiewu
kościelnego.
Konsekrowani angażowali się w następujące inicjatywy: orszak trzech króli,
dzień ubogich, dzień dziecka utraconego, dzień papieski, różne spotkania
grup duszpasterskich, spotkania katechetów, pielgrzymka archidiecezjalna
na Jasną Górę i do Ostrej Bramy, dzień
pokutny w Gietrzwałdzie, marsz dla
życia i rodziny, dzień młodzieży w niedzielę palmową, ekstremalna droga
krzyżowa czy 24. godziny dla Pana.
Szczególnym czasem doświadczenia
wspólnoty na forum diecezji przez różne
żeńskie zgromadzenia zakonne było
formacyjne spotkanie przełożonych
żeńskich wspólnot zakonnych, odbywające się każdego miesiąca od października do czerwca. Kapłani instytutów
męskich uczestniczyli oczywiście w
dniach skupienia dla kapłanów posługujących na terenie archidiecezji czy też
proboszczów parafii, w tym także prowadzonych przez zakonników. Dla
wszystkich konsekrowanych ważnym
wydarzeniem była coroczna pielgrzymka do sanktuarium w Gietrzwałdzie,
oczywiście nie mogło też zabraknąć
spotkania w katedrze 2. lutego.
S. Damaris Suchenia, posługująca w
klasztorze w Olsztynie, została wybrana
przełożoną Prowincji Polskiej Sióstr

Uczennic Boskiego Mistrza. W klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych w Spręcowie odbył się dzień duchowości,
którego tematem przewodnim było
pytanie: „Teresa od Dzieciątka Jezus nowoczesna święta?”. W Stoczku
Klasztornym, u Marianów, przeżywaliśmy 65. rocznicę uwięzienia przez władze komunistyczne Prymasa Polski
kard. Stefana Wyszyńskiego i 35. rocznicę koronacji obrazu, a także 50. lecie
koronacji obrazu u Jezuitów, w Świetej
Lipce.

Zmarła w 90. roku życia i 65. profesji s.
Krystyna od Krzyża, najstarsza Karmelitanka na Warmi ze Spręcowa, która w
tym roku obchodziła jubileusz.
Z refleksji delegata KWPZM:
Na świętowanie dnia życia konsekrowanego (02.02) składają się: nabożeństwo eucharystyczne w intencji powołanych; Msza Święta w intencji osób konsekrowanych pod przewodnictwem ks.
abp. Józefa Górzyńskiego, Metropolity
Warmińskiego oraz poczęstunek i spotkanie rodzin zakonnych w kurii.
Najważniejszymi wydarzeniami były:
ogólnopolski dzień pokutny w Gietrzwałdzkie, główne uroczystości odpustowe, rozpoczęcie Wielkiej Nowenny
Gietrzwałdzkiej (2018-2027) oraz pielgrzymka osób konsekrowanych u Kanoników Reguralnych; rok jubileuszowy
w Świętej Lipce, główne uroczystości
odpustowymi u Jezuitów oraz 35. lecie
koronacji obrazu w Stoczku Klasztornym u Marianów.
Męskie zgromadzenia zakonne generalnie prowadzą duszpasterstwo parafialne i rekolekcyjne; posługują w głównych sanktuariach diecezji (Gietrzwałd,
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Święta Lipka, Stoczek Klasztorny),
organizują sympozja popularnonaukowymi, prowadzą domy pielgrzyma i
rekolekcyjne (rekolekcje, dni skupienia,
warsztaty, spotkania, konferencje, kursy); animują duszpasterstwo pielgrzymów i turystów oraz różnych grup społecznych (maturzystów, władz samorządowych, sołtysów, strażaków, bibliotekarzy, kapłanów, nauczycieli, rodzin i
członków Akcji Katolickiej, wspólnot
modlitewnych i bractw, itp.).
Prowadzą muzea: Święta Lipka u Jezuitów oraz Misyjno-Etnograficznego Werbistów w Pieniężnie (najbogatsza i
najlepiej opracowana kościelna kolekcja
misyjno – etnograficzna w Polsce).
Dodatkowo trzeba podkreślić niesioną
pomoc w ramach Maryjnego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gietrzwałdzie czy
Centrum Młodzieżowego Oratorium im.
św. Jana Bosko w Olsztynie (Salezjanie).
Na terenie działa Misyjne Seminarium
Duchowne Werbistów w Pieniężnie,
wraz z znajdującą się tam biblioteką,
która jest członkiem Federacji Bibliotek
Kościelnych „FIDES”.
Osoby konsekrowane spotykają się na
comiesięcznych spotkaniach formacji
duchowej. W wielu kościołach i kaplicach zakonnych są kaplice Wiecznej
Adoracji, stałe dyżury w konfesjonale,
pomoc niesiona wspólnotom Anonimowych Alkoholików. Nie braknie też zakonników, kapłanów i braci, w wydarzeniach diecezjalnych, takich jak np. dni
skupienia i formacji kapłanów warmińskich, spotkania proboszczów archidiecezji warmińskiej, itp.
W minionym roku zmarli m.in. o. Tadeusz Filas SJ, w 60. roku życia, 41. powołania zakonnego, 32. kapłaństwa,
posługujący jako duszpasterz w Sanktuarium w Świętej Lipce oraz ks. Stanisław Kutwińscki SDB, w 71. roku życia,
55. ślubów zakonnych i 45. Kapłaństwa,
duszpasterz w parafii św. Michała Archanioła w Sępopolu.
Na podstawie:
o. Dawid W. Szulca OFM
delegat KWPZM,
www.archwarmi.pl
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ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA
Proponowaną kandydaturą na Delegata KWPZM na I kadencję jest:
o. Robert Wawrzeniecki OMI, sekretarz
wykonawczy w sekretariacie KWPZM.
Czekamy na potwierdzenie tej propozycji ze strony oblackiego Prowincjała i Arcybiskupa Metropolity.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Beata Sykulska.
Przez długi czas trwał vacat na posłudze delegata, a procedura nominacyjna
została wszczęsta dopiero niedawno.
W archidiecezji jest 2365 osób konsekrowanych: 415 zakonników: kapłanów i
braci, 1921 sióstr zakonnych (1841
czynnych i 80 klauzurowych), 20 dziewic konsekrowanych i 9 wdów.

Pracuje 37 zgromadzeń zakonnych
męskich, w 71 domach, obsługujących
28 kościołów zakonnych. Jest też 65
żeńskich zgromadzeń zakonnych, w
tym 6 klauzurowych, w 162 domach

oraz 16 Instytutów Świeckich. Jest
także 13 kandydatek do stanu dziewic
konsekrowanych i 4 kandydatki na
wdowy. W nowej radzie kapłańskiej jest
4 zakoników, podobnie jak w radzie
duszpasterskiej, gdzie są 4 osoby
konsekrowane: 2 kapłanów (Dominikanin i Jezuita) oraz 2 siostry zakonne.
Od 6 lat biblistka s. dr Judyta Pudełko
prowadzi w Warszawie cotygodniowe
otwarte spotkania lectio continua, które
odbywają się w Domu Sióstr Uczennic
Boskiego Mistrza przy ul. Żytniej 11.
Widać było zaangażowanie konsekrowanych w dzień papieski, jubileusz 100.
lecia odzyskania niepodległości, marsz
świętości życia, orszak trzech króli,
diecezjalny dzień młodzieży czy jubileusz 200. lecia archidiecezji.
Nie mogło oczywiście zabranąć spotkania w dzień życia konsekrowanego,
które miało w 3 odsłonach. Najpierw, w
niedzielę poprzedzającą, w Bazylice
Świętego Krzyża, Msza święta pod
przewodnictwem o. bp. Jacka Kicińskiego CMF z Wrocławia, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds.
Życia Konsekrowanego. Następnie w
przededniu adoracja w kościele Matki
Bożej Jerozolimskiej i nieszpory oraz
Eucharystia. Wreszcie w samo święto w
kościele seminaryjnym przy Krakow-

skim Przedmieściu koronka do Bożego
Miłosierdzia, procesja do katedry i Msza
święta, pod przewodnictwem ks. bp.
Michała Janochy i pallotyńską oprawą
liturgiczną.
O. Gabriel Bartoszewski OFMCap zaprezentował, przesłany do archidiecezji
z Kongregacji ds. Świętych, watykański
dekret o heroiczności cnót ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego. Klerycy diecezjalnego seminarium, wystawiąc dodatkowo sztukę „Augustyn” i zbierając
ofiary, pomogli Siostrom Albertynkom,
które poszukują domu na przyjęcie
ubogich i bezdomnych.
Szczególnie w obchody Światowego
Dnia Ubogich zangażowała się Fundacja Kapucyńska i Wspólnota Sant’Egidio, organizując wspólny posiłek ks.
kard. Kazimierza Nycza z ubogimi. W
„oknie życia” przy ul. Hożej, u Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi, które od
10. lat opiekują się tym oknem, zostało
pozostawione już 16 dziecko.
Pożegnaliśmy do wieczności br. Morisa
Maurina, od Małych Braci Jezusa, którzy od 35. lat są obecni w archidiecezji,
a jego pogrzeb odbył się w Izabelinie.
Na podstawie:
www.archwwa.pl

DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Delegatem KWPZM II kadencję jest:
ks. Czesław Parzyszek SAC.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Luiza Borucka.
Na terenie diecezji są 1862 osoby konsekrowane, w tym: 164 ojców i 101 braci
zakonnych, 1580 sióstr zakonnych, 6
wdów oraz 11 dziewic konskrowanych
Zgromadzeń zakonnych męskich jest w
diecezji 18, w 30 domach zakonnych i
prowadzą oni 9. parafii, z najliczniejszą
grupą Księży Pallotynów. Żeńskich
zgromadzeń zakonnych jest 66, w 123
domach zakonnych (najliczniejsze Siostry Loretanki).
Siostry przełożone diecezji warszawskopraskiej mają swoję cykliczne spotkania
formacyjne „Źródła życia zakonnego”, z
których homilie i konferencje w formie
audio zamieszczone są na stronie diecezjalnej. W ramach tej cyklicznej formacji obywały się także spotkania z
pasterzami diecezji.
Osoby konsekrowane uczestniczyły w
spotkaniach cyklicznych dla kapłanów i
katechetów. Animowały także różnego
rodzaju rekolekcje, spotkania, piel-

grzymkę maturzystów na Jasną Górę,
pielgrzymki piesze, marsz świętości
życia czy orszak trzech króli.

W diecezji rozpoczął się proces beatyfikacyjny o. Stanisława Szulmińskiego SAC, który poniósł męczeńską
śmierć na Syberii. Przeżywaliśmy też
24. rocznicę powołania na terenie diecezji domu Sióstr Misjonarek Miłości.
Rozpoczęło się Dzieło Modlitwy, jako
odpowiedź na dar peregrynacji Kopii
Jasnogórskiego Wizerunku Matki Bożej.
Obejmuje ono wszystkie parafie diecezji
oraz zakony mieszczące się na jej terenie. Każdego dnia inna wspólnota przez
pełną dobę polecała Bogu sprawy całego Kościoła powszechnego i lokalnego.
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Z refleksji delegata KWPZM:
W porozumieniu z Wikariuszem Biskupim ds. Życia Konsekrowanego w minionym roku, 2 razy zaprosiłem przełożonych miejscowych na spotkanie z biskupem miejsca, ks. abp. Henrykiem Hoserem SAC. Przełożeni uczestniczyli w
Liturgii Mszy świętej, wspólnie z przełożonymi żeńskimi, podczas której Ksiądz
Arcybiskup mówił czego oczekuje od
osób konsekrowanych w swojej diecezji,
gdy chodzi o pracę duszpasterską. Po
Eucharystii była okazja do wypicia kawy
i krótkiej wymiany zdań. Wyraźnie
wspomniałem, że jako delegat jestem do
dyspozycji przełożonych w różnych
sprawach dotyczących życia konsekrowanego.
Przełożeni uznali, że z racji zbliżającej
się zmiany ordynariusza diecezji, ustaleń
stałych co do wspólnych spotkań, dokonamy już po zmianie biskupa.
Pragnę nadmienić, że wszyscy przełożeni miejscowi uczestniczyli w ingresie
nowego ordynariusza ks. bp. Romualda
Kamińskiego. Nowego Biskupa Ordynariusza prosiłem o spotkanie, aby ustalić
pewne zasady postępowanie i usłyszeć
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jego zdanie odnośnie mojej posługi jako
delegata KWPZM ds. życia konsekrowanego w diecezji. Odpowiedziałem
życzliwie: poczekam. Będę się przypominał w tej sprawie, gdyż rozumiem jego
sytuację.
Nie tylko przełożeni, ale i wielu współbraci poszczególnych wspólnot uczestniczyło we Mszy świętej w dniu życia
konsekrowanego (2 lutego) pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza.
Obecnie czekam też na wyznaczenie
daty spotkania z Rektorem WSD. Chęt-

nie też przyjąłem zaproszenie za strony
Księży Michalitów do spotkania się z
ojcami duchownymi ich wspólnot, podczas którego wygłosiłem referat.
Nie jest to może wiele, ale sytuacja w
diecezji, związana ze zmianą Biskupa
Ordynariusza, powodowała taką sytuację. Z pewnością będzie można zrobić
więcej, gdy ta sytuacja się ustabilizuje.
Trwają też intensywne prace nad powołaniem do życia Decezjalnej Rady ds.
Życia Konsekrowanego. Planowane też
jest w nowym roku spotkanie z ks. bp.

Romualdem Kamińskim, na które zaproszeni zostali przedstawiciele przełożonych wyższych, którzy rezydują na terenie diecezji oraz przełożeni i przełożone
zakonnych wspólnot lokalnych, a także
proboszczowie zakonnych parafii, aby
usłyszeć oczekwiania nowego Biskupa
Warszawsko-Praskiego wobec zakonów.
Na podstawie:
Ks. Czesław Parzyszek SAC
delegat KWPZM,
www.diecezja.waw.pl

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA
Delegatem KWPZM I kadencję jest:
ks. Adam Stankiewicz MIC.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Sylwia Wawrzyniak.
Na terenie diecezji są 494 osoby konsekrowane, w tym 131 zakonników (m.in.
10 pustelników – Kamedułów w Bieniszewie): 107 kapłanów zakonnych, 24
braci, 345 sióstr zakonnych, 16 wdów
konsekrowanych i 2 dziewice.
Działa 11 męskich zgromadzeń zakonnych w 18 domach oraz 22 żeńskie
zgromadzenia zakonne w 47 domach,
zwłaszcza z licznym udziałem Sióstr
Wspólnej Pracy.
Okazją do zacieśniania więzi i współpracy międzyzakonnej w diecezji są m.in.
spotkania opłatkowe sióstr zakonnych z
udziałem ks. bp. Wiesława Meringa,
ewangelizacja uliczna we Włocławku,
wakacje z Bogiem oraz oczywiście dzień
życia konsekrowanego.
Z refleksji delegata KWPZM:
W wigilię święta Ofiarowania Pańskiego
(01.02), ks. bp Stanisław Gębicki, biskup
pomocniczy diecezji włocławskiej, prze-

wodniczył uroczystym nieszporom w
kościele Wszystkich Świętych we Włocławku. Na wspólnej modlitwie zgromadzili się kapłani, osoby życia konsekrowanego oraz wierni świeccy.
Natomiast w Święto Ofiarowania Pańskiego (02.02) Biskup Włocławski, ks. bp
Wiesław Alojzy Mering, przewodniczy
Eucharystii, która sprawowana była w
katedrze. Po niej wszyscy udali się do
seminarium na wspólny posiłek, podczas
którego był czas na wymianie doświadczeń i wspólne rozmowy.

Najważniejszymi wydarzeniami minionego roku były: 69. rocznica powołania
parafii św. Antoniego z Padwy w Zduńskiej Woli (Orioniści) oraz jubileusz 50.
lecia WSD Misjonarzy Świętej Rodziny w

Kazimierzu Biskupim. Wspólnoty zakonne męskie ze względy na specyfikę
powołania
(apostolstwo),
prowadzą
przede wszystkim pracę duszpasterską.
Posługują zatem: w parafiach, w sanktuariach (m.in. Brdów, Licheń Stary),
nauczają katechezy w szkołach, prowadzą różnego rodzaju dzieła (m.in. DPS,
hospicjum im św. o. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym, szkoły,
oferują pomoc rodzinom borykającym
się z różnymi problemami w Centrum
Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym oraz Poradni Naprotechnologii w
Licheniu Starym).
W minionym roku do wieczności odeszli:
ks. Zbigniew Wąsiniak MIC (1950-2018)
oraz ks. Lucjan Łada MIC (1938-2018),
którzy przez ostatnie lata posługiwał w
sanktuarium MB Licheńskiej w Licheniu
Starym.
Na podstawie:
ks. Adam Stankiewicz MIC
delegat KWPZM,
www.diecezja.wloclawek.pl/

ARCHIDIECEZJA WROCŁAWSKA
Delegatem KWPZM I kadencję jest:
o. Fabian Gerard Kaltbach OFM.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Dorota Zamojska.
W archidiecezji są 1484 osoby konsekrowane, a w tej liczbie jest 790 kapłanów zakonnych i braci, 682 siostry zakonne (645 czynnych i 37 klauzurowych), 7 wdów i 5 dziewic konsekrowanych.
Pracuje 19 męskich zgromadzeń zakonnych w 44 domach zakonnych oraz 37
żeńskich zgromadzeń zakonnych w 70

domach, z czego 3 to klasztory klauzurowe. Formacja zakonna ma miejsce
cyklicznie każdego miesiąca w formie
spotkań tematycznych, dostosowanych
do aktualnych potrzeb, zadań oraz tego
co dzieje się w Kościele powszechnym i
programie duszpasterskim dla Kościoła
w Polsce.
Szczególnym czasem spotkania osób
konsekrowanych diecezji oraz promowania życia zakonnego są: dzień życia
konsekrowanego, opłatek osób konsekrowanych, cykliczne dni skupienia,
„Niedziela Młodych – ciastko dla mło-
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dych”, odbywające się w katedrze lub na
terenie Wrocławia.
Ważnym wydarzeniami były: XV Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia
Zakonnego w Krzydlinie Małej czy też
pielgrzymka na Jasną Górę i do św.
Jadwigi w Trzebnicy.
Z grona pracowników winnicy Pańskiej
zabrani zostali do domu Ojca m.in. o.
Mieczysława Rećko SSCC oraz o. Roger Warsitz OFM.
Na podstawie:
www.archidiecezja.wroc.pl
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DIECEZJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA
Delegatem KWPZM II kadencję jest:
o. Andrzej Zalewski OFMConv.
Diecezjalną referentką ŻZZ jest:
s. Maria Bobrowska.
Na terenie diecezji są 163 osoby konsekrowane: 27 kapłanów i 3 braci zakonnych, 130 sióstr zakonnych, 2 wdowy i 1
dziewica konsekrowana. Pracują 4
zgromadzenia zakonne męskie, w 6
domach oraz 12 zgromadzeń zakonnych
żeńskich, w 20 domach. Jest też jeden
Instytut Świecki z 3 swoimi domami.
Z szeregów osób konsekrowanych ubył
m.in. zmarły o. Kazimierz Okrzesik OFM,
pracujący w Horyńcu.
Powoli dobiega końca rewitalizacja
klasztoru franciszkańskiego w Zamościu
i dlatego z tej okazji zorganizowana
została konferencja „Planowana funkcja
edukacyjno-kulturalna barokowego Kościoła Ojców Franciszkanów po zakończeniu rewitalizacji”.
Osoby życia konsekrowanego włączyły
się w wiele inicjatyw diecezjalnych, skierowanych do szerokiego lub wąskiego
kręgu odbiorców, jak marsz pokutny,
kolędnicy misyjny, tydzień misyjny,
zbiórki makulatury na studnie misyjne,
noc konfesjonałów, orszak trzech króli,
promocja Rycerstwa Niepokalanej, kurs
duszpasterski czy konferencje rejonowe
dla kapłanów itp.
Z refleksji delegata KWPZM:
Zazwyczaj wydarzenie dnia życia konsekrowanego jest przeżywane w Radecznicy u Bernardynów, w Bazylice
Mniejszej a zarazem sanktuarium św.
Antoniego Padewskiego. Poza liturgią

jest spotkanie bratersko-siostrzane w
klasztorze wraz z posiłkiem. Zawsze jest
obecny ks. bp Marian Rojek, Biskup
Zamojsko-Lubaczowski z pracownikami
Kurii, m.in. z Wikariuszem ds. Życia
Zakonnego w diecezji. Wspólnotę osób
konsekrowanych tworzą w większości
siostry, oczywiście z obecnością zakonników. Bardzo doceniamy starania przełożonego w Radecznicy w organizacji
tego dnia.

W Uroczystość Zwiastowania NMP,
25.03.2019 roku Bracia Mniejsi Konwentualni (OFMConv) Franciszkanie w Zamościu obchodzić będą jubileusz 25.
lecia odzyskania kościoła dla kultu religijnego i jubileusz 25. lecia powrotu po
200 latach do Zamościa. W tym dniu
będziemy dziękować Bogu za ten dar i
prosić o dalsze błogosławieństwo. Jubileusz jest obchodzony w czasie trwania
rewitalizacji największego XVII wiecznego barokowego kościoła Franciszkanów
w Polsce, właśnie w Zamościu. Odbudowa została rozpoczęta jesienią 2017
roku, a jej zakończenie jest planowane w
2020 roku.

Dziękujemy Redemptorystom i Duszpasterzom z Katedry w Zamościu za możliwość sprawowania liturgii ze wspólnotą
parafialną w ich świątyniach w czasie
prowadzenia prac przy odbudowie franciszkańskiej świątyni. Więcej o odbudowie można doczytać i zobaczyć na
www.dzieloodbudowy.pl – serdecznie
zapraszam!
W minionym roku w diecezji zostały
zlikwidowane 3 domy zakonne sióstr: w
Biłgoraju Małych Sióstr Niepokalanego
Serca Maryi; w Majdanie Sopockim
Sióstr Św. Feliksa z Cantalicio (Felicjanki) oraz w Zamościu, przy katedrze,
Sióstr Najświętszego Imienia Jezus
(niehabitowe).
Zeńskie zgromadzenia zakonne ubyły
też liczebnie przez śmierć 3 sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, w Łabiuniach koło Zamościa: s. Emilii Potocznej
(1915-2018), s. Heleny Kozłowskiej
(1941-2018) oraz s. Józefy Ćwik (19242018).
Franciszkanie konwentualni (OFMConv)
w Zamościu i Horyńcu, Bernardyni
(OFM) z sanktuarium maryjnym w Hrubieszowie i sanktuarium św. Antogiego
w Radecznicy, prowadzą działalność
parafialną. Redemptoryści, przy kościele
św. Mikołaja w Zamościu, prowadzą
działalność misyjną w parafiach diecezji i
w Polsce, a Misjonarze Krwi Chrystusa
prowadzą hospicjum w Łabuńkach koło
Zamościa.
Na podstawie:
o. Andrzej Zalewski OFMConv
delegat KWPZM,
www.diecezja.zamojskolubaczowska.pl

DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA
Delegatem KWPZM II kadencję jest:
ks. Tomasz Partyka CM.
Diecezjalnymi referentkami ŻZZ są:
s. Kinga Mędrala,
s. Rita Stasińska.
W diecezji są 291 osoby konsekrowane:
96 kapłanów i 6 braci zakonnych, 189
sióstr, 3 wdowy i 6 dziewic konsekrowanych.
Posługują: 10 zgromadzeń zakonnych
męskich, pracujących w 23 domach
zakonnych, duszpasterzując w 21 parafiach oraz 21 zgromadzeń żeńskich, w
35 domach.
W tym roku jubileusz 150. lecia pobytu
we Wschowie przeżywały Siostry Elżbietanki, a w tym samym mieście, u Franciszkanów, zostało erygowane nowe
sanktuarium NMP Matki Bożej Pocie-

szenia. We wrześniu została konsekrowana nowa dziewica dla naszej diecezji.
Osoby konsekrowane uczestniczyły
także w tradycyjnym opłatku dla kapłanów oraz dla sióstr zakonnych i dziewic
konsekrowanych, a także były obecne
na diecezjalnych obchodach dnia życia
konsekrowanego. Oczywiście nie mogło
zabraknąć także konsekrowanych na
„Przystanku Jezus”, różnego rodzaju
spotkaniach diecezjalnych i pielgrzymkach oraz w konkursach, gdzie konsekrowani katecheci i katechetki przygotowywali swoich uczniów do udziału w
nich.
Z refleksji delegata KWPZM:
Dzień życia konsekrowanego przeżywaliśmy w diecezjalnym sanktuarium Matki
Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie,
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gdzie Mszy świętej przewodniczył ks. bp
Tadeusz Lityński, Biskup ZielonogórskoGorzowski.
Najważniejszymi wydarzeniami stały się:
Paradyskie Dni Duszpasterskie, które są
okazją do wzajemnego poznawania
siebie i dalszej współpracy w ramach
duszpasterstwa osób konsekrowanych w
diecezji.
Praca w diecezji to przede wszystkim
posługa w ramach prowadzenia duszpasterskiego parafii. Księża zakonni są
katechetami, kapelanami w szpitalach i
głoszą rekolekcje. Jak zawsze, w czasie
wakacji, nastąpiła kilka zmian personalnych w naszych wspólnotach.
Na podstawie:
ks. Tomasz Partyka CM
delegat KWPZM,
www.diecezjazg.pl
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ORDYNARIAT POLOWY WOJSKA POLSKIEGO
Obecnie nie ma delegata KWPZM.
Do tej pory posługę delegata KWPZM
pełnił ks. płk. Zenon Surma CMF, ale w
minionym roku zakończył już posługę w
strukturach ordynariatu polowego, po
25. latach duszpasterzowania wśród
wojskowych, i został skierowany przez
swoich przełożonych do domu zakonnego w Łodzi. Aktualnie w Ordynariacie
Polowym pozostało na stanowiskach
kapelańskich już bardzo mało zakonni-

ków, gdyż minione lata działalności
ordynariatu pozwoliły już na wykształcenie powołań dedykowanych wojsku i
z nim związanych.
Podhorążowie Akademi Wojsk Lądowych, z duszpasterstwa akademickiego
„Nieśmiertelni”, nawiedzili hospicjum
Bonifratrów we Wrocławiu, gdzie angażowali się w niesie ulgi cierpiącym,
swoją obecnością, wspólnym śpiewem
i dobrym słowem. Natomiast 25. lecie

kapłaństwa świętował ks. płk. Jan Domian SAC.
Zmarł o. ppłk. Andrzej Jakubiak SVD,
pierwszy kapelan jednostki specjalnej
„Grom” i kapelan Wojskowego Insytutu
Medycznego, uczestnik misji wojskowych na Haiti, w Bośni-Hercegowinie i
w Afganistanie, w duszpasterstwie
wojskowym od 1994 roku.
Na podstawie:
www.ordynariat.wp.mil.pl

METROPOLIA GRECKOKATOLICKA
Nie ma tu delegata KWPZM, ale znajdują się osoby konsekrowane obrządku wschodniego, o których warto wspomnieć.
Dwie diecezje tworzą Metropolię Kościoła Greckokatolickiego w Polsce. Wg
danych jest w niej 75 osób konsekrowanych, skupionych w 24 monastyrach.
W
Archidiecezji
PrzemyskoWarszawskiej istnieją w prowincji
bazyliańskiej 4. klasztory, w których
żyje 16 zakonników: 13 ojców, 1. diakon
i 2 braci zakonnych, pracujących: w
Warszawie (8), Kętrzynie (2), Przemyślu
(3) i Węgorzewie (3). Jeden zakonnik
należy do kolegium konsultorów, rady
kapłańskiej oraz rady ekumenicznej, a
2. siostry do komisji katechetycznej.

W ramach Eparchii WrocławskoGdańskiej, wchodzącej w skład Metropolii, znajduje się 2 zakonników, wśród
nich jeden duszpasterz od Augustianów
z Krakowa.

Nie ma co prawda klasztoru męskiego,
ale istnieją żeńskie domy zakonne
Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny

Maryi (Siostry Służebnice) w Koszalinie
i Goleniowie oraz Zgromadzenie Sióstr
Świętego Józefa Oblubieńca we Wrocławiu. 2 siostry znajdują się w komisji
katechetycznej a 2 w komisji duszpasterskiej.
W Polsce jest także 18 Sióstr Bazylianek w 2. diecezjach. W obu obchodzony
jest także dzień życia konsekrowanego,
ale wg kalendarza juliańskiego. Konsekrowani włączyli się także w świętowanie 325. rocznicy unii z Rzymem. Wobec narastających potrzeb, obecnie
rozwijają duszpasterstwo wobec osób
przybywających do pracy z Ukrainy
Na podstawie:
www.cerkiew.org
www.cerkiew.net.pl

ZAMIAST PODSUMOWANIA – FRAGMENTY Z RAPORTU KAI NA 25. LECIE
Zgromadzenia żeńskie czynne
Największą grupę osób konsekrowanych w Polsce stanowią kobiety – siostry zakonne żyjące w zgromadzeniach
czynnych, czyli nastawionych na współdziałanie z Kościołem w pracy apostolskiej.
Według danych z 1 stycznia 2018 r. jest
ich 17 858. Mieszkają w 2188 domach i
należą do 105 zgromadzeń. Około 2000
polskich sióstr pracuje za granicą, najczęściej na terenach misyjnych. (…) Są
one zrzeszone w Konferencji Wyższych
Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń
Zakonnych.
Po 1989 roku zakony żeńskie podjęły
ogromny wysiłek odtwarzania odebranych im dzieł. W większości to się udało. Według danych z końca 2016 roku
siostry prowadzą m.in. ponad 400
przedszkoli, ponad 100 szkół – podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych, ponad 60 internatów, burs i
akademików, 75 świetlic, ok. 65 ośrodków wychowawczych, 65 domów dziec-

ka, domy pomocy społecznej – dla
dzieci (54) i dla dorosłych (62), 23 domy
opieki, 14 placówek zapewniających
całodobową opiekę niepełnosprawnym,
osiem domów dla matek z małymi
dziećmi, dwa przytuliska dla bezdomnych i ponad 80 stołówek dla biednych.
Do dzieł prowadzonych przez zakony
żeńskie w Polsce należy również m.in.
ponad 30 zakładów opiekuńczoleczniczych, 17 gabinetów lekarskich,
osiem zakładów rehabilitacyjnych, dwa
hospicja i 31 okien życia.
Wymienić należy również siedem wydawnictw, 71 domów rekolekcyjnych, 15
centrów animacji misyjnej i 57 domów
wypoczynkowych dla świeckich.
Oprócz tego znaczna część sióstr zaangażowana jest w pracę w dziełach o
podobnym charakterze, lecz prowadzonych przez inne podmioty. Pracują m.in.
w 60 przedszkolach – publicznych i
niepublicznych, ponad 100 szkołach, 20
uczelniach, 55 świetlicach dla dzieci, 48
domach pomocy społecznej czy 20
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domach samotnej matki. Warto też
zwrócić uwagę, że choć siostrom trudno
było odtworzyć własne szpitalnictwo
(funkcjonuje obecnie tylko jeden szpital
prowadzony przez siostry), pracują w
121 szpitalach, 20 przychodniach i 23
hospicjach.
Bardzo wiele sióstr zatrudnionych jest w
instytucjach kościelnych, jak kurie, sądy
biskupie, centrale diecezjalnych Caritas,
seminaria duchowne, domy księży
emerytów, rozgłośnie radiowe itp. 1440
sióstr pracuje w 901 parafiach, mimo
znaczącego spadku tego rodzaju zaangażowania po 1989 roku.
Trudno przecenić zaangażowanie zakonów żeńskich w duszpasterstwo,
choćby ze względu na to, że 2012 sióstr
pracuje jako katechetki. Oprócz tego w
bezpośrednie nauczanie i wychowawstwo zaangażowanych jest niemal 2000
zakonnic. Zajmują się one ponadto
duszpasterstwem wielu grup społecznych. Dla przykładu można wymienić
738 scholi i chórów, 299 kół misyjnych,
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409 wspólnot Dzieci Maryi, 268 kół
różańcowych czy 201 kół biblijnych.
Warto podkreślić, że siostry prowadzą
aż 1115 grup związanych z charyzmatami ich zgromadzeń.
Zakonnice zajmują się również ewangelizacją przez media. 50 z nich pracuje w
radiu, telewizji lub zaangażowanych jest
w działalność internetową. Prowadzą
m.in. 536 stron internetowych, 411
profili na Facebooku i 35 blogów.
Siostry wykonują najróżniejsze zawody.
Pracują m.in. jako lekarki (34), pielęgniarki (1162), organistki (477), dyrektorki (695), kucharki (365), zakrystianki
(1245). 35 sióstr pracuje naukowo. (…)
Żeńskie zakony kontemplacyjne
Kolejną, znacznie już mniejszą, grupą
zakonnic są mniszki żyjące w zakonach
kontemplacyjnych. Jest ich w Polsce
ponad 1330. Większość mieszka w 83
klasztorach, których przełożone zrzeszone są w Konferencji Przełożonych
Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych
w Polsce. Wszystkie te klasztory reprezentują 13 rodzin zakonnych, z których
zdecydowanie najliczniejszą są karmelitanki bose. Około 50 sióstr mieszka w
klasztorach, które nie należą do konferencji.
Według danych z 2017 r. wykształcenie
podstawowe ma 129 sióstr kontemplacyjnych, zawodowe – 167, średnie –
494, studium pomaturalne – 87, licencjat zawodowy – 35, magisterskie –
340, studium podyplomowe – 15, licencjat podyplomowy – 5, doktorat – 9.
Statystyczna mniszka w Polsce w roku
2017 miała 55 lat. (…) Spośród 1289
sióstr żyjących w 2017 roku w zakonach
zrzeszonych w konferencji klauzurowej
1149 to profeski wieczyste. (…)
Zgromadzenia męskie
Według danych z końca 2017 r. Polska
ma 11 613 zakonników. W kraju przebywa 8497, za granicą pracuje 3116.
Choć wśród instytutów męskich również
wyodrębnić można te oddane dziełom
apostolskim i te nastawione tylko na
kontemplację – jak np. kameduli –
wszystkie one zrzeszone są w jednej
Konferencji Wyższych Przełożonych
Zakonów Męskich w Polsce. Reprezentuje ona 59 zgromadzeń, z których
najliczniejsi są franciszkanie (1273),
salezjanie (1043), franciszkanie konwentualni (931) i pallotyni (627). Dla
porównania - jezuitów jest 603, redemptorystów - 444, dominikanów - 291,
karmelitów - 72, a benedyktynów - 67.
Święcenia - owszem – wiążą się z dużymi możliwościami zaangażowania w
pracę duszpasterską. Według danych z
końca 2016 r. męskie instytuty życia

konsekrowanego prowadzą: 708 parafii,
159 sanktuariów i 479 innych kościołów
i kaplic z dostępem dla wiernych. Zakonnicy są biskupami (37), proboszczami, wikariuszami, egzorcystami,
formatorami i kapelanami sióstr zakonnych, duszpasterzami akademickimi,
duszpasterzami ruchów i stowarzyszeń
religijnych oraz duszpasterzami wielu
specjalnych grup wiernych. Spowiadają.
Zaangażowani są również w posługę
Słowa. Warto przypomnieć, że przykładowo w 2016 roku przeprowadzili m.in.
4641 rekolekcji adwentowych i wielkopostnych, 1365 misji ludowych, 2314
rekolekcji zamkniętych, 2911 dni skupienia dla zakonów żeńskich. 1107
zakonników katechizuje w szkołach,
obejmując nauczaniem ponad 300 000
dzieci i młodzieży – od przedszkolaków
po studentów. Zakony prowadzą też
własne placówki edukacyjne, to m.in. 18
przedszkoli, 26 szkół podstawowych, 41
liceów, 11 szkół wyższych i 93 oratoria
dla dzieci i młodzieży. Nie bez znaczenia jest też ich praca na rzecz młodych
w okresie wakacji i ferii. To w ciągu roku
niemal 1500 turnusów wyjazdowych
obejmujących prawie 30 000 dzieci i
ponad 100 000 młodzieży.
Instytuty męskie prowadzą również
działalność charytatywną. Wśród dzieł
własnych wymienić można m.in. sześć
szpitali, 12 hospicjów, osiem przychodni
i ośrodków zdrowia, 24 domy opieki, 14
młodzieżowych ośrodków wychowawczych czy 13 ośrodków terapii dla osób
uzależnionych. Wiele ośrodków charytatywnych zlokalizowanych jest przy parafiach i wspólnotach zakonnych, jak np.
91 ośrodków opieki Caritas, 76 poradni
psychologiczno-pedagogicznych,
126
świetlic dla dzieci, 49 kuchni dla ubogich, 38 ośrodków pomocy rodzinie czy
30 warsztatów terapii zajęciowej dla
niepełnosprawnych.
276 zakonników to wykładowcy wyższych uczelni, nie licząc seminariów
duchownych. Wykładowcy seminaryjni
to 496 osób. W 2016 roku zakonnicy
opublikowali 246 książek naukowych.
Prowadzili 42 wydawnictwa, 26 czasopism naukowych i 105 religijnych, siedem rozgłośni radiowych, trzy stacje
TV, 11 telewizji internetowych, 590
oficjalnych portali i stron WWW oraz
118 blogów. Ważne jest również ich
zaangażowanie w działalność społeczno-kulturalną: kierowanie muzeami,
grupami teatralnymi, biurami pielgrzymkowymi, klubami sportowymi, orkiestrami, chórami i scholami, organizacja
konkursów, festiwali, prowadzenie kursów językowych itp. (…)
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Instytuty świeckie
(…) W większości żyjemy w swoich
domach, w swoich rodzinach, pracujemy w najróżniejszych zawodach: jako
nauczycielki, lekarki, kobiety biznesu
prowadzące własną działalność, na
uczelniach wyższych (…) Członkowie
instytutów świeckich, poza kilkoma
wyjątkami, nie żyją razem, nie prowadzą wspólnych dzieł. Utrzymują się
sami – zdolność do samodzielnego
utrzymania jest zresztą wymogiem
przyjęcia do instytutu – oraz zasadniczo
sami muszą zapewnić sobie opiekę i
utrzymanie na starość.
W Polsce działa 36 instytutów świeckich, w większości żeńskich. Działa
tylko jeden instytut męski – Instytut
Świecki Chrystusa Króla. W Instytucie
Świętej Rodziny działają natomiast dwa
autonomiczne kręgi – mężczyzn i kobiet. W sumie w instytutach świeckich
żyje w Polsce 1250 osób, z tego ok. 100
w formacji początkowej, tzn. przed
złożeniem ślubów wieczystych. Śluby,
podobnie jak w zakonach, składa się
trzy: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Świeccy konsekrowani nie rezygnują z majątku na rzecz wspólnoty,
starają się jednak zarządzać dobrami
materialnymi nie jak właściciele, ale jak
szafarze. Większe wydatki konsultują z
przełożonymi, wspierają potrzebujących. (…)
Indywidualne formy życia konsekrowanego
(…) w Polsce żyje obecnie ok. 250
dziewic konsekrowanych, niemal 300
wdów konsekrowanych i jeden pustelnik. Są to osoby działające bez struktur,
bezpośrednio podlegające biskupowi
diecezjalnemu, który odpowiedzialny
jest za ich formację i funkcjonowanie.
Nowe ruchy, nowe wspólnoty
(…) Cały czas powstają nowe formy,
nowe wspólnoty. Ta rzeczywistość jest
bardzo dynamiczna. Według statystyk
watykańskich ok. 400 wspólnot uzyskało ostatnio papieskie zatwierdzenie. Jest
to możliwe, gdy wspólnota ma już co
najmniej 170 członków, którzy złożyli
śluby zakonne. (…)
Można też zaobserwować, że w ramach
wspólnot i ruchów odnowy religijnej
powstałych po Soborze Watykańskim II,
otwartych na różne grupy ludzi – osoby
duchowne, świeckie czy całe rodziny,
powstają po pewnym czasie również
wspólnoty osób konsekrowanych, jak
np. we Wspólnocie Emmanuel czy
Chemin Neuf. (…)
Fragmenty za:
Raport KAI na 25. lecie
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE LICZBOWE WG MATERIAŁÓW Z DIECEZJI
1. Ze względu na brak danych (zaznaczono je znakiem «-»), zestawienie to nie jest pełne, ale daje już pewien ogólny obraz.
2. W Polsce jest ponad 32000 konsekrowanych (niecałe 18000 to siostry ze 105 zgromadzeń, w 2413 domach; 1254 siostry
klauzurowe z 83 klasztorów; prawie 11500 zakonników z 59 zgromadzeń, w 994 domach). Do tego trzeba doliczyć pomad
1800 osób: 1250 osób z 36 Instytutów Świeckich, 311 dziew (w tym pustelnica i 2 pusteliników) oraz 350 wdowy konsekrowane (w tym 2 wdowców i 2 pustelnice). Najwięcej konsekrowanych jest w Krakowie i obu diecezjach w Warszawie.
Archidiecezja/Diecezja

Ilość

Zgromadzenia męskie

Zgromadzenia żeńskie

Inne formy

zakony

domy

zakony

domy

wdowy

dziewice

insytuty

0
1
1
7
0
9
5
6
4
0
2
3
18

6
5
0
7
1
12
5
23
7
1
3
13
7

1
1
2
7
14
2

/wdowiec

/pustelnica

6
18
1

8
43
2

-

6
8
3

1
-

BIAŁYSTOK
BIELSKO-ŻYWIEC
BYDGOSZCZ
CZĘSTOCHOWA
DROHICZYN
ELBLĄG
EŁK
GDAŃSK
GLIWICE
GNIEZNO
KALISZ
KATOWICE
KIELCE

194
632
199
984
134
187
165
689
432
226
541
930
419

3
14
7
20
3
13
5
21
11
7
10
10
12

3
29
12
34
3
21
9
33
26
10
21
22
15

16
28
13
71
13
13
16
40
16
12
26
20
28

26
48
16
99
17
14
20
67
30
24
45
83
54

KOSZALIN-KOŁOBRZEG
KRAKÓW
(I)
LEGNICA

377
5418
262

12
36
5

22
128
22

27
84
15

41
246
28

LUBLIN
ŁOMŻA
ŁOWICZ

792
158
448

21
6
11

36
7
12

42
14
24

82
23
36

0
2
7

ŁÓDŹ
OPOLE
PELPLIN
PŁOCK
POZNAŃ
PRZEMYŚL
RADOM
RZESZÓW
SANDOMIERZ
SIEDLCE

734
813
288
284
1338
1256
438
440
486
404

17
16
12
7
19
13
10
9
9
8

24
27
18
11
36
32
15
13
13
12

32
20
11
11
36
29
18
20
21
17

68
79
23
30
106
117
50
61
48
39

59
3
6
13
13
17
11
16
1
3

15
7
8
5
7
12
3
5
5
3

/pustelinica

/pustelinik

SOSNOWIEC
SZCZECIN-KAMIEŃ
ŚWIDNICA
TARNÓW

155
615
477
1127

8
12
11
16

10
39
20
26

7
21
24
36

13
40
55
138

2
52
4
8

1
4
3
3

4
2

TORUŃ
WARMIA – OLSZTYN
WARSZAWA
(II)
WARSZAWA-PRAGA
(III)
WŁOCŁAWEK
WROCŁAW
ZAMOŚĆ-LUBACZÓW
ZIELONA GÓRA-GORZÓW
ORDYNARIAT POLOWY
METROPOLIA GRECKOKAT.
RAZEM

329
363
2365
1862
494
1484
163
291
75
29
468

11
12
37
18
11
19
4
10
1

13
25
71
30
18
44
6
23
4
994

12
16
65
66
22
37
12
21
3

30
40
162
123
47
70
20
35
20
2413

5
0
13
6
16
7
2
3
350

2
10
33
11
2
5
1
6
311

1
16
1
-

czynne

w tym

w tym

36

2325

2

2

instyt.

/pustelnica

/pustelinik

4
8
1
7

/wdowiec

poza
krajem:
ok. 3000

z ok.

32
000

czynne

58
klauzurowe

1
RAZEM:

59

czynne

992
klauzurowe

2
RAZEM:

994

28

czynne

105
klauzurowe

17
RAZEM:

122

klauzurowe

wdowców

pustelników

jest

z

88

2

1

1250

RAZEM:

pustelnice

pustelnica

osobami

2413
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MOŻE TO TEŻ TWOJE ZADANIE NA WIELKI POST

DOBRA LEKTURA NA CZAS WIELKIEGO POSTU
Maksymilian to jeden z najbardziej
popularnych świętych, znany ze swojego czynu w Auschwitz, a przecież żył w
sposób heroiczny każdego dnia.
O. prof. Zdzisław Józef Kijas wnika w
świat Maksymiliana, odkrywając wewnętrzne tajniki jego duszy, pragnienia,
emocje i tęsknoty. Koncentrując się na
wewnętrznym życiu Kolbego, wydobywa
na światło dzienne niewidzialne motywy
jego widzialnych działań. W ten sposób
maluje urzekający obraz świętości,
która nie jest czymś zewnętrznym, ale
dojrzewa w głębi człowieka.
Dzięki takiemu podejściu o. Kolbe jawi
się jako człowiek i prorok, świadomy
Bożego wezwania, odpowiedzialny za
ziarno świętości w nim zasiane.
Przewodnią myślą jest dojrzewanie
świętości rozumiane jako śledzenie
duchowego, emocjonalnego i egzystencjalnego rozwoju. Dojrzewanie świętości
jest również perspektywą, z jakiej autor

na niego patrzy. Koncentrując się na
wewnętrznym
życiu
Maksymiliana,
wydobywa na światło dzienne niewidzialne motywy jego widzialnych działań. Prezentuje dynamikę wewnętrznego życia, ukazując ziemski czas Kolbego jako harmonijny proces dojrzewania
ziarna świętości zasianego w nim – jak
w każdym innym człowieku – przez
Boga.
Dotyka zagadnienia wiary jako początku
i istoty drogi o. Maksymiliana, posłuszeństwa z niej wynikającego oraz
pokory i ufności Bogu umacniających
się w kontekście wyzwań. Podkreśla
rolę postu, który według Maksymiliana
jest, obok modlitwy, drogą do kontemplacji i doskonałości.
Fragment z notki prasowej
Wydawnictwa „Bratni Zew”,
której premiera odbyła się 25.02.2019

PIERWSZY „AREOPAG” DZIŚ! ZOBACZ PROPOZYCJĘ GODLY.COM.PL
Św. Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris missio” zapisał: „Pierwszym «areopagiem» współczesnym jest świat środków
przekazu, który jednoczy ludzkość i czyni z niej, jak to się określa, «światową wioskę». Środki społecznego przekazu
osiągnęły takie znaczenie, że dla wielu są głównym narzędziem informacyjnym i formacyjnym, przewodnikiem i natchnieniem w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych, społecznych. Przede wszystkim, nowe pokolenia wzrastają w świecie
uwarunkowanym przez mass-media. «Areopag» ten został, być może, nieco zaniedbany” (RM 37c).
To serwis internetowy dla katolików
Tu znajdziesz źródło duchowej inspiracji
i odpowiedzi na swoje pytania. W jednym miejscu gromadzimy rekolekcje,
rozważania i komentarze do Ewangelii.
Ich autorami są nasi Przewodnicy –
kapłani, świeccy ewangelizatorzy i organizacje chrześcijańskie, którzy chcą

przybliżać ludzi do Boga poprzez głoszenie Dobrej Nowiny w sieci.
Poleć nam Autora
Znasz kogoś, kto mógłby zostać Autorem na godly.com? Poleć go nam, a my
się z nim skontaktujemy! Napisz do nas
na adres: support@godly.com
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Organizujesz
wydarzenia dla katolików?
Chętnie włączamy się w akcje ewangelizacyjne i wspieramy technologicznie
wydarzenia katolickie. Jeżeli jesteś
zainteresowany współpracą, napisz do
nas na adres: pr@godly.com
Ze strony internetowej godly.com.pl

