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Wiadomość Tygodnia 
 

WOŁANIE O POMOC – KOLEJNY APEL PRZEWODNICZĄCEGO KWPZM  
 

 
 

Drodzy Współbracia, 
 
Choć mija kolejny miesiąc, w którym słowa najczęściej słysza-
ne, to pandemia, wirus, ograniczenia, ryzyko… to jednak wy-
daje się, że ta sytuacja już nas tak nie przeraża. Próbujemy 
powoli na nowo organizować naszą przyszłość. 
 
Nie chcemy jednak odwracać oczu od problemów, które dzieją 
się obok nas. Sytuacja w niektórych ośrodkach opieki nad 
ludźmi starszymi i chorymi nadal jest dramatyczna. Personel 
jest przeciążony lub chory. Brakuje rąk do zwyczajnej pracy, 
jak sprzątanie, obieranie ziemniaków, karmienie pacjentów.  
 
Bardzo dziękuję Współbraciom, którzy jako kapelani czy wo-
lontariusze zaangażowali się w pomoc. Jest ich już ok. 150. 
Ciągle jednak są braki. Proszę więc o zgłoszenie się nowych 
kandydatów.  
 
Zdajemy sobie sprawę, że jest wielu w naszych szeregach, 
którzy by chcieli ruszyć do pomocy choćby i dzisiaj, ale z racji 
obowiązków, zdrowia czy wieku nie mogą. Wiemy też, że 
obecny czas stwarza pewne ograniczenia – święcenia kapłań-
skie, sesja egzaminacyjna itd. Faktem jest też, że taka decyzja 
wiąże się z poświęceniem, bo prócz pracy trwającej 2-3 tyg. 
lub dłużej w danym ośrodku, wymagana jest po wszystkim 
dwutygodniowa kwarantanna. Przy tym trzeba się liczyć z 
ryzykiem zarażenia się.  
 
Wspierajmy nadal naszą modlitwą personel medyczny, służby 
mundurowe, chorych i ich rodziny oraz wolontariuszy. To bar-
dzo ważne i potrzebne. Miejmy równocześnie świadomość, że 

możemy uczynić jeszcze więcej – wciąż bowiem słyszymy 
konkretne wołanie – proszę o pomoc! 
 
Niech Bóg da nam pokój serca i wolność w podejmowanych 
decyzjach w odpowiedzi na to wołanie. 

o. Janusz Sok CSsR 
Przewodniczący KWPZM 

 

GDZIE I KOMU POMAGAJĄ ZAKONNICY 
 
Powoli mija miesiąc od pierwszego apelu przewodniczącego 
KWPZM o. Janusza Soka CSsR o włączenie się zakonów 
męskich w pomoc zarażonym COVID-19, a w zeszłym tygo-
dniu został skierowany kolejny tego typu apel. Pomoc ta od 
samego początku epidemii była już świadczona według wła-
snych możliwości oraz rozeznania sytuacji w terenie przez 
poszczególne zgromadzenia czy wspólnoty zakonne. Obecnie 
też część zakonników, którzy już świadczyli pomoc zwłaszcza 
w miejscach występowania zakażeń, jest na obowiązkowej 
kwarantannie. 
 
Z danych zebranych na dzień 18.05.2020 roku przez sekreta-
riat KWPZM, nie licząc inicjatyw oddolnych parafii i domów 
zakonnych czy zwykłego duszpasterstwa i pracy, jaką zakon-
nicy wykonują na co dzień, wynika że obecnie w różnego ro-
dzaju pomoc bezpośrednią zaangażowanych jest ponad 150 
zakonników. Cały czas też sekretariat KWPZM jest w kontak-
cie ze sztabami kryzysowymi w różnych miejscach i na bieżą-
co stara się zaradzić pojawiającym się potrzebom. 

http://www.zyciezakonne.pl/
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Pomoc w ZOL-ach, DPS-ach 
 
Najwięcej placówek, gdzie angażują się zakonnicy jest w wo-
jewództwie śląskim. Są to zwłaszcza DPS-y w Czernichowie, 

Lublińcu oraz Częstochowie, gdzie zaangażowanych było i jest 
21 zakonników. W Czernichowie 10 zakonników: 2 Francisz-

kanów (OFMConv Kraków), 5 Saletynów, 4 Kapucynów (Kra-
ków). W Lublińcu 9 zakonników: Misjonarz Krwi Chrystusa, 2 
Salwatorianów, 2 Kombonianów i Karmelita (Kraków) oraz 3 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej a także 6 młodych 
świeckich wolontariuszy ze wspólnoty oblackiej „Niniwa”. W 
DPS-ie w Częstochowie zaangażował się Benedyktyn z Tyń-
ca. 
 
Pod względem ilości świadczonej pomocy drugim miejscem 
jest województwo małopolskie, gdzie zaangażowanych jest 
19 zakonników. W DPS-ie w Bochni: 6 Dominikanów, a w 

DPS-ach w Krakowie 13 zakonników: 12 Salezjanów (Kraków) 
oraz Franciszkanin (OFMConv). 
 
Trzecim miejscem posługi zakonników jest województwo dol-
nośląskie, gdzie zaangażowało się 16 zakonników. Są to 

DPS-y w Legnickim Polu i Świdnicy oraz ZOL w Jeleniej Gó-
rze. Do DPS-u w Legnickim Polu zostało skierowanych w 
zeszłym tygodniu 4 zakonników: Franciszkanin (OFM Kraków 
Bernardyn), Franciszkanin (OFM Kraków Reformat), Benedyk-
tyn z Tyńca, Misjonarz Oblat MN oraz Misjonarz Krwi Chrystu-
sa. Do DPS-u w Świdnicy 2 zakonników: Misjonarz Oblat MN i 
Pijar, a w ZOL-u w Jeleniej Górze posługiwało czy posługuje 9 
zakonników: 6 Franciszkanów (OFMConv Kraków) oraz 3 
Pijarów. 
 
Sporo przedstawicieli męskich wspólnot zakonnych angażuje 
się także w województwie wielkopolskim, gdzie pomaga 10 
zakonników. W DPS-ach w Kaliszu 7 zakonników: 2 Kapucy-

nów (Kraków), 2 Benedyktynów z Lubinia, Orionista, Klaretyn, 
Kapucyn (Warszawa). Dodatkowo w DPS-ie w Wieleniu 3 
zakonników: Franciszkanie (OFM Poznań). 
 
Zakonnicy angażują się także w województwie podkarpac-
kim, gdzie pomoc świadczyło lub świadczy 7 zakonników. W 

DPS-ie w Stalowej Woli 6 zakonników: 3 Kapucynów (Kraków) 
i 3 Albertynów a w ZOL-u w Tarnobrzegu Dominikanin. W 
województwie mazowieckim pomocą w ZOL-u Caritas służy 4 
zakonników: 2 Jezuitów, Bonifrater oraz Misjonarz (CM). 
Podobnie w województwie kujawsko-pomorskim posługuje 2 
zakonników, pracując w ZOL-u Serafitek w Toruniu. Dodat-
kowo w najbliższym czasie w województwie lubelskim, w 
Zamościu w DPS-ie Serafitek rozpocznie posługę 1 zakonnik, 

Misjonarz Krwi Chrystusa. 
 
Zakonnicy pełnią posługę zarówno kapelańską czy ratowników 
medycznych, jak i opiekują się chorymi zakażonymi COVID-19 
w następujących szpitalach: w Wolnicy, Kielcach, Krakowie, 
Bytomiu, Trzebnicy i Warszawie. Wśród tej 9 osobowej grupy 

jest: 2 Kapucynów i Salwatorianin (Wolnica); 2 Kapucynów 
(Kielce); Saletyn (Kraków), Kapucyn (Bytom), Salwatorianin 
(Trzebnica) i Redemptorysta (Warszawa). 
 

Inne rodzaje pomocy 
 
Zakonnicy obsługują także izolatoria dla chorych, którzy nie 
mogą przeżyć kwarantanny we własnych domach. Tak jest 
m.in. w Kokotku i Bodzanowie, gdzie 8 Misjonarzy Oblatów 
MN, obsługuje 70 miejsc. W Kokotku angażują się także w 
pobieranie wymazów i koordynowanie opieki nad zakonnymi 

wolontariuszami posługującymi w DPS-ach w Lublińcu, a 
przebywającymi w Oblackim Centrum Młodzieżowym w Kokot-
ku. Podobne izolatoria funkcjonują w Harmężach i Kalwarii 
Pacławskiej u Franciszkanów (OFMConv-Kraków). 
 
Pomocy doznaje personel medyczny nie tylko w miejscach 
posługi, dzięki wsparciu niesionemu przez wolontariuszy, ale 
przez udostępnienie miejsc noclegowych, gdy nie może wrócić 
do swoich domów: Paulini (Jasna Góra), Franciszkanie (OFM 
Wejherowo), a inni zaopatrują szpitale, hospicja, ZOL-e i DPS-
y w potrzebne artykuły ochrony osobistej: Werbiści (szpital w 
Ostródzie i DPS w Ełku), Misjonarze Oblaci MN (domy w całej 
Polsce), Dominikanie (DPS w Bochni). Widoczne jest zaanga-
żowanie parafian w zakonne inicjatywy szycia maseczek (Mi-
sjonarze Oblaci MN – Kodeń; Benedyktyni – Tyniec, Francisz-
kanie OFMConv – Legnica i Lwówek Śląski) oraz pomoc w 
zakupach i dostarczanie posiłków (Misjonarze Oblaci MN – 
Gorzów Wielkopolski i Kodeń, Franciszkanie OFMConv – 
Pieńsk; Salwatorianie – Trzebinia, Dominikanie – Gdańsk). 
Dodatkowo zakonnicy angażują się akcję adopcji medyka 
(Franciszkanie OFMConv-Kraków) czy strażacy medykom (2 
Benedyktynów z Tyńca). 
 
Męskie wspólnoty życia konsekrowanego nie zapominają 
również o potrzebujących i ubogich, jak to czyni np. 18 Kapu-
cynów (Kraków), 13 Misjonarzy-CM (Bydgoszcz), 3 Francisz-
kanów (OFMConv-Kraków), oblacka Wspólnota Dobrego Pa-
sterza (Katowice) a także liczni Kapucyni (Warszawa). 
 
W sumie 17 zakonników zaangażowanych jest w pomoc psy-
chologiczno-duchową w ramach dyżurów przy telefonie w 
Poznaniu (2 Misjonarze Oblaci MN), Warszawie (Misjonarz 
Oblat MN) i Krakowie (8 Salwatorianów, 3 Pallotynów z pro-
wincji w Warszawie i Poznaniu, Misjonarz Oblat MN, Kanonik 
Regularny i Misjonarz-CM). Wiele miejsc uruchomiło także 
parafialne i klasztorne telefoniczne numery pomocowe (Maria-
nie, Dominikanie). 
 

Współpraca międzyprowincjalna i międzyzakonna 
 
W miejscach świadczonej przez zakonników pomocy powstają 
wręcz międzyprowincjalne i międzyzakonne wspólnoty. W 
Kokotku i Lublińcu: 3 Misjonarze Oblaci MN, 2 Salwatorianów, 
2 Kombonianów, Misjonarz Krwi Chrystusa i Karmelita (Kra-
ków). W Czernichowie: 2 Franciszkanów (OFMConv), 4 Sale-
tynów i 4 Kapucynów (Kraków). W Jeleniej Górze: 6 Francisz-
kanów (OFMConv) i 3 Pijarów. W Legnickim Polu: Franciszka-
nin (OFM Bernardyn), Franciszkanin (OFM Reformat), Bene-
dyktyn z Tyńca, Misjonarz Oblat MN. W Świdnicy: Misjonarz 
Oblat MN i Pijar. W Kaliszu: 2 Kapucynów (Kraków), 2 Bene-
dyktynów z Lubinia, Orionista, Klaretyn i Kapucyn (Warszawa). 
W Stalowej Woli: 3 Kapucynów (Kraków) i 3 Albertynów. W 
Krakowie: 12 Salezjanów (Kraków) i Franciszkanin (OFM-
Conv). W Warszawie: 2 Jezuitów, Bonifrater i Misjonarz (CM). 
 
Biorąc pod uwagę poszczególne zgromadzenia w bezpośred-
nim zaangażowaniu, o którym sekretariat KWPZM został poin-
formowany, pomoc ta wygląda następująco: Kapucyni-Kraków 
(32), Misjonarze Oblaci MN (17 + 6 wolontariuszy ze wspólno-
ty młodzieży „Niniwa”), Misjonarze-CM (15), Franciszkanie 
OFM-Conv-Kraków (12), Salezjanie-Kraków (12), Salwatoria-
nie (12), Dominikanie (7), Saletyni (6), Franciszkanie OFM-
Poznań (5), Pijarzy (4), Benedyktyni-Tyniec (4), Albertyni (3), 
Benedyktyni-Lubiń (2), Jezuici-Warszawa (2), Kombonianie 
(2), Misjonarze Krwi Chrystusa (2), Bonifratrzy (1), Francisz-
kanie OFM-Bernardyni Kraków (1), Franciszkanie OFM-
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Reformaci Kraków (1), Karmelici-Kraków (1), Kanonicy Regu-
larni (1), Klaretyni (1), Kapucyni-Warszawa (1), Orioniści (1), 

Pallotyni-Warszawa (2), Pallotyni-Poznań (1), Redemptoryści 
(1).                                                     Sekretariat KWPZM   

 
 

 

  Wiadomości krajowe  
 
 

 

NA JASNEJ GÓRZE I KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ ŚWIĘTOWANIE 
100 URODZIN ŚW. JANA PAWŁA 

 

 
 

JASNA GÓRA 
 
Mszą św. pod przewodnictwem przeło-
żonego generalnego Zakonu Paulinów, 
z udziałem przedstawiciela Prezydenta 
RP na Jasnej Górze zainaugurowano 
dwudniowe obchody 100. rocznicy uro-
dzin Jana Pawła II. – Jasnogórski papież 
pokazał łączność Maryi z Narodem i tu 
chcemy uczyć się odpowiedzialności za 
każdego człowieka, za Kościół i Polskę 
– mówił o. Arnold Chrapkowski. 
Przypomniał, że na Jasnej Górze nieu-
stannie brzmią papieskie słowa zawie-
rzenia „Totus Tuus” i to był program 
życia Jana Pawła II. – Wyraził to mocno 
w swoim testamencie spisanym w 
1979r. pisząc o śmierci: nie wiem kiedy 
ona nastąpi, ale tak, jak wszystko, rów-
nież i tę chwilę oddaję Matce mojego 

Mistrza Totus Tuus. W tych rękach mat-
czynych zostawiam wszystko i wszyst-
kich, z którymi związany byłem przez 
życie i powołanie, w tych rękach zosta-
wiam nade wszystko Kościół a także mój 
Naród i całą ludzkość – zauważył ka-
znodzieja. 
 
Podkreślał, że tej Maryjnej pobożności, 
tego zawierzenia, Jan Paweł II uczył się 
od młodzieńczych lat w maryjnych sank-
tuariach, w Kalwarii Zebrzydowskiej i na 
Jasnej Górze. 
O. Chrapkowski przypomniał, że Jan 
Paweł II pielgrzymował na Jasną Górę 
jako uczeń i student, jako kapłan i bi-
skup, a w końcu jako papież. – Wiele 
czasu tu spędzał na modlitwie, ale i 
nauczał, zapraszając i zachęcając do 
zawierzenia swojego życia Bogu przez 
Maryję – mówił paulin. Dodał, że sam 

Jan Paweł II podkreślał w 1979 r., że 
jest człowiekiem zawierzenia i nauczył 
się nim być tutaj. 
 
O. Generał zaznaczał, że „każdy z nas 
nosi w swym sercu bliskie słowa Jana 
Pawła II, kierowane do Polaków, do 
młodych, do chorych, pokrzywdzonych”. 
– One mają nas inspirować do konkret-
nego działania, on przemawia do nas 
także po śmierci i woła nie lękajcie się, 
otwórzcie drzwi Chrystusowi – podkre-
ślał o. Chrapkowski. 
We Mszy św. udział wziął m.in. Adam 
Kwiatkowski, szef Gabinetu Prezydenta 
RP, który odczytał list prezydenta An-
drzeja Dudy, z okazji 100. rocznicy uro-
dzin św. Jana Pawła II. „Jego nauczanie 
oraz osobiste świadectwo życia wciąż 
poruszają serca i umysły milionów ludzi 
na całym świecie, nadal są inspiracją dla 
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wielu inicjatyw religijnych, społecznych, 
naukowych i kulturalnych. Integracja 
europejska i zakończenie zimnej wojny, 
rozwój dialogu ekumenicznego oraz 
namysł nad etycznymi podstawami 
nowoczesnej gospodarki, polityki i 
współpracy międzynarodowej, to tylko 
wybrane dziedziny, w których św. Jan 
Paweł II położył wybitne i trwałe zasługi” 
– napisał polski prezydent.  

Za: www.deon.pl  
 
W przededniu 100. urodzin św. Jana 
Pawła II Telewizja Polska zorganizowała 
koncert poświęcony pamięci papieża 
Polaka pt. „Cała Polska śpiewa dla św. 
Jana Pawła II”. 
 
Występy gwiazd polskiej estrady były 
transmitowane z pięciu miejsc, szcze-
gólnie związanych z Janem Pawłem II: 
Wadowic, Krakowa, Jasnej Góry oraz 
Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. 
 
W bazylice na Jasnej Górze wystąpili: 
Justyna Steczkowska, Piotr Cugowski i 
Andrzej Lampert, a także Chór Filhar-
monii Częstochowskiej „Collegium Can-
torum”. Wejścia z Jasnej Góry prowadzi-
ła prezenterka Marta Manowska. 
 
Zabrzmiały utwory: „Czarna Madonna” w 
wykonaniu Justyny Steczkowskiej (au-
torka pieśni – Alicja Gołaszewska); „Ave 
Maria” odśpiewane przez Andrzeja 
Lamperta; „Trudno nie wierzyć w nic” w 
wykonaniu Piotra Cugowskiego. Chór 
Filharmonii Częstochowskiej „Collegium 
Cantorum” pod dyr. Janusza Siadlaka 
wykonał pieśń – kompozycję Marcina 
Pospieszalskiego „Przykazanie miłości”. 
 
We wszystkich pięciu miejscach za-
brzmiały ulubione pieśni Jana Pawła II 
oraz utwory związane z Jego pontyfika-
tem w wykonaniu gwiazd polskiej estra-
dy. Podczas koncertu wystąpili m.in.: 
Anna Wyszkoni, Natalia Kukulska, Golec 
uOrkiestra, Kamil Bednarek, Andrzej 
Piaseczny, Ryszard Rynkowski oraz 
Sound&Grace. Koncert ze studia w 
Warszawie poprowadził prezenter To-
masz Wolny. Wszyscy artyści odśpiewali 
wspólnie ulubioną pieśń Jana Pawła II – 
Barkę. 
 
Zwieńczeniem całego koncertu było 
błogosławieństwo z Jasnej Góry, które-
go udzielił o. Arnold Chrapkowski, gene-
rał Zakonu Paulinów. Tuż przed błogo-
sławieństwem mówił: „Św. Jan Paweł II 
uczył nas tu, na Jasnej Górze, co to 
znaczy być człowiekiem zawierzenia. 
Papieskie ‚Totus Tuus’ – ‚Cały twój 
Maryjo’, to program życia Jana Pawła. 
Dzięki bezgranicznemu zaufaniu Bogu i 
Maryi papież Polak kruszył granice ludz-
kich serc i systemów politycznych. 

Wskazania, które nam zostawił, niech 
będą pomocą w stawianiu czoła tym 
wszystskim wyzwaniom, przed którymi 
stoimy. Św. Jan Paweł II był dla nas 
wszystkich duchowym przewodnikiem, 
był ojcem i bratem. Teraz jest naszym 
orędownikiem przed Bogiem. Przyzywa-
jąc wstawiennictwa Jasnogórskiej Maryi 
Królowej Polski i św. Jana Pawła II, 
prośmy Miłosiernego Boga, aby oddalił 
od nas i całego świata wszelkie zło i 
niebezpieczeństwo, a nam wszystkim 
dał siłę i moc do przetrwania tych trud-
nych chwil, których teraz doświadczamy. 
Niech Boże błogosławieństwo nam 
wszystkim towarzyszy”. 
 
Jasnogórską cześć koncertu poprowa-
dziła Marta Manowska, która w rozmo-
wie dla Radia Jasna Góra powiedziała: 
„To jest ogromny zaszczyt być tutaj, bo 
to miejsce szczególnie ważne dla na-
szego ukochanego papieża, dla nasze-
go św. Jana Pawła II. Kilka miejsc w 
Polsce, ale jesteśmy dzisiaj wszyscy 
razem. Takie są okoliczności, że tylko w 
taki sposób mogliśmy dzisiaj śpiewać 
dla Jan Pawła II. Przepiękne wykonania: 
‘Czarna Madonna’, ‘Ave Maria’, bo 
gdzie, jeżeli nie na Jasnej Górze powin-
ny zabrzmieć właśnie takie utwory. Wie-
rzę, że dzisiaj wszyscy oddamy cześć 
papieżowi, ale wierzę też, że On dzisiaj 
tutaj z nami będzie”. 
Z ramienia Jasnej Góry za organizację 
koncertu odpowiadał o. Waldemar Pa-
stusiak, kustosz sanktuarium. 

Za: www.jasnagora.com 
 

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 
 
 – Nie ustawajmy w modlitwie, o którą 
prosił św. Jan Paweł II, jak sam tutaj 
powiedział: Nie ustawajcie w modlitwie, 
„nie samym chlebem żyje człowiek”.  
 

 
 
Do nieba nie idzie się dlatego, że karmi 
się ziemskim chlebem, do nieba idzie się 
dlatego, że karmimy się Chlebem Eu-
charystycznym, Słowem Bożym i modli-
twą – mówił podczas dziękczynnych 
uroczystości za życie i pontyfikat Świę-
tego Pielgrzyma Kalwaryjskiego o. dr 
Konrad Cholewa OFM, kustosz sanktua-

rium. W dzień 100. rocznicy urodzin 
Świętego Papieża w kalwaryjskim sank-
tuarium głównym punktem obchodów 
jubileuszu była południowa Eucharystia. 
Na początku modlitwy ojciec Konrad 
wprowadził zgromadzonych w przeży-
wanie liturgii. Przywołał słowa papieża 
Franciszka z porannej Eucharystii o tym, 
że w „osobie Jana Pawła II Pan Bóg 
nawiedził swój lud”. 
 
– Ile razy także ta kalwaryjska ziemia 
została nawiedzona i uświęcona przez 
Karola Wojtyłę, a później Jana Pawła 
Wielkiego. Dziś i my także w naszej 
wspólnocie kalwaryjskiej chcemy Panu 
Bogu podziękować za to święte nawie-
dzenie. (…) Chcemy Panu Bogu podzię-
kować za to, że dzięki św. Janowi Paw-
łowi II cały świat usłyszał także o Pol-
skiej Jerozolimie, ale chcemy podzięko-
wać także Jemu samemu – św. Janowi 
Pawłowi II za to, że rozumiał Kalwarię. 
Dziękujemy za Jego testament tu zo-
stawiony, a w nim wezwanie do nieu-
stannej modlitwy. 
 
Następnie kustosz przywitał wszystkich 
modlących się i zachęcił, by nie był to 
tylko czas wspominania i podziwiania, 
ale przede wszystkim by była to „lekcja 
człowieczeństwa, podejścia do drugiego 
człowieka i do spraw Bożych, lekcja 
wzrostu w miłości, której mamy uczyć 
się nadal od św. Jana Pawła II.” 
 
Homilię wygłosił Ks. Wiesław Cygan, 
proboszcz i dziekan kalwaryjskiego 
dekanatu. W pierwszych słowach odwo-
łał się do trudnych doświadczeń, jakie 
towarzyszyły rodzinie Wojtyłów. 
 
– To jest dla nas dzisiaj apostolstwo, a 
zarazem i apel do wszystkich rodzin, by 
kiedy znajdą się w tak trudnej sytuacji, 
wracać do tej chwili: tam, gdzie matka 
rodziła, ojciec z synem wyśpiewywał 
wszystkie wezwania Litanii Loretańskiej, 
aby Maryja wypraszała potrzebne łaski. 
Kapłan przywołał postaci rodziców Świę-
tego, których proces beatyfikacyjny 
rozpoczął się 7 maja w bazylice Ofiaro-
wania NMP w Wadowicach. 
 
Następnie odwołał się do początków 
życia i rozwoju duchowego młodego 
Karola i przywołał papieskie wspomnie-
nia Jana Pawła II na temat Wadowic i 
sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
 
– Jakże trzeba Bogu dziękować, że Bóg 
na pozwolił żyć na tej ziemi. (…) Szu-
kamy wielkiej świętości, zadajemy sobie 
pytania: Skąd taki człowiek się znalazł? 
Na tej drodze do świętości, można po-
wiedzieć – źródło biło w Kalwarii. 
 

http://www.deon.pl/
http://www.jasnagora.com/
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://kalwaria.eu/aktualnosc/kalwaryjskie-jubileusze-2012-roku&psig=AOvVaw3SXAQbXmYveopcACAuPUw_&ust=1589966232895000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDRnPbLv-kCFQAAAAAdAAAAABAE
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Kaznodzieja przypomniał, że papież 
wiele razy wracał do modlitwy w Kalwarii 
i spotkań z pielgrzymami, oraz mówił, że 
„tutaj się wszystko rozwiązywało, na 
dróżkach, w samotności i w ciszy.” Swo-
ją wdzięczność papież okazywał miesz-
kańcom miasta i okolic oraz nawiedzają-
cym sanktuarium. Przypomniał także 
drugą pielgrzymkę do sanktuarium i 
papieskie słowa z tamtego czasu. 

– Dzisiaj jesteśmy już w innej sytuacji, 
kiedy my pielgrzymujemy, a On cieszy 
się chwałą nieba i możemy przez Jego 
pośrednictwo, w naszych sprawach 
radosnych i trudnych, zwracać się – 
dziękować i prosić o światło Ducha 
Świętego we wszystkim, co czynimy. 
(…) Jeżeli pójdziemy drogą, którą wyty-
cza św. Jan Paweł II, zobaczymy, że 

zwycięstwo przyjdzie przez Maryję – 
zakończył kapłan. 
 
We Mszy świętej wzięli udział przedsta-
wiciele władz samorządowych oraz 
instytucji z terenu gminy, poczty sztan-
darowe, a także pielgrzymi przybyli do 
bazyliki.o. Tarsycjusz Bukowski OFM | 
Biuro Prasowe Sanktuarium 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ŚW. ANDRZEJU BOBOLO, RATUJ 
 
Wierzymy, że obaj: św. Andrzej Bobola i kard. Wyszyński pa-
trzą z nieba na nasze zmagania – mówił metropolita warszaw-
ski w sanktuarium na Mokotowie. 
 
Głównym obchodom ku czci patrona Polski i metropolii war-
szawskiej w sanktuarium św. Andrzeja Boboli 16 maja prze-
wodniczył kard. Kazimierz Nycz. W sanktuarium św. Andrzeja 
Boboli na warszawskim Mokotowie, które ma charakter naro-
dowy, spoczywają zachowane w całości relikwie tego męczen-
nika. Tegoroczna uroczystość przypadła w czasie pandemii 
koronawirusa. 
 
– Spotykamy się w trudnych czasach. Pragniemy za wstawien-
nictwem św. Andrzeja Boboli modlić się do Boga o powstrzy-
manie pandemii – mówi ojciec Waldemar Borzyszkowski SJ, 
proboszcz parafii i kustosz sanktuarium na warszawskim Mo-
kotowie, przypominając, że w latach 1625-1629, kiedy Wilno 
nawiedziło kilka niezwykle groźnych epidemii, św. Andrzej wraz 
z innymi kapłanami nieśli opuszczonym i porzuconym ludziom 
swą ofiarną duchową i materialną pomoc”. 
 
Kustosz sanktuarium przypomniał słowa Jana Pawła II o mę-
czenniku, wypowiedziane na Placu św. Piotra do wiernych 
zgromadzonych na modlitwie Anioł Pański, 29 maja 1988 roku: 
„W roku 1938 byłem naocznym świadkiem powrotu męczenni-
ka do ojczyzny. Albowiem jego trumna, jego relikwie wracały 
do Polski poprzez różne miasta, między innymi Kraków, zanim 
dotarły do Warszawy. I pamięć tego spotkania ze świętym 
męczennikiem pozostaje dla mnie niezatarta. Kiedy zapozna-
łem się z jego życiorysem, z okolicznościami jego śmierci oraz 
z losami pośmiertnymi, jeszcze bardziej przejrzysty stał się dla 
mnie ten znak, jakim jest święty Andrzej Bobola”. 
 
– Módlmy się o ustanie epidemii i jej skutków, ale módlmy się 
także byśmy w tym trudnym czasie zdali egzamin z miłości, tak 
jak zdał go św. Andrzej Bobola – powiedział na początku Mszy 
św. kard. Kazimierz Nycz. 
 
Przychodzimy do tego, któremu nieobce było spotkanie z epi-
demią. Wiele mamy do powiedzenia Panu Bogu w tym szcze-
gólnie trudnym roku i w odpuście w czasie pandemii. Wielora-
kie są konsekwencje tego, co przeżywamy dla naszej wiary, 
wolności, życia naszych rodzin. Nasze lęki, obawy i strach 
chcielibyśmy Panu Bogu wypowiedzieć z wielką ufnością i 
nadzieją. Potrzebujemy ożywczych słów Ewangelii. Trzeba 
byśmy wsłuchali się w słowo Boże, które kieruje do nas Bóg, a 
jednocześnie trzeba wpatrywania się w męstwo św. Andrzeja 
Boboli i jego odwagę aż do męczeństwa – mówił w homilii 
kard. Kazimierz Nycz. – W tej liturgii Pan Bóg mówi nam prze-
de wszystkim o jedności, słyszymy fragment modlitwy Pana 
Jezusa z Wieczernika: „Ojcze, spraw, aby byli jedno”. Stawia 

nam wzór jedności, którą jest Trójca Święta. Możemy powie-
dzieć, że modli się za nas, bo my jesteśmy tymi, którzy dzięki 
wierze apostolskiej należymy do Chrystusa. Św. Paweł w Li-
ście do Koryntian upomina nas jeszcze wyraźniej, abyśmy byli 
w zgodzie ze wszystkimi i aby nie było między nami podziałów. 
Brak tej mądrej jedności widać także dziś, czasem w Kościele, 
w ojczyźnie, w Europie i świecie, także w czasie pandemii.  
 

 
 
Gdyby w miejsce imion Apollosa, Kefasa podstawić inne na-
zwiska i imiona, mielibyśmy współczesną wersję Listu do Ko-
ryntian, o tej samej jedności między Bogiem i ludźmi – mówił 
metropolita warszawski, upominając się o jedność zwłaszcza w 
czasie epidemii: z lekarzami, chorującymi górnikami, ludźmi 
tracącymi pracę, bezdomnymi czy uchodźcami. – W takich 
trudnych momentach ujawniają się czasem także słabości: 
zaczyna działać diabeł, pojawiają się pęknięcia w jedności 
między człowiekiem a Bogiem, ale jeszcze bardziej między 
ludźmi. Dlatego z tego miejsca, od relikwii św. Andrzeja Boboli, 
wszyscy musimy się upominać o samotnych i chorych, o ludzi 
cierpiących na inne choroby, by nie kazano im czekać na tro-
skę do końca pandemii. Musimy upominać się o służbę zdro-
wia, dziękując im za trudną, pełną poświęcenia pracę i broniąc 
ich przed wszelkim ostracyzmem. Musimy upominać się o 
górników i Śląsk. 
 
Metropolita warszawski podkreślał, że tak jak św. Andrzej Bo-
bola, do chorych szli nie bacząc na swoje zdrowie misjonarze, 
kapłani w Dachau, czy brat świętego Jana Pawła II, Edmund, 
który pracował wśród chorych na tyfus w szpitalu w Bielsku 
Białej. (…) 
 
Wspomniał też o podobieństwie między św. Andrzejem Bobolą, 
a kard. Stefanem Wyszyńskim, którego beatyfikacja została 
przesunięta z powodu pandemii koronawirusa. (..) 
                                                         Za: www.warszawa.gosc.pl     

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.warszawa.gosc.pl/
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ZMARŁA CZWARTA ZAKONNICA  
Z KLASZTORU W CHEŁMNIE 

 
Zmarła czwarta zakonnica z klasztoru 
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a 
Paulo w Chełmnie chora na COVID-19 – 
poinformowała w środę PAP rzecznik 
prasowa jednoimiennego szpitala za-
kaźnego w Grudziądzu Izabela Hirsch-
Lewandowska. 
 
Ministerstwo Zdrowia w porannym ko-
munikacie poinformowało 94-letniej 
kobiety hospitalizowanej w szpitalu w 
Grudziądzu. 
 
„Regionalny Szpital Specjalistyczny im. 
dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu z 
przykrością informuje o śmierci jednej 
pacjentki, u której potwierdzono zakaże-
nie COVID-19. To kobieta w wieku 94 
lat, przetransportowana do naszej lecz-
nicy z Chełmna” – poinformowała Hir-
sch-Lewandowska. Pytana przez PAP 
czy zmarła jest siostrą zakonną z klasz-
toru w Chełmnie, rzecznik prasowa 
potwierdziła taką informację. 
 

„To siostra zakonna. Dotychczas w 
naszym szpitalu zmarły cztery zakonnice 
z Chełmna” – dodała Hirsch-
Lewandowska. 
 
Pozostałe siostry zakonne hospitalizo-
wane w szpitalu w Grudziądzu z powodu 
COVID-19 są w stanie od dobrego po 
średnio-ciężki. Nie wymagają jednak w 
tym momencie podłączenia do respirato-
ra. 
 

 
Przed dwoma tygodniami stwierdzono, 
że zakażona jest zakonnica z chełmiń-
skiego klasztoru, która pracowała w 
Nowym Szpitalu w Świeciu. Krótko po-
tem okazało się, że zakażone są rów-
nież inne osoby – 41 sióstr, ksiądz i 
osoba świecka pracująca w klasztorze, a 
także czterech pracowników prowadzo-

nego przez zgromadzenie domu pomocy 
społecznej, w którym przebywają osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną. 
PAP informowała 4 kwietnia o śmierci 
79-letniej siostry zakonnej. Kolejne dwie 
ofiary COVID-19 to 85-letnia siostra 
zakonna, która do szpitala w Grudziądzu 
została przetransportowana z izolato-
rium w Ciechocinku, a także 98-letnia 
zakonnica. 
 
W DPS-ie w Chełmnie prowadzonym 
przez zgromadzenie św. Wincentego a 
Paulo przebywają osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną. Badania nie 
stwierdziły zakażenia koronawirusem u 
pensjonariuszy. 
 
„Ponowne testy potwierdziły, że nikt z 
pensjonariuszy DPS-u nie został zaka-
żony koronawirusem. Zdjęte zostały już 
także kwarantanny, więc opieka w tym 
miejscu odbywa się według normalnego 
trybu, oczywiście ze wszelkimi obo-
strzeniami wynikającymi ze stanu epi-
demii” – powiedział PAP starosta cheł-
miński Zdzisław Gamański. 

Za: www.gosc.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

POMOC SIÓSTR I BRACI DOMINIKANÓW PRZYNIOSŁA EFEKTY 
 
Pacjenci z oddziału dla psychicznie chorych, mimo tego, że 
trafił do nich koronawirus, nie zaraziło się. W bocheńskim Do-
mu Opieki Społecznej udało się całkowicie wygasić ognisko 
koronawirusa. Jak informuje Radio eM, od mieszkańców bo-
cheńskiego DPS już po raz drugi pobrano wymaz, którego 
wynik okazał się negatywny. Chęć niesienia im pomocy wyrazi-
ło dziesięć siostry i bracia dominikanie, jeden kapłan i dwie 
wolontariuszki świeckie, studentki pielęgniarstwa UJ. 
 
„Walka trwająca przez okres kilkudziesięciu dni, pomoc wielu 
ludzi dobrej woli przyniosła efekty. Dzisiaj możemy powiedzieć, 
że zaangażowanie tych ludzi spowodowało, że 29 osób z od-
działu dla psychicznie chorych, mimo tego, że trafił do nich 
koronawirus, nie zaraziło się. Dziękuję wszystkim ludziom, 
którzy zaangażowali się i pomagali” – powiedział starosta bo-
cheński Adam Korta, cytowany przez Radio eM. 
  
Walka z koronawirusem w Domu Pomocy Społecznej w Bochni 
trwała od początku kwietnia. COVID-19 wykryto u części pa-
cjentów i personelu. Zabrakło wówczas rąk do pracy, a na apel 
starosty bocheńskiego odpowiedziały siostry dominikanki. Były 
wolontariuszkami od Wielkiego Piątku; dzień później dołączył 
do nich misjonarz ks. Piotr Dydo-Rożniecki. W pomoc włączyły 
się także dwie studentki drugiego roku pielęgniarstwa Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego – Weronika Kucharczyk z Turzy k. Rze-
piennika Strzyżewskiego i Karolina Kubowicz z Ożarowa pod 

Wieluniem, która spędziła w ośrodku 2 tygodnie. Jak podaje 
Radio eM, „przez cały czas wspierali ich w opiece nad podo-
piecznymi ratownicy medyczni: Sebastian, Tomek i Mateusz”. 
W akcję pomocy podopiecznym DPS włączyli się także ojcowie 
dominikanie. 
 

 
 
Po zakończonej akcji siostry odbyły dwutygodniową izolację i 
udały się do swoich domów zakonnych. Ks. Piotr Dydo-
Rożniecki również zakończył kwarantannę i będzie czekał na 
możliwość powrotu do Kazachstanu. Siostry oraz ksiądz zostali 
dwukrotnie przebadani na obecność koronowirusa, każdora-
zowo wynik był negatywny                               Za: www.deon.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SALETYNI POMAGALI W DOMU 
POMOCY SPOŁECZNEJ CZERNICHOWIE 
 
W gronie zakonników, którzy odpowie-
dzieli na apel przewodniczącego 

KWPZM w Polsce o. Janusza Soka 
CSsR z 20 kwietnia znalazło się także 
ośmiu saletynów. 1 maja pięciu z nich 
rozpoczęło pracę w ośrodku w Czerni-
chowie, którą zakończyli w niedzielę 17 
maja.  

– Do naszych codziennych obowiązków 
należała pielęgnacja chorych, rozdawa-
nie posiłków, karmienie osób, które nie 
mogły zjeść samodzielnie, w wolnym 
czasie pomoc w sprzątaniu pomieszczeń 
– wszystko, co tylko trzeba było zrobić – 

https://www.zyciezakonne.pl/wp-content/uploads/2020/05/gosc.pl_-5.jpg
https://www.radioem.pl/doc/6302776.Udalo-sie-calkowicie-wygasic-ognisko-zakazenia-w-bochenskim-DPS
http://www.deon.pl/
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wyjaśnia jeden z młodych saletynów. –
Natomiast obsługą kuchni, czyli przygo-
towywaniem i porcjowaniem posiłków 
zajmowaliśmy się z księdzem prefektem 
we dwóch – dodaje kleryk.  
 
Razem z saletynami w tym samym cza-
sie w ośrodku pracowali żołnierze WOT 
ze 133 batalionu lekkiej piechoty z Cie-
szyna, Grupa Beskidzka GOPR, bracia 
kapucyni, pielęgniarki i ratownik me-
dyczny, strażak z PSP i wolontariusze.  
 
– Z satysfakcją obserwuję, że moi młod-
si współbracia świetnie radzą sobie w 
niełatwych warunkach. Nauka, jaką 
odebrali w nowicjacie czy w seminarium, 
opiekując się starszymi współbraćmi 
teraz procentuje. To, co na początku 
było trudne, to warunki podwyższonego 
reżimu sanitarnego: konieczność pracy 
w szczelnych kombinezonach, przyłbi-
cach, często zmienianych maseczkach, 
dokładna dekontaminacja – ale po 
dwóch dniach wszyscy nabraliśmy 
wprawy – wyjaśnia ksiądz prefekt. 

Saletyni przed wyjściem z ośrodka zo-
stali przebadani na obecność koronawi-
rusa, teraz odbywają tygodniową kwa-
rantannę, po której również przejdą 
konieczne testy. 
 

 
 
– Szczerze się ucieszyłem się, kiedy 
rektor seminarium zadzwonił do mnie z 
informacją, że swoją gotowość do pod-
jęcia wolontariatu zgłosiło sześciu klery-
ków, diakon i dwóch księży z ekipy for-
matorów. Dla mnie to znak tego, że nie 
muszę mieć obaw o poziom naszej 
formacji zakonnej, jeśli klerycy rozumie-
ją, że Panu Jezusowi nie służy się tylko 
przy ołtarzu, lecz także przy łóżku czło-

wieka chorego i bezradnego – mówi ks. 
prowincjał Grzegorz Zembroń MS.  
 
Wolontariat w miejscach potrzebujących 
bezpośredniej pomocy w związku z 
trwającą pandemią chcą podjąć kolejni 
saletyni. Trzech z nich zadeklarowało 
swoją gotowość po święceniach diako-
natu i prezbiteratu, które mają przyjąć 20 
maja w Krakowie. Jeszcze inny saletyn z 
Krakowa jest ratownikiem i dyspozyto-
rem medycznym. 
 
W kwietniu Konferencja Wyższych Prze-
łożonych Zakonów Męskich w Polsce 
otrzymała poważną prośbę o stworzenie 
grupy zakonnych wolontariuszy goto-
wych pomóc w opiece nad chorymi, 
przebywającymi w domach pomocy 
społecznej. Koordynatorem akcji stał się 
Sekretariat KWPZM w Warszawie. Zbie-
ra on dane odnośnie do udzielanej po-
mocy oraz pozostaje do dyspozycji szta-
bów kryzysowych i wojewodów, by z listy 
zakonnych wolontariuszy udostępniać 
kontakty pomocowe. ks. Bartosz Seruga 
MS                            Za: www.saletyni.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KAPUCYŃSKA ŁAŹNIA DZIAŁA! 
 
Minął miesiąc odkąd łaźnia dla osób bez domu Dzieła Pomocy 
Ojca Pio w Krakowe ponownie wznowiła swoje działanie. 
 
Dwutygodniowa przerwa została spowodowana pandemią 
koronawirusa, a nagłe zamknięcie tej przestrzeni mocno dało 
się we znaki osobom doświadczającym bezdomności, które 
każdego dnia brały w tym miejscu kąpiel. Jednak dzięki hojno-
ści i sercom wielu osób, które odpowiedziały na nasz apel i 
wsparły zbiórkę na jej ponowne uruchomienie – we wtorek 31 
marca łaźnia znów została otwarta, a osoby bez domu odzy-
skały miejsce, w którym mogą zadbać o higienę, co teraz ma 
jeszcze większego znaczenia. 
 
W połowie marca koronawirus zmusił nas do przeorganizowa-
nia działalności całego Dzieła w tym zawieszenia dyżurów w 
łaźni. W trosce o bezpieczeństwo osób biorących kąpiel, jak i 
braci kapucynów posługujących w tej przestrzeni, konieczne 
było wprowadzenie zmian w sposobie jej funkcjonowania oraz 
zakup niezbędnych środków ochrony osobistej (kombinezo-
nów, okularów, rękawic). Po wprowadzeniu nowych zasad, w 
tym samym czasie dostępne są dwie skrajne kabiny, co po-
zwala na zachowanie bezpiecznych odstępów oraz jedna kabi-
na interwencyjna. W tym samym czasie kąpiel mogą wziąć trzy 
osoby. 
 
Obecnie łaźnia otwarta jest dwa razy w tygodniu, a wprowa-
dzone ograniczenia pozwolą nam na przyjęcie podczas obu 
dyżur 40 osób doświadczających bezdomności. W czasie jed-
nej zmiany posługujący tam bracia kapucyni dbają o przestrze-
ganie zasad oraz są do dyspozycji osób biorących kąpiel w 
kabinach. W jednej z nich, nazywanych kabiną interwencyjną 
pracownik udziela pomocy osobom, które nie są w stanie sa-
modzielnie się umyć lub niezbędna jest pomoc przy oczysz-
czaniu i opatrunku ran. Trzeci z braci pełni w tym czasie dyżur 
w garderobie, wydając państwu potrzebną odzież oraz bieliznę 
osobistą. Po każdej kąpieli bracia dbają o dokładną dezynfek-

cję kabin, sprzętów oraz pomieszczenia. Raz w tygodniu cała 
przestrzeń jest również ozonowana, co ma dodatkowo zabez-
pieczyć przed rozwojem bakterii. 
 

 
 
Z tygodnia na tydzień miejsca na kąpiel w łaźni bardzo szybko 
się zapełniają, a osoby, które na co dzień szukają w Dziele 
pomocy – z nieukrywaną radością i dużą wdzięcznością przyję-
ły informację o wznowieniu możliwości umycia się. Żadne sło-
wa nie są w stanie oddać wdzięczności i ciepłych słów, jakimi 
obdarzają nas panowie i panie, kiedy opuszczają przestrzeń 
łaźni – odświeżeni i czyści. Kąpiel, która dla nas jest rutyną i 
codziennym rytuałem, po takiej przerwie dla osób doświadcza-
jącym bezdomności stała się długo wyczekiwanym “komfor-
tem”, na który panowie i panie bez domu zareagowali z nieu-
krywaną ulgą, a nawet wzruszeniem. 
 
Tygodniowy koszt utrzymania łaźni, która pozwoli osobom bez 
domu zadbać o higienę i tym samym przetrwać epidemię koro-
nawirusa to około 2 tysięce złotych (bez kosztów administra-
cyjnych), w co wchodzi m.in zakup czystej bielizny oraz środ-
ków higienicznych dla osób biorących kąpiel, a także innych 
środków zaopatrzeniowych. Za wszelkie wsparcie z całego 
serca dziękujemy.                                       Za: www.kapucyni.pl 
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JESTEŚMY BRAĆMI FRANCISZKANAMI – RAPUJEMY 
 

Habit i rap? Zakon i nagranie muzycz-
ne? Bracia franciszkanie Michał, Wiktor i 
Grzegorz udowadniają, że warto wyko-
rzystywać swoje talenty dla głoszenia 
Dobrej Nowiny. W specjalnej rozmowie z 
„Niedzielą” grupa FRS, czyli Francisz-
kański Rap Session dzieli się swoimi 
odczuciami nt. sposobów ewangelizacji 
w czasach pandemii i udziale w 
#hot16challenge. 
 
„Niedziela”: Czy możecie krótko opo-
wiedzieć czym jest FRS? Skąd pomysł 
na taką inicjatywę, rap i habit – dla wielu 
osób to dwie skrajności… 

 
Br. Wiktor: FRS – to tylko nazwa, którą 
wymyśliliśmy spontanicznie… a wszyst-
ko zaczęło się od nagrania pierwszego 
kawałka pt. „Niewypowiedziane słowa”. 
Zacznę może od początku… Będąc w 
seminarium, oprócz modlitwy i nauki, 
angażujemy się w różne duszpaster-
stwa. Z br. Michałem oraz innymi braćmi 
w każdą niedzielę jeździmy do domu 
dziecka. Pandemia koronawirusa spra-
wiła jednak, że byliśmy zmuszeni zostać 
w seminarium, a duszpasterstwo zostało 
chwilowo zawieszone. Wtedy właśnie 
Duch Święty natchnął br. Michała, aby 
dla naszych podopiecznych coś nagrać. 
Po obiedzie wziąłem gitarę, ustawiliśmy 
telefon i poszło… (uśmiech) Tak to się 
zaczęło. Ale na tym się nie zatrzymało. 
Za aprobatą naszych przełożonych 
wrzuciliśmy wideo na YouTube. Odbiór 
był bardzo pozytywny, więc za tydzień 
postanowiliśmy nagrać drugi utwór, a 
potem 3, 4, no i robimy to dalej z Bożym 
błogosławieństwem! Sama nazwa #FRS 
oznacza Franciszkański Rap Session.  
 
Br. Michał: Skąd w ogóle związek rapu i 
habitu? Długa historia (uśmiech). Nie 
wpadłem na ten pomysł będąc już w 
zakonie. Byłem związany z rapem o 
wiele wcześniej. Jednak w momencie 
zmiany życia (nawrócenia), zacząłem 
powoli odchodzić od muzyki. Wszystko 
wróciło do mnie dopiero, gdy byłem na 
pierwszym roku w seminarium. Zaczą-
łem wtedy mocno przyglądać się temu, 
co rodziło się w we mnie w związku z 
rapem. Z początku byłem na to bardzo 
zamknięty. Były to dla mnie „dwie skraj-
ności”. Potrzebowałem czasu żeby sa-
memu dojrzeć i wiele zrozumieć. Z cza-
sem wiele sytuacji utwierdziło mnie w 
tym, że rap i habit nie są to sprawy sobie 
przeciwne a wręcz przeciwnie. Jednak 
przy całym zamiłowaniu do tego rodzaju 
muzyki, traktuje rap jedynie jako formę, 
a nie cel sam w sobie. Jestem przeko-
nany, że jest to gatunek muzyki, który 

jest bardzo nośny i jego cechą jest wła-
śnie to, że po prostu niesie treść. Nieste-
ty, treść, którą niesie może być różna. 
Św. Franciszek chciał, aby ci, którzy 
przychodzą do Zakonu Braci Mniej-
szych, wykorzystywali swoje dawne 
umiejętności (o ile to możliwe) w nowej 
drodze życia. A św. Maksymilian M. 
Kolbe był zdania, że mamy wykorzysty-
wać wszystkie godziwe środki, aby zdo-
być świat dla Jezusa przez Niepokalaną. 
To są moi starsi bracia w Zakonie 
(uśmiech). Jedyne czego się boje to nie 
to, że rap i habit to „dwie skrajności”, ale 
tego, że rap i habit staje się „modny”. 
 

 
 
W ostatnich dniach dołączyliście do 
głośnej akcji #hot16challenge, rapując 
dzięki nominacji Tau, czyli św. Pawła 
polskiego rapu jak sami go nazywacie. 
Czy Waszym zdaniem takie akcje to 
dobry sposób na „przemycenie” Bo-
żych wartości? 

 
Br. Wiktor: Bardzo dobry! Chociaż jeśli 
chodzi o „przemyt Bożych wartości”, to 
Pan Bóg radzi sobie i bez 
#hot16challenge (uśmiech). 
 
Br. Michał: Muzyka, która przekazuje 
treść, jednocześnie pozwala wyrażać 
siebie temu, kto ją tworzy. Myślę, że z 
mojej strony to po prostu wejście w tą 
konkretną akcję ze świadomością swojej 
tożsamości. Jak w jednym kawałku za-
rapował „św. Paweł polskiego rapu”: 
„jakie życie, taki rap – czytaj to ze zro-
zumieniem”. Moim zdaniem takie akcje 
pozwalają więc „przemycać” różne war-
tości, bo jest to związane z tym, że po 
prostu żyjemy według różnych wartości. 
A skoro i my zostaliśmy zaproszeni do 
tej akcji to przekazujemy to, czym żyje-
my na co dzień. 
 
Czasy pandemii, ograniczone możliwo-
ści kontaktów. Czy Waszym zdaniem 
takie inicjatywy jak Wasze Franciszkań-
skie Rap Session może być odpowie-
dzią na potrzeby ewangelizacyjne? Czy 
ewangelizacja online jest możliwa? 

 
Br. Wiktor: Jak najbardziej. A w obecnej 
sytuacji taka forma ewangelizacji jest 
nawet konieczna. Natomiast nie zastąpi 

to w 100% osobowego spotkania z 
człowiekiem. Dzisiaj świat wirtualny staje 
się (czy już jest?) światem „realnym” dla 
wielu ludzi. I jeśli chcemy dotrzeć do 
nich z Ewangelią, to trzeba po prostu do 
nich pójść. Podobnie zrobił Jezus – nie 
czekał aż my przyjdziemy, ale sam przy-
szedł do nas. 
 
Na Waszym kanale średnio raz w tygo-
dniu ukazują się luźne utwory „nawija-
ne” do kamery. Zaciekawił mnie patent 
na rapowe komentarze do słów Ewange-
lii. Wybieracie fragment i o tym frag-
mencie jest utwór. Czy takie komentarze 
mogą bardziej trafić do młodego poko-
lenia, niż zawiłe wyjaśnienia uczonych 
biblistów? 

 

Br. Michał: Wiadomości, które dostaję 
(dostajemy) od różnych osób np. od 
dawnych znajomych, brzmią mniej wię-
cej tak: „w taki sposób mógł-
bym/mogłabym wysłuchać całej Biblii”. 
Ale czy taka forma przekazywania re-
fleksji nad słowem Boga może zastąpić 
tytaniczną pracę biblistów? Wątpię. To 
chyba są dwie różne sprawy. Ale nie 
ukrywam, że taka forma głoszenia słowa 
trafia do ludzi i dotyka. Jest to „język”, 
który rozumieją. A chyba o to chodzi. 
Oby prowadziło to ich także do czytania 
Biblii. 
 
Wasze utwory zyskują wielu fanów. 
Może specjalnie dla nich powiecie coś o 
Waszej twórczości: czy planujecie w 
pełni profesjonalne „uwiecznienie” 
Waszych kawałków? Doczekamy się 
płyty FRS? 

 
Br. Grzegorz:Przede wszystkim bardzo 
cieszymy się, że udaje nam się z naszą 
twórczością, ale głównie z przekazem i 
treścią, trafić do tylu ludzi. Dzięki ostat-
niej akcji nawet do tych, którym na co 
dzień nie jest po drodze ani do Kościoła 
ani do Pana Boga. Oprócz tego FRS nie 
jest jedyną naszą twórczą działalnością. 
W poszerzonym o kilka instrumentów i 
wokal składzie tworzymy zespół „Pokój i 
Dobro” i w ubiegłym roku wydaliśmy 
płytę „Bracia Wilcy”, do której wysłucha-
nia bardzo serdecznie zapraszamy. Jeśli 
chodzi o płytę FRS… Na razie nie mo-
żemy zdradzić za wielu szczegółów, ale 
taki pomysł się pojawił i jak to już z nami 
bywa, już rozpoczęliśmy nad nią pracę! 
;) O jej postępach będziemy na bieżąco 
informować na kanale zespołu i profilu 
na FB. Obserwujcie nas, bo do wakacji 
pojawi się jeszcze kilka kawałków, które 
mogą was zaskoczyć. Pax et Bonum! 

 Za: www.niedziela.pl   

 

 

http://www.niedziela.pl/
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Refleksja tygodnia 
 
 

 

ENTUZJAZM NAS NIE OPUSZCZAŁ 
PUBLIKUJEMY WSPOMNIENIA Z PRACY MISYJNEJ O. BP  CZESŁAWIA STANIULI, KTÓRY ZMARŁ W BRAZYLII 14 MAJA 2020 ROKU. 

 
16 grudnia 1966 roku, w mroźny grudniowy dzień, dwóch mi-
sjonarzy wyjeżdżało z Polski przez Wiedeń i Rzym do Argenty-
ny. To byłem ja i o. Ignacy Brewka, niedawno zmarły w Argen-
tynie. 
 
Potem, po Bożym Narodzeniu, wypłynęliśmy statkiem Giulio 
Cesare z Neapolu w kierunku Argentyny. Po 18 dniach po 
falach Atlantyku dopłynęliśmy szczęśliwie do Buenos Aires. W 
Rzymie doszedł do nas jeszcze o. Marian Kieniarski, który już 
pracował w Argentynie i wracał z odwiedzin swojej rodziny. Po 
dwóch dniach odpoczynku, autobusem (24 godziny jazdy) 
dojechaliśmy do Resistencia w prowincji Chaco. Jest to miej-
sce centralne naszej misji w Argentynie. 
 
Wszystko nowe, wszystko odmienne, wszystko obce. Klimat 
gorący (dochodziło nawet do 40 stopni w cieniu), ale to wcale 
nas nie zniechęcało. Od razu zacząłem pracę nad przyswoje-
niem sobie języka hiszpańskiego. Potrzeba było nauczyć się 
przynajmniej podstawowych zwrotów, by móc się komuniko-
wać z ludźmi. Ludzie byli bardzo dobrzy, każdy chciał jakoś 
pomóc, bym nie dał się zniechęcić. 
 
Dojechaliśmy do Argentyny w styczniu, a już w sierpniu o. Jan 
Fyrnys zaprosił mnie do wygłoszenia nowenny przed wielkim 
odpustem parafii Matki Bożej Wniebowziętej. Wymawiałem się, 
ale on nie przyjmował moich argumentów, że jeszcze nie znam 
języka itd. Ostatecznie przyjąłem to wyzwanie. Napisałem 
kazania, dałem do poprawy nauczycielce, nagrałem na magne-
tofon i tak wyuczyłem się ich prawie na pamięć. Teraz cieka-
wostka: zacząłem pierwsze kazanie w wielkim salonie  pełnym 
ludzi (Kościół był w budowie), po Ewangelii położyłem kartki na 
pulpicie, dokładnie ponumerowane strony… A tu przyszedł 
delikatny wiatr i poniósł mi wszystkie kartki na kościół… Zrobiło 
mi się zimno i gorąco jednocześnie, ale nie straciłem panowa-
nia nad sobą. Ludzie pozbierali mi te kartki, ale strony były 
pomieszane, odłożyłem więc je i odważyłem się mówić bez 
nich, ufając mojej słabej jeszcze znajomości języka hiszpań-
skiego. Ludzie potem ocenili: „Ale ten ojciec dobrze mówi…” 
 
Tak zacząłem moje życie misyjne w Argentynie. Tutaj spędzi-
łem pierwsze, najpiękniejsze lata i najgłębsze doświadczenie 
misyjne w moim życiu. Czułem, jak Pan mnie prowadzi, a Jego 
i nasza Matka Nieustającej Pomocy zawsze była przy mnie i ze 
mną. Ważną radę, jak być dobrym misjonarzem, dał mi o. 
Wacław Pilarczyk, wielki misjonarz w Argentynie, do której 
przyjechał po pięciu latach obozu koncentracyjnego w Dachau. 
Pewnego razu powiedział: „Czesiu! Ty będziesz dobrym misjo-
narzem, gdy przejdziesz śmierć mistyczną”. Umieszczam to w 
cudzysłowie, bo to były dokładnie jego słowa. Nie zrozumia-
łem, o co chodzi. Po jakimś czasie zapytałem go: „Ojcze Wac-
ku, co to znaczy, ta rada, którą mi Ojciec dał? Co ojciec przez 
to chciał powiedzieć?” On mi odpowiedział, ze swoim charakte-
rystycznym uśmiechem: „Zapomnij o tym, co było i jak było w 
Polsce. Włącz się w Kościół w Argentynie. Bogactwo tradycji, 
jaką przywiozłeś z Polski, ci pomoże, ale nie chciej wprowa-
dzać tych zwyczajów na siłę tutaj. To cię będzie kosztowało, 
ale tak wejdziesz w ich kulturę i to ci pomoże wejść  w ducha 

tych ludzi. Nie rób  porównań: Tak było w Polsce, tak było 
lepiej, a tutaj jest inaczej…” 
 
Wziąłem sobie głęboko do serca tę radę, starałem się powoli 
przejść tą właśnie śmierć mistyczną. Dzisiaj, po ponad 50 
latach misyjnych i prawie 30 latach jako biskup misyjny, mogę 
stwierdzić, że to była naprawdę święta rada i jedyna droga, by 
przejść wszystkie trudności i nie zniechęcić się, ale siać pogo-
dę ducha w otoczeniu, w którym się pracuje: żyć tak, jak ludzie 
żyją, tam, gdzie jesteśmy… 
 
Po sześciu latach w Argentynie, a więc po bardzo intensywnej 
pracy, przełożeni wysłali mnie do Brazylii na założenie nowej 
misji redemptorystów Prowincji Warszawskiej w stanie Bahia. 
Odpowiedziałem na to wezwanie: „Tak, pojadę”, mimo, że to 
mnie wiele kosztowało. Trzeba było znów zaczynać od nowa. 
Nowy język, inna kultura, inne zwyczaje, inni ludzie. Zacząłem 
z entuzjazmem wraz z moimi czterema współbraćmi,  którzy 
przyjechali bezpośrednio z Polski: oo. Łukaszem Kocikiem, 
Franciszkiem Delugą, (ci dwaj już w wieczności), Józefem 
Danilukiem i Tadeuszem Mazurkiewiczem. To był ogrom pracy 
nie do ogarnięcia, ale entuzjazm nas nie opuszczał. Jeśli mieli-
śmy jakieś dyskusje, to zawsze dotyczyły duszpasterstwa, 
ewangelizacji i oddania się naprawdę potrzebującym. Dziś, po 
50 latach doświadczenia misyjnego, mamy już misjonarzy 
tubylców. Widać, po ludzku rzecz biorąc, ogrom pracy wyko-
nanej. Teraz, mimo, że siły słabną, a zdrowie jest nadszarpnię-
te,  entuzjazm  jest ten sam. Wszystko na chwałę Pana… 
 

 
 
W 1989 roku, po obchodach 25-lecia  kapłaństwa, otrzymałem 
przez Nuncjaturę Apostolską w Brazylii list od papieża, dziś św. 
Jana Pawła II, mianujący mnie biskupem wakującej diecezji 
Floresta w stanie Pernambuco. Spadło to na mnie jak grom z 
jasnego nieba… Chociaż przedtem były plotki… Ale tego prze-
cież człowiek nigdy nie brał na poważnie. Jednak to działo się 
naprawdę: pierwszy redemptorysta z Prowincji Warszawskiej 
został mianowany biskupem ordynariuszem. To nie tyle god-
ność, co odpowiedzialność. Mimo, że zmienia trochę tryb ży-
cia, to jednak, w naszych warunkach, nie zmienia statusu mi-
sjonarza. Dlatego też przyjąłem nominację na biskupa. Jestem 
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teraz misjonarzem i biskupem, albo biskupem i misjonarzem. 
Jedyna różnica zawiera się w tym, że teraz stałem się odpo-
wiedzialny za losy ewangelizacji diecezji. Jestem nie tylko 
misjonarzem, ale pasterzem diecezji. Muszę widzieć potrzeby 
Kościoła danej diecezji jako całości, widzieć całościowo jej 
potrzeby tak materialne, jak i duchowe… Jako biskup muszę 
mieć szerokość widzenia, by równomiernie kierować siły tak w 
duszpasterstwo socjalne, jak i ściśle kerygmatyczne. 
 
To zawsze było i jest ogromne wyzwanie. W Floresta miałem 
mało księży (sześciu z pięciu narodowości) i trzy siostry za-
konne. Dlatego pracowaliśmy z misjonarzami świeckimi… Po 
ośmiu latach podwoiłem liczbę księży, erygowałem trzy nowe 
parafie… i znów papież Jan Paweł II przeniósł mnie do nowej 
diecezji, do Itabuna, na południe stanu Bahia, w region kakao-
wy, nad Oceanem Atlantyckim. 
 
Nowe wyzwania, nowe warunki, trzykrotnie więcej księży i 
sióstr zakonnych, ale też  o wiele więcej parafii. Tutaj przeży-
łem piękne 20 lat, służąc temu ludowi z radością jako Vox 
clamantis in Deserto (Głos wołającego na pustyni). Zżyłem się 
z ludźmi, dzieliłem ich radości i smutki, bardzo ich pokochałem. 
Moje głoszenie słowa popierałem apostolstwem  pióra, prowa-
dząc kolumnę w dzienniku regionalnym “Agora”, pisząc przez 
12 lat,  co tydzień, artykuły – rozważania na konkretny temat, 
którym żył Kościół w danej chwili. Wydałem też pięć książek 

(Codzienność w Kościele;  W łączności z Kościołem; Ziarno 
rzucone; Głos wołającego i ostatnia publikacja: Na przełomie 
epoki). 
 
Po prawie 30 latach posługi biskupiej w Kościele, dochodząc 
do wieku kanonicznego 75 lat, złożyłem diecezję na ręce Ojca 
Świętego Franciszka. On przyjął moją rezygnację, ale równo-
cześnie poprosił, bym pozostał na czele diecezji aż do nomina-
cji mojego następcy, co nastąpiło po dwóch latach czekania, 
dnia 7 kwietna tego roku, kiedy przekazałem diecezję ks. bi-
skupowi Carlosowi Alberto dos Santos. Ostatecznie powróci-
łem do domu, z którego wyszedłem, do społeczności redemp-
torystowskiej, jako normalny członek tej misyjnej społeczności 
w Salvadorze. 
 
Tak w telegraficznym skrócie przedstawia się moje misyjne 
półwieczne doświadczenie w Ameryce Łacińskiej. Rada o. 
Pilarczyka na początku mojej drogi misyjnej była światłem i 
kluczem do prowadzenia misji na tym kontynencie, jak i pełnej 
realizacji osobistej. Za wszystko jako biskup, misjonarz, eme-
ryt, Bogu składam dzięki.  
 
Salvador, 17.05.2017 
o. bp Czesław Stanula CSsR, biskup senior Itabuna, Bahia 
w Brazylii                                                Za: www.redemptor.pl   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Wiadomości zagraniczne  
 

 

FRANCISZEK ODPRAWIŁ MSZĘ PRZY GROBIE ŚW. JANA PAWŁA II 
 

 

Papież Franciszek odprawił Mszę przy 
grobie św. Jana Pawła II w bazylice 
watykańskiej w przypadającą w ponie-
działek 100. rocznicę jego urodzin. 
Transmitowana była przez watykańskie 
media. 
 
W homilii Franciszek podkreślił: „Wspo-
minając dzisiaj św. Jana Pawła II powta-
rzamy: Pan kocha swój lud, Pan nawie-
dził swój lud, wysłał swojego proroka”. 
 
„Jakie są cechy dobrego pasterza, które 
możemy znaleźć w Janie Pawle II? 
Bardzo wiele z nich, ale powiedzmy o 
trzech: to modlitwa, bliskość z ludem i 
umiłowanie sprawiedliwości” – wyliczył 
papież. 
 
„Jan Paweł II był człowiekiem Boga, 
ponieważ modlił się i to bardzo dużo. 
Jak to możliwe, że człowiek, który miał 
tyle pracy, bo kierował Kościołem, tyle 
czasu poświęcał modlitwie? Bo on wie-
dział dobrze, że najważniejszym zada-
niem biskupa jest modlitwa” – dodał 
Franciszek. Taka postawa, wyjaśnił, to 
jest „wzór biskupa”. 
 
„Nauczono nas, że kiedy biskup wieczo-
rem robi rachunek sumienia, powinien 
zastanowić się, ile godzin się modlił tego 
dnia” – przypomniał. 

Jako drugą cechę wyróżniającą papieża 
Polaka Franciszek wymienił to, że był 
„człowiekiem bliskości”. 
 

 
 
„To nie był człowiek, który był oddalony 
od ludu. Przeciwnie, to człowiek, który 
udawał się na cały świat, by odnaleźć 
lud, szukając swojego ludu, chcąc być 
blisko niego” – zaznaczył. „Pasterz jest 
bliski swojego ludu, w przeciwnym razie 
nie jest pasterzem. Będzie administrato-
rem, nawet dobrym, ale nie pasterzem” 
– zauważył. 
 
„Jan Paweł II dał nam przykład tej bli-
skości. To była bliskość z wielkimi i z 
najmniejszymi. On wychodził pierwszy, 
stawał się bliski” – oświadczył Franci-
szek. 
 
Trzecia cecha polskiego papieża, na 
którą wskazał, to „miłość do sprawiedli-
wości”. 

 
„Był człowiekiem, który chciał sprawie-
dliwości; sprawiedliwości społecznej, 
sprawiedliwości dla ludów, sprawiedli-
wości, która odrzuca wojnę, sprawiedli-
wości pełnej” – powiedział. 
 
Papież mówił, że jego poprzednik był 
człowiekiem miłosierdzia, ponieważ 
„sprawiedliwość i miłosierdzie idą razem 
w parze, nie można ich oddzielić od 
siebie”. 
 
Zwrócił uwagę na to, jak wiele polski 
papież uczynił, aby ludzie zrozumieli 
miłosierdzie. „Pomyślmy – dodał- jak 
rozpropagował kult Bożego Miłosierdzia 
siostry Faustyny, który znany jest dzisiaj 
na całym świecie”. 
 
Jan Paweł II „czuł, że sprawiedliwość 
Boża ma twarz miłosierdzia. To jest dar, 
jaki nam zostawił: sprawiedliwość miło-
sierna i miłosierdzie sprawiedliwe” – 
mówił Franciszek w kaplicy świętego 
Sebastiana przy grobie papieża. 
 
W koncelebrze mszy byli m.in. papieski 
jałmużnik kardynał Konrad Krajewski, 
archiprezbiter bazyliki watykańskiej 
kardynał Angelo Comastri, arcybiskup 
Jan Romeo Pawłowski z Sekretariatu 
Stanu Stolicy Apostolskiej. 
 

http://www.redemptor.pl/
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W ławkach w kaplicy zasiadło w wyma-
ganej odległości od siebie około 20 
osób, wśród nich ambasador RP przy 
Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański. 
 

Na zakończenie mszy polskie zakonnice 
odśpiewały pieśń „Barka”. 
 
Poniedziałek jest pierwszym dniem we 
Włoszech, w którym przywrócono msze 

z udziałem wiernych i także dniem 
otwarcia bazyliki watykańskiej po wielo-
tygodniowej przerwie. Jeszcze gdy w 
bazylice trwała papieska msza, ustawiła 
się kolejka do wejścia.   Za: www.gosc.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

WSPOMNIENIE ŚW. FAUSTYNY W CAŁYM KOŚCIELE 
 

Papież Franciszek, przyjmując petycje i prośby pasterzy, za-
konnic i zakonników, a także stowarzyszeń wiernych, biorąc 
pod uwagę wpływ duchowości św. Faustyny w różnych czę-
ściach świata, nakazał, aby imię św. Marii Faustyny (Heleny) 
Kowalskiej, dziewicy, zostało wpisane do Ogólnego Kalendarza 
Rzymskiego, a jej wspomnienie dowolne wszyscy obchodzili 5 
października – czytamy w Dekrecie Kongregacji ds. Kultu Bo-
żego i Dyscypliny Sakramentów opublikowanym 18 maja b.r. 
 

 
 
W uzasadnieniu decyzji o wpisaniu wspomnienia św. Siostry 
Faustyny do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego, Dekret poda-
je, że polska siostra zakonna stała się „inspiracją dla ruchu 
mającego na celu głoszenie i wypraszanie miłosierdzia Bożego 
dla całego świata. Kanonizowana w 2000 r. przez św. Jana 
Pawła II, jej imię – św. Faustyna – szybko stało się znane na 
całym świecie, rozpowszechniając we wszystkich członkach 
ludu Bożego, pasterzach i wiernych świeckich, przyzywanie 
Miłosierdzia Bożego i jego wiarygodne świadectwo w postępo-
waniu wierzących”. 
 
Tym samym Dekret stanowi, aby to nowe wspomnienie zostało 
wpisane do wszystkich Kalendarzy oraz Ksiąg Liturgicznych do 
odprawiania Mszy św. i Liturgii Godzin. 
 

DEKRET KONGREGACJI DS. KULTU BOŻEGO  
I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW 

 
O wpisaniu wspomnienia św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, 
do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego 

 „Jego miłosierdzie zaś z pokolenia na pokolenie względem 
tych, którzy się Go boją” (Łk 1, 50). To, co Dziewica Maryja 
wyśpiewała w Magnificat, kontemplując zbawcze dzieło Boga 
względem każdego ludzkiego pokolenia, znalazło odzwiercie-
dlenie w duchowym doświadczeniu św. Faustyny Kowalskiej, 
która przez dar niebios zobaczyła w Panu Jezusie Chrystusie 
miłosierne oblicze Ojca i stała się jego głosicielką. 
Urodzona we wsi Głogowiec pod Łodzią w 1905 r., a zmarła w 
Krakowie w 1938 r., św. Faustyna spędziła swe młode życie 
wśród Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, hojnie odpowiadając na 
powołanie otrzymane od Boga i dojrzewając do intensywnego 
życia duchowego, bogatego w dary mistyczne i wierne odpo-
wiadanie na nie. To, co Pan uczynił w niej dla dobra wszyst-
kich, sama opisała w Dzienniczku swojej duszy, sanktuarium 
spotkania z Panem Jezusem: słuchając Tego, który jest Miło-
ścią i Miłosierdziem, zrozumiała, że żadna ludzka nędza nie 
może zmierzyć się z miłosierdziem, które płynie niewyczerpa-
nie z serca Chrystusa. Stała się tym samym inspiracją dla ru-
chu mającego na celu głoszenie i wypraszanie miłosierdzia 
Bożego dla całego świata. Kanonizowana w 2000 r. przez św. 
Jana Pawła II, jej imię – św. Faustyna – szybko stało się znane 
na całym świecie, rozpowszechniając we wszystkich członkach 
ludu Bożego, pasterzach i wiernych świeckich, przyzywanie 
Miłosierdzia Bożego i jego wiarygodne świadectwo w postępo-
waniu wierzących. 
 
Z tego powodu papież Franciszek, przyjmując petycje i prośby 
pasterzy, zakonnic i zakonników, a także stowarzyszeń wier-
nych, biorąc pod uwagę wpływ duchowości św. Faustyny w 
różnych częściach świata, nakazał, aby imię św. Marii Faustyny 
(Heleny) Kowalskiej, dziewicy, zostało wpisane do Ogólnego 
Kalendarza Rzymskiego, a jej wspomnienie dowolne wszyscy 
obchodzili 5 października. Niech to nowe wspomnienie zosta-
nie wpisane do wszystkich Kalendarzy oraz Ksiąg Liturgicznych 
do odprawiania Mszy św. i Liturgii Godzin, przyjmując załączo-
ne do tego dekretu teksty liturgiczne, które mają być przetłu-
maczone, zatwierdzone a po zatwierdzeniu przez tę dykasterię 
opublikowane przez konferencje episkopatów. 
 
Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych rozporządzeń. 
 
Z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów, 18 maja 2020 r. 

Kard. Robert Sarah, Prefekt  
Ks. Arthur Roche Arcybiskup Sekretarz 

Za: www.episkopat.pl  

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NA ANGELICUM W RZYMIE POWSTAŁ INSTYTUT KULTURY ŚW. JANA PAWŁA II 
 
W setną rocznicę urodzin papieża Jana 
Pawła II na Wydziale Filozofii Papieskie-
go Uniwersytetu Świętego Tomasza z 
Akwinu w Rzymie (Angelicum) uroczy-
ście zainaugurowano działalność Insty-
tutu Kultury św. Jana Pawła II. 
 
18 maja 2020 roku przypada setna rocz-
nica urodzin św. Jana Pawła II, które-
go życie i nauki stanowią istotny punkt 

odniesienia dla milionów ludzi na całym 
świecie. Dla upamiętnienia osoby, myśli 
i nauczania świętego Papieża, Papieski 
Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu 
w Rzymie (Angelicum) zainaugurował 
w tym dniu na Wydziale Filozofii działal-
ność Instytutu Kultury św. Jana Pawła II. 
Instytucja powstała we współpracy 
oraz z inspiracji polskich organizacji 

pozarządowych – Fundacji Świętego 
Mikołaja i Fundacji Futura – Iuventa. 
 
Powołanie Instytutu nie byłoby możliwe 
bez zaangażowania prywatnych dar-
czyńców, którzy swym kapitałem posta-
nowili wesprzeć narodziny instytucji 
będącej hołdem dla dorobku Papieża 
Polaka.   
 

http://www.episkopat.pl/
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Święty Jan Paweł II był najważniejszą 
postacią dla naszego pokolenia i dla nas 
osobiście. W dniu jego wyboru byliśmy 
licealistami. Dlatego uznajemy za dzieło 
życia możliwość wsparcia tej niezwykłej 
formy kultywowania Jego myśli 
o chrześcijaństwie, o Europie, o Polsce 
jaką jest Instytut Kultury św. Jana Pawła 
II na Angelicum w Rzymie. Nowe poko-
lenia zyskają wiele na rozumieniu siebie 
i świata studiując myśl świętego Papieża 
z Polski, którego rola wykracza poza 
obecny horyzont i ma kolosalne znacze-
nie dla przyszłości Kościoła i świata. 
To z naszej strony próba spłacenia nie-
spłacalnego długu – mówi Jolanta 
Gruszka z rady fundatorów Instytutu. 

 
Twórcy Instytutu pozostawili drzwi otwar-
te dla wszystkich, którzy pragnęliby 
dołożyć własną cegiełkę dla dzieła nie-
sienia dorobku Wielkiego Papieża 
w przyszłość. Osoby chcące wesprzeć 
finansowo funkcjonowanie Instytutu 
Kultury św. Jana Pawła II będą mogły 
tego dokonać za pośrednictwem stron 
internetowych Angelicum oraz Fundacji 
Świętego Mikołaja. 
 
Intencją twórców Instytutu Kultury 
św. Jana Pawła II jest utworzenie ośrod-
ka interdyscyplinarnych studiów i badań 
naukowych, traktującego nauczanie 
Karola Wojtyły jako punkt wyjścia i stały 
punkt odniesienia w refleksji 
nad najbardziej aktualnymi problemami 
współczesnego Kościoła i świata.   
 
Wierzymy, że wraz z Janem Pawłem II 
można i należy patrzeć nie tylko  na 
czasy jego pontyfikatu, ale również na  
współczesne i przyszłe problemy wiary, 
filozofii, kultury, nauki, polityki i kwestie 
społeczne – mówi dr Dariusz Karłowicz, 
prezes Fundacji Świętego Mikołaja 
oraz założyciel „Teologii Politycznej”, 
jednego z czołowych środowisk intelek-

tualnych w Polsce. Chcemy skupiać się 
nie tylko na badaniu dorobku Wielkiego 
Papieża, ale również na myśleniu wraz 
z nim o  najważniejszych sprawach 
kultury duchowej, a  więc  np.  solidar-
ności, miłosierdziu, sztuce chrześcijań-
skiej, miejscu Kościoła we  współcze-
snym świecie czy  kryzysie duchowym 
Europy – dodaje Karłowicz. 
 
Bardzo się cieszę, że tak prestiżowy 
ośrodek naukowy jak Angelicum będzie 
zajmował się aktualizowaniem oraz  
upowszechnianiem spuścizny duchowej 
i intelektualnej św. Jana Pawła II w  
formie tak inspirującej, nowoczesnej i  
otwartej na dialog, jak Instytut Kultury. 
Dla mnie osobiście jest to kontynuacją 
pracy prowadzonej przez mego ojca, 
mecenasa Macieja Bednarkiewicza, 
który podczas pontyfikatu Jana Pawła II 
wspierał papieskie inicjatywy, zwłaszcza 
te adresowane do ludzi młodych, widząc 
w tym obowiązek tak wobec Wielkiego 
Papieża jak i przyszłości – Mateusz Jan 
Bednarkiewicz z Fundacji Futura–
Iuventa 
 

 
 
Usytuowanie Instytutu Kultury św. Jana 
Pawła II na Papieskim Uniwersytecie 
św. Tomasza z Akwinu w Rzymie 
nie jest przypadkowe. Angelicum jest 
jedną z najbardziej wpływowych uczelni 
katolickich na świecie, która kształci 
przyszłe elity Kościoła z całego świata 
wywierając tym samym bardzo istotny 
wpływ zarówno na sposób myślenia, jak 

i kierunki zmian dokonujące się 
w Kościele. To na tej uczelni młody 
ks. Karol Wojtyła, przyszły papież Jan 
Paweł II, dopracowywał swoją formację 
intelektualną i duchową, odbywając 
studia w latach 1946-48, wieńcząc je 
pracą doktorską pt. „Zagadnienia wiary 
u świętego Jana od Krzyża”. 
 
Angelicum, które można śmiało nazwać 
macierzystą uczelnią Karola Wojtyły, jest 
naturalnym miejscem do stworzenia 
instytucji, która będzie inspirować się 
spuścizną św. Jana Pawła II. Dlatego 
powołanie Instytutu Kultury św. Jana 
Pawła II właśnie na Angelicum przyczyni 
się do utrwalenia dorobku Karola Wojtyły 
we współczesnej myśli i kulturze chrze-
ścijańskiej – mówi o. prof. Michał Paluch 

OP, rektor Papieskiego Uniwersytetu 
św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. 

 
Na Angelicum studiują elity całego kato-
lickiego świata. Formację intelektualną 
zdobywają u nas studenci z niemal stu 
krajów. Dotknięcie ich doświadczeniem 
spotkania z myślą Jana Pawła II, po-
przez aktywność Instytutu Kultury, po-
zwoli roznieść iskrę jego nauczania 
do wszystkich zakątków ziemi – dodaje 
rektor Uniwersytetu. 
 
Instytut Kultury św. Jana Pawła II jest 
częścią Wydziału Filozofii Papieskiego 
Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu 
w Rzymie (Angelicum). Pierwsi jego 
studenci zaczną zajęcia wraz z  począt-
kiem roku akademickiego 2020/2021. 
Do współpracy w roli wykładowców co 
roku zapraszani będą wybitni intelektua-
liści z całego świata, reprezentujący 
różne dyscypliny naukowe. Równolegle 
uruchomiony zostanie program stypen-
dialny dla młodych naukowców. 

  Za: www.info.dominikanie.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SALEZJANIE W ANGOLI CHRONIĄ DZIECI 
PRZED KORONAWIRUSEM 

 
Salezjańska NGO “Volontariato Internazionale per lo Sviluppo” 
(VIS) otworzyła w Luandzie, stolicy Angoli, nowy ośrodek, aby 
zapewnić schronienie dzieciom ulicy, ratując ich w ten sposób 
przed koronawirusem. 
 
Sergio Pitocco, przedstawiciel VIS, wyjaśnił, że ten nowy ośro-
dek wymusił pewne przepracowanie działań, jakie miały być 
podjęte w ramach programu “Vamos Juntos”, projektu finanso-
wanego przez Unię Europejską i innych dobroczyńców, którego 
celem jest integracja dzieci ulicy i ich powrót do własnych ro-
dzin.   
 
Dobroczyńcy pomogli “otworzyć ten ośrodek, aby zapewnić 
dzieciom ulilcy wspólnotę, w której mogą mieszkać przez ten 

czas, daleko od niebezpieczeństw, które zawsze czyhają na 
ulicy” – stwierdził Pitocco. 
 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://angelicum.it/&psig=AOvVaw3M_T-yMYLILEdqLZLBJ4XM&ust=1589974678828000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiQwbHrv-kCFQAAAAAdAAAAABAE
http://www.info.dominikanie.pl/
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Ten przedstawiciel VIS wyjaśnił następnie, że w tych dniach 
dekonstrukcji społecznej dzieci z Angoli “są szczególnie wy-
stawione na zagrożenia ulicy, choroby, zakażenie Covid-19, 
brak środków do życia, przemoc ze strony dorosłych, a także 
często, niestety – ze strony policji”. 
 
Według Pitocco, wiele z tych 50 dzieci i nastolatków, wśród 
których znajduje się również 9 starszych dziewcząt i mała 
dziewczynka, którzy znaleźli schronienie w salezjańskim 
ośrodku  św. Dominika Savio w Luandzie, odpowiedziało pozy-
tywnie na tę propozycję. 
 
W tym ośrodku dzieci i nastolatkowie mają zapewnioną opiekę 
ze strony wychowawców społecznych i wolontariuszy, którzy 
dbają o ich ochronę, pożywienie i higienę, a przede wszystkim 
“pomagają im zorganizować życie codzienne, uczyć się prze-
strzegać zasad higieny i bezpieczeństwa, i być odpowiedzial-
nymi” – dodał Pitocco. 
W dniu 24 marca rząd Angoli wprowadził stan wyjątkowy, który 
zaczął obowiązywać 27 marca, by w ten sposób ograniczyć 

rozprzestrzenianie się koronawirusa. Od tego czasu ten został 
przedłużony dwukrotnie, ostatnio – 10 maja. 
 
Na chwilę obecną, gdy chodzi o 12 główne regiony Angoli, 
odnotowano przynajmniej 45 przypadków zakażenia Covid-19, 
13 osób wyzdrowiało, a dwie zmarły. Według Światowej Orga-
nizacji Zdrowia, Angola zajmuje 174. miejsce, gdy chodzi o 
ilość przypadków zakażenia Covid-19. 
 
“Staramy się wykorzystać ten stan wyjątkowy jako okazję do 
realizacji jeszcze lepszej pracy w zakresie towarzyszenia i 
uczenia odpowiedzialności dzieci i nastolatków żyjących na 
ulicy, a w perspektywie przyszłości – do przygotowania ich do 
powrotu do ich własnych rodzin”. 
 
Dotąd zostało podjętych wiele inicjatyw, których celem jest 
pomoc dzieciom ulicy i ich rodzinom z Angoli, Etiopii i Sierra 
Leone, co jest możliwe dzięki salezjańskim misjonarzom, sale-
zjanom Księdza Bosko ze Stanów Zjednoczonych i członkom 
Instytutu Księdza Bosko, który został założony przez Włochów 
161 lat temu.                                               Za: www.infoans.org  

 _____________________________________________________________________________________________________________________

COVID-19 I ODPOWIEDŹ WERBISTÓW NA ŚWIECIE 
 

Werbiści pracują w ponad 80 krajach na 
świecie. Pandemia koronawirusa do-
tknęła w różnym stopniu prawie wszyst-
kie z nich. Od wielu tygodni misjonarze 
regularnie donoszą o rozwoju sytuacji w 
ich krajach pracy i sposobach radzenia 
sobie ze skutkami. 
 
Misjonarze podkreślają, że kraje uboż-
sze mają większe kłopoty z opanowa-
niem pandemii. Wpływa na to wiele 
czynników ekonomicznych i społecz-
nych. Stąd w wielu krajach bezpośred-
nim skutkiem choroby i obostrzeń z nią 
związanych jest pojawiający się głód, 
inne choroby i niepokoje społeczne. 
 
Oto krótki przegląd sytuacji w niektórych 
krajach misyjnych, opracowany na pod-
stawie oficjalnych informacji z prowincji, 
napływających do Generalatu SVD w 
Rzymie. 
 
Angola 

 
19 marca zawieszono wszystkie cele-
bracje liturgiczne z udziałem wiernych i 
aktywności pastoralne. Następnego dnia 
zamknięte zostały granice, a także szko-
ły i wiele działów gospodarki. Werbi-
stowskie wspólnoty musiały zatem prze-
stawić się na nowy system funkcjono-
wania. W związku z obostrzeniami część 
pracowników została w swoich domach. 
Pod uważną kwarantanną pozostali 
jednak w swoich wspólnotach klerycy, 
dzieci i młodzież z CACAJ (Centro de 
Acolhimento de Crianças Arnoldo Jans-
sen) oraz niektórzy wychowankowie 
szkoły podstawowej funkcjonującej w 
misji Sendi w Lubango. 

Zakony i Zgromadzenia Religijne utwo-
rzyły fundusz pieniężny, z którego, przy 
współpracy z JPIC kupowana i rozdzie-
lana jest żywność wśród najbardziej 
potrzebujących. 
 
Bp Stanislaus Chindecasse SVD, ordy-
nariusz diecezji Dundo w Prowincji Lun-
da Norte, bardzo zdecydowanie poparł 
pomysł druku materiałów informacyjnych 
w lokalnych językach, dotyczących 
ochrony przed koronawirusem. Jak 
podkreślił, dzięki takim materiałom, 
wydanym w prostej ilustracyjnej formie, 
wiele ludzi w wioskach otrzyma właści-
wą informację. Ważne, by materiały 
takie, zostały wydane w lokalnych języ-
kach, gdyż wiele ludzi nie zna portugal-
skiego i posługują się tylko lokalnymi 
narzeczami. Bp Chindecasse poinfor-
mował także, że w jego diecezji, szcze-
gólnie w pobliżu granicy z Demokratycz-
ną Republiką Konga, parafie prowadzą 
akcję informacyjną o metodach zabez-
pieczenia przed koronawirusem. 
 
Ghana 

 
Wiele werbistowskich parafii rozdziela 
żywność. W Parafii Karola Lwangi w 
Abeka, dzięki pomocy lokalnej policji, 
udało się rozdzielić żywność ubogim 
żyjącym na terenie parafii. Podobną 
akcję przeprowadzono w Parafii św. 
Małgorzaty Marii w Dansoman. W Parafii 
Chrystusa Króla w Akrze rozdzielono 
około 10 tys. pakietów żywnościowych 
wśród dzieci. Także Centrum Duchowo-
ści Arnolda Janssena rozdziela żywność 
oraz służy pomocą duchową. 
 

Kenia 

 
Grupa przyjaciół werbistów z Parafii w 
Soweto, jednej z dzielnic Nairobi, od-
wiedza starszych i ubogich w slumsach. 
Rozdziela wśród nich żywność, środki 
dezynfekcyjne i maseczki, osobom nie-
pełnosprawnym i niedołężnym pomaga 
w niezbędnych czynnościach higienicz-
nych. Werbiści z Soweto udostępnili 
także abulatorium, w którym opiekę 
mogą znaleźć ubodzy i potrzebujący. Po 
otwarciu ambulatorium zorganizowano 
3-dniowy dyżur medyczny, w czasie 
którego przyjęto 1300 pacjentów. 
 
Tanzania 

 
Na płaskowyżu Simanjiro w Tanzanii 
werbiści prowadzą ośrodek zdrowia, 
który służy głównie Masajom zamieszku-
jącym na tym terenie. Jednym z głów-
nych zadań ośrodka w tym czasie jest 
edukacja o zagrożeniach związanych z 
koronawirusem i środkach zapobiegaw-
czych. 
 
Brazylia 

 
W São Paulo werbistowski Apostolat 
Sprawiedliwość i Pokój (JPIC) koordynu-
je pomoc najbiedniejszym, żyjącym na 
ulicach. Według szacunków, na ulicach 
tego brazylijskiego miasta żyje obecnie 
około 25 tys ludzi. Sa oni szczególnie 
narażeni na kryzys związany z pande-
mią. 
 
Dwóch werbistów pracuje z organizacją 
pozarządową Rede Rua. Dzięki tej 
współpracy i przy pomocy Parafii Matki 

http://www.infoans.org/


12-18 maja 2020          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              20/2020 (585)

______________________________________________________________________________ 

 14 

Bożej Fatimskiej (Nossa Senhora de 
Fatima) udało się rozdzielić pomoc żyw-
nościową w Santo Amaro. 
 
W Parafii św. Pawła Apostoła organizo-
wana jest kampania pomocy, dzięki 
której rozdzielana jest żywność, warzy-
wa, maseczki i środki dezynfekcyjne. 
Uruchomiono też stronę internetową, 
której celem jest informacja społeczeń-
stwa oraz inspiracja i motywacja wolon-
tariuszy. 
 
W działania w São Paulo włącza się 
około 60 osób, w tym werbiści, świeccy 
współpracownicy, przedstawiciele in-
nych zgromadzeń i wolontariusze. 
 
Chile 

 
Misjonarze starają się wspierać ducho-
wo wszystkich, którzy takiej pomocy 
potrzebują. Msze św., modlitwy czy 
rekolekcje odbywają się zdalnie. Werbi-
stowskie szkoły znacząco zmniejszyły 
czesne dla wszystkich rodzin, które o to 
proszą. W naszych szkołach i niektórych 
parafiach najbardziej potrzebującym 
rodzinom wręczane są paczki z najpo-
trzebniejszą pomocą. 
 
Ekwador 

 
Sytuacja epidemiczna różni się w zależ-
ności od regionu kraju. Werbiści starają 
się stosować do wszystkich zaleceń 
władz państwowych, dbając tym samym 
o starszych współbraci. Najbardziej 
dotkniętą koronawirusem prowincją jest 
Los Rios. Pracuje tam 6 współbraci, 
którzy na bieżąco współpracują z lokal-
nym Caritas, by docierać z pomocą do 
najbardziej potrzebujących. 
 
Paragwaj 

 
Wszyscy współbracia i współpracownicy 
czują się dobrze i ściśle starają się prze-
strzegać zaleceń wydawanych przez 
Ministerstwo Zdrowia Narodowego. 
Szkoły prowadzone przez werbistów 
zdecydowały się wspomóc rodziców 
uczniów i o 40% zredukowały czesne. 
Wielu współbraci, w porozumieniu z 
lokalnymi organizacjami społecznymi, 
zaangażowało się w prowadzenie jadło-
dajni wydających posiłek najbardziej 
potrzebującym. 
 
USA 

 
Dom Misyjny w Techny mocno ograni-
czył liczbę odwiedzających, przede 
wszystkim z myślą o starszych współ-
braciach. Opiekuje się nimi niewielka 
liczba personelu. Większość aktywności 
pastoralnych zostało albo całkowicie 

zawieszonych, albo mocno ograniczo-
nych i przeniesionych do internetu. 
 
Catholic Theological Union (CTU), gdzie 
studiują nasi seminarzyści, został za-
mknięty, a wszystkie wykłady odbywają 
się online. Uroczystość święceń kapłań-
skich została przełożona na późniejszy 
termin. Być może odbędzie się latem, 
choć wiele zależy od sytuacji epide-
micznej w kraju. 
 

 
Rozdzielanie pomocy żywnościowej w biednych 
dzielnicach Oruro, Boliwia (fot. Krzysztof Walen-

dowski SVD) 

 
W Epworth w stanie Iowa, studenci i 
członkowie wspólnoty Divine Word Col-
lege pozostają na terenie kampusu. Jak 
dotąd, wszyscy są zdrowi. Studenci 
pozostają w swoich pokojach i w zaję-
ciach uczestniczą online. Zezwolenie na 
opuszczenie kampusu wydawane jest 
tylko w szczególnych przypadkach. 
Większość personelu i obsługi pracuje 
zdalnie. Ceremonia zakończenia stu-
diów 2020 planowana jest na 15 maja. 
Będzie to jednak zamknięta uroczystość 
bez udziału gości z zewnątrz. Przygoto-
wywana jest transmisja online. 
 
Holandia-Belgia 

 
W Domu Misyjnym w Teteringen, w 
którym mieszka większość starszych 
współbraci prowincji, wprowadzono 
bardzo ścisłe procedury bezpieczeń-
stwa, w tym zrezygnowano ze wspól-
nych posiłków. Na razie nie ma pozy-
tywnych przypadków koronawirusa. 
Odwołano organizowane rokrocznie 
imprezy i spotkania, np. rekolekcje pro-
wincjalne w Steylu czy prowincjalny 
Dzień Rodzinny, na którym zwykle zja-
wia się ponad 100 współbraci, przyjaciół 
misji i świeckich współpracowników. 
Wielu współbraci wykorzystuje narzę-
dzia online do kontaktu ze swymi para-
fianami. 
 
Niemcy 

 
Prokury misyjne w niemieckojęzycznych 
krajach Europy (Niemcy, Austria, Szwaj-
caria) współpracują w prowadzeniu 
programów pomocy dla ubogich krajów 
Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Chodzi 
o to, by najpotrzebniejsza pomoc docie-
rała do potrzebujących bez biurokracji i 

niepotrzebnej zwłoki. Ofiary zbierane są 
za pośrednictwem specjalnej strony 
internetowej www.steyler-nothilfe.eu.  
 
Dotychczas uruchomiono projekty po-
mocy między innymi dla Indonezji, Timo-
ru Wschodniego, Filipin, Ghany, Togo, 
Boliwii, Kolumbii, Nikaragui. Dzięki ze-
branym środkom, do tych krajów trafia 
żywność oraz środki dezynfekcyjne i 
środki ochrony osobistej. 
 
Węgry 

 
Od 16 marca wprowadzone są poważne 
obostrzenia, między innymi zamknięte 
są szkoły i uniwersytety, nie odbywają 
się też zgromadzenia religijne i nie moż-
na odprawiać Mszy Św. z udziałem 
wiernych. Trudna sytuacja panuje w 
werbistowskiej parafii w Kőrőm, na tere-
nie której mieszka ponad 80% ludności 
cygańskiej. W czasie rozwoju pandemii 
wielu z nich przyjechało tutaj z Austrii i 
Niemiec. Musieli przechodzić przepisaną 
prawem 2-3 tygodniową kwarantannę, 
dlatego jeden z werbistowskich budyn-
ków parafialnych został przystosowany 
dla osób ją odbywających. 
 
Werbiści zajmują się też dostarczaniem 
maseczek do najbiedniejszych rodzin, 
szczególnie we wspólnocie cygańskiej. 
Jest to możliwe dzięki pomocy dobro-
dziejów z Austrii. 
 
Indonezja 

 
W werbistowskiej Prowincji Jawa współ-
bracia rozdzielają między naszych pra-
cowników i ich rodziny warzywa, ma-
seczki, środki dezynfekcyjne. Wielu 
pracowników zostało ze swymi rodzina-
mi, dlatego współbracia przejęli ich 
obowiązki (gotowanie, pranie, sprząta-
nie). Werbiści pracujący w parafiach (39 
parafii w 13 diecezjach) współpracują z 
Social Economic Development Commis-
sions i pomagają najbardziej potrzebują-
cym: ubogim, starszym i wdowom. W te 
działania włącza się również prowincjal-
ny koordynator Apostolatu Sprawiedli-
wość i Pokój (JPIC), a także indonezyj-
ski VIVAT International. Co ważne po-
moc dostarczana jest wszystkim, bez 
względu na wyznawaną religię. 
 
Indie 

Ograniczenia związane z koronawiru-
sem zostały wprowadzone przez rząd 24 
marca. Tym samym 1,3 mld obywateli 
kraju musiało liczyć się z poważnymi 
utrudnieniami. 
 
Indie są drugim pod względem liczby 
werbistów krajem świata. Funkcjonują 
tam 4 prowincje i jedna regia. Dlatego 

http://www.steyler-nothilfe.eu/
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poniżej zamieszczamy osobne informa-
cje dotyczące ich działalności. 
 
Prowincja Mumbai 

 
Wiele aktywności pastoralnych zostało 
przeniesionych do internetu, gdzie 
współbracia dzielą się swoimi refleksja-
mi duchowymi czy medytacjami. Wy-
chowankowie niższych seminariów i 
seminarzyści wyższego seminarium 
duchownego, a także personel w nich 
zatrudniony, zostali odesłani do domów. 
Wyjątkiem jest seminarium w Mysore, 
gdzie przebywa obecnie 72 seminarzy-
stów i 4 osoby personelu. 
 
Prowadzone przez werbistów szkoły 
również zostały zamknięte, a dzieci i 
młodzież wróciły do swych rodzin. Nau-
czyciele próbują kontaktować się ze 
swoimi uczniami online. Nauczyciele, 
personel i niektórzy rodzice zrezygnowa-
li także z części swoich zarobków i w ten 
sposób udało się zebrać nieco funduszy 
na pomoc najbiedniejszym. 
 
Werbistowskie wspólnoty, po uzyskaniu 
odpowiednich zezwoleń, pomagają 
najbiedniejszym i migrantom w ich okoli-
cy. Czynią to albo bezpośrednio albo 
przy współpracy z organizacjami poza-
rządowymi. W ten sposób, przy współ-
pracy ze świeckimi i dobrodziejami, 
udało się pomóc prawie 40 tys ludzi. 
Współbracia włączają się także w do-
starczanie pomocy medycznej i środków 
ochrony osobistej. 
 
Prowincja Wschodnia 

 
Z powodu pandemii i wprowadzonych 
obostrzeń najbardziej cierpią migranci 
zarobkowi, ludzie żyjący na ulicy, robot-
nicy zatrudnieni na dniówki, sprzedawcy 
uliczni, rikszarze. 

W slumsach w Rourkela o. Bennychen 
Peter SVD ze świeckimi pomaga ubogim 
i dostarcza żywność dla około 270 ludzi 
żyjących na ulicy. We współpracy z JPIC 
i przy pomocy młodych wolontariuszy 
werbiści pomagają 75 rodzinom żyjącym 
w slumsie w Jharsuguda. Monitorują też 
sytuację na wioskach i pozostają w 
kontakcie z innymi zgromadzeniami 
zakonnymi, by jak najlepiej odpowiadać 
na pojawiające się potrzeby. 
 

 
Wioska trędowatych w Puri, Indie (fot. Andrzej 

Danilewicz SVD) 

 
Prowincja Hyderabad 

 
W miejscowościach Ramanthapur, Hab-
siguda, Uppal, Mallapur, Pregnapur i 
Jogipet rozdzielono racje żywnościowe 
(ryż + warzywa) wystarczające na mie-
siąc dla przeciętnej rodziny. Akcją, zai-
nicjowaną przez prowincjalnego koordy-
natora JPIC, objętych zostało 480 ro-
dzin. 
 
W pomoc ludziom włączył się też St. 
Arnold Social Service Centre z miasta 
Singampunari, gdzie rozdzielono racje 
żywnościowe między 25 rodzin. Dzięki 
wsparciu prowincji, w obozie dla 
uchodźców ze Sri Lanki, położonym 
niedaleko Thiruppatthur, między 125 
rodzin rozdzielono ryż, olej, dal (groch, 
fasola, soczewica), cukier i słodkie 
ciastka. 

 
Pomoc żywnościowa dotarła także do 
potrzebujących w miejscowościach 
Chennai, Vadipatty, Thideer Nagar, 
Thathammpatty, Vadukapatty i Podina-
kanpatty. W Oothu, we współpracy z 
Vivekananda School, wydawany jest 
posiłek dla 200 osób. 
 
Prowincja Centralna 

 
Werbistowska wspólnota z Bujha Udai-
pur dostarczyła pomoc żywnościową dla 
najbardziej potrzebujących w 10 pobli-
skich wioskach. W sumie pomocą obję-
tych zostało 1170 osób. W Jhadol roz-
dzielono pomoc wśród rodzin należą-
cych do nomadycznych ludów i kowali 
prowadzących niewielkie warsztaty. 
Zamknięcie kraju spowodowało, że 
pozbawieni oni zostali wszelkich środ-
ków utrzymania. 
 
W Ashta, wśród 80 rodzin rozdzielono 
racje żywnościowe, mydło i maseczki. W 
Indore pomoc żywnościowa trafiła do 
ponad 2000 rodzin żyjących w okolicz-
nych slumsach. W Khurda, Parafia Ró-
żańca Świętego oraz Katolicki Ashram 
wspomogły 26 rodzin żyjących w dwóch 
nieodległych wioskach. 
 
Regia Guwahati 

 
O. Ivan D’Silva SVD wraz z pomocnika-
mi z Parafii Ducha Świętego w Ambassa 
rozdzielili żywność między ubogich 
żyjących na terenie parafii. Stało się to 
możliwe dzięki organizacji pozarządowej 
Oisha Bani Society, przy pomocy finan-
sowej werbistów i dzięki współpracy z 
siostrami SSpS. W Wielkim Tygodniu 
rozdzielono żywność dla 63 rodzin z 7 
wiosek, a w Poniedziałek Wielkanocny 
dla kolejnych 18 rodzin. 

Za: www.werbisci.pl
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Odeszli do Pana 
 

  

ŚP. O. BP CZESŁAW STANIULA CSsR (1940-2020)  
Misjonarz  w Brazylii

 
Z Brazylii nadeszła smutna wiadomość – 
o. bp Czesław Stanula CSsR nie żyje.  
 
Zmarł 14 maja 2020 r. po latach misyjnej 
pracy w stanie w Bahia, po ciężkiej 
chorobie, w wieku 80 lat, w 63 roku 
życia zakonnego, w 56 roku życia ka-
płańskiego. Biskupem był 31 lat. 
 
Na misjach – początkowo w Argentynie, 
a potem w Brazylii – spędził 54 lata i 
oddał swe życie głosząc Obfite Odku-
pienie tamtejszym narodom. Został 
odznaczony Krzyżem Komandorskim z 
Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski w 
2018 r. 
 
Pogrzeb śp. o. bpa Czesława odbył się 
w piątek 15 maja 2020 r., z koniecznymi 
z racji epidemii obostrzeniami (do 10 
osób uczestniczących), na cmentarzu 
Jardim da Saudade w Salwadorze w 
Brazylii.  
 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Pa-
nie… 

 
 
O. bp Czesław Stanula CSsR urodził się 
27 marca 1940 r. w Szerzynach w diec. 
tarnowskiej. Pierwsze śluby zakonne w 
Zgromadzeniu Redemptorystów złożył 
15 sierpnia 1957 r., a święcenia kapłań-
skie przyjął 19 lipca 1964 r. Wyjechał do 
pracy misyjnej w Argentynie, a następ-
nie w 1972 r. został przeniesiony do 
Brazylii, do nowopowstającej placówki 
misyjnej polskich redemptorystów w 
ubogich regionach stanu Bahia – praco-
wał przede wszystkim w sanktuarium w 
Bom Jesus da Lapa i jako misjonarz 
ludowy. 
 
W 1989 r. został mianowany przez pa-
pieża św. Jana Pawla II biskupem die-
cezji Floresta w stanie Pernambuco w 
Brazylii, gdzie pracował do  roku 1997. 
Następnie został przeniesiony do diece-
zji Itabuna w południowej części stanu 
Bahia, również jako ordynariusz, gdzie 
pracował do czasu przejścia na emery-
turę w 2017 r. 
 
Oprócz swej normalnej posługi w diece-
zji był także szczególnie zaangażowany 
w duszpasterstwo rodzin i odnowę cha-

ryzmatyczną. W Konferencji Episkopatu 
Brazylii (CNBB) pełnił funkcję przewod-
niczącego regionu  „Nordeste 3”. 
 
Biskup Stanula dał się poznać jako 
człowiek pióra. Za swoją aktywność 
literacką 22 maja 2012 r. został przyjęty 
do Akademii Literatury (Agral) w Itabu-
na, a za swoje zaangażowanie duszpa-
sterskie i społeczne otrzymał 21 sierpnia 
2013 r. tytuł obywatela honorowego 
stanu Bahia. W 2014 r. obchodził uro-
czyście złoty jubileusz kapłaństwa. Z tej 
okazji na Jego cześć siostra Miria Tere-
zinha Kolling (znana kompozytorka 
muzyki kościelnej) skomponowała na 
Jego cześć specjalny hymn („Bispo 
Ceslau em Jubileu”), który po raz pierw-
szy był śpiewany na rozpoczęcie Mszy 
św. jubileuszowej przez chór złożony z 
50 osób. 
 

 
 
Również Ojczyzna nie zapomniała o 
biskupie Stanuli. 7 maja 1996 r. w Am-
basadzie Polski w Brasilii otrzymał Krzyż 
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, 
a w 2018 r. otrzymał w Warszawie  
Krzyż Komandorski z Gwiazdą tego 
Orderu. 
 
Przybywając z wizytami w Europie wy-
święcił na kapłanów wielu polskich re-
demptorystów oraz bierzmował wiele 
polskiej młodzieży, szczególnie w Pol-
skiej Misji Katolickiej w Monachium i w 
Stuttgarcie. 

 
Ostatnie lata swego życia spędził w 
Salwadorze w stanie Bahia w Brazylii, 
czynnie głosząc Ewangelię i spełniając 
swoją posługę jako emerytowany biskup 
redemptorysta. 
 
Obecnie więc są jeszcze dwaj inni bi-
skupi rozpoczynający drogę swojego 
powołania kapłańskiego i zakonnego w 
Prowincji Warszawskiej Redemptory-
stów – o. bp Józef Słaby CSsR w Pata-
gonii w Argentynie (prałatura Esquel) i o. 
bp Marek Piątek CSsR w Amazonii w 
Brazylii (diecezja Coari). 
 

List prowincjała Redemptorystów po 
śmierci, śp. o. bp. Czesława Stanuli CSsR 
 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, 
Panie… 
Warszawa, 15 maja 2020 
 
Jeszcze niedawno plany były inne. W 
najbliższych dniach ojciec bp Czesław 
miał przybyć do Polski, by odwiedzić 
rodzinę i udzielić święceń kapłańskich 
naszym diakonom w Tuchowie. Stało się 
inaczej. Dzisiaj dotarła do nas wiado-
mość, że kilkanaście godzin temu wyru-
szył w innym kierunku — odszedł do 
domu Ojca. 
 
Choć tak naprawdę, właśnie w tym kie-
runku wędrował niezmordowanie przez 
całe życie. 
 
Zmarł o. bp Czesław Stanula, redempto-
rysta, misjonarz, wspaniały i pełen ener-
gii kaznodzieja, zakochany w Brazylii, 
zainteresowany do końca sprawami 
Kościoła i ludzi, którym posługiwał, do-
póki starczyło sił. Człowiek ciekawy 
świata, obecny na forach internetowych, 
autor wielu książek i z zamiłowania 
fotograf. Przy tym człowiek ciepły i sym-
patyczny, lubiący żarty i wspólnotę. 
 
Pamiętamy — ci z nas, którzy mieli 
możliwość spotykać się z o. biskupem 
Czesławem — niekończące się dysku-
sje: o charyzmacie, o naszym pójściu do 
ubogich, o naszej misji. Rozmowy pełne 
ognia, pasji i braterskiej bezpośrednio-
ści. 
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Ojciec Czesław był jednym z pierwszych 
redemptorystów z Polski, którzy wyje-
chali do Ameryki Południowej, by prze-
cierać misyjne szlaki. Był wówczas mło-
dym redemptorystą zaledwie dwa lata 
po przyjęciu święceń kapłańskich. 
 
Wyruszyliśmy we dwóch 16 grudnia 
1966 roku w mroźny grudniowy dzień 
przez Wiedeń i Rzym do Argentyny – 
wspominał. — Potem, po Bożym Naro-
dzeniu, wypłynęliśmy statkiem Giulio 
Cesare z Neapolu w kierunku Argenty-
ny. Po 18 dniach po falach Atiantyku 
dopłynęliśmy szczęśliwie do Buenos 
Aires. W Rzymie doszedł do nas jeszcze 
o. Marian Kieniarski, który już pracował 
w Argentynie i wracał z odwiedzin swojej 
rodziny. Po dwóch dniach odpoczynku, 
autobusem (24 godziny jazdy) dojechali-
śmy do Resistencia w prowincji Chaco. 
Wszystko nowe, wszystko odmienne, 
wszystko obce… Potrzeba było nauczyć 
się przynajmniej podstawowych zwrotów 
po hiszpańsku, by móc się komunikować 

z ludźmi. Ludzie byli bardzo dobrzy, 
każdy chciał jakoś pomóc, bym nie dał 
się zniechęcić… Czułem, jak Pan mnie 
prowadzi, a Jego i nasza Matka Nieusta-
jącej Pomocy zawsze była przy mnie i 
ze mną… 
 
O. Bp Czesław Stanula spędził 54 lata 
na misjach. Prowadził ludzi do Chrystu-
sa Odkupiciela. Spalał się, by dać świa-
tło Ewangelii innym. Ludzie to widzieli i 
tego doświadczali, dlatego szybko uznali 
go za jednego z nich. Kiedy został bi-
skupem Itabuna w Brazylii, a region 
nawiedziła posucha, nie siedział za-
mknięty w domu biskupim, ale wraz ze 
swoim ludem pracował fizycznie, budu-
jąc cysterny i czterokilometrowy wodo-
ciąg. 
 
Choć w Bahia znalazł drugą ojczyznę, 
nigdy nie zapomniał o tej pierwszej. 
Również Polska nie zapomniała o bi-
skupie Stanuli. 7 maja 1996 r. w Amba-
sadzie Polski w Brazylii otrzymał Krzyż 

Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, 
a w 2018 roku otrzymał w Warszawie 
Krzyż Komandorski z Gwiazdą tego 
Orderu. 
 
Cały czas dawał głębokie świadectwo o 
Polsce i chrześcijaństwie. Także o miej-
scu swojego pochodzenia, Szerzynach – 
mówił wójt gminy Szerzyny Grzegorz 
Gotfryd, nadając w 2017 roku o. Cze-
sławowi tytuł honorowego obywatela 
gminy, pierwszy w historii tej gminy. 
 
Żegnamy Cię dziś, Ojcze Biskupie Cze-
sławie, ale przecież nie na zawsze. 
Zachowując w pamięci Twój misyjny 
zapał, pragniemy kontynuować misję 
Najświętszego Odkupiciela, który Ciebie 
i nas powołał, aby nieść Dobrą Nowinę 
ubogim. Otaczamy Cię modlitwą prze-
konani, że Ten, któremu tu na ziemi 
posługiwałeś w drugim człowieku, bę-
dzie Twoją radością i pokojem na wieki. 
o. Janusz Sok CSsR, Prowincjał 

Za: www.redemptor.pl 
 
 

ŚP. O. LUDWIK STEFAN STEFAŃSKI CP (1941-2020)  
 
Z wielkim żalem informujemy, że w 
piątek (15 maja) odszedł do Pana nasz 
współbrat o. Ludwik Stefański CP. 
 
Ojciec Ludwik Stefański (imię chrzcielne 
Stefan) urodził się 3 maja 1941 roku w 
Mchowie. Po zakończeniu edukacji w 
Zasadniczej Szkole Metalowej w Prza-
snyszu, wstąpił do Zgromadzenia Pa-
sjonistów w 1956 roku i uczył się jeszcze 
przez rok w Niższym Seminarium OO. 
Pasjonistów, by zdobyć wykształcenie 
ogólne konieczne do rozpoczęcia stu-
diów filozoficzno-teologicznych. Habit 
przyjął w 1958 rozpoczynając nowicjat. 
Otrzymał wówczas zakonne imię Ludwik 
od Matki Bożej Niepokalanej. Studia 
filozoficzne odbywał w Wyższym Semi-
narium Duchownym OO. Kapucynów w 
Łomży, gdzie studiowali wówczas pa-
sjoniści. Śluby wieczyste złożył w 1962 
roku. Sakrament święceń w stopniu 
prezbitera o. Ludwik przyjął w roku 
1966. Pierwszą wspólnotą neoprezbitera 
był Przasnysz. W 1973 roku został prze-
niesiony na krótko do Warszawy, a 

następnie do Łodzi, gdzie pełnił funkcję 
wikariusza parafii. W 1975 został konsul-
torem i ekonomem prowincjalnym, prze-
nosząc się tym samym do Przasnysza 
do domu prowincjalnego.  
 

 
 
Pełnił wówczas również funkcję dyrekto-
ra kleryków kończących szkołę średnią 
przy klasztorze oraz ekonoma i wikariu-
sza wspólnoty. W następnych latach 
posługiwał w Rawie i Łodzi, w której 
prze dziesięć lat (od 1984 do 1994 r.) był 

przełożonym i proboszczem. Następnie 
przez 4 lata posługiwał w Wiśle. W 1998 
został przełożonym i proboszczem w 
Sadowiu, później również dyrektorem 
domu rekolekcyjnego. W 2002 ponownie 
wezwano go do Łodzi, gdzie był pro-
boszczem do 2006. W tym czasie do-
prowadził do ukończenia i konsekracji 
kościoła M.B. Bolesnej na Teofilowie. 
Jako emeryt został skierowany do Sa-
dowia, gdzie posługiwał aż do roku 
2019, gdy dla lepszej opieki zdrowotnej 
został skierowany do infirmerii w Łodzi. 
W związku z ciężką chorobą, wiele mie-
sięcy w ostatnim czasie spędził w szpita-
lach w Ostrowie Wlkp. i Łodzi. Odszedł 
do Pana dnia 15 maja 2020 roku, po 
kilkudniowym pobycie w szpitalu. 
 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Pa-
nie,a światłość wiekuista niechaj mu 
świeci. Niech odpoczywa w pokoju. 

Za: www.passio.info 

 
 

ŚP. S. WŁADYSŁAWA BARBARA SKOCZEŃ OSC (1935-2020)  
 

Barbara Skoczeń ur. się 24 stycznia 
1935 roku w Chochorowicach(gm. Po-
degrodzie, diecezja tarnowska) jako 
najstarsze z pięciorga dzieci Władysła-
wa i Katarzyny (z domu Bodziony). 
Ochrzczona została 4 lutego 1935 roku 
w kościele parafialnym w Podegrodziu i 
tam bierzmowana 31 maja 1954 roku 
przez Księdza Biskupa Karola Pękalę. 

 
Ukończyła 7 klas Szkoły Powszechnej w 
Brzeznej. Od najmłodszych lat miała 
pociąg do życia zakonnego – w domu  
rodzinnym patrzyła z okna na starosą-
decki Klasztor. 
 
Mimo sugestii o wstąpieniu do zgroma-
dzenia czynnego wybrała klauzurę i 16 

października 1954 roku wstąpiła do 
Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym 
Sączu. 
 
Obłóczyny: 8 września 1955 r. Otrzyma-
ła imię Maria Władysława, z bł. Włady-
sławem z Gielniowa jako patronem. 
Profesja czasowa: 8 września 1956 r. 
Profesja wieczysta: 8 września 1959 r. 
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Siostra Władysława przez całe swe 
klasztorne życie pracowała w ogrodzie 
dbając pieczołowice o sad owocowy, 
jarzyny i o kwiaty, które były szczególną 
jej miłością i radością, gdy zdobiły klasz-
torną świątynię – sanktuarium świetej 
Kingi.  
 
Ostatnie lata życia ciężko chorowała. 
Wezwanie od Pana przyszło 14 maja, 
poprzedzone znakami odchodzenia na 
drugi świat. Przeszła do wieczności 

opatrzona sakramentami świętymi          
i otoczona modlitwą Wspólnoty. 
 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 16 
maja w kościele Trójcy Przenajświętszej. 
Wcześniej różaniec św. przy trumnie 
Zmarłej. 
 
Polecamy duszę naszej Drogiej Siostry, 
prosząc o modlitwę.  

s.M.Edyta Bis z Siostrami 


