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Jedną z ciekawszych inicjatyw, które funkcjonują we
wspólnych działaniach osób odpowiedzialnych za
życie konsekrowane w diecezjach, w tym także przy
aktywnym udziale delegatów KWPZM, są spotykające się ze sporym zainteresowaniem zakonników i
zakonnic regionalne pielgrzymki konsekrowanych.
Jest to szczególne miejscem wyrażania wspólnoty
osób konsekrowanych między sobą w różnorodności ich charytzmatów, a także na zewnątrz w formie
świadectwa i akcji powołaniowej. Są one organizowane w kilku miejscach Polski. Początkowo było to
tylko sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego
na Świętym Krzyżu, a od 2010 roku także do sanktuaria maryjne w Gostyniu i Gietrzwałdzie oraz sanktuarium na Górze Świętej Anny.
Ciekawą rzecz zauważył w swoich liście do delegatów Przewodniczący KWPZM, stwierdzając że
wszystkie te miejsca są pod opieką zakonników:
Święty Krzyż – Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Gostyń – Księży Filipinów, Gietrzwałd – Kanoników Regularnych oraz Góra Świętej Anny – Braci
Mniejszych Franciszkanów. Zatem można stwierdzić, że jedziemy do swoich i trzeba im pomóc, aby
to spotkanie dobrze przebiegło.
Spotkanie organizowane jest cyklicznie przez kolejne diecezje należące do danego regionu, przynajmniej tak to określają przyjęte zasady. Nie przeszkadza to jednak zupełnie w tym, aby współodpowiedzialny czuł się cały region i wszyscy pracujący
w nim delegaci zainteresowali się czy osobie w danym roku przygotowującej spotkanie nie trzeba jakoś pomóc.
Zachętą Przewodniczącego w tej materii jest podjęcie wzajemnej współpracy w tym temacie nie tylko w
formie fizycznej obecności męskich wspólnot zakonnych, ale także pomocy czy nawet współtworzenia
tego spotkania regionalnego nie tylko na poziomie
diecezji miejsca, gdzie znajduje się dane sanktuarium, ale też całego regionu, który do tego miejsca
ma pielgrzymować. Zresztą ma się zatem dziać w
tej kwestii podobnie jak w miejscach, gdzie dobrze
już kwitnie współpraca międzyzakonna w ramach
przygotowania dnia życia konsekrowanego.
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W ostatnim czasie w tej inicjatywie pojawiły się także
nowe miejsca, gdyż dla niektórych wspólnot zakonnych i diecezji spotkania w/w miejscach są zbyt odległe. Dlatego w ostatnim czasie odbyły się one
m.in. w Różanym Stoku dla Metropolii Białostockiej
(sanktauarium opiekują się Księża Salezjanie), a w
Metropoliii Warszawskiej rodzi się powoli inicjatywa
zorganizowania tego spotkania gdzieś bliżej, np. w
Niepokalanowie (np. dla archidiecezji warszawskiej,
diecezji warszawsko-praskiej i archidiecezji łodzkiej).
***

GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY
BRACIA MNIEJSI FRANCISZKANIE
W sobotę, 01.06.2019 roku, odbyła się w międzynarodowym sanktuarium św. Anny na Górze św. Anny
doroczna pielgrzymka osób konsekrowanych dwóch
diecezji: gliwickiej i opolskiej. Organizatorem tegorocznej pielgrzymki była diecezja gliwicka.
O godzinie 09.30 odbyła się w sali św. Maksymiliana
Kolbego w domu pielgrzyma konferencja, którą wygłosił o. Jacek Zdrzałek CSsR. Po konferencji w bazylice św. Anny biskup gliwicki odprawił Mszę świętą
i wygłosił kazanie. Radością wszystkich było to, że
liczba osób konsekrowanych robiła wrażenie.
Po Mszy świętej w domu pielgrzyma był posiłek dla
obecnych oraz okazja do wspólnego spotkania.
Ostatnim punktem programu było nabożeństwo do
NSPJ na kalwarii. Pragnę podziękować wszystkim
organizatorom pielgrzymki z diecezji gliwickiej, a
braciom z domu pielgrzyma za przyjęcie.
W gronie osób konsekrowanych pożegnaliśmy s. referentką Krzysztofę Baran, elżbietankę, która przez
ostatnie lata w diecezji gliwickiej dzielnie spełniała
swoja misję. Dziękując Jej za współpracę życzmy
mocy Ducha Świętego na nowej placówce zakonnej.
o. Błażej Kurowski OFM, delegat KWPZM
wikariusz biskupi ds. Życia Konsekrowanego
***
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stry Betanki). Na zakończenie nabożeństwa wszyscy pielgrzymi adorowali relikwie Drzewa Krzyża
Świętego oddawali im cześć przez ucałowanie
Na podstawie: www.swietykrzyz.pl

Spotkanie to miało miejsce 08.09.2019 roku, w przededniu Tygodniowego Odpustu Podwyższenia
Krzyża Świętego. W sumie przybyło ok. 300 osób z
40 zgromadzeń zakonnych.
Do sanktuarium pielgrzymowali: siostry zakonne, ojców i braci zakonnych, dziewice i wdowy konsekrowane z archidiecezji i diecezji: częstochowskiej, kieleckiej, krakowskiej, lubelskiej, łowickiej, łódzkiej, radomskiej, przemyskiej, rzeszowskiej, sandomierskiej, tarnowskiej, warszawskiej i warszawsko-praskiej.
Zgromadzonych przywitał miejscowy przęłożony o.
Marian Puchała OMI. Następnie głos zabrał ks. Tomasz Rusiecki, ojciec duchowny kapłanów diecezji
kieleckiej i wikariusz biskupi ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, który przybliżył hasło towarzyszące wspólnej modlitwie i spotkaniu – „Abyście owoc przynosili”. Przedstawił również prelegentów i animatorów
skupienia oraz modlitwy.
Konferencję ascetyczną wygłosił o. Tomasza Protasiewicza OFMCap, a następnie o. Robert Krawiec
OFMCap, delegat KWPZM w diecezji kieleckiej, animował drogę krzyżową, przeżywaną w duchu franciszkańskim. Głównym punktem pielgrzymki była
Eucharystia celebrowana pod przewodnictwem biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego.
Tradycyjnie już w czasie tej celebracji odbył się obrzęd pierwszych ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i wytrwania, które złożyło 7 nowicjuszy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
Otrzymali wtedy strój zakonny w postaci sutanny z
pasem oraz konstytucje i reguły swojego zgromadzenia. Wydarzenie to poprzedziły rekolekcje, które
nowicjusze przeżywali pod kierunkiem o. dr. Łukasza Krauze OMI, wykładowcy homiletyki z oblackiego seminarium w Obrze.
Dopełnieniem uroczystości była wspólna agapa w
krużgankach świętokrzyskiego sanktuarium, gdzie
nie tylko można było spożyć przygotowany przez
świętokrzyski klasztor posiłek, ale też indywidualnie
porozmawiać, spotkać się, a przede wszystkim wzajemnie się poznać przy wspólnym stole w radosnej
atmosferze.
Po posiłku i chwili przerwy osoby konsekrowane
znów spotkały się w bazylice świętokrzyskiej na
wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz
na koronce do Bożego Miłosierdzia, którą animowało zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej (Sio-

***

ŚWIĘTA GÓRA – GOSTYŃ
KSIEŻA FILIPINI
Tydzień później, w druga sobota września,
14.09.2019, osoby konsekrowane pielgrzymowały
do sanktuarium Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu, którego stróżami są Księża Filipini. Była to
już XI pielgrzymka, w której wzięły udział osoby życia konsekrowanego z 8 diecezji.
Jej organizatorem jest referent do spraw męskich Instytutów Życia Konsekrowanego w archidiecezji poznańskiej ks. Zbigniew Starczewski COr, a animacją
w poszczególnych latach zajmują się archidiecezje i
diecezje należące do tego regionu.
Na początku wszystkich powitał ks. Marek Dudek
COr, przełożony miejscowej wspólnoty. Spotkanie
rozpoczęło się śpiewem Godzinek o Niepokalanym
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, prowadzonych
przez ks. Michała Kuliga COr. Konferencję ascetyczną wygłosił patrolog z Poznania ks. prałat prof.
dr hab. Bogdan Częsz. Nosiła ona tytuł „Jesteśmy
powołani, aby zaspokajać głód Boga w świecie”.
Konferencja ascetyczna przygotowała wszystkich
pielgrzymów do przeżycia sakramentu pokuty i pojednania. Po niej miała miejsce Eucharystia pod
przewodnictwem bp. Grzegorza Balcerka, który w
archidiecezji poznańskiej jest odpowiedzialny za życie konsekrowane. Natomiast po zakończeniu Mszy
świętej pielgrzymi udali się na plac koło bazyliki, by
przy nim włączyć się w ogólnopolską akcję „Polska
pod krzyżem”.
Po modlitwie wszyscy mieli okazję skorzystania z
przygotowanego w klasztornych ogrodach posiłku.
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RÓŻANYSTOK
KSIĘŻA SALEZJANIE

Natomiast później odbył się kocert Kapeli Świętogórskiej, którą prowadził ks. Jakub Przybylski COr,
dyrektora festiwalu Musica Sacromontana. Prezentowane utwory muzyczne nawiązywały do miejscowej, świętogórskiej tradycji muzycznej.
Ostatnim akordem spotkania były nieszpory z
Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, którym
przewodniczył magister nowicjatu ks. Karol Kozłowski SChr. Oprawę liturgiczną tej Liturgii Godzin zapewnili nowicjusze Towarzystwa Chrystusowego
dla Polonii Zagranicznej. Na koniec słowie pożegnania skierował ks. Zbigniew Starczewski COr, a pielgrzymom pobłogosławił bp Grzegorz Balcerek.
Na podstawie: www.chrystusowcy.pl

W niedzielę, 20.10.2019 roku, odbyła się pielgrzymka osób życia konsekrowanego z metropolii
białostockiej, czyli archidiecezji białostockiej, diecezji łomżyńskiej i drohiczyńskiej do sanktuarium Matki
Bożej Różanostockiej. Przeżywana ona była w ramach jubileuszu 100 lecia przybycia salezjanów do
Różanegostoku.
Ks. Adam Wtulich SDB, proboszcz i przełożony
miejscowej wspólnoty oraz ojciec duchowny sióstr
archidiecezji białostockiej, zaznajomił pielgrzymów
z historią sanktuarium i 100 letnią działalnością salezjanów w Różanymstoku. Siostra salezjanka wygłosiła konferencję o charyzmacie zgromadzenia i
działalności sióstr w Różanymstoku.
Centralnym wydarzeniem tego dnia skupienia była
Eucharystia w Bazylice Różanostockiej, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił biskup pomocniczy
archidiecezji białostockiej Henryk Ciereszko. W koncelebrze wzięli udział wikariusze biskupi ds. Życia
Konsekrowanego z wymienionych diecezji. Był też
czas na adorację Najświętszego Sakramentu oraz
zwiedzanie wystaw historycznych sanktuarium.
Wspólny obiad zakończył ten wyjątkowy dzień łaski.
o. Feliks Kubicz SVD, delegat KWPZM

***

GIETRZWAŁD
KANONICY REGURALNI LATERAŃSCY
05.10.2019 roku odbyła się tradycyjna pielgrzymka
osób konsekrowanych do sanktuarium maryjnego w
Gietrzwałdzie. Miała ona miejsce w I sobotę miesiąca, w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym. Homilię w czasie tego spotkania wygłosił bp Jan Mazur
SVD z Ełku.
Na podstawie: www.diecezjaelk.pl

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

4. dwudniowe na terenie diecezji i w katedrze z reguły w wersji rozbudowanej.

Wydaje się z doświadczenia lat minionych, że nie
dość dowartościowanym spotkaniem jest to, które
odbywa się z udziałem biskupa diecezjalnego w ramach dnia życia konsekrowanego. Siostry potrafią
się w tym względzie zmobilizować, a tymczasem tej
mobilizacji często brak wśród prezbiterów i braci zakonnych czy nawet domów formacyjnych męskich
wspólnot życia konsekrowanego, jak podkreśla
Przewodniczący KWPZM w swoim liście do delegatów KWPZM ds. zakonów męskich z 2019 roku.
W poprzednim biuletynie specjalnym, jak i w poniższym zestawieniu, widać że istnieją zasadniczo 4
modele świętowania tego dnia:
1. jednodniowe tylko w katedrze i tylko z Eucharystią
pod przewodnictwem biskupa;
2. jednodniowe zamiennie raz w katedrze a raz na
terenie diecezji, w miejscu gdzie pracują zakonnicy;
3. jednodniowe rozbudowane w katedrze lub na terenie diecezji z sympozjum lub konferencją ascetyczną, adoracją, okazją do spowiedzi;

***
WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI CENTRALNE
Rozpoczęły się one pod przewodnictwem bp. Jacka
Kicińskiego CMF w kościele Księży Misjonarzy na
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie już
26.01.2020 roku. Z tego kościoła bowiem transmitowana była Msza święta radiowa, stając się w ten
sposób pierwszym akcentem tegorocznego świętowania.
Natomiast 29.01.2020 roku, o godzinie 11.00, w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski
odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczył bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, która zorganizowała tę
konferencję, wraz z konferencjami wyższych przełożonych zakonnych. Jej tytuł brzmiał „Świadkowie
Wielkiej Tajemnicy Wiary”.
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oraz wszystkich obecnych kapłanów za dar wspólnej modlitwy.
W diecezji bielsko-żywieckiej bp Roman Pindel
przewodniczył 1.02.2020 roku liturgii, która miała
miejsce w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku Białej. Kazanie z tej okazji wygłosił
wikariusz generalny diecezji ks. Marek Studenski.
Pod koniec liturgii biskup wręczył listy gratulacyjne
kilkudziesięciu siostrom i księżom zakonnym obchodzącym okrągłe jubileusze: 70, 60, 50, 40, 25-lecia
ślubów zakonnych, udzielając także specjalnego
błogosławieństwa apostolskiego. W imieniu wszystkich zebranych słowa podziękowania wypowiedział
m.in. wikariusz biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego o.
Piotr Cuber OFMConv. Świąteczne spotkanie zakończyło wspólne kolędowanie przy stole.
W diecezji bydgoskiej osoby życia konsekrowanego modliły się, pod przewodnictwem bp. Jana Tyrawy, 02.02.2020 roku, w murach bydgoskiej katedry.
W archidiecezji częstochowskiej metropolita częstochowski abp Wacław Depo, celebrował Eucharystię w archikatedrze. Koncelebrowali także: bp Andrzej Przybylski, biskup senior Antoni Długosz, kapłani z kapituły archikatedralnej i archidiecezji częstochowskiej oraz przybyli na uroczystość zakonnicy. Po homilii osoby życia konsekrowanego odnowiły śluby zakonne. Na zakończenie bp Andrzej
Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, złożył abp. Wacławowi Depo życzenia z
okazji 8. rocznicy ingresu do archikatedry częstochowskiej. Słowa wdzięczności skierował również o.
Kazimierz Maniecki OSPPE, delegat KWPZM.
W diecezji drohiczyńskiej 02.02.2020 roku Mszy
świętej w katedrze przewodniczył bp Piotr Sawczuk,
który wygłosił słowo Boże, a po homilii nastąpił moment odnowienia przyrzeczeń zakonnych. Druga
część obchodów odbyła się na auli Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Była to okazja do wyrażania wdzięczności wszystkim siostrom,
braciom, którzy każdego dnia oddają się w służbie
Bogu i bliźniemu. Młodzi artyści Zespołu Pieśni i
Tańca ,,Sokołowianie’’ w pięknych strojach ze śpiewem na ustach, w rytm ludowej muzyki, podbili
serca zgromadzonych. W imieniu wszystkich, s.
Anna Pytka, referentka diecezjalna ds. życia konsekrowanego podziękowała za spotkanie i modlitwę, a
wspólna agapa zakończyła spotkanie.
W diecezji elbląskiej 02.02.2020 roku, świętowano
w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu
gdzie odbyły się diecezjalne obchody, którym przewodniczył bp Wojciech Skibicki, biskup pomocniczy
w Elblągu, który też wygłosił homilię.

W konferencji uczestniczyły także osoby, które
chciały podzielić się tym, co osoby konsekrowane
wniosły w ich życie. Byli to m.in.: Natalia i Łukasz
Berko, ze Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre,
którzy opowiedzieli o adoracji Najświętszego Sakramentu, którą przeżywają w kaplicy Sióstr Benedyktynek Sakramentek we Wrocławiu; Kamil Tekiel, z
Duszpasterstwa Akademickiego „STUDNIA”, który
opowiedział o swoim doświadczeniu w duszpasterstwie dominikańskim; Katarzyna Majcherek, Oblatka Benedyktyńska, która opowiedziała o charyzmacie sióstr benedyktynek sakramentek, którym
jest wieczysta adoracja; Barbara Wierzbicka, z Eucharystycznego Ruchu Młodych, opowiedziała o ruchu założonym przez św. Urszulę Ledóchowską w
1925 roku w Pniewach k. Poznania; Marta KępaKurkiewicz i Edyta Neumann z Eucharystycznego
Ruchu Młodych opowiedziała o początkach ruchu w
Polsce i to tym, aby nie bać się zapraszać dzieci na
adorację.
Bp Arkadiusz Okroj, opiekun indywidualnych form
życia konsekrowanego, zauważył, że w Polsce są
322 dziewice konsekrowane i ponad 300 wdów konsekrowanych.
Na podstawie: www.episkopat.pl
http://swkrzyz.pl/index.php/msza-swieta-radiowa
***
WYDARZENIA W DIECEZJACH
W archidiecezji białostockiej przedstawiciele męskich oraz żeńskich zgromadzeń zakonnych zgromadzili się w katedrze 02.02.2020 roku. Podczas
uroczystej Mszy świętej osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby i przyrzeczenia. Na zakończenie
Eucharystii przedstawicielka zgromadzeń zakonnych skierowała słowa podziękowania i wdzięczności wobec abp. Tadeusza Wojdy, który przewodniczył uroczystości oraz ks. Dariusza Sokołowskiego,
wikariusza biskupiego ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
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W diecezji ełckiej 01.02.2020 roku odbyło się spotkanie osób konsekrowanych. Wzięli w nim udział
przedstawiciele zgromadzeń zakonnych żeńskich i
męskich, życia pustelniczego oraz dziewice i wdowy
konsekrowane. Na program składała się konferencja, adoracja prowadzona przez siostry oraz Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił biskup
pomocniczy w Ełku Adrian Galbas SAC. Spotkanie
zakończono wspólną agapą w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku.
A archidiecezji gdańskiej 02.02.2020 roku modlono się w oliwskim kościele Matki Bożej Królowej
Korony Polskiej. Eucharystię sprawował abp Sławoj
Leszek Głódź, metropolita gdański, bp Wiesław
Szlachetka, kapłani zakonni z gospodarzami świątyni ojcami cystersami, kapłani gdańskiej kurii i seminarium. Zgromadzone osoby konsekrowane powitał o. Tomasz Jank OFMConv, wikariusz biskupi
ds. Zakonnych i delegat KWPZM, rektor kościoła
św. Trójcy w Gdańsku, który wygłosił słowo Boże.
Za opiekę hierarchów, modlitwę i wsparcie, podziękowała w imieniu osób konsekrowanych s. Pompilia
CSS, przełożona domu zakonnego w Domu Samotnej Matki, przy sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie.
Diecezje gliwicka i opolska świętowały wspólnie
01.02.2020 roku, tym razem w katedrze gliwickiej
Piotra i Pawła w czasie Eucharystii, której przewodniczył biskup gliwicki Jan Kopiec. Opole reprezentował biskup pomocniczy Rudolf Pierskała, który wygłosił Słowo Boże. W koncelebrze był także pomocniczy biskup gliwicki Andrzej Iwanicki. Po homilii
osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby i przyrzeczenia zakonne. Po Mszy Świętej zgromadzeni
na uroczystości spotkali się w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II. Po poczęstunku osoby konsekrowane zostały zaproszone do auli na koncert
Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji z Katowic.
W archidiecezji gnieźnieńskiej świętowano
01.02.2020 roku, w katedrze gnieźnieńskiej, gdzie
Prymas Polski abp Wojciech Polak przewodniczył
Eucharystii i wygłosił słowo Boże. Podczas Eucharystii osoby konsekrowane odnowiły śluby zakonne.
W imieniu obecnych za wspólną modlitwę dziękował
o. Zenon Garus OFMConv, gwardian gnieźnieńskiego klasztoru i delegat KWPZM w archidiecezji.
W diecezji kaliskiej 02.02.2020 roku w katedrze
św. Mikołaja w Kaliszu osoby konsekrowane z diecezji kaliskiej zgromadziły się na Eucharystii, której
przewodniczył biskup kaliski Edward Janiak, a homilię wygłosił biskup pomocniczy Łukasz Buzun
OSPEE, odpowiedzialny za animację osób konsekrowanych. Po kazaniu osoby konsekrowane odnowiły śluby. Przed Mszą świętą konferencję dla osób
konsekrowanych wygłosił ks. dr Marcin Wiśniewski.
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Całość radości została przedłużona wspólnym świętowaniem przy stole.
W archidiecezji katowickiej tegoroczne obchody
miały trzy stacje. Pierwsza rozpoczęła się w krypcie
katedry od osobistego przywitania się każdego
uczestnika z bp. Adamem Wodarczykiem, biskupem
pomocniczym, który jest wikariuszem biskupim ds.
Życia Konsekrowanego. Następnie o. Artur Niechwiej SJ z Mysłowic wygłosił konferencję ascetyczną w której w sposób szczególny podjął kwestię
kryzysu powołań. Po konferencji odbyła się modlitewna adoracja Najświętszego Sakramentu, po której wszyscy zebrani udali się do katedry na Eucharystię, której przewodniczył abp Wiktor Skworc, w
asyście bp. Adama Wodarczyka oraz duchowieństwa zakonnego i diecezjalnego.

Obecnym podziękował o. Syrach Janicki OFM, delegat KWPZM w archidiecezji katowickiej. Uroczystość ubogacił piękny śpiew międzyzakonnego
chóru, złożonego z sióstr i braci zakonnych, pochodzących z różnych zgromadzeń mających swe
domy na terenie archidiecezji, którym dyrygowała s.
Benigna Tkocz, służebniczka. Po Eucharystii odbyła
się trzecia stacja, a mianowicie agapa.
W diecezji kieleckiej uroczystości odbyły się
02.02.2020 roku w katedrze, pod przewodnictwem
biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego. Na początku Eucharystii dokonano poświęcenia świec
gromnicznych, a po homilii bp. Jana Piotrowskiego
zgromadzone siostry zakonne, zakonnicy, konsekrowane dziewice, wdowy i wdowiec odnowiły przyrzeczenia i śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 02.02.2020
roku Mszy świętej przewodniczył bp Edward Dajczak. Obecnych było ok. 80 przedstawicieli zgromadzeń żeńskich i męskich działających w diecezji.
W archidiecezji krakowskiej odbyły się zasadniczo dwa spotkania konsekrowanych: 01.02.2020
roku, w wigilię uroczystości, w sanktuarium maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie modlitwie
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przewodniczył kard. Stanislaw Dziwisz, z koncelebrującym kard. Marianem Jaworskim oraz
02.02.2020 roku, w Bazylice Mariackiej w Krakowie,
gdzie obrzędy celebrował bp Damian Muskus OFM.
W diecezji legnickiej 02.02.2020 roku Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski zaprosił do legnickiej
katedry św. Piotra i Pawła wszystkie osoby konsekrowane żyjące na terenie diecezji legnickiej. Z zaproszenia do wspólnego przeżywania liturgii Eucharystii, a także późniejszego wspólnego spotkania
skorzystało kilkadziesiąt osób. Były to siostry zakonne, m.in. elżbietanki, magdalenki, franciszkanki,
a także zakonnicy, m.in. franciszkanie (tak brązowi
jak i czarni) i pijarzy.
W archidiecezji lubelskiej wszystkie osoby życia
konsekrowanego zostały zaproszone na wspólną
Eucharystię do lubelskiej archikatedry, której przewodniczył bp Mieczysław Cisło, a homilię wygłosił
ks. Andrzej Krasowski.
W diecezji łomżyńskiej nie było centralnych uroczystości w katedrze, a bp. Tadeusz Bronakowski w
specjalnym komunikacie zachęcał do świętowania
we wspólnotach parafialnych i zakonnych tego
szczególnego dnia, mimo zwykłych duszpasterskich
obowiązków jakie niesie ze sobą niedziela.
W diecezji łowckiej 02.02.2020 roku biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i wierni modlili się w intencji wszystkich osób, które oddały swoje życie
służbie Panu Bogu. Mszy świętej przewodniczył ordynariusz diecezji bp Andrzej Dziuba. Wraz z ordynariuszem przy stole eucharystycznym stanęli bp
Wojciech Osial, bp Józef Zawitkowski, a także kapłani, należący do zgromadzenia salezjanów i pijarów oraz pustelnik o. Leszek Niewiadomski.
W archidiecezji łódzkiej 01.02.2020 uroczystościom przewodniczył i Mszę świętą sprawował abp
Grzegorz Ryś. Po homilii, wszystkie osoby życia
konsekrowanego, zgromadzone w katedrze św.
Stanisława, odnowiły swoje śluby zakonne, oddając
się Bogu poprzez realizowanie rad ewangelicznych:
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w swoim zgromadzeniu zakonnym lub instytucie życia apostolskiego. Po błogosławieństwie i zakończeniu liturgii,
w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego,
odbyła się agapa połączona z braterskim spotkaniem sióstr zakonnych, ojców i braci.
W diecezji pelplińskiej centralne uroczystości odbyły się w sobotę, 01.02.2020 roku. Mszy świętej w
bazylice katedralnej przewodniczył bp Arkadiusz
Okroj, biskup pomocniczy.
W diecezji płockiej uroczystej Eucharystii
02.02.2020 roku przewodniczył biskup płocki Piotr
Libera. W czasie Mszy świętej siostry i bracia zakonni odnowili swe śluby ubóstwa, posłuszeństwa i
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czystości. Po raz pierwszy w diecezjalnych obchodach wzięli udział klaretyni, którzy od lipca ubiegłego roku podjęli posługę w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego na płockich Górkach. Gościem
specjalnym diecezjalnego spotkania osób konsekrowanych była s. Anna Bałchan ze zgromadzenia
Sióstr Maryi Niepokalanej, która dzieliła się świadectwem pracy na rzecz dziewcząt i kobiet w kryzysach.
W archidiecezji poznańskiej obchody miały miejsce przez dwa dni. 01.02.2020 roku odbyło się 14
sympozjum życia konsekrowanego, w czasie którego jak co roku uczestników przyjęły gościnne mury
klasztoru karmelitów bosych w Poznaniu. Bardzo
ciekawą konferencję „Maryja niewiasta Eucharystii”
wygłosił ks. dr Jan Frąckowiak, sekretarz abp. Stanisława Gądeckiego. 02.02.2020 roku miała miejsce
uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego w
poznańskiej katedrze. Muzycznie uroczystości animował chór klerycki z Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
w Obrze, pod dyrekcją ks. Bogusława Grzebienia z
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

W archidiecezji przemyskiej centralna celebracja
odbyła się w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu 02.02.2020 roku. Została tam
odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem abp.
Adama Szala, metropolity przemyskiego, a ks. dr
Jan Seremak CSMA, delegat KWPZM w archidiecezji, wygłosił na niej homilię. Po niej zgromadzeni na
modlitwie odnowili swoje śluby zakonne, a na zakończenie liturgii słowo do osób konsekrowanych
skierował metropolita przemyski.
W diecezji radomskiej 01.02.2020 roku grupa ponad 100 kapłanów, braci i sióstr zakonnych, wzięła
udział w pielgrzymce do sanktuarium Matki Bożej
Świętorodzinnej w Studziannie. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Henryk Tomasik, biskup radomski. W pielgrzymce brał udział ks. Piotr
Walkiewicz, referent ds. Życia Konsekrowanego w
diecezji radomskiej. W ramach spotkania została
wygłoszona przez ks. Adama Maja COr, profesora
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KUL, okolicznościowa konferencja. Był też czas na
adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie, by
w ten sposób przygotować się do Eucharystii. W jej
trakcie osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby i
przyrzeczenia związane ze stanem ich życia.
W diecezji rzeszowskiej 02.02.2020 roku w katedrze rzeszowskiej modliły się osoby konsekrowane
z diecezji rzeszowskiej. Eucharystię, której przewodniczył bp Jan Wątroba, koncelebrowali: ks. Stanisław Kamiński, wikariusz biskupi ds. Zakonnych,
ks. Krzysztof Gołąbek oraz kapłani zakonni. Po homilii osoby konsekrowane odnowiły przyrzeczenia i
śluby, a później spotkały się na posiłku. Natomiast
oprawę liturgiczną uroczystości przykotowali nowcjusze kapucynów i pijarów.
W diecezji sandomierskiej obchody odbyły się
01.02.2020 roku w parafii Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Tarnobrzegu. Mszy świętej przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz a wraz z nim Eucharystię koncelebrowali: ks. Leon Siwecki, wikariusz biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego, ojcowie zakonni oraz przybyli księża. Po homilii odbył się
obrzęd włączenia w poczet dziewic konsekrowanych Teresy Tomczyk. Następnie osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby oraz przyrzeczenia zakonne.
W diecezji siedleckiej Mszy świętej 02.02.2020
roku przewodniczył bp Kazimierz Gurda, który też
wygłosił kazanie. Podczas Eucharystii osoby konsekrowane dziękowały Bogu za dar życia konsekrowanego i odnowiły swoje śluby. Po zakończeniu liturgii
w Bursie św. Stanisława Kostki w Siedlcach miała
miejsce konferencja ascetyczna, którą wygłosił o. dr
Sebastian Wiśniewski OMI z Kodnia.
W diecezji sosnowieckiej uroczystości były obchodzone już 25.01.2020 roku. Osoby konsekrowane
spotkały się na Eucharystii w kaplicy domu macierzystego sióstr karmelitanek w Sosnowcu. Mszy
przewodniczył bp Grzegorz Kaszak. Wcześniej była
możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Na tę uroczystość biskup specjalnym, osobistym listem zaprosił każdą wspólnotę zakonną. Po
Eucharystii wszyscy spotkali się na wspólnej agapie,
gdzie można było podzielić się sprawami, którymi
żyją poszczególne wspólnoty zakonne.
W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej już
01.02.2020 roku obchodzono uroczystości w wymiarze diecezjalnym, by dopełnić je 02.02.2020
roku. Pierwszego dnia, odrawioną w katedrze Eucharystię, poprzedziło maryjne czuwanie modlitewne, w czasie którego konferencję wygłosił ks. dr
Andrzej Łysy SChr. Mszy świętej przewodniczył bp
Marian Błażej Kruszyłowicz, który obchodzi dwa
ważne wydarzenia: 60 rocznica świeceń kapłań-
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skich oraz 30 rocznica przyjęcia sakry biskupiej. Homilię wygłosił bp Henryk Wejman. Po homilii miał
miejsce obrzęd jubileuszowy, podczas którego Jubilat wobec zgromadzonych wiernych, na ręce abp.
Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego, złożył wyznanie wiary i otrzymał od niego
krzyż jubileuszowy. Po nim wszystkie osoby życia
konsekrowanego, pod przewodnictwem Jubilata,
ponowiły złożone Bogu śluby i przyrzeczenia. Drugiego dnia w szczecińskim karmelu Miłości Miłosiernej abp Andrzej Dzięga w gronie osób odpowiedzialnych za życie konsekrowane w archidiecezji odprawił świąteczną Eucharystię. Siostrom karmelitankom bosym przekazał wielka świeca (ofiarowaną w
przedzień w katedrze przez osoby konsekrowane)
zalecając, aby paliła się w karmelu na znak jedności
i wzajemnej modlitwy.
W diecezji świdnickiej 02.02.2020 roku w kościele
NMP Królowej Polski bp Ignacy Dec spotkał się z
przedstawicielami zgromadzeń zakonnych w diecezji świdnickiej. Po poświęceniu gromnic głos zabrał
ks. Marek Korgul, diecezjalny referent ds. Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
W diecezji tarnowskiej 02.02.2020 roku Eucharystii w katedrze w Tarnowie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż, który też wygłosił słowo Boże.
Podczas Mszy świetej osoby konsekrowane odnowiły śluby. W tym samym dniu osoby konsekrowane
wysłuchały konferencji o. Józefa Augustyna SJ o adoracji Najświętszego Sakramentu.
W diecezji toruńskiej 02.02.2020 roku osoby konsekrowane spotkały się w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Toruniu, gdzie Eucharystii przewodniczył biskup toruński Wiesław Śmigiel.
W archidiecezji warmińskiej 02.02.2020 roku w
konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie odbyła się
Msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił
abp Józef Górzyński, metropolita warmiński. Po liturgii zgromadzeni na modlitwie kapłani i osoby życia konsekrowanego spotkali się na wspólnej agapie
w Kurii Archidiecezji Warmińskiej.
W archidiecezji warszawskiej miały miejsce dwie
stacje uroczystości. Najpierw 01.02.2020 roku odbyło się spotkanie modlitewne w intencji osób konsekrowanych, zorganizowane przez Monastyczne
Wspólnoty Jerozolimskie. Następnie 02.02.2020
roku w Godzinie Miłosierdzia w kościele seminaryjnym osoby konsekrowane przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówiły koronkę do Miłosierdzia Bożego, a następnie w procesji przeszły
do warszawskiej katedry, gdzie Eucharystii przewodniczył bp Michał Janocha, biskup pomocniczy.
On też wygłosił okolicznościową homilię.
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żone przyrzeczenia. W imieniu osób konsekrowanych słowa podziękowania wygłosił o. Stanisław Jarosz OSPPE, przeor klasztoru w Brdowie.
W archidiecezji wrocłaskiej 02.02.2020 roku, w
katedrze wrocławskiej modlitwie przedstawicieli różnych form życia konsekrowanego przewodniczył bp
Jacek Kiciński CMF, który sprawowal Eucharystię i
wygłosił homilię. W czasie przemówień i konferencji
ks. Bogdan Giemza SDS przypomniał, że tegoroczne świętowanie wpisuje się w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II, a także Bitwy Warszawskiej i
oczekiwaniem na beatyfikację prymasa Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się 7 czerwca. Natomiast o. Marek Augustyn OFMConv przypomniał genezę i sens Święta Ofiarowania Pańskiego.
W diecezji zamojsko-lubaczowskiej 01.02.2020
roku została odprawiona Msza święta pod przewodnictwem bp. Mariana Rojka, w Bazylice św. Antoniego w Radecznicy. Podczas uroczystości konsekrowani odnowili swoje śluby. Modlili się też przed
wystawionym Najświętszym Sakramentem. Całość
zakończył poczęstunek dla osób konsekrowanych
oraz artystyczna prezentacja poszczególnych
wspólnot.
W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu, obchodzono ten dzień 01.02.2020 roku. Uroczystej Mszy świętej z odnowieniem przyrzeczeń
rad ewangelicznych przewodniczył bp Paweł Socha.
Konferencję i homilię wygłosił franciszkanin o. Bogusław Dąbrowski, który posługuje na misjach w
Ugandzie.
Na podstawie: stron diecezjalnych
i sprawozdań delegatów KWPZM
Szersze i szczegółowe omówienie wydarzeń
ze wszystkich diecezji znalazło się w
„Biuletynie Tygodniowym CIZ” nr 5-6/2020

W czasie Mszy świętej wszystkie zgromadzone
osoby konsekrowane odnowiły swoje zobowiązania,
przyrzeczenia i śluby zakonne. Posługę liturgiczną
sprawowali klerycy z pallotyńskiego seminarium w
Ołtarzewie, którzy także ubogacili liturgię śpiewem
chóru. Na zakończenie w imieniu osób konsekrowanych głos zabrał o. Gabriel Bartoszewski OFMCap,
dyrektor Wydziału Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Przed
rozpoczęciem spotkania w kościele seminaryjnym,
krótkie wywiady z osobami konsekrowanymi przeprowadzała dziennikarka Radia Plus, by wykorzystać te refleksje na temat dnia życia konsekrowanego i jego istoty w przygotowywanym materialne
do audycji „W Rytmie Wydarzeń”. Zostały one zaprezentowane na radiowej antenie popołudniu w poniedziałek 3 lutego w paśmie ogólnopolskim.
W diecezji warszawsko-praskiej 02.02.2020 roku,
w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana
Męczennika, bp Romuald Kamiński odprawił Eucharystię w intencji osób konsekrowanych. Na niej konsekrowani odnowiliśmy wspólnie śluby zakonne, a
po Eucharystii zostali zaproszeni na poczęstunek.
Także w jej trakcie biskup wręczył dekrety osobom,
które tworzą radę diecezjalną ds. Życia Konsekrowanego w diecezji: wikariuszowi biskupiemu ds. Życia Konsekrowanego, delegatowi KWPZM w diecezji, delegatce zakonów żeńskich oraz proboszczowi
katedry, który jest opiekunem indywidualnych form
życia konsekrowanego.
W diecezji włocławskiej uroczystości odbyły się
01.02.2020 roku w katedrze. Eucharystii przewodniczył biskup włocławski Wiesław Mering, a homilię
wygłosił ks. dr hab. Lech Król, rozpoczynający posługę diecezjalnego referenta ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Przed rozpoczęciem liturgii konsekrowani,
przy zapalonych świecach, odnowili profesję zakonną, a biskup w imieniu Kościoła potwierdził zło-

***

MODLITWA ZA ZMARŁYCH ZAKONNIKÓW
DROHICZYN
09.11.2019 roku w Drohiczynie miała miejsce modlitwa za zmarłe osoby konsekrowane, które posługiwały na terenie diecezji drohiczyńskiej bądź są pochowane na jej terenie. W spotkaniu tym uczestniczyły nie tylko siostry zakonne, ale także zakonnicy,
a modlitwa ta została połączona z dniem skupienia
dla osób konsekrowanych.
Konferencja ks. Roberta Grzybowskiego, wygłoszona w seminarium, dotyczyła Słowa Bożego z
dnia, gdzie mowa była o oczyszczeniu świątyni. Prelegent podkreślił, że nie chodzi tu tylko zewnętrzną
świątynię, ale o każdego z nas, bo każdy z nas jest
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„świątynią Boga” i to w nas powinno dokonywać się
oczyszczenie.
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Wiktoria Byszuk ze zgromadzenia sióstr Opatrzności Bożej.
Natomiast Biskup w skierowanym słowie podkreślił
ogromną wagę służby człowiekowi, za którą serdecznie podziękował wszystkim zgromadzeniom
zakonnym. Zwieńczeniem był posiłek w seminaryjnym refektarzu.
Na podstawie: www.drohiczynska.pl/
***
ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA
Osoby konsekrowane z archidiecezji gnieźnieńskiej
gościły w Gnieźnie na doroczny spotkaniu przedświątecznym. Z siostrami, ojcami i braćmi zakonnymi opłatkiem przełamali się Prymas Polski abp
Wojciech Polak i abp senior Józef Kowalczyk.
Na doroczne spotkanie opłatkowe do Gniezna przyjechali przedstawiciele i przedstawicielki zgromadzeń zakonnych obecnych w archidiecezji gnieźnieńskiej. W przedświątecznym spotkaniu w gnieźnieńskiej Kurii uczestniczyli także ks. dr Paweł Kiejkowski z referatu ds. Zakonnych.
Obecne były siostry pracujące na co dzień z dziećmi
i młodzieżą, wśród osób starszych i ubogich, posługujące w parafiach, ośrodkach i domach pomocy
społecznej. Obecni byli również ojcowe i bracia –
m.in. franciszkanie wraz z postulantami. Wszyscy –
jak mówił Prymas Polski abp Wojciech Polak – stanowią żywą i cenną cząstkę Kościoła i to nie tylko
przez to, co robią, ale przede wszystkim przez samą
swoją obecność, modlitwę i świadectwo.
Na podstawie: www.deon.pl

Po konferencji sprawowana była Eucharystia pod
przewodnictwem bp. Piotra Sawczuka, sprawowana
w seminaryjnej kaplicy. Podczas niej polecano Miłosierdziu Bożemu zmarłych ojców, braci i siostry zakonne, których imiona odczytał biskup. Były to
osoby konsekrowane, które pracowały na terenie
diecezji drohiczyńskiej od czasu jej powstania lub
wcześniej, a są pochowane na jej terenie.
Homilię wygłosił ks. Sławomir Goworek SDB, delegat KWPZM. Przypomniał m.in., że rolą zgromadzeń
zakonnych jest nie tylko modlitwa za żywych i umarłych, ale również dbanie o swoje zbawienie. Po
Mszy świętej miała miejsce adoracja Najświętszego
Sakramentu a po jej zakończeniu spotkania pracą w
grupach.
Na podstawie: www.drohiczynska.pl/
***
Podobna modlitwa każdego roku obywała się w diecezji bydgoskiej, ale ze względu na śmierć delegata
KWPZM nie mamy niestety nt. relacji.

***
ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA
23.12.2019 roku w domu arcybiskupów krakowskich
odbyło się wspólne spotkanie opłatkowe dla księży i
zakonników. Wziął w nim udział także delegat
KWPZM w archidiecezji.
Na podstawie: o. Rufin Maryjka OFM,
delegat KWPZM

***

ZAKONNE SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE
DROHICZYN
14.12.2019 roku, w ramach cyklicznych spotkań formacyjnych dla osób konsekrowanych, odbyło się
spotkanie opłatkowe z bp. Piotrem Sawczukiem.
W pierwszej części formacyjnej referat „Eucharystia
daje życie” wygłosił ks. dr Robert Grzybowski. Po
konferencji miała miejsce adoracja eucharystyczna,
a następnie Eucharystia pod przewodnictwem bp.
Piotra, którą koncelebrował m.in. delegat KWPZM
ks. Sławomir Goworek SDB.
Po zakończeniu Mszy świętej wszyscy przeszli do
auli seminaryjnej, gdzie miało miejsce spotkanie
opłatkowe. Na jego początku życzenia złożyła s.

***
DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Bp Romuald Kamiński spotkał się 19.12.2019 roku z
przełożonymi żeńskich i męskich wspólnot zakonnych i instytutów życia konsekrowanego z terenu
diecezji warszawsko-praskiej. Po koncelebrowanej
Mszy świętej złożono życzenia Biskupowi i połamano się opłatkiem.
Na podstawie: https://diecezja.waw.pl/
ks. Czesław Parzyszek SAC, delegat KWPZM
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drewniany monogram z dewizą zgromadzenia - Pokój i Dobro. Dla wiernych na dziedzińcu przed kościołem przygotowano poczęstunek i występ kwartetu trębaczy.
Za: https://gdansk.gosc.pl/

ZAKONNE JUBILEUSZE
BIAŁOSTOCKA:
100 lat obecności Salezjanów w Różanymstoku
Salezjanie warszawskiej prowincji i siostry salezjanki, animatorzy i wolontariusze, przyjaciele, pracownicy i podopieczni Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego świętowali 100-lecie działalności salezjanów w Różanymstoku. Jubileuszowemu dziękczynieniu przewodniczył metropolita białostocki abp
Tadeusz Wojda. Uroczystą Mszę świętą poprzedziła
pielgrzymka młodych z Dąbrowy Białostockiej do różanostockiego sanktuarium.
Eucharystię koncelebrowali salezjanie wraz z ks.
prowincjałem Tadeuszem Jareckim SDB, a także
kapłani diecezjalni pochodzący z parafii. Uczestniczyły osoby konsekrowane wraz z siostrami salezjankami, salezjańscy seminarzyści oraz wielu pielgrzymów i parafian. Obecni byli również przedstawiciele miejscowych władz.
W pielgrzymce poprzedzającej Eucharystię uczestniczyło blisko 300 młodych – animatorów oratoriów
salezjańskich prowincji warszawskiej, chłopcy z Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego oraz młodzież z Różanegostoku i Dąbrowy Białostockiej.
Na podstawie: https://archibial.pl

***
DIECEZJA KALISKA
100 lecie pracy Jezuitów w Kaliszu
W sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu jezuici obchodzili 06.01.2020 roku 100-lecie
pracy w pobernardyńskim kompleksie klasztornym,
w którym oprócz kościoła, znajduje się Dom Formacji Duchowej oferujący ćwiczenia duchowe według
metody św. Ignacego Loyoli.
Po trzecim już kaliskim Orszaku Trzech Króli, jezuici
wraz z wiernymi przeszli do sanktuarium, by o godzinie 13.00 rozpocząć dziękczynną Eucharystię,
której przewodniczył bp Łukasz Buzun OSPPE, a
homilię wygłosił o. Tomasz Ortmann SJ – przełożony prowincji wielkopolsko-mazowieckiej.
Na podstawie: www.jezuici.pl
***
ARCHIDIECEZJA KATOWICKA
100 lecie Misjonarzy Oblatów M.N. w Polsce
W 1919 roku pierwsi oblaci polscy głosili kazania
podczas obchodów kalwaryjskich w Piekarach Śląskich. Przygotowując się do rocznicy 100-lecia istnienia struktur polskiej prowincji oblatów, w dorocznej pielgrzymce mężczyzn do piekarskiego sanktuarium (26.05.2019 roku) uczestniczyła administracja
prowincji na czele z o. Pawłem Zającem OMI – prowincjałem, przełożeni oblackich domów zakonnych,
klerycy i nowicjusze.
Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc w słowach
powitania zaznaczył ten fakt, mówiąc: „W tegorocznej pielgrzymce mężczyzn do Matki Bożej Piekarskiej uczestniczą Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej na czele ze swoim prowincjałem (ks. Pawłem
Zającem). Są z nami dlatego, że równe 100 lat temu
pierwsi polscy oblaci też byli w Piekarach. W okresie
przygotowań do plebiscytu głosili pielgrzymom i w
okolicznych parafiach kazania religijno-patriotyczne
i rekolekcje w języku polskim; podtrzymywali ducha
polskości. Dzisiejszą pielgrzymkę uważają za wprowadzenie do jubileuszu 100-lecia posługi w naszej
Ojczyźnie! Drodzy Bracia, życzmy Wam następnych
stu lat posługi”.
Podczas Eucharystii, jako dar ołtarza złożono w
ofierze ornaty maryjne, aby służyły sanktuarium
Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w

***
ARCHIDIECEZJA GDAŃSKA
600 lat Franciszkanów w Gdańsku
Wielkie uroczystości rocznicowe gdańskich franciszkanów odbyły się 13.10.2019 roku. Świętowano
600 lecie przybycia zakoników do Gdańska. Mszę
świętą w kościele Świętej Trójcy wraz z zakonnikami
i kapłanami diecezjalnymi koncelebrował abp Sławoj Leszek Głódź.
Obchody rozpoczął 12.10.2019 roku uroczysty
Transitus, tradycyjne wieczorne nabożeństwo przy
świecach, upamiętniające dzień śmierci św. Franciszka z Asyżu. Kolejnymi wydarzeniami były franciszkańskie Te Deum z odczytaniem w wersji oryginalnej, po łacinie, papieskiej bulli wydanej we Florencji 600 lat temu oraz Msza święta z udziałem
władz zakonnych z Rzymu i 10 polskich prowincjałów franciszkańskich. Finał roku jubileuszowego zakonnicy zaplanowali w święto Trójcy Świętej,
07.06.2020 roku roku, wielkim odpustem.
W niedzielę, 13.10.2019 roku, w kościele św. Trójcy
stawiły się tłumy gdańszczan. O. Tomasz Jank
OFMConv, gwardian i rektor kościoła, witając abp.
Sławoja Leszka Głódzia, metropolitę gdańskiego,
przypomniał historię przybycia do Gdańska i rozwoju klasztoru.
Po Mszy świętej hierarcha otrzymał od zakonników
pamiątkę - wyrzeźbiony przez o. Tomasza Janka

10

Biuletyn Tygodniowy CiZ

25 lutego – 3 marca 2020

Piekarach Śląskich. Jest to dar oblatów, rozpoczynających świętowanie jubileuszu 100-lecia obecności w Polsce. Podczas popołudniowej modlitwy wystąpił zespół klerycki “Gitary Niepokalanej”.
Na podstawie: www.oblaci.pl
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koronacja po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Uroczystościom rozcznicowym 14.08.2019
roku, o godzinie 17.00 przewodniczył abp Adam
Szal, a kazanie wygłosił bp Jan Wątroba.
W dniu 15.08.2019 roku o godzinie 11:00 Mszę
świętą odprawił bp Kazimierz Górny, a kazanie wygłosił prowincjał o. Paweł Kozacki OP. Uroczystości
zakończył wieczorny koncert jubileuszowy.
Na podstawie: www.info.dominikanie.pl
***
DIECEZJA SIEDLECKA
100 lecie powrotu Paulinów do Leśnej
Centralne uroczystości odbyły się 26.09.2019 roku
w sanktuarium Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej,
który też jest dniem odpustu parafialnego w uroczystość zjawienia się Cudownego Wizerunku Matki
Bożej Leśniańskiej. Uroczystościom przewodniczył
biskup siedlecki Kazimierz Gurda, a także generał
paulinów o. Arnold Chrapkowski OSPPE. Obecni
byli liczni kapłani diecezjalni i zakonni, przede
wszystkim ojcowie z paulińskich klasztorów, w tym
byli proboszczowie leśniańskiej parafii, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Nie zawiedli również parafianie, którzy przybyli w pieszych
pielgrzymkach z poszczególnych wiosek naszej parafii. Na zauważenie zasługują również członkowie
Związku Piłsudczyków, oraz Rycerze Jasnogórskiej
Bogurodzicy, którzy przybyli oddać cześć Opiekunce Podlasia w jubileusz 100-lecia powrotu paulinów do Leśnej.
Sama uroczystość rozpoczęła się już w wigilię odpustu, kiedy to ojcowie paulini wraz z braćmi, przeżywającymi w Leśnej swój tzw. drugi nowicjat, odśpiewali Klęczki Jasnogórskie, czyli litanię do Matki
Bożej po łacinie, na melodię jasnogórską. W sam
dzień uroczystości, czyli 26.09.2019 roku o godzinie
11.00 powitaliśmy parafian, którzy zaczęli wchodzić
jako piesi pielgrzymi z poszczególnych wiosek parafii. Pół godziny później o. Dariusz Cichor OSPPE,
przeor klasztoru we Włodawie, przedstawił zebranym rys historyczny.
Uroczysta Msza święta rozpoczęła się o godzienie
12.00, a po jej zakończeniu bp Kazimierz Gurda dokonał poświęcenia nowej elewacji naszej bazylii, co
stanowi wotum dziękczynne jubileuszu.
Na podstawie: Biuro Prasowe Jasnej Góry

***
ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA
100 lecie powrotu Filipinów do Gostynia
100 lat temu filipini wskrzesili działalność na Świętej
Górze w Gostyniu dzięki: ks. Józefowi Witkowi, ks.
Mateuszowi Muchowiczowi oraz br. Stanisławi Rygielskiemu. Uroczystości, z rzeszą zgromadzonych
wiernych, przewodniczył abp Wacławem Depo z
Częstochowy.
W 1876 roku rząd pruski dokonał kasaty i wtedy filipini udali się na wygnanie. Po 43 latach Duch Święty
obudził serce przełożonego ks. Józefa Witka, aby z
Tarnowa, na wielkopolską ziemię mógł się udać i
wskrzesić działalność Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri.
Z wiarą spoglądamy na to wydarzenie, pełni
wdzięczności za odwagę tych, którzy przybyli, aby
poświęcić się działalności na „nieznanej ziemi”. Z tej
okazji wydana została książka ks. dr Henryka Brzozowskiego COr „Kasata i Powrót 1876-1919”, wystawa poświęcona temu wydarzeniu oraz pamiątkowa tablica wmurowana w ścianę klasztoru, którą
poświęcił metropolita częstochowski.
Na podstawie: ks. Michał Kulig COr
***
ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKA
100 lecie koronacji w Borku Starym
Dominikanie z Borku Starego przeżywali uroczystości związane ze stuleciem koronacji Cudownego
Obrazu Matki Bożej, której dokonał w dniu
15.08.1919 roku, ówczesny ordynariusz przemyski
św. bp Józef Sebastian Pelczar. Była to pierwsza

***
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DIECEZJA ŚWIDNICKA
100 lecie Pallotynów w Polsce
Trwające od roku obchody jubileuszu pracy duszpasterskiej pallotynów w Ząbkowicach Śląskich zakończył uroczystą celebrą abp. Salvatore Pennacchio,
wraz z koncelebrującym: bp Ignacym Decem ze
Świdnicy i prowincjałem ks. Adrianem Galbasem
SAC.
Pośród pallotynów, który w tym miejscu pracowali,
była chluba tego domu, beatyfikowany niedawno
niemiecki ksiądz, więzień obozu w Dachau, bł. Richard Henkes SAC.
Życzenia z okazji jubileuszu złożył pallotynom m.in.
bp Ignacy Dec, który podziękował za pracę w Ząbkowicach, Wałbrzychu i Przedborowej, leżących na
terenie diecezji świdnickiej.
Zaproszeni goście, jeszcze przed Mszą świętą wysłuchali okolicznościowych wykładów. Wcześniej
pallotyni świętowali 100-lecie obecności w Ząbkowicach wystawą, koncertem i konferencją naukową.
Na podstawie: www.sac.org.pl
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Mszy świętej dziękczynnej za 350 lat marianów.
Uroczystości odbyły się w prowadzonym przez zakonników sanktuarium Matki Bożej z Lourdes.
Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (łac. Congregatio
Clericorum Marianorum ab Immaculata Conceptione Beatissimae Virginis Mariae) ma swój początek w deklaracji złożonej przez św. Stanisława Papczyńskiego w Krakowie 11.12.1670 roku. Zostało
odnowione i zreformowane w 1910 roku przez bł.
abp. Jerzego Matulewicza. Jest pierwszym zgromadzeniem zakonnym kleryckim założonym na ziemiach polskich.
Na podstawie: https://diecezja.waw.pl
***
DIECEZJA WŁOCŁAWSKA
100 lecie Werbistów w Polsce
05.06.2019 roku, pod przewodnictwem bp. Jacka
Jezierskiego, ordynariusza diecezji elbląskiej, werbiści obchodzili w Licheniu 100. rocznicę przybycia
zgromadzenia do Polski, a także wspominali swoich
współbraci, którzy w trakcie II wojny światowej ponieśli śmierć męczeńską z rąk nazistów (05.06).

***
ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA
100 lecie powrotu Franciszkanów do Warszawy
W 100 rocznicę powrotu franciszkanów do Warszawy, odbyły się nieszpory z okazji uroczystości
stygmatów św. Franciszka, święta patronalnego kościoła franciszkanów przy ul. Zakroczymskiej.
Franciszkanie byli obecni w stolicy od 1645 roku, aktywnie współtworząc kościół warszawski. Za sprzyjanie ruchom patriotycznym i wspieranie Powstania
Styczniowego, na mocy carskiego dekretu zostali
poddani kasacie i w 1866 roku opuścili warszawski
klasztor przy ul. Zakroczymskiej. Powrócili tam dopiero po 53 latach nieobecności, w 1919 roku, na
zaproszenie ówczesnego metropolity warszawskiego abp. Aleksandra Kakowskiego.
Franciszkanie dziękując Bożej Opatrzności za to
ważne wydarzenie sprzed równo 100 lat, zaprosili
do wspólnego świętowania pod przewodnictwem
obecnego metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza. Główne uroczystości miały miejsce
29.09.2019 roku o godzinie 19.00, dokładnie tego
dnia przypadała 282 rocznica konsekracji świątyni
franciszkańskiej w 1737 roku.
Na podstawie: www.dzieje.pl

Licheńskie uroczystości rozpoczęły się o godzinie
10.30 w kaplicy pw. Trójcy Świętej w licheńskiej bazylice, gdzie o. Janusz Brzozowski SVD przybliżył
uczestniczącym w pielgrzymce siostrom zakonnym,
współpracownikom i przyjaciołom misjonarzy werbistów, rys historyczny zgromadzenia w kontekście
ich obecności w Polsce począwszy od roku 1919. Tę
część pielgrzymki dziękczynnej zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu we wspomnianej kaplicy, gdzie wierni mogli skorzystać z sakramentu
pokuty i należycie przygotować się do południowej
Eucharystii.
O godzinie 12.00 werbiści modlili się podczas Mszy
świętej koncelebrowanej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, której przewodniczył
bp Jacek Jezierski. Wskazując na Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie, bp

***
DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
350 lecie powstania Marianów
27.01.2020 roku, we wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, bp Romuald Kamiński przewodniczył
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Jacek Jezierski nadmienił, iż wykształciło ono ponad
600 misjonarzy, których Kościół posłał do 56 krajów
na wszystkich kontynentach. Zdaniem homilety, misjonarze werbiści przyczynili się także do rozwoju
świadomości misyjnej w Polsce.
Podczas uroczystej Mszy świętej wspólnie modlili
się: generał o. Paulus Budi Kleden SVD, który na licheńskie uroczystości przyjechał z Rzymu, polski
prowincjał o. Sylwester Grabowski SVD, przełożeni
wspólnot domów misyjnych werbistów w Polsce,
siostry zakonne ze zgromadzenia misyjne służebnic
Ducha Świętego oraz zgromadzania sióstr służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji (zgromadzenie klauzurowe).
Licheńskie sanktuarium zostało wybrane na miejsce
obchodów werbistowskich rocznic dlatego, że znajduje się tam pierwsza w Polsce kaplica poświęcona
108 polskim męczennikom z czasów II wojny światowej, wśród których znajdują się czterej werbiści.
Zgromadzenie pracuje w 82 krajach na całym świecie, liczy 5990 zakonników, z czego ok. 230 mieszka
i posługuje w Polsce.
Na podstawie: www.lichen.pl
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był to moment na rozmowy pomiędzy nauczycielami
i absolwentami, wspólne zdjęcia, tańce i zwiedzanie
budynku kolegium.
Na podstawie: www.infoans.org
***
DIECEZJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA
100 lecie Bernardynów w Radecznicy
W Radecznicy na Lubelszczyźnie, w sanktuarium
św. Antoniego, dziękowano za powrót bernardynów
ze Lwowa 100 lat temu. Eucharystii przewodniczył i
homilię wygłosił abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski.
Po Powstaniu Styczniowym klasztor w Radecznicy
został zamknięty, a bernardyni zostali wygnani.
Pierwszym, który powrócił do klasztoru był o. Metody Sikora w kwietniu 1919 roku. Później przyszli
ze Lwowa kolejni ojcowie i bracia zakonni.
Na podstawie: www.radiomaryja.pl
***

NOWE PLACÓWKI ZAKONNE
I INNE WYDARZENIA

***
100 lecie Salezjanów w Aleksandrowie
Sobota, 18.05.2019 roku, była długo wyczekiwanym
dniem dla całej szkolnej rodziny, która z roku na rok
się powiększa. Przygotowania do tego wielkiego
święta trwały od kilku miesięcy, a zaangażowanych
w nie było mnóstwo osób, którym bliska jest idea wychowania w duchu św. Jana Bosko, założyciela salezjanów.
Obchody stulecia Kolegium Kujawskiego, które jednocześnie miały status tegorocznego święta Inspektorii Pilskiej, rozpoczęły się uroczystą Eucharystią w
kościele parafialnym pw. NMP Wspomożenia Wiernych, a przewodniczył jej inspektor ks. Roman Jachimowicz SDB. Przybyłych na jubileusz byłych wychowanków, absolwentów, uczniów, rodziców, pracowników, dobrodziejów, przedstawicieli władz samorządowych i salezjanów powitał dyrektor kolegium ks. Grzegorz Gruba SDB.
Uczestnicy święta, przy akompaniamencie orkiestry
dętej oraz śpiewów o ks. Bosko, przeszli ulicami
miasta do kolegium, gdzie czekała na nich część artystyczna. Przypomniano w niej historię świętego z
Turynu oraz nawiązano do stuletniej tradycji szkoły.
Po odczytaniu okolicznościowego listu od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz życzeń od Minister Edukacji Narodowej, głos zabrali również zaproszeni goście. Dalsze świętowanie miało miejsce
na szkolnym boisku, gdzie na przybyłych czekały
przygotowane atrakcji, a przede wszystkim ludzie:

BIAŁOSTOCKA
Objęcie nowej parafii przez Jezuitów
Metropolita białostocki powołał nową parafię pw. św.
Stanisława Kostki w Wasilkowie. Powierzył ją jezuitom, proboszczem ustanowił o. Pawła Buckiego SJ,
który 02.09.2019 roku odebrał dekret nominacyjny,
a parafia zaczeła funkcjonować 18.09.2019 roku.
21.09.2019 roku o godzinie 18.00, w Wasilkowie
przy ul. Białostockiej 108, abp. Tadeusz Wojda odprawił pierwszą Mszę świętą z odczytaniem dekretu
erekcyjnego. Jest to miejsce tymczasowej kaplicy,
gdyż nowa parafia nie ma jeszcze swojego kościoła.
Parafia św. Stanisława Kostki w Wasilkowie, włączona do dekanatu Wasilków, została wydzielona z
parafii NMP Matki Miłosierdzia. Zgodnie z umową
zawartą pomiędzy archidiecezją białostocką a prowincją jezuitów z dnia 29.07.2019 roku, kościół parafialny będzie kościołem zakonnym.
Na podstawie: www.jezuici.pl
***
DIECEZJA LEGNICKA
Nowa placówka Braci Mniejszych w Legnicy
Decyzją Kapituły Prowincjalnej obradującej na Górze Świętej Anny, w dniach 23–27.04.2019 roku,
prowincja św. Jadwigi Śląskiej objęła opieką duszpasterską nową placówkę w Legnicy.
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Nowy dom zakonny znajduje się przy ul. Tulipanowej 1a (dekanat Legnica Zachód). W miejscu tym
wznosi się kościół parafialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej wraz z plebanią i budynkami duszpasterskimi. Kompleks pochodzi z przełomu lat 80-90
XX wieku. Parafia została erygowana 03.05.1985
roku przez biskupów wrocławskich. Od 1992 roku
znajduje się w granicach diecezji legnickiej.
Do 2019 roku parafię obsługiwali księża diecezjalni,
a przez 31 lat istnienia parafii, pracowało w niej kolejno ośmiu proboszczów. Ostatni, ks. Dariusz Pudełka, na mocy dekretu bp. Zbigniewa Kiernikowskiego, przekazał ją w zarząd franciszkanom. Od
końca sierpnia 2019 roku roku zamieszkali tam bracia mniejsi z prowincji św. Jadwigi Śląskiej. Pierwszym gwardianem wspólnoty, a zarazem proboszczem wspomnianej parafii, decyzją kongresu kapitulnego z 22-23.05.2019 roku, został o. Tomasz Skibiński OFM, którego w pracy duszpasterskiej wspierać będą: o. Damian Stachowicz OFM i o. Paweł
Tarnowski OFM.
Na podstawie: www.deon.pl

9/2020 (574)

śląskim kołoczem. Tymczasowo na placu przeznaczonym na świątynię, powstała kaplica, w której
pierwsza liturgia sprawowana była niedzielę,
19.05.2019 roku.

Projekt budowy Błażeja Marchewki zakłada powstanie świątyni na planie krzyża z charakterystycznymi
elementami tiary papieskiej, w nawiązaniu do patrona parafii – św. Jana Pawła II. Plac przed kościołem ma być nie tylko miejscem dojścia do świątyni,
ale dawać okazję budowania relacji międzyludzkich.
Ma też powstać klasztor, w którym docelowo będzie
mogło zamieszkać 6 zakonników.
Na podstawie: www.oblaci.pl

***
DIECEZJA OPOLSKA
Nowa parafia oblacka w Opolu
W Niedzielę Miłosierdzia (28.04.2019) o godzinie
15.00, na placu przy al. Witosa w Opolu – gdzie powstać ma 400. parafia diecezji opolskiej – bp Andrzej Czaja, oblacki prowincjał o. Paweł Zając OMI,
proboszcz-nominat – o. Franciszek Bok OMI, oblaci,
prezbiterzy diecezjalni oraz wierni – zgromadzili się
na wspólnej modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia. Po niej nastąpiło poświęcenie terenu pod mającym powstać kościołem pw. św. Jana Pawła II.
Opiekę nad nową parafią biskup opolski powierzył
Misjonarzom Oblatom Maryi Niepokalanej. Ze
względu na to, że jako oblaci, swoje posłannictwo
spełniają we wspólnocie i przez wspólnotę, nowy komunitet zakonny tworzy 4 zakonników.
Wspólnota oblacka tymczasowo zamieszkała w wynajętym domu, który odwiedzili prowincjał oraz biskup diecezjalny. W czasie tej wizyty pobłogosławiono dom i poświęcono krzyże do pokoi domowników. Utworzenie tej wspólnoty zakonnej i parafialnej
jest wyrazem wdzięczności Opatrzności Bożej za
100-lecie obecności oblatów w Polsce. Powstanie
nowego kościoła jest nie tylko przedsięwzięciem budowlanym, ale przede wszystkim chodzi o tworzenie
nowej wspólnoty. Sama budowa kościoła może potrwać od 3 do 5 lat.
W uroczystościach uczestniczyli nowi parafianie z
dotychczasowych wspólnot w Kolonii Gosławickiej i
Gosławic, którzy zostali poczęstowani tradycyjnym,

***
Nowy dom Braci Mniejszych w Ligocie Wielkiej
Definitorium prowincjalne z 19.06.2019 roku pozytywnie odpowiedziało na propozycję ordynariusza
opolskiego, dotyczącą przejęcia parafii w Ligocie
Wielkiej. Dom w Ligocie Wielkiej (diecezja opolska,
dekanat Otmuchów) znajduje się przy kościele parafialnym pw. Matki Bożej Bolesnej. Do tutejszej parafii należą ponadto dwie inne miejscowości: Lubiatów z kościołem filialnym śś. Wawrzyńca i Mikołaja
oraz Sarnowice z kaplicą pw. Matki Bożej Różańcowej. Parafia w Ligocie Wielkiej została erygowana w
1982 roku i powstała z dwóch innych: Otmuchów i
Lasowice. Z tego okresu pochodzi budynek plebanii,
który został wybudowany przez pierwszego proboszcza ks. Eugeniusza Niedzielskiego. Miała ona
kolejno czterech proboszczów, z których ostatni, ks.
Piotr Malawski, mocą dekretu bp. Andrzeja Czai,
przekazał ją wspólnocie braci mniejszych.
Pierwszym proboszczem parafii, decyzją definitorium z 19.06.2019, został o. Emmanuel Żak OFM, a
pomaga mu o. Aureliusz Kułakiewicz OFM. Obecność w Ligocie Wielkiej jest tymczasowa, co szczegółowo reguluje osobna umowa między prowincją
św. Jadwigi Śląskiej a diecezją opolską.
Na podstawie: www.deon.pl
***
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DIECEZJA PŁOCKA
Nowa placówka Klaretynów w Płocku
Klaretyni objęli jedną z płockich parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego na tzw. Górkach, a tym samym
po 215 latach powrócili tam zakonnicy. Liczy ona
obecnie ponad 4000 mieszkańców i położona jest
na terenie Parku Rybaki na wysokim brzegu Wisły.
Wprowadzenie nowego proboszcza o. Marcina Kowalewskiego CMF miało miejsce 7.07.2019 roku,
gdyż od 01.07 klaretyni objęli opieką duszpasterską
i administracyjną parafię. Proboszcza wspierać
będą 2 wikariusze: o. Tomasz Lisowski CMF i o.
Krzysztof Kaniowski CFM.
Parafia powstała 18.10.1975 roku, jednak historia
samego kościoła jest o wiele starsza. Obecny kościół parafialny pw. św. Dominika został wybudowany w XIII w. (konsekrowany w r. 1234) wraz z
klasztorem dominikanów, którzy zostali w 1225 roku
sprowadzeni do Płocka przez księcia Konrada Mazowieckiego. Zostali oni usunięci z Płocka w 1804
roku, w czasie kasaty zakonów w Prusach (podobny
los spotkał znajdujący się nieopodal klasztor norbertanek), a świątynia stała się zborem ewangelickim.
Obecne budynki podominikańskie dzielone są z prawosławną parafią Przemienienia Pańskiego, co być
może będzie stanowić okazję do działań ekumenicznych.
Na podstawie: diecezjaplocka.pl

9/2020 (574)

W niedzielę, 08.12.2019 roku o godzinie 18.00 metropolita warszawski przewodniczył uroczystej Mszy
świętej. Myśl ustanowienia sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia to inicjatywa oddolna wiernych modlących się w tym miejscu w obronie życia. Po uzyskaniu aprobaty przełożonych zakonnych inicjatywa
ta została potwierdzona dekretem metropolity warszawskiego.

Świątynia oo. paulinów na Nowym Mieście uzyskując rangę sanktuarium będzie odtąd miejscem codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz
celebracji codziennych liturgii, czuwań modlitewnych i nabożeństw ku czci Najświętszej Maryi
Panny. Przed obchodami uroczystości i świąt maryjnych w sanktuarium sprawowane będą Msze święte
i nabożeństwa ekspiacyjne za grzechy przeciwko
życiu dzieci poczętych a nienarodzonych. Natomiast
codziennie, na zakończenie Eucharystii odmawiany
będzie Apel Jasnogórski.
Szczególnie okazale będą obchodzone uroczystości maryjne: Świętej Bożej Rodzicielki (01.01), Zwiastowanie Pańskie (25.03), Matki Bożej Królowej Polski (03.05), Wniebowzięcie Najświętszej Maryi
Panny (15.08), Matki Bożej Częstochowskiej
(26.08) i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (08.12). Ponadto święta maryjne: Ofiarowanie Pańskie (02.02), Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny (08.09) oraz Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny (31.05). Wtedy będzie można uzyskać
odpust. Główną uroczystością odpustową będzie
Zesłania Ducha Świętego.
Odpust będą mogli też uzyskać uczestnicy pielgrzymek zorganizowanych grupowo, a raz w roku każdy
wierny w dniu przez siebie wybranym. Ponieważ
duszpasterzami są paulini – również w uroczystość
patrona ich zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Również wierni „ilekroć uczestniczą w Warszawskiej Pielgrzymce Pieszej” mogą uzyskać taki
odpust.
Na podstawie: www.deon.pl

***
DIECEZJA SIEDLECKA
Nowy dom Michalitów w Górkach
Wtorek, 30.07.2019 roku, będzie jednym z ważniejszych dni w historii parafii Matki Bożej Szkaplerznej
w Górkach. O. Generał ks. Dariusz Wilk, erygował
nowy dom zakonny rodziny michalickiej. Przełożonym domu zakonnego w Górkach został ks. Antonii
Tyniec CSMA, który dwa dni wcześniej przejął obowiązki proboszcza w tejże parafii. Proboszczowi
przyjdzie dokończyć rozbudowę okazałej świątyni
oraz kierować ku świętości w charyzmacie michalickim 6 osobową wspólnotą zakonną.
Na podstawie: michalici.pl
***
ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA
Diecezjalne Sanktuarium Życia u zakonników
Kard. Kazimierz Nycz ustanowił diecezjalne sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w kościele rektorskim Św. Ducha w Warszawie. Zostało ono ustanowione na prośbę generała Zakonu Paulinów. To właśnie przy tej świątyni w 1987 roku powstało Dzieło
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
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Niektóre refleksje delegatów KWPZM ds. zakonów
męskich w diecezjach mieściły się w ramach wybranych aktywności, jak pielgrzymki regionalne, dzień
życia konsekrowanego czy inne zakonne wydarzenia. Poniżej – podając dane delegatów w diecezjach
– zamieszczamy refleksje, które wykraczały poza
w/w tematy.
Jednym z przewijających się tutaj tematów będzie
roczne spotkanie z biskupem, jakie ma obowiązek
przygotować w diecezji delegat KWPZM. Jest ono
szczególnym przejawem „communio”, jak pisze we
wspomnianym już liście z 2019 roku do delegatów
Przewodniczący KWPZM.
Jaki jest cel tego spotkania rocznego? Najpierw to
okazja, aby zarówno biskup wyraził swoje oczekiwania wobec męskich wspólnot konsekrowanych, jakie
posługują w jego diecezji, ale także by podjąć tematy jakie nurtują osoby konsekrowane na danym
terenie a może też, jeśli jest sprzyjająca atmosfera,
wyartykułowania oczekiwań męskich wspólnot konsekrowanych wobec biskupa diecezjalnego, jego
przedstawiciela odpowiedzialnego za życie konsekrowane w diecezji czy nawet diecezjalnego prezbiterium.
Tak naprawdę od tego zależy przecież „pro zakonna” lub „anty zakonna” atmosfera w diecezji, czy
biskup i księża poznają życzliwych i „normalnych zakonników” czy „ekscentrycznych dziwaków”. Dziś,
gdy następuje zwłaszcza w niektórych diecezjach
uszczuplenie personelu duszpasterskiego będzie to
ważny aspekt czy biskup i kapłani zwrócą się o pomoc do zakonników i czy – na miarę naszych możliwości – taką pomoc otrzymają, jak zresztą pokazuje
to miniony rok kiedy w różnych diecezjach powstaly
nowe placówki zakonne, co szczegółowo zostało
opisane powyżej w tym numerze biuletynu.
Jednak przede wszystkim spotkanie ma służyć nawiązaniu relacji nie tylko z biskupem diecezjalnym i
jego współpracownikami, ale także przełożonymi
domów zakonnych w diecezji, a tym samym wzajemnemu poznaniu się przełożonych i podjęciu
wspólnych inicjatyw czasem najpierw na „małym podwórku” np. dwóch lub trzech sąsiadujących ze
sobą wspólnot, by później w dzieleniu zachęcić innych do podejmowania podobnych inicjatyw. Dobrze przygotowane spotkanie, przynosi dobre i
trwałe owoce.

9/2020 (574)

ARCHIDIECEZJA BIAŁOSTOCKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w archidiecezji jest o. Feliks Kubicz SVD.
W archidiecezji białostockiej posługuje obecnie blisko 180 sióstr z 16 zgromadzeń zakonnych żeńskich. Poza tym są 3 zakony męskie oraz wiele
wspólnot i instytutów życia konsekrowanego. Siostry zakonne prowadzą domy pomocy społecznej,
domy samotnej matki, domy dziecka, świetlice dla
dzieci oraz przedszkola i szkoły. Pracują w szpitalach, hospicjach, jako katechetki, nauczycielki oraz
wychowawczynie trudnej młodzieży. Podejmują
różne formy posługi jako zakrystianki, organistki, sekretarki. Obejmują swoją służbą, pracą i modlitwą
osoby potrzebujące różnych wyznań i narodowości.
Werbiści prowadzą parafię oraz dom rekolekcyjny w
Kleosinie. Salezjanie w Różanymstoku, oprócz parafii-sanktuarium, prowadzą placówkę opiekuńczowychowawczą o charakterze resocjalizacyjnym dla
młodzieży niedostosowanej społecznie. Jezuici od
ubiegłego roku prowadzą parafię na peryferiach Białegostoku.
Na podstawie: o. Feliks Kubicz SVD,
delegat KWPZM i www.archibial.pl/
***
DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w diecezji i wikariuszem biskupim ds. Insytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego jest o. Piotr Cuber OFMConv.
Na terenie diecezji bielsko-żywieckiej posługuje 131
kapłanów i 21 braci zakonnych (z 14 zgromadzeń, w
28 domach). Kapłani zakonni prowadzą 17 parafii na
Podbeskidziu. Posługę pełni także 449 sióstr zakonnych (z 25 zgromadzeń, w 45 domach). Są 3 klasztory klauzurowe, 2 insytuty świeckie, 9 dziewic i 1
wdowa konsekrowana.
Zakony i zgromadzenia męskie w diecezji w
większości prowadzą parafie. Animują też domy
rekolekcyjne, które służą nie tylko osobom świeckim
ale również innym zakonom i zgromadzeniom.
Diecezja
korzysta
z
zakonnych
domów
rekolekcyjnych dla organizowania kwartalnych dni
skupienia dla kapłanów, rekolekcji dla księży oraz
jako
miejsce
organizowania
kongregacji
kapłańskich. Zakonnicy prowadzą ponadto sanktu-

***
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aria maryjne, DPSy, szkoły, pustelnie, ziołolecznictwo, apteki. Pełnią również posługę jako kapelani
więzienni oraz kapelani sióstr zakonnych.
Siostry zakonne przeżywają spotkania w formie dnia
skupienia raz w miesiącu w kurii diecezjalnej
(oprócz wakacji), kóre są przygotowywane przez siostrę referentkę Natalię w oparciu o tematy zaproponowane przez KWPŻZZ. W czerwcu 2019 roku
odbyła się także pielgrzymka 25 sióstr: Borek Stary,
Leżajsk,
Przemyśl,
Kalwaria
Pacławska,
Zwierzyniec,
Radecznica,
Zamość,
Kodeń,
Wąwolnica, Kazimierz nad Wisłą, Kałków, Godów.
Siostry uczestniczyły indywidualnie w zjeździe osób
konsekrowanych na Świętym Krzyżu.

9/2020 (574)

DIECEZJA BYDGOSKA
Śmierć delegata KWPZM ds. zakonow męskich
o. Władysława Budziaka CSSp. Obecnie trwa
procedura wyłonienia jego następcy.
W diecezji jest 12 domów zakonnych męskich z 8
zgromadzeń zakonnych i 18 domów zakonnych żeńskich z 13 zgromadzeń zakonnych. Ich wspólne inicjatywy z ogromnym zaangażowaniem animował
zmarły o. Władysław Budziak CSSp, zarówno w ramach dnia życia konsekrowanego, jak i różnego rodzaju zakonnych czy międzyzakonnych spotkań w
różnych częściach diecezji. Nie można zapomnieć o
corocznej modlitwie za zmarłych zakonników i zakonnice czy też głoszonych konferencji ascetycznych w ramach tych spotkań.
W latach 2014-2019 funkcję delegata pełnił o. Władysław Budziak CSSp, który zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 14.12.2019 roku, w 78 roku życia i 53
roku kapłaństwa. Jednocześnie był delegatem biskupa dydgoskiego ds. Życia Konsekrowanego.
Pochodził w Szubina, gdzie urodził się 19.05.1941
roku. W latach 1948-1959 odbywał naukę najpierw
w szkole w Szubinie w następnie w liceum w Bydgoszczy. Tam też 18.09.1959 roku wstąpił do zgromadzenia Ducha Świętego, gdzie po roku złożył
pierwsze śluby zakonne, a w 1965 roku śluby wieczyste. W tym samym roku przyjął święcenia diakonatu, a w roku później prezbiteratu.
Pracował m.in. jako wikariusz w Puszczykowie
(1966-1983), administrator parafii w Żabnie (19661967), kapelan szpitala kolejowego w Puszczykowie
(1974-1983), przełożony domu zakonnego, ekonom
i proboszcz w Chojnicach (1983-1996), katecheta w
szkole zawodowej w Chojnicach (1990-1996), proboszcz i przełożony domu w Bydgoszczy (19962006).

23.11.2019 roku w Domu Rekolekcyjnym Księży Jezuitów w Czechowicach – Dziedzicach odbyło się
spotkanie przedstawicieli zakonów męskich i instytutów życia konsekrowanego z terenu diecezji bielsko-żywieckiej. Praktyka spotkań zakonników z pasterzem diecezji, w której posługują ma w BielskuBiałej wieloletnią tradycję, a zapoczątkował ją ks.
Franciszek Mąkinia SAC. Spotkania te są kontynuowane po dziś dzień.
Oprócz wspólnego spotkania zakonników i zakonnic
2 lutego, raz w roku, na jesieni, zakonnicy pracujący
na terenie diecezji spotykają się ze swoim biskupem
na modlitwie, wspólnej adoracji oraz Mszy świętej.
Całość kończy agapa – braterskie spotkanie przy
stole – podczas którego przedstawiciele zgromadzeń przekazują informacje o swojej działalności
duszpastersko-ewangelizacyjnej na terenie diecezji.
W tym roku w spotkaniu wzięło udział ok. 35 ojców i
braci z 16 wspólnot. Ponieważ termin spotkania wypadł w pobliżu imienin bp. Romana Pindla, referent
ds. zakonów męskich i referentka ds. żeńskich złożyli biskupowi życzenia, obiecując w imieniu zakonników i zakonnic modlitwę w jego intencji.
Na podstawie: o. Piotr Cuber OFMConv
delegat KWPZM w diecezji
i wikariusz biskupi ds. IŻKiSZA

Był cenionym przez kolejnych biskupów kapłanem,
dlatego powoływano go jako członka Diecezjalnej
Rady Duszpasterskiej oraz Diecezjalnej Rady Synodalnej (1992-1996), a także pełnił funkcję dziekana
w Bydgoszczy (2001-2006). W swoim zgromadzeniu natomiast był m.in. radnym prowincjalnym

***
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(1987-1990), I asystentem prowincjalnym (19931999, 2001-2005), spowiednikiem i ojcem duchownym w seminarium (2003-2006), mistrzem nowincjatu (2006-2014).
W liście po śmierci o. Władysława przewodniczący
KWPZM o. Janusz Sok CSsR napisał do prowincjała: „Pragniemy na Ojca ręce serdecznie podziękować za wkład jaki włożył o. Władysław w integrację zakonów męskich na terenie diecezji bydgoskiej.
Działalność ta przejawiała się m.in. w uroczystym
celebrowaniu dnia życia konsekrowanego, corocznej modlitwie za zmarłe osoby konsekrowane czy
okazjonalnych spotkaniach dla osób konsekrowanych z konferencjami ascetycznymi, celebrowanych
w różnych domach zakonnych diecezji. Nie brakowało także braterskich spotkań przy stole, umożliwiających wzajemne poznanie się zakonników z
różnych zgromadzeń”.
Na podstawie: www.duchacze.pl

DIECEZJA ELBLĄSKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w diecezji jest o. Mariusz Simonicz CSsR.
W diecezji pracuje obecnie 76 kapłanów i 2 braci zakonnych (z 13 zgromadzeń, w 22 domach), a także
93 siostry zakonne (z 12 zgromadzeń, w 13 domach).
Na podstawie: o. Mariusz Simonicz CSsR
delegat KWPZM i www.diecezja.elblag.pl

***

***

ARCHIDIECEZJA CZĘSTOCHOWSKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w archidiecezji jest o. Kazimierz Maniecki OSPPE.
W archidiecezji posługuje 20 męskich zakonów,
zgromadzeń i instytutów, które prowadzą działalność w 35 domach zakonnych, posługując w 14 zakonnych parafiach. Jest też 71 żeńskich zgromadzeń zakonnych i instytutów, działających w 91 domach zakonnych oraz 2 insytuty świeckie.
Na podstawie: o. Kazimierz Maniecki OSPPE
delegat KWPZM i www.archiczest.pl

ARCHIDIECEZJA GDAŃSKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich i wikariuszem biskupim ds. Zakonnych w archidiecezji
jest o. Tomasz Jank OFMConv.
W archidiecezji gdańskiej działa 18 zgromadzeń
męskich (w 32 domach) i 41 zgromadzeń żeńskich
(w 68 domach), a także instytuty życia konsekrowanego. Są trzy zgromadzenia kontemplacyjne: dwa
domy karmelitanek bosych, jeden monastyr betlejemitek i klasztor benedyktynek w Żarnowcu.
Na podstawieo. Tomasz Jank OFMConv
delegat KWPZM i www.diecezja.gda.pl

***
DIECEZJA EŁCKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w diecezji jest ks. Piotr Walczak CRL.
W diecezji pracuje 46 kapłanów zakonnych i 113
sióstr zakonnych.
Na podstawie: ks. Piotr Walczak CRL
delegat KWPZM i www.diecezjaelk.pl

***
***
DIECEZJA DROHICZYŃSKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w diecezji jest ks. Sławomir Goworek SDB.
W diecezji drohiczyńskiej posługuje 13 zgromadzeń
żeńskich: albertynki, benedyktynki, dominikanki, felicjanki, karmelitanki, klaryski, loretanki, misjonarki
św. Rodziny, siostry Opatrzności Bożej, salezjanki,
sercanki, służki, urszulanki oraz 3 zgromadzenia
męskie: kapucyni, salezjanie i sercanie. Do grona
osób życia konsekrowanego zalicza się także dziewica konsekrowana.
Mimo licznych kłoptów zdrowotnych delegata
KWPZM spotkania zakonne i międzyzakonne na forum diecezji miały miejsce w minionym roku reguralnie.
Na podstawie: ks. Sławomir Goworek SDB
delegat KWPZM i www.drohiczynska.pl

DIECEZJA GLIWICKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w diecezji jest o. Piotr Świerczok CSsR.
Aktualnie w diecezji posługuje 157 kapłanów i 22
braci zakonnych (z 11 zgromadzeń, w 26 domach)
oraz 209 sióstr zakonnych (z 17 zgromadzeń, w 30
domach). Istnieje 7 instytutów świeckich, do których
należą 33 osoby, jest 7 dziewic i 4 wdowy konsekrowane.
Męskie wspólnoty życia konsekrowanego prowadzą
18 parafii, domy opieki społecznej, rekolekcje i misje
parafialne, ubogacając w ten sposób diecezję
swoim charyzmatem. W minionym roku z grona zakonników pożegnaliśmy zmarłych: o. Macieja Adamczewskiego MI (1976-2019) z Taciszowa i o. Janusza Cechowego SJ (1964-2019) z Gliwic.
Na podstawie: o. Piotr Świerczok CSsR
delegat KWPZM i www.kuria.gliwice.pl

***
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ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w archidiecezji jest o. Zenon Garus OFMConv.
Na terenie archidiecezji jest 35 domów zakonnych,
zamieszkałych łącznie przez ponad 220 sióstr,
księży i braci zakonnych. Z tego 12 zgromadzeń
żeńskich posiada 24 domy, a 7 zgromadzeń męskich ma 10 domów zakonnych.
Na podstawie: o. Zenon Garus OFMConv
delegat KWPZM i www.archidiecezja.pl

9/2020 (574)

cjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, warsztat terapii zajęciowej oraz spółdzielnię socjalną. Sercanie
zaangażowali się w działalność duszpasterską w
parafii oraz prowadzą także budowę nowego kościoła parafialnego św. Brata Alberta.

***
DIECEZJA KALISKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w diecezji jest o. Sylwester Sowizdrzał FDP.
W diecezji kaliskiej posługuje 86 kapłanów i 8 braci
zakonnych (z 11 zgromadzeń, w 21 domach) oraz
387 sióstr zakonnych (z 22 zgromadzeń, w 33 domach). Wśród tych ostatnich są 4 klasztory kontemplacyjne: siostry karmelitanki bose na Niedźwiadach
w Kaliszu, ubogie siostry św. Klary w Kaliszu, siostry
klaryski kapucynki w Ostrowie Wielkopolskim i
mniszki kamedułki w Złoczewie.
Zakony zajmują się głównie pracą duszpasterską, a
niektóre zgromadzenia prowadzą szkoły, przedszkola, zakłady opiekuńczo-wychowawcze lub
domy rekolekcyjne. W diecezji są 4 dziewice konsekrowane i 2 wdowy konsekrowane.
Franciszkanie, bracia mniejsi i kapucyni pracują
głównie w parafiach, ubogacając je charyzmatem
św. Franciszka. Także i bracia św. Pawła Pierwszego Pustelnika (Paulini) pracują w parafii, wkładając w duszpasterstwo wiele ze swego charyzmatu.
Salezjanie weszli głęboko w duszpasterstwo parafialne, obejmując swą troską duszpasterską cały jeden dekanat i naznaczając swe parafie szerokim oddziaływaniem na rzecz młodzieży.
Jezuici, oprócz pracy duszpasterskiej w sanktuarium Jezusa Miłosiernego, szerzą kult Bożego Miłosierdzia, troszcząc się o formację katolicką ludzi, poprzez rekolekcje ignacjańskie i pielęgnując młode
małżeństwa w duszpasterstwie rodzin.
Orioniści prowadzą w jednej wspólnocie działalność
duszpasterską w parafii a druga pracuje oddana oddziaływaniu zgodnie z własnym charyzmatem, angażując się w promocję ludzką, pomagając osobom
potrzebującym (programy socjalne i prawne), ubogim, starszym (klub seniora), młodzieży trudnej (we
współpracy ze siostrami nazaretantkami), imigrantom (tanie noclegi dla Ukraińców), niepełnosprawnym (warsztat terapii zajęciowej) i ich rodzinom.
Bracia Szkół Chrześcijańskich są zaangażowani
zgodnie ze swym charyzmatem, prowadząc spe-

16.12.2019 roku przełożeni zakonów męskich spotkali się z ordynariuszem bp. Edwardem Janiakiem i
bp. Łukaszem Buzunem OSPPE. Był obecny również delegat biskupa ks. Michał Kieling i delegat
KWPZM ks. Sylwester J. Sowizdrzał, orionista oraz
kanclerz ks. Marcin Papuziński. Zakonnicy mieli
możliwość zaprezentowania biskupowi charyzmatów poszczególnych zgromadzeń i sposobu funkcjonowania parafii zarządzanych przez zakonników.
Biskup Ordynariusz zapoznał przedstawicieli zakonów z kalendarzem wydarzeń diecezji i zachęcał,
aby wspólnoty zakonne włączały się w obchody tych
uroczystości. Został poruszony również temat potrzeby zaktualizowania umów w parafiach, które posiadają wspólnoty zakonne działające na terenie
diecezji, gdyż zakonnicy obsługują 17 parafii.
W minionym roku zmarli w diecezji: o. Zdzisław Paubicki SJ (15.02.2019) oraz br. Mariusz Kielerski FDP
(30.11.2019). O. Zdzisław zmarł w Kaliszu we
wspólnocie sanktuarium Jezusa Miłosiernego, urodził się 11.05.1935 roku w Liniewie, pow. Kościerzyna, niestrudzony misjonarz ludowy i promotor
kultu Bożego Miłosierdzia (zmarł we wspomnienie
bł. ks. Michała Sopoćko). Br. Mariusz zmarł w Kaliszu, urodził się 3.03.1971 roku we Wrocławiu, wieloletni wychowawca w specjalnym ośrodku wychowawczym orionistów w Kaliszu, miłośnik pielgrzymek na Jasną Górę.
Na podstawie: ks. Sylwester J. Sowizdrzał FDP
delegat KWPZM i www.diecezja.kalisz.pl
***
ARCHIDIECEZJA KATOWICKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w archidiecezji jest o. Syrach B. Janicki OFM.
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W archidiecezji posługuje 109 kapłanów i 29 braci
zakonnych z 10 zakonów męskich, w 22 domach zakonnych oraz 21 zgromadzeń żeńskich, z 694 siostrami zakonnymi w 83 domach zakonnych. Do instytutów świeckich należą 83 osoby, jest 12 dziewic
i 4 wdowy konsekrowane.
Z najważniejszych wydarzeń międzyzakonnych
można wymienić: 11.01 adorację wszystkich stanów
życia konsekrowanego przy żłóbku w Panewnikach
oraz reguralne spotkania robocze z s. referentką i
wikariuszem biskupim ds. Życia Konsekrowanego
bp. Adamem Wodarczykiem.
22.10.2019 roku u salwatorianów w Mikołowie odbyło się spotkanie przełożonych męskich domów zakonnych z bp. Adamem Wodarczykiem. Składały się
na nie nieszpory ze słowem Bożym biskupa, agapa
i dzielenie się informacjami dotyczącymi wspólnot
lokalnych. Uczestniczyło w tym spotkaniu 16 przełożonych męskich domów zakonnych archdiecezji.
W zasadzie aktywność zakonów męskich obejmuje
trwadycyjnie już duszpasterstwo parafialne, szkoły
(jezuici, salezjanie, oblaci M.N.), centrum powołaniowe (franciszkanie), duszpaterstwo akademickie,
wspólota wędrowna, szpital i sanktuarium.
Na podstawie: o. Syrach B. Janicki OFM
delegat KWPZM i www.archidiecezjakatowicka.pl

9/2020 (574)

o koniecznej współpracy i jedności hierarchii i charyzmatu, biskupa i zakonników, we wspólnym budowaniu Kościoła lokalnego. Została także wygłoszona konferencja pt. „Sentire cum Ecclesia” ks. Tomasza Rusieckiego. Zwrócił on w niej uwagę na
eklezjalny wymiar życia konsekrowanego, ponieważ
jest ono darem Boga w Kościele i dla Kościoła.
Czas przerwy na kawę był okazją do wymiany myśli
i braterskich rozmów na różne tematy. Po przerwie
był przeznaczony czas na pytania, refleksje, dopowiedzenia odnośnie obecności i posługi zakonów w
naszej diecezji. Na koniec głos zabrał o. Robert Krawiec OFMCap, delegat KWPZM w diecezji kieleckiej, który poruszył kwestie związane z zadaniami
delegata względem męskich wspólnot życia konsekrowanego. Spotkanie zakończyła nasza wspólna
modlitwa „Regina coeli” i obiad w refektarzu Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.
Na podstawie: br. Robert Krawiec OFMCap
delegat KWPZM i www.diecezja.kielce.pl
***
DIECEZJA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w diecezji jest ks. Andrzej Finc SDB.
W diecezji swoje dzieła prowadzi 28 zgromadzeń
zakonnych żeńskich, w 42 domach zakonnych i 12
męskich, w 22 domach zakonnych. Posługuje w nich
ponad 230 sióstr zakonnych, 130 księży zakonnych
i kilku braci. Ponadto, są też przedstawicielki indywidualnych form życia konsekrowanego, czyli dziewice konsekrowane i wdowy konsekrowane.

***
DIECEZJA KIELECKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w diecezji jest o. Robert Krawiec OFMCap.
Na terenie diecezji jest 14 zgromadzeń męskich, w
19 domach zakonnych oraz 29 zgromadzeń zeńskich, w 54 domach zakonnych. W diecezji kieleckiej
istnieje 10 wspólnot zakonów i zgromadzeń męskich
oraz 6 wspólnot stowarzyszeń życia apostolskiego.
Przebywa w nich 79 ojców, kapłanów i 23 braci. Ponadto jest 8 dziewic i 10 wdów konsekrowanych, 1
wdowiec konsekrowany i 1 pustelica oraz 2 insytuty
świeckie.
W czwartek, 30.05.2019 roku o godzinie 10.00, w
gmachu kurii diecezjalnej w Kielcach rozpoczęło się
spotkanie kilkunastu przełożonych męskich wspólnot zakonnych z terenu diecezji kieleckiej z biskupem kieleckim Janem Piotrowskim.
Spotkanie takie zostało zorganizowane po raz
pierwszy przez ks. Tomasza Rusieckiego, wikariusza biskupiego ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w diecezji. Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem uczestników i wspólną modlitwę Liturgią Godzin (modlitwą w
ciągu dnia). Następnie Słowo do przełożonych zakonnych skierował bp Jan Piotrowski mówiąc w nim

Dwa zgromadzenia powstały w diecezji koszalińskokołobrzeskiej: siostry – Wspólnota Dzieci Łaski Bożej (erygowane w 1986 roku) i bracia – Bracia Jezusa Miłosiernego, działający przy Domu Miłosierdzia Bożego w Koszalinie (2018).
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Bracia i ojcowie pracują głównie w parafiach, prowadząc tam różne dzieła. Jedno ze zgromadzeń – bracia szkolni – prowadzi DPS dla upośledzonych intelektualnie mężczyzn w Przytocku niedaleko
Miastka. Salezjanie w Pile prowadzą szkoły katolickie, a marianie w Grzybowie – dom rekolekcyjny.
Franciszkanie konwentualni – oprócz kilku parafii
prowadzą także pustelnię na Świętej Górze Polanowskiej.
Siostry zakonne również wykonują różne zadania
przy parafiach, pracują także w instytucjach diecezjalnych, takich jak: kuria biskupia (pallotynki), Wyższe Seminarium Duchowne (Wspólnota Dzieci Łaski
Bożej), dom księży emerytów w Kołobrzegu (felicjanki). Wiele sióstr uczy w szkołach – przeważnie
katechezy, ale nie tylko. Pracują w sanktuariach: w
Skrzatuszu (uczennice Krzyża) na Górze Chełmskiej (siostry szensztackie), w hospicjum Caritas w
Darłowie (siostry Jezusa Miłosiernego). Prowadzą
Dom Samotnej Matki w Koszalinie (Wspólnota
Dzieci Łaski Bożej), DPS dla upośledzonych kobiet
w Bobolicach (pallotynki). Zajmują się dziećmi, młodzieżą, osobami bezdomnymi, uzależnionymi. Prowadzą przedszkola (salezjanki w Połczynie-Zdroju)
i wiele innych dzieł.
Są też zgromadzenie typowo monastyczne, takie jak
benedyktyni w Starym Krakowie k. Darłowa oraz siostry klauzurowe, karmelitanki bose w Bornem Sulinowie i klaryski w Słupsku oraz Wspólnota Sióstr
Maryi Gwiazdy Porannej w Koszalinie – jest to zgromadzenie kontemplacyjne, ale nie klauzurowe.
Na podstawie: ks. Andrzej Finc SDB
delegat KWPZM i www.diecezjakoszalin.pl

9/2020 (574)

świętowaniu 02.02.2020 roku, propozycją spotkania
przełożonych męskich domów zakonnych z arcybiskupem, wspólnymi spotkaniami dla zakonników
oraz inne zgłaszane propozycje.
Ustalono m.in. że ze względu na dużą liczbę męskich zakonnych wspólnot lokalnych pod względem
logistycznym korzystniejsze jest spotkanie z metropolitą krakowskim w podobnym składzie, z rozszerzeniem o kilka jurysdykcji, które mają duże wspólnoty w archidiecezji (domy formacyjne, seminaria)
jak np. dominikanie, sercanie czy salwatorianie.
Stwierdzono, że na takim spotkaniu zorganizowanym do czerwca 2020 roku arcybiskup mogłby
przedstawić oczekiwania nt. współpracy duszpasterskiej, formacyjnej a zakonnicy swoje propozycje
wobec arcybiskupa.
Podkreślano celowość takiej konferencji przynajmniej raz w roku, a co do spotkań przełożonych męskich wspólnot zakonnych uznano je za celowe, ale
o tematycznym i krótszym charakterze. Mogłyby być
organizowane w domach zakonnych, które mają „logistyczną zdolność” przyjęcia wielu uczestników.
Dodatkowo podkreślono, że trudno w dużej grupie
prowadzić dialog z arcybiskupem, a preferowane są
spotkania z metropolitą a nie tylko z jego delegatem.
Jako delegat KWPZM zostałem zaproszony także
do włączenia się w organizację i prowadzenie comiesięcznych dni skupienia dla sióstr zakonnych archidiecezji w domu sióstr urszulanek w Krakowie
(konferencja i spowiedź). W tej chwili trwają przygotowania do określenia terminu spotkania przedstawicieli zakonów męskich z arcybiskupem.
Na podstawie: o. Rufin Maryjka OFM,
delegat KWPZM i www.diecezja.pl

ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w archidiecezji jest o. Rufin Maryjka OFM.
Aktualnie w archidiecezji pracuje 974 kapłanów zakonnych (kapłanów diecezjalnych jest 1179) i 200
braci zakonnych (w tym 50 diakonów). Są to zakonnicy z 36 insytutów, w ok. 130 domach zakonnych.
We wrześniu 2019 roku odbyłem w wydziale ds. Zakonnych kurii krakowskiej 4 robocze spotkania z referentem wydziału ks. Mirosławem Smyrakiem, a na
jednym z nich była obecna referentka diecezjalna s.
Halina Filipek OSU. Dzięki tym spotkaniom zawiązała się bardzo dobra współpraca.
18.12.2019 roku, po uzgodneniu z innymi osobami
odpowiedzialnymi za życie konsekrowane w archidiecezji, zorganizowałem konferencję roboczą wyższych przełożonych zakonów i zgromadzeń męskich, którzy swoje siedzimy mają na tym terenie. Z
21 jurysdykcji wzięło udział w spotkaniu 17 wyższych przełożonych lub ich delegatów. Omówiono w
jego trakcie przygotowanie i udział w diecezjalnym

***
DIECEZJA LEGNICKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w diecezji jest o. Jan Janus OFMConv.
W diecezji legnickiej pracuje 15 zgromadzeń żeńskich, w 27 domach zakonnych i 5 męskich, w 22
domach zakonnych. Są m.in. elżbietanki, salezjanki i magdalenki oraz franciszkanie, michalici,
salezjanie i pijarzy. Natomiast w Krzeszowie w zakonie klauzurowym, czyli zamkniętym, modlą się
siostry benedyktynki. Zakonnice i zakonnicy pracują m.in. jako katecheci, pielęgniarki, prowadzą
domy dziecka, zakłady opiekuńczo – lecznicze,
pracują też w duszpasterstwie. Ponadto są świeckie osoby konsekrowane – dziewice, wdowy w tym
jedna pustelnica.
Na podstawie: o. Jan Janus OFMConv,
delegat KWPZM i www.diecezja.legnica.pl
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oraz 5 świeckich instytutów życia konsekrowanego.
Siostry, ojcowie i bracia zakonni, dziewice i wdowy
konsekrowane, swoją posługą obejmują dzieci (prowadząc przedszkola, szkoły i ochronki) chorych
(szpitale, przychodnie, domy pomocy społecznej)
samotne matki (dom samotnej matki) oraz biednych
i potrzebujących (schroniska, jadłodajnie), a także
wszystkich wiernych Kościoła łódzkiego (prowadząc
duszpasterstwo parafialne).
Na podstawie: o. Kazimierz Kubacki SJ,
delegat KWPZM i www.archidiecezja.lodz.pl

ARCHIDIECEZJA LUBELSKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w archidiecezji jest ks. Kazimierz Drozda SDB.
Na terenie archidiecezji pracuje 186 księży zakonnych, prowadzących 7 parafii zakonnych i 524 siostry zakonne.
Na podstawie: ks. Kazimierz Drozda SDB,
delegat KWPZM i www.archidiecezjalubelska.pl
***
DIECEZJA ŁOMŻYŃSKA
W związku z objęciem przez o. Krzysztofa Dudziaka OFMCap funkcji ekonoma prowincji, na
delegata został powołany w grudniu 2019 roku o.
Jacek Dybała OFMCap.
W diecezji jest 19 kapłanów i 8 braci zakonnych (z 6
zgromadzeń, w 7 domach), prowadzących 4 parafie
zakonne i duszpasterzujący w 3 kościołach zakonnych. Jest też 117 sióstr zakonnych (z 14 zakonów,
w 24 domach).
W minionym czasie zmarli 2 zakonnicy: biskup senior Stefan Stefanek SChr (1936-2020), który w minionym roku obchodził 60 lecie kapłaństwa oraz o.
Tadeusz Trojanowski OFMCap (1952-2020), pochochodzący z Łomży.
Na podstawie: o. Jacek Dybała OFMCap,
delegat KWPZM i www.diecezja.lomza.pl

***
DIECEZJA OPOLSKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich i wikariuszem biskupim ds. Życia Konsekrowanego w
diecezji jest o. Błażej Kurowski OFM.
W diecezji posługuje 15 zgromadzeń męskich i 20
zgromadzeń żeńskich. Zmarł o. Konrad Kik OFM
(1960-2020).
Na podstawie: o. Błażej Kurowski OFM,
delegat KWPZM i www.diecezja.opole.pl
***
DIECEZJA PELPLIŃSKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w diecezji jest ks. Ryszard Pacholec CR.
W diecezji pracuje 12 męskich zgromadzeń zakonnych, w 18 domach zakonnych i 11 żeńskich zgromadzeń zakonnych, w 23 domach zakonnych.
Na podstawie: ks. Ryszard Pacholec CR,
delegat KWPZM i www.diecezja-pelplin.pl

***
DIECEZJA ŁOWICKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w diecezji jest ks. Marek Wyszomierski SDB.
Na terenie diecezji łowickiej działają 34 zgromadzenia zakonne. W każdym zakątku diecezji każdego
dnia siostry, bracia, ojcowie, kapłani gotowi są głosić
Boże Miłosierdzie i nieść pomoc. Służą chorym,
cierpiącym, dzieciom, młodzieży, bezdomnym i zagubionym. Codzienne obowiązki, które różnią się w
zależności od charyzmatu zgromadzenia, przekuwają w modlitwę, dażąc dobrocią.
Na podstawie: ks. Marek Wyszomierski SDB,
delegat KWPZM i www.diecezja.lowicz.pl

***
DIECEZJA PŁOCKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w diecezji jest o. Wiesław Marek Wiśniewski CP.
W diecezji pracuje 12 zgromadzeń żeńskich, w 30
domach oraz 6 zgromadzeń męskich w 9 domach.
Na podstawie: o. Wiesław Marek Wiśniewski CP,
delegat KWPZM i www.diecezjaplocka.pl

***

***

ARCHIDIECEZJA ŁÓDZKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich i przewodniczący wydziału ds. Insytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w archidiecezji jest o. Kazimierz Kubacki
SJ.
Na terenie archidiecezji łódzkiej posługuje 16 męskich i 32 żeńskie instytuty życia konsekrowanego

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich i referentem ds. Męskich Insytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w
archidiecezji jest ks. Zbigniew Starczewski COr.
W archidiecezji działa 19 zakonów męskich, w 35
domach oraz 36 zakonów żeńskich, w 106 domach
zakonnych, a także 8 insytutów świeckich.
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W minionym roku, na 1050 rocznicę powstania biskupstwa w Poznaniu, udało się przygotować do
druku i wydać „Schematyzm Insytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w
Archidiecezji Poznańskiej”, zawierający aktualne
dane dotyczące życia konsekrowanego w archidiecezji. Zawiera on krótki opis danej rodziny zakonnej,
wraz z podaniem hasła, charakterystyki charyzmatu, jak i aktualnych danych kontaktowych do poszczególnych klasztorów na terenie archidiecezji.
Na podstawie: ks. Zbigniew Starczewski COr,
delegat KWPZM i www.archpoznan.pl

9/2020 (574)

Natomiast jeśli chodzo o zgromadzenia męskie, to:
dominikanie, bernardyni, franciszkanie, franciszkanie reformaci, kapucyni, jezuici, karmelici, bonifratrzy, michalici, oblaci M.N., pallotyni i salezjanie.
Na podstawie: ks. Jan Seremak CSMA,
delegat KWPZM i www.przemyska.pl
***
DIECEZJA RADOMSKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w diecezji jest ks. Sławomir Grochalak SAC.
W diecezji posługuje 10 zgromadzeń męskich, w 15
domach zakonnych oraz 19 zgromadzeń żeńskich
habitowych i bezhabitowych, w 50 domach zakonnych. Jest także 1 insytut świecki,
Na podstawie: ks. Sławomir Grocholak SAC,
delegat KWPZM i www.diecezja.radom.pl

***

***
DIECEZJA RZESZOWSKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w diecezji jest ks. Henryk Kuman MS.
Na terenie diecezji rzeszowskiej mieszka, modli się
i pracuje blisko 500 osób konsekrowanych. W 64 domach zakonnych żeńskich pracuje 315 sióstr zrzeszonych w 20 instytutach zakonnych, w 61 domach
zakonnych, a w 11 domach zakonnych męskich –
124 zakonników zrzeszonych w 9 instytutach, w 13
domach zakonnych (111 kapłanów i 12 braci zakonnych). Ponadto działają instytuty świeckie oraz jest
5 wdów konsekrowanych.
07.12.2019 roku, u Saletynów w Rzeszowie, odbyło
się doroczne spotkanie wszystkich przełożonych
męskich domów zakonnych z terenu diecezji z biskupem rzeszowskim Janem Wątrobą oraz wikariuszem biskupim ds. Zakonnych. Celem spotkania
było lepsze wzajemne poznanie, przedstawienie nowych przełożonych zakonnych, po wakacyjnych
zmianach personalnych. Była to też okazja do zaprezentowania każdej wspólnoty, jej charyzmatu i
działalności na terenie diecezji, a bp Jan Wątroba
przedstawił swoje oczekiwania wobec zakonników i
ich pracy w diecezji. Wszystko odbywało się w rzeczowej i serdecznej atmosferze. Wyrażono pragnienie, aby takie spotkania odbywały się przynajmniej
raz w roku.
Od września 2019 roku w Rzeszowie rozpoczęła
działalność nowa szkoła podstawowa prowadzona
przez pijarów, a jej kompleks wybudowano w ciągu
roku. Natomiast w 2020 roku u dominikanów w Rzeszowie odbędzie się poświęcenie kościoła św.
Jacka.

ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w archidiecezji jest ks. Jan Seremak CSMA.
Na terenie archidiecezji działa 13 zgromadzeń zakonnych męskich, w 31 domach zakonnych oraz 29
zgromadzeń żeńskich, w 116 domach zakonnych.
Obecne są siostry zakonne: benedyktynki, karmelitanki bose, boromeuszki, córki św. Franciszka, dominikanki, duchaczki, felicjanki, józefitki, karmelitanki Dzieciątka Jezus, klawerianki, siostry rodziny
Maryi, franciszkanki rycerstwa Niepokalanej, michalitki, nazaretanki, niepokalanki, opatrznościanki,
prezentki, serafitki, siostry serca Maryi, sercanki,
sługi Jezusa, służebniczki dębickie, służebniczki
starowiejskie, szarytki, urszulanki (szare), siostry
wspomożycielki, siostry wspólnoty Niepokalanej
Matki Wielkiego Zawierzenia.
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Zakony męskie zajmują się przede wszystkim: pracą
parafialną, nauką religii w szkołach, grupami parafialnymi (duża różnorodność w zależności od charyzmatu), sanktuariami (Rzeszów-bernardyni, Dębowiec-saletyni, Terliczka-kapucyni, Kobylanka-saletyni), prowadzeniem domów rekolekcyjnych (Dębowiec), prowadzeniem szkół (pijarzy) i oratoriów (salezjanie). Zakonnicy angażują się ponadto w duszpasterstwo osób niesakramentalnych (Dębowiec),
są spowiednikami i rekolekcjonistami (ludowymi,
sióstr, zakonników i kapłanów diecezjalnych), prowadzą stałe konfesjonały (Rzeszów: bernardyni i saletyni).
Na podstawie: ks. Henryk Kuman MS,
delegat KWPZM i www.diecezja.rzeszow.pl

9/2020 (574)

sióstr zakonnych z 7 zgromadzeń zakonnych. Istnieje także Franciszkański Zakon Świeckich.
Raz w miesiącu odbywają się spotkania formacyjne
dla sióstr zakonnych, dziewic i wdów konsekrowanych. Ważnymi spotkanami wszystkich konsekrowanych w 2019 roku były: styczniowe spotkanie w
Dąbrowie Górniczej z racji św. Jana Bosko, wrześniowe spotkanie u sióstr pasjonistek w Dąbrowie
Górniczej z racji ich święta patronalnego, a w październiku spotkanie u franciszkanów w Dąbrowie
Górniczej z racji św. Franciszka.
W kwietniu 2019 roku miało miejsce spotkanie męskich wspólnot życia konsekrowanego u sercanów
w Sosnowcu, z okazji jubileuszu ich przybycia do
miasta i parafii. Wszyscy zakonnicy prowadzą duszpasterstwo parafialne, dwóch franciszkanów konwentualnych posługuje jako diecezjalni egzorcyści,
a kamilianie prowadzą zakład opiekuńczo-leczniczy.
Na terenie diecezji w sumie posługują następujące
zgromadzenia: bracia mniejsi franciszkanie reformaci (Pilica i Dzwono-Sierbowice), bracia mniejsi
franciszkanie konwentualni (Dąbrowa Górnicza –
Gołonóg), kamilianie (Hutki), oblaci św. Józefa (Będzin), pallotyni (Sosnowiec), salezjanie (Dąbrowa
Górnicza i Sosnowiec), sercanie (Sosnowiec),
zmartwychwstańcy (Sosnowiec-Kazimierz), honoratki (Będzin), duchaczki (Sułoszowa), karmelitanki
Dzieciątka Jezus (Sosnowiec, Czeladź, Wolbrom),
pasjonistki (Dąbrowa Górnicza), prezentki (Bukowno), serafitki (Jaworzno-Byczyna) oraz służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej (Jaworzno i Olkusz).
Na podstawie: o. Radosław Kramarski OFMConv,
delegat KWPZM i www.diecezja.sosnowiec.pl

***
DIECEZJA SANDOMIERSKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w diecezji jest o. Wojciech Krok OP.
W diecezji sandomierskiej posługuje łącznie 408
osób życia konsekrowanego. Jest 9 męskich zgromadzeń zakonnych, prowadzących 12 domów, w
których pracuje 77 zakonników. Natomiast dużo
więcej jest sióstr zakonnych: 17 żeńskich zgromadzeń zakonnych prowadzi 40 domów, gdzie swoje
powołanie realizuje 325 sióstr. Jest również 5 dziewic konsekrowanych oraz jedna wdowa.
Na podstawie: o. Wojciech Krok OP,
delegat KWPZM i www.diecezjasandomierska.pl
***
DIECEZJA SIEDLECKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w diecezji jest ks. Paweł Saczuk MIC.
Na terenie diecezji siedleckiej posługuje blisko 10
wspólnot zakonnych męskich, które prowadzą 12
klasztorów, gdzie mieszka 82 zakonników. W diecezji siedleckiej jest obecnie blisko 20 żeńskich zgromadzeń czynnych, mających 39 domów z 294 siostrami. Znajdują się także 2 klasztory kontemplacyjne oraz mieszka jedna pustelnica i jeden pustelnik. Jest 6 instytutów świeckich z 24 osobami.
Na podstawie: ks. Paweł Saczuk MIC,
delegat KWPZM i www.diecezja.siedlce.pl

***
ARCHIDIECEZJA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich i dyrektorem wydziału ds. Życia Konsekrowanego w
archidiecezji jest ks. Jarosław Staszewski SChr.
Obecnie w archidiecezji są 392 osoby konsekrowane, z czego 173 to kapłani (z 10 zgromadzeń, w
39 domach), 161 siostry zakonne (z 21 zgromadzeń,
w 41 domach), 5 braci zakonnych, a także jeden
klasztor klauzurowy i jeden instytut świecki. Są też
53 osoby reprezentujące inne formy życia konsekrowanego: 3 dziewice konsekrowane, 49 wdów konsekrowanych i 1 pustelica (karmelitanka).
Czwartek przed uroczystością Chrystusa Króla
(21.11.2019), na zaproszenie delegata diecezjalnego, w domu chrystusowców w Szczecnie (przy
sanktuarium NSPJ) spotkali się przedstawiciele męskich wspólnot zakonnych. Spotkanie, organizowane już po raz czwarty, miało charakter braterski i

***
DIECEZJA SOSNOWIECKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w diecezji jest o. Radosław Kramarski OFMConv.
W diecezji posługuje obecnie 46 kapłanów i 11 braci
zakonnych z 9 zgromadzeń zakonnych oraz 71
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służyło lepszemu poznaniu się, wymianie myśli i doświadczeń duszpasterskich oraz z życia wspólnot
zakonnych, a także zaplanowaniu wspólnych dział.
W spotkaniach tych bierze udział ponad dwudziestu
współbraci, reprezentujących wszystkie, bez mała,
męskie rodziny zakonne. Przeżywaliśmy także 30
lat dominikanów w Szczecinie.
Salezjanie zaangażowani są w następujące inicjatywy: ks. Marcin Wencławek SDB jest diecezjalnym
moderatorem Żywego Różańca, prowadzą comiesięczne spotkanie „Różaniec Mężczyzn”, diecezjalną pielgrzymkę małżeństw do sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu (Salezjańska
Wspólnota Ewangelizacyjna), diecezjalną pielgrzymkę mężczyzn do Myśliborza oraz SL SALOS –
Salezjańską Organizację Sportową.
Zaangażowanie chrystusowców na poziomie archidiecezji przedstawia się w sposób następujący: ks.
Jarosław Staszewski SChr jest dyrektorem wydziału
życia konsekrowanego w kurii oraz diecezjalnym dyrektorem Straży Honorowej NSPJ; prowadzą - diecezjalne spotkania Dziecięcych Kółek Misyjnych,
diecezjalne pielgrzymki czcicieli Serca Bożego,
współorganizują XI Wojewódzki Konkurs Prozy i Poezji Religijnej, archidiecezjalny konkurs plastyczny o
NSPJ „Serce serc”.
Pallotyni angażują się w duszpasterstwo ludzi morza, posługę w hospicjum, jako kapelani szpitali oraz
prowadzą najstarsze centrum kultu NMP Fatimskiej,
a także propagują kult św. Charbela. W duszpasterstwo akademickie zaangażowani są: chrystusowcy,
jezuici, dominikanie, a domy rekolekcyjne na terenie
diecezji prowadzą: salwatorianie, paulini i cystersi.
Na podstawie: ks. Jarosław Staszewski SChr
delegat KWPZM w archidiecezji
i dyrektor wydziału życia konsekrowanego
www.szczecin.kuria.pl
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DIECEZJA TARNOWSKA
Także i tu nastąpiła zmiana na stanowisku delegata, gdyż do innej posługi został skierowany
ks. Tadeusz Gniewek SCJ. Obecnie delegatem
KWPZM ds. zakonow męskich w diecezji jest ks.
Jacek Mondel SCJ.
W diecezji pracuje 19 zgromadzeń męskich i 38
zgromadzeń żeńskich oraz 2 instytuty świeckie. W
ramach diecezji funkcjonuje rada ds. osób konsekrowanych.
Na podstawie: ks. Jacek Mondel SCJ,
delegat KWPZM i www.zakony.diecezja.tarnow.pl
***
DIECEZJA TORUŃSKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w diecezji jest o. Wojciech Bieszke CSsR.
Obecnie na terenie diecezji posługują 24 zgromadzenia: 11 zgromadzeń zakonnych męskich, w 12
domach zakonnych oraz 13 zgromadzeń żeńskich,
w 28 domach zakonnych.
Na podstawie: o. Wojciech Bieszke SSsR,
delegat KWPZM i www.diecezja-torun.pl
***
ARCHIDIECEZJA WARMIŃSKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow w archidiecezji
jest o. Dawid Wiesław Szulca OFM.
W archidiecezji warmińskiej znajduje się 16 zgromadzeń żeńskich (w 38 domach) i 12 zgromadzeń męskich (w 25 domach), w których żyje 196 sióstr zakonnych, 111 ojców zakonnych oraz 3 braci. W czasie świętowania 02.02.2020 roku dwóch akolitów zostało włączonych do kandydatury na diakonów stałych.
Na podstawie: o. Dawid Wiesław Szulca OFM,
delegat KWPZM i www.archwarmia.pl

***
DIECEZJA ŚWIDNICKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w diecezji jest o. Radosław Zięzio SSCC.
Na terenie diecezji świdnickiej działają 24 zgromadzenia żeńskie (skupione w 54 domach) i liczą 363
siostry zakonne i 3 dziewice konsekrowane. Męskich zgromadzeń zakonnych jest natomiast 11 (w
20 domach, prowadzących 16 parafii) liczących razem 117 księży, ojców, braci i 1 pustelnika.
Na podstawie: o. Radosław Zięzio SSCC,
delegat KWPZM i www.diecezja.swidnica.pl

***
ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w archidiecezji jest o. Robert Wawrzeniecki OMI.
W archidiecezji jest obecnie 37 zgromadzeń męskich, w 71 domach zakonnych oraz 76 zgromadzeń
żeńskich, w 171 domach zakonnych. Jest także 16
insytutów świeckich, z czego 2 męskie, a także 20
dziewic i 4 wdowy konsekrowane, a także 13 kandydatek do stanu dziewic i 4 do stanu wdów.
W ramach posługi delegata KWPZM, którym jestem
dopiero od niedawna, staram się uczetniczyć w wydarzeniach o charkterze ogólnozakonnym na terenie archidiecezji warszawskiej. Kiedy jestem na

***
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miejscu w Warszawie, każdego 28 dnia miesiąca
brałem udział w modlitwie o rychłą beatyfikację kard.
Stefana Wyszyńskiego.
11.05.2019 roku wziąłem udział w Warszawie w uroczystościach ku czci Patronki Miasta: Matki Bożej
Łaskawej u jezuitów. Najpierw o godzinie 19.00
miala miejsce procesja różańcowa z figurą Matki Bozej ulicami starego miasta, którą reaktywowano w
2015 roku. Po powrocie do kościoła uczestniczyłem
w uroczystej Eucharystii, z udziałem kapłanów diecezjalnych i zakonnych, której przewodniczył bp.
Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski,
który też wygłosił okolicznościową homilię. Po zakończeniu Mszy świętej został odśpiewany akatyst
ku czci NMP a następnie kapłani i zakonnicy spotkali
się na krótko z biskupem w jezuickim klasztorze.
W maju i czerwcu brałem udział także w sesji naukowej dotyczącej 100 lecia odnowienia stosunków
dyplomatycznych Polski z Watykanem, a także poświęceniu w Nuncjaturze Apostolskiej pomnika abp
Achille Rattiego oraz mozaiki w kaplicy nuncjatury.
Udało się także zorganizować w tym czasie spotkania z kard. Kazimierzem Nyczem, które miałem
03.01.2020 roku, by ustalić termin spotkania przełożonych męskich wspólnot życia konsekrowanego.
Odbędzie się ono w sobotę 09.05.2020 roku w rezydencji metropolity warszawskiego i będzie, ze
względu na swoją specyfikę, stanowiło przygotowanie się zakonów męskich archidiecezji do beatyfikacji Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia.
Na podstawie: o. Robert Wawrzeniecki OMI
delegat KWPZM i www.archidiecezja.warszawa.pl
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duchownego we wspólnocie zakonnej”. Odbyła się
też przy tej okazji dyskusja, stawiano wiele pytań.
W najbliższym czasie jestem zaproszony do wspólnoty marianów w dniu ich miesięcznego spotkania z
konferencja ascetyczną; przeprowadzenia dnia skupienia ojców szenszackich: konferencja i homilia
podczas Mszy święta; a inni przełożeni powiedzieli,
że zaproszą w odpowiednim czasie. To moim zdaniem dobra zapowiedź.
Ustaliliśmy stały termin spotkań roboczych przełożonych zakonów męskich i proboszczów z biskupem: czwartek po środzie popielcowej. Pierwsze
spotkanie już się odbyło 07.03.2019 roku. W pierwszy czwartek po środzie popielcowej, 27.02.2020
roku, odbyło się kolejne spotkanie. W ten sposób
możemy przedstawić propozycje, oczekiwana itp.
Na podstawie: ks. Czesław Parzyszek SAC,
delegat KWPZM i www.diecezja.waw.pl
***
Spotkanie z przedstawicielami męskich zgromadzeń zakonnych z biskupem odbyło się 07.03.2019
roku o godznie 11.00. Przed rozpoczęciem spotkania dokonano wyboru sekretarza, a następnie delegat KWPZM ks. Czesław Parzyszek SAC poprowadził modlitwę.
Bp Romuald Kamiński przywitał wszystkich zebranych, a w swoim zasadniczym wystąpieniu nawiązał
do relacji pomiędzy diecezją i wspólnotami życia
konsekrowanego działającymi na jej terenie. Mówił
m.in. o kwestii podpisywanych umów i potrzebie
stworzenia dokumentu zawierającego ogólne zobowiązania stron. Dalej wspomniał o charyzmacie danej wspólnoty zakonnej i tym co może wnieść w ramach diecezji. Na koniec wyraził nadzieję, że takie
spotkania będą odbywały się raz w roku.
W dalszej części spotkania ks. Czesław Parzyszek
SAC omówił rolę i zadania delegata KWPZM w diecezji w oparciu o zmianę statutu KWPZM. Podkreślił, że ważnym spotkaniem jest dzień życia konsekrowanego, a jego sednem jest to, aby przeżywać
go w gronie innych wspólnot zakonnych. Wyraził gotowość do spotkania z każdą wspólnotą, by omówić
bieżące sprawy dotyczące życia konsekrowanego.
Ustalono, że spotkanie przełożonych wraz z biskupem i wikariuszem biskupim ds. Życia Konsekrowanego będą odbywać się raz w roku w stałym terminie, w czwartek po popielcu.
Następnie zabrał głos wikariusz biskupi ks. Jerzy
Gołębiewski, który odwołał się w wypowiedzi do:
spotkania referentów diecezjalnych, międzynarodowego sympozjum zwołanego przez KIŻKiSŻA w
2016 roku i Listu Kongregacji Nauki Wiary „Iuvene-

***
DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich jest
ks. Czesław Parzyszek SAC.
Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że w naszej
diecezji praca układa się bardzo dobrze. Należy
przede wszystkim podziękować bp. Romualdowi
Kamińskiemu za jego otwartość na wszelkie propozycje z naszej strony. Również współpraca z wikariuszem biskupa ds. Życia Konsekrowanego jest poprawna. Mam stały kontakt także z większością
wspólnot zakonnych (choć jest ich tylko 17) i ta
współpraca dobrze się zapowiada.
Gdy chodzi o spotkania delegata ze wspólnotami
miejscowymi ustaliłem, że chętnie się spotkam ze
wspólnotami miejscowymi, gdy będzie szczególna
okazja, najlepiej w dniu skupienia danej wspólnoty.
Przyjęto to z radością. I tak do tej pory: spotkałem
się ojcami duchownymi, michalitami ze wszystkich
wspólnot i wygłosiłem referat na temat „Rola ojca
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scit Ecclesia”. Wspomniał też, że nigdy nie było problematycznych spraw między diecezją i zgromadzeniami zakonnymi i jest to dla wszystkich „stan błogosławiony”.
Następnie ks. Czesław Parzyszek SAC zapowiedział, że na następne spotkanie przygotuje poszerzoną tematykę dotyczącą oczekiwań przełożonych
zakonnych wobec biskupa i odwrotnie. W odpowiedzi na tę propozycję biskup wyraził opinię, że chodzi
przede wszystkim o stworzenie dobrych warunków
współpracy bez dokumentów. Prawo nie rozwiąże
problemów, a jedynie dotknie spraw od strony administracyjnej.
Ostatnim punktem spotkania były wolne wnioski, w
których pojawiły się wątki: charyzmaty zakonne ubogacają Kościół w diecezji; wiele osób odpowiedzialnych ze strony diecezji nie rozumie spraw osób konsekrowanych; postawa kleru diecezjalnego do kwestii powołań; upublicznianie spraw, które wymagają
załatwienia we własnym gronie; deklaracja rodziców
ws. pierwszej komunii świętej - w parafii rodzimej,
lub w parafii, gdzie jest szkoła. Spotkanie zakończył
ks. Jerzy Gołębiewski modlitwą. Po czym wszyscy
uczestnicy zostali zaproszeni na wspólny obiad.
Na podstawie: ks. Krzysztof Biernat SAC, sekretarz
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DIECEZJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w diecezji jest o. Andrzej Zalewski OFMConv.
Na terenie diecezji posługuje w sumie 18 insytutów
życia konsekrowanego, z czego 4 męskie, w 6
klasztorach i 14 żeńskich, w 21 klasztorach (w tym
2 klauzurowych). Pracuje 24 kapłanów i 3 braci zakonnych a posługę w różnych dziełach pełni 126
sióstr zakonnych. Do tego dochodzą jeszcze: 1 dziewica i 3 wdowy konsekrowane oraz 1 insytut
świecki.
Istniejące w diecezji cztery instytuty zakonne: OFMConv – bracia mniejsi (franciszkanie konwentualni)
w Zamościu i Horyńcu; OFM – bracia mniejsi (franciszkanie bernardyni) w Radecznicy i Hrubieszowie
prowadzą działalność parafialną. Redemptoryści
przy kościele św. Mikołaja w Zamościu prowadzą
działalność misyjno-rekolekcyjną. a misjonarze Krwi
Chrystusa prowadzą hospicjum w Łabuńkach k/ Zamościa.
Warto nadmienić, że franciszkanie konwentualni w
Zamościu odbudowują obecnie swój barokowy XVII
wieczny kościół. Został im odebrany wraz z pierwszym rozbiorem Polski. Przez dwieście lat pełnił
świeckie funkcje. Rozpoczęta jesienią 2017 roku i
trwająca obecnie z dużym rozmachem odbudowa,
powinna zostać zakończona w marcu 2021 roku. Z
chwilą rozpoczęcia rewitalizacji obiektu franciszkańskiego, a tym samym jego zamknięcia dla działalności duszpasterskiej, kościół redemptorystów w Zamościu oraz katedra zamojska stały się miejscami,
w których wspólnota parafialna franciszkanów może
się gromadzić na sprawowanie Eucharystii i prowadzić nieprzerwaną działalność duszpasterską. Za
duszpasterskie przygarnięcie, niech Bóg wynagrodzi.
25.10.2019 roku, w klasztorze franciszkanów konwentualnym w Zamościu, odbyło się spotkanie przełożonych domów zakonnych klasztorów męskich w
diecezji z bp. Marianem Rojkiem oraz ks. Ryszardem Mazurkiewiczem, wikariuszem biskupim w ds.
Życia Zakonnego w diecezji. Ta inicjatywa była
owocna w wymiarze wspólnotowym i duszpasterskim. Biskup i przełożeni klasztorów mieli okazję do
wspólnej wymiany opinii m.in. odnośnie do efektywniejszej współpracy zakonników i księży w działalności duszpasterskiej. Poza tym, zaplanowaliśmy
wspólny dzień skupienia w miesiącu kwietniu w
klasztorze bernardynów w Radecznicy.
Obchodzona będzie 80. rocznica śmierci bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej (1878-1940), urodzonej we
wsi Pizuny k/Lubaczowa na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Duchowa córka św. brata Alberta Chmielowskiego, współpracownica i kontynuatorka jego dzieła miłosierdzia - żyjąc w ubóstwie

***
DIECEZJA WŁOCŁAWSKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w diecezji jest ks. Adam Stankiewicz MIC.
W diecezji włocławskiej pracuje 11 zakonów i zgromadzeń męskich, w 19 domach zakonnych (126 kapłanów i 11 braci) oraz 23 zgromadzenia żeńskie, w
46 domach zakonnych (325 siostry). W tej ostatniej
liczbie są 3 zakony kontemplacyjne.
Na podstawie: ks. Adam Stankiewicz MIC,
delegat KWPZM i www.diecezja.wloclawek.pl
***
ARCHIDIECEZJA WROCŁAWSKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w archidiecezji jest o. Fabian G. Kaltbach OFM.
Na terenie archidiecezji znajduje się 19 zgromadzeń
zakonnych męskich, w 44 domach zakonnych, a zakonnicy prowadzą 35 parafii. Jest też 29 zgromadzeń zakonnych żeńskich, w 73 domach zakonnych
oraz 3 klasztory klauzurowe.
Na podstawie: o. Fabian Gerard Kaltbach OFM,
delegat KWPZM i www.archidiecezja.wroc.pl
***
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dla Chrystusa poświęciła się służbie najuboższym.
Stała się pierwszą generalną zgromadzenia sióstr
albertynek posługujących ubogim, założonego
przez św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego. Z
racji wspomnianej rocznicy odbędzie się m.in. diecezjalna pielgrzymka do Krakowa i Zakopanego.
W minionym czasie zmała s. Maria Toczko, Franciszkanka Misjonarka Maryi z Łabuń k/Zamościa
(1922-2019).
Na podstawie: o. Andrzej Zalewski OFMConv,
delegat KWPZM
i www. diecezja.zamojskolubaczowska.pl
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DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w diecezji jest ks. Tomasz Partyka CM.
Aktualnie w diecezji pracuje około 180 sióstr z 24
żeńskich zgromadzeń zakonnych, w 35 domach zakonnych oraz 130 zakonników z 10 zgromadzeń
męskich, w 24 domach zakonnych. Kilka kobiet podjęło indywidualne życie konsekrowane poprzez włączenie do stanu dziewic lub wdów.
Na podstawie: ks. Tomasz Partyka CM,
delegat KWPZM i www. diecezjazg.pl
***

***
ORDYNARIAT POLOWY WP
Delegatem Biskupa Polowego ds. Życia Konsekrowanego w Ordynariacie Polowym jest ks. mjr
Ireneusz Biruś SDS.

ORLEN ZAKUP TAŃSZEGO PALIWA (benzyna,
olej, gaz) na stacjach ORLEN I BLISKA
Każdy podmiot kościelny, z racji grupy zakupowej,
może korzystać z kart: FLOTA i BIZNESTANK.
FLOTA: oszczędność 14 gr. na litrze paliwa: płatność bezgotówkowa, odroczona faktura raz w miesiącu; 2500 stacji na terenie kraju i za granicą; możliwość płacenia za autostrady – kartą Flota lub poprzez VIATOLL; za parkowanie w strefie – MobiParking; za produkty i usługi na stacjach ORLEN; ubezpieczona jakość tankowanego paliwa, inne zniżki i
usługi dodatkowe.
BIZNESTANK: oszczędność 10 gr. na litrze paliwa:
płatność po zatankowaniu, ubezpieczona jakość
tankowanego paliwa, wsparcie dla sióstr klauzurowych (1 gr. z litra zatankowanego paliwa przekazywany przez ich konsultę). Każdy może korzystać z
tej formy rabatu – wystarczy wyrobienie karty.

Od wielu już lat jako zakonnicy mamy świadomość,
że razem można osiągnąć dużo więcej. Stad też pojawiły się cenne inicjatywy wspólne, które pozwalają
stworzyć duże grupy zakupowe dla podmiotów zakonnych, gdzie można wynegocjować atrakcyjne rabaty z wieloma firmami.
Działalność ta odbywa się z pomocą Forum Współpracy Międzyzakonnej, które koordynuje te działania, podpisuje listy intencyjne i porozumienia, a
wdrażając podmioty zakonne do tych grup zakupowych, pozwala zaoszczędzić zakonne pieniądze.
Do tych działań przystąpiło także wiele klaszorów
sióstr zakonnych.
Oto lista podjętych inicjatyw, z których jedne dopiero
się rozwijają, a innę już od lat funkcjonują:
TUW PZUW – ZWC ŚW. ANTONI – ubezpieczenia
Dla członków z „sektora” podmiotów kościelnych powołany został ZWC św. Antoni na mocy porozumienia PZUW i KWPZM w Polsce. Ubezpieczonych jest
w nim 95 członków: zakony żeńskie – 40, zakony
męskie – 45, insytuty świeckie – 1, diecezje – 5, Caritas – 1, Fundacja – 2, KEP – 1.

FARUTEX – zakupy żywnościowe
Sieć hurtowni Farutex jest wiodącym dystrybutorem
żywności w Polsce. Zaopatruje głównie restauracje,
restauracje hotelowe, duże punkty żywieniowe i stacje paliw w produkty żywnościowe. Oddziały firmy
rozmieszczone są na terenie całej Polski. Od marca
2014 roku współpraca odbywa się poprzez e-sklep
FARUTEX-u – oferta jest obszerna, aktualna i atrakcyjna cenowo, produkty sprawdzone, najwyższa jakość. Możliwość dokonywania zakupów jest moż-

GENERALI (poprzednio UNION INVESTMENT):
Został przygotowany specjalny fundusz inwestycyjny dla podmiotów kościelnych w Polsce. Jest to
inicjatywa podjęta wspólnie z Ekonomem Konferencji Episkopatu Polski. Szczegółowe informacje kontaktując się z osoba odpowiedzialną za współpracę
w funduszu poprzez ekonoma KWPZM.
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liwa po wcześniejszej rejestracji podmiotu kościelnego w e-sklepie, z racji wynegocjowanych dla
FWM atrakcyjnych rabatów.
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członkami konferencji, kompleksowej obsługi w zakresie cyklicznych dostaw jakościowych artykułów
sakralnych i dewocjonaliów w korzystnej cenie, tak
by zminimalizować czas pracy osób duchownych w
tym zakresie. Nadto, owocem porozumienia będzie
wsparcie sióstr klauzurowych na zasadach w nim
zawartych”.

MARVEN SOLUTION – KAWA ZAKONNA
Od maja 2016 roku, dzięki podpowiedziom przedstawiciela handlowego na Polskę palarni kawy Lavazza, rozpoczęliśmy współpracę z firmą MARVEN
SOLUTION. Firma ta przygotowała dla zakonów w
Polsce własną dystrybucję kawy ziarnistej klasy
LAVAZZA CREMA i ROSSA pakowanej w opakowania z zakonnym logo. Na początek udało się wynegocjować następujące warunki: z każdego kilograma zakupionej kawy 1 zł trafia do sióstr klauzurowych; atrakcyjna cena, świeżo palona kawa; kawa
dostarczana pod wskazany adres bez dodatkowej
opłaty (minimum 6 kg); maksymalnie kawa może
mieć 2 miesiące od jej wypalenia. Zamawianie odbywa się poprzez dedykowaną stronę internetową:
www.kawa-zakonna.pl

MAKRO – zniżkowe zakupy artykułów
Porozumienie obowiązuje od 1.06.2019 roku i przewiduje dokonywanie przez podmioty zakonne zakupów towarów pozostających w ofercie handlowej
Makro w ilościach hurtowych na zasadach określonych w umowie: na halach Makro, przez portal internetowy, we współpracy z dedykowanym sprzedawcą, z dostawą do domu, z odroczonym terminem płatności, uwzględniająca rabat sięgające 15%
na 400 najbardziej popularnych produktów.
OFFICE MEDIA – artykuły biurowe
Podpisano list intencyjny z firmą Office Media, która
dla podmiotów zakonnych stała się „rekomendowanym dostawcą” artykułów biurowych. Celem
usprawnienia i obniżenia kosztów ponoszonych
przez instytucje zakonne i kościelne, do składania
zamówień na zapotrzebowania biurowe, zaproponowano korzystanie z platformy zakupowej B2B
(http://b2b.officemedia.com.pl), na której czekają
preferencyjne warunki zakupowe – takie jak dla odbiorców masowych i kluczowych.

ORANGE – telefonia komórkowa, internet
Od 01.03.2019 roku (umowa na dwa lata) korzystamy z oferty „ORANGE BEZLIMITU” – gdzie miesięczny abonament w kwocie 8,00 zł netto (9,84 zł
brutto) zawiera: nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci i na telefony stacjonarne w Polsce; nielimitowane rozmowy i SMS/MMS do wszystkich sieci
komórkowych w Polsce; 15 GB internetu w telefonie
przy pełnej prędkości; rozmowy odbierane w roamingu = 0,00 zł za minutę; rozmowy wykonane za
granicę = 0,09 zł za minutę; SMS międzynarodowy
= 0,00 zł; możliwość zakupu telefonu na raty w
atrakcyjnych cenach a także oferta mobilnego internetu: 25 GB = 9 zł, 50 GB = 14 zł

ARCUS S.A. – urządzenia drukujące
Chodzi o usprawnienie i integrację najważniejszych
dziedzin pracy biurowej, takich jak: drukowanie, kopiowanie, prezentację, archiwizację, edycję i wysyłkę dokumentów. Dużym powodzeniem cieszą się
oferowane przez firmę urządzenia drukujące i kopiujące – bardzo wytrzymałe, wydajne i tanie w eksploatacji (możliwość zakupu lub wynajmu).

INNPACT – prąd, gaz…
Bardzo dobrze i owocnie rozwija się program wspólnego zakupu prądu i gazu dzięki wsparciu firmy
INNPACT, która zajmuje się kompleksową usługą
optymalizacji kosztów energii. Firma z powodzeniem doprowadziła do obniżki kosztów energii w kilkunastu prowincjach zakonnych i diecezjach. Od
2017 roku wspólnie negocjujemy ceny energii (prąd
i gaz), jako jeden duży podmiot kościelny (wszystkie
zakony i zgromadzenia oraz diecezje).

LIBELLA Sp. z o.o. – chemia gospodarcza
Udało się w czerwcu 2015 roku podpisać wstępne
porozumienie o współpracy z polskim producentem
chemii gospodarczej i artykułów spożywczych Libella – działalność na rynku od 1957 roku. Produkty
charakteryzuje bardzo dobra jakość i dobra, konkurencyjna cena. Zamówione produkty dostarczane są
pod wskazany adres bez dodatkowych opłat. Obecnie firma jest w restrukturyzacji i działanie sklepu
jest chwilowo zawieszone.

BRACIA DĄBROWSCY
Z treści porozumienia: „Bracia Dąbrowscy to spółka,
której celem jest identyfikacja potrzeb parafii i ich zaspokajanie, a zakres działalności spółki najlepiej
opisuje łacińskie słowo serviam - będę służyć: Bogu,
Kościołowi, rodzinie, społeczeństwu. Mając powyższe na uwadze, intencją niniejszego porozumienia
jest zaoferowanie zakonom, których przełożeni są

LENA LIGHT – oświetlenie
LENA LIGHTING S.A. jest jednym z liderów na
rynku oświetlenia w Polsce, z 100% polskim kapita-
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łem. Produkuje rozwiązania w zakresie profesjonalnych opraw oświetleniowych, wykorzystujących najnowsze, światowe rozwiązania technologii LED oraz
sterowania oświetleniem.
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oraz spotkania dla sekretarzy prowincjalnych. Spotkania dają ponadto możliwość integracji, cieszą się
dobrą opinią, frekwencją i zainteresowaniem zarówno sekretarzy jak i ekonomów. Do naszych spotkań ekonomów dołączają się chętnie siostry zakonne.

SACROEXPO - TARGI KIELCE
Targi Sztuki Kościelnej „SACROEXPO” odbywać
się będą w tym roku w dniach 1-3.06.2020 roku.
Dzięki uprzejmości prezesa Andrzeja Mochonia i dyrektora Roberta Frąka podczas targów organizowane są od 10 lat spotkania szkoleniowo-informacyjne dla ekonomów naszych jurysdykcji zakonnych

Kontakt: o. Robert Wawrzeniecki OMI
p.o. Dyrektora Forum Współpracy Międzyzakonej
kom. + 48 605 924 679
e-mail: ekonom.konsulty@op.pl

W tym roku
w ramach SACROEXPO
planowane są następujące spotkania:





konsulty męskiej i żeńskiej (01.06.2020);
sekretarzy męskich jurysdykcji zakonnych (01-02.06.2020);
ekonomów męskich jurysdykcji zakonnych (02-03.06.2020);
spotkanie otwarte dla administratorów obiektów kościelnych i zakonnych nt.
książek budowlanych obiektu, przeglądów okresowych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zaleceń konserwatorskich (02.06.2020: 10.00-14.00).
Wg informacji uzyskanych na dzień dzisiejszy z Targów Kielce w spotkaniu będzie
mógł wziąć udział każdy po rejestracji (ze względów organizacyjnych).
FORUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYZAKONNEJ
BĘDZIE MIAŁO TRADYCYJNIE DEDYKOWANE STOISKO,
NA KTÓRYM BĘDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ
PRZEDSTAWICIELI FIRM Z NAMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
SZCZEGÓŁY W NAJBLIŻSZYM CZASIE!
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