
  

Biuletyn  Tygodniowy  CIZ
        

Biuletyn Centrum Informacyjnego Zakonów opracowywany przez zespół portalu internetowego 
www.zyciezakonne.pl  i  sekretariat Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich 

 
1 - 7 czerwca 2021                                                                                                                     23/2021 (642) 
 

 
 

Wiadomość Tygodnia 

 
 

 
 

ZAKOŃCZYŁO SIĘ XXV SPOTKANIE MŁODYCH LEDNICA’2000 
 

 
 
Błogosławieństwo uszu, „Manifest prostoty”, modlitwa za Kościół 
i przejście przez słynną Bramę-Rybę jako deklaracja pójścia za 
Chrystusem – to najważniejsze punkty zakończonego późnym 
wieczorem XXV Spotkania Młodych Lednica 2000. Tym razem 
odbyło się ono pod hasłem “Usłysz” – z powodu pandemii po raz 
drugi w formule online. Wydarzenie było transmitowane na ka-
nale YouTube Lednicy. 
 
„Chcemy dziś usłyszeć, co mówi Bóg do Kościoła, do młodych, 
do nas wszystkich – powiedział rozpoczynając spotkanie metro-
polita gnieźnieński abp Wojciech Polak. – Chcemy usłyszeć, co 
Bóg mówi w ciszy naszego serca – a więc w naszym wnętrzu, w 
sumieniu, w tym – jak to pięknie podpowiadał kiedyś Sobór Wa-
tykański II – sanktuarium, w którym przebywamy sam na sam z 
Panem Bogiem” – wskazywał abp Polak. 

Podczas wydarzenia odtworzono przesłanie papieża Franciszka 
skierowane do polskiej młodzieży. „Duch Święty, który towarzy-
szy wam w modlitwie, niech otwiera wasze serca na słuchanie, 
rozpala waszą miłość do Chrystusa i umacnia waszą wierność 
Jego Słowu!” – powiedział Ojciec Święty. 
 
Jak zwykle na Polach Lednickich nie zabrakło śpiewów, tańca i 
baletu. Zaprezentowano m.in. inscenizację „spotkania z głosem” 
w formie baletowej. 
 
W wydarzeniu uczestniczył m.in. przewodniczący KEP abp Sta-
nisław Gądecki, który podzielił się swoimi wspomnieniami z na 
temat o. Jana Góry – charyzmatycznego pomysłodawcy lednic-
kich spotkań. Metropolita poznański przewodniczył także wie-
czornej Mszy św. pod słynna Bramą-Rybą. 
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„Potrzebne jest nam dziś wyciszenie serca, które nie jest rozry-
wane dążeniami i pragnieniami. Wyciszenie serca poprzedza 
wyciszenie sumienia. Wtedy człowiek wchodzi w siebie i może 
usłyszeć głos Pana” – powiedział metropolita poznański na po-
czątku Mszy św. 
 
Homilię wygłosił bp Artur Ważny. “Dziś sumienia wielu ludzi są 
sfałszowane, chore. Tak wielu nie wierzy, że Bóg najpierw słu-
cha. Tracimy czas na obrażanie innych, jesteśmy nieżyczliwi, nie 
umiemy kochać, bo nie słuchamy” – mówił tarnowski biskup po-
mocniczy. 
 
Nawiązując do hasła tegorocznego spotkania – „Usłysz”, zwrócił 
uwagę, że Bóg najpierw słucha człowieka, a potem mówi: „Słu-
chaj, jak ja słucham”. Podkreślił, że potrzebne są nam Boże 
uszy, byśmy wykrzyczeli, co jest naszym nieposłuszeństwem 
wobec Boga, byśmy wypowiedzieli nasze grzechy. 
 
„Bóg zna nasze lęki, wie, za czym dążymy, co usłyszeliśmy od 
tego świata, złego ducha. Nie wierzymy, że mamy skrzydła. Bóg 
zna nasze marzenia na miarę naszego serca” – mówił bp 
Ważny. Przyznał, że nie jest łatwo dziś żyć w Kościele w Polsce, 
tak księżom, jak i świeckim. 
 
Zaznaczył, że trzeba słuchać tego, co Duch Święty mówi dziś do 
Kościoła na Lednicy i w całej Polsce. Przekonywał, że słuchanie 
Ducha Świętego przekształca Kościół. „Boimy się słuchać, bo 
przekształcanie zawsze boli i trzeba się zgodzić na słuchanie, 
które boli. Nie ma innej drogi niż droga przez krzyż” – zaznaczył 
duchowny. W Eucharystii uczestniczyli też abp Wojciech Polak, 
metropolita gnieźnieński, biskup kaliski Damian Bryl, oraz dusz-
pasterze Lednicy o. Wojciech Prus OP i o. Wojciech Surówka 
OP, a także duszpasterze młodzieży. 
Postacią, która towarzyszyła młodym podczas tegorocznego wy-
darzenia, był św. Jan Chrzciciel, mistrz ciszy i prorok prostoty. 

Wydarzeniu towarzyszyły rozważania przygotowane w oparciu o 
teksty ewangeliczne, przybliżające postać tego proroka. 
 
Odmówiono “Litanię wyjścia na pustynię”, czyli modlitwę inspiro-
waną postawą św. Jana Chrzciciela, która wyrażać prośbę do 
Pana Boga o uzdolnienie młodych do przyjęcia Jego głosu. Mo-
dlitwa zakończyła się błogosławieństwem uszu, wzorowanym na 
obrzędzie Effatha, w którym zwyczajowo biorą udział dorośli 
przygotowujący się do chrztu. Każdy uczestnik został zachęcony 
do wykonania znaku krzyża na swoich uszach, by nauczył się 
słuchać i rozpoznawać głos Boga. 
 
Nie zabrakło też modlitwy za Kościół, którą poprowadziła osoba 
świecka, siostra zakonna i kapłan. Modlono się za wspólnotę Ko-
ścioła, by, będąc oczyszczoną mocą Boga, była zawsze i dla 
wszystkich miejscem rozeznawania głosu usłyszanego w sumie-
niu. 
 
Tę część wydarzenia zakończyło wspólnie odczytany „Manifestu 
prostoty”, zamieszczonego na lednickich linijkach – jednym z 
symboli tegorocznego spotkania. Była to odpowiedź na wezwa-
nie Jana Chrzciciela do „prostowania ścieżek Panu”. 
 
Po Eucharystii i momencie poświęconym św. Janowi Pawłowi II 
odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu oraz wybór 
Chrystusa na Pana i Zbawiciela. W symbolicznym geście, jak co 
roku, dokonany wybór został przypieczętowany przejściem 
przez Bramę-Rybę. Przeszli przez nią przedstawiciele organizo-
wanych tu spotkań dla różnych środowisk: Lednicy Młodych, 
Lednicy Seniora, Lednicy Dzieci i Lednicy Motocyklistów. 
 
Na zakończenie wydarzenia ojcowie dominikanie, gospodarze i 
organizatorzy corocznego spotkania zapowiedzieli, że jego przy-
szłorocznym patronem będzie święty Paweł.                  Za: KAI 

  
 

 
 
 

   Wiadomości krajowe 
 
 
 

 

W IMBRAMOWICACH OBCHODZONO 900-LECIE POWSTANIA ZAKONU NORBERTANÓW 
 

Prawdy o Eucharystii nie da się zgłębić 
czystym i nawet najbardziej bystrym ro-
zumem, ale trzeba ją odkrywać łaską 
wiary – mówił w sanktuarium w Imbramo-
wicach bp Jan Piotrowski, w niedzielę 6 
czerwca we wspomnienie św. Norberta, 
który 900 lat temu założył zakon norber-
tanów. W Imbramowicach norbertanki 
posługują nieprzerwanie od blisko ośmiu 
wieków. Jest to jeden z najstarszych 
klasztorów norbertańskich na ziemiach 
polskich. Obecnie w Polsce są zaledwie 
dwa klasztory żeńskie. 
 
Biskup kielecki w wygłoszonej w kościel-
nym klasztorze homilii nawiązał do jubile-
uszu zakonu, do postaci założyciela św. 
Norberta, a szczególnie jego czci dla Eu-
charystii. Rok Eucharystii i obecność Je-
zusa Eucharystycznego stały się moty-
wem przewodnim biskupiej homilii. 
 
1121 rok to rok założycielski zakonu. Do-
kładna, historyczna data 900 lat od złoże-
nia ślubów zakonnych przez pierwszą 
grupę norbertanów we Francji przypadnie 

w Noc Bożego Narodzenia z 24 na 25 
grudnia 2021 roku. Świętowanie jubileu-
szu trwa już od pierwszej niedzieli ad-
wentu ubiegłego roku. Zakończy się 9 
stycznia 2022 r., w niedzielę Chrztu Pań-
skiego. 
 

 
Św. Norbert 

Jak zauważył w homilii bp Piotrowski, wy-
sokie urodzenie św. Norberta stanowiło 
drogę do świeckich sukcesów, wybrał on 
jednak życie zakonne i „zwalczał herezje, 
zwłaszcza te przeciw Eucharystii i adora-
cji Jezusa w Najświętszym Sakramencie, 
a czynił to, ponieważ sam był gorliwym 
czcicielem Jezusa Eucharystycznego”. 
 
– Ten dzień przeżywamy w dniu pańskim 
w oktawie Bożego Ciała przypomina, że 
dzięki Eucharystii, Jezus Chrystus – Pan 
nasz i Odkupiciel jest z nami na zawsze. 
Ta wiara w obecność Boga w Trójcy 
Świętej, buduje Kościół naszą wspólnotę 
i nadje jej misyjny oraz apostolski charak-
ter – mówił bp Piotrowski. Przypomniał 
m.in. słowa św. Jana Pawła II, iż Kościół 
rodzi się z tajemnicy paschalnej, a Eu-
charystia znajduje się w jego centrum, co 
dostrzeżemy już w relacjach w dziejach 
apostolskich. 
 
– Zawsze Msza św. jako zgromadzenie i 
ofiara odkupieńcza Jezusa Chrystusa 
jest czasem spotkania wspólnoty 
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Kościoła z Jezusem Chrystusem, cza-
sem umocnienia wiary, nadziei i miłości – 
zauważył biskup kielecki, przestrzegając 
przed nieobecnością na niedzielnej Mszy 
św., przed „dramatem grzechu, który nie 
przemija”. Przywołał atmosferę modlitwy 
„przemodlonego kościoła klasztornego” 
przez pokolenia norbertanek z kultem ob-
razu Jezusa Cierpiącego. Przypomniał, iż 
na „naszej drodze przyjaźni z Bogiem 
przewodniczką jest Maryja”, której zda-
niem św. Jana Pawła II, nie mogło za-
braknąć podczas sprawowania Euchary-
stii wśród chrześcijan w Jerozolimie, po 
zesłaniu Ducha Świętego. Nawiązał do 
Roku Eucharystii w Polsce oraz Roku św. 
Józefa i św. Rodziny w Kościele po-
wszechnym, jako „czasu łaski, aby kar-
mić się Jezusem Eucharystycznym i na-
prawić nasz rodzinny dom i życie każdej 
ludzkiej wspólnoty”. 
 
– To Eucharystia uczyniła św. Norberta 
świętym i nieśmiertelnym. Tylko dzięki 
Eucharystii chrześcijanin wzrasta du-
chowo, umacnia swoją tożsamość i jest 

świadkiem wiary – podkreślił bp J. Pio-
trowski. 
 
Podczas Mszy św. poświęcił monstrancję 
i krzyż misyjny. 
 
Klasztor w Imbramowicach jest ważnym 
miejscem na mapie pielgrzymów z cu-
downym wizerunkiem Jezusa Cierpią-
cego. 
Imbramowicka klauzura liczy 11 sióstr, 
jest jedna aspirantka. Na co dzień norber-
tanki zajmują się szyciem, haftowaniem i 
pracami artystycznymi, łączonymi ze sta-
łym rytmem modlitwy, podejmują także 
inicjatywy edukacyjne 
 
Dzięki wsparciu dotacji zewnętrznych i 
ofiarodawców prywatnych udało się wy-
remontować budynki byłej szkoły klasz-
tornej, które służą jako Dom Rekolek-
cyjny „Getsemani” i „Spichlerz Św. Nor-
berta” – do celów kulturalnych. 
 
Klasztor organizuje konferencje, czuwa-
nia modlitewne, wynajmuje pokoje 

gościnne, czemu sprzyja położenie na 
szlaku Orlich Gniazd. Jest to miejsce 
także atrakcyjne dla naukowców i studen-
tów różnych dziedzin. 
Klasztor imbramowicki ufundowany zo-
stał ok. 1226 przez biskupa krakowskiego 
Iwona Odrowąża. Obecna późnobaro-
kowa budowla kościelno-klasztorna to 
dzieło sławnego architekta Kacpra Ba-
żanki. 
 
Klasztor od XIII w. ulegał napadom tatar-
skim i był obiektem ataku podczas wielu 
wojen, niemniej jednak regularnie prowa-
dził szkoły, szpital i udzielał ludności róż-
nych form pomocy, prowadząc akcje do-
broczynne i społeczne. Za udział w walce 
z okupantem niemieckim klasztor został 
odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. Od 2003 r. w imbramowickim 
klasztorze znajduje się sanktuarium Męki 
Pańskiej w związku z kultem Pana Je-
zusa Cierpiącego w słynącym łaskami 
obrazie z XVII wieku.                    Za: KAI  

___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

JUBILEUSZ 100-LECIA LORETANEK W AUGUSTOWIE 
 
W niedzielę Siostry Loretanki świętowały 100. rocznicę założe-
nia zgromadzenia. W diecezji ełckiej są obecne od 25 lat. Żyją, 
posługują, katechizują, modlą się z wiernymi w Augustowie. 
 
Uroczystość odbyła się w bazylice pw. Najświętszego Serca Je-
zusowego w Augustowie. Mszy św. koncelebrowanej przewod-
niczył bp Jerzy Mazur SVD, biskup ełcki. 
 

 
 
W homilii podkreślił wartość jubileuszu, który jest okazją do oka-
zania Bogu wdzięczności za wszelkie dobro, jakie z Bożej ręki, 
przy współpracy z łaską Bożą, stało się udziałem wszystkich, 
dzięki pracy Sióstr Loretanek w diecezji ełckiej. „Jubileusz to 
okazja do spojrzenia wstecz, by uwielbiać Boga za drogi, jakimi 
prowadzi nas ku zbawieniu, ale także okazja do tego, byśmy 
spojrzeli na teraźniejszość z pasją i przyszłość z nową nadzieją” 
– mówił bp. „Jubileusz to spojrzenie na teraźniejszość, jakby 
sprawdzanie czy charyzmaty nie wygasły, a rzeczywistość nie 
zmieniła się na tyle, żeby pozbawić aktualności dzieła do tej pory 
czynione. To też okazja, by postawić sobie pytanie o wierność 

temu dziedzictwu duchowemu, które pokolenia sióstr pomnażały 
i nam je przekazują” – dodał. 
 
Nawiązując do charyzmatu i misji Sióstr powierzonej przez ich 
błogosławionego Założyciela, stwierdził, że misja ta jest wciąż 
aktualna i jawi się współcześnie jako coraz bardziej konieczna i 
nagląca. „Dzisiaj apostolstwo dobrej prasy i dobrej książki pozo-
staje nadal pilnym zadaniem dla całego Kościoła. Wszyscy 
wiemy, że słowo Boże trzeba głosić nie tylko w kościele, ale do-
cierać z nim do współczesnych ludzi za pomocą prasy, Inter-
netu, telewizji i radia. Kościół nie może pozwolić sobie na mil-
czenie w mediach, ale trzeba zintensyfikować naszą działalność 
misyjną w nich. To jest wielkie wyzwanie dla was być obecnym 
na „kontynencie cyfrowym” i tam głosić Chrystusa” – stwierdził 
duchowny. 
 
Na zakończenie homilii złożył Siostrom Loretankom życzenia. 
„Życzymy siostrom Loretankom wszelkiego błogosławieństwa 
Bożego w Waszym życiu zakonnym i pracy apostolskiej. Trwaj-
cie w wierności temu, co odziedziczyłyście od swego Założy-
ciela. Naśladujcie Go w jego pracowitości, gorliwości misyjnej, 
zaangażowaniu w głoszeniu chwały Matki Najświętszej. Jak bło-
gosławiony Ignacy z ufnością powierzajcie Bogu swe prace, mo-
dlitwy i cierpienia”.  
 
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej powstało 31 lipca 
1920 roku. Założycielem zgromadzenia jest bł. ks. Ignacy Kło-
potowski, ówczesny dziekan praski i proboszcz parafii Matki Bo-
żej Loretańskiej w Warszawie. Początkowo loretanki stanowiły 
związek religijny posiadający ustną aprobatę arcybiskupa war-
szawskiego, Aleksandra Kakowskiego. Kanoniczna erekcja 
zgromadzenia nastąpiła 19 maja 1928 roku. W ten sposób po-
wstało Pobożne Stowarzyszenie Sióstr Loretanek. Po drugiej 
wojnie światowej, w 1949 roku loretanki stały się zgromadze-
niem zakonnym na prawie diecezjalnym, zaś 24 maja 1971 roku 
uzyskały dekret pochwalny i zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej. 
W 1994 roku Siostry przybyły do Augustowa. Rodzina Czarto-
szewskich ofiarowała dom i posesje a biskup ełcki Wojciech 
Ziemba wydał 11 marca 1995 roku zezwolenie na założenie 
domu w Augustowie. Siostry podjęły się różnorodnej pracy od 
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katechizowania, pracy w kancelarii parafialnej, pełnią posłannic-
two zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia prowadząc kolpor-
taż książek i czasopism Zgromadzenia. Siostry wpisują się także 
w inicjatywy diecezjalne i trwają na modlitwie w intencjach die-
cezji ełckiej. 

Maryja jest główną Patronką Zgromadzenia. Drugorzędnymi pa-
tronami są: św. Józef, św. Benedykt i św. Scholastyka. Obecnie 
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej posiada 20 do-
mów, w tym 7 za granicą. Zasadniczy nurt działalności sióstr lo-
retanek stanowi praca wydawnicza i drukarska. 

   Za: www.diecezja.elk.pl  
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 

PROWINCJAŁ ZMARTWYCHWSTAŃCÓW 

ROZPOCZĄŁ II KADENCJĘ 
 
31 maja 2021r. na uroczystej mszy św. w 
Kaplicy Wyższego Seminarium Duchow-
nego Zmartwychwstańców w Krakowie o. 
Jan Kaczmarek CR, delegat Ojca Gene-
rała, wprowadził o. Krzysztofa Swóła CR 
w urząd przełożonego prowincjalnego 
Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców. 
 
Świadkami wyznania wiary oraz przysięgi 
wierności byli uczestniczący we Mszy św. 

Współbracia z różnych domów zakon-
nych oraz rodzina i przyjaciele o. Krzysz-
tofa. 
 

 

Podczas świętowania podziękowaliśmy 
dotychczasowemu wikariuszowi prowin-
cjalnemu, o. Rafałowi Golinie CR, za sze-
ścioletni trud pełnienia tej funkcji i powita-
liśmy nowo wybranego wikariusza pro-
wincjalnego w osobie o. Mariusza Ma-
zura CR. 
 
Gratulujemy o. Krzysztofowi i nie usta-
jemy w modlitwie o wszelkie łaski po-
trzebne do pełnienia funkcji przełożonego 
prowincjalnego.  

Za: www.zmartwychwstancy.pl  
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

KAPITUŁA KRAKOWSKICH FRANCISZKANÓW 
 
W niedzielę wieczorem w Centrum św. Maksymiliana w Harmę-
żach k. Oświęcimia rozpoczęła się nadzwyczajna kapituła pro-
wincjalna krakowskich franciszkanów. Jej głównym celem jest 
przyjęcie nowych Statutów prowincjalnych, po wejściu w ży-
cie znowelizowanychKonstytucji i Statutów generalnych Zakonu 
Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów). 
  
„Potrzeba nowej redakcji naszych Statutów wynika wprost ze 
zmienionej koncepcji Konstytucji” – mówi minister prowincjalny 
o. Marian Gołąb. 
  
„Wiele spraw dotychczas rozstrzyganych w prawie ogólnym Za-
konu, teraz Konstytucje odsyłają do przepisów partykularnych, 
czyli właśnie do statutów prowincji. Zakon stał się w ostatnim 
półwieczu wspólnotą zbyt zróżnicowaną kulturowo i geograficz-
nie, aby jego Konstytucje zawierały szczegółowe przepisy, regu-
lujące codzienne życie braci, bez uwzględniania narastających 
zróżnicowań” – wyjaśnia prowincjał. 
  
„Dotychczasowe Statuty prowincjalne zostały przyjęte przez ka-
pitułę w 1998 r. Wiemy dobrze, jak bardzo zmieniło się życie na-
szej prowincji od tego czasu i jak bardzo rozrosła się ona w sen-
sie geograficznym i strukturalnym. Zmiany dokonywane na bie-
żąco przez kolejne kapituły prowincjalne miały charakter cząst-
kowy i stopniowo doprowadziły do naruszenia wewnętrznej spój-
ności tego ważnego dla nas dokumentu i nieproporcjonalnego 
rozrostu niektórych jego części w stosunku do innych, nie zmie-
nianych od ponad dwudziestu lat” - dodaje. 
  
Z tych powodów definitorium naszej prowincji jeszcze w po-
przedniej kadencji podjęło decyzję, aby wprowadzając do Statu-
tów prowincjalnychkorekty wynikające z nowych Konstytucji, do-
konać równocześnie systematycznej rewizji całego tekstu, uzu-
pełniając go także o ważne dla naszej tożsamości elementy hi-
storii Prowincji i jej charyzmatycznej specyfiki. Postanowiono 
także dokonać przeglądu uchwał kapituł prowincjalnych z ostat-
niego ćwierćwiecza, aby te najbardziej istotne znalazły się w tek-
ście nowych Statutów. 
  

Gość specjalny kapituły - o. prof. Dariusz Borek OCarm mówił o 
roli prawa dla życia konsekrowanego; o tym, że Reguła, Konsty-
tucje i Statuty to swoista norma wykonawcza Ewangelii; że ele-
ment duchowy i prawny muszą mieć swój wyraz w Statutach; że 
za pośrednictwem Statutów dbamy o dziedzictwo duchowe, 
które zostało nam przekazane i strzeżone; że uchwalając ten do-
kument, decydujemy o tym, jak nasz charyzmat będzie konty-
nuowany w przyszłości.  
 

 
 
Karmelita przypomniał ponadto, że zakonnicy są powołani do 
naśladowania Jezusa Chrystusa i do dążenia do doskonałej mi-
łości. 
  
Wyższy przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów nie 
ukrywał, że modli się, aby dla braci kapitulnych w tych dniach 
najważniejsze było rozeznanie woli Bożej i jej wypełnienie.  
  
„Najświętsza Maryjo Panno, prosimy Cię, usiądź razem z nami 
w czasie kapituły prowincjalnej i ucz nas, jak być braćmi Jezusa 
‘siedzącymi dokoła Niego’ w czasie naszych obrad. Matko Jezu-
sowa, Tobie zawierzamy kapitułę prowincjalną nadzwyczajną 
prowincji krakowskiej. Zatroszcz się jak najlepsza Matka o nas, 
o nasze obrady, dyskusje i podejmowane decyzje. Bądź nam 
Matką” – zakończył okolicznościową homilię.                        jms 
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NOWA PRZEŁOŻONA JADWIŻANEK 
 
W Krakowie zakończyła się 30 maja 
pierwsza sesja sprawozdawczo-wybor-
cza XVI Kapituły Generalnej Zgromadze-
nia Sióstr Św. Jadwigi Królowej Służebnic 
Chrystusa (Jadwiżanek). Kolejne sesje 
kapitulne odbędą się w zaplanowanych 
terminach. Polecamy się wciąż modlitwie, 
byśmy dalej rozpoznawały wolę Bożą, 
umiłowały ją i podejmowały.  

 

W trakcie tej sesji 29 maja wybrano nową 
przełożoną generalną zgromadzenia, 
piątą w historii tej Wspólnoty. Została nią 
s. Monika Budyta (od Niebieskiego Ba-
ranka). Bogu niech będą dzięki. Duch 
Święty zawiał do Łodzi i od obowiązków 
pełnionych w łódzkiej wspólnocie lokalnej 
sprowadził siostrę Monikę na urząd 
do Krakowa. W ostatnim dniu pierwszej 
sesji Kapituły siostry dokonały także wy-
boru nowej rady generalnej        

Za: www.jadwizanki.pl 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
DIECEZJALNY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO W RADNEJ GÓRZE 
 
Dnia 5 czerwca w Radnej Górze, w Domu Rekolekcyjnym Sióstr 
św. Józefa odbył się Diecezjalny Dzień Życia Konsekrowanego 
Diecezji Sandomierskiej.  
 
W spotkaniu, które tradycyjnie odbywa się 2 lutego, ale z po-
wodu pandemii zostało przesunięte na 5 czerwca, uczestniczyli 
przedstawiciele zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich, 
a także dziewice i wdowy konsekrowane z terenu Diecezji San-
domierskiej. 
 
Na początku, o historii klasztoru na Radnej Górze opowiedziała 
s. Sybilla, ekonomka prowincjalna. 
 
– Dom św. Józefa na Radnej Górze, znajduje się w urokliwym 
miejscu pośród lasów, pól i łąk, gdzie można kontemplować 
Stwórcę w pięknie stworzenia i rozkoszować się otaczającą ci-
szą. Działalność fundatorki radnogórskiego klasztoru Anny Na-
górskiej to początek dzieła, które kontynuują dziś siostry otwie-
rając swe serca i rekolekcyjny Dom św. Józefa na Radnej Górze 
dla poszukujących Boga oraz wsparcia modlitewnego. Zgroma-
dzenie Sióstr św. Józefa powstało we Lwowie w 1884 r. Jego 
założycielem był św. ks. Zygmunt Gorazdowski. Zakon w Radnej 
Górze powstał z inicjatywy Matki Eugenii Rekuckiej w roku 1947. 
Jego powołanie podpisał ówczesny arcybiskup lubelski Stefan 
Wyszyński. Fundatorką klasztoru Sióstr Józefinek w Radnej Gó-
rze była Anna Nagórska – poetka, humanistka, nauczycielka i 
wychowawczyni młodego pokolenia w okresie II Rzeczypospoli-
tej i w czasie II wojny światowej, a później inicjatorka wielu akcji 
oświatowych. Przekazała ona ziemie wraz z zabudowaniami 
zgromadzeniu zakonnemu, które z czasem rozbudowało zakon, 
pustelnię i gospodarstwo rolne. 
 
Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, 
koncelebrowali ks. prof. Leon Siwecki, wikariusz biskupi 
ds. osób konsekrowanych oraz ojcowie zakonni. 
 
Bp Nitkiewicz mówił w homilii, że powołanie zakonne jest najbar-
dziej radykalnym sposobem naśladowania Chrystusa. Kiedy 

po ustaniu instytucjonalnych prześladowań chrześcijaństwa, wy-
znawcy Chrystusa zaczęli dążyć do świętości poprzez życie 
na pustyni, powstało pojęcie „białego męczeństwa”. A męczen-
nik – wiadomo – naśladuje najwierniej Zbawiciela. 
 

 
 
Przez wierność ślubom czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, 
osoba konsekrowana odbija w sobie obraz Chrystusa ukrzyżo-
wanego, który uczynił to z miłości, dla naszego zbawienia. 
Każdy człowiek ma naturalnie swój krzyż, który bierze na ra-
miona każdego dnia. Nie istnieje życie bez cierpienia. Wy jednak 
jesteście znakiem, że można przyjąć krzyż z miłością. Na pierw-
szy rzut oka dzień nie różni się od dnia: ten sam rozkład zajęć, 
te same modlitwy i posługi. Kiedy jednak robicie to z miłości do 
Chrystusa, nawet najmniejsze rzeczy stają się wielkie, a przy 
tym bezcenne w wymiarze nadprzyrodzonym oraz doczesnym. 
Jesteśmy Wam z to wdzięczni – powiedział biskup. 
 
Po Eucharystii, zachowując reżim sanitarny, odbyła się agapa 
na otwartym powietrzu. 
 
Na terenie Diecezji Sandomierskiej posługuje 77 kapłanów za-
konnych i 329 sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń. 

Za: www.diecezjasandomierska.pl
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOWE SANKTUARIUM 
BERNARDYNÓW W PIOTRKOWIE 
 
– Ogłaszając dziś Sanktuarium w tym 
miejscu, chcemy uczcić Maryję, chcemy 
Ją uszanować. Chcemy zachwycić się 
Jej błogosławieństwem i chcemy za-
chwycić się Jej Osobą i Jej relacją z Je-
zusem. Wtedy, kiedy to czynimy, Jezus 

mówi nam – to błogosławieństwo – to 
szczęście – jest też dla was! Owszem 
błogosławiona moja Matka i Jej łono, ale 
także wy możecie zaznać tego błogosła-
wieństwa. – tłumaczył abp Grzegorz Ryś. 

W niedzielę 6 czerwca 2021 roku Archi-
diecezja Łódzka wzbogaciła się o nowe 
sanktuarium diecezjalne, któremu patro-
nuje Matka Boża Piotrkowska – patronka 
Miasta Piotrków Trybunalski. Uroczysty 

akt nadania tytułu sanktuarium kościo-
łowi rektoralnemu oo. Bernardynów pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego miał 
miejsce podczas obchodów odpusto-
wych ku czci Matki Bożej Piotrkowskiej, 
które odbyły się w niedzielę o godz. 19:00 
przed franciszkańską świątynią. Mszy 
świętej przewodniczył metropolita łódzki 
arcybiskup Grzegorz Ryś. 
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Na początku Eucharystii o. Micheasz 
Okoński – gwardian klasztoru oo. Bernar-
dynów w Piotrkowie Trybunalskim przy-
witał wszystkich zebranych na liturgii i 
zwrócił się do abp. Grzegorza z prośbą o 
nadanie temu świętemu miejscu tytuły 
sanktuarium diecezjalnego. W odpowie-
dzi metropolita łódzki przekazał dekret, 
który ustanawia bernardyńską świątynię 
rektoralną – sanktuarium Matki Bożej. 
Treść dekretu odczytał ks. dr Zbigniew 
Tracz – kanclerz łódzkiej kurii. 

W homilii skierowanej do czcicieli Matki 
Bożej Piotrkowskiej łódzki pasterz zwrócił 
uwagę na to, źe – Matkę Bożą Piotrkow-
ską nazywamy Matką Bożą od pociechy, 
albo Matką Bożą Pocieszenia- mówiła już 
o tym dzisiejsza kolekta mszalna. Przy-
chodzą tutaj ludzie, którzy szukają pocie-
chy! Przychodzicie do Maryi po pociechę, 
a jaka jest Jej odpowiedź, to się popatrz-
cie na Jej prawą rękę. Prawa ręka 

pokazuje na Jezusa. Maryja wskazująca 
drogę. – podkreślił abp Grzegorz. 

 
 

– Zawsze jak przyjdziecie do Maryi, to 
Ona zawsze wskaże na Jezusa. Przy-
chodzicie i mówicie – potrzebuję pocie-
chy w ucisku, a Ona wskazując na Je-
zusa mówi – On jest pociechą! Bóg nas 
nie pociesza czymkolwiek! Bóg nas po-
ciesza w ten sposób, że daje nam swo-
jego Syna, a potem ten Syn obiecuje nam 

innego Pocieszyciela, którym jest Duch 
Święty. – zaznaczył kaznodzieja. 

W liturgii obok metropolity łódzkiego 
wziął udział – pochodzący z Piotrkowa 
Tryb. – ks. bp Marek Marczak – biskup 
pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej, o. 
Teofil Czarniak – minister prowincjalny – 
prowincji Niepokalanego Poczęcia 
N.M.P. Zakonu Braci Mniejszych w Pol-
sce, księża diecezjalni i zakonni, siostry 
zakonne, oraz wierni czciciele Matki Bo-
żej – Patronki Piotrkowa. 

Jak poinformował Ojciec Kustosz – o. Mi-
cheasz – w naszym sanktuarium przez 
najbliższe 5 pierwszych sobót miesiąca, 
będziemy wynagradzać Matce Bożej za 
zniewagi i profanacje modląc się za Ojca 
Świętego, Kościół powszechny, ale rów-
nież za naszą diecezję – w 100-lecie jej 
powstania. Za: www.archidiecezjalodz.pl  

___________________________________________________________________________________________________ 
 

SPOTKANIE ZAKONNYCH POWOŁANIOWCÓW 
 
W poniedziałek (7.06) rozpoczął się I Zjazd Duszpasterzy Mło-
dzieży i Powołań Zakonów Męskich. To nowa inicjatywa zapro-
ponowana i zrealizowana przez oblatów z Oblackiego Centrum 
Młodzieży NINIWA w Kokotku. Na spotkanie zapisało się prawie 
40 zakonników odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży 
w swoich zgromadzeniach. 
 
Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej Mszy świętej. Dalej po ko-
lacji konferencję pt. „Doświadczenie NINIWY” wygłosił o. To-
masz Maniura OMI. Główna myśl – bez doświadczenia życia nie 
można mieć doświadczenia wiary. 
 
„To nowa inicjatywa, która rodzi się w momencie, w którym wiele 
rzeczy działających do tej pory w duszpasterstwie młodzieży 
przestało działać, niektóre działają słabiej, czy wręcz poumie-
rały. Nasze działania duszpasterskie są bardzo ograniczone, a 
często wręcz czujemy, że jesteśmy bezradni. Wiemy, że przed 
nami czas budowania wielu rzeczy na nowo. Jednocześnie też 
odkrywamy nowe możliwości, przede wszystkim nowe sposoby 
i metody działania, nowy rodzaj obecności. Obecny czas wi-
dzimy jako szansę dla nowej jakości i poziomu budowania Ko-
ścioła z młodymi. Dobrze jest się spotkać, podzielić doświadcze-
niem, posłuchać refleksji związanych z odpowiedzialnością za 
duszpasterstwo młodzieży. Stąd pomysł spotkania i śmiałość, by 
zorganizować to spotkanie” – powiedział o zjeździe o. Tomasz 
Maniura OMI, Duszpasterz Młodzieży Prowincji Misjonarzy Ob-
latów MN i organizator spotkania. 
 

Spotkanie jest inicjatywą bliźniaczą do Krajowych Zjazdów Die-
cezjalnych Duszpasterzy Młodzieży. Zjazd odbywa się z błogo-
sławieństwem ks. bpa Marka Solarczyka, przewodniczącego 
Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży przy KEP, który dołączy do 
zakonnych duszpasterzy młodzieży we wtorek, żeby wspólnie 
uczestniczyć we Mszy świętej oraz wygłosić kazanie. 
 

 
 
Na spotkaniu nie zabraknie również diecezjalnych duszpasterzy 
młodzieży z 5 diecezji województwa śląskiego, którzy na co 
dzień razem z oblatami organizują Festiwal Życia w Kokotku. Co 
podkreślają organizatorzy festiwalu, ich największą siłą jest 
wspólnota tworzona na szczeblu między-diecezjalnym i między-
zakonnym. 
 
Przez 3 dni spotkania duszpasterze będą wspólnie modlić się za 
młodzież, wysłuchają szeregu konferencji, podzielą się doświad-
czeniem, a także przejdą szkolenia z zakresu profilaktyki prze-
mocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży oraz formalnego i 
prawnego przygotowania wyjazdu dla młodzieży. 

Za: www.niniwa.pl 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

JUBILATE DEO STOWARZYSZENIA 
NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY 

 
Jeśli w Kościele coś trwa 25 lat i ma się 
dobrze, to znak, że jest to dzieło Boże – 
powiedział na zakończenie Mszy św. z 
okazji jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia 

Najświętszej Rodziny ks. bp Adrian Gal-
bas. Spotkanie w Żdżarach k. Nowego 
Miasta nad Pilicą zgromadziło 5 czerwca 
2021 r. wielu członków SNR z 16 wspól-
not z całej Polski. Jubileusz był okazją do 
złożenia Bogu i ludziom podziękowania 
za małe i wielkie cuda, których doświad-
czają na co dzień członkowie SNR.  
 

Stowarzyszenie przy Zgromadzeniu 
Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu 
prowincji warszawskiej to wspólnota mał-
żeństw, rodzin, osób pojedynczych, które 
chcą naśladować w swoim życiu najpięk-
niejszą wspólnotę życia na ziemi, czyli 
Jezusa, Maryję i Józefa. Inspiracji do co-
dziennego życia szukają w Ewangelii i w 
życiu Najświętszej Rodziny. SNR jest 
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wszędzie tam, gdzie znajdują się domy 
sióstr nazaretanek, ponieważ to one ani-
mują życie wspólnot. Formacja członków 
i przyjaciół SNR odbywa się poprzez 
udział w comiesięcznych skupieniach, 6-
dniowych rekolekcjach letnich lub zimo-
wych, różnego rodzaju warsztatach. Od 
kilku lat ciekawą i dynamicznie rozwija-
jącą się formą misji wspólnoty są randki i 
kursy małżeńskie służące odbudowaniu 
czy umacnianiu więzi między małżon-
kami z różnym stażem.  
 
Piękną konferencję o wspólnocie, o po-
trzebie wzajemnej odpowiedzialności za 
siebie, trwania na wspólnej modlitwie, 
bez której umiera i człowiek, i wspólnota 
powiedział do zgromadzonych sióstr na-
zaretanek oraz do członków SNR ks. bp 
Adrian Galbas SAC. Ks. biskup rozpoczął 

od nawiązania do obrazu stada dzikich 
gęsi, które lecąc w kluczu, wymieniają się 
na najbardziej obciążającej pozycji na po-
czątku klucza, aby te, lecące na końcu, 
mogły wytrwać dzięki wytworzonej sile 
ciągu. W ten sposób pokazał jak ważny 
jest wspólny wysiłek wspólnoty, w której 
jedne osoby biorą na swoje ramiona 
większy ciężar i odpowiedzialność, by 
chronić jednocześnie tych, którzy potrze-
bują opieki. 
 
Centralnym punktem uroczystości była 
Msza św., podczas której 9 nowych 
członków wstąpiło do Stowarzyszenia. 
Po wspólnym zdjęciu krokiem poloneza 
wszyscy goście udali się na wspólne 
świętowanie na świeżym powietrzu, 
gdzie nie zabrakło ciepłego posiłku, tortu, 
a nawet cieszącej się wielkim 

powodzeniem cukrowej waty. W niebo z 
pozdrowieniami poleciało 25 balonów. W 
atmosferze ciepła rodzicielskiego domu, 
jak domu w Nazarecie, gdzie każdy czuje 
się ważny i potrzebny, czas mijał szybko. 
Były rozmowy, chwile wzruszenia, wspo-
mnienia, przywołane też przez film i pre-
zentację zdjęć z 25 lat trwania SNR. Na 
zakończenie w żdżarskiej kaplicy uczest-
nicy spotkania złożyli wielkie Te Deum 
laudamus za dar Stowarzyszenia. Każda 
rodzina, każda obecna osoba otrzymała 
świecę zapaloną od jubileuszowej świecy 
z przesłaniem: Idźcie i nieście światło Je-
zusa! Szerzcie Królestwo Bożej miłości! 
Bądźcie misją! 

Bożena i Janusz Malcowie z SNR 
s. Maksymiliana Dojcz CSFN

 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

BIEGALI BY UCZCIĆ BŁ. O. ZBIGNIEWA 
 
W Zawadzie koło Tarnowa odbył się XVIII Memoriał bł. o. Zbi-
gniewa Strzałkowskiego. Uczestnicy uczcili męczennika, który 
pochodził z tej miejscowości. 7 czerwca przypada wspomnienie 
liturgiczne Męczenników z Pariacoto. O. Zbigniew i o. Michał zgi-
nęli na misjach 30 lat temu. Mszy św. przewodniczył o. Marek 
Dubanik, kolega męczenników, misjonarz z Boliwii i Paragwaju. 
 
„Razem z o. Michałem byliśmy razem w seminarium od nowi-
cjatu aż po kapłaństwo. Starszy był od nas ojciec Zbigniew. Pa-
miętam, że raz mnie poprosił, żebym go zastąpił i odwiedził star-
szą, chorą panią. To zaangażowanie bycia przy chorych konty-
nuował też na misjach” – mówił franciszkanin. 
 
Misjonarz podkreślił w homilii, że m.in. dzięki działalności Biura 
Promocji Kultu bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkow-
skiego wiele osób na świecie modli się za wstawiennictwem Mę-
czenników. 
 
„Od 5 grudnia 2015 roku, czyli dnia beatyfikacji do dziś rozeszło 
się po całym świecie 422 tys. obrazków z relikwiami drugiego 
stopnia w siedmiu językach. Od 1 kwietnia 2016 roku wyprodu-
kowano i rozprowadzono 75 tys. 860 sztuk różańców z reli-
kwiami drugiego stopnia. Radujemy się, że relikwie pierwszego 
stopnia umieszczono w 430 miejscach na całym świecie, a w 
Polsce 248. Antarktyda jest kontynentem gdzie jeszcze ich nie 
ma” – dodał. 
 
Podczas liturgii modlono się o kanonizację o. Zbigniewa Strzał-
kowskiego i o. Michała Tomaszka, a także o pokój na świecie i 
ochronę przed terroryzmem. 

W Mszy św. uczestniczyli bracia o. Zbigniewa.”Pamiętam, że 
Brat chętnie odwiedzał chorych w Zawadzie. Kiedy był w semi-
narium i przyjeżdżał do domu, to też znajdował czas, by iść do 
cierpiących. Ciągle jest wzruszenie, kiedy wspominam beatyfi-
kację. Modlę się za wstawiennictwem mojego Brata” – mówi 
Bogdan Strzałkowski. 
 
W rozmowie z KAI, brat męczennika wspomina, że w Peru był 
pytany przez tamtejszą dziennikarkę czego oczekuje po beatyfi-
kacji. „Po dłuższym namyśle odpowiedziałem, że bardzo bym 
chciał, żeby mieszkańcy pamiętali o Zbigniewie i Michale i ich 
dziełach. Z perspektywy lat mogę powiedzieć, że jest ta pamięć 
w Peru, w Polsce, Zawadzie” – dodaje. 
 
Po Mszy św. rozpoczęły się biegi. 
 

 
 
Celem Memoriału było uczczenie pamięci bł. Zbigniewa Strzał-
kowskiego, popularyzacja i upowszechnianie biegania i nordic 
walking jako najprostszej formy sportu i rekreacji ruchowej za-
równo wśród dzieci jak i dorosłych, oraz propagowanie aktyw-
nego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców. 
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W Zawadzie biegali w niedzielę dorośli, młodzież i dzieci z całej 
Małopolski. Uczestnikom towarzyszyła słoneczna pogoda. „Lu-
bię biegać. O. Strzałkowski to wyjątkowa postać, przed biegiem 
przeczytałem o nim w Internecie, nie miałem wcześniej takiej 
wiedzy” – mówi Kamil, jeden z uczestników. 

 
Organizatorami Memoriału byli Szkoła im. o. Zbigniewa Strzał-
kowskiego w Zawadzie, Gmina Tarnów, a współorganizatorem 
„Kępa Sport”.                                                                   Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE PRZEŁOŻONEGO KLASZTORU OBLATÓW NA ŚWIĘTYM 
KRZYŻU ORAZ DYREKTORA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO 

 
W piątek, 28 maja 2021 roku, na łamach 
Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Juliu-
sza Brauna pt. „Czyja jest puszcza”. W 
odpowiedzi na wiele nieścisłości i prze-
kłamań, które znalazły się w opublikowa-
nym artykule, prezentujemy stanowisko 
Klasztoru i Sanktuarium Misjonarzy Obla-
tów Maryi Niepokalanej na Świętym 
Krzyżu. 

Wobec bardzo istotnych nieścisłości za-
wartych w niniejszej publikacji, próbującej 
przedstawić kwestie ewentualnych regu-
lacji własnościowych w obrębie benedyk-
tyńskiego zespołu klasztornego na Świę-
tym Krzyżu pozwalamy sobie na przed-
stawienie niniejszej informacji. Jesteśmy 
przekonani, że czytelnicy Rzeczpospo-li-
tej zasługują na rzetelną informację, nie 
będącej powieleniem przekłamań i pół-
prawd krążących w tzw. sieci. 
 
Pan Juliusz Braun postanowił przybliżyć 
w swoim tekście historię kasaty klaszto-
rów w Królestwie Polskim. W efekcie mo-
gliśmy przeczytać, że „W 1819 roku 
klasztor benedyktynów na Świętym 
Krzyżu, czyli Łysej Górze, zwanej też Ły-
ścem – nie mylić z Łysicą – został skaso-
wany na mocy bulli papieskiej. Majątek 
częściowo sprzedano, by wyposażyć 
nowo tworzone diecezje. Budynki stały 
się ostatecznie własnością rządu Króle-
stwa Polskiego”. 
 
Faktem jest, że kasaty dokonano na 
mocy bulli z 1818 roku papieża Piusa VII, 
wydanej na wniosek Cesarza Rosji. Nie-
mniej warto wspomnieć, że Biskup Fran-
ciszek Skarbek-Malczewski odmawiał 
podpisu na dekrecie, aby ostatecznie go 
złożyć dnia 17 kwietnia 1819 roku, w 
przeddzień swojej śmierci, będąc w sta-
nie poddającym pod wątpliwość świado-
mość czynu. Dekret kasacyjny dalece 
wykroczył poza delegację zawartą w 
Bulli. Papież dał temu wyraz w wystoso-
wanym 16 lutego 1820 r. stanowisku 
(tzw. Breve), krytykującym zakres i spo-
sób przeprowadzenia kasaty oraz doma-
gającym się od ks. Abpa Szczepana Ho-
łowczyca przywrócenia zakonów i odda-
nia zagrabionych majątków. 
 

Przyjmując jednak za punkt odniesienia 
Dekret Kasacyjny, wbrew stwierdzeniu 
Pana Juliusza Brauna, należy stwierdzić, 
że kasata miała tyle wspólnego ze sprze-
dażą co akt darowizny z aktem kradzieży. 
Kasata nie była sprzedażą. Wyraźnie w 
dekrecie zaznaczono, że dobra klasz-
torne zostają przejęte w zarząd Skarbu 
Państwa natomiast ich właścicielem po-
zostaje Kościół Katolicki. Zarząd Pań-
stwa poprzez Fundusz Ogólnoreligijny 
Królestwa Polskiego miał służyć wypra-
cowaniu dochodów na uposażenie (pen-
sje) dla duchowieństwa świeckiego (nie-
klasztornego – inaczej parafialnego). Jak 
się prędko okazało przychody z owego 
państwowego zarządu okazały się dużo 
szczuplejsze niż sobie obiecywano. A 
przeznaczenie uzyskanych z zarządu 
środków zaczęło trafiać na inne pilne po-
trzeby.  
 

 
 
Głównym źródłem dochodów były ob-
szary rolne i leśne i wbrew twierdzeniu 
Pana Juliusza Brauna większość budyn-
ków nie stała się własnością „Królestwa 
Polskiego”, ponieważ nie przynosiły one 
dochodów. W najbliższej okolicy znajdu-
jemy przykłady klasztorów w Wąchocku, 
Jędrzejowie i Rytwianach, których bu-
dynki pozostały własnością kościelną. 
Trzeba również nadmienić, że zabudo-
wania klasztoru na Świętym Krzyżu pod 
opieką Deputacji do spraw instytutów 
zniesionych bardzo szybko podupadły. 
Majątek przejęty od klasztorów zaczął 
trafiać na rzecz Skarbu Państwa dopiero 
po powstaniu styczniowym. Na mocy 
ukazów carskich represjonujących Ko-
ściół Katolicki za wsparcie udzielone po-
wstańcom, Komitet Urządzający posta-
nowieniami z maja 1866 i lutego 1867 
przepisał nieruchomości z Funduszu 
Ogólnoreligijnego na rzecz Skarbu. 

W dalszej części artykułu Pan Juliusz 
Braun stwierdza: „W 2002 roku Komisja 
Majątkowa, której nie można posądzać o 
niechęć do Kościoła, nie znalazła jednak 
powodów by uznać te roszczenia”. Po-
wyższe stwierdzenie jest daleko idącym 
uproszczeniem, które sugeruje, że Ko-
ściół Katolicki w sposób legalny został 
pozbawiony własności części zabudowań 
klasztornych na Świętym Krzyżu. W isto-
cie Komisja nie przychyliła się do wniosku 
Diecezji Sandomierskiej nie dlatego, że 
był on niezasadny, lecz z przyczyn for-
malnych. Komisja Majątkowa ustawowo 
została umocowana do rozpatrywania 
spraw przejęcia majątku kościelnego w 
wyniku działań władzy ludowej, osadzo-
nej na ziemiach polskich siłą Armii Czer-
wonej. Więc wyniki kasaty klasztorów w 
zaborze rosyjskim pozostawały poza 
kompetencjami Komisji Majątkowej. 
 
Jest bardzo krzywdzący fakt, że autor 
czyni Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej zarzuty w obszarze, 
w którym wypracowano wiele korzyst-
nych dla przyrody Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego ustaleń. I tak Pan Ju-
liusz Braun pisze: „Gospodarze sanktua-
rium specyficznie rozumieją jednak ową 
troskę, skoro za powód o dumy uznają na 
przykład organizowane co roku wiosną 
masowe zjazdy motocyklistów. «Tak gło-
śno na Świętym Krzyżu nie było dawno» 
– informowało radośnie Polskie Radio 
Kielce, gdy tradycja dopiero się zaczy-
nała. Na imprezę stawiło się już ponad 
3,5 tysiąca motocyklistów”. Organizato-
rzy owego zjazdu w 2019 roku nie zapa-
nowali nad skalą przedsięwzięcia, ponie-
waż na etapie organizacyjnym deklaro-
wali uczestnictwo 300 motocykli. Trzeba 
nadmienić, że droga do Sanktuarium na 
Świętym Krzyżu jest drogą publiczną. De-
cyzja środowiskowa regulująca ruch na 
tej drodze dopuszcza ruch kołowy pojaz-
dów spalinowych na uroczystości reli-
gijne w dni świąteczne. I tyle mówi prawo. 
Bazując na tych doświadczeniach w po-
rozumieniu z Dyrekcją Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego, obecnie nie dopusz-
czamy do organizacji podobnych wyda-
rzeń. 
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Wraz z Dyrektorem Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego udało się wypraco-
wać płaszczyznę współpracy opartą na 
wzajemnym poszanowaniu uwarunko-
wań stron oraz na zaufaniu. Dzięki wspól-
nym działaniom udało się m.in. nie dopu-
ścić do realizacji inicjatywy „Polska pod 
krzyżem”, w wyniku której na Świętym 
Krzyżu przez dwie doby miało czuwać 

120 tyś. pielgrzymów. Należy zaznaczyć, 
że w świetle art. 53 Konstytucji RP, art. 
15 ust. 1 ustawy o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej oraz art. 12 ust. 7 oraz 
art. 15 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, 
nie istniały bariery prawne dla organizacji 
takiego przedsięwzięcia. To, że ta inicja-
tywa została zażegnana jest owocem 

nawiązania nici wzajemnego zrozumienia 
między Zgromadzeniem Misjonarzy Ob-
latów Maryi Niepokalanej i Dyrekcją 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 
Podpisali: 

o. dr Marian Puchała OMI – Superior 
dr inż. Jan Reklewski – Dyrektor Święto-

krzyskiego Parku Narodowego 
Za: www.oblaci.pl  

 
 
 
 

Refleksja tygodnia 
 
 
 

 
 

OBLACI WE LWOWIE – ROZMOWA O POSŁUDZE I MARZENIACH 
 

W 1962 roku zabytkowy kościół pw. św. Marii Magdaleny we 
Lwowie został odebrany wiernym i przekazany Politechnice 
Lwowskiej. Przepiękne wyposażenie świątyni zostało rozgra-
bione, baptysterium z freskami Jana Henryka Rosena zamie-
niono na toaletę. Do dziś funkcjonuje tutaj sala organowa, ko-
ściół podnajmuje wspólnota katolicka, która może w ciągu roku 
sprawować zaledwie około 390 nabożeństw. 
 

ROZMOWA Z PROBOSZCZEM PARAFII 
O. DAWIDEM OMIECIŃSKIM OMI 

 
P. Gomulak OMI: W niedzielę Trójcy Przenajświętszej dwoje 
dzieci przyjęło I komunię świętą. Zapytam prowokacyjnie: to 
dużo czy mało? 
 
D. Omieciński OMI: To wielka radość dla naszej parafii. Cieszy 
to z wielu powodów. Po pierwsze cała uroczystość odbyła się 
podczas ukraińskojęzycznej Mszy świętej, co oznacza rozwój 
młodszej części parafii i pozwala patrzeć w przyszłość. Po dru-
gie z wiadomych przyczyn raduje fakt, że w ogóle można było 
przygotować dzieci do tak ważnego momentu w ich życiu. I in-
nym, o których będzie jeszcze mowa. 
 
Na pewno na nasze warunki, to mało. Jednak stawiamy na ja-
kość, a nie na ilość. Zazwyczaj do pierwszej komunii świętej 
przystępowało około dziesięcioro dzieci (na Wielkanoc dwoje 
dorosłych przyjęło I komunię świętą). Ze względu na dojrzałość 
rodziców i poczucie odpowiedzialności s. Tadei, która przygoto-
wuje dzieci, czworo z nich nie było gotowych w tym roku przy-
stąpić do sakramentów spowiedzi i komunii świętej. Dlatego te 
dzieci przystąpią do I komunii świętej w przyszłym roku. I będzie 
ich już przynajmniej dwa razy więcej. 
 
Jak wygląda duszpasterstwo w parafii? 
 
Proboszczem parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie jestem od 
września 2019 roku, a więc stosunkowo niedawno. Duszpaster-
stwo w parafii jest bardzo zróżnicowane i nie należy do najprost-
szych. Większość parafian to Polacy od pokoleń związani ze 
Lwowem. Z drugiej strony to rozwijająca się część ukraińska pa-
rafii. Czuję się trochę jak św. Paweł: dla Żydów Żydem, dla Gre-
ków Grekiem… Z jednej strony należy podtrzymywać tradycyjne 
duszpasterstwo parafialne, szczególnie dla starszej części para-
fii, która niestety doznała wielu krzywd historycznych. Z drugiej 
strony to Ukraińcy, często rodziny mieszane (katolicy obrządku 
wschodniego i łacińskiego, albo prawosławni), które stanowią 
młodszą część parafii. Można powiedzieć, że głównym celem 
jest odzyskanie kościoła, który wciąż od 1962 roku pozostaje w 
rękach władz miasta, a my jesteśmy jedynie podnajemcą (o tym 
za chwilę). Według mojej oceny w pracy duszpasterskiej w tej 

lwowskiej parafii jako oblaci realizujemy swój charyzmat: misje 
trudne, wyjście do ubogich i młodych. 
 
Jako takie najważniejsze cele wyznaczyłem sobie: duszpaster-
stwo rodzin; młodzieży, szczególnie starszej; być jak najbliżej 
każdego w kontakcie indywidualnym oraz oczywiście odzyska-
nie kościoła. Potencjał jest ogromny, są młode rodziny z dziećmi, 
młodzież szkolna, studenci i młodzież pracująca, małżeństwa i 
osoby w starszym wieku oraz osoby samotne. Staramy się po-
magać najuboższym parafianom: na przykład w operacji, lecze-
niu czy nawet w opłaceniu usług komunalnych. Tu na Ukrainie, 
nawet we Lwowie, ludzie są głodni Boga, przez lata Go wyry-
wano i to nieraz skutecznie. Ta pustka czy ten głód Boga jest 
olbrzymi. Staramy się na niego odpowiedzieć. Są katechezy dla 
dorosłych, młodzieży, dzieci. Od 2019 roku staramy się prowa-
dzić cykl kazań katechizmowych w czasie niedzielnych Mszy 
świętych. To są takie główne cele. Szczególnie ważnym jest 
przekazanie sensu Kościoła Katolickiego, czyli powszechnego. 
Przez różne niesprawiedliwości historyczne, często jest niewła-
ściwe rozumienie Kościoła Katolickiego (specjalnie “katolic-
kiego” piszę z wielkiej litery). Na Wschodzie mocne jest błędne 
przekonanie o “Kościele polskim”, albo “ukraińskim”, do tego 
jeszcze dochodzą pewne trudności w relacjach z powodów hi-
storycznym. Staramy się przekazać, że Kościół Katolicki to Ko-
ściół powszechny: dla każdego, dla każdej kultury, języka i na-
rodu, to wspólnota ochrzczonych, gdzie nie ma już “ani Żyda, ani 
poganina…”. 
 
Cieszy fakt, iż głód Boga jest i można na niego odpowiedzieć, że 
przychodzą nowi ludzie, powstają we Lwowie nowe parafie. Jed-
nak są i wielkie trudności. Ta najnowsza pandemia i ogranicze-
nia zmusiły nas do transmisji Mszy świętych i indywidualnego 
szukania ludzi. To wyzwanie, na które trzeba odpowiedzieć. Jed-
nak jeszcze większą trudnością jest to, że do dziś nie oddano 
kościoła parafialnego, który wciąż jest własnością miasta 
Lwowa. Od lat borykamy się z trudnościami w odzyskaniu świą-
tyni na wyłączną służbę Bożą. 
 
Podobnie jak prowadzona przez oblatów parafia w Kijowie, 
wciąż borykacie się z trudnościami w odzyskaniu świątyni… 
 
Od czasu odebrania wiernym kościoła w 1962 roku, rzymskoka-
tolicka wspólnota czyni nieustanne kroki w celu jego zwrócenia, 
jednak władze ukraińskie sukcesywnie odmawiają przekazania 
kościoła wiernym. 
 
Kościół pełnił funkcje sakralne do października 1962 r., kiedy to 
władze ukraińskie odebrały go wiernym i przekazały Politechnice 
Lwowskiej początkowo na salę taneczną, jako klub młodzie-
żowy, a następnie salę organową. Bogate zabytkowe wyposa-
żenie kościoła (m.in. ołtarze boczne, ambonę, obrazy, rzeźby, 
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konfesjonały, klęczniki, ławki) przejęte zostały przez miejscowe 
władze i częściowo zniszczone, a pozostałości rozproszono po 
muzeach. Baptysterium z freskami Jana Henryka Rosena za-
mieniono na toaletę, a cenne freski zamalowano. Wieże ko-
ścielne pozbawiono krzyży, natomiast znajdującą się na przyko-
ścielnym placu kapliczkę (figurę) Matki Bożej z 1580 r. zdewa-
stowano. Jedyną pozostałością po dawnej świetności kościoła 
są: stiukowy ołtarz główny ze scenami z życia św. Marii Magda-
leny z 1634 roku (projekt W. Kielara), nowy ołtarz alabastrowy z 
1926 roku (projekt Janiny Reichert-Toth) oraz wspomniane or-
gany i epitafia ze zniszczonymi elementami dekoracyjnymi. 
 

 
Kościół Św. Marii Magdaleny we Lwowie 

 
Od roku 2001 w kościele św. Marii Magdaleny są odprawiane 
nabożeństwa, jednak z olbrzymim utrudnieniem dla wiernych. 
Centralne przejście do ołtarza zostało zastawione ławkami, któ-
rych ukraińska dyrekcja zakazała przesuwać, twierdząc, że nisz-
czy to posadzkę. Dawniejsze centralne wejście do kościoła zo-
stało zamurowane. Wspólnocie zakazano korzystać z kościel-
nych organów. 
 
Od 1991 roku nieustannie kolejni proboszczowie czynią starania 
u władz miasta, obwodu i Ukrainy, o zwrot świątyni na cele kultu 
religijnego. Prośby wspólnoty kierowane do ukraińskiej dyrekcji 
i pracowników Domu Muzyki Organowej i Kameralnej o zwrot lub 
korzystanie na równoprawnych warunkach ze swojej prawowitej 
własności, do dnia dzisiejszego nie zostały uwzględnione. 
 
Decyzją samorządowych władz ukraińskich w postaci Rady Mia-
sta Lwowa z dnia 11 marca 2010 r. kościół św. Marii Magdaleny, 
znajdujący się przy ul. Stepana Bandery 8 (przed wojną Leona 

Sapiehy), został na kolejne 20 lat przekazany do dyspozycji sali 
muzyki organowej i kameralnej we Lwowie, na zasadach nieod-
płatnego wynajmu. Władze miasta podjęły tą decyzję pomimo, 
że przed sądem toczyła się sprawa dotycząca kościoła św. Marii 
Magdaleny. 
 
Dnia 20 marca 2012 roku odbyło się spotkanie z merem Lwowa 
Andrijem Sadowym, który przekonywał wiernych, aby zrezygno-
wali z domagania się zwrotu kościoła, bowiem jego zdaniem “nie 
przyniesie to nic dobrego ani miastu, ani katolikom obrządku ła-
cińskiego”. Nie odpowiedział on także na pytanie, dlaczego ko-
ściół mimo wieloletnich prób jego odzyskania przez prawowitych 
wiernych, w 2010 roku nie został im zwrócony, a przekazany po-
nownie Sali Muzyki Organowej i Kameralnej na kolejne 20 lat. 
Andrij Sadowy jako argument przeciwko zwrotowi kościoła przy-
wołał twierdzenia, jakoby na terenie Polski nie obowiązywały 
przepisy pozwalające zwracać kościoły na rzecz Ukraińców czy 
Niemców, co jest niezgodne z prawdą, poza tym wyraził nieza-
dowolenie z faktu, że polscy samorządowcy zaczynają apelować 
w sprawie zwrotu kościoła pw. św. Marii Magdaleny. Mer Lwowa 
Andrij Sadowy zasiada w Polsko-Ukraińskiej Kapitule Pojedna-
nia. I do dziś odbywają się spotkania, pisane są listy, ale bez 
rezultatu. 
 
Nabożeństwa odbywają się według ustalonego na rok wcześniej 
grafiku. To znaczy w dzień powszedni od 7.20 do 9.30 i w nie-
dzielę od 8.20 do 13.30 oraz około 40 dni na święta i uroczysto-
ści z innymi godzinami nabożeństw. W ostatnim roku Dyrekcja 
Sali organowej próbowała zmniejszyć godziny nabożeństw, bo 
jak sami podali mamy ok. 390 nabożeństw w ciągu roku. Używa-
jąc matematyki, sami podali liczbę, która świadczy, że jest ich za 
mało, to minimum na codzienną jedną Mszę świętą i w niedzielę 
na trzy Msze święte, a potrzeby są przynajmniej dwa razy więk-
sze. 
 
Według umowy proboszcz ma dostęp do zakrystii zawsze przez 
całą dobę i może wprowadzić do 15 osób. Zakrystia pełni funkcję 
również salki katechetycznej i biura parafialnego, chociaż 
wszystkie księgi i archiwum przechowuje się w innym bezpiecz-
nym miejscu. 
 
Marzenia proboszcza? 
Marzeniem jest oczywiście odzyskanie kościoła. Zwracamy się 
o tę łaskę do Boga i modlimy się o odzyskanie kościoła, również 
zapraszamy i prosimy o modlitwę. Jest takie pragnienie, aby od-
powiedzieć na wszystkie potrzeby wiernych, bez przeszkód od-
prawiać nabożeństwa, mieć miejsce na spotkania grup parafial-
nych i prowadzenie katechez, spotkań formacyjnych. Po prostu, 
aby parafia rozwijała się i jak najwięcej ludzi spotkało Boga i już 
tu na ziemi rozpoczęli życie nieba, przystępując do sakramentów 
i żyjąc we wspólnocie Kościoła Świętego, którego głową jest 
Chrystus, Syn Boży i nasz Zbawiciel.              Za: www.oblaci.pl     

 
 
 

 

  Wiadomości zagraniczne  
 
 
 

 
 

 

PAPIESKA REFORMA SANKCJI KARNYCH W KOŚCIELE 
 

Konstytucją apostolską „Pascite Gregem 
Dei” Papież Franciszek reformuje VI 
księgę Kodeksu Prawa Kanonicznego. 
Dzieło rewizji zostało rozpoczęte przez 
Benedykta XVI. Zostają nałożone sank-
cje, są też nowe kategorie czynów prze-
stępczych. Dokument jest bardziej 
sprawnym narzędziem korygującym, 

które powinno być użyte natychmiast, 
aby, jak stwierdza Papież, „uniknąć po-
ważniejszego zła i złagodzić rany spowo-
dowane przez ludzką słabość”. 
 
„Paście stado Boże, strzegąc go pod 
przymusem, ale z własnej woli, po Bo-
żemu, z oddaniem” (por. 1 P 5, 2). 

Konstytucja apostolska „Pascite Gregem 
Dei” poprzez którą Papież Franciszek re-
formuje VI księgę Kodeksu Prawa Kano-
nicznego dotyczącą sankcji karnych w 
Kościele, zaczyna się od tych właśnie 
słów apostoła Piotra. Zmiana wejdzie w 
życie 8 grudnia bieżącego roku. 
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Papież stwierdza w dokumencie, że 
„wiele szkód wyrządziło niedostrzeganie 
ścisłego związku w Kościele między 
praktykowaniem miłosierdzia a odwoła-
niem się, gdy wymagają tego okoliczno-
ści i sprawiedliwość, do dyscypliny kar-
nej”. Wprowadzono różnego rodzaju 
zmiany do obowiązującego prawa oraz 
„kilka nowych kategorii przestępstw”. 
 
Ponadto tekst – wyjaśnia Papież – został 
poprawiony „z technicznego punktu wi-
dzenia, zwłaszcza w odniesieniu do pod-
stawowych aspektów prawa karnego, ta-
kich jak prawo do obrony, przedawnienie 
działania karnego, bardziej precyzyjne 
określenie kar”, oferując „obiektywne kry-
teria w określaniu najwłaściwszej kary, 
jaką należy zastosować w konkretnym 
przypadku”, ograniczając dyskrecjonal-
ność władzy, aby zachęcić do jedności 
kościelnej w stosowaniu kar, zwłaszcza w 
przypadku przestępstw, które powodują 
większe szkody i zgorszenie we wspólno-
cie. Stwierdzając, że biskupi są odpowie-
dzialni za czuwanie nad przestrzeganiem 
tych norm, Franciszek podkreślił, że „mi-
łość i miłosierdzie wymagają, aby Ojciec 
zaangażował się również w prostowanie 
tego, co czasem bywa wypaczone” dla 
dobra tych, którzy błądzą, ofiar i całej 
wspólnoty kościelnej. 
 

„Przewidziano nowe kary, takie jak 
grzywna, restytucja za szkody, pozbawie-
nie całości lub części wynagrodzenia ko-
ścielnego, zgodnie z zasadami ustalo-
nymi przez różne Konferencje Episko-
patu” – zauważa abp Filippo Iannone, 
przewodniczący Papieskiej Rady ds. 
Tekstów Prawnych.  
 

 
 
„W odniesieniu do prawodawstwa doty-
czącego nadużyć wobec nieletnich mamy 
do czynienia z nowością, która świadczy 
o chęci podkreślenia powagi tych prze-
stępstw, a także uwagi, jaką należy po-
święcić ofiarom”: przestępstwa te zostały 
przeniesione z rozdziału: „Przestępstwa 
przeciwko szczególnym obowiązkom du-
chownych” do rozdziału: „Przestępstwa 
przeciwko życiu, godności i wolności 
człowieka”.  
 
„Wprowadzono przestępstwo wykorzy-
stywania dzieci popełnione nie tylko 

przez duchownych, ale także przez 
członków instytutów życia konsekrowa-
nego oraz przez innych wiernych”. W 
kwestii majątkowej – mówi abp Iannone – 
„występuje kilka nowości”, które mają na 
celu wcielenie w życie zasad, do których 
nieustannie powraca Papież Franciszek: 
przejrzystości i właściwego zarządzania 
administracją dóbr. 
 
Bp Juan Ignacio Arrieta, sekretarz Papie-
skiej Rady ds. Tekstów Prawnych, pod-
kreśla, że dzięki zmianom „zostają okre-
ślone z większą dokładnością zachowa-
nia, jakie powinny charakteryzować wła-
dze, biskupów, przełożonych, gdy muszą 
zastosować normę oraz z większą precy-
zją wskazane są kryteria, jakimi muszą 
się kierować, aby wybrać taką czy inną 
karę. Jest to zatem określenie prawa kar-
nego, której wcześniej brakowało. Bp Ar-
rieta zwraca też uwagę na wspólnotę: 
„Zauważyliśmy, mówi, że prawo karne 
jest ważne także dla zachowania wspól-
noty wiernych, dla zaradzenia popełnio-
nemu skandalowi, a także dla naprawie-
nia szkody. Trzecim aspektem jest do-
starczenie władzy narzędzi, aby można 
było w porę zapobiec przestępstwom, 
zmienić postępowanie, a także uniknąć 
szkód, o których wspomina Papież w 
Konstytucji Apostolskiej”. 

Za: www.vaticannews.va
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PAPIEŻ NA 900-LECIE NORBERTANÓW 
 
Św. Norbert żył w wielu różnych okolicznościach, ale w każdej 
sytuacji pozwalał się prowadzić Ewangelii: jako wędrowny ka-
znodzieja, kapłan, przełożony wspólnoty, biskup, zawsze słuchał 
Boga i braci, i umiał rozeznawać w różnych okolicznościach ży-
cia, nie tracąc z oczu swojej podstawowej inspiracji – czytamy w 
liście Papieża z okazji 900-lecia powstania pierwszej wspólnoty 
Kanoników Regularnych Zakonu Premonstratensów, zwanych 
powszechnie norbertanami. Franciszek rozważa w nim życiową 
drogę, którą przebył św. Norbert, ukazując go jako jednego z 
głównych twórców reformy Kościoła w XII w. 
 

 
 

Papież przypomina, że życie św. Norberta przypada na czas 
sporu papieża i cesarza o inwestyturę. W Kościele rodziła się 
wówczas nowa wrażliwość na wymogi Ewangelii i na misję osób 
duchownych. Nie brakowało natchnionych przez Boga męż-
czyzn i kobiet, którzy kwestionowali powiązania ludzi Kościoła z 
interesami światowymi. Norbert był jedną z nich. 
 
Przebył on długą drogę rozeznania i nawrócenia, z kanonika na 
cesarskim dworze stał się pokutnikiem i wędrownym kazno-
dzieją, spotykając się również z ostrą krytyką. Głosił Ewangelię, 
uzdrawiał chorych, wypędzał złe duchy i pomagał w pojednaniu 
zwaśnionych rodów. Przypominając ten apostolski etap w życiu 
św. Norberta Papież wskazuje norbertanom, że dziś ponownie 
istnieje pilna potrzeba głoszenia Dobrej Nowiny. Wymaga to od 
wszystkich, a zwłaszcza od kapłanów, wielkodusznego zaanga-
żowania i spójności między głoszonym orędziem a życiem oso-
bistym i wspólnotowym. 
 
Rozważając kolejny etap w życiu św. Norberta, kiedy założył on 
w Prémontré pierwszą wspólnotę kanoników, kierujących się re-
gułą św. Augustyna, Papież zwraca uwagę na siłę oddziaływania 
tej wspólnoty w ówczesnym Kościele. Starała się ona bowiem 
odzwierciedlać pierwszą wspólnotę Kościoła, opisaną w Dzie-
jach Apostolskich. Przyłączali się do niej liczni mężczyźni i ko-
biety, a także istniejące już wspólnoty. Norbertanie od samego 
początku przyjmowali ich z wielką otwartością i zaangażowa-
niem. „Drodzy synowie św. Norberta, zawsze zachowujcie tę 
otwartość serca, które potrafi także otworzyć drzwi domu, aby 
przyjąć tych, którzy szukają kierownika duchowego, tych, którzy 
proszą o pomoc materialną, tych, którzy pragną uczestniczyć w 
waszej modlitwie” – pisze Franciszek z okazji 900-lecia norber-
tanów.                                                   Za: www.vaticannews.va

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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BEATYFIKACJA ZAKONNICY  
ZABITEJ PRZEZ SATANISTKI  
 

W Chiavennie, we włoskiej diecezji 
Como, odbyła się beatyfikacja siostry Ma-
rii Laury Mainetti ze Zgromadzenia Córek 
Krzyża, która dwadzieścia jeden lat temu 
została zamordowana przez trzy dziew-
czyny będące pod wpływem sekty satani-
stycznej. To właśnie ona, która kochała 
młodzież ponad wszystko, przebaczyła 
tym właśnie dziewczętom, które były 
więźniami zła. Siostra Maria Laura pozo-
stawia nam swój program życia zawarty 
w słowach: „Czynić każdą małą rzecz z 
wiarą, miłością i entuzjazmem”, przypo-
mniał dziś papież Franciszek po modli-
twie „Anioł Pański” w Watykanie. 
 
Siostra Maria Laura należała do Zgroma-
dzenia Córek Krzyża. Proboszcz w 
Chiavennie, ks. Ambrogio Balatti w roz-
mowie z Radiem Watykańskim zwrócił 
uwagę, że była ona zawsze blisko ludzi, 
nazywała ich „moim Jezusem”, szczegól-
nie młodych. Nosiła w sobie wiele niepo-
koju w związku ze zmianami w okresie 
dorastania, martwiło ją odchodzenie nie-
których od Kościoła. Siostra prowadziła 
dziennik, w którym można dostrzec naj-
ważniejsze rysy jej życia. 
 
„Cechowała ją bardzo silna więź z Bo-
giem, wielka miłość do Jezusa. Mało 
tego: na niektórych stronach mówiła też o 
swojej matce, która zmarła, rodząc ją. 
Jakby to dało jej poczucie całkowitego 
oddania. Istnieje cały szereg odniesień, 
które nasuwają myśl, że w jakiś sposób 
siostra przez lata przygotowywała się na 
całkowity dar życia. Z drugiej strony nie 
można umrzeć tak jak ona, jeśli nie jest 
się wcześniej przygotowanym: męczeń-
stwo nie może być improwizowane. Mor-
derstwo posłużyło do odkrycia świetlanej 
postaci, o której w przeciwnym razie nie-
wielu by wiedziało, jak to się zawsze 
dzieje w przypadku tak wielu wiernych 
sług Ewangelii. Na początku były pewne 
zastrzeżenia co do procesu beatyfikacyj-
nego, ale upieraliśmy się przy tym, bo ta 
sprawa jest darem dla całego Kościoła. 
Dar, to znaczy pokazanie światu, czym 
jest dobro i że dobro nie może być znisz-
czone przez zło. Zło, ludzka 

niegodziwość, może odebrać ci życie fi-
zyczne, ale nie może ukraść i zniszczyć 
miłości. Jest to fundamentalna prawda, 
nie tylko dla wierzących. Dziewczyny 
same wyszły na prostą i zrozumiały, że 
przegrały. To, co wydawało się porażką 
dla siostry, okazało się zwycięstwem. Be-
atyfikacja to potwierdza” – podkreślił ks. 
Balatti. 
 

 
 
Nowa błogosławiona urodziła się jako Te-
resina Elsa Mainetti 20 sierpnia 1939 w 
Colico w Lombardii jako ostatnie, 10. 
dziecko Stefano i Marcelliny, która zmarła 
w kilka dni po porodzie. Dziewczynką za-
opiekowały się wówczas starsza siostra 
Romilda i macocha, a także s. Maria 
Amelia – przyjaciółka zmarłej matki. To 
ona załatwiła jej później naukę w szkole, 
prowadzonej w Parmie przez jej Zgroma-
dzenie Córek Krzyża. W 1960 Teresina 
ukończyła szkołę pomaturalną w Rzymie. 
W wieku 18 lat wstąpiła do zgromadzenia 
Córek Krzyża, których charyzmatem jest 
„bycie w szkole Jezusa”. 
 
Pierwsze śluby złożyła 15 sierpnia 1959, 
przyjmując imiona Maria Laura, po czym 
rozpoczęła pracę nauczycielki w szko-
łach różnych szczebli: przedszkolu, pod-
stawowej i średniej, prowadzonych przez 
jej wspólnotę zakonną w Vasto, Rzymie, 
Parmie i w Chiavennie. 25 sierpnia 1964 
złożyła śluby wieczyste. 
 
Jako nauczycielka i wychowawczyni 
wiele uwagi poświęcała swym młodym 
uczennicom. Przy każdej okazji starała 
się poznawać ich świat, język i subkul-
turę, była otwarta na różne nowe mody i 
zwyczaje młodych ludzi. Jednocześnie 
brała czynny udział w katechizacji, obo-
zach szkolnych, spotkaniach dawnych 
uczniów i uczennic itp. Inne siostry mó-
wiły o niej, że wszędzie, gdzie była, 

„rozsiewała uśmiech, obficie promienio-
wała czułością i miłością do wszystkich”. 
W swoim dzienniku s. Maria Laura zapi-
sała, że jej misją jest „bycie znakiem czu-
łej miłości Ojca we wspólnocie, w szkole 
i wśród dziewcząt”. 
 
Ta jej dobroć i chęć służenia innym stały 
się też, jak się miało okazać, przyczyną 
jej męczeńskiej śmierci. Późnym wieczo-
rem 6 czerwca 2000 zadzwoniła do niej 
pewna nastolatka, prosząc ją o pomoc, 
gdyż została zgwałcona i jest w ciąży. 
Siostra, zaangażowana także w obronę 
życia, postanowiła wyjść jej na spotkanie, 
które 17-letnia Ambra Gianasso wyzna-
czyła w mało uczęszczanym o zmierzchu 
parku w Chiavennie. Tam dołączyły do 
nich jeszcze dwie koleżanki Ambry: jej ró-
wieśnica Veronica Pietrobelli i o rok od 
nich młodsza Milena De Giambattista. 
 
Wszystkie trzy były satanistkami i posta-
nowiły złożyć w ofierze swemu „mi-
strzowi” kogoś z Kościoła. Początkowo 
zamierzały zabić miejscowego probosz-
cza ks. Ambrogio Balattiego, ale ponie-
waż był on dobrze zbudowanym mężczy-
zną, uznały, że mogłyby mieć trudności z 
pozbawieniem go życia, toteż ich wybór 
padł na drobną starszą zakonnicę. 
 
Satanistki poprowadziły ją w bardziej od-
ległe, słabo oświetlone miejsce i tam za-
dały jej 19 ciosów nożem – o jeden więcej 
niż było przewidziane, gdyż każda miała 
uderzyć sześć razy w głowę, ale chciały 
mieć pewność, że ich ofiara naprawdę 
nie żyje. Później, przed sądem przyznały, 
że siostra, umierając, prosiła Boga, aby 
wybaczył im ich grzech. Śledztwo w tej 
sprawie nie potwierdziło ewentualnego 
udziału w zbrodni osób trzecich, a z zapi-
sków młodocianych przestępczyń wyni-
kało, że kilka miesięcy wcześniej ślubo-
wały one posłuszeństwo i wierność sza-
tanowi, co miały przypieczętować ofiarą z 
krwi. Po upływie przepisanych 5 lat od 
śmierci s. Marii Laury – 25 października 
2005 ówczesny biskup diecezji Como, 
Alesandro Maggiolini rozpoczął proces 
beatyfikacyjny, zakończony 30 maja na-
stępnego roku. Od 11 stycznia 2008 
sprawa była w Watykanie, a 19 czerwca 
2020 Franciszek podpisał dekret uzna-
jący męczeństwo włoskiej zakonnicy.                                              
Za: KAI 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SALEZJANIE W INDIACH POMAGAJĄ OFIAROM PANDEMII 
 

Salezjanie z Indii nadal nieprzerwanie i w szerokim zakresie po-
dejmują inicjatywy, które mają na celu pomoc potrzebującej lud-
ności dotkniętej pandemią Covid-19 i jej skutkami. Opieka nad 
chorymi, dostarczanie pożywienia ubogim, a także darowizny i 
wsparcie personelu medycznego to niektóre z podjętych działań 
w tym względzie. 
 

W Yercaud, na terenie Doliny Shevaroy, w inspektorii Tiruchy, 
liczba zakażeń wciąż jest bardzo wysoka. Nawet w bardzo odle-
głej wiosce tego regionu, która posiada własny system kontroli, 
gdy chodzi o przybyszów z zewnątrz, odnotowuje się pozytywne 
przypadki, podczas gdy istnieje jeszcze pewien opór przed te-
stami ze strony niektórych mieszkańców. 
 
W każdym bądź razie, “Task Force”, która to grupa została po-
wołana i jest koordynowana przez salezjanów z dzieła “The 
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Retreat”, już weszła w pełni w I Fazę swojego programu: konty-
nuowane są testy i szczepienia, działa punkt informacyjny i 
uwrażliwiający na skutki Covid-19, który bardzo dobrze został 
przejęty przez ludność. Dzięki wsparciu ze strony dobroczyń-
ców, wolontariusze rozprowadzają pożywienie, zarówno goto-
wane, jak i suchy prowiant, wśród potrzebujących; pomoc otrzy-
muje również personel medyczny w identyfikowaniu osób zaka-
żonych; wsparcie praktyczne i psychologiczne otrzymują chorzy, 
ich rodziny i ci, którzy szczególnie cierpią z powodu lockdownu. 
 

 
 
A ponadto “Task Force”, dzięki dobrymi relacjami z władzami lo-
kalnymi, weszła już w Fazę II, otwierając ośrodek leczenia dla 
chorych na Covid, który liczy 100 łóżek. W tym ośrodku już 

przebywa 25 pacjentów, którzy są odizolowani i poddani podsta-
wowemu leczeniu. 
 
W Nerul, osiedlu handlowym Navi-Mumbaj, kontynuowana jest 
kluczowa inicjatywa, jaką jest “wspólnotowa lodówka”. Ta zo-
stała zapoczątkowana w styczniu tego roku, a funcjonuje w ten 
sposób, że chętne osoby mogą do niej wkładać żywność, z któ-
rej następnie mogą swobodnie korzystać osoby potrzebujące. 
Okazała się bardzo trafionym przedsięwzięciem i formą wspar-
cia wspólnotowego: od 25-30 osób, które zaopatrywały się co-
dziennie na początku, w kwietniu i maju ta liczba sięgnęła ponad 
100 dziennie. 
 
I na koniec, w Bangalore NGO “BREADS”, Biuro planowania i 
rozwoju hinduskiej inspektorii z siedzibą w tym mieście, we 
współpracy z kamilianami i Katolickim Ruchem Młodzieży z Indii, 
przekazało upominki ponad 500 pielęgniarzom i pielęgniarkom z 
dwóch wielkich szpitali w Bangalore z okazji Międzynarodowego 
Dnia im dedykowanego, 12 maja. Przekazali im te zestawy upo-
minkowe z zapewnieniem wsparcia moralnego ze strony mło-
dych wolontariuszy walczących z Covid-19 w Bangalore. “Pielę-
gniarze i pielęgniarki byli bardzo szczęśliwi, że ktoś docenił ich 
służbę” – powiedział ks. Anil D’sa, salezjanin, dyrektor duszpa-
sterstwa młodzieżowego archidiecezji Bangalore. “Ich radość 
była bezgraniczna, a łzy napłynęły im do oczu, gdy młodzi ludzie 
życzyli im dobrze, obiecywali wsparcie i modlitwę”. Siostra Ma-
ria, pielęgniarka, która zajmuje się chorymi zakażonymi Covid-
19 w jednym z dwóch wspomnianych szpitali, zauważyła: “Po 
raz pierwszy przybyli ludzie z zewnątrz, aby złożyć nam życze-
nia i wypraszać dla nas błogosławieństwo Boże”. 

                                                     Za: www.infoans.org 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SPOTKANIE GENERAŁA PAULINÓW Z 
ZAKONNIKAMI PRACUJĄCYMI WE WŁOSZECH 

 
W dniach 31.05 – 01.06. 2021 r. w Rzy-
mie w Prima Porta pod przewodnic-
twem generała Paulinów o. Arnolda 
Chrapkowskiego oraz obecności definito-
rów generalnych o. Piotra Łozy i br. Ber-
narda Kluczkowskiego, miało miejsce 
spotkanie Paulinów, posługujących w na-
szych placówkach we Włoszech.  

Na spotkaniu obecni byli współbracia z 
domu zakonnego w Selvaggio, Ravenny 
oraz Prima Porta. Spotkanie poruszało 
bieżące zagadnienia życia wspólnoto-
wego jak i duszpasterskiego, w których 
nasi współbracia posługują. Omawiane 
były tematy poszukiwania nowych dróg 
ewangelizacji oraz wyzwań związanych z 
obecną sytuacją pandemii, i naszej obec-
ności wśród wiernych. 

Za: www.paulini.pl 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

W PETERSBURGU OTWARCIE WYSTAWY O JEZUITACH 
 
Dnia 3 czerwca 2021 r., zaledwie dwa tygodnie po oficjalnym 
otwarciu Jubileuszowego Roku Ignacjańskiego w Pampelunie i 
na całym świecie, Rosyjskie Państwowe Muzeum Historii Religii 
w sercu Sankt Petersburga oficjalnie otworzyło wystawę zatytu-
łowaną Ad maiorem Dei gloriam: Na uroczysty jubileusz Zakonu 
Jezuitów, poświęconą życiu apostolskiemu i działalności Towa-
rzystwa Jezusowego w przeszłości i obecnie, od jego chwaleb-
nych czasów w imperium rosyjskim po dzisiejszą skromniejszą 
obecność. 
 
Ekspozycja i towarzyszący jej katalog prezentują bogaty asorty-
ment artefaktów kościelnych, druków litograficznych, fotografii i 
pokazów wideo, które znajdowały się w magazynach Muzeum 
od czasów sowieckich, kiedy Muzeum nosiło nazwę „Państwowe 
Muzeum Ateizmu i Religii”. Na szczególną uwagę zasługują 
liczne książki i druki, które należały do kolegiów jezuickich w Po-
łocku, Wilnie i innych miastach Imperium Rosyjskiego w okresie 
kasaty Towarzystwa Jezusowego aż do wydalenia jezuitów z 
Rosji w 1815 roku. Zwiedzający wystawę mogą obejrzeć ponad 

200 obrazów prezentujących, w formie kolorowych wydruków i 
na cyfrowych wyświetlaczach, ostatnie 30 lat działalności Towa-
rzystwa w Rosji jako „Niezależnego Regionu Towarzystwa Jezu-
sowego”. 
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Szczególną uwagę zwracają współcześni jezuici: papież Franci-
szek; kardynał Sigitas Tamkevičius SJ z Litwy, który spędził 
wiele lat na Syberii jako więzień polityczny; Biskup Joseph Werth 
SJ – jeden z pierwszych trzech biskupów konsekrowanych w 
1991 roku wraz z powrotem oficjalnych struktur kościelnych w 
ówczesnym Związku Radzieckim; oraz nieżyjący już Miguel 

Arranz SJ, który jest dobrze znany w Rosji ze swoich pism i 
współpracy z Leningradzką Akademią Prawosławną w czasach 
sowieckich i traktowany jako światowej sławy znawca liturgii ob-
rządku wschodniego. Wystawa będzie trwała do 12 września 
2021 roku.                                                       Za: www.jezuici.pl 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CENNA INICJATYWA 
INTERNETOWA KAPUCYNÓW 

 
O. Paweł Teperski z Biura Komunikacji 
Kurii Generalnej Kapucynów w Rzymie 
przesłał do o. Janusza Soka, przewodni-
czącego KWPZM list informujący o cen-
nej inicjatywie, ułatwiającej dostęp do po-
soborowych dokumentów Kościołą o zy-
ciu konsekrowanym. Oto treść tego listu:  
 
Czcigodny Ojcze Januszu. 
  
Pragnę poinformować o możliwości od-
słuchania w wersji audio 21 dokumentów 
poświęconych formacji zakonnej, opubli-
kowanych w Kościele w okresie ostatnich 
55 lat. 
  
Od Soboru Watykańskiego II ukazało się 
wiele dokumentów dotyczących życia 
konsekrowanego, które są pewnymi wy-
tycznymi i przede wszystkim pomocą w 
osobistej formacji dla osób konsekrowa-
nych. Ich treść stale jest inspiracją dla 
osobistych przemyśleń dla braci i sióstr 
pragnących kroczyć za Jezusem drogą 

rad ewangelicznych. W dobie zabiegania 
i coraz szybciej mijającego życia możli-
wość zapoznania się z ich treścią w for-
mie audio, może być pewną pomocą w 
osobistej formacji. 
  
Zbiór audio dostępny on-line, w którym 
zostało udostępnionych 21 dokumentów 
od Soboru Watykańskiego II do dnia dzi-
siejszego, to w głównej mierze doku-
menty Kongregacji ds. Instytutów Życia 
Zakonnego i Stowarzyszeń Życia Apo-
stolskiego oraz Adhortacje Papieskie po-
święcone życiu konsekrowanemu.  Mate-
riał jest dostępny formie w plików audio 
umieszczonych na kanale YouTube. 
  
Link do Playlisty YouTube – Formacja za-
konna: 
https://youtube.com/play-
list?list=PL5ohP8jqexAW12tJbMFjCc5sr
LXVAgx6C 
  
Szczegółowy spis dokumentów i bezpo-
średnie linki do poszczególnych plików 
znajdują się w załączniku, w dokumencie 
Word. Istnieje również możliwość pobra-
nia samych plików audio z Dysku Google, 
by móc je odsłuchać w urządzenia mobil-
nych w wersji off-line. Stosowne linki 

znajdują się we wspomnianym wyżej do-
kumencie. 
  
Zaletą projektu jest na pewno fakt, że 
można korzystać z tych materiałów w tak 
zwanym „międzyczasie”, to znaczy pod-
czas spacerów, w czasie podróży, czy 
przy wykonywaniu prostej pracy fizycz-
nej, która nie wymaga skupienia. Ten 
czas może się stać wówczas momentem 
formacji i refleksji. 
  
Może zechce Ojciec z ramienia Konfe-
rencji przesłać powyższe informacje 
współbraciom, by z tych pomocy forma-
cyjnych mogli skorzystać w osobistej 
pracy nad sobą, bądź umieścić taką infor-
mację, czy nawet linki do wspomnianych 
materiałów na stronie  www.zycieza-
konne.pl . 
  
Niech w tym wszystkim będzie uwielbiony 
nasz Pan Jezus Chrystus, a Jego i nasza 
Matka niech nas prowadzi ku życiu w co-
raz bliższej relacji miłości ze Zbawicie-
lem. 

Z braterskim pozdrowieniem 
Paweł Teperski OFMCap 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

60-LECIE KAPŁAŃSTWA POLSKIEGO 
PALLOTYNA W BRAZYLII 

 
4 czerwca w parafii pod wezwaniem św. Sebastiana w Itaipu, w 
archidiecezji Niteroi, miała miejsce niecodzienna uroczystość: 
60 lecie święceń kapłańskich Ks. Czesława Zająca SAC.W uro-
czystej Mszy św. obok jubilata uczestniczył Ks. Zbigniew Lewan-
dowski, Przełożony Regii Matki Miłosierdzia Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego w Rio de Janeiro oraz współbracia, 
przyjaciele ks. Czesława i wierni. Na początku Mszy św. Abp Ni-
teroi José Francisco Rezende Dias, skierował do ks. Czesława 
słowa podziękowania za „tak” powiedziane Bogu w odpowiedzi 
na powołanie i na potrzeby wiernych. Arcybiskup podkreślił, że 
jubilat pragnął odprawiać tą Mszę św. ze swoimi kursowymi w 
Polsce, jednak z powodu ograniczeń związanych pandemią było 
to niemożliwe.  
 
Podczas Mszy św. został odczytany list gratulacyjny Przełożo-
nego Generalnego, Ks. Jacob Nampudakam SAC, w którym 
czytamy między innymi: ”Nadal stawiaj życie duchowe na pierw-
szym miejscu: Słowo Boże, modlitwę, medytację i centralne 
miejsce Eucharystii; rozpoznawaj bolesne oblicze Chrystusa, w 
cierpieniach osobistych i wspólnotowych, w nowych biedzie oso-
bistej, moralnej i wspólnotowej. Utrzymuj życie w komunii z 
współbraćmi! Św. Wincenty Pallotti chciał, aby nasze życie 

wspólnotowe było doskonałe i stanowiło jeden z kompromisów 
naszej konsekracji, ponieważ Stowarzyszenie, głosząc i działa-
jąc zgodnie, osiągnie wspaniałe rezultaty apostolskiej ewangeli-
zacji”. Parafianie podziękowali Ks. Czesławowi za lata posługi. 
Dzieci w strojach krakowskich podziękowali w imieniu wszyst-
kich zgromadzonych. Podczas podziękowania rozbrzmiały 
słowa pieśni „Barka”, której refren był śpiewany po polsku.  
 

 
 
Ks. Czesław Zając urodził się19 stycznia 1937 roku w miejsco-
wości Nawóz w archidiecezji Lubelskiej. Wstąpił do Wyższego 
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Seminarium Duchownego w Lublinie, po trzech latach poczuł 
chęć naśladowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa według 
drogi św. Wincentego Pallottiego. W 1958roku złożył pierwsza 
konsekrację w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego. 4 
czerwca 1961 roku w kościele seminaryjnym Królowej Aposto-
łów w Ołtarzewie wraz z gruba 18 diakonów przyjął świecenia 
kapłańskie przez posługę Biskupa Zygmunta Choromańskiego. 
W 1973 roku stał na czele grupy trzech pallotynów z Prowincji 
Chrystusa Króla w Warszawie, która przybyła do Brazylii. W 
1974 roku został mianowany Delegatem Prowincjała dla nowo 
powstałej misji w Rio de Janeiro. Od tego czasu do dziś aktywnie 
uczestniczy w pracy misyjnej. Przyczynił się do otwarcia pallo-
tyńskich placówek w diecezji Rio de Janeiro, Niteroi, Campos, 
Nova Friburgo. Wspierał prace nowo przybyłych polskich 

misjonarzy oraz zabiegał o miejscowe powołania. Przez wiele lat 
był ojcem duchownym w Pallotyńskim Wyższym Seminarium 
Duchownym w Rio de Janeiro.  
 
Jako długoletni proboszcz pierwszego kościoła pod wezwaniem 
Miłosierdzia Bożego w diecezji Rio de Janeiro promował kult Je-
zusa Miłosiernego wśród Brazylijczyków. Po utworzeniu w 2002 
roku Regi Matki Miłosierdzia był członkiem Zarządu Regi. Mimo 
podeszłego wieku nadal pozostaje aktywnym kapelanem sióstr i 
wikariuszem w parafii. Jest przykładem misyjnego zaangażowa-
nia nie tylko dla polskich współbraci, ale również dla brazylijskich 
pallotynów i wiernych świeckich. Po prawie 50 latach pracy mi-
syjnej, Ks. Czesław, mimo ograniczeń wynikających z wieku, ak-
tywnie uczestniczy w pracy misyjnej.          Za: www.pallotyni.pl 

 
 
 
 
 
 

 
 

Zapowiedzi wydarzeń 
 
 
 

 
 

 
 

PLATFORMA DZIAŁANIA LAUDATO SI’ 
 
Papież Franciszek kończąc Rok Laudato 
si’ ogłosił projekt Platformy Działania 
Laudato si’. To międzynarodowa koalicja 
organizacji katolickich oraz ludzi dobrej 
woli, której celem jest praktyczna realiza-
cja wizji ekologii integralnej. Transforma-
cja społeczna ma się dokonać w ciągu 
najbliższych siedmiu lat dzięki oddolnym 
inicjatywom. Współpraca osób, grup i sto-
warzyszeń ma wywołać efekt synergii i 
zainicjować oddolny ruch społeczny, 
który ma szansę doprowadzić do radykal-
nej zmiany, koniecznej ze względu na 
charakter kryzysu ekologicznego. REFA 
włącza się w ten projekt i go prezentuje… 

„Mamy możliwość przygotowania lep-
szego jutra dla wszystkich. Z rąk Boga 
otrzymaliśmy ogród, nie możemy naszym 
dzieciom pozostawić pustyni” – powie-
dział Papież w specjalnym wideoprzesła-
niu i zwrócił uwagę, że potrzebujemy dzi-
siaj nowego podejścia ekologicznego, 
które przemieni nasz sposób zamieszki-
wania świata, nasze style życia oraz sto-
sunek do zasobów ziemi oraz bardziej 
generalnie sposób patrzenia na czło-
wieka oraz korzystania z życia. Jedynie 
ekologia integralna, obejmująca nie tylko 
problemy środowiskowe, ale człowieka w 
jego całości, staje się dzisiaj zdolna do 
usłyszenia wołania ubogich i bycia zaczy-
nem dla nowego społeczeństwa. Ojciec 
Święty zaznaczył, że na ludzkości ciąży 
wielka odpowiedzialność, szczególnie 
wobec przyszłych pokoleń. Nasz egoizm, 
obojętność oraz brak odpowiedzialności 
zagrażają przyszłości naszych dzieci. 

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że otwiera 
się przed nami horyzont nadziei. Wszy-
scy możemy współpracować, każdy ze 
swoją kulturą i doświadczeniem, każdy 
ze swoimi inicjatywami i zdolnościami, 
aby nasza matka ziemia powróciła do 

swojego pierwotnego piękna i stworzenie 
ponownie zaczęło świecić blaskiem za-
mierzonym przez Boga. Pracujmy razem. 
Tylko w ten sposób będziemy mogli stwo-
rzyć przyszłość, której pragniemy: świat 
bardziej włączający, braterski, pokojowy i 
zrównoważony. 

 
Laudato si’ Action Platform chce wzmac-
niać drogę zrównoważonego rozwoju i 
przez siedem lat dotrzeć do siedmiu pod-
miotów: rodzin, parafii i diecezji, szkół i 
uczelni, firm i przedsiębiorstw rolnych, or-
ganizacji, grup i ruchów oraz instytutów 
zakonnych. Liczba siedem jest nieprzy-
padkowa. Została zaczerpnięta z biblij-
nego motywu Jubileuszu. Jak zapowie-
dział o. Joshtrom Isaac Kureethadam, ko-
ordynator Sekcji „Ekologia i Stworzenie” 
w Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju 
Człowieka, „pierwszy rok poświęcony bę-
dzie trzem podstawowym zadaniom: bu-
dowaniu społeczności, dzieleniu się za-
sobami i opracowywaniu planów działa-
nia na rzecz realizacji siedmiu celów Lau-
dato si’. Następnie nastąpi pięć lat kon-
kretnych prac, a ostatni rok będzie rokiem 
szabatowym, czasem dziękczynienia 
Bogu”.  
 
Platforma ma również siedem celów, są 
nimi: odpowiedź na wołanie Ziemi, odpo-
wiedź na wołanie ubogich, ekonomia 

ekologiczna, przyjęcie prostego stylu ży-
cia, edukacja ekologiczna, duchowość 
ekologiczna oraz zaangażowanie w te 
działania nas wszystkich. 
 
Współpraca osób, grup i stowarzyszeń 
ma wywołać efekt synergii i zainicjować 
oddolny ruch społeczny, który – zdaniem 
przedstawicieli Dykasterii – ma szansę 
doprowadzić do radykalnej zmiany, ko-
niecznej ze względu na naglący charak-
ter kryzysu ekologicznego. Twórcy Plat-
formy liczą na jej wykładniczy rozwój, po-
przez ciągłe dołączanie do inicjatywy no-
wych organizacji i osób. „W ten sposób 
chcemy stworzyć masę krytyczną nie-
zbędną do transformacji. Socjologowie 
mówią nam, że początkowa masa kry-
tyczna potrzebna do rozpoczęcia takiej 
przemiany, to zaledwie 3,5 proc. społe-
czeństwa” – powiedział o. Kureethadam. 

Jak zaznaczył kard. Peter Turkson, pre-
fekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju 
Człowieka, Platforma Działań Laudato si’ 
powstała, aby cenne wskazania papie-
skiej encykliki społecznej nie pozostały 
jedynie w sferze koncepcji. „Musimy po-
myśleć o świecie, który pozostawiamy 
przyszłym pokoleniom. Pandemia skło-
niła nas do refleksji, ale krzyk ziemi i ubo-
gich jest coraz bardziej przejmujący, a 
wieści płynące z badań naukowych alar-
mujące: niszczymy naszą przyszłość. 
Nasz świat jest w coraz większym niebez-
pieczeństwie, nie mamy więc już czasu 
na odkładanie działań”. 

Watykański projekt ma też własną stronę 
internetową, także po polsku: Laudato Si’ 
Action | Platforma Działania Laudato Si’ 
(platformadzialanlaudatosi.org)  

Za: www.dzielostworzenia.pl  
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W URUGWAJU CZERWIEC MIESIĄCEM 
MODLITWY O POWOŁANIA 

 
Czerwiec jest od wielu lat w Kościele uru-
gwajskim miesiącem modlitw o powoła-
nia kapłańskie i zakonne. W tym roku 
przebiega on pod hasłem “Bóg miał ma-
rzenie dla św. Józefa – a jakie ma dla cie-
bie?”. Według przewodniczącego Wy-
działu Powołań i Posług Konferencji Bi-
skupiej Urugwaju biskupa pomocniczego 
Montevideo Luisa Eduardo Gonzáleza te-
goroczna propozycja hasła ma za zada-
nie “przyczynić się do tego, aby każda 
diecezja mogła ją rozwijać jako własną, 
we własnym zakresie”. 

Punktem wyjścia dla tego hasła było orę-
dzie Franciszka na tegoroczny 58. Świa-
towy Dzień Modlitw o Powołania i 

ogłoszony przezeń Rok św. Józefa. Na 
tej podstawie powstał plakat i przygoto-
wano materiały internetowe na każdy ty-
dzień czerwca. Opracował je Wydział w 
ścisłej współpracy z klerykami z Między-
diecezjalnego Wyższego Seminarium 
Duchownego Chrystusa Króla i – jak za-
znaczył bp González, są one “propozycją 
modlitwy i refleksji, ukierunkowanymi na 
wzbudzenie i towarzyszeniu w poszuki-
waniu marzenia o powołaniu w każdej 
osobie”. 

“Zachęcamy i zapraszamy wszystkie 
wspólnoty, aby dały się prowadzić Du-
chowi Świętemu, który zstąpił do naszych 
serc oraz aby odkryły lub odnowiły swe 
powołanie jako dar Boży. Chcemy dzielić 
z młodymi plany Boga wobec każdego z 
nas oraz celebrować je z radością i na-
dzieją” – zaznaczył biskup. 

Urugwaj jest najbardziej zeświecczonym 
krajem Ameryki Południowej, w którym 
już w 1917 przeprowadzono rozdział Ko-
ścioła od państwa. Wśród ok. 3,4 mln 
mieszkańców katolicy stanowią nie-
spełna połowę (nieco ponad 45 proc.), 
protestantów jest ok. 13 proc., a ponad 40 
proc. Urugwajczyków to bezwyzna-
niowcy, 17 – ateiści i agnostycy, a 23 
proc. uważa się za wierzących, ale bez 
przynależności do konkretnego wyzna-
nia. 

Kościół katolicki w tym kraju ma obecnie 
9 kleryków w seminarium niższym i 86 se-
minarzystów “wyższych”, w tym 31 diece-
zjalnych i 55 zakonnych. W kraju posłu-
guje 231 kapłanów diecezjalnych i 214 
zakonnych oraz 54 braci i 635 sióstr za-
konnych.                                      Za: KAI 

 
 
 
 

 
 

Witryna tygodnia 
 
 
 

 

PODRĘCZNIK DO MISJI PARAFIALNYCH W WYDANIU KAPUCYŃSKIM 
 
Misje należą do duszpasterstwa zwyczaj-
nego, których celem jest gruntowne od-
nowienie wiary w parafii. Organizowane 
są mniej więcej co dziesięć lat, wymagają 
zatem dobrego przygotowania i zaanga-
żowania zarówno proboszcza parafii, pa-
rafian, jak również samego misjonarza.  
 
Trwają pełne osiem dni i swym oddziały-
waniem obejmują wszystkich parafian, 
również zmarłych. Aby misje parafialne 
dobrze przeżyć, należy się do nich grun-
townie przygotować. Odpowiednie mate-
riały liturgiczne mogą okazać się nie-
zbędne do przeprowadzenia ich w spo-
sób usystematyzowany. 
 
W Kościele, wśród różnych tradycji pro-
wadzenia misji parafialnych, jest obecna 
tradycja kapucyńska, mająca swoich wy-
bitnych przedstawicieli jak np. św. Waw-
rzyniec z Brindisi.  

 
 

Wychodząc naprzeciw potrzebom odno-
wienia wiary w parafiach, zwłaszcza teraz 
w tych trudnych nie tylko dla Polski cza-
sach, w bieżącym roku, staraniem War-
szawskiej Prowincji Braci Mniejszych Ka-
pucynów, został wydany Podręcznik do 
misji parafialnych.  
 
Składa się on z dwóch części: liturgicznej 
– zawierającej czytania mszalne, nabo-
żeństwa, a zatem dotyczącej formalnego 
i merytorycznego przebiegu misji, oraz z 
części instruktarzowej – przeznaczonej 
dla kapłana przygotowującego się do ich 
przeprowadzenia. Podręcznik ten zreda-
gował o. Marek Krzysztof Skowroński, 
kapłan Zakonu Braci Mniejszych Kapucy-
nów Prowincji Warszawskiej, w oparciu o 
materiały stanowiące dziedzictwo działal-
ności misyjnej współbraci a także o wła-
sne doświadczenie w prowadzeniu misji 
parafialnych. 
Więcej informacji:     

klasztor_bydgoszcz@o2.pl 
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ŚP. O. HUBERT MAŁEK OFM (1934-2021) 
 

Dnia 29 maja br. zmarł w Głubczycach w 
wieku 87 lat o. Hubert Malek OFM. W Za-
konie Braci Mniejszych przeżył 69 lat, z 
czego 63 lata w kapłaństwie. 
 
Ojciec Hubert urodził się 5 października 
1934 r. w Gliwicach. W 1941 roku rozpo-
czął naukę w niemieckiej szkole po-
wszechnej w Kolonowskim, ale ze 
względu na działania wojenne musiał ją 
przerwać w grudniu 1944 r. Po zakończe-
niu wojny kontynuował naukę w szkole 
podstawowej w Dobrodzieniu. W 1949 
roku zgłosił się do Collegium Seraphicum 
w Nysie, prowadzonego przez Zakon 
Braci Mniejszych Prowincji św. Jadwigi, 
aby kontynuować w nim dalszą naukę. 
Niestety uczynił to za późno, dlatego 
przez rok uczęszczał do ósmej klasy 
(pierwsza klasa liceum) w Szkole Ogól-
nokształcącej Stopnia Licealnego w Za-
wadzkiem. W 1950 roku przeniósł się do 
Franciszkańskiego Kolegium w Nysie. Po 
jego ukończeniu poprosił ówczesnego 
prowincjała o. Ambrożego Lubika o przy-
jęcie do Zakonu Braci Mniejszych. 
 
Po rocznym nowicjacie w Borkach Wiel-
kich złożył pierwszą profesję dnia 29. 
czerwca 1953 r. i podjął studia w Fran-
ciszkańskim Wyższym Seminarium Du-
chownym we Wrocławiu i w Kłodzku. 
Jego śluby wieczyste miały miejsce w 
Kłodzku (19.07.1956). Święcenia prezbi-
teratu zaś przyjął po otrzymaniu 

dyspensy ks. kard. Stefana Wyszyń-
skiego (miał wtedy zaledwie 24 lata) w 
dniu 27. lipca 1958 r. w kaplicy biskupiej 
we Wrocławiu z rąk bp Bolesława Ko-
minka. Na swoim obrazku z błogosła-
wieństwem prymicyjnym zamieścił słowa 
psalmu: „Skosztujcie, a obaczcie, iż 
słodki jest Pan; błogosławiony ten, który 
w Nim ma nadzieję” (Ps 33, 9). 
 

 
 
Po święceniach drogę kapłańską rozpo-
czął od posługi duszpasterza w klaszto-
rze w Prudniku (1958-1961), a następnie 
w Borkach Wielkich (1961-1964). W la-
tach 1964-1967 był misjonarzem ludo-
wym w klasztorze w Górze Świętej Anny. 
W 1967 r. został gwardianem klasztoru w 
Prudniku. Od 1970 r. przebywał w 

klasztorze w Głubczycach posługując 
jako misjonarz ludowy oraz pełniąc ko-
lejno funkcję wikariusza domu (1973-
1979) i gwardiana (1979-1985). W 1985 
r. na kapitule prowincjalnej został wy-
brany do zarządu prowincji na trzyletnią 
kadencję definitora, w tym czasie był 
także dyrektorem Domu Pielgrzyma w 
Górze Świętej Anny (1985-1991). Kolej-
nym jego miejsce pobytu był klasztor w 
Raciborzu, którego był także przełożo-
nym (1991-1994). W latach 1994-2000 
przebywał w klasztorze w Prudniku. 
Ostatnim jego klasztorem stały się Głub-
czyce, w których spędził dwadzieścia je-
den lat. Jego życie kapłańskie odzna-
czało się w dużej mierze działalnością 
kaznodziejską: jako misjonarz ludowy 
głosił misje, rekolekcje i podejmował inne 
prace duszpasterskie w śląskich para-
fiach. 
 
O. Hubert zmarł w godzinach wieczor-
nych w dniu 29 maja 2021 r. w klasztorze 
w Głubczycach, zaopatrzony sakramen-
tami, po Koronce do Bożego Miłosierdzia 
odmówionej przy konającym. 
 
Uroczystości pogrzebowe śp. o. Huberta 
odbędą się w poniedziałek 7 czerwca o 
godz. 11:00 w kościele pw. św. Idziego i 
św. Bernardyna w Głubczycach.  

o. Dominik Banaś OFM 
  
 

 
 

ŚP. KS. CZESŁAW BROSZĘCKI MSF (1934 – 2021) 
 

 
Śp. ks. Czesław Broszęcki MSF urodził 
się 2 czerwca 1934 roku w miejscowości 
Tobółki (powiat Wieluński, parafia Osja-
ków, archidiecezja Częstochowska). Był 
jednym z ośmiorga dzieci Piotra i Józefy 
z domu Olaków, średnio zamożnych rol-
ników. Ochrzczony został 1 lipca tego sa-
mego roku. 
 
Ukończył szkołę powszechną. W 1951 
roku, mając 17 lat, wyjechał do Szcze-
cina do starszego brata, gdzie podjął 
pracę zarobkową i uczęszczał do szkoły 
dla pracujących. Mając 20 lat zgłosił się 
do Towarzystwa Salezjańskiego. W ży-
ciorysie napisał: „Usłyszałem ciche woła-
nie Chrystusa «Pójdź za mną!». Życie sa-
lezjańskie nie było jednak dla niego i w 
styczniu 1956 roku ich opuścił. Powrócił 
do Szczecina, gdzie ponownie rozpoczął 

pracę zarobkową i szkołę dla pracują-
cych.  
 
W 1957 roku zdał egzamin maturalny. W 
tym samym roku zgłosił się do Misjona-
rzy Świętej Rodziny i został przyjęty. No-
wicjat odbył w Górce Klasztornej. Pierw-
szą profesję złożył 8 października 1958 
roku, mając 24 lata. 
 
W podaniu o dopuszczenie do pierwszej 
profesji napisał: „W dalszym ciągu chcę 
pracować nad uszlachetnieniem własnej 
duszy poprzez przestrzeganie ślubów za-
konnych, Konstytucji i zwyczajów.” Nato-
miast w podaniu o dopuszczenie do pro-
fesji wieczystej napisał: „… z miłości ku 
Bogu, dla dobra Kościoła i Zgromadzenia 
pragnę złożyć wieczyste śluby zakonne i 
żyć w tymże Zgromadzeniu aż do 

śmierci.” Śluby wieczyste złożył 8 paź-
dziernika 1961 w Bąblinie. 
 
Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 
1963 roku w Poznaniu, z rąk ks. abpa An-
toniego Baraniaka. 
 
Już w roku 1964 wraz z trzema innymi 
współbraćmi zgłosił chęć wyjazdu do 
pracy w Brazylii. Państwowe formalności 
związane z pozwoleniem na wyjazd prze-
ciągały się aż do końca roku 1965. W 
międzyczasie skierowano go do pracy 
duszpastersko-rekolekcyjnej m.in. w Gli-
wicach. 
 
W swoim liście z Brazylii napisał do ów-
czesnego Prowincjała o początkach: „W 
przeciągu trzech lat pracowałem w róż-
nych parafiach obsługiwanych przez 
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naszych księży, rozrzuconych w całej po-
łudniowej Brazylii. Poznałem życie ludzi 
w dużych miastach jak i również w buszu, 
w głębi Brazylii. Pracowałem samodziel-
nie jak i również razem z innymi księżmi.” 
Brazylijscy współbracia m.in. tak napisali 
o jego pracy w ich kraju: „Najdłuższy 
okres jego działalności misyjnej w Brazy-
lii miał miejsce w parafii Nossa Senhora 
da Conceição w Cabrobó [w północno-
wschodniej Brazylii]. Tam był i pracował 
przez ponad trzydzieści lat! Do dziś lu-
dzie zachowują o nim wdzięczną pamięć, 
w tym Siostry Elżbietanki, z którymi przez 
wiele lat prowadził apostolat parafialny. 
Współbracia świadczą, że ks. Czesław 
był dobrym współbratem, znakomitym 
pasterzem i kolegą cenionym przez ludzi, 
z którymi utrzymywał wiele przyjaźni. […] 
Służył z miłością wszystkim ludziom w 
powierzonych mu wspólnotach. Był wiel-
kim promotorem powołań i prowadził 
wielu młodych do życia konsekrowanego 
i kapłańskiego.” Jeden ze współbraci bra-
zylijskich nazwał go starym misjonarzem, 
który ofiarował swoje życie Bogu, jako 
sługa Ludu Bożego w Brazylii. 
 

 
 
W roku 2017, po 51 latach pracy w Bra-
zylii, w wieku 83 lat, postanowił powrócić 
do Polski. Po powrocie ks. Czesław zo-
stał skierowany do domu zakonnego w 
Górce Klasztornej, gdzie początkowo po-
magał jeszcze duszpastersko. Jednak 

wkrótce jego zdrowie zaczęło słabnąć i 
proces ten trwał. 23 kwietnia tego roku, 
po zaopatrzeniu w sakramenty święte, 
został zabrany do szpitala w Więcborku 
ze względu na ogólne osłabienie. W tym 
szpitalu zmarł 25 kwietnia. 
 
Pogrzeb śp. ks. Czesława Broszęckiego 
MSF odbył się 29 kwietnia 2021 roku w 
Górce Klasztornej. Mszy św. przewodni-
czył Ks. Prowincjał Piotr Jacek Krupa 
MSF. Słowo Boże wygłosił ks. Bogdan 
Kulik MSF a modlitwy na cmentarzu po-
prowadził ks. Rektor Piotr Lipski MSF. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w 
ograniczeniach wynikających z pande-
mii. Wzięło w nich udział 47 współbraci 
(41 kapłanów, 2 diakonów, 2 braci zakon-
nych i 2 kleryków) i kilka osób z rodziny 
oraz znających zmarłego. 
 
Dziękujemy Bogu za życie i powołanie 
ks. Czesława Broszęckiego MSF, jego 62 
lata życia zakonnego i 58 lat życia ka-
płańskiego. Niech odpoczywa w pokoju 
wiecznym!. Opracował ks. Mirosław Ksią-
żek MSF

 


