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Wiadomość Tygodnia 
 
 

   

XXXVIII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA BRACI ZAKONNYCH NA JASNĄ GÓRĘ 
 

 
 
W dniach 14-15 października b. r. odby-
ła się doroczna Pielgrzymka Braci Za-
konnych na Jasną Górę. Na pielgrzym-
kę przybyło prawie dwustu braci z róż-
nych instytutów życia konsekrowanego i 
stowarzyszeń życia apostolskiego w 
Polsce. Tematem przewodnim tego-
rocznego spotkania był: Maryjny wymiar 
konsekracji zakonnej. 
 
W konferencji, którą wygłosił ksiądz 
biskup Adrian Galbas, biskup pomocni-
czy diecezji ełckiej usłyszeliśmy, że: 
“Nie można być rzeczywiście osobą 
konsekrowaną w praktyce swojego 
życia bez stałego systematycznego 
związku ze Słowem Bożym, który za-
czyna się od tego, że mam pod ręką 
Pismo Święte, że to do niego przede 
wszystkim sięgam. Jeśli czegoś uczy 
nas Maryja, to przede wszystkim wła-
śnie tego, jest to pierwszy element tego 
maryjnego wymiaru konsekracji zakon-
nej. Maryja, która jest wewnątrz Słowa. 
Maryja, która rozważa i wypełnia Słowo 
i której to daje siłę, by za swoim Fiat 

nigdy nie postawić innego znaku niż 
kropka... Maryja jako mistrzyni życia 
konsekrowanego jest absolutnie wypeł-
niona Duchem Świętym. Jest dla nas, 
jako osób konsekrowanych wzorem i 
zaproszeniem do tego byśmy też z 
Ducha Świętego uczynili nasz własny, 
wewnętrznym GPS. W naszym życiu 
musimy mieć wewnętrzny kompas. Tym 
kompasem jest otwartość na Ducha 
Świętego. Ponadto Maryja uczy nas 
przeżywania życia konsekrowanego nie 
w jakiejś izolacji. Nawet gdybyśmy mieli 
powołanie pustelnicze, to nie przeży-
wamy go w izolacji. Przeżywamy go we 
wspólnocie z naszymi braćmi i siostra-
mi. We wspólnocie mniej lub bardziej 
fizycznej, ale zawsze w tej wspólnocie, 
która polega na współprzeżywaniu ich 
radości, ich dramatów, ich cierpień, 
niepokojów, frustracji. Nie jestem bra-
tem zakonnym, który żyje w jakieś obo-
jętności wobec innych. Wszystkich 
przynoszę do Jezusa tak jak Maryja, z 
nimi wszystkimi staję wokół Jezusa, tak 

jak Maryja. To jest moja rola ich przy-
nieść do Chrystusa.”  
 
Popołudnie spędziliśmy na modlitwie. O 
godzinie 15:00 uczestniczyliśmy w 
koronce do Bożego Miłosierdzia, a 
następnie wyruszyliśmy na wały jasno-
górskie, gdzie rozważaliśmy Mękę Pań-
ską.  Rozważania przygotowali Bracia 
Szkolni.  
 
Po Drodze Krzyżowej był czas na bra-
terskie spotkanie przy kawie i ciastku, 
podczas którego mogliśmy dzielić się 
naszymi radościami ze współbraćmi z 
innych Zgromadzeń. 
 
Wieczorem zgromadziliśmy się przed 
Cudownym Obrazem Matki Bożej na 
modlitwie różańcowej, oraz na Apelu 
Jasnogórskim, który poprowadził br. 
Franciszek Grzelka, albertyn, przewod-
niczący Komisji ds. Braci Zakonnych 
działającej przy KWPZM. 
 
Naszemu pielgrzymowaniu patronował 
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błogosławiony Kardynał Stefan Wy-
szyński. Drugiego dnia naszego piel-
grzymowania mogliśmy wysłuchać 
świadectwa o błogosławionym, które 
wygłosiła Pani Iwona Czarcińska z 
Instytutu Prymasa Wyszyńskiego – 
Błogosławiony Stefan Wyszyńskie jako 
ojciec duchowy wspólnoty życia konse-
krowanego. Od niego możemy uczyć 
się pokory i takiego prawdziwego zawie-
rzenia się Matce Bożej.  

Na zakończenie pielgrzymki spotkali-
śmy się na Eucharystii, którą sprawował 
biskup pomocniczy diecezji często-
chowskiej, ksiądz biskup Andrzej Przy-
bylski. Podkreślił on w homilii jak ważne 
są posługi jakie wypełniają bracia za-
konni, jak cenni jesteśmy dla Kościoła, 
dla wiernych, których spotykamy na 
naszej drodze, jak ważni jesteśmy dla 
Chrystusa, który nas wybrał - powołał.  
 
Dwudniowe spotkanie było przede 

wszystkim czasem by cieszyć się brac-
ką wspólnotą, by wspólnie zanosić 
błagania za przyczyną Matki Bożej o 
umocnienie nas w powołaniu i wołaniem 
o nowe i święte powołania do naszych 
wspólnot. Pielgrzymka to też wyraźne 
świadectwo, że bracia zakonni są we 
wspólnotach zakonnych potrzebni w 
wielu wymiarach. brat Piotr Filipek, 
OCD 

 
 
 
 

  Wiadomości z kraju 
 
 

 

NA IGNATIANUM W KRAKOWIE ROZPOCZĘŁO SIĘ 147 ZEBRANIE PLENARNE KWPZM 
 
We wtorek 19 października rozpoczęło się w Krakowie dwu-
dniowe zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych 
Zakonów Męskich w Polsce. Odbywa się ono u Ojców Jezui-
tów, na ich uczelni Ignatianum z podwójnej okazji: 100 lecia 
ofiarowania Polski Najśw. Sercu Jezusowemu, co dokonało się 
w krakowskiej Bazylice Jezuitów w 1921 r. oraz z okazji 500-
lecia nawrócenia Św. OIgnacego Loyoli. 
 
Spotkanie rozpoczął o. Jarosław Paszyński SJ, prowincjał 
krakowskic jezuitów i gispodarz spotkania który powitawszy 
zebranych w kilku słowach opowiedział o tradycji jezuickiej 
uczelni i przedstawił sprawy organizacyjne. 
 
Modlitwe jutrzni oraz medytację poświęconą Najśw. Srcu Jezu-
sowemu poprowadził o. Robert Więcek SJ.  
 
O. Janusz Sok CSsR przedstawił następnie nowych przełożo-
nych, których jest siedmiu oraz przedstawił program zebrania. 
 
Tematem wiodącym spotkania jest „udział zakonników w pro-
cesie synodalnym”. W dyskusje wprowadzają dwa wystąpienia: 
o. Carlosa Garcia Andrade CMF z Rzymu, który podejmuje 
temat „Synodalność kościelna. Nowe spojrzenie, które 
uwzględnia przeszłość, by spojrzeć ku przyszłości” oraz ks. 
Grzegorza Strzelczyka, który będzie mówił na temat „Między 
ideą synodalności, a praktyką synodalną. Uwagi o szansach i 
zagrożeniach”. 
 
W sesji popołudniowej przewidziana jest dyskusja panelowa 
dotycząca zaangażowania zakonów męskich w Polsce w pro-
ces synodalny, w której wezmą udział obaj prelegenci. Anima-
cję tego panelu podejmą: ks. Zenon Hanas SAC, prowincjał 
pallotynów z Warszawy i o. Jarosław Paszyński SJ, prowincjał 
jezuitów z Krakowa, goszczących uczestników tego spotkania. 
 

W drugim dniu, 20.10.2021 roku, zaproszony został jako głów-
ny prelegent o. prof. dr hab. Dariusz Borek OCarm (UKSW), 
który podejmie temat zmian w prawie karnym Kościoła według 
Konstytucji Apostolskiej «Pascite Gregem Dei»”, które wejdą 
w życie od 8.12.2021 roku. 
 

 
 
Natomiast tematyczne informacje przedstawią także: o. prof. 
Waldemar Linke CP, który zaprosi na Międzyzakonne Forum 
Apostolatów Biblijnych oraz o. Aleksander Bober CMF, który 
przedstawi możliwosci studiowania w Instytucie Teologii Życia 
Konsekrowanego.  Następnie będzie czas na bieżące informa-
cje z sekretariatu konferencji oraz wolne wnioski i informacje. 
 
Pierwszego dnia Eucharystii będzie przewodniczył i homilię 
wygłosi Nuncjusz Apostolskie w Polsce abp Salvatore Pennac-
chio, a drugiego dnia bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący 
Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń 
Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski. Celebracje 
te będą mieć miejsce w Bazylice Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, gdzie w czerwcu bieżącego roku odbyło się ponowie-
nie aktu poświęcenia Polski Bożemu Sercu oraz obchodzono 
100 lecie jej poświęcenia.           red

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ZEBRANIE PLENARNE 
KWPŻZZ NA JASNEJ GÓRZE 
 
143. Zebranie Plenarne Konferencji 
Wyższych Przełożonych Żeńskich 
Zgromadzeń Zakonnych obyło się w 
dniach 12-13 paźdzernika na Jasnej 
Górze. Konferencja powstała w 1970 r. 

Jest kontynuacją wcześniejszych form 
współpracy międzyzakonnej wypraco-
wanych w Polsce. Skupia obecnie ok. 
120 przełożonych prowincjalnych i gene-
ralnych, reprezentujących prawie 100 
instytutów zakonnych czynnych. 
 
To drugie w tym roku jasnogórskie spo-
tkanie sióstr. Tym razem refleksja prze-
łożonych nad tematem „Ku odnowie 

życia zakonnego” przebiegała w kontek-
ście rozpoczętego Synodu Biskupów.  
 
– W hierarchii różnych form apostolstwa 
życie Ewangelią jest na pierwszym miej-
scu – przypomniał siostrom abp Salvato-
re Pennacchio podczas Mszy św. inau-
gurującej Konferencję. Nuncjusz Apo-
stolski w Polsce podkreślił, że Ewangelia 
powinna być vademecum w codziennym 
życiu i w decyzjach, które podejmujemy. 
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Za papieżem Franciszkiem podkreślił, że 
osoby konsekrowane mają być świad-
kami radości: „aby wśród was nie było 
widać smutnych twarzy, osób niezado-
wolonych i niespełnionych, ponieważ 
smutne naśladowanie Chrystusa jest 
naśladowaniem żałosnym”. 
 
Abp Pennacchio przypominał przełożo-
nym zakonnym, że prawdziwe spotkanie 
rodzi się jedynie ze słuchania nie tylko 
uszami, ale przede wszystkim sercem. 
– Każde spotkanie ma inny temat, spo-
tykamy się regularnie dwa razy w roku: 
w czerwcu i październiku na tzw. Zebra-
niu Wyższych Przełożonych Zakonów 
Żeńskich w Polsce. Przyjechałyśmy z 
jednej strony, żeby się po prostu spotkać 
z Bogiem, z drugim człowiekiem, ale 
także porozmawiać o naszym życiu 

zakonnym, w którym dostrzegamy „bie-
dy i sukcesy” – powiedziała s. Dolores – 
Dorota Zok, przewodnicząca Konsulty, 
przełożona prowincjalna SS. Służebnic 
Ducha Świętego. Jak wyjaśniła „na 
pewno problemem jest spadek powołań i 
wystąpienia ze zgromadzeń zakonnych” 
a „sukcesem jest wiara, że życie konse-
krowane ma sens”. 
 
Należąca do Konsulty matka Beata 
Mazur, przełożona generalna Urszula-
nek Serca Jezusa Konające-
go podkreśliła, że bardzo ważnym tema-
tem spotkania jest Synod, który już 
rozpoczął się w Watykanie a w Kościo-
łach diecezjalnych dopiero zostanie 
zainagurowany. – Myślę, że nasza praca 
polega na tym, żeby zobaczyć jak do 
tego Synodu się przygotować, jak 

współuczestniczyć w nim, żeby przyniósł 
dobre owoce dla całego Kościoła, żeby 
nas odrodził, abyśmy wierzyły w to, że 
chrześcijaństwo jest piękne i może 
przemieniać świat – powiedziała s. Ma-
zur. 
 
W czasie Zebrania prelekcje dot. tematu 
wiodącego wygłosił Ks. bp Andrzej Cza-
ja, biskup opolski, O. Tadeusz Kotlewski 
SJ i O. Sławomir Badyna OSB. 
 
Kwestię ochrony małoletnich w Kościele 
podjęła prezes Fundacji Św. Józefa P. 
Marta Titaniec, która przedstawiła rów-
nież propozycje współpracy Fundacji ze 
zgromadzeniami żeńskimi. 

Za: www.jasnagora.com;  
www.zakony-zenskie.pl   

              
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

100-LECIE SEMINARIUM REDEMPTORYSTÓW W TUCHOWIE 
 
Śpiewem średniowiecznego hymnu “Gaude Mater Polonia” 
w piątkowe przedpołudnie 15 października 2021 r. rozpoczął 
się nowy rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym 
Redemptorystów im. św. Alfonsa Marii Liguoriego w Tuchowie. 
Coroczną uroczystość przeżywaliśmy tym razem w wyjątko-
wych okolicznościach: w stulecie obecności seminarium pol-
skich redemptorystów na tuchowskim Lipowym Wzgórzu, a z 
racji trwającego remontu budynków klasztornych, w bazylice 
Matki Bożej Tuchowskiej. 
 
Na inaugurację przybyli dostojni goście, których na samym 
początku przywitał rektor seminarium. W naszych murach 
gościliśmy tego dnia ordynariusza diecezji tarnowskiej JE 
ks. bpa Andrzeja Jeża, ks. prof. dra hab. Jana Dziedzica – 
dziekana Wydziału Teologicznego UPJP II oraz ks. prof. dra 
hab. Marka Kluza – dziekana Wydziału Teologicznego Sekcja 
w Tarnowie, JM ks. dra Jacka Soprycha, rektora WSD 
w Tarnowie  oraz prowincjała Prowincji Warszawskiej  Re-
demptorystów o. dra Janusza Soka. 

 

 
 
Wśród zebranych gości nie zabrakło przedstawicieli lokalnych 
władz samorządowych, przyjaciół i dobrodziejów naszego 
seminarium, oraz rodziców i bliskich barci alumnów. W sposób 
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szczególny zostali zauważeni bracia nowicjusze wraz ze swymi 
przełożonymi. Na nasze tuchowskie świętowanie swój specjal-
ny list nadesłał też przełożony generalny redemptorystów – o. 
Michael Brehl. 
 
Następnie miało miejsce sprawozdanie z działalności nauko-
wo–dydaktycznej w ubiegłym roku pracy formacyjnej, a także 
immatrykulacja nowych dwóch studentów pierwszego roku 
filozofii, którzy zasilili tuchowską wspólnotę seminaryjną. 
 
Pierwszy wykład w tym roku pracy formacyjnej wygłosił JM o. 
dr Zdzisław Klafka CSsR – rektor Akademii Kultury Społecznej 

i Medialnej w Toruniu. Bardzo ciekawy wykład, ilustrowany 
źródłowo i świadczący o erudycji autora i jego miłości do 
Zgromadzenia nosił tytuł: Aktualność przesłania moralnego św. 
Alfonsa Marii de Liguoriego, Doktora Kościoła, w dobie chaosu 
wartości. 
 
Podniosłą uroczystość zwieńczyła Eucharystia, której prze-
wodniczył i homilię wygłosił ks. Bp Andrzej Jeż, a następnie 
wspólny uroczysty obiad w refektarzu tuchowskiego klasztoru. 
o. dr Maciej Sadowski CSsR, rektor WSD Redemptorystów w 
Tuchowie                                                 Za: www.redemptor.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KAPUCYNI EUROPY 
NA JASNEJ GÓRZE 

 
Pod płaszczem Matki Bożej z Jasnej 
Góry w dniach 11-16 października 2021 
roku, odbyło się spotkanie braci kapucy-
nów z całej Europy. 
 
Wydarzenie nosiło tytuł: „Kapucyni w 
Europie. Marzenie o braterstwie” i zgro-
madziło 90 wyższych przełożonych, tj. 
ministrów prowincjalnych, kustoszów i 
delegatów z całej Europy, a także z 
Turcji i Libanu. W spotkaniu uczestniczy-
li również bracia odpowiedzialni za for-
mację w Europie oraz Zarząd Generalny 
Zakonu. W tych dniach bracia skupili się 
na temacie tożsamości europejskich 
kapucynów oraz wyzwaniach stawia-
nych Kościołowi w Europie, którego 
jesteśmy cząstką. 

 
 
Podczas spotkania bracia wysłuchali 
licznych konferencji zaproszonych pre-
legentów: kapucynów, braci mniejszych, 
świeckich oraz siostry klauzurowej. 
Większość relacji bracia składali osobi-
ście, jednak trzy z nich musiały odbyć 
się za pośrednictwem transmisji online. 
Popołudnia były zarezerwowane na 
pracę w grupach, podczas której 
uczestnicy mieli możliwość skupienia się 
na poszczególnych zagadnieniach oraz 

przedyskutowania poruszanych tema-
tów. 
 
Spotkaniu towarzyszyła modlitwa: co-
dzienna Eucharystia (odprawiana także 
dwukrotnie w kaplicy Cudownego Obra-
zu na Jasnej Górze) oraz modlitwa Li-
turgii Godzin. 
 
Jak zawsze chwile odpoczynku i wspól-
nych spotkań za kulisami były również 
momentami wymiany doświadczeń i 
wzajemnego ubogacania się. 
Podczas spotkania przede wszystkim 
zostały poruszone tematy: 
⇒ Europa dzisiaj; 
⇒ wyzwania nowej ewangelizacji w 
Europie; 
⇒ aktualizacja struktur kapucyńskich w 
Europie; 
⇒ projekt św. Wawrzyńca z Brindisi; 
⇒ formacja początkowa kapucynów w 
Europie.                  Za: www.kapucyni.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

TYGODNIOWE SPOTKANIE SERCAŃSKICH 
PROWINCJAŁÓW Z EUROPY W KRAKOWIE 

 
W dniach 11-15 października 2021 w Krakowie, Domus Mater, 
zgromadzili się przełożeni wyżsi Księży Sercanów jednostek 
pracujących w Europie. Również Ojciec Generał Zgromadzenia 
i jego współpracownicy przybyli na to spotkanie. 
 
Europa jest domem dla charyzmatycznych korzeni i miejsc, 
które są żywą pamięcią o tym, czym jest dzisiaj Zgromadzenie 
Sercanów i jego dziedzictwo, które również w pewien sposób 
walczy o swoje przetrwanie. 
 
W Europie Dehonianie głoszą Ewangelię w sytuacji, w której 
chrześcijaństwo staje się coraz bardziej nieistotne. Wewnętrz-
nie różne jednostki Dehonian zmagają się z problemem sta-
rzenia się i dramatycznym brakiem personelu. Jest wiele ocze-
kiwań i równie pilnych pytań, na które odpowiedzi nie można 
dalej opóźniać. 
 
Z powodu pandemii spotkanie Przełożonych zostało przełożo-
ne, a następnie odwołane. Wreszcie wszystkie jednostki admi-
nistracyjne mogą być obecne przes swoic przedstawicieli. 
 
Wyżsi Przełożeni zostali zaproszeni do ponownego odczytania 
listu, który papież Franciszek napisał z okazji obchodów 50. 

rocznicy obecności Stolicy Apostolskiej jako Stałego Obserwa-
tora w Radzie Europy: „Papież” – pisze ks. José Agostinho, 
koordynator wydarzenia, „wyzywa Europę, by nie zatrzymywa-
ła się w kontemplacji przeszłości, postrzeganej jako album 
wspomnień, ale by rozwijała się w kierunku przyszłości”. 
 

 
 
List papieża Franciszka jest punktem wyjścia do pracy tego 
spotkania. Uczestnikom wysłano wcześniej kilka pytań, na 
które postarają się udzielić wspólnej odpowiedzi: 
Jak możemy zachować naszą przeszłość i naszą historię – 
miejsca fundacji, domy i budowle – bez nostalgii i konserwaty-
zmu? 
Jaki wkład możemy wnieść w bardziej przyjazną i gościnną 
Europę, uważną na ostatnich w społeczeństwie, na wykluczo-
nych, na uchodźców? 
Skoro dialog międzyreligijny jest jednym z największych wy-
zwań w budowie Europy, jak możemy zintegrować ten dyna-
mizm? 
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Jak pogodzić potrzebę przyjmowania współbraci z innych 
podmiotów, a jednocześnie nadal wysyłać współbraci na zie-
mie misyjne? 
Jak prowadzić skuteczną i skoordynowaną formację wspólną 
naszych kandydatów i zakonników w formacji początkowej? 
Jakie wspólne strategie możemy zastosować, aby skuteczniej 
zintegrować świeckich z projektem Sercanów? 
Aby zoptymalizować nasze zasoby ludzkie, jak możemy zreor-
ganizować różne podmioty w Europie? 
 
Kolejne dni spotkania i także samo zakończenie obfitowało w 
wiele rozważań na temat poszczególnych prowincji i regionów, 
ale także wspólnot nad którymi należy się zastanowić. Wiele 
naszych dzieł niegdyś prężnych dziś wymagają przeorganizo-
wania lub opuszczenia. Jednak mimo tak, wydawałoby się, 
pesymistycznej wizji jawią się też nowe inicjatywy. Nowe misje 
w Europie, formacja i miejsca założenia były tematami tych 
spotkania. Czy jesteśmy gotowi zrobić coś razem? To było 
kluczowe pytanie, które często pojawiało się w czasie dyskusji. 
Dni pełne informacji, pomysłów, perspektyw, ale na końcu 

pojawia się następne niebezpieczeństwo, że to wszystko po-
zostanie tylko na papierze. 
 
Przełożony Generalny mówił o Misji Sercańskiej w Europie, 
przedstawiając nowe misje w Królestwie Niderlandów i ewen-
tualną nową obecność w Norwegii. Sprowokował zgromadze-
nie przełożonych wyższych do ponownego przemyślenia for-
macji w Europie i zaangażowania się w niektóre projekty doty-
czące "Laudato si’ " zaproponowane przez Watykan i stowa-
rzyszenia kościelne. Tematy, które – być może – nie znalazły 
wystarczająco dużo miejsca na głębszą refleksję. 
 
Bycie Sercanami w Europie oznacza przede wszystkim nie 
skupianie się na własnych potrzebach, ale na potrzebach Ko-
ścioła i społeczeństwa europejskiego. Oznacza to zobowiąza-
nie się do bycia wśród ludu, aby być promotorami i sługami 
braterstwa, co jest cechą charakterystyczną naszego życia 
konsekrowanego. Na  wewnętrznym poziomie podmioty euro-
pejskie powinny dokonać przeglądu swojej formacji i struktur 
administracyjnych, z większą koordynacją, biorąc za przykład 
inne prowincje czy regiony. Więcej na: www.sercanie.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

70-LECIE POWROTU 
CYSTERSÓW DO WĄCHOCKA 

 
Obchody 70. rocznicy powrotu cyster-
sów do Wąchocka odbyły się w ponie-
działek, 18 października z udziałem 
kard. Stanisława Dziwisza.  
 
Przed liturgią młodzież ze szkół podsta-
wowych z Wąchocka i Wielkiej Wsi 
przedstawiła program słowno-muzyczny 
“Wskrzeszenie życia zakonnego w doli-
nie rzeki Kamiennej”. Z okazji rocznicy 
zakonnicy przygotowali okolicznościowe 
wydawnictwo. 
 
Cystersi w pierwszej połowie XX wieku 
przeżywali trudne chwile, bowiem pa-
mięć o nich zaczęła się zamazywać. W 
tym czasie na terenie kraju były tylko 
dwa klasztory: w Krakowie i Szczyrzycu. 
Historię powrotu zakonników do Wą-
chocka obrazuje książka napisana przez 
przeora wąchockiego klasztoru ojca 
Fabiana Skowrona. Zakonnik opowiada, 
że publikacja powstawała trzy lata. Wy-
korzystane w niej dokumenty odnalezio-
ne w archiwach diecezji sandomierskiej, 
opactwa w Mogile czy Instytucie Pamięci 
Narodowej. 
 

Publikację “Powrót cystersów do Wą-
chocka w 1951 roku” można kupić w 
sklepiku przy klasztorze lub przez inter-
net. – Warto nabyć tę książkę, bowiem 
nie wydano do tej pory opracowania 
dotyczącego kasaty klasztoru i powroty 
cystersów do Wąchocka – powiedział o. 
Skowron, który był gościem Radia Plus 
Radom. 
 

 
 
Do 1964 roku klasztor w Wąchocku był 
filią opactwa w Mogile. Teraz sam ma 
dwie placówki filialne, w Sulejowie, gdzie 
cystersi prowadzą parafię oraz w Winni-
kach na Pomorzu Zachodnim. Tam 
trzech mnichów wąchockich opiekuje się 
domem rekolekcyjnym. Wąchocka 
wspólnota liczy 28 braci. Cystersi pro-
wadzą parafię, opiekują się klasztorem i 
muzeum, prowadzą też działalność 
rolniczą. 
 

We wspomnienie Ofiarowania Najświęt-
szej Maryi Panny 21 listopada 1951 r., z 
krakowskiej Mogiły przybyli cystersi, aby 
po 132 latach nieobecności na nowo, w 
prastarym wąchockim opactwie podjąć 
życie monastyczne i parafialne. Pierw-
szym przeorem wznowionego klasztoru 
został ojciec dr Augustyn Ciesielski, 
późniejszy opat w Mogile. 
 
Klasztor z Wąchocku uratował biskup 
sandomierski Sotkiewicz, bowiem po 
kasacie car kazał rozebrać obiekty. 
Wówczas stwierdzono, że zachowało się 
wiele elementów romańskich. Podjęto 
starania, aby uratować klasztor. – Mu-
sieliśmy czekać 132 lata na powrót do 
Wąchocka. Pomógł biskup krakowski, 
który zaproponował, aby z Mogiły udała 
się grupa zakonników do Wąchocka – 
opowiada opat Eugeniusz Augustyn. 
 
Początki klasztoru cystersów sięgają 
1179 r. W Wąchocku zachowało się 
bardzo wiele elementów dawnego klasz-
toru – w skrzydle wschodnim armarium 
(skarbiec, gdzie przechowywano m.in. 
księgozbiór), kapitularz, fraternia (sala 
wspólnej pracy), a na piętrze dormito-
rium, w skrzydle refektarz z bogatą 
kamieniarką romańską. W XV w. kościół 
przebudowano w stylu gotyckim. W 
następnym stuleciu dobudowano pałac 
opacki.                 Za: KAI

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

W KOŚCIELE W POLSCE ZAINAUGUROWANO  
DIECEZJALNY ETAP SYNODU BISKUPÓW 
 
W polskich diecezjach, podobnie jak w całym Kościele po-
wszechnym, w niedzielę 17 października zainaugurowano 
diecezjalne etapy XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego 
Synodu Biskupów. W homiliach biskupi wyjaśniali, że do 

uczestnictwa w nim zaproszone są wszystkie środowiska two-
rzące Kościół – parafialne i pozaparafialne, wspólnoty i dusz-
pasterstwa, duchowni i świeccy, zgromadzenia zakonne i oso-
by konsekrowane, wierni zaangażowani i ludzie przeżywający 
kryzys wiary. – Wszyscy ochrzczeni winni w tym uczestniczyć, 
bez prawdziwego uczestnictwa całego Ludu Bożego mówienie 
o komunii będzie tylko pobożnym życzeniem – powiedział w 
Poznaniu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp 
Stanisław Gądecki. 



12-18 października 2021          Biuletyn Tygodniowy CiZ                             42/2021 (661)  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 6 

 
W inauguracjach diecezjalnego etapu XVI Zwyczajnego Zgro-
madzenia Ogólnego Synodu Biskupów uczestniczyli oprócz 
biskupów i duchowieństwa diecezjalnego członkowie męskich i 
żeńskich zgromadzeń zakonnych oraz przedstawiciele wspól-
not i ruchów kościelnych, delegacje wspólnot parafialnych, 
osoby konsekrowane, rodziny, katecheci i młodzież. 
 

 
W trakcie Mszy świętych stosowne dekrety podpisane przez 
ordynariusza diecezji otrzymali członkowie zespołów synodal-
nych, które będą koordynować przebieg synodu w danej diece-
zji. Przedstawiono także osoby kontaktowe dla wszystkich 
środowisk chętnych do zabrania głosu w trakcie tego etapu 
Synodu. W niektórych diecezjach, jak choćby w Ordynariacie 
Polowym, robocze spotkania zespołów synodalnych odbyły się 
tuż po inauguracyjnych Eucharystiach. 
Prawdziwe uczestnictwo Ludu Bożego 
 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita 
poznański zaznaczył, że zaproszone do uczestnictwa w Syno-
dzie są najpierw struktury wspólnego, synodalnego rozeznania, 
jak na przykład parafialne i diecezjalne rady duszpasterskie, 
rady prezbiterów, ruchy, stowarzyszenia, ale nie tylko. 

 
Jak tłumaczył, punktem wyjścia w tym procesie jest chrzest. – 
Z chrztu, który jest źródłem naszego życia duchowego, wypły-
wa równa godność dzieci Bożych, chociaż w różnicy posług i 
charyzmatów. Z tej racji wszyscy ochrzczeni są wezwani do 
uczestnictwa w życiu Kościoła i jego misji. Jeśli w tym procesie 
zabraknie prawdziwego uczestnictwa całego Ludu Bożego, 
mówienie o komunii może pozostać tylko pobożnym życze-
niem. Wszyscy winni w tym uczestniczyć. Wszyscy ochrzczeni” 
– podkreślił abp Gądecki na rozpoczęcie drogi synodalnej w 
archidiecezji poznańskiej. 
 
Wskazał też, że papież Franciszek prosił o dostrzeganie obec-
ności Ducha Świętego w tym procesie. Przekonywał, że 
uczestnicy Synodu są wezwani, by stać się „ekspertami w 
sztuce spotkania” – nie w organizowaniu wydarzeń czy teore-
tycznych rozważań, ale przede wszystkim w poświęcaniu cza-
su na spotkanie z Bogiem. 
 
Etap diecezjalny synodu jest okazją do wspólnego spojrzenia 
na Kościół, który tworzymy w parafiach, dekanatach, wspólno-
tach – w całej diecezji – tłumaczył ełcki biskup pomocniczy 
Adrian Galbas. Ale to także okazja do „postawienia sobie naj-
prostszych z pytań: czy Kościół, który budujemy to ten, do 
budowania którego zaprasza nas Chrystus? Czy Kościół, który 
budujemy to ten, którego wzór znajdujemy w Ewangelii? A jeśli 
nie, albo nie całkiem, to dlaczego i co możemy, co powinniśmy 
i co musimy zrobić, aby uczynić go bardziej ewangelicznym?” – 
pytał. 
 
„Istotą synodu jest słuchać siebie nawzajem w Duchu Świętym. 
Odkładamy na bok kartki z gotowymi przemówieniami, ze spi-
sanymi rozwiązaniami, z postulatami do przegłosowania, z 
dyrektywami i postanowieniami. Pierwsze to słuchać. Słuchać, 
aby usłyszeć. I słuchać, aby wysłuchać. Każdego!” – mówił bp 
Galbas, przekonując, że wszyscy mamy prawo wypowiedzieć 
swoje pragnienia, oczekiwania i zostać wysłuchanym. 

Więcej na: KAI 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

O. MAREK WÓDKA OFMConv 
OTRZYMAŁ FENIKSA 2021 
 
O. dr Marek Wódka OFMConv., adiunkt 
w Instytucie Nauk Socjologicznych KUL, 
otrzymał nagrodę Feniks 2021 za książ-
kę „Stefan Wyszyński. Chrześcijańska 
doktryna społeczna” wydaną nakładem 
Wydawnictwa KUL w roku 2020. Publi-
kacja zawiera tekst skryptu do wykładów 
bp. dr. Stefana Wyszyńskiego z katolic-
kiej nauki społecznej prowadzonych w 
roku akademickim 1947/1948 dla stu-
dentów ekonomii KUL oraz komentarze 
ekspertów, wśród nich prof. Jana Żary-
na, prof. Bożeny Klimczak, prof. Magda-
leny Zdun, ks. prof. Macieja Hułasa i ks. 
prof. Stanisława Fela. Opublikowany 
skrypt stanowi unikalne źródło naukowe 

dotąd nieznane specjalistom z zakresu 
katolickiej nauki społecznej. Istotnym 
walorem publikacji jest edycja krytyczna 
spisanych przez studentów wykładów 
Wyszyńskiego oraz ich wielopłaszczy-
znowa analiza przeprowadzona pod 
kątem historycznym, filozoficzno-
teologicznym, socjologicznym i ekono-
micznym. 
 

 
 

W ramach tegorocznej edycji konkursu o 
Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców 
Katolickich FENIKS wydawcy z całego 
kraju zgłosili ponad 300 tytułów książ-
kowych, publikacji multimedialnych i 
albumów muzycznych. Łącznie w ra-
mach 19 konkursowych kategorii Kapitu-
ła pod przewodnictwem prof. Krzysztofa 
Nareckiego, nagrodziła oraz wyróżniła 
blisko 100 najciekawszych pozycji wy-
dawniczych opublikowanych w 2020 
roku. Nagrody FENIKS przyznane zosta-
ły już po raz 23. 
 
Książka jest dostępna w księgarniach, 
m.in. na www.wydawnictwokul.lublin.pl 
Stefan Wyszyński. Chrześcijańska dok-
tryna społeczna, red. Marek Wódka, 
Stanisław Fel, Wydawnictwo KUL, Lublin 
2020. O. Karol Adamczewski OFMConv 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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SPOTKANIE REKTORÓW WYŻSZYCH SEMINARIÓW. 
INFORMACJA O POWOŁANIACH W 2021 R.  
 
Najwięcej kandydatów do kapłaństwa zgłosiło się w rozpoczy-
nającym się roku akademickim do Wyższych Seminariów Du-
chownych w Tarnowie i Poznaniu, a największą popularnością 
wśród kandydatów do zakonu cieszą się franciszkanie – wynika 
z danych, które przekazał Katolickiej Agencji Informacyjnej ks. 
dr Piotr Kot, przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych 
Seminariów Duchownych. W bieżącym roku formację do ka-
płaństwa rozpoczęło 356 kandydatów, podczas gdy w ubiegłym 
roku ich 441. 
 

 
 
W bieżącym roku formację do kapłaństwa rozpoczęło 356 kan-
dydatów, podczas gdy w ubiegłym roku było ich 441. Jest to 
zatem liczba mniejsza o ok. 20 procent. W seminariach diece-
zjalnych pierwszy rok studiów lub etap propedeutyczny (który 
prowadzi tylko część seminariów) rozpoczyna 242 kleryków, a 
w zakonach formację rozpoczyna 114 kandydatów. 
 
Powołania w diecezjach 
 
Najwięcej kandydatów do kapłaństwa zgłosiło się do semina-
riów duchownych w Tarnowie i Poznaniu – równo po 14 kandy-
datów. Tyle samo kleryków na pierwszym roku jest w Opolu, 
ale trzeba zaznaczyć, że są to kandydaci dla dwóch diecezji: 
opolskiej i gliwickiej. 

 
Na kolejnym miejscu plasuje się seminarium duchowne w Rze-
szowie – 12 kandydatów, w Łodzi – 11. Po 10 kandydatów 
zgłosiło się do seminariów: w Gdańsku, Lublinie, w Warszawie i 
Warszawie-Pradze (do każdego z tych dwóch stołecznych 
seminariów zgłosiło się po 10 osób). 
 
Najmniej nowych powołań (po jednym lub dwóch kandydatach) 
odnotowano w Ełku, Siedlcach, Toruniu, Włocławku i Zamo-
ściu-Lubaczowie. Do czterech Wyższych Seminariów Duchow-
nych w Bydgoszczy, Drohiczynie, Elblągu i Łowiczu nie zgłosił 
się nikt. W sumie do 41 diecezjalnych Wyższych Seminariów 
Duchownych zgłosiło się 242 kandydatów. 
 
Powołania zakonne 
 
Jeśli chodzi o formację w domach zakonnych to trzeba zazna-
czyć, że formacja w kierunku kapłaństwa poprzedzona jest 
postulatem i nowicjatem, bądź czasami także etapem prope-
deutycznym. Dopiero po tych latach przygotowawczych zapada 
decyzja o kontynuowaniu studiów w kierunku święceń kapłań-
skich bądź przyjęciu tylko ślubów wieczystych i pozostania 
bratem zakonnym. 
 
W roku akademickim 2021/2022 najwięcej kandydatów do 
święceń kapłańskich rozpoczęło formację u franciszkanów 
OFM (Zakon Braci Mniejszych) – 18 kandydatów, którzy zgłosili 
się do czterech Wyższych Seminariów Zakonnych OFM (Kra-
ków – 7, Antonianum – 4, Katowice-Panewniki – 4, Wronki – 3). 
Na drugim miejscu znaleźli się dominikanie – 14 kandydatów. 
Na trzecim franciszkanie konwentualni – 10 kandydatów w 
dwóch seminariach: w Krakowie – 4 i w Łodzi – 6. 
 
Kolejne miejsce zajmują: jezuici (z siedzibą seminarium w 
Warszawie, po połączeniu WSD krakowskiego z warszawskim) 
– 8 kandydatów, pallotyni – również 8, a salwatorianie – 7. Do 
Wyższych Seminariów Duchownych karmelitów bosych w Kra-
kowie, misjonarzy św. Wincentego a Paulo, paulinów zgłosiło 
się po 6 kandydatów. 
 
Łącznie formację w zakonach rozpocznie w tym roku 114 kan-
dydatów. Do furt 19 seminariów zakonnych nie zapukał nikt. 

Więcej na: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ŚWIĘTO WROCŁAWSKIEJ 
PROWINCJI BRACI MNIEJSZYCH 

 
Dnia 25 września br. w klasztorze w 
Prudniku-Lesie odbyło się coroczne 
święto naszej Prowincji. Jak w poprzed-
nich latach była to piękna okazja do 
wspólnej modlitwy, dziękczynienia za 
udzielone nam przez Boga łaski, jak 
również odnowienia braterskich więzi. 
 
Centralnym momentem obchodów była 
uroczysta Msza Święta, której przewod-
niczył o. Stanisław Mazgaj OFM, wizyta-
tor generalny naszej prowincji przed 
zbliżającą się kapitułą prowincjalną. 
Słowo Boże skierował do zebranych 
braci o. prowincjał Alan Brzyski OFM, w 
którym przypomniał wszystkim, że praw-

dziwe posłuszeństwo zawsze rodzi się 
ze słuchania. Podkreślił, że apostołowie 
nie rozumieli Jezusa, ponieważ nie 
wsłuchiwali się w Jego słowa i próbowali 
rozumieć Go tylko na swój własny, 
ziemski sposób.  
 

 
 
Inną postawą wyróżniali się natomiast 
patroni prudnickiego sanktuarium – św. 
Józef i bł. Stefan kard. Wyszyński. Te 

dwie postaci, choć żyły w odległych od 
siebie czasach, potrafiły odpowiedzieć 
na Boże wezwanie nawet w najtrudniej-
szych sytuacjach, ponieważ z uwagą 
słuchały, co Bóg ma im do powiedzenia. 
Po zakończonej homilii miało miejsce 
odnowienie ślubów zakonnych i przyrze-
czeń kapłańskich przez tegorocznych 
jubilatów: o. Dawida Zmudę OFM i br. 
Daniela Janika OFM, którzy obchodzili 
jubileusz 25-lecia I profesji zakonnej 
oraz o. Zdzisława Rabajczyka OFM, o. 
Brunona Lewandowskiego OFM, o. 
Lucjana Franka OFM i o. Witolda Pel-
czara OFM, obchodzących jubileusz 25-
lecia święceń kapłańskich. 
 
Po Mszy Świętej bracia udali się na 
dalsze świętowanie do prudnickiego w 
klasztoru na uroczysty obiad. 

 Za: www.franciszkanie.com 
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SYNODALNOŚĆ KOŚCIELNA. NOWE SPOJRZENIE, KTÓRE 
UWZGLĘDNIA PRZESZŁOŚĆ, BY SPOJRZEĆ KU PRZYSZŁOŚCI 

Carlos Garcia Andrade CMF, wystąpienie na 147 Zebrabiu Plenarnym KWPZM (1 część) 
 
Przedstawiamy pierwszą część polskiego tłumaczenia 
wystąpienia klaretyńskiego profesdora z Rzymu Carlosa 
Garcia Andrade, wygłoszonego we wtorek 19 października 
podczas zebrania prze…łozonych zakonów męskich, od-
bywającegp się w Krakowie. Drugą część tego wystąpienia 
zamieścimy za tydzień. 
 
1. Synodalność – słowo-talizman 
 
W dość krótkim czasie w całym Kościele rozpowszechniło się 
swego rodzaju "słowo-talizman", którego wszyscy używają. 
Rzeczownik "synodalność", przymiotnik "synodalny" - to słowa 
należące do dawnej tradycji kościelnej, które w ostatnich wie-
kach były używane prawie wyłącznie w kontekście kanonicz-
nym, a obecnie rozpowszechniają się w bardzo różnych sfe-
rach i mają bardzo różne, trudne do zdefiniowania znaczenia1. 
 
Pole semantyczne jest tak szerokie, że precyzyjne określenie 
jego znaczenia staje się prawdziwie karkołomnym przedsię-
wzięciem. Niektóre interpretacje gromadzą wokół tego terminu 
bardzo pozytywne i być może nadmierne oczekiwania oraz 
domagają się zdecydowanego wprowadzenia synodalności w 
życie kościelne. Inni z kolei wyrażają postawę nieufności, wy-
kazując wyraźną niechęć do tego rodzaju zmian.  
W historii Kościoła nie brakowało zresztą prób organizowania 
życia Kościoła pod kierunkiem swoistego demokratycznego 
parlamentaryzmu, co przyniosło sporo szkód (por. koncylia-
ryzm, kryzys reformacji, kryzys po Vaticanum II). Oznacza to, 
jak sądzę, że potrzebne jest rozeznanie, czy dążenie to jest 
jedynie powtarzającym się przejawem tendencji, które w demo-
kracji obywatelskiej szukają drogi do homogenizacji wiary 
chrześcijańskiej i społeczeństwa zachodniego, czy też kryje się 
pod nim znak czasu, wezwanie Boga, które należy zrozumieć i 
przyjąć.  
 
2. Wprowadzenie: rozumienie kontekstów 
 
Być może najlepszym sposobem zrozumienia tej rozbieżności 
znaczeń dotyczących synodalności jest próba rozróżnienia 
różnych kontekstów, w których jest ona prezentowana. 
 
2.1) Kontekst biblijny/historyczny 
 
Synodos to greckie słowo oznaczające "chodzenie razem". 
Logicznie rzecz biorąc, istnieją tu wyraźne związki z wiarą. Już 

 
1 W każdym razie są one bardzo liczne. W ostatnim numerze czasopi-
sma Confer, wydawanego przez Zakonników Hiszpanii, w numerze 
poświęconym synodalności, pierwszy autor, Santiago Madrigal SJ 
zbiera wstępną i prowizoryczną bibliografię, według której w ciągu 
ostatnich kilku lat opublikowano ponad 18 książek i ponad 25 artyku-
łów na ten temat, wyłącznie w języku hiszpańskim i włoskim, oprócz 
10 dokumentów Magisterium, które odnoszą się do tego tematu. 

w przypadku Abrahama i Mojżesza doświadczenie Boga jest 
związane z wędrówką: "Opuść swoją ziemię i idź tam, gdzie ci 
wskażę" (Rdz 12, 1) - mówi Jahwe do Abrahama; w przypadku 
Mojżesza Przymierze dokonuje się pośród wędrówki przez 
pustynię. Izrael przeżywał wiarę jako lud w drodze, a dialog z 
Bogiem miał zawsze wymiar "razem". 
 
Także w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich, nasza 
wiara jest wielokrotnie określana jako "droga" (Dz 9,2; 18,25-
26; 19,9; 19,23; 22,4), a wśród pierwszych chrześcijan proble-
my były rozwiązywane wspólnie, w formie synodalnej (wystar-
czy pomyśleć o Soborze Jerozolimskim). Również w czasach 
Ojców Kościoła wiele synodów i soborów odgrywało decydują-
cą rolę. Św. Jan Chryzostom mówił, że Kościół i Synod są 
synonimami2, ponieważ, jak mówi papież Franciszek, "Kościół 
nie jest niczym innym, jak 'wspólnym' kroczeniem trzody Bożej 
po drogach historii, spotykając Chrystusa Pana"3. 
 
2.2) Kontekst prawny 
 
W ostatnich wiekach kontekst tego pojęcia stał się czysto 
prawniczy. Synodalność odnosiła się do pewnych struktur kon-
sultacji kościelnej, ustanowionych przez prawo kanoniczne, 
chociaż po Trydencie ich charakter konsultacyjny wydaje się 
być zredukowany; były one używane przede wszystkim do 
wprowadzania w życie norm trydenckich.  
 
W tym kontekście pierwsze rozumienie synodalności mogłoby 
oznaczać zamiar papieża Franciszka wprowadzenia w życie 
zalecenia Soboru Watykańskiego II, który nakłaniał do wpro-
wadzenia i częstszego używania tych struktur konsultacyjnych: 
synodów diecezjalnych, synodów prowincjalnych, diecezjalnych 
rad duszpasterskich, środków obecnych w prawie kanonicz-
nym, które miały przywrócić Kościołowi charakter dialogu kon-
sultacyjnego (Christus Dominus 36). Do nich należy dodać 
ustanowienie Synodu Biskupów przez Pawła VI na mocy motu 
proprio Apostolica sollicitudo (15.09.1965). 
 
Nowość polega na tym, że papież Franciszek nie wyraził jedy-
nie mglistego życzenia w tym względzie, wręcz przeciwnie, jest 
w pełni gotowy do natychmiastowego wprowadzenia tych 
zmian, w które zaangażowany jest również Synod Biskupów. 
Wystarczy przeczytać Konstytucję apostolską Episcopalis 
communio (15 września 2018 r.), aby zrozumieć szczegółową 
reformę Synodu z poszczególnymi zgromadzeniami; albo prze-
czytać, jak zmodyfikowano programowanie następnego Syno-
du Biskupów, poświęconego synodalności eklezjalnej (trzy 
zgromadzenia, z Synodem przesuniętym na rok 2023). Celem 
jest, aby konsultacje dotarły do wszystkich i aby Synod otrzy-

 
2 Por. Jan Chryzostom, Explicatio in Ps. 149 (PG 55, 493)  
3 Franciszek, Przemówienie do Synodu Biskupów z okazji 50. roczni-
cy jego ustanowienia (17/październik/2015).   
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mał na koniec materiał (Instrumentum laboris 1 i 2), który jest 
wyrazem całego Ludu Bożego. 
 
2.3) Kontekst reformy kościelnej 
 
Byłoby absurdem nie powiązać propozycji synodalnej z projek-
tem reformy papieża Franciszka. Wyraźnie stwierdza on, że 
"droga synodalności jest drogą, której Bóg oczekuje od Kościo-
ła trzeciego tysiąclecia"4. W duchu jego Listu apostolskiego 
"Evangelii Gaudium" najbardziej ewidentne propozycje są bez-
pośrednio związane z propozycją synodalności: włączyć cały 
Lud Boży w nowy etap ewangelizacji, który jest naznaczony 
Kościołem wychodzącym, który nie patrzy już na siebie i na 
własne potrzeby, ale wychodzi, aby uczynić siebie towarzy-
szem drogi, otwartym na komunię i dialog ze wszystkimi, po-
nieważ umie rozpoznać oblicze Chrystusa w drugim człowieku. 
Jest to projekt, który ma na celu przywrócenie tych aspektów 
teologii soborowej, które od dłuższego czasu były w sytuacji 
„stand by”. Dlatego też Międzynarodowa Komisja Teologiczna 
ma rację, gdy stwierdza: "urzeczywistnienie Kościoła synodal-
nego jest nieodzownym warunkiem nowego impulsu misyjnego, 
który obejmie cały Lud Boży"5. 
 

 
O. Carlos Garcia Andrade CMF wraz z tłumaczem Ks. Zenonem Hanasem SAC 

 
O ile Sobór Watykański II natychmiast wprowadził na scenę 
eklezjologię komunii, to trzeba też powiedzieć, że kryzys po 
Soborze zdołał zbytnio zablokować możliwość rozwoju nowych 
pojęć, które zrodziły się właśnie po to, by nadać kształt tej 
eklezjologii: wszyscy są powołani do świętości, fundamentalna 
równość wszystkich dzieci Bożych, udział wszystkich 
ochrzczonych w "munus" Chrystusa (proroka, kapłana, króla), 
zaangażowanie i udział całego ludu Bożego w życiu i misji 
Kościoła. Wszyscy są aktywnymi podmiotami ewangelizacji, z 
racji chrztu i jednocześnie z racji "sensus fidelium", czyli nieo-
mylności Ludu Bożego (LG 12). Taka jest owa słynna nieomyl-
ność "in credendo". 
 
Można więc powiedzieć, że rozwój synodalności jest bezpo-
średnio związany z projektem reformy eklezjalnej papieża 
Franciszka. Także w wielu innych aspektach: akcentowania 
koncepcji Kościoła jako Ludu Bożego i roli biskupa w nim, kiedy 
stwierdza, że "synodalność, jako wymiar konstytutywny Kościo-
ła, oferuje nam najbardziej adekwatne ramy interpretacyjne dla 
zrozumienia znaczenia posługi hierarchicznej"6. W ten sposób 
dochodzimy do najmocniejszych koncepcji, jakie papież Fran-
ciszek przedstawił na temat posługiwania: koncepcji "odwróco-
nej piramidy"7, która obala klasyczne piramidalne rozumienie 

 
4 Przemówienie do Synodu Biskupów … dz. cyt. 
5 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodalność w życiu i 
misji Kościoła (2/03/2018) n.9.  
6 Przemówienie do Synodu Biskupów … dz. cyt. 
7 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodalność… dz. cyt.  n. 
57. 

władzy w Kościele, aby na pierwszy plan wysunąć powołanie 
posługi do bycia sługami wszystkich wiernych, zbliżając je do 
Ewangelii; koncepcji współ-istotności zasady hierarchicznej i 
zasady charyzmatycznej w Kościele (List Iuvenescit Ecclesia). 
Chodzi o przezwyciężenie sztywnego podziału na Ecclesia 
docens i Ecclesia discens. Chodzi też o odkrycie wielkiej intuicji 
Pawła VI na temat odczytywania "znaków czasu", aby zrozu-
mieć drogę, którą Bóg wskazuje Kościołowi pośród historii. 
 
2.4) Kontekst podejrzeń 
 
Nie wszyscy widzą to wezwanie do synodalności bez oporów. 
Być może obawiają się oni zbyt parlamentarystycznego dryfu 
tej propozycji. Niektóre wypowiedzi Papieża mogą do tego 
prowadzić, jak na przykład te, gdy stwierdza: "Dzisiaj (...) czu-
jemy wyzwanie, aby odkryć i przekazać 'mistykę' życia razem, 
mieszania się, spotykania się, brania się w ramiona, wspierania 
się, uczestniczenia w tym nieco chaotycznym przypływie, który 
można przekształcić w prawdziwe doświadczenie braterstwa, 
solidarnej karawany, świętej pielgrzymki" (EG nr 87). Nie trzeba 
być geniuszem hermeneutyki, aby zrozumieć, że to, co opisują 
słowa papieża Franciszka, nie jest formą przeprowadzenia 
konsultacji synodalnej, która jest dobrze sprecyzowana, z całą 
powagą i szczegółami procedury w Episcopalis Communio. 
Tymi słowami papież przedstawia radość chrześcijańskiego 
doświadczenia "communio", przeżywanego przez całość ekle-
zjalną.  
 
Z drugiej strony, nie wydaje się słuszne sprowadzanie nieufno-
ści okazywanej przez niektórych do zwykłych uprzedzeń czy 
nieuzasadnionych obaw. Reakcja, która miała miejsce w Niem-
czech, gdzie tak zwani "postępowi katolicy" zapoczątkowali 
Drogę Synodalną, która wydaje się bardziej zorientowana na 
demokratyczną rewizję pewnych delikatnych punktów moralno-
ści i dyscypliny sakramentalnej, z żądaniem decydowania o 
sprawach przez bezpośrednią większość, odbierając ostatecz-
ną decyzję hierarchii (praktycznie w stylu koncyliarystycznym), 
wydaje się na tyle poważna, że zasłużyła na list papieża Fran-
ciszka "do Ludu Bożego, który jest w drodze w Niemczech" 
(29/06/2019). Zwłaszcza, że niektórzy z niemieckich biskupów 
wydają się popierać tę inicjatywę. 
 
Słuszne wydaje się pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Co 
zmieniło się dzisiaj w porównaniu z ogromnymi oczekiwaniami, 
które istniały bezpośrednio po Soborze? Jeśli wydaje się, że 
roszczeniem leżącym u podstaw projektu synodalnego jest 
ponowne zaproponowanie, w innych terminach, wezwania do 
komunii sformułowanego przez Sobór Watykański II, to powin-
na istnieć ku temu jakaś inna podstawa. Czy dzisiaj jest może 
większy entuzjazm? Czy nastawienie się zmieniło? Co może 
zagwarantować, że nie powtórzymy błędu, który przysporzył 
nam tyle cierpienia? Innymi słowy, czy istnieją jakieś realne 
znaki, które skłaniałyby do myślenia o synodalności jako o 
prawdziwym znaku czasu?  
 

DRUGA CZĘŚĆ REFLEKSJI: 
Niespokojna historia 

 
Można by teraz kontynuować wystąpienie, omawiając bardziej 
szczegółowo każdy z aspektów, o których wspomnieliśmy, 
pokazując, w jakim sensie można je rozumieć jako znak czasu. 
Byłoby to jednak powtarzanie już wykonanej pracy. Wspaniały 
dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej ds. Synodal-
ności z 2018 r., wspomniany już wcześniej, dostępny w Inter-
necie w 8 językach, był poświęcony starannemu i szczegóło-
wemu wyjaśnieniu tych soborowych aspektów teologicznych, 
które w wezwaniu do synodalności mają być podjęte. I zrobił to 
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w doskonałej formie. Z uczciwymi analizami i wyważonymi 
stanowiskami. Dlatego wydawało mi się, że być może ciekaw-
sze będzie zagłębienie się w głębszy kontekst, który nie zaw-
sze jest rozumiany.  
 
3. W stronę duchowych korzeni 
 
3.1) Objawy 
 
Spójrzmy na niektóre sformułowania papieża Franciszka, jak 
np. z listu do Kościoła w Niemczech: "synodalność zakłada i 
wymaga działania Ducha Świętego", inne z przemówienia na 
temat Synodu: "To, czego Pan od nas żąda, w pewnym sensie 
zawiera się już w słowie 'Synod'. Chodzić razem - świeccy, 
pasterze, Biskup Rzymu - to koncepcja łatwa do wyrażenia 
słowami, ale nie tak łatwa do zastosowania w praktyce".  
 
Te sformułowania są jak symptomy sugerujące, że wezwanie 
do synodalności wskazuje na głębszy wymiar, który jeszcze się 
nie ujawnił, i uderzające jest to, że niektórzy oczekują, że po 
nawróceniu synodalnym nastąpi również duchowe nawrócenie. 
Wewnętrzna zmiana zdolna do nawracania ludzi. Nawrócenie 
duchowe i duszpasterskie, które należy rozważyć.  
 
Podobnie mówił Kardynał Bassetti: "Synodalność nie jest ze-
wnętrznym strojem. Ma ono tajemnicze znaczenie, zawarte w 
tym małym przyimku: syn, razem. Jest to owoc i warunek przyj-
ścia Ducha Świętego, który kocha jedność i zgodę. Synodal-
ność jest zewnętrzną formą, jaką tajemnica communio przybie-
ra w życiu Kościoła: chrześcijanie są synodalni, to znaczy są 
"towarzyszami podróży", nosicielami Boga, nosicielami świąty-
ni, nosicielami Chrystusa i Ducha, według wyrażenia św. Igna-
cego z Antiochii”8.  
 
B. Leahy, irlandzki biskup Limerick: "Proponując nam tę drogę 
synodalności, Papież daje wyraz wezwaniu Ducha Świętego, 
który wzywa nas z jednej strony do osobistego nawrócenia w 
sferze duchowości, a z drugiej do nawrócenia duszpasterskie-
go, które doprowadzi nas do stylu synodalnego, również mają-
cego korzenie duchowe. (...) nawrócenie w sposobie odnosze-
nia się do Boga i do siebie nawzajem"9. Pojawiają się pojęcia: 
"forma misteryjna", "nosiciele Chrystusa i Ducha", "nawrócenie 
osobiste i duszpasterskie". O czym tu mówimy? 
 
Uważam, że tego typu wypowiedzi oznaczają, że w synodalno-
ści chodzi o coś większego. Nie jest przypadkiem, że papież 
Franciszek przedstawił to wspólne chodzenie jako "mistykę my" 
(mistica del noi), "mistykę spotkania" z głębokimi odniesieniami 
duchowymi (por. EG. nr 87-91). Jeszcze jaśniej wyraża się, gdy 
zaprasza zakonników właśnie w takich słowach: "Żyj mistyką 
spotkania. Chodzi o  "zdolność do odczuwania, do słuchania 
innych ludzi". Zdolność do wspólnego poszukiwania drogi, 
metody, pozwalając, by oświecała was relacja miłości, jaka 
zachodzi między trzema Osobami Boskimi, będąca wzorem 
każdej relacji międzyludzkiej "10 (EG. 87 i 272).  
 
3.2) Interpretacja: Właściwe określenie celu 
 
Co mam na myśli? Po co mówić o "mistycyzmie"? Wydaje mi 
się, że głównym celem synodalnego impulsu nie jest znalezie-

 
8 Przemówienie na rozpoczęcie obrad Rady Stałej Konferencji Epi-
skopatu Włoch Rzym 1/04/2019. 
9 B. Leahy, Sinodo, Chiesa e Spiritualità, w: Ekklesia n. 4 (2019) 
s.13. 
10 List do osób konsekrowanych na rozpoczęcie Roku Życia Konse-
krowanego, (listopad 2014), I, 2.  

nie nowej metody konsultacji. Celem jest zwrócenie doświad-
czeniu wspólnoty kościelnej tego, co zostało jej odebrane na 
przestrzeni wieków. Aby zatem zrozumieć zakres propozycji 
dotyczącej synodalności, należy prześledzić znaczenie komunii 
i jej rozwój w historii Kościoła. 
 
a) Pierwotnym doświadczeniem, jakie przeżyli apostołowie po 
Wielkanocy, a które miało decydujące znaczenie dla narodzin 
Kościoła wraz z Zesłaniem Ducha Świętego, było doświadcze-
nie obecności Zmartwychwstałego Pana pośród nich. Do-
świadczenie objawień. Doświadczenie wspólnoty. Od razu 
zrozumieli, że ten sam Jezus, który szedł z nimi ulicami Galilei, 
nauczając, uzdrawiając i prowadząc wszystkich, był obecny 
wśród nich, po Wielkanocy, może w nowy, duchowy sposób, 
ale bardzo realny, jeśli byli zjednoczeni, jeśli istniała między 
nimi wzajemna miłość. A po Zesłaniu Ducha Świętego to wła-
śnie powtarzające się doświadczenie wyznaczyło drogę ewan-
gelizacji kościelnej, którą razem, pod przewodnictwem Ducha 
Świętego, przebyli.  
 
Tak więc, poza czynnikami socjologicznymi (wspierająca się 
wspólnota była potrzebna, aby oprzeć się opozycji środowiska), 
czy historycznymi (chrześcijanie czuli się spadkobiercami pro-
roczej obietnicy dla Izraela o powszechnym wylaniu Ducha), 
istniał czysto duchowy powód, dla którego wspólnota była tak 
centralna we wczesnych dniach Kościoła. Formuła "Jedno 
serce, jedna dusza" nie była ideałem do osiągnięcia; była 
prawdziwym doświadczeniem. 
 
Wśród nich sprawdziła się obietnica Jezusa: "Gdzie są dwaj lub 
więcej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18, 
20). I to doświadczenie zostało potwierdzone przez niektórych 
założycieli bardziej wspólnotowego życia konsekrowanego na 
Wschodzie (Bazyli, Pachomiusz), a także przez niektórych 
założycieli i założycielki na Zachodzie, którzy mieli podobne 
doświadczenie na początku, ze swoimi pierwszymi towarzy-
szami. Nawet jeśli później, na skutek przepisów kanonicznych, 
te duchowe wydarzenia pozostały w cieniu. 
 
b) Fakty – przedwczesne zniknięcie. Rzeczywistość wspólnoty 
niestety zbyt szybko zanika w Kościele zachodnim. W końcu 
IV-V w. życie wspólnotowe rozmyło się aż do zaniku. Częścio-
wo z powodu stopniowego umacniania się hierarchii kościelnej, 
częściowo z powodu faktu, że Kościół, stając się oficjalną reli-
gią cesarstwa, stopniowo porzucił organizację wspólnotową i 
przyjął lokalną, geograficzną organizację diecezjalną, którą 
cesarz Dioklecjan ustanowił dla całego cesarstwa. I wydaje się, 
że było to przejście bezproblemowe. Oznacza to najprawdopo-
dobniej, że w tym czasie zanikł już bardziej duchowy wymiar 
wspólnoty. Rzeczywistość wspólnotowa pozostała tylko wśród 
osób konsekrowanych, ale już nie jako ideał duchowy do osią-
gnięcia. Raczej jako bardziej efektywny sposób na zorganizo-
wanie życia. Utrata duchowego wymiaru wspólnoty może być 
pierwszym osłabieniem.  
 
4. Wydarzenia historyczne i różne "cięcia” 
 
Kilka późniejszych procesów zbiegnie się w czasie i doprowa-
dzi do tego stopniowego osłabienia i wycinania wymiaru wspól-
notowego w doświadczeniu Kościoła. 
 
4.1) Kultura grecko-rzymska i jej ograniczenia  
 
Kiedy wiara chrześcijańska wychodzi z łona kultury żydowskiej, 
musi prowadzić dialog z kulturą, która nie ceni wymiaru wspól-
notowego. Dla kultury grecko-rzymskiej, hellenistycznej, liczyło 
się przede wszystkim to, co uniwersalne i to, co indywidualne. 
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Są to abstrakcyjne istotności; a jedynym miejscem, gdzie one 
rzeczywiście istnieją są indywidua. Z powodu dualistycznej 
wizji tej kultury niektóre centralne elementy wiary (np. boska 
różnorodność, stworzenie, wcielenie) miały poważne trudności 
ze znalezieniem zaakceptowania. Dlatego instancje pośredni-
czące (Przymierze, Lud, wspólnota) zostały zaniedbane. Nie 
były to dla nich kategorie, które wyrażały wymiar religijny. 
 
Była to kultura zbyt naznaczona metafizyką substancji (która 
promuje subsystencję, samowystarczalność) i z tego powodu 
traktowała ona relacje między rzeczami - i między ludźmi - jako 
coś przypadkowego, bez wagi, bez znaczenia. W ten sposób, 
nawet jeśli ta kultura dobrze łączy się ze stoicką ascetyką (in-
dywidualne dążenie do cnoty), to staje się ona niezdolna do 
nadania przykazaniu wzajemnej miłości centralnej wartości, na 
jaką ona zasługuje, i nie pozostawia miejsca ani uznania waż-
kości dla chrześcijańskiej idei wspólnoty. Jest to drugi etap 
„przycinania”.  
 
4.2) Trójca Przenajświętsza rozłączona 
 
Z drugiej strony, kryzys spowodowany arianizmem i herezją 
Macedoniusza zaprzeczającą boskiej naturze Syna i Ducha 
Świętego wywołał problematyczny efekt: Aby nie można już 
było kwestionować boskości Osób Boskich (pamiętajmy, że w 
ramach greckiego dualizmu trudno było uznać wielość w Bo-
gu), zerwano wszelkie powiązania między Osobami Trójcy 
Świętej  a stworzeniem i zbawieniem, nawet te, które były do-
brze obecne w Biblii, a Osoby Boskie pozostały zamknięte w 
złotej klatce Transcendencji, gdzie pozostały nieosiągalne. Jak 
to się często mówi, jeśli chce się uniknąć złapania ryby w grube 
sieci rybaka, najbezpieczniej jest wyciągnąć ją z wody i zosta-
wić na brzegu. Ryba nie zostaje złowiona, ale i tak umiera. Być 
może coś podobnego działo się z przesłaniem trynitarnym 
przez 16 wieków. To doprowadziło do powstania zasady teolo-
gicznej, która wywarła silny wpływ na całą historię Kościoła. 
Wg tej zasady Bóg w odniesieniu do stworzenia i zbawienia 
działa zawsze jako Bóg Jedyny, a nie jako Trójca Święta, dla-
tego nie jest możliwe rozróżnienie Osób w ich działaniu. Dzia-
łanie Boga "ad extra" jest zawsze jednorodne, z jednej Boskiej 
istoty, a nie z Osób. To oderwało wymiar wspólnoty chrześci-
jańskiej od jej boskiego korzenia i jej trynitarnego celu. Rze-
czywistość wspólnotowa nie odgrywa już pierwotnej roli du-
chowej, jaką odgrywała wcześniej i zostaje zredukowana do 
prostej formy organizacyjnej. W ten sposób zagubiona zostaje 
duchowa intuicja, która ożywiała to, co najlepsze w dziedzic-
twie żydowskim (przymierze Boga ze swoim ludem), czy to, co 
najlepsze w tradycji chrześcijańskiej (wezwanie do uczestnic-
twa w samym życiu trynitarnym). Tak więc aż do Soboru Waty-
kańskiego II, a zwłaszcza do Adhortacji Apostolskiej Vita Con-
secrata, nie zdecydowano się, aby porzucić te archeologiczne 
znalezisko teologii i więcej o nim nie mówić. To jest trzecie 
“cięcie”.  
 
4.3) Zniknięcie wspólnoty. Chrześcijaństwo jako religia Imperium 
 
W ten sposób wymiar wspólnotowy stopniowo zanikał i przez 
wiele wieków nie miał już takiego znaczenia, jakie miał w pier-
wotnym Kościele. Nawet w przypadku zakonników, którzy jako 
jedyni utrzymywali życie wspólnotowe, nie miało ono dla nich 
specjalnego znaczenia duchowego. Ktoś dobrze to ujął: "mnisi 
zaczęli mieszkać razem, aby być bardziej samotni" (tzn. aby 
mieć więcej wolnego czasu, który mogliby poświęcić na poszu-
kiwanie Boga w samotności). Te "narodziny" życia urzędowego 
miały również owoce wspólnotowe, które należy odnotować: 
prezbiterzy i biskupi stali się urzędnikami cesarstwa, wykonują-
cymi misje w służbie cesarza (zbieranie podatków i ceł), a 

różne hierarchie, które istniały wśród kapłanów pogańskich, 
zostały rozszerzone na chrześcijańskich ministrów. Podstawo-
wa jedność między powołaniami chrześcijańskimi rozpada się 
na różne stopnie i poziomy pochodzenia pogańskiego. Jest to 
początek trudnej koegzystencji władzy cywilnej i kościelnej, 
która trwała przez wiele wieków. To jest czwarte „przycinanie”.  
 
4.4) Kryzys reformacji 
 
Wraz z decyzją Kościoła katolickiego o ograniczeniu dostępu 
do Słowa Bożego tylko dla ekspertów, jedyne świadectwo stylu 
życia, jakiego Bóg pragnął dla swojego Kościoła, pozostało 
ukryte za murem języka łacińskiego. Wraz z trydenckim wybo-
rem idei Kościoła jako "doskonałego społeczeństwa" opartego 
na koncepcji autorytetu, każda forma życia chrześcijańskiego, 
która podkreślała wymiar wspólnotowy, była postrzegana z 
rezerwą i podejrzewana o infiltrację protestancką. 
 
W ten sposób, począwszy od Trydentu, rozpowszechniła się 
wizja Kościoła, nad której pochodzeniem możemy dyskutować, 
ale która nie wydaje się zbyt ewangeliczna. Możemy ją znaleźć 
z tekście Piusa X z 1906 r.: "Pismo Święte uczy nas, a tradycja 
Ojców potwierdza, że (...) Kościół jest ze swej natury społe-
czeństwem nierównym, to znaczy społeczeństwem złożonym z 
dwóch kategorii osób: pasterzy i trzody, tych, którzy zajmują 
miejsce wśród hierarchii i tłumu wiernych. A kategorie te są tak 
wyraźnie od siebie oddzielone, że tylko w ciele pastoralnym 
znajduje się prawo i władza (...) konieczne do promowania i 
kierowania wszystkich członków ku celom społecznym tego 
społeczeństwa; i że tłum nie ma innego obowiązku, jak tylko 
pozwolić się prowadzić i naśladować swoich pasterzy jako 
potulna trzoda"11. Wizja Kościoła, w którym wspólnota kieruje 
się przede wszystkim normami prawa kanonicznego, które 
ustanawiają obowiązki i prawa. Można dyskutować nad pocho-
dzeniem tego modelu Kościoła, ale jest oczywiste, że nie jest 
on zbyt ewangeliczny.  
 
4.5) Kryzys po Soborze Watykańskim II 
 
Wreszcie faktem najbardziej zaskakującym, ale może właśnie 
dlatego najbardziej znaczącym w tym, co zamierzam powie-
dzieć, był kryzys po Soborze Watykańskim II, który bezpośred-
nio dotyczy wspólnotowego wymiaru wiary. Kiedy istniały już 
wszystkie warunki do triumfu wspólnoty (odnowa znaczenia 
Słowa Bożego, pragnienie przezwyciężenia wspólnego stylu 
życia, który był bardziej podobnego do uniformizmu koszar niż 
do prawdziwej wspólnoty braci i sióstr, otwartość na dialog, 
która wydawała się nie do zatrzymania), nastąpił straszliwy 
kryzys, który spowodował odejście tysięcy zakonników i zablo-
kował wszelkie perspektywy. Konieczne jest zrozumienie, co 
się stało.  
 
Jeśli propozycja soborowa nie znalazła przełożenia na prakty-
kę, to z konkretnego powodu. Kiedy Sobór Watykański II 
wprowadził pojęcie komunii jako główną oś rozumienia Kościo-
ła, nie było ono zbyt obecne w życiu Kościoła. Oczywiście, 
obowiązywała idea komunii wertykalnej, to znaczy, że każda 
rzeczywistość i instytucja Kościoła musiała być zaakceptowana 
przez władzę kościelną i mieć jej przyzwolenie. Ale ta komunia 
była rozumiana raczej jako posłuszeństwo. Na płaszczyźnie 
horyzontalnej komunia raczej nie istniała. Pomiędzy instytu-
cjami, zakonami, zgromadzeniami, powołaniami było więcej 
nieufności, zazdrości, dystansu i obojętności niż współpracy 
czy komunii. Ponadto propozycja soborowa pojawiła się w 
czasie, gdy teologia prawdziwej chrześcijańskiej idei komunii 

 
11 Pius X, Lettera enciclica «Vehementer Nos» n. 19-20.  
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nie była jeszcze rozwinięta (teologia trynitarna odrodziła się i 
rozwinęła później, w latach osiemdziesiątych). Nie było jeszcze 
nawet duchowości komunii (którą zapoczątkuje św. Jan Paweł 
II w "Novo Millennio Ineunte" w 2001 r.), ani doświadczenia 
przeżywania komunii (komunia otwierała sobie drogę w ru-
chach i niektórych nowych wspólnotach, ale powoli i z trudem). 
 
Dlatego też ci, którzy otrzymali propozycję Soboru, byli nią 
nieco zaskoczeni. Czym była ta komunia? Nie można jej było 
znaleźć w Kościele, więc szukano jej na zewnątrz, w społe-
czeństwie obywatelskim, błędnie interpretując komunię według 
parametrów demokracji obywatelskiej. Nie chodzi o to, że war-
tości demokratyczne są dalekie od komunii kościelnej. Ale 
komunia kościelna jest czymś zupełnie innym. I, być może nie 
zdając sobie z tego sprawy, wnieśli do Kościoła także cały 
balast, jaki niesie ze sobą demokracja polityczna. Wystarczy 
wrócić myślami do lat buntu, żądań, propozycji niemożliwych 
do zrealizowania, protestów przeciwko wszystkiemu i wszyst-
kim, by zrozumieć, o czym mówię. W ten sposób można wyja-
śnić wiele błędów popełnionych po Soborze. 
 
4.6) Podsumowanie i perspektywy. Powrót do przyszłości. 
 
Teraz lepiej można rozumieć, dlaczego powiedziałem, że mu-
simy zwrócić wspólnocie chrześcijańskiej to, co zostało jej 
odebrane. Wspólnota chrześcijańska, aby mogła być zrozu-
miana, musi przede wszystkim odzyskać swój wymiar ducho-
wy, zasięg kulturowy, korzenie trynitarne, podstawę biblijną i 
źródło teologiczne. A następnie poddać się ewaluacji.  
 
Jeśli myślę, że synodalność może być nową szansą, to właśnie 
dlatego, że mamy już teologię trynitarną, która pozwala nam 
rozwijać naszą własną ideę komunii bez czerpania z innych 
źródeł; duchowość komunii została już zapoczątkowana przez 
św. Jana Pawła II jako wielkie wyzwanie dla Kościoła w trzecim 
tysiącleciu (nawet jeśli na razie kościelna recepcja tej ducho-
wości jest bardzo ograniczona). Rozwinęły się liczne dynamiki 
komunii, które pozwalają wzbogacić propozycję o nowe niuan-
se. Można teraz zaproponować specyficznie chrześcijański 
sposób przeżywania komunii i możemy odejść od demokra-
tycznego redukcjonizmu.  
 
Brakuje jeszcze znaków, które otwierają powrót do przeszłości i 
wprowadzają w przyszłość. 

➢ Znaki zewnętrzne: Rozwój nauki (np. fizyka atomowa, eko-
logia, psychologia) nie tylko przezwyciężył klasyczną metafizy-
kę substancji jako przestarzałą, lecz także kieruje nas do uwy-
puklenia energii i sił, skupisk molekularnych, równowagi, która 
czyni biosystem trwałym, relacji międzyludzkich, które kształtu-
ją życie człowieka. Nauka kieruje nas do relacji. Jak w teologii 
trynitarnej. Z punktu widzenia społecznego, globalizacja i sze-
rzący się pluralizm zmuszają nas do łączenia jedności i różno-
rodności. Po pierwsze dlatego, że istnieje współzależność, 
wszyscy jesteśmy zależni od wszystkich; po drugie dlatego, że 
musimy połączyć jedność i różnorodność. Ale nie wszystkie 
sposoby są użyteczne. Jedność musi szanować różne osobli-
wości, unikając wszelkiej uniformizacji. Różnorodność musi 
wyrażać się swobodnie. Być może tylko model trynitarny jest w 
stanie rozjaśnić te kontrasty.  
 
➢ Znaki wewnętrzne: przez wieki Kościół wypełniał swoją 
misję, znajdując oparcie w podstawach naturalnej religijności. 
Powołania chrześcijańskie były przyjmowane "a priori". 
Wszystko opierało się na uznanej społecznej funkcji religii. Ale 
kiedy to społeczne rusztowanie zniknęło, wraz z redukcją religii 
do sfery prywatnej i sekularyzacją społeczeństwa, musimy 
znaleźć inne społeczne oparcie dla wiernych i dla powołań 
chrześcijańskich; po nadużyciach seksualnych musimy znaleźć 
inną wiarygodność dla naszej misji, w istocie musimy szukać 
nowej formy instytucjonalnej obecności wiary w społeczeństwie 
świeckim. Co więcej, mamy poważne trudności z pobudzaniem 
w tej kulturze do osobistego spotkania z Panem wielu wiernych 
i tych, którzy rozpoczynają swoją drogę w wierze. Klasyczne 
środki, jakimi są modlitwa i sakramenty, są środkami trudnymi, 
zbyt wymagającymi, aby umożliwić dostęp do spotkania z Bo-
giem. Ale jeśli katecheza nie pozwala na osobiste spotkanie z 
Panem, to jaki z niej pożytek? 
 
Z tego powodu wydaje się, że komunia według modelu trynitar-
nego jest najwłaściwszą odpowiedzią na wiele z tych wyzwań. 
Potrafi łączyć jedność i różnorodność, szanując obie te rze-
czywistości. Potrafi na nowo zaproponować Kościołowi ducho-
wy wymiar wspólnoty chrześcijańskiej (a nie tylko jej organiza-
cyjną skuteczność); potrafi zaproponować dynamikę propono-
waną przez Trójcę Świętą dla chrześcijańskiej komunii; potrafi 
znaleźć swój fundament w Słowie Bożym, a także zaoferować 
coraz bardziej oddalającemu się społeczeństwu wiary osobiste 
spotkanie z Chrystusem. Tłumaczenie ks. Zenon Hanas SAC 

 
 
 

 
 

  Wiadomości ze świata 
 
 

 
 

PAPIESKIE ORĘDZIE NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 
 
W Światowy Dzień Misyjny, obchodzony 
co roku w przedostatnią niedzielę paź-
dziernika, z wdzięcznością wspominamy 
wszystkie osoby, które swoim świadec-
twem życia pomagają nam odnowić 
nasze zobowiązanie chrzcielne do bycia 
hojnymi i radosnymi apostołami Ewan-
gelii – napisał papież Franciszek w Orę-
dziu na Światowy Dzień Misyjny, który w 
tym roku będziemy obchodzić 24 paź-
dziernika. Tematem Orędzia są słowa 
zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: 
„Nie możemy nie mówić tego, cośmy 
widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20). 

 
 
Franciszek odwołuje się do doświadczeń 
pierwszych chrześcijan, zapisanych w 
Dziejach Apostolskich. Ich czasy nie były 
łatwe. Ich wiara kształtowała się w trud-

nym i nieprzyjaznym środowisku. Margi-
nalizacje i uwięzienie przeplatały się z 
oporami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 
które zdawały się przeczyć, a nawet 
negować to, co widzieli i słyszeli. Potrafili 
jednak przekształcić wszystkie te nie-
dogodności, przeciwności czy trudności 
w okazję do misji. Dzieje Apostolskie 
uczą nas, byśmy w trudnych sytuacjach 
przylgnęli do Chrystusa, w przekonaniu, 
że Bóg może działać we wszystkich 
okolicznościach, również pośród pozor-
nych niepewności, bo ten kto oddaje się 
Bogu z miłości, z pewnością przyniesie 
owoc obfity. 
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Franciszek przyznaje, że również obec-
ny moment dziejowy nie jest łatwy. Pan-
demia uwypukliła i powiększyła cierpie-
nie, samotność, ubóstwo i niesprawie-
dliwości, z powodu których tak wielu już 
cierpiało, a także zdemaskowała nasze 
fałszywe bezpieczeństwo. Osoby naj-
bardziej podatne na zagrożenia jeszcze 
bardziej odczuły własną bezradność i 
kruchość. Doświadczyliśmy przygnębie-
nia, rozczarowania, zmęczenia. W tej 
jednak sytuacji nie głosimy siebie sa-
mych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana 
– podkreśla Papież. W naszych wspól-
notach i rodzi-nach rozbrzmiewa Słowo 
życia, które daje nadzieję, wolność i 

odwagę. To ono uzdalnia nas do misji 
współczucia. „Istnieje pilna potrzeba 
misjonarzy nadziei, którzy, namaszczeni 
przez Pana, byliby zdolni proroczo przy-
pominać, że nikt nie zbawia się sam” – 
dodaje Franciszek. 
 
Papież podkreśla, że jako chrześcijanie 
nie możemy zatrzymać Pana dla siebie. 
Wiara ulegnie w nas osłabieniu, jeśli 
będziemy żyć w izolacji czy zamykać się 
w małych grupach. Musimy brać przy-
kład z pierwszych chrześcijan, którzy 
umieli pójść do pogan, by opowiedzieć 
im o tym, co wiedzieli i słyszeli. 
 

Na zakończenie tegorocznego Orędzia 
na Światowy Dzień Misyjny Franciszek 
dziękuje wszystkim misjonarzom i wzy-
wa do modlitwy o nowe powołania mi-
syjne. Przypomina też, że wszyscy, choć 
w różny sposób są powołani do misji. 
Krańce świata, na które Jezus posyła 
swoich uczniów, mogą się dziś bowiem 
znajdować tuż obok nas, a nawet w 
naszych rodzinach. „Niech Maryja, 
pierwsza uczennica-misjonarka, sprawi, 
aby we wszystkich ochrzczonych wzra-
stało pragnienie bycia solą i światłem na 
naszych ziemiach” – dodaje Papież. 

Za: www.vaticannews.va 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOWY GENERAŁ DUCHACZY 
 

Kapituła Generalna Zgromadzenia Ducha Świętego, podczas 
głosowania 18 października, wybrała nowego Przełożonego 
Generalnego. Delegaci ze wszystkich stron świata, biorący 
udział w Kapitule w Bagamoyo (Tanzania), mandatem najwyż-
szego zaufania obdarzyli o. Alain Mayama z Konga. Jest 
pierwszym Afrykańczykiem, wybranym na ten urząd. 
 
O. Alain Mayama urodził się w 1971 w Brazzaville. Wieczystą 
profesję zakonną złożył w roku 1999, a w kolejnym został wy-
święcony na kapłana. Drogę misyjną rozpoczął w Kamerunie 
jako formator. Podczas studiów w Stanach Zjednoczonych był 
równocześnie odpowiedzialny za duszpasterstwo szpitala w 
Port Huron, w Detroit (2007-2008). Ponownie formator w Li-
breville, w Gabonie (2008-2010). Powrócił do Konga, ponieważ 
wybrano go na urząd prowincjała. Podczas Kapituły General-
nej, odbywającej się w 2012 roku w Bagamoyo, został wybrany 
na Asystenta Generalnego w Rzymie. Opatrznościowy wybór 
dokonał się 18 października, w dniu, w którym Kościół obchodzi 
święto św. Łukasza, ewangelisty miłosierdzia. 
 
Pierwsze słowa Reguły Życia duchaczy zaczerpnięte są wła-
śnie z jego Ewangelii: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponie-
waż Mnie namaściłi posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą 
nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; 

abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski 
od Pana. (Łk 4,18-19). 
 

 
 
Przyjęty przez zgromadzonych na Kapitule, o. Alain Mayama 
będzie odpowiedzialny za animację ponad 2500 misjonarzy 
duchaczy pracujących w ponad 60 krajach na pięciu kontynen-
tach.                Za: www.duchacze.pl
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S. NGALULA PIERWSZĄ W HISTORII 
AFRYKANKĄ W MIĘDZYNARODOWEJ 

KOMISJI TEOLOGICZNEJ 
 
W miesiącu misyjnym warto wspomnieć, 
iż na początku października Papież 
Franciszek mianował siostrę Josée 
Ngalulę z Demokratycznej Republiki 
Konga pierwszą w historii kobietą z 
Afryki, która została członkiem Między-
narodowej Komisji Teologicznej. 
 
Nominacja 61-letniej siostry dr Josée 
Ngalula została ogłoszona niedawno. 
Należy ona do Zgromadzenia Sióstr św. 
Andrzeja, wejdzie w skład 28-osobowej 
Komisji Teologicznej, w której znajdują 
się z teolodzy z całego świata. 

Siostra Ngalula urodziła się w Kinszasie 
28 stycznia 1960 roku. Uczęszczała do 
szkoły podstawowej w Kinszasie, a 
następnie do Kimwenza High School. Po 
szkole wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr 
św. Andrzeja, gdzie złożyła pierwsze 
śluby zakonne w 1979 roku, a śluby 
wieczyste 21 maja 1993 roku. 
 

 
 

Po studiach filozoficznych w latach 
1981-1983 w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Lubumbashi kontynuo-
wała studia teologiczne od 1984 do 1989 
na Katolickim Uniwersytecie w Lyonie 
we Francji. Po roku anglistyki w latach 
1989-1990 studiowała ekumenizm i 
dialog międzyreligijny w Birmingham w 
Wielkiej Brytanii. W latach 1997-2000 
odbyła studia doktoranckie na Katolickim 
Uniwersytecie w Lyonie. 
 
S. Ngalula naucza w kilku instytutach 
teologicznych na kontynencie afrykań-
skim. Jest profesorem na Wydziale Teo-
logii Katolickiego Uniwersytetu Konga, a 
także w Instytucie Ekumenicznym Al 
Mowafaqa w Rabacie w Maroku. 
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Siostra Ngalula zwraca uwagę, że 
teologia chrześcijańska nie jest obojętna 
na przemoc, jakiej doświadcza konty-
nent afrykański, w tym jej kraj, DRK. 
„Rzeczywistość przemocy znajduje się w 
centrum orędzia chrześcijaństwa, które 
świętuje Wielki Piątek i umieszcza Jezu-
sa Chrystusa, ofiarę przemocy, w sercu 
wiary, Nie można uprawiać teologii, nie 
widząc Chrystusa, który rzuca nam wy-

zwanie w sytuacjach cierpienia” – mówi 
zakonnica. 
 
Od 2004 roku sprawuje również opiekę 
duszpasterską nad ofiarami przemocy 
doświadczonej w strukturach Kościoła 
katolickiego. Siostra Ngalula,, dziękując 
papieżowi Franciszkowi za nominację, 
nie kryła, że z niecierpliwością oczekuje 

udziału w komisji i uczenia się od jej 
pozostałych członków. 
 
28 członków Międzynarodowej Komisji 
Teologicznej składa się z teologów z 
Europy, Ameryki Południowej, Azji, Afry-
ki, Ameryki Północnej i Australii. Komisja 
bada i udziela rad w kwestiach doktry-
nalnych.                         Za: www.gosc.pl 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

WAŻNY KROK KU BEATYFIKACJI 
ZAŁOŻYCIELKI MAŁYCH SIÓSTR 

 
Papież Franciszek wyniesie do chwały ołtarzy dwóch kapła-
nów, którzy ponieśli męczeńską śmierć głosząc Ewangelię 
argentyńskim Indianom. Są to żyjący w XVII w. ks. Pietro Ortiz 
de Zárate, argentyński kapłan diecezjalny i wdowiec, oraz o. 
Giovanni Antonio Solinas, włoski jezuita. Ich męczeństwo zo-
stało oficjalnie uznane w zatwierdzonych przez Papieża dekre-
tach Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Misjonarze ponieśli 
męczeńską śmierć w Valle del Zenta 1683 r. Zostali zaatako-
wani po odprawieniu Eucharystii przez członków plemion To-
bas i Mocovies. Przed śmiercią zostali poddani torturom. 
 
Inną postacią, której dotyczą ogłoszone dziś dekrety jest s. 
Magdeleine Hutin, założycielka Zgromadzenia Małych Sióstr 
Jezusa. W młodości zainteresowała się historią Charles de 
Foucauld. Wyjechała do Algierii, gdzie prowadziła dom dla 
ubogich. W 1939 r. założyła pierwszą wspólnotę nowego zgro-

madzania. Łączyła ją głęboka przyjaźń z Pawłem VI i Janem 
Pawłem II. Zmarła w Rzymie w 1989 r. 
 

 
 
Inne założycielki zgromadzeń zakonnych, których dotyczą 
watykańskie dekrety to s. Maria Berenice Duque Hencker, 
która w Kolumbii utworzyła zgromadzenie Małych Sióstr od 
Zwiastowania, oraz Włoszka s. Elisabetta Martinez, która dała 
początek Zgromadzeniu Córek Matki Bożej z Leuca. 

Za: www.vaticannews.va 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

KARMELITA BOSY 
BISKUPEM STOLICY MALAWI 

 
W liturgiczną uroczystość św. Teresy od 
Jezusa, 15 października 2021 r. Ojciec 
Święty mianował arcybiskupem Lilon-
gue, stolicy Malawi w Afryce, karmelitę 
O. Desmonda Georga Tambale OCD. 
 
Nowy arcybiskup urodził się 11 listopada 
1968 r. w diecezji Zomba w Malawi. Po 
ukończeniu szkoły podstawowej w Ulon-
gwe, został przyjęty do niższego semi-
narium. W 1990 r. wstąpił do Zakonu 
Karmelitów Bosych i po odbyciu nowicja-
tu w 1991 r. złożył pierwsze śluby za-
konne. Formację filozoficzno-teologiczną 
odbył w Nairobi (Kenia) w kolegium 
karmelitańskim i Tangaza College. 13 
kwietnia 1996 r. przyjął święcenia ka-
płańskie. 

 
 
W latach 1996-1998 był wikariuszem w 
parafii Kapiri w Malawi. Następnie w 
latach 1998-2000 odbył studia specjali-
styczne z teologii duchowości w Hiszpa-
nii na Uniwersytecie Mistyki w Ávila. 
Wróciwszy do Malawi był magistrem 
postulantów i wykładowcą w seminarium 

w Balaka. Od 2002 r. był delegatem 
prowincjała ds. karmelitanek bosych w 
Malawi oraz wicedyrektorem Centrum 
Duchowości św. Jana od Krzyża w Ny-
ungwe-Blantyre. Został nadto przewod-
niczącym Konferencji Wyższych Przeło-
żonych Zakonnych w Malawi. W 2009 
wybrano go definitorem generalnym 
Zakonu, odpowiedzialnym za Afrykę i 
Madagaskar. Przed sześcioma laty, 
także w uroczystość św. Teresy od Je-
zusa, tj. 15 października 2015 r., papież 
Franciszek mianował o. Desmonda 
biskupem diecezji Zomba. Sakrę bisku-
pią przyjął on 13 stycznia 2016 r. 
 
Jako współbracia zakonni cieszymy się z 
powierzenia o. Desmondowi kolejnej 
odpowiedzialności w Kościele i otacza-
my go naszą modlitwą.       o. Szczepan 
Praśkiewicz OCD 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

POŚWIĘCENIE SALETYŃSKIEJ ŚWIĄTYNI NA UKRAINIE 
 

W piątek 8 października 2021 roku podczas Mszy świętej 
o godz. 18:00 biskup senior diecezji odesko-symferopolskiej 
Bronisław Bernacki oraz metropolita lwowski abp Mieczysław 
Mokrzycki uroczyście dedykowali kościół w Łanowicach 

na Ukrainie. Do tego ważnej chwili parafia przygotowywała się 
przez rekolekcje oraz dni modlitwy za zmarłych kapłanów 
i osoby konsekrowane posługujące niegdyś w Łanowicach 
oraz za zmarłych parafian. Rekolekcje przed tym doniosłym 
dniem parafia przeżywała od 1 do 3 października. Ćwiczenia 
duchowe poprowadzili ks. Włodzimierz Strogusz, proboszcz 



12-18 października 2021          Biuletyn Tygodniowy CiZ                             42/2021 (661)  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 15 

z Chyrowa oraz ks. Jan Stachura MS, proboszcz i superior 
wspólnoty zakonnej w Busku. 
 
W środę 6 października na placu po starym kościele, zburzo-
nym przez władze komunistyczne w latach 80., została odpra-
wiona Msza św. w intencji kapłanów i osób konsekrowanych, 
posługujących w Łanowicach w ciągu ponad 550-letniej historii 
parafii. Podczas specjalnego nabożeństwa wypominkowego 
odczytano nazwiska ponad 50 kapłanów, którzy pracowali 
w tym miejscu od 1462 roku. 
 
W uroczystości poświęcenia kościoła w Łanowicach uczestni-
czyli metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki, senior 
diecezji odesko-symferopolskiej bp Bronisław Bernacki, asy-
stent prowincjalny ks. Czesław Hałgas MS, dziekan dekanatu 
samborskiego ks. Andrzej Kurek CR oraz licznie zgromadzeni 
kapłani i wierni. Liturgii przewodniczył biskup Bernacki, 
a homilię wygłosił arcybiskup Mokrzycki. 
 
W czasie homilii metropolita dziękował Bogu i ludziom 
za odnowienie świątyni oraz za dzień, w którym owoc pracy 
ludzkich rąk jest poświęcony, przez co staje się wyłączną wła-
snością Boga. – Dzisiaj ta świątynia, ten dom stanie się miej-
scem, do którego Bóg chciał przyjść i pragnie w nim pozostać – 
zwrócił uwagę kaznodzieja. W czasie liturgii w nowym ołtarzu 
zostały umieszczone relikwie patrona archidiecezji lwowskiej 
św. Jakuba Strzemię, który swoje życie poświęcił ewangelizacji 
tych ziem. 
 

 
 
Ważnym znakiem dla mieszkańców Łanowic była obecność 
na uroczystości bp. Bronisława Bernackiego, który w młodości 
wraz z rodziną doświadczył prześladowania z powodu wyzna-
wanej wiary, a już jako ordynariusz diecezji odesko-
symferopolskiej poświęcił się odbudowie struktur Kościoła 
zniszczonych przez władze komunistyczne. Parafianie 
w Łanowicach również przeżywali tragiczną zsyłkę swojego 
proboszcza na Syberię, zamknięcie parafii, a potem zburzenie 
kościoła. Na zakończenie uroczystości bp Bernacki skierował 
do zebranych krótkie przemówienie, nie kryjąc wzruszenia 
na widok odnowionej świątyni, wypełnionej wiernymi, także 
w młodym wieku.                                          Za: www.saletyni.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

POLSCY PALLOTYNI OBJĘLI 
PARAFIĘ W BURKINA FASO 
 
W pewnym sensie jestem jak biblijni 
Abraham i Mojżesz. Pierwszy w pode-
szłym wieku wyruszył ku nowej ziemi a 
drugi, chociaż się jąkał, otrzymał misję 
zmuszenia faraona do wypuszczenia 
Izraelitów z Egiptu – tak mówił ks. Stani-
sław Filipek, pallotyn, który w niedzielę 
10 października obejmował parafię pw. 
św. Faustyny w Saboatana, na przed-
mieściach Wagadugu, stolicy Burkina 
Faso. Jest to pierwsza parafia, którą w 
tym kraju przejmuje warszawska prowin-
cja pallotynów. 
 
Uroczystość instalacji nowego probosz-
cza była połączona z odpustem ku czci 
patronki parafii – św. Faustyny Kowal-
skiej oraz z poświęceniem nowego pallo-
tyńskiego domu. Mszy św. przewodni-
czył bp Leopold Ouédraogo, biskup 
pomocniczy archidiecezji Wagadugu. W 
homilii wyraził wielką wdzięczność pallo-
tynom, którzy przybyli do diecezji przede 
wszystkim z misją szerzenia kultu Boże-
go Miłosierdzia. Sam ks. Filipek porów-
nuje się do Abrahama i Mojżesza, po-
nieważ nowej misji podejmuje się w 
wieku 69 lat i jednocześnie ma świado-
mość, że tym wieku opanowanie lokal-
nego języka moore będzie bardzo trud-
ne. Do pomocy ma czterech innych 
pallotynów – ks. Dariusza Salę, który już 

blisko dziesięciu lat pracuje na misjach, 
najpierw na Wybrzeżu Kości Słoniowej a 
teraz w Burkina Faso. Kolejnymi współ-
pracownikami ks. Stanisława są ks. 
Wincent, burkinczyk, dla którego moore 
jest ojczystym językiem, i dwaj pallotyni 
pochodzący z Wybrzeża Kości Słonio-
wej. 
 

 
 
Pallotyni do Burkina Faso przyjechali w 
2018 r. na zaproszenie arcybiskupa 
Wagadugu kard. Philippe’a Ouédraogo, 
który uczestniczył parę lat wcześniej w 
Kongresie Bożego Miłosierdzia w Rwan-
dzie, organizowanym przez ks. Stani-
sława Filipka. Już wtedy zapraszał pallo-
tynów, aby również w jego diecezji zajęli 
się szerzeniem kultu Bożego Miłosier-
dzia. Początkowo pallotyni pracowali w 
parafii Królowej Apostołów, na terenie 
której leży już kościół poświęcony Bo-
żemu Miłosierdziu. Z czasem z tej parafii 
wydzielono nową parafię pw. Św. Fau-
styny, w obrębie której dalej pozostał 
kościół Bożego Miłosierdzia. 
 
Ważnym elementem uroczystości było 
poświęcenie nowego domu pallotynów. 

Powstał on ekspresowym tempie dzie-
więciu miesięcy. Ten dom w dalszej 
perspektywie jest przeznaczony dla 
kandydatów do pallotynów, gdy powsta-
nie właściwy dom pallotyńskiej wspólno-
ty. Dom powstał na terenie należącym 
do pallotynów. Ks. Filipek podkreśla, że 
ten teren udało się otrzymać dzięki życz-
liwości miejscowego Króla, nazywanego 
w języku moore – Naaba. Funkcja Naa-
by, jako zwierzchnika lokalnej społecz-
ności, jest utrwalona od wieków i cieszy 
się on dużym autorytetem. 
 
Pallotyni mają jednak plany rozwoju 
duszpasterstwa. Już zakupiono kilkuhek-
tarowy teren, by tam budować i organi-
zować Centrum Bożego Miłosierdzia. 
Ks. Stanisław Filipek bardzo mocno 
podkreśla dobrą współpracę z miejsco-
wą ludnością, chociaż ponad połowa to 
muzułmanie. Na terenie parafii znajduje 
się ośrodek dla uchodźców, muzułma-
nów, którzy przesiedlili bliżej stolicy z 
północy uciekając przed przemocą ze 
strony muzułmańskich ekstremistów. 
Pallotyni regularnie wspomagają 
uchodźców dostarczając im przede 
wszystkim żywność. 
 
Polscy pallotyni w Afryce prowadzą 
misje od 1973 roku. Pierwszym krajem, 
do którego przybyli była Rwanda, na-
stępnie prace podejmowali w Zairze 
(obecnie Demokratyczna Republika 
Konga), Wybrzeże Kości Słoniowej i 
ostatnio Burkina Faso.                 Za: KAI 
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NOWE BADANIA O ŚW. ANIELE JEROZOLIMSKIM 
ZAPREZENTOWANE NA KONFERENCJI W LICATA 
 
25 września, w miejscowości Licata na Sycylii, odbyła się druga 
konferencja poświęcona badaniom postaci św. Anioła Jerozo-
limskiejgo, jednego z założycieli Zakonu Karmelitów, zorgani-
zowana przez Archiwum Generalne i Postulat Generalny zako-
nu w 800. rocznicę śmierci świętego. Konferencję sfinansował 
bank Sant’Angelo, który w swojej siedzibie zorganizował pierw-
szą konferencję, w listopadzie 2019. Tegoroczna konferencja 
miała miejsce w liceum Clasico Vincenzo Linares, a udział w 
niej wzięła reprezentacja uczniów i nauczycieli z tej szkoły. 
 
Sesję poranną, moderowaną przez postulatora generalnego, 
Giovanna Brizi, otwarli słowami powitania dyrektor szkoły i 
prowincjał włoskiej prowincji.  Następnie Giovanni Grosso, 
prezes Institiutum Carmelitaum przedstawił referat poświęcony 
obecności karmelitów na Sycylii między 13 i 14 wiekiem; Mario 
Alfarano, generalny archiwista, mówił o hagiograficznej inter-
pretacji Życia Henocha (la Vita di Enoc); Marco Papasidero, z 
Uniwersytetu w Turynie, opowiadał o cudach św. Anioła zwią-
zanych z zarazą i burzami, a Marco Grassi, z Uniwersytetu w 
Mesynie, o wizerunkach św. Anioła w kościele Santa Maria in 
Transportina w Rzymie. 
 
Sesja popołudniowa, moderowana przez Marco Papasidero, 
poświęcona była wystąpieniom naukowców, którzy odpowie-
dzieli na zaproszenie organizatorów do nadesłania swoich prac 
naukowych w lipcu 2019.  Michele Lodone z Uniwersytetu 

Weneckiego mówił o proroctwach z życia św. Anioła; Tommaso 
Maria Rossi, archiwista Archiwów Diecezjalnych w Lukce, o 
podobieństwach między św. Aniołem a św. Awertanem; Mate-
usz Zimny z Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie o wizerun-
kach św. Anioła w ikonografii w Polsce; Ruggiero Doronzo z 
Uniwersytetu w Bari o ikonografii zachowanej w Archiwum 
Generalnym Zakonu. 
 

 
 
Badania zaprezentowane na obu konferencjach zostaną opu-
blikowane przez Edizioni Carmelitane i udostępnione wszyst-
kim, którzy chcą lepiej poznać nowe interpretacje i postać św. 
Anioła.  Tymczasem, na przyszły rok zapowiedziano ostatnią 
planowaną w tym cyklu konferencję, poświęconą wynikom 
badań relikwii świętego i renowacji jego urny. 

  Za: www.karmelici.pl 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

XIV ZEBRANIE OGÓLNE EUROPEJSKIEJ 
KONFERENCJI REDEMPTORYSTÓW 

 
Po dwóch latach przerwy przedstawicie-
le duchowych synów św. Alfonsa Liguori 
na naszym kontynencie zebrali sie na 
XIV Zebraniu Ogólnym Europejskiej 
Konferencji Redemptorystów (KRE). 
Spotkanie to odbyło się w domu „Il Car-
melo” w Ciampino pod Rzymem w 
dniach 4-7 października 2021 r. Stało się 
też w pewien sposób sprawdzianem 
logistycznym, ponieważ następna Kapi-
tuła Generalna całego Zgromadzenia 
odbędzie się w tym samym miejscu w 
2022 r. 
 
O. Johannes Römelt CSsR – koordyna-
tor KRE, przełożeni prowincjalni i dodat-
kowi delegaci wybrani przez poszcze-
gólne jednostki, wzięli udział w spotka-
niu. Udział wzięli w nim także przełożony 
generalny, o. Michael Brehl CSsR i radni 
generalni oo. Alberto Eseverri CSsR i 
Pedro López CSsR. Prowincję War-
szawską reprezentowali przełożony 

prowincji o. Janusz Sok CSsR oraz 
delegaci: oo. Witold Hetnar CSsR i Syl-
wester Pactwa CSsR. 
 

 
 
Prace odbywały się w sesjach, dwóch 
porannych i dwóch popołudniowych, 
podczas których różne dokumenty przy-
gotowane przez komisje KRE analizo-
wane były przez grupy językowe, dzieląc 
się swymi refleksjami na posiedzeniu 
plenarnym. 
 
Ważną częścią spotkania był raport o 
rekonfiguracji trzech stref Europy: pół-
nocnej, południowej i wschodniej. Każda 
z nich ma inne potrzeby i problemy 
związane z własnym terytorium i trady-

cją. Mimo to panuje przekonanie, że 
rozpoczęta proces jest nieodwracalny i 
już trwa. Ramy czasowe dla stref będą 
inne, ponieważ każda ma inną ścieżkę, 
ale cel wyznaczony dla rekonfiguracji 
jest już widoczny. 
 
Został również zbadany temat tzw. part-
nerstwa w misji, w którym świeccy 
współpracownicy pełnią misję z redemp-
torystami. Mimo że na poziomie kano-
nicznym kapituły generalnej wciąż istnie-
ją do pokonania pewne przeszkody do 
udziału w nich świeckich, ale zajmuje się 
tym Zarząd Generalny, który zbierze 
odpowiedni zespół prawników. 
 
Wszyscy jednogłośnie podkreślili bogac-
two i powiew świeżości oraz motywacji, 
jaką niesie entuzjazm, z którym świeccy 
współpracownicy uczestniczą w naszej 
misji i dzieleniu się świadectwem. o. 
Antonio Pupo CSsR 

Za: www.redemptor.pl 
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Zapowiedzi wydarzeń 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

REKOLEKCJE KAPŁANSKIE  
U SERCANÓW 

 
W roku 2021, proponujemy odprawienie 
rekolekcji kapłańskich w dwóch formach. 
Pierwsza w: „W szkole Boskiego Mi-
strza”. Prowadzący: ks. dr Stanisław 
Mieszczak SCJ 
 
Ks. Stanisław: „Proponuję refleksję w 
oparciu o doświadczenie obecności 
Chrystusa w celebrowanej przez nas 
liturgii. Apostołowie kształtowali swoją 
duchową postawę trwając przy Chrystu-
sie. Wspierała ich w tym Matka Naj-
świętsza. Dowartościowanie daru, który 
otrzymaliśmy w czasie święceń i który 
nieustannie odnawia się w czasie wy-
pełnianej posługi, będzie przejawem 
mądrości płynącej z wiary”. 
  
Terminy rekolekcji: 
25-28 października 
8-11 listopada 
15-18 listopada 
22-25 listopad 
Rekolekcje rozpoczynają się w ponie-
działek kolacją, a kończą w czwartek 
obiadem. Każdy z rekolektantów zgod-
nie z własnym życzeniem otrzyma pokój 
jednoosobowy lub dwuosobowy 
z łazienką. 
 
Koszt rekolekcji wynosi: pokój 1 os. 550 
zł, pokój 2 os. 450 zł. Zgłoszenia przyj-
mujemy telefonicznie (Recepcja 12 290 
63 01). Ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc, decyduje kolejność zgło-
szeń. Istnieje możliwość zorganizowania 
własnych rekolekcji rocznikowych, kur-
sowych lub indywidualnych. 
  
Druga: Serce Jezusa, gorejące ognisko 
miłości rekolekcje dla księży z odnowie-
niem wiary i powołania Prowadzący: ks. 
dr Damian Płatek scj 
 
Sercańskie Centrum Duchowości  
https://duchowoscserca.pl/ 
  
Ks. Damian: dla kogo te rekolekcje? Dla 
księży, którzy chcą odnowić w sobie 
źródło kapłaństwa. Po co? By stawać się 
księdzem na wzór Serca Jezusa. W jaki 
sposób? Przez osobiste oddanie się 
Sercu Pana Jezusa w duchowej obec-
ności św. Małgorzaty Marii Alacoque. 

Rekolekcje według programu duchowe-
go: „Otwarte i zranione serce. 7 kroków 
od grzechu do wolności”. 
  
Terminy rekolekcji: 
3-6 listopada 
29 listopada – 2 grudnia 
  
Koszt rekolekcji wynosi: pokój 1 os. 550 
zł, pokój 2 os. 450 zł. Zgłoszenia przyj-
mujemy telefonicznie (Recepcja 12 290 
63 01). Ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc, decyduje kolejność zgło-
szeń. Istnieje możliwość zorganizowania 
własnych rekolekcji rocznikowych, kur-
sowych lub indywidualnych. 
  
ks dr Włodzimierz Płatek SCJ 
Dyrektor Domus Mater 
tel. 602 381 371 
Domus Mater, ul. Saska 2C, 30-715 
Kraków 
 

DATA BEATYFIKACJI SIÓSTR 
MĘCZENNICZEK ELŻBIETAŃSKICH 
 
Takiego wydarzenia we Wrocławiu w 
powojennej jego historii jeszcze nie było. 
Stolica Apostolska poinformowała o 
dacie uroczystej beatyfikacji s. Marii 
Paschalis Jahn i jej dziewięciu towarzy-
szek. Zachęcamy do udziału w ducho-
wych przygotowaniach. 
 

 
 
Trwają już duchowe przygotowania do 
beatyfikacji sióstr elżbietanek, które 
zginęły z rąk żołnierzy sowieckich mię-
dzy styczniem a majem 1945 roku. W 
każdy trzeci wtorek miesiąca w katedrze 
wrocławskiej siostry zapraszają na Msze 
św. i poprzedzające je nabożeństwa 
eucharystyczne (transmisja również w 
internecie na wroclaw.gosc.pl). Najbliż-
sze odbędzie się już 19 października. 
 
– Tym razem zapraszamy już o 17.45. 
Ponieważ mamy październik, będziemy 

się modlić na różańcu. We wtorek prze-
żywamy tajemnice bolesne, a rozważać 
je będziemy ze siostrami męczennicz-
kami. Będziemy polecać osoby zmaga-
jące się ze skutkami przemocy. Poleci-
my także nas samych, którzy mamy 
doświadczenia braku przebaczenia – 
wyjaśnia s. Maria Czepiel, elżbietanka. 
Stolica Apostolska poinformowała też, 
że uroczystość beatyfikacyjna s. Marii 
Paschalis Jahn i jej dziewięciu towarzy-
szek odbędzie się 11 czerwca 2022 r. o 
11.00 w katedrze wrocławskiej.  

Za: www.wroclaw.gosc.pl   
 

REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW 
W LORETO 

 
Do sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej 
jesienią na swoje indywidualne rekolek-
cje kapłańskie przybywają księża z oko-
licznych miejscowości i nie tylko. W tym 
roku chcemy zaproponować rekolekcje 
zorganizowane. Zapraszamy więc do 
Loretto wszystkich duchownych poszu-
kujących w tym czasie skupienia, wyci-
szenia, przemyślenia i pogłębienia relacji 
i więzi z Jezusem.  
 
Loretto zaprasza kapłanów na rekolekcje 
u boku Matki Bożej Loretańskiej i przy 
wstawiennictwie bł. ks. Ignacego Kłopo-
towskiego, patrona tego miejsca i  gorli-
wego kapłana. 

Temat rekolekcji: wiara a codzienność. 
Prowadzenie: o. Rajmund Guzik cysters, 
przełożony z Winnik (filii Wąchocka), 
Marek Pietraszewski 

Termin: 23–26 listopada 2021, Miejsce: 
Loretto koło Wyszkowa (położone 60 km 
od Warszawy w kierunku Białegostoku, 
dobry dojazd s8) 
 
Rekolekcje rozpoczną się 23 listopada, 
we wtorek, o godz. 17.00 Nieszporami. 
Zakończą się zaś 26 listopada, w piątek, 
o godz. 12.00 Mszą Świętą i obiadem. 
Szczegółowe informacje: Dla kapłanów | 
Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej 
(loretto.pl) 
Zgłoszenia: e-mail: centrum@loretto.pl 
tel.: 510 099 949 lub (29) 741 17 87  
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Witryna Tygodnia 
 
 

 
 
 
 

 
 
   

KSIĄŻKA KARD. ROBERTA SARAHA – SŁUŻYĆ PRAWDZIE 
 
Teksty prezentowane w książce “Służyć 
prawdzie” są owocem pracy oraz reflek-
sji, które kardynał Robert Sarah ofiaro-
wał kapłanom w trakcie rekolekcji w 
lutym 2020 roku. Był to czas dzielenia 
się wiarą oraz głębokim i osobistym 
kapłańskim doświadczeniem. 
 
W swoich rozważaniach autor proponuje 
klasyczną drogę ascezy w odniesieniu 
do życia kapłańskiego. Dziś jest to już 
niestety droga prawie zapomniana, 
mówi się o niej niewiele albo zupełnie 
pomija ją milczeniem. Czy kapłan może 
żyć bez osobistej, ciągłej i solidnej asce-
zy? Według kardynała Sarah, tak jak 
według wszystkich ludzi głęboko udu-
chowionych z minionych epok, jest to 
niemożliwe. Posługa kapłańska wywiera 
zbawienny i głęboki wpływ na życie 
osobiste i apostolat tylko wówczas, gdy 
pełni ją ktoś, kto ze swym stanem życia, 
przeżywanym w łasce i odpowiedzialno-
ści, łączy stosowną ascezę. (…)  

 

Ale czym jest ascetyka? Czym jest 
asceza? Jest to osobista droga oczysz-
czenia, medytacji, pokuty, modlitwy, 
umartwienia, wyrzeczenia, intelektualnej 
i moralnej dyscypliny, ciągłej rewizji 
życia, wewnętrznego wzrastania. Sło-
wem, jest to po prostu droga życia, we-
wnętrzny rozwój mający na celu pełne 
upodobnienie się do Chrystusa… 
 
Jestem pewien, że lektura tej książki 
przyniesie wiele dobra kapłanom i wes-
prze ich w walce o codzienną i pełną 
miłości wierność Chrystusowi oraz Jego 
Mistycznej Oblubienicy. 
 
Fragment wstępu do książki “Służyć 
prawdzie”, o. Vincenzo Nuara OP 

Kupisz na: www.sklep.loretanki.pl 
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Odeszli do Pana 

 
 
 
 

ŚP. O. ZBIGNIEW GUBAŁA SJ (1960 – 2021) 
 
O. Zbigniew Gubała SJ urodził się 5 
marca 1960 r. w Borzęcie, jako syn 
Władysława i Zofii z d. Ćwierz. 
 
Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcą-
cego w Krakowie, które ukończył maturą 
w 1980 r. 
 
Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 23 
sierpnia 1980 r. w Starej Wsi, a po dwu-
letnim nowicjacie złożył pierwsze śluby 
29 sierpnia 1982 r. w Czechowicach-
Dziedzicach, które przyjął o. Rektor 
Bogusław Steczek SJ. 
 
W latach 1982-84 r. studiował filozofię w 
Krakowie, następnie w ramach magi-
sterki pomagał w Małej Poligrafii w Kra-
kowie-Przegorzałach (1984-85), a potem 
studiował teologię na Bobolanum w 
Warszawie (1985-90). 
 
Święcenia prezbiteratu otrzymał 29 
czerwca 1988 r. w Warszawie z rąk ks. 
kard. Józefa Glempa. Trzecią probację 
odbył w Jastrzębiej Górze (1998-99) pod 
kierunkiem o. Czesława Kozłowskiego 
SJ, a ostatnie śluby złożył 31 lipca 2000 
r. w Czeskim Cieszynie, które przyjął o. 
Jiří Šolc SJ. 
 
O. Zbigniew Gubała SJ po święceniach 
najpierw pracował jako operariusz i 
katecheta w Gliwicach (1990-94). Potem 
był ministrem i ekonomem Kolegium w 

Starej Wsi (1994-98). Po trzeciej proba-
cji pełnił posługę operariusza i katechety 
w Czeskim Cieszynie (1999-2002). W 
latach 2002-2009 był proboszczem i 
przełożonym wspólnoty zakonnej w 
Kłodzku.  
 

 
 
Następnie zostaje wysłany do Bytomia, 
gdzie pracuje jako kapelan szpitala, 
operariusz i ekonom domu (2009-2012). 
W 2012 r. ponownie powrócił do Starej 
Wsi, by podjąć się posługi ministra Ko-
legium, spowiednika Sióstr oraz dyrekto-
ra infirmerii. Ze Starej Wsi trafił do Opola 

jako operariusz (2015-2016). Następnie 
został skierowany do Kolegium w Kra-
kowie, gdzie pełnił posługę kapelana 
szpitalnego i spowiednika w bazylice 
NSPJ. Doświadczany przez różne dole-
gliwości chorobowe kilkakrotnie w ostat-
nim czasie przebywał w szpitalach. 
Zmarł w szpitalu w Krakowie 15 paź-
dziernika 2021 r. w godzinach popołu-
dniowych. 
 
O. Zbigniew był gorliwym czcicielem 
Serca Pana Jezusa i Niepokalanego 
Serca Matki Bożej. Pośród wielu zadań 
był wieloletnim, cenionym spowiedni-
kiem sióstr zakonnych. Dał się zapamię-
tać jako człowiek bardzo serdeczny, 
życzliwy, chętnie współpracujący z in-
nymi. Miał nadzieję i pragnienie, które 
wyrażał, by po wyjściu z choroby jesz-
cze bardziej zaangażować się w spo-
wiadanie w bazylice NSPJ, któremu 
wcześniej na miarę swoich sił był bardzo 
oddany. 
 
Msza św. Pogrzebowa odbędzie się w 
czwartek 21 października w bazylice 
NSPJ w Krakowie o godz. 11:30. Po-
chówek będzie miał miejsce na cmenta-
rzu Rakowickim, początek procesji od 
bramy głównej o godz. 13:00.  

Za: www.jezuici.pl  
 

 
ŚP. O. LEONARD OD MIŁOŚCI BOŻEJ CIECHANOWSKI OCD (1957 – 2021) 

 
Dnia 13 października 2021 roku w klasz-
torze Karmelitów Bosych w Gudogaju na 
Białorusi zmarł w 64 roku swojego życia 
o. Leonard od Miłości Bożej OCD (Leo-
nard Ciechanowski). Zmarły żył w Zako-
nie 36 lat, w kapłaństwie 33 lata. 
 
O. Leonard Ciechanowski urodził się 06 
listopada 1957 roku w Brańsku, w obec-
nej diecezji Drochiczyńskiej. Po ukoń-
czeniu Liceum Ogólnokształcącego w 
Łapach wstąpił do Wyższego Semina-
rium Duchownego w Łomży, gdzie odbył 
dwuletnie studia filozoficzne i jeden rok 
teologii (1976-1979). Rozeznawszy w 
sobie powołanie do Zakonu w kwietniu 
1984 roku wstąpił do Karmelitów Bo-
sych. Po odbyciu nowicjatu w Piotrkowi-
cach koło Kielc, dnia 08 kwietnia 1985 

roku złożył swoją pierwszą profesję 
zakonną.  
 

 
 

Resztę studiów teologicznych dopełnił w 
Wyższym Seminarium Duchownym 
Karmelitów Bosych w Krakowie. Dnia 19 
marca 1988 złożył profesję wieczystą 
oraz przyjął święcenia diakonatu w 
Czernej. Został wyświęcony na kapłana 
przez biskupa Kazimierza Górnego dnia 
01 czerwca 1988 roku również w Czer-
nej. 
 
W latach 1988-89 pracował jako kate-
cheta w Krakowie; następnie był kate-
chetą w Kluszkowcach (1989-1990). 
Przez kolejne sześć lat pracował we 
Wrocławiu, gdzie był katechetą, wikariu-
szem parafii oraz ekonomem klasztoru. 
W roku 1996 został przełożonym nowej 
fundacji Karmelitów Bosych w Gorzę-
dzieju koło Tczewa, gdzie przez jakiś 
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czas pełnił również funkcję magistra 
postulantów. W kwietniu 2001 roku 
wyraził przełożonym swoje pragnienie 
wyjazdu na Białoruś, gdzie udał się 30 
czerwca tego samego roku i otrzymał 
konwentualność w klasztorze w Naro-
czy. We wrześniu 2001 roku został 
przeniesiony do klasztoru Karmelitów 

Bosych w Gudogaju, gdzie znajduje się 
Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej. 
Przez cztery lata o. Leonard był pro-
boszczem w Gudogaju i w Gradowsz-
czyźnie. Był spowiednikiem i ojcem 
duchownym dekanatu Ostrowiec, a 
także spowiednikiem sióstr zakonnych. 

Swoją kapłańską posługę w Gudogaju 
sprawował aż do swojej śmierci. 
 
Uroczystości pogrzebowe miały miejsce 
w sobotę, 16 października w Gudogaju 
pod przewodnictwem biskupa Grodzień-
skiego Aleksandra Kaszkiewicza. 

o. Grzegorz A. Malec, OCD 
 
 

ŚP. KS. STANISŁAW ORLIKOWSKI SAC (1930 – 2021) 
 
Kapelan szpitali, duszpasterz licznych 
dzieł miłosierdzia w archidiecezji war-
szawskiej, misjonarz w Rwandzie i Zai-
rze, spowiednik sióstr zakonnych. 
 
Urodził się 26 września 1930 r. w Żab-
nie, w rodzinie Józefa i Katarzyny z d. 
Czarnowska, którzy prowadzili dwuhek-
tarowe gospodarstwo. Dwa dni później 
został ochrzczony w kościele parafial-
nym w Brusach, w ówczesnej diecezji 
chełmińskiej. W 1937 r. rozpoczął naukę 
w szkole powszechnej w Czyczkowach. 
Tam do wybuchu wojny polsko-
niemieckiej ukończył dwie klasy, pod-
czas okupacji niemieckiej – kolejne dwa 
oddziały i po wojnie – następne dwie 
klasy. W 1947 r. wyjechał na Kopiec do 
Wadowic, gdzie uczęszczał do klasy VII 
i VIII, przy czym ostatnią klasę powtarzał 
w Państwowym Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącym dla Dorosłych w 
Gdyni. 
 
W 1950 r. rozpoczął pracę w Centralnym 
Zarządzie Przemysłu Jajczarsko-
Drobiarskiego jako pracownik umysłowy, 
nie przerywając nauki w szkole średniej. 
W kwietniu 1951 r. został wcielony do 
wojska, a po powrocie w styczniu 1953 
r. kontynuował naukę w szkole i równo-
cześnie pracował w tym samym przed-
siębiorstwie. Szkołę średnią ukończył 
ostatecznie w czerwcu 1954 r. 
 
Do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolic-
kiego (Księża Pallotyni) wstąpił w 1954 
r. w Ząbkowicach Śląskich. Tam 8 wrze-
śnia tr. przyjął sutannę z rąk ks. prowin-
cjała Stanisława Czapli SAC. On też 
przyjął akt pierwszej konsekracji Stani-
sława, która miała miejsce również w 
Ząbkowicach 8 września 1956 r. Konse-
krację wieczną złożył trzy lata później w 
Ołtarzewie na ręce ks. prowincjała Sta-
nisława Martuszewskiego SAC. Studia 
seminaryjne z filozofii (1955-57) odbył w 
Ząbkowicach, a teologii (1957-61) w 
Ołtarzewie. Święcenia kapłańskie przyjął 
w kościele seminaryjnym w Ołtarzewie 4 
czerwca 1961 r. z rąk bpa Zygmunta 
Choromańskiego, biskupa pomocnicze-
go archidiecezji warszawskiej i sekreta-
rza generalnego Konferencji Episkopatu 
Polski. 

Po święceniach kapłańskich odbył jed-
noroczne studium pastoralne w Ołtarze-
wie. W następnym roku podjął obowiązki 
kapelana szpitala kolejowego przy ul. 
Brzeskiej 12 w Warszawie i w związku z 
tym w 1963 r. został przeniesiony z 
Ołtarzewa do domu Zarządu Prowincjal-
nego przy ul. Skaryszewskiej 12. W 
1970 r. został powołany na członka 
Referatu Duszpasterstwa Dobroczynno-
ści Chrześcijańskiej Archidiecezji War-
szawskiej. 
 

 
 
Kiedy w Polskiej Prowincji otwarła się 
perspektywa misji zagranicznych, podjął 
starania o wyjazd na misje. Należał do 
„pierwszej karawany”, która wyjechała z 
Polski na misje do Rwandy w dzień 
Wniebowstąpienia Pańskiego, 31 maja 
1973 r. i przez Paryż przybyła 8 czerwca 
1973 r. do Kigali. Do 31 sierpnia 1974 r. 
ks. Stanisław odbywał w Butare kurs 
języka francuskiego i kinyarwanda oraz 
przechodził swój staż misyjny. Potem 
pozostał w Mugombwa na stanowisku 
wikariusza, a w latach 1976-78 był pro-
boszczem i rektorem, a równocześnie 
pełnił funkcję pierwszego radcy Delega-
ta Ks. Prowincjała w Rwandzie (1976-
1978). W kolejnych latach pracował w 
parafii Ruhango (1979-81), Masaka 
(1981-82) i od 1982 w Rutshuru w Zai-
rze (1982-83). 
 
W kwietniu 1983 r. powrócił do Polski i 
17 lipca tr. został skierowany do Gdań-

ska, do domu przy ul. Elżbietańskiej, do 
duszpasterstwa chorych. Organizował 
tam m.in. pielgrzymki chorych jak rów-
nież niepełnosprawnych z diecezji gdań-
skiej i chełmińskiej do Lourdes w ra-
mach Ogólnopolskiej Pielgrzymki; piel-
grzymki „Ochotników Cierpienia” do 
Włoch (na zaproszenie Cichych Pra-
cowników Krzyża). 
 
Na prośbę Józefa kard. Glempa przybył 
w 1987 r. do Warszawy i został oddele-
gowany do duszpasterstwa charytatyw-
nego w archidiecezji warszawskiej. 
Funkcję referenta diecezjalnego Refera-
tu Duszpasterstwa Dobroczynności 
spełniał do 1994 r. przynależąc w tym 
okresie do pallotyńskich domów w War-
szawie (1987-1993 – wspólnota przy ul. 
Pszczyńskiej i 1993-1994 – dom przy ul. 
Łazienkowskiej 14). 
 
Do jego zadań należało m.in. kierowanie 
Biurem Referatu, organizowanie opieki 
nad więźniami, bezdomnymi, włóczę-
gami, alkoholikami i narkomanami, roz-
taczanie szczególnej troski nad chorymi 
i niepełnosprawnymi fizycznie i psy-
chicznie, organizowanie punktów doży-
wiania dla ubogich i roztaczanie nad 
nimi opieki, nawiązywanie kontaktów 
opiekuńczych z Domami Opieki, Schro-
niskami dla bezdomnych, Klubami po-
godnej starości czy prowadzenie reko-
lekcji dla objętych duszpasterstwem 
dobroczynności i innych akcji duszpa-
sterskich. Jako duszpasterz brał udział 
w pielgrzymkach chorych i niepełno-
sprawnych do Lourdes i Rzymu. Włożył 
wiele wysiłku w rozbudowę ośrodka dla 
bezdomnych w Pieńkach Zarębskich, 
gm. Żabia Wola k. Mszczonowa. 
 
W 1994 zamieszkał w Konstancinie-
Jeziornie i podjął obowiązki kapelana 
szpitala w Stołecznym Centrum Rehabi-
litacji „Stocer”, które spełniał do sierpnia 
2007 (z dwuletnią przerwą na wyjazd na 
misje) i włączył się w posługę na rzecz 
więźniów. 
 
Po wydarzeniach wojny domowej w 
Rwandzie ks. Stanisław zadeklarował 
wolę wyjazdu i pracy duszpasterskiej do 
Rwandy-Zairu i w latach 1995-1997 
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wspomagał diecezję w Ruhengeri jako 
ekonom i kapelan szpitala duszpasterz 
w parafiach Busogo i Kinoni, przynale-
żąc formalnie do Prowincji Chrystusa 
Króla. Po tym czasie powrócił do kraju i 
zamieszkał w domu w Konstancinie-
Jeziornie. Przez wiele lat był cenionym 
spowiednikiem żeńskich zgromadzeń 
zakonnych (m.in. wizytek) i służył pomo-
cą duszpasterską wielu parafiom i wier-
nym. 
 
Zmarł 9 października 2021 r. o godz. 
23.25 we Wrzosowie. Odszedł w 91. 

roku życia, przeżywszy 65 lat konsekra-
cji w Stowarzyszeniu i 60 lat w kapłań-
stwie. 
 
Ks. Stanisław zasłynął z licznych i wielo-
rakich dzieł miłosierdzia w Polsce i Afry-
ce. Samarytańska posługa i rozliczne 
zaangażowanie apostolskie podejmo-
wane wobec potrzebującego człowieka, 
były cechami zasadniczymi jego życia i 
działalności kapłańskiej. Wiele z tych 
posług i obowiązków podejmował też w 
wieku emerytalnym, co zasługuje na 
autentyczny podziw i szacunek, dając 

przez to „piękne świadectwo dla młod-
szych pokoleń naszych współbraci”. To, 
co realizował w swoim życiu, bazowało 
na słowach, jakie przyjął już na początku 
drogi kapłańskiej, a które wypisał na 
obrazku prymicyjnym: „Powinno się być 
dobrym jak chleb …, który dla wszyst-
kich leży na stole, z którego każdy może 
kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli 
jest głodny” (br. Albert Chmielowski). 
Oprac. ks. Stanisław Tylus SAC 

Za: www.waw.pallotyni.pl 
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