
  

Biuletyn  Tygodniowy  CIZ
        

Biuletyn Centrum Informacyjnego Zakonów opracowywany przez zespół portalu internetowego 

www.zyciezakonne.pl  i  sekretariat Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich 
 

23 lutego – 1 marca 2021                           NUMER SPECJALNY                                             9/2021 (628) 
 
Rok, który minął od publikacji poprzedniego numeru 
specjalnego biuletynu, to rok, który naznaczył życie 
osób konsekrowanych, jak i całego świata epidemią 
koronawirusa. Ten jednak rok spowodował także 
obrzymią mobilizację osób konsekrowanych, aby 
nieść pomoc drugiemu człowiekowi. 
Wystarczy wspomnieć wkład zakonów żeńskich, za-
brany w numerze specjalnym „Biuletynu Konferencji 
Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Za-
konnych” (nr 54, październik 2020 – dane z 75% 
zgromadzeń): wolontariat w szpitalach – 63 siostry, 
hospicjach – 6 sióstr, w DPS-ach i ZOL-ach – 276 
sióstr, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 
32 siostry czyli razem 377 sióstr zaangażowanych 
na tzw. „pierwszej linii frontu covidowego”. Do tego 
dochodzi jeszcze 1137 sióstr, które szyły maseczki 
i fartuchy w liczbie kilkuset tysięcy sztuk. W pomoc 
osobom starszym zaangażowanych było ponad 300 
sióstr. Nieoceniona była także wzmożona modlitwa, 
pomoc finansowa i materialna miejscom potrzebują-
cym pomocy czy poszczególnym osobom ubogim 
oraz świadczona pomoc duchowa i psychologiczna. 
Swój wkład zaznaczyły także zakony męskie, z któ-
rych szczegółowe dane zostaną zebrane w numerze 
specjalnym „Biuletynu rocznego Konferencji Wyż-
szych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce” (nr 
74, wrzesień 2021). Można jednak już przedstawić 
to obecne zaangażowanie w następujących danych. 
W sumie w bezpośrednią pomoc zaangażowało się 
218 zakonników, z których część pomagała nawet w 
kilku miejscach, jak np. dwaj bracia zakonni: od kla-
retynów w 5, a u misjonarzy oblatów MN w 7 czy też 
wielu kapucynów prowincji krakowskiej. 
Z tej grupy w DPS-ach i ZOL-ach pomocą służyło 
141 zakonników, najwięcej w miejscach najbardziej 
dotkniętych epidemią, w województwach: dolnoślą-
skim (35), małopolskim (31), śląskim (29), wielkopol-
skim (13) i świętokrzyskim (11). 24 zakonników słu-
żyło pomocą chorym w szpitalach zakaźnych, jed-
noimiennych i obsłudze izolatoriów, z czego w sa-
mych szpitalach zaangażowanych było 15 zakonni-
ków. 
17 zakonników, mających odpowiednie przygotowa-
nie, służyło wsparciem w ramach telefonów zaufania 
i pomocy duchowej (np. Poznań, Warszawa, Kra-
ków). Były też lokalne inicjatywy wsparcia skiero-
wane do ludzi, z którymi poszczególne zgromadze-
nia są związne lub którym posługują (np. Kamilianie, 

Marianie, Dominikanie). 36 zakonników angażowało 
się w różnych akcjach w bezpośrednią pomoc po-
trzebującym, będącym w kryzysie bezdomności i 
różnego rodzaju ubogim (np. Kraków, Warszawa, 
Katowice, Bydgoszcz). 
Pomocy ze strony zakonników mógł doświadczyć 
także w czasie epidemii personel medyczny, gdyż 
zostały im udostępnione zakonne obiekty, gdzie mo-
gli odpocząć po pracy, nie mogąc wrócić do swoich 
domów. Zakonnicy uczestniczyli także w akcjach 
„adoptuj medyka” i „strażacy medykom”. Wiele mę-
skich domów zakonnych wspomagało DPS-y i ZOL-
e w swojej najbliższej okolicy, zaopatrując je w 
środki ochroni osobistej. Zakonne parafie w całej 
Polsce inicjowały różnego rodzaju akcje pomocowe: 
szycie maseczek, pomoc w zakupach i dostarczanie 
posiłków osobom starszym. 
W wielu miejscach powstawały nawet wspólnoty 
międzyprowincjalne czy wręcz międzyzakonne słu-
żące pomocą. Tak np. było w 3 DPS-sach w Lu-
blińcu (3 misjonarzy oblatów MN, 2 salwatorianów, 
2 kombonianów, misjonarz krwi Chrystusa i karme-
lita), w Czernichowie (2 franciszkanów – OFMConv 
z Krakowa, 5 saletynów i 4 kapucynów z Krakowa), 
w Legnickim Polu (franciszkanin OFM tzw. Refor-
mat, benedyktyn z Tyńca, misjonarz oblat MN, mi-
sjonarz krwi Chrystusa i 5 kapucynów z Krakowa), 
w Starachowicach (franciszkanin OFM tzw. Bernar-
dyn, misjonarz oblat MN, 4 saletynów, klaretyn i 2 
kapucynów z Krakowa), w Kaliszu (2 kapucynów z 
Krakowa, 2 benedyktynów z Lubinia, orionista, kla-
retyn i kapucyn z Warszawy), w Jeleniej Górze (6 
franciszkanów OFMConv z Krakowa i 5 pijarów), w 
Zalesiu Górnym (franciszkanin OFM z Poznania, be-
nedyktyn z Biskupowa i kapucyn z Warszawy), w 
Warszawie (2 jezuitów, bonifrater i misjonarz CM) 
oraz w Stalowej Woli (3 kapucynów z Krakowa i 3 
albertynów). 
Choć nie udało się zrealizować w poprzednim roku 
wszystkich zaplanowanych inicjatyw, a miniony nie-
dawno dzień życia konsekrowanego przeżywaliśmu 
w bardzo okrojonej formie, to jednak obecność osób 
konsekrowanych przy potrzebujących, stała się w 
wielu miejscach jasnym i czytelnym świadectwem 
życia Ewangelią Jezusa Chrystusa oraz własnymi 
charyzmatami poszczególnych rodzin zakonnych. 
 

Redakcja 
  

http://www.zyciezakonne.pl/
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PIELGRZYMKI REGIONALNE OSÓB KONSEKROWANYCH W CZASIE COVID-19 

 
 
W wypadku pielgrzymek regionalnych, które są organizowane dla poszczególnych części Polski niektóre  
nich zostały odwołane, jak np. na Górę Świętej Anny dla diecezji opolskiej i gliwickiej, a część jak na Święty 
Krzyż i do Gostynia, choć w nieco innej formie i ze zmniejszoną liczbą osób konsekrowanych, odbyły się 
mimo trudnej sytuacji epidemicznej. Czasem też, zamiast tych pielgrzymek regionalnych, organizowane były 
pielgrzymki diecezjalne. Wszystko oczywiście miało miejsce w odpowiednim reżimie sanitarnym. 
 

MIĘDZYDIECEZJALNA PIELGRZYMKA 
OSÓB KONSEKROWANYCH 

NA ŚWIĘTY KRZYŻ 
MISJONARZE OBLACI MN 

W przededniu głównych uroczystości odpustowych 
ku czci Chrystusowego Krzyża na Święty Krzyż, 
12.09.2020 roku, pielgrzymowały osoby życia kon-
sekrowanego. 
Przybyło ponad 100 sióstr i braci z kilkunastu zgro-
madzeń zakonnych, a także konsekrowani świeccy. 
Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bp. 
Jacka Kicińskiego CMF, przewodniczącego Komisji 
Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowa-
nego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, poprze-
dzona została konferencjami o św. Janie Pawle II i 
Słudze Bożym kardynale Stefanie Wyszyńskim. 
Po Mszy świętej pielgrzymi udali się na wspólny po-
siłek, zaś spotkanie zakończyło się adoracją Naj-
świętszego Sakramentu i koronką do Bożego Miło-
sierdzia. 
 

Za: www.oblaci.pl 
 

* * * 
 

MIĘDZYDIECEZJALNA PIELGRZYMKA 

OSÓB KONSEKROWANYCH 

NA ŚWIĘTĄ GÓRĘ W GOSTYNIU 

KSIEŻA FILIPINI 

Tradycyjnie już, w drugą sobotę września 12 wrze-
śnia 2020 roku, odbyła się międzyzakonna piel-
grzymka do Świętogórskiej Róży Duchowej w Go-
styniu. W tym niezwykłym sanktuarium Matki Bożej, 
pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”, spotkały się 
osoby życia konsekrowanego z siedmiu diecezji. 
Tegoroczną wspólną modlitwę animowały osoby 
konsekrowane z archidiecezji szczecińsko-kamień-
skiej, dlatego zebranych witał diecezjalny referent 
ds. życia konsekrowanego, ks. dr Jarosław Sta-
szewski SChr. 

Po odśpiewaniu Godzinek ku czci Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wysłuchaliśmy 
konferencji ascetycznej ks. prof. Jacka Hadrysia: 
„Eucharystia w nauczaniu Sługi Bożego Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego”. 
Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wy-
głosił abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-
kamieński. Wśród koncelebrujących obecny był bp 
Grzegorz Balcerek, biskup pomocniczy archidiecezji 
poznańskiej i jednocześnie referent osób życia kon-
sekrowanego w archidiecezji. Nowicjusze od chry-
stusowców zaangażowali się w oprawę liturgii Mszy. 
Po Mszy świętej odmówiliśmy Koronkę do Miłosier-
dzia Bożego przed relikwiami Krzyża Świętego oraz 
oddaliśmy cześć tym relikwiom. Dodajmy, że do Go-
stynia poza nowicjuszami i ich wychowawcami piel-
grzymowali również chrystusowcy z duszpaster-
skich placówek na Pomorzu Zachodnim, miesz-
kańcy domu głównego, wraz z przebywającymi tam 
w tym czasie seminarzystami. 
 

ks. Mateusz Socha SChr 
Za: www.chrystusowcy.pl 

 
* * * 

 

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA 
OSÓB KONSEKROWANYCH 

DO KODNIA 
MISJONARZE OBLACI MN 

Ze względu na sytuację epidemiczną i trudności w 
organizacji pielgrzymek regionalnych, 12.09.2020, 
do sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej pielgrzymo-
wali przedstawiciele osób konsekrowanych z terenu 
diecezji siedleckiej. 
Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy, gdzie wysłu-
chano konferencji ascetycznej o. Dariusza Galanta 
OMI. W południe zaś rozpoczęła się uroczysta Eu-
charystia pod przewodnictwem bp Kazimierza 
Gurdy, biskupa siedleckiego, a po wspólnym po-
siłku, na kodeńskiej kalwarii odmówiono różaniec. 
 

Na podstawie: www.koden.com.pl 
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MĘSKIE WSPÓLNOTY ŻYCIA KONSEKROWANEGO W DIECEZJACH I NIE TYLKO 

 
 
ARCHIDIECEZJA BIAŁOSTOCKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w ar-
chidiecezji jest o. Feliks Kubicz SVD. 
W diecezji posługuje 206 osób konsekrowanych: 17 
żeńskich zgromadzeń, w 25 domach zakonnych, z 
około 170 siostrami zakonnymi i 4 męskie, w 5 do-
mach zakonnych, z 36 zakonnikami: Towarzystwo 
Salezjańskie (salezjanie), Zgromadzenie Księży 
Werbistów (werbiści), Towarzystwo Jezusowe (je-
zuici), Misjonarze Matki Bożej Pocieszenia oraz In-
stytut Dobrego Pasterza. Zakonnicy prowadzą 3 pa-
rafie. Jest też 7 dziewic konsekrowanych. Porównu-
jąc statystykę do lat poprzednich widać wzrost liczby 
zakonów męskich. 
Zgromadzenia zakonne Kościołowi lokalnemu, dają 
świadectwo życia zakonnego oraz prowadzą różne 
aktywności duszpasterskie. Działalność ta zazwy-
czaj prowadzona jest przy parafiach lub w ścisłej 
współpracy ze wspólnotami parafialnymi. 
W ramach publikacji nt. 25 lecia powstania archidie-
cezji „25 lat Archidiecezji Białostockiej”„, w rozdziale 
o życiu konsekrowanym, został przedstawiony 
wkład zakonów i zgromadzeń zakonnych w życie 
Kościoła diecezjalnego. 

22.03.2020 roku abp Tadeusz Wojda przewodniczył 
nabożeństwu Gorzkich Żali w kaplicy werbistów, 
podczas którego wygłosił kazanie pasyjne. „Gorzkie 
Żale u Werbistów” to nowa modlitewna inicjatywa 
wspólnoty zakonnej z Kleosina. 
04.11.2020 roku w czasie dorocznej Eucharystii po-
łączonej z nieszporami żałobnymi modlono się za 
zmarłych biskupów, kapłanów i osoby konsekro-
wane. 

Na podstawie: o. Feliks Kubicz SVD, 
delegat KWPZM, www.archibial.pl 

 
* * * 

DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w die-
cezji i wikariuszem biskupim ds. Insytutów Życia 
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostol-
skiego jest o. Ezdrasz Biesok OFM. Wcześniej 
funkcję tę pełnił o. Piotr Cuber OFMConv. 
W diecezji posługuje 15 zgromadzeń męskich, w 29 
domach ze 130 kapłanami, prowadzące 17 parafii 
oraz 30 zgromadzeń żeńskich, w 60 domach i jeden 
instytut świecki. W sumie jest to blisko 450 osób 
konsekrowanych. Zakonnik sprawuje także opiekę 
nad indywidualnymi formami życia zakonnego w 
diecezji. Jest 9 dziewic i wdowa konsekrowana a 
także 1 instytut świecki. 
Patronem roku 2021 w Małopolsce stał się św. Mak-
symilian Maria Kolbe. Taką decyzję podjęto podczas 
obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego 
25.01.2021 roku. Wniosek w tej sprawie złożył za-
rząd Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej die-
cezji bielsko-żywieckiej, a ma to związek z 80. rocz-
nicą męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii 
Kolbego w niemieckim nazistowskim Obozie Kon-
centracyjnym Auschwitz-Birkenau. 
Zakonnicy są częstymi gośćmi spotkań tematycz-
nych w diecezji. O ludzkiej godności, wolności, miło-
ści, odpowiedzialności i sumieniu mówił w hałcnow-
skiej bazylice o. Jarosław Kupczak OP, który 
18.02.2020 roku przybliżył słuchaczom podstawowe 
tematy nauczania Jana Pawła II o człowieku. Jan 
Paweł II był człowiekiem integralnym, w którym 
różne rzeczywistości zlewały się w jedną osobę – 
człowieka modlitwy i filozoficznego namysłu, piewcy 
rodziny i inicjatora chrześcijańskiego feminizmu, 
twórcy ŚDM i obrońcy praw ludzkich – zauważył o. 
Maciej Zięba OP, prezes Instytutu Tertio Millennio w 
Krakowie, który 15.12.2020 roku wygłosił online ka-
techezę w bazylice w Bielsku-Białej Hałcnowie. Teo-
log i filozof, autor wielu publikacji o Janie Pawle II 
wskazał, że dziś trzeba bronić Jana Pawła „mądrze, 
godnie i w imię prawdy”. „Nie naprawi Kościoła nikt, 
kto jest na zewnątrz. Kościół można odbudować je-
dynie od środka” – podkreślił o. dr Andrzej Zając 
OFMConv, który 19.01.2021 roku zainaugurował w 
hałcnowskiej bazylice nowy cykl katechez. Wśród 
zapowiedzianych w programie prelegentów będą 
także: ks. Wojciech Węgrzyniak, ks. Andrzej Mu-
szala, ks. Krzysztof Porosło, o. Jordan Śliwiński 
OFMCap i ks. Robert Woźniak. 
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Obok sióstr serafitek z Oświęcimia w Śląskim Cen-
trum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji w Czer-
nichowie posługiwało m.in. dwóch franciszkanów 
(OFMConv), którzy przez kilka majowych dni udzie-
lali chorym na Covid-19 sakramentu namaszczenia. 
Dominikanie z Ustronia-Hermanic w maju 2020 roku 
postanowili pomóc swym parafianom w poszukiwa-
niu pracy. W tym celu udostępnili swą stronę inter-
netową, ale także zaoferowali pośrednictwo. Dzięki 
temu ludzie, którzy szukają zatrudnienia, mogli do-
wiedzieć się o wakatach w okolicy. Szukający pracy 
mogli śledzić pojawiające się oferty pracy i ewentu-
alnie z nich skorzystać. 
Krakowska prowincja franciszkanów podczas obrad 
Harmężach wybrała nowe definitorium – zarząd pro-
wincji i radę prowincjała. 10.06.2020 roku na prowin-
cjała został ponownie wybrany o. Marian Gołąb 
OFMConv. 
1.08.2020 roku w Harmężach odbyło się oficjalne 
przekazanie klasztoru nowemu gwardianowi o. 
Krzysztofowi Janasowi OFMConv. Podziękowano 
także ustępującemu gwardianowi o. Piotrowi Cube-
rowi OFMConv „za wszelkie dobro i serce włożone 
w tym klasztorze”. 
W niedzielę, 4.10.2020 roku, nastąpiło uroczyste 
otwarcie kawiarni społecznej „Cafe Siena” w Korbie-
lowie, jako inicjatywa parafii dominikańskiej. Liczba 
gości, która postanowiła tego dnia wstąpić na kawę, 
przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizato-
rów. 
Nowennę 9 miesięcy przed 80. rocznicą męczeń-
skiej śmierci św. o. Maksymiliana M. Kolbego, która 
przypadła 14.08.2021 roku, rozpoczęli 14.11.2020 
roku franciszkanie w Harmężach koło Oświęcimia. 
Różańcowi, z udziałem Misjonarek Niepokalanej 
Ojca Kolbego, i Mszy świętej przewodniczył o. Arka-
diusz Bąk OFMConv z Centrum św. Maksymiliana w 
Harmężach, asystent Rycerstwa Niepokalanej w 
diecezji bielsko-żywieckiej. 
Franciszkanie z Centrum św. Maksymiliana w Har-
mężach w 127. rocznicę urodzin św. Maksymiliana 
Kolbego, 08.01.2021 roku, przygotowali audycję 
maryjną. Pokazuje ona, że każdy czas, nawet bar-
dzo trudny, może być darem i błogosławieństwem. 
Zmali z minionym czasie m.in. następujący zakon-
nicy: ks. Józef Wawrzyniak SDB i ks. Stanisław Go-
łyźniak SDB. 

 
Na podstawie: www.diecezja.bielsko.pl 

 
* * * 

 
 
 
 

DIECEZJA BYDGOSKA 
Po śmierci delegata KWPZM ds. zakonow mę-
skich o. Władysława Budziaka CSSp jego na-
stępcą został ks. Piotr Lipski MSF. 
W diecezji posługuje ponad 40 kapłanów i 9 braci 
zakonnych, z 8 męskich zgromadzeń zakonnych i 
ponad 130 sióstr zakonnych, z 14 zgromadzeń. Za-
konnicy prowadzą aktualnie 10 parafii, jest także 12 
zakonnych kaplic, gdzie z posługi korzystają wierni. 
Jest 1 dziewica i 1 wdowa konsekrowana. 
O. Marek Myśliński CSSp został 16.09.2020 roku 
ponownie przełożonym polskiej prowincji Zgroma-
dzenia Ducha Świętego. Wyboru dokonano pod-
czas obradującej w Bydgoszczy XVI kapituły prowin-
cjalnej.  

Księża misjonarze z Bydgoszczy organizowali róż-
nego rodzaju działania pomocowe w czasie epide-
mii. Życzenia i łzy wzruszenia towarzyszyły innej niż 
zwykle wigilii dla bezdomnych, samotnych i ubogich, 
którą przygotowano przy bydgoskiej bazylice św. 
Wincentego a Paulo. Znajdująca się w lewym skrzy-
dle kaplica św. Teresy od Dzieciątka Jezus stała się 
ogrzewalną i noclegownią. Każdego dnia przy bazy-
lice księży misjonarzy jest wydawanych kilkaset cie-
płych posiłków. W Bydgoszczy powstał także Win-
centyński Dom Miłosierdzia im. św. Małgorzaty Ala-
coque. Znajdą w nim miejsce ofiary przemocy do-
mowej, poszkodowani w pożarze czy powodzi, a 
także bezdomni. 
„Zgromadzeni” – to hasło adwentowych rekolekcji 
dla młodych, które przez cztery grudniowe ponie-
działki 2020 roku odbywały się w kościele jezuitów 
w Bydgoszczy. Zgodnie z hasłem roku duszpaster-
skiego podjęty został temat właściwego przeżywa-
nia Mszy świętej w trudnym czasie pandemii. 
 

Na podstawie: www.diecezja.bydgoszcz.pl  
 

* * * 
 
 
 



23 lutego – 1 marca 2021                                  Biuletyn Tygodniowy CiZ                              9/2021 (628) 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 5 

ARCHIDIECEZJA CZĘSTOCHOWSKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w ar-
chidiecezji jest o. Kazimierz Maniecki OSPPE. 
W archidiecezji jest 20 zgromadzeń męskich, w 35 
domach zakonnych z ponad 190 zakonnikami, pro-
wadzącymi m.in. 14 parafii zakonnych oraz ponad 
770 sióstr zakonnych, z 71 zgromadzeń w 96 do-
mach zakonnych oraz 2 insytuty świeckie. Jest też 
dziewica konsekrowana i 7 wdów. 
Z powodu braku personelu w czasie COVID-19 stałą 
opieką potrzebującymi osobami zajęli się m.in. o. 
Wojciech – benedyktyn z Tyńca oraz siostry za-
konne ze zgromadzenia apostołek Jezusa Ukrzyżo-
wanego, klaretynek z Aleksandrii i nazaretanek. Do 
wolontariuszy skierowano podziękowania, gdzie na-
pisano: „Jesteśmy pełni wdzięczności i podziwu dla 
nich za odważną i niezwłoczną gotowość niesienia 
służby potrzebującym”. 
17.06.2020 roku, w archikatedrze Świętej Rodziny w 
Częstochowie rozpoczęło się triduum przed uroczy-
stością Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jego 
zwieńczeniem było uroczyste ogłoszenie Jezusa 
Panem i Zbawicielem archidiecezji częstochowskiej. 
Uczestniczących w liturgii kapłanów, osoby życia 
konsekrowanego i świeckich pozdrowił bp Andrzej 
Przybylski. „Kościół miał, ma i będzie miał program. 
Jest nim jest Jezus Chrystus i Ewangelia – powie-
dział, odwołując się do słów sługi Bożego kard. Ste-
fana Wyszyńskiego. – Od wyboru Jezusa jako na-
szego Pana i Zbawiciela zależy wszystko w Ko-
ściele”. 
 

Na podstawie: www.archiczest.pl 
 

* * * 
 
DIECEZJA DROHICZYŃSKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w die-
cezji jest ks. Tadeusz Niewęgłowski SDB. Ze 
względu na to, że ks. Sławomir Goworek SDB nie 
będzie mógł pełnić dalej tej funkcji, został wy-
znaczony jego następca. Obecnie trwa proce-
dura zatwierdzenia w/w kandydata. 
W diecezji są 3 zgromadzenia męskie, z 19 kapła-
nami i 2 braćmi zakonnymi, prowadzące 3 zakonne 
parafie oraz 13 zgromadzeń żeńskich, z ponad 100 
siostrami. Katechetami jest 6 zakonników oraz 16 
sióstr zakonnych. Jest także w diecezji dziewica 
konsekrowana. 
„Może zmęczony, ale cierpliwy; słaby fizycznie, ale 
mocny mocą wiary i miłości” – tak o o. Leonie Kna-
bicie OSB z opactwa benedyktynówz Tyńca mówił 
6.02.2020 roku bp Antoni Pacyfik Dydycz podczas 
dziękczynnej Eucharystii w bazylice mniejszej w 

Bielsku Podlaskim. Znany mnich, słynący z poczu-
cia humoru, w miejscu przyjęcia chrztu świętego 
przeżywał jubileusz 90-lecia. 
14.11.2020 roku bp Piotr Sawczuk w kaplicy bisku-
piej celebrował Mszę świętej żałobną za zmarłe 
osoby życia konsekrowanego pracujące w diecezji 
drohiczyńskiej. Eucharystię poprzedziła modlitwa 
wspominkowa, w której imiennie polecano Bożemu 
Miłosierdziu zmarłych ojców, braci oraz siostry za-
konne, którzy na przestrzeni lat swoja pracą służyli 
w różnych zakątkach diecezji. Spotkanie miało od-
być się w szerszym gronie. Do modlitwy zaproszone 
były osoby życia konsekrowanego, kapłani oraz 
świeccy. Ze względów epidemicznych łączyli się z 
pasterzem diecezji w sposób duchowy. 
 

Na podstawie: www.drohiczynska.pl 
 

* * * 
 
DIECEZJA ELBLĄSKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w die-
cezji jest o. Mariusz Simonicz CSsR. 
W diecezji jest niemal 80 zakonników z 13 zgroma-
dzeń, w 21 domach zakonnych, prowadzący 20 pa-
rafii i ponad 90 sióstr zakonnych z 12 zgromadzeń, 
w 13 domach zakonnych. Zakonnicy prowadzą ak-
tualnie 19 parafii w diecezji. Jest także 11 dziewic i 
10 wdów konsekrowanych oraz pustelnica. 
Redemptoryści z parafii pw. Matki Bożej Królowej 
Polski w Elblągu zapraszali na krąg biblijny w inter-
necie w czasie epidemii. Kapłani zachęcali, aby to 
wirtualne spotkanie, które rozpoczęło się 
28.03.2020 roku było okazją do lepszego przygoto-
wania się do przeżywania niedzielnej Eucharystii. 

Misjonarze oblaci MN z Iławy postanowili zaimple-
mentować sposób, która do tej pory można było za-
obserwować za oceanem, a mianowicie spowiedź 
„drive through”, czyli z wnętrza samochodu. Spo-
wiedź w tej formie odywała się w dniach 6-8.04.2020 
roku. Dlatego pod iławską świątynią Przemienienia 
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Pańskiego, zwaną też „czerwonym kościołem”, sta-
nął specjalnie oznakowany samochód i przygoto-
wane stanowisko, gdzie można było bezpiecznie, 
nie łamiąc wprowadzonych zakazów, skorzystać z 
sakramentu pojednania. 
10.04.2020 roku, po odmówieniu koronki do Bożego 
Miłosierdzia księża salwatorianie z Elbląga wyru-
szyli na ulice parafii św. Brata Alberta. Niosąc krzyże 
i przechodząc od domu do domu kapłani błogosła-
wili mieszkańców swojej wspólnoty. Wierni czekali 
na kapłanów w oknach swoich domów i mieszkań, 
wychodzili także przed swoje posesje. Zdarzyło się 
także, że do przechodzącego z krzyżem salwatoria-
nina podjechał samochód, zatrzymał się, a kierowca 
poprosił o błogosławieństwo. 
Uczestnicy półkolonii, zorganizowanych przez Ze-
spół Szkół Pijarskich, które zakończyły się w ostat-
nim tygodniu lipca 2020 roku, podążali „Śladami Mi-
kołaja Kopernika”. Zaproszeni do poznania dziejów 
najsłynniejszego polskiego astronoma zostali ucz-
niowie klas 0-4. 
Dlaczego zioła nigdy nie wychodzą z mody oraz dla-
czego zawsze warto mieć je w swoim domu przeko-
nują uczestnicy oraz prelegenci Festiwalu Ziół, który 
odbywa się w Bibliotece Elbląskiej w dniach 9-
11.09.2020 roku. Prelekcje, warsztaty, spotkania 
autorskie, a nawet przedstawienia teatralne towa-
rzyszyły wszystkim miłośnikom naturalnych metod 
dbania o zdrowie, którzy w tych dniach odwiedzali 
bibliotekę. „Św. Hildegarda jest cały czas na topie” 
mówił o. Tomasz Tęgowski OFMConv w swoim wy-
kładzie pt. „Aktualność myśli św. Hildegardy”. 
 

Na podstawie: www.elblag.gosc.pl 
 

* * * 
 
DIECEZJA EŁCKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w die-
cezji jest ks. Piotr Walczak CRL. 
W diecezji posługuje ponad 40 kapłanów z 5 zgro-
madzeń, w 10 domach zakonnych, prowadzących 
10 parafii i ponad 100 sióstr zakonnych z 15 zgro-
madzeń, w 22 domach zakonnych. Jest 6 dziewic i 
5 wdów konsekrowanych. To także jedyna w Polsce 
diecezja, gdzie biskup diecezjalny i biskup pomocni-
czy wywodzą się ze wspólnot życia konsekrowa-
nego. 
01.06.2020 roku, odbyło się doroczne święto jubile-
uszy święceń kapłańskich i profesji zakonnych. W 
uroczystej Mszy świętej w katedrze ełckiej, sprawo-
wanej pod przewodnictwem bp Jerzego Mazura 
SVD, uczestniczyli jubilaci oraz wierni. Homilię wy-
głosił bp pomocniczy Adrian Galbas SAC. W tym 
roku swoje jubileusze obchodziło ok. 100 jubilatek i 

jubilatów. Najstarszym kapłanem w diecezji ełckiej 
był ks. Józef Kącki CRL, który w tym roku świętował 
75 rocznicę święceń (wcześniej Biskup Ełcki odwie-
dził jubilata z okazji 100 lecia urodzin). Od 1947 roku 
jest związany z duszpasterstwem na terenie diecezji 
ełckiej. 
W dniach 15-18.07.2020 roku, w kościele Najświęt-
szego Serca Jezusowego w Ełku, odbyły się reko-
lekcje dla małżeństw o tematyce „Wielka Tajemnica 
Wiary”, które prowadził ks. Marek Chmielniak SAC. 
Zmali w minionym czasie zakonnicy, to m.in.: o. dr 
Józef Węcławik SVD, wieloletni misjonarz i rektor 
misyjnego seminarium werbistów w Pieniężnie oraz 
wspominany już ks. Józef Kącki CRL. 
 

Na podstawie: www.diecezjaelk.pl 
 

* * * 
 
ARCHIDIECEZJA GDAŃSKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich jest o. 
Marek Kiedrowicz OFMConv, którego kandyda-
tura została przedstawiona biskupowi. Poprzed-
nio funkcję tę pełnił o. Tomasz Jank OFMConv, 
który w dalszym ciągu jest wikariuszem bisku-
pim ds. zakonnych w archidiecezji. 
W diecezji jest ponad 170 zakonników z 19 zgroma-
dzeń, w 32 domach zakonnych, prowadzący 19 pa-
rafii oraz ponad 460 sióstr zakonnych z 40 zgroma-
dzeń zakonnych, w 65 domach zakonnych. Jest 27 
dziewic konsekrowanych i 6 wdów, a 2 kandydatki 
rozpoczęły formację. Do życia pustelniczego chcą 
się przygotowywać 2 osoby, ale formalnie nie rozpo-
częły jeszcze tej formacji. 
22.08.2020 roku w Gdańsku-Oliwie br. Paweł Szem-
raj i br. Wiktor Tarczyński z Towarzystwa Ducha 
Świętego przyjęli święcenia diakonatu. Towarzy-
stwo Ducha Świętego powstało na terenie archidie-
cezji gdańskiej w 2009 roku. W swojej działalności 
odwołuje się do duchowości bł. Gwidona z Montpel-
lier. Obecnie jest w nim 6 kapłanów, 5 seminarzy-
stów (w tym 2 diakonów), 2 nowicjuszy i 2 postulan-
tów. 
Kanoniczną ekshumację na cmentarzu przy ko-
ściele pw. MB Nieustającej Pomocy w Gdańsku-
Brętowie przeprowadzili pracownicy IPN pod nadzo-
rem o. Arkadiusza Czai OFM, postulatora procesu 
beatyfikacyjnego. Dotyczyła męczennicy II wojny 
światowej ze zgromadzenia sióstr katarzynek, s. 
Charitiny Fahl z Braniewa, pobitej na śmierć przez 
sowieckich żołnierzy. 
Gdańscy dominikanie uruchomili jadłodzielnię przed 
kościołem św. Mikołaja. To lodówka, w której każdy 
zostawić może jedzenie, z którego potem korzystają 
potrzebujący. Podkreślają oni, że to ich pomysł na 
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„dzielenie się dobrem w trudnych czasach korona-
wirusa”. Chcą jednak, żeby lodówka przed murami 
świątyni została na stałe. 
12.11.2020 roku, wierni, osoby konsekrowane i 
księża archidiecezji gdańskiej przybyli do katedry 
oliwskiej, aby modlić się za duchownych, którzy ode-
szli do domu Ojca. 
22.06.2020 roku, w Warszawie, odbyły się uroczy-
stości pogrzebowe o. Piotra Deczewskiego SJ, który 
przez ostatnie 7 lat pomagał w parafii pw. Świętego 
Krzyża w Gdańsku-Wrzeszczu oraz posługiwał w 
hospicjum perinatalnym Fundacji Hospicjum Pomo-
rze Dzieciom. 
 

Na podstawie: o. Tomasz Jank OFMConv, 
wikariusz biskupi ds. zakonnych, 

www.diecezja.gda.pl 
 

* * * 
 
DIECEZJA GLIWICKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w die-
cezji jest o. Piotr Świerczok CSsR. 
W diecezji jest ponad 150 zakonnikow, z 11 zgro-
madzeń zakonnych, w 26 domach zakonnych i po-
nad 200 sióstr zakonnych, z 17 zgromadzeń zakon-
nych, w 33 domach. Zakonnicy prowadzą 18 parafii. 
Jest także 7 dziewic i 4 wdowy oraz 7 insytutów 
świeckich. 
03.04.2020 roku kamilianie uruchomili pogotowie 
duchowe. Mogły dzwonić osoby bezpośrednio do-
tknięte koronawirusem, ale także wszyscy, których 
obecna sytuacja przerasta. 
05.08.2020 roku, w imieniu postulatora procesu be-
atyfikacyjnego, bp Jan Kopiec zwrócił się z prośbą, 
by wszyscy, którzy posiadają jakiekolwiek informa-
cje - zarówno pozytywne, jak i negatywne, doku-
menty, pisma, listy, fotografie lub pamiątki, doty-
czące sługi Bożego kleryka Alfonsa Mańki OMI, 
przekazali je proboszczowi swojej parafii. Oni z kolei 
mają dostarczyć je do kancelarii kurii diecezjalnej w 
Gliwicach. 
16.08.2020 roku o. Willibald Wypler SJ obchodził w 
sanktuarium Matki Bożej Dobrej Drogi w Gliwicach, 
gdzie pracuje od 15 lat, 60. rocznicę święceń ka-
płańskich. Poza 60. rocznicą święceń kapłańskich, 
we wrześniu obchodził także 90. urodziny, a w 2021 
roku 70. rocznicę wstąpienia do jezuitów. 
08.09.2020 4 Malgaszów i Gruzin złożyli swoje 
pierwsze śluby zakonne, kończąc nowicjat u kami-
lianów w Taciszowie. Tego dnia też 2 klaretynów 
złożyło pierwsze śluby zakonne, tym razem jednak 

nie w domu nowicjatu w Paczynie, ale we Wrocła-
wiu. 
W minionym, kowidowym czasie kwarantanną zo-
stali objęci m.in. jezuici z Gliwic, misjonarze oblaci 
MN z Lublińca. W tym też czasie zmarła spora liczba 
zakonników, wśród których m.in. byli: o. Stefan Szy-
moniak MI, który od 40 lat pracował jako misjonarz 
na Madagaskarze; o. Józef Markowicz CSsR, o. Ru-
fin Juraszek OFM, o. Kapistran Eberhard Martzall 
OFM, o. Jan Noga CSsR.  
 

Na podstawie: o. Piotr Świerczok CSsR, 
delegat KWPZM, www.gliwice.gosc.pl 

 
* * * 

 
ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w ar-
chidiecezji jest od niedawna ks. Jacek Stanula 
CSMA. Wcześniej funkcję tę pełnił o. Zenon Ga-
rus OFMConv, który decyzją swoich zakonnych 
przełożonych został skierowany do innej po-
sługi. 
W archidiecezji jest ponad 40 zakonników: 40 kapła-
nów i 6 braci zakonnych z 8 zgromadzeń, mieszka-
jących w 10 domach zakonnych, prowadzących 11 
parafii oraz 180 sióstr zakonnych z 12 zgromadzeń 
zakonnych, w 25 domach zakonnych. Jest także 1 
dziewica konsekrowana. 
 

Na podstawie: www.archidiecezja.pl 
 

* * * 
 
DIECEZJA KALISKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w die-
cezji jest o. Sylwester Sowizdrzał FDP. 
W diecezji pracuje ponad 86 zakonników z 11 zgro-
madzeń, w 21 domach zakonnych, prowadzących 
17 parafii oraz 380 sióstr zakonnych z 25 zgroma-
dzeń, w 32 domach. Na terenie diecezji są w sumie 
4 klasztory kontemplacyjne, 4 dziewice konsekro-
wane i 2 wdowy. Biskup pomocniczy w diecezji wy-
wodzi się z zakonu paulinów. 
08.12.2020 roku, z okazji 150 rocznicy ogłoszenia 
św. Józefa patronem Kościoła powszechnego, od-
było się sympozjum józefologiczne, gdzie m.in. refe-
rat „Antropologiczne i teologiczne podstawy ducho-
wości serca św. Józefa” wygłosił o. dr hab. Marian 
Zawada OCD. 
W minionym roku zmali m.in.: o. Ludwik Stefański 
CP i ks. Józef Wiśniewski SDB. 
 

Na podstawie: www.diecezja.kalisz.pl 
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ARCHIDIECEZJA KATOWICKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w ar-
chidiecezji jest o. Syrach B. Janicki OFM. 
W archidiecezji jest ponad 138 zakonników, z 10 
zgromadzeń, w 22 domach zakonnych, prowadzą-
cych 13 parafii oraz ponad 800 sióstr zakonnych z 
20 zgromadzeń zakonnych, w 86 domach zakon-
nych. Ponad 80 osób przynależy do 12 instytutów 
świeckich. Jest 14 dziewic i 3 wdowy konsekrowane. 
Rekolekcje Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa 
Akademickiego w grudniu 2020 roku zostały rozło-
żone na cztery adwentowe niedziele. Cykl ducho-
wych spotkań otworzył ks. Leszek Gęsiak SJ, rzecz-
nik Konferencji Episkopatu Polaki. „Wyjdź z tej 
krypty inny!” - zachęcał ks. Gęsiak zgromadzonych 
w kościele akademickim w Katowicach. 
Trzy wyjątkowe kamienie umieszczone w powstają-
cej świątyni w parafii św. Antoniego z Padwy pobło-
gosławił 03.10.2020 roku abp Wiktor Skworc. Zo-
stały one umieszczone w murach powstającego, no-
wego kościoła i klasztoru. To kamienie: z grobu 
Pana Jezusa (przywieziony z pielgrzymki do Ziemi 
Świętej), z grobu św. Antoniego z Padwy (patrona 
parafii) oraz kamień z klasztoru w Łąkach Bratiań-
skich, uznawanego za pierwszą polską prowincję 
franciszkanów. Po Mszy świętej uczestnicy udali się 
do nowopowstającego budynku kościoła. Tam od-
prawione zostało nabożeństwo Transitus – pa-
miątka śmierci św. Franciszka. Po nim abp Wiktor 
Skworc, o. Serafin – proboszcz i o. Antoni – prowin-
cjał, wspólnie umieścili kamienie w murze, przy wej-
ściu do świątyni. 
Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc udzielił 
25.04.2020 roku na Koszutce świeceń kapłańskich 
o. Piotrowi Malczewskiemu OMI. W uroczystości 
uczestniczyła skromna liczba gości neoprezbitera. 
Liturgia była transmitowana w internecie. 
 

Na podstawie: www.archidiecezjakatowicka.pl 
 

* * * 
 
DIECEZJA KIELECKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w die-
cezji jest o. Robert Krawiec OFMCap. 
W diecezji jest ponad 80 zakonników, z 13 zgroma-
dzeń, w 17 domach, prowadzących 11 parafii oraz 
niemal 300 sióstr zakonnych, z 29 zgromadzeń, w 
54 domach. Są 2 instytuty świeckie, 6 dziewic i 17 
wdów konsekrowanych, 1 wdowiec i 1 pustelnica. 
W dniach 5-6.09.2020 roku miała miejsce kolejna 
już pielgrzymka rowerowa z Krakowa do Jędrze-
jowa, szlakiem bł. Wincentego Kadłubka. Ideą piel-
grzymki jest uczcić bł. Wincentego, który po rezy-
gnacji z urzędu biskupiego – jak mówi tradycja – 

udał się pieszo do jędrzejowskiego monasteru, aby 
ostatnie lata swojego życia spędzić jako zatroskany 
o modlitwę i pracę cysters. W tym roku pielgrzymom 
towarzyszył o. Marek Żychowski OCist, który spra-
wował dla nich Msze święte, głosił słowo Boże i kon-
ferencje. Grupa śmiałków dotarła do jędrzejow-
skiego sanktuarium 6.09, krótko przed wieczorną 
Eucharystią, której przewodniczył o. Marek.  
Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem bi-
skupa kieleckiego Jana Piotrowskiego odprawiona 
została w opactwie cystersów w Jędrzejowie z okazji 
jubileuszu 880-lecia fundacji klasztoru. Jubileusz 
świętowano 23.09.2020 roku. Jak powiedział w ho-
milii ordynariusz diecezji kieleckiej, w wielowiekową 
historię opactwa, dawnej Brzeźnicy, wpisuje się 
skromny, ale niezwykle ważny jubileusz 75-lecia po-
wrotu zakonników do miasta. Nastąpiło to 90 lat po 
śmierci ostatniego cystersa, o. Wilhelma Ulaw-
skiego w 1855 roku. Hierarcha przytoczył fragment 
listu bp. Czesława Kaczmarka, wysłanego 75 lat 
temu do opata w Szczyrzycu, w którym wyraził 
zgodę na powrót cystersów do Jędrzejowa. 

3.10.2020 roku po Mszy świętej wieczornej w sank-
tuarium Matki Bożej Mirowskiej w Pińczowie został 
odprawiony „Transitus” - nabożeństwo związane z 
duchowością franciszkańską, upamiętniające przej-
ście św. Franciszka z tego świata do chwały nieba. 
Wierni wraz z kapłanami modlili się przez wstawien-
nictwo św. Franciszka za Kościół jak również za 
swoje rodziny. 
 

Na podstawie: o. Robert Krawiec OFMCap, 
delegat KWPZM, www.diecezja.kielce.pl 

 
* * * 

 
DIECEZJA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w die-
cezji jest ks. Andrzej Finc SDB. 
Zakonnicy prowadzą 20 parafii: jest 20 zakonnych 
proboszczów, 9 wikariuszy i 2 zakonnych kapela-
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nów. Swoje 22 domy na terenie diecezji ma 16 in-
stytutów męskich, z 131 kapłanami i 5 braćmi zakon-
nymi oraz 28 instytutów żeńskich w 42 domach, z 
232 siostrami zakonnymi. Jest także 8 dziewic kon-
sekrowanych i 6 wdów. 
Wśród zmarłych zakonników można wymienić m.in. 
ks. Bolesława Micewskiego CR i ks. Lecha Kaspe-
rowicza SDB. 
 

Na podstawie: www.diecezjakoszalin.pl 
 

* * * 
 
ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w ar-
chidiecezji jest o. Rufin Maryjka OFM. 
Jest to największe skupisko osób konsekrowanych 
w Polsce. Jest 1417 zakonników, w tym 911 kapła-
nów i 167 braci zakonnych z 36 zgromadzeń, w 126 
domach. Zakonnicy prowadzą 58 parafii i tylu zakon-
ników jest proboszczami. Jest także 2316 sióstr za-
konnych z 81 zgromadzeń zakonnych, w 236 do-
mach zakonnych. Jest 19 seminariów zakonnych, z 
czego jedno niższe z 39 uczniami i 18 wyższych z 
327 klerykami. Biskup pomocniczy wywodzi się z 
franciszkanów (tzw. bernardyni). Jest także 14 insy-
tutów świeckich, do których należy 98 osób, 53 dzie-
wice i 21 wdów konsekrowanych. 
15.11.2020 roku ogłoszono rozstrzygnięcie kon-
kursu „Błogosławieni miłosierni”. W ramach katego-
rii organizacja nagrodę otrzymało: „I miejsce – 
Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio w Krakowie. Działal-
ność Dzieła Św. Ojca Pio zdecydowanie wyróżnia 
się pod względem zakresu i obszarów udzielanej 
pomocy, poczynając od codziennej pielęgnacji do 
aktywizacji zawodowej i podjęcia pracy. Organizacja 
pomaga osobom bezdomnym i zagrożonym bez-
domnością, wspiera osoby w wyjściu z bezdomności 
w ramach integracji społecznej, zawodowej czy 
mieszkaniowej. Dzieło Św. Ojca Pio ma liczne rze-
sze wolontariuszy, którzy włączają się w niesienie 
pomocy potrzebującym i pomagają im odzyskać 
godność ludzką”. 
14.11.2020 roku na szczeblu diecezjalnym zakoń-
czył się proces augustiańskich męczenników II 
wojny światowej, zamęczonych w obozach koncen-
tracyjnych: Sług Bożych o. Wilhelma Gaczka, o. 
Krzysztofa Olszewskigo, o. Edmunda Wiluckiego i 
br. Kazimierza Lipki. Następnie materiały proce-
sowe zostały przekazane do Kongregacji Spraw Ka-
nonizacyjnych w Rzymie. 
„Dom Życia” to projekt zrealizowany przez Sanktua-
rium w Kalwarii Zebrzydowskiej we współpracy z or-
ganizacjami „pro life”. Jego celem jest świadczenie 

pomocy psychologicznej i duchowej rodzinom, mał-
żeństwom i osobom mierzącym się z chorobą lub 
niepełnosprawnością dzieci. W budynku na tzw. 
dróżkach kalwaryjskich powstanie ośrodek pomocy 
psychologicznej i duchowej dla rodzin, małżeństw i 
osób mierzącym się z chorobą lub niepełnospraw-
nością dzieci. Placówka będzie świadczyła kon-
kretną pomoc w postaci towarzyszenia osobom ob-
ciążonym tego typu problemami. Obecnie realizacja 
projektu jest na etapie przygotowania lokalu oraz 
potrzebnych dokumentów do funkcjonowania pla-
cówki. 
29.09.2020 roku u Salwatorianów w Trzebini miały 
miejsce święcenia biskupie bp. Karola Kulczyckiego 
SDS, który w sanktuarium w Trzebini 26 lat wcze-
śniej otrzymał święcenia kapłańskie. Został on mia-
nowany biskupem w Port Pirie, w centralnej części 
Australii. 
Od 9.08.2020 roku archidiecezja wzbogaciła się o 
kolejne sanktuarium diecezjalne. Tego dnia metro-
polita krakowski abp Marek Jędraszewski, ogłosił 
kościół bernardyński pw. św. Antoniego z Padwy w 
Zakopanem takim właśnie sanktuarium. 
8.04.2020 roku o. Arturo Sosa SJ, generał zakonu, 
mianował o. Jarosława Paszyńskiego SJ nowym 
Prowincjałem Prowincji Polski Południowej Towa-
rzystwa Jezusowego. Zmiana na urzędzie prowin-
cjała nastąpiła 31.07.2020 roku. 10.06.2020 roku o. 
Marian Gołąb OFMConv uzyskał bezwzględną 
większość głosów od braci kapitulnych i został wy-
brany na drugą, czteroletnią kadencję.  
W minionym czasie zmarła spora liczba zakonni-
ków, m.in.: o. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ, ks. 
prof. Wojciech Życiński SDB, o. Józef Żukowicz SJ, 
który był wieloletnim referentem Wydziału Spraw 
Zakonnych Kurii Metropolitalnej w Krakowie (1991-
2015) oraz o. Paschalis Antoni Kwoczała OFM. 
 

Na podstawie: o. Rufin Maryjka OFM, 
delegat KWPZM, www.diecezja.pl 

 
* * * 

 
DIECEZJA LEGNICKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w die-
cezji jest o. Zdzisław Tamioła OFMConv, który 
jest jednocześnie referentem Biskupa Legnic-
kiego ds. Insytutów Życia Konsekrowanego i 
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Poprzednio 
funkcję delegata KWPZM pełnił o. Jan Janus 
OFMConv, który przez przełożonych został skie-
rowany do innych obowiązków. 
W diecezji jest niemal 200 zakonników i prawie 
150 sióstr zakonnych z 15 zgromadzeń. Zakonnicy 
prowadzą 20 parafii. Są 2 dziewice i 1 pustelnica. 
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05.02.2020 znany legnicki zakonnik wygłosił wykład 
„Prawo, prawda i dobroć” w ramach spotkania 
„Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90”. Odbyło się ono w 
parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy. 
Tym razem gościem stowarzyszenia był o. Józef 
Szańca OFMConv. 
W marcu 2020 roku z pomocą swoim parafianom 
ruszyli franciszkanie z Legnicy, organiując pomoc 
dla seniorów. Zakonnicy służyli pomocą w zakupie 
leków, żywności, a nawet w dotarciu do przychodni. 
W ciągu kwietnia i maja 2020 roku blisko 20 osób 
duchownych wspierało pracę na oddziałach jelenio-
górskiego ZOL-u, prowadzonego przez legnicką Ca-
ritas. Opieka na 3 oddziale została zapewniona 
przez silną grupę składającą się z 4 sióstr zakon-
nych z przygotowaniem medycznym (siostry fran-
ciszkanki, siostra klaryska i magdalenka). Dołączyli 
do nich 3 franciszkanie z parafii św. Jana Chrzciciela 
w Legnicy, 2 siostry prezentki z Jeleniej Góry, pijar 
z Cieplic oraz 2 kleryków z krakowskiego semina-
rium pijarów. 
Zmarł m.in. ks. Jan Kulak SDB. 
 

Na podstawie: www.diecezja.legnica.pl 
 

* * * 
 
ARCHIDIECEZJA LUBELSKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w ar-
chidiecezji jest ks. Kazimierz Drozda SDB. 

W archidiecezji jest ponad 230 zakonników, w 36 
domach i ponad 550 sióstr zakonnych, w prawie 
100 domach. Zakonnicy prowadzą w archidiecezji 7 
parafii. Jest 8 dziewic konsekrowanych. 
Klasztor karmelitów bosych w Lublinie przeżywał 
15.07.2020 roku obrzęd poświęcenia odrestaurowa-
nych organów w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca 
NMP oraz koncert inauguracyjny w wykonaniu prof. 
Jadwigi Kowalskiej. 
W minionym czasie zmarli związani z archidiecezją 
i KUL-em zakonnicy: o. Maksymilian Jarosław Wa-
silewski OFM, o. Wojciech Kaczmarek OFMCap, ks. 
Stanisław Mleczko SCJ, o. Radomił Wójcikowski 
OFM, ks. prof. Andrzej Maryniarczyk SDB, br. Waw-
rzyniec Smyrdek OFM, ks. prof. Roman Dzwonkow-
ski SAC, o. prof. Hugolin Langkammer OFM, który 
w minionym roku obchodził 90 lecie urodzin i 65 
rocznicę śmieceń kapłańskich. 
 

Na podstawie: www.archidiecezjalubelska.pl 
 

* * * 
 
 

DIECEZJA ŁOMŻYŃSKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonów męskich w die-
cezji jest o. Jacek Dybała OFMCap. 
W diecezji działa 19 kapłanów i 8 braci zakonnych, 
a męskie wspólnoty życia konsekrowanego prowa-
dzą 5 parafii. Jest także 117 sióstr zakonnych oraz 
8 dziewic i 5 wdów konsekrowanych. 
W styczniu 2021 roku obchodzona była pierwsza 
rocznica śmierci bp. Stanisława Stefanka SChr, 
który przez wiele lat był biskupem diecezjalnym w 
Łomży. 
 

Na podstawie: www.diecezja.lomza.pl 
 

* * * 
 
DIECEZJA ŁOWICKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w die-
cezji jest ks. Marek Wyszomierski SDB. 
Na terenie diecezji łowickiej istnieją 34 zgromadze-
nia zakonne: 23 żeńskie, w 36 domach i 11 męskich 
w 12 domach zakonnych, prowadzące 10 parafii. 
Jest 9 wdów konsekrowanych i 3 dziewice. 
29.02.2020 roku obchodzona była pierwsza rocz-
nica śmierci bp. Alojzego Orszulika SAC, który przez 
wiele lat był biskupem w Łowiczu. 
W Rawie Mazowieckiej 22.11.2020 roku uroczyście 
rozpoczęto jubileusz 300-lecia istnienia zgromadze-
nia męki Jezusa Chrystusa (pasjoniści). 
10.04.2020 roku, rawscy proboszczowie z krzyżem 
przeszli ulicami Rawy Mazowieckiej, w tym pasjoni-
sta o. Wojciech Adamczewski CP, od Miasteczka 
Krwi Chrystusa na Chrustach pod krzyż na os. Zam-
kowa Wola. 
W marcu 2020 roku w nowomiejskim klasztorze 
braci mniejszych kapucynów, a także we wszystkich 
zgromadzeniach honorackich, trwała nieustanna 
modlitwa o ustanie pandemii za wstawiennictwem 
bł. Honorata Koźmińskiego. 
Zmarli m.in. następujący zakonnicy: o. Zbigniew Pi-
siałek CP, diecezjalny pustelnik o. Leszek Niewia-
domski OVE, ks. Romana Grzony MIC. W wieku 101 
lat 20.12.2020 roku zmarła s. Walentyna Obszyńska 
ze zgromadzenia sióstr zmartwychwstanek w Moca-
rzewie. 

 
Na podstawie: www.diecezja.lowicz.pl 

 
* * * 

 
ARCHIDIECEZJA ŁÓDZKA 
Po śmierci Delegata KWPZM ds. zakonow mę-
skich i przewodniczącego wydziału ds. Insytu-
tów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Ży-
cia Apostolskiego w archidiecezji o. Kazimierza 
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Kubackiego SJ jego następcą został w styczniu 
2021 roku o. Ernest Zielonka OCD. 

Na terenie archidiecezji posługuje 16 zakonów 
męskich, prowadzących 17 parafii oraz 32 żeń-
skie instytuty życia konsekrowanego i 5 instytutów 
świeckich. Jest 18 dziewic, 66 wdów konsekrowa-
nych, wdowiec oraz pustelnica. 

25.01.2021 roku przewodniczącym wydziału ds. In-
sytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Ży-
cia Apostolskiego w archidiecezji został mianowany 
o. Ernest Zielonka OCD, proboszcz karmelitańskiej 
parafii Opieki św. Józefa w Łodzi. 
08.10.2020 roku w kaplicy w Swolszewicach - nale-
żącej do parafii Golesze – Swolszewice - odbyła się 
niecodzienna uroczystość, dwóch braci ze wspól-
noty sług Ducha Pocieszyciela przywdziało strój za-
konny. Uroczystej liturgii przewodniczył metropolita 
łódzki Grzegorz Ryś. Natomiast 03.08.2020 roku w 
parafii Golesze - Swolszewice odbyła się uroczy-
stość pierwszych ślubów dwóch członków wspól-
noty, która od trzech lat działa na terenie archidie-
cezji, jako wspólnota na prawie diecezjalnym. 
08.09.2020 roku prawdopodobnie po raz pierwszy – 
w 100 letniej historii archidiecezji – miały miejsce 
śluby pustelnicze, które na ręce metropolity łódz-
kiego – złożyła s. Anuncjata Piętka. Uroczystość od-
była się w nowo powstałej pustelni położonej we wsi 
Żar. 
01.09.2020 roku w parafii pw. św. Alberta Chmielow-
skiego w Łodzi, odbyły się święcenia kapłańskie dia-
kona Damiana Lenckowskiego, który od kilku lat po-
sługuje w Nigerii. Jest on zakonnikiem należącym 
do afrykańskiej wspólnoty apostołów nadziei, która 
posługuje w diecezji Aba w Nigerii. 
17.07.2020 roku, przy bernardyńskiej szkole w Ło-
dzi, powstał nowy element architektury krajobrazu. 
Chcąc upamiętnić 100. rocznicę urodzin papieża-
Polaka, św. Jana Pawła II, dyrekcja szkół bernardy-
nów chętnie włączyła się projekt „owoce pamięci”. 
Celem wspólnych działań było założenie sadu owo-
cowego, w skład którego wchodzą tradycyjne od-
miany drzew owocowych. 

Zmarli m.in. następujący zakonnicy: ks. prof. Tade-
usz Bazylczuk SDB oraz o. Kazimierz Kubacki SJ, 
przewodniczący wydziału ds. Insytutów Życia Kon-
sekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego i 
delegat KWPZM w archidiecezji. 
 

Na podstawie: www.archidiecezja.lodz.pl 
 

* * * 
 
DIECEZJA OPOLSKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich i wika-
riuszem biskupim ds. życia konsekrowanego w 
diecezji jest o. Błażej Kurowski OFM, który jest 
jednocześnie przewodniczącym Komisji ds. 
Struktur Regionalnych KWPZM. 
W diecezji pracuje 580 sióstr zakonnych z 20 zgro-
madzeń, w 72 domach zakonnych oraz 139 kapła-
nów oraz 36 braci zakonnych z 16 zgromadzeń, w 
30 domach, prowadzący 15 parafii. Są 3 wdowy 
konsekrowane, 10 dziewic oraz jedna pustelnica 
przebywająca w pustelni przy kościele pątniczym 
św. Brykcjusza w parafii Gościęcin. 
Podczas jesiennego zebrania plenarnego Konferen-
cji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń 
Zakonnych, które odbyło się w Warszawie w dniach 
6-7.10.2020 roku, wybrano nowy skład konsulty. 
Przewodniczącą została s. Dolores Dorota Zok, 
przełożona polskiej prowincji Zgromadzenia Misyj-
nego Służebnic Ducha Świętego (popularnie zwa-
nego „werbistkami”). 
W Kamieniu Śląskim odbędą się regionalne ob-
chody 100. rocznicy II powstania śląskiego. Bohate-
rem walk na tym terenie był o. Seweryn Jędrysik OP, 
który jest symbolem nie tylko walki o Śląsk Opolski i 
rodzinny Kamień Śląski, ale - jako że był też uczest-
nikiem powstania wielkopolskiego i wojny polsko-
bolszewickiej – jest również symbolem 100. rocznicy 
bitwy warszawskiej. 
Parafia św. Jana Pawła II w Opolu otrzymała 
25.04.2020 roku dary, które misjonarzom oblatom 
MN przekazał kard. Stanisław Dziwisz. Są to reli-
kwie krwi, a także kamień z grobu Jana Pawła II z 
bazyliki watykańskiej, który zostanie wmurowany 
jako kamień węgielny nowej świątyni w Opolu oraz 
biała sutanna, której używał papież. 
Miniony rok to także możliwość objęcia przez pallo-
tynów parafii w Kietrzu i Sciborzycach. Zapropono-
wanie objęcia parafii księżom pallotynom podykto-
wane było szybko malejącą liczbą księży w diecezji 
opolskiej, jak i faktem, że pallotyni już wcześniej pra-
cowali w Kietrzu. Co więcej w latach 1931-1937 po-
sługiwał tu bł. ks. Richard Henkes SAC, wyniesiony 
na ołtarze 15.09.2019 roku. Pallotyni ponownie tę 
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placówkę objęli 13.09.2020 roku. Co ciekawe, w lu-
tym przed zakładem karnym w Raciborzu, w którym 
m.in. był więziony przyszły błogosławiony, odsło-
nięta i poświęcona została tablica upamiętniająca bł. 
ks. Ryszarda Henkesa SAC, męczennika z Dachau. 
W minionym roku wikariusz biskupi wraz z bp. An-
drzejem Czają udali się do sióstr św. Michała Archa-
nioła do Miejsca Piastowego, by rozmawiać z sio-
strami nt. założenia placówki w diecezji. Służebnica 
Boża s. Anna Kaworek pochodziła bowiem z terenu 
diecezji opolskiej, z Ujazdu. 
Niestety z powodów epidemicznych nie odbyło się w 
minionym roku żadne spotkanie sióstr, a także zo-
stała odwołana pielgrzymka konsekrowanych diece-
zji opolskiej i gliwickiej na Górę Świętej Anny. 
 

Na podstawie: o. Błażej Kurowski OFM, 
delegat KWPZM, www.opole.gosc.pl 

 
* * * 

DIECEZJA PELPLIŃSKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w die-
cezji jest ks. Ryszard Pacholec CR. 
Zakonnicy prowadzą w diecezji 14 parafii. Jest 12 
dziewic konsekrowanych i 6 wdów. 
Ponad 70 lat ma wejherowska szopka u franciszka-
nów. Dokumenty mówią, że pierwsza powojenna 
szopka powstała w 1948 roku, choć z innych zapi-
sków wynika, że franciszkanie tuż po powrocie do 
Wejherowa, w 1946 roku, wznieśli symboliczną sta-
jenkę. 
Kartuzja - czyli założenie klasztorne kartuzów w 
obecnej stolicy powiatu kartuskiego - składała się z 
18 eremów, zabudowań gospodarczych, kościoła, 
refektarza. Obecnie podziwiać można zewnętrznie 
ostatni z 18 eremów, ale jest szansa, że będzie on 
udostępniony do zwiedzania. 
 

Na podstawie: www.diecezja-pelplin.pl 
 

* * * 
 
DIECEZJA PŁOCKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w die-
cezji jest o. Wiesław Marek Wiśniewski CP. 
W diecezji jest ok. 200 sióstr zakonnych i ponad 50 
zakonników, prowadzących m.in. 6 parafii. Są 4 
dziewice i 12 wdów konsekrowanych. 
W roku 2020 na pamiątkę drogi, którą 128 lat temu 
przebył z Zakroczymia do Nowego Miasta n. Pilicą 
bł. o. Honorat Koźmiński OFMCap, trwały piel-
grzymki i rekolekcje online u kapucynów. 
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach jest 
przez najbliższy rok świątynią jubileuszową, w której 
można uzyskać odpust zupełny w związku z rokiem 

jubileuszowym karmelitów, obchodzących 800. 
rocznicę męczeńskiej śmierci św. Anioła z Sycylii - 
pierwszego świętego zakonu karmelitańskiego. 
Pasjoniści uroczyście rozpoczęli obchody 300-lecia 
zgromadzenia. Obchody potrwają do stycznia 2022 
roku i obchodzone będą pod hasłem: „Odnowić na-
szą misję. Wdzięczność, proroctwo, nadzieja”. W 
przasnyskim sanktuarium można uzyskać łaskę od-
pustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. 
9.02.2020 roku bp Piotr Libera przewodniczył uro-
czystej profesji monastycznej i konsekracji s. Beni-
gny Łąpieś, benedyktynki z sierpeckiego klasztoru. 
Była to pierwsza od 20 lat taka uroczystość w tym 
opactwie. 
„Zbawienie Ludu Mazowsza” - pisał przed 50 laty 
kard. Karol Wojtyła o Tej, której wizerunek znalazł 
się wśród 47. ukoronowanych przez Prymasa Ty-
siąclecia. 6.09.2020 roku wspominano te wydarze-
nia podczas jubileuszowych uroczystości u Het-
manki Mazowsza z Jasnej Góry Czerwińskiej. Mszy 
świętej przewodniczył abp Salvatore Pennacchio, 
nuncjusz apostolski w Polsce, a towarzyszyli mu bi-
skup płocki Piotr Libera oraz ks. Tadeusz Jarecki, 
inspektor warszawskich salezjanów. Do września 
2021 roku można w Czerwińsku zyskać odpust zu-
pełny. 
 

Na podstawie: www.plock.gosc.pl 
 

* * * 
 
ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich i refe-
rentem ds. męskich Insytutów Życia Konsekro-
wanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w 
archidiecezji jest ks. Zbigniew Starczewski COr. 
Osoby życia konsekrowanego żyją w 138 klaszto-
rach, gdzie mieszka 524 zakonników, z 19 zgroma-
dzeń, w 36 domach oraz ponad 917 siostr, z 36 
zgromadzeń, w 98 domach. Zakonnicy prowadzą 16 
parafii. Jest 7 dziewic i 13 wdów konsekrowanych. 
Na terenie są też 4 seminaria zakonne. 
26.02.2020 roku bp Szymon Stułkowski, biskup po-
mocniczy archidiecezji poznańskiej, zainicjował 
siódmą edycję akcji „Misjonarz na Post”. Mimo ogra-
niczeń epidemicznych za 1892 misjonarzy modliło 
się 37 872 osoby, a zatem statystycznie za każdego 
z misjonarzy modliło się ponad 20 osób. 16.02.2021 
roku w sposób zdalny została zainicjowana kolejna 
edycja tej inicjatywy. 
13.03.2020 roku ogłoszono w Polsce stan zagroże-
nia epidemicznego, a następnie stan epidemii. 
Jedną z inicjatyw był zainicjowany 28.03.2020 roku 
telefon duszpastersko-psychologiczny „ksiądz na 
sygnale”, w którego działanie włączyli się zakonnicy. 
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Abp Stanisław Gądecki celebrował 06.06.2020 roku 
w katedrze Eucharystię z okazji 100 lecia misjonarzy 
oblatów MN w Polsce i poświęcił nowy dom misyjny 
w Poznaniu przy ul. Ostatniej. Natomiast 11.07.2020 
roku przewodniczył Mszy świętej z okazji jubileuszu 
950-lecia fundacji klasztoru benedyktynów w Lubi-
niu. 
 

Na podstawie: www.archpoznan.pl 
 

* * * 
ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w ar-
chidiecezji jest ks. Jan Seremak CSMA. 
W archidiecezji obecnie działa 27 zgromadzeń żeń-
skich (w tym 2 na prawie diecezjalnym) oraz 12 
zgromadzeń męskich, prowadzących m.in. 26 para-
fii. Jest 13 dziewic konsekrowanych i 19 wdów. 
21.03.2020 roku, w ramach planowanej wcześniej 
stałej formacji sióstr, trwała modlitwa przed Naj-
świętszym Sakramentem, której przewodniczył abp 
Adam Szal. Na to modlitewne spotkanie przybyli 
konsekrowani, ale ze względu na epidemiczne ogra-
niczenia, tylko po 2 przedstawicili każdej wspólnoty. 
W jarosławskim klasztorze benedyktynek 
19.04.2020 roku, po raz pierwszy, od co najmniej 
238 lat, odbyła się uroczysta konsekracja mniszki s. 
Maksymiliany Gduli OSB. 26-27.09.2020 roku w 
Miejscu Piastowym zainaugurowano rok jubileu-
szowy 100. rocznicy zatwierdzenia michalitów. 
13.08.2020 roku nastąpiło oficjalne ogłoszenie de-
kretu o podniesieniu kościoła w Kalwarii Pacławskiej 
do godności bazyliki mniejszej. Eucharystię sprawo-
wał abp Adam Szal, a koncelebrował m.in. prowin-
cjał o. Marian Gołąb OFMConv. Po zakończeniu 
Mszy świętej abp Adam Szal oraz o. Marian Gołąb 
odsłonili w podcieniach nowej bazyliki mniejszej ta-
blicę upamiętniającą to historyczne wydarzenie. 
Wcześniej, jako przygotowanie do tej uroczystości, 
3.05.2020 roku, poświęciony został nowy ołtarz w 
kościele. 

1.03.2020 roku zmarł o. Krystyn Kusy OFM, z klasz-
toru w Przemyślu (od 1999 roku). 
 

Na podstawie: www.przemyska.pl 
 

* * * 
 
DIECEZJA RADOMSKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w die-
cezji jest ks. Sławomir Grochalak SAC. 
Zakonnicy prowadzą w diecezji 11 parafii. Są 3 dzie-
wice i 10 wdów konsekrowanych. 
29.03.2020 roku cystersi z Wąchocka przeszli z ko-
ścioła klasztornego do kaplicy św. Rocha, patrona i 
opiekuna na czas „morowego powietrza”. Zakonnicy 
wznowili prastarą tradycję, praktykowaną w klaszto-
rze w czasach epidemii. W kościele bernardynów w 
Radomiu codziennie odmawiana była w kwietniu 
2020 roku modlitwa o jak najszybsze opanowanie 
pandemii koronawirusa za wstawiennictwem św. 
Szymona z Lipnicy. 
Przeżywana była 400. rocznica objawienia św. Anny 
w Smardzewicach. Z tej okazji podczas jubileuszo-
wej uroczystości 26.06.2020 roku został poświę-
cony odnowiony ołtarz główny w kościele i łaskami 
słynący obraz św. Anny Samotrzeciej. Celebracją 
przygotował o. Marek Zienkiewicz OFMConv, pro-
boszcz i kustosz, który zmarł niedługo później po 
przeniesieniu do Łodzi-Łagiewnik. 
12.12.2020 roku ks. Jarosław Rożek COr został ka-
pelanem mazowieckiej policji. Kapelanem komendy 
wojewódzkiej policji z siedzibą w Radomiu został 
mianowany w miejsce ks. Mirosława Dragiela SAC, 
który zmarł 30.10.2020 roku. 
Wśród zmarłych zakonników można wymienić m.in. 
ks. Mirosława Dragiela SAC, o. Efrema Czesława 
Bisagę OCist i o. Anioła Karsznię OCist, który był 
ostatnim mnichem z grupy cystersów z Mogiły przy-
byłych w 1951 roku, by reaktywować opactwo w Wą-
chocku 
 

Na podstawie: www.diecezja.radom.pl 
 

* * * 
 
DIECEZJA RZESZOWSKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w die-
cezji jest ks. Henryk Kuman MS. 
W diecezji pracuje około 120 zakonników, z 8 zgro-
madzeń, w 12 domach zakonnych, prowadzący 
m.in. 10 zakonnych parafii i około 340 sióstr zakon-
nych, z 19 zgromadzeń, w 58 domach. Jest jeden 
insytut świecki, 6 dziewic i 16 wdów konsekrowa-
nych. 
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18.06.2020 roku biskup rzeszowski Jan Wątroba 
wydał dekret zakazujący ks. Grzegorzowi Bliźnia-
kowi i wszystkim pozostałym członkom stowarzy-
szenia misjonarzy Jezusa Miłosiernego z siedzibą w 
Tyczynie, ul. Potoki 16, prowadzenia na terytorium 
diecezji rzeszowskiej jakiejkolwiek działalności 
duszpasterskiej, a zwłaszcza przepowiadania słowa 
Bożego i sprawowania sakramentów świętych. Za-
kaz ten wynika z faktu, iż biskup diecezji łuckiej 
(Ukraina), który najpierw wydał zgodę na powstanie 
stowarzyszenia, po konsultacji ze Stolicą Apostol-
ską, zdecydował o jego rozwiązaniu. 
 

Na podstawie: www.diecezja.rzeszow.pl 
 

* * * 
 
DIECEZJA SANDOMIERSKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w die-
cezji jest o. Wojciech Krok OP. 
W diecezji jest ponad 70 zakonników, z 9 zgroma-
dzeń, w 12 domach, prowadzących 9 parafii oraz 
około 330 sióstr zakonnych, z 17 zgromadzeń, w 40 
domach zakonnych. Jest także 7 dziewic konsekro-
wanych i 1 wdowa. 
Dominikanie wspierali w czasie epidemii Zakład Pie-
lęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu materialnie i 
duchowo. Natomiast 3 kapucyni ze Stalowej Woli-
Rozwadowa wspierali, wraz 3 albertynami, dom po-
mocy społecznej w tym mieście. 
07.10.2020 roku w klasztorze dominikanów odbył 
się koncert muzyki hiszpańskiego renesansu. Do-
datkowo na flecie prostym zagrał dominikanin o. 
Grzegorz Doniec OP. Koncerty też, po epidemicznej 
przerwie, powróciły 19.09.2020 roku w ramach dru-
giej edycji „Muzyki u Matki Bożej Dzikowskiej”. 
Film zrealizowany przez muzeum regionalne po-
zwala obejrzeć krypty klasztoru braci mniejszych ka-
pucynów w Stalowej Woli-Rozwadowie. Powstał on 
w ramach cyklu „Zwiedzaj ze stalowowolskim mu-
zeum”, nie tylko pokazuje same krypty, ale też opo-
wiada ciekawe historie z nimi związane. Obecnie w 
podziemnych kryptach spoczywa 29 zakonnych 
braci i około 30 bliższych i dalszych członków ro-
dziny Lubomirskich. 
10.11.2020 roku zmarł o. Kazimierz Bielak OMI ze 
Świętego Krzyża, który był szczególnie znany piel-
grzymom, dla których wystawiał w kaplicy Oleśnic-
kich relikwie Drzewa Krzyża Świętego. 
 

Na podstawie: www.diecezjasandomierska.pl 
 

* * * 
 
 

DIECEZJA SIEDLECKA 
Obecnie w funkcji delegata KWPZM ds. zakonow 
męskich w diecezji jest vacat. 
W diecezji jest około 70 zakonników, z 9 zgroma-
dzeń, w 13 domach zakonnych, prowadzących 11 
parafii oraz około 280 sióstr zakonnych, z 19 zgro-
madzeń, w 40 domach. Jest także 6 insytutów 
świeckich, do których należą 24 osoby, 2 dziewice i 
14 wdów konsekrowanych oraz pustelnica. 
 

Na podstawie: www.diecezja.siedlce.pl 
 

* * * 
 
DIECEZJA SOSNOWIECKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w die-
cezji i wikariuszem biskupim ds. życia konsekro-
wanego jest ks. Dariusz Kubka SAC. Wcześniej 
pełnił tę funcję o. Radosław Kramarski OFM-
Conv. 
Na terytorium diecezji działa 16 wspólnot życia kon-
sekrowanego. 7 zgromadzeń żeńskich, z około 120 
siotrami, posługuje w 13 domach, a 9 zgromadzeń 
męskich, z około 50 zakonnikami posługuje w 10 do-
mach, prowadząc 9 parafii. Jest dziewica konsekro-
wana i 2 wdowy. 

Swoją posługę zakończył wieloletni proboszcz para-
fii św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej-Gołonogu 
oraz wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego w 
diecezji o. Radosław Kramarski OFMConv. 
09.08.2020 roku z o. Radosławem spotkał się bp 
Grzegorz Kaszak, dziękując mu za pracę na rzecz 
dąbrowskiej wspólnoty, ale też wszystkich osób ży-
cia konsekrowanego w diecezji. 
Od 19.08.2020 roku Msze święte mogły być na 
nowo sprawowane w kościele, który został poddany 
dezynfekcji. Sosnowiecka wspólnota Podwyższenia 
Krzyża Świętego na Środuli była zamknięta z po-
wodu zdiagnozowania zakażenia koronawirusem u 
jednego z sercanów. 
04.10.2020 roku wspólnota „Betlejem” z Jaworzna 
wraz z Caritas diecezji sosnowieckiej u franciszka-
nów w Dąbrowie Górniczej zorganizowały „dzień św. 



23 lutego – 1 marca 2021                                  Biuletyn Tygodniowy CiZ                              9/2021 (628) 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 15 

Franciszka” w ramach ekologicznego projektu Cari-
tas Polska oraz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

Na podstawie: www.diecezja.sosnowiec.pl 
 

* * * 
 
ARCHIDIECEZJA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich i dy-
rektorem wydziału ds. Życia Konsekrowanego w 
archidiecezji jest ks. Jarosław Staszewski SChr. 
W archidiecezji jest około 200 zakonników, z 11 
zgromadzeń, w 40 domach prowadzący m.in. 39 pa-
rafii i około 150 sióstr zakonnych, z 21 zgromadzeń, 
w 38 domach. Są także: 4 dziewice konsekrowane, 
39 wdów, pustelnica i 3 insytuty świeckie. 
Od dłuższego czasu trwa zakrojony na wielką skalę 
i zaplanowany na lata remont szczecińskiego sank-
tuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie 
proboszczem od siedmiu lat jest ks. Staszewski. 
7-11.03.2020 roku misje u stóp Krzyża, w parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Cerkwicy, pro-
wadzili ks. dr Radosław Siwiński, wykładowca WSD 
w Koszalinie, prezes koszalińskiego stowarzyszenia 
„Dom Miłosierdzia”, z 2 siostrami i 2 braćmi ze zgro-
madzenia Miłosiernego Pana. 
 

Na podstawie: ks. Jarosław Staszewski SChr, 
delegat KWPZM, www.szczecin.kuria.pl 

 
* * * 

 
DIECEZJA ŚWIDNICKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w die-
cezji był o. Radosław Zięzio SSCC, który jednak 
przez przełożonych został skierowany do innych 
obowiązków. Od kilku tygodni trwają rozmowy, 
by tę funkcję pełnił o. Zdzisław Świniarski SSCC. 
Aktualnie w diecezji świdnickiej są 24 zgromadzenia 
żeńskie, a siostry w liczbie 344 żyją w 54 domach. 
Powadzą przede wszystkim domy dziecka, pomocy 
społecznej, ośrodki wychowawcze, placówki leczni-
cze oraz placówki oświatowe. W diecezji posługuje 
11 zgromadzeń męskich, w których w 20 klaszto-
rach, żyje 117 ojców i braci, posługujących m.in. w 
17 parafiach. 
Zakonnicy pracują zatem przede wszystkim w dusz-
pasterstwie parafialnym, są proboszczami, wikariu-
szami, pełnią funkcje kapelanów, prowadzą apteki, 
podejmują pracę charytatywną, pracują w domach 
formacyjnych, prowadzą wykłady akademickie. Są 
też kustoszami sanktuariów i prowadzą rekolekcje i 
misje w różnych wspólnotach w diecezji i poza jej 

granicami. Są też też 3 dziewice i 4 wdowy konse-
krowane, a 2 osoby przygotowują się do stanu pu-
stelniczego. 
31.05.2020 roku, z racji 120. rocznicy przybycia re-
demptorystów do Barda, Mszy świętej przewodni-
czył o. Janusz Sok CSsR. 03.06.2020 roku w 
związku z podejrzeniem o kontakt z osobą zarażoną 
Covid-19 została nałożona na redemptorystów ob-
sługujących bazylikę Matki Bożej Strażniczki Wiary 
tymczasowa kwarantanna. 
02.07.2020 roku swój jubileusz 70 lecia życia zakon-
nego obchodzila klaryska 90 letnia s. Maria Stani-
sława. Natomiast u jezuitów 27.06.2020 roku odbyły 
się święcenia kapłańskie dk. Dominik Sroki SJ.  
W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, 
16.08.2020 roku, sześciu pallotyńskich nowicjuszy 
przyjęło strój duchowny w Ząbkowicach Śląskich. 

Po latach formacji do swojej rodzinnej wspólnoty 
Aniołów Stróżów w Wałbrzychu powrócił o. Miłosz 
Mażewski OCD, by celebrować tu swoją Mszę 
świętą prymicyjną 27.09.2020 roku. 4.09.2020 roku, 
z rąk abp. Francesco Cacucciego w Bari (Włochy), 
przyjął święcenia prezbiteratu. 
Wśród zmarłych zakonników można wymienić m.in. 
o. Zdzisława Szymczychę SSCC, br. Wojciecha 
Ramę OH i ks. Józefa Lisiaka SAC, który niedawno 
obchodził 102 rocznicę urodzin i 75 lecie kapłań-
stwa. 
 

Na podstawie: www.diecezja.swidnica.pl 
 

* * * 
 
DIECEZJA TARNOWSKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w die-
cezji jest ks. Jacek Mondel SCJ.  
Obecnie na terenie diecezji jest około 900 sióstr za-
konnych z 38 zgromadzeń i około 150 zakonników, 
ojców i braci, z 16 zgromadzeń zakonnych, prowa-
dzących 17 parafii. Są także 2 insytuty świeckie, 4 
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dziewice, 7 wdów i wdowiec konsekrowany. W die-
cezji istnieje rada ds. osób konsekrowanych, w któ-
rej skład wchodzi 7 osób zakonnych. 
05.12.2020 roku minęło 5 lat od momentu, kiedy o. 
Zbigniew Strzałkowski OFMConv z podtarnowskiej 
Zawady został ogłoszony błogosławionym. W Mu-
zeum diecezjalnym w Tarnowie powstała wystawa o 
o. Józefie Andraszu SJ. Ten syn ziemi sądeckiej był 
m.in. orędownikiem poświęcenia narodu polskiego 
Sercu Jezusowemu. 
Zakończyła się trwająca od 2018 roku rewitalizacja i 
rozbudowa oratorium księży filipinów. Tam także 
znajdzie miejsce funkcjonująca już od ponad 2 lat u 
nich placówka wsparcia dziennego dla 45 dzieci i 
młodzieży. 
15.08.2020 roku w Tuchowie, u redemptorystów, 4 
zakonników złożyło śluby wieczyste, a 04.10.2020 
roku przyjęli oni święcenia diakonatu. 09.08.2020 
roku w Pariacoto miały miejsce święcenia kapłań-
skie br. Bogdana Pławeckiego OFMConv z Roz-
dziela, który z powodu zamknięcia granic nie mógł 
ich otrzymać na początku maja w Krakowie 
Zmarli m.in. następujący zakonnicy: pochodzący z 
podtarnowskich Szerzyn bp. Czesław Stanula 
CSsR; ks. Mieczysław Stebart COr, najstarszy filipin 
w Polsce, o. Jan Rzepiela CsSR, o. Augustyn Marek 
Piecha OCist, o. Zbigniew Stanisław Chaim CSsR, 
ks. Stanisław Olesiak SVD, o. Józef Dudek CSsR. 
Dość mocno w diecezji zostali doświadczonie śmier-
cią współbraci redemptoryści. 
 

Na podstawie: www.zakony.diecezja.tarnow.pl 
 

* * * 
 
DIECEZJA TORUŃSKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w die-
cezji jest o. Wojciech Bieszke CSsR. 
W diecezji jest 327 osób konsekrowanych. 11 zako-
nów męskich ma 13 domów zakonnych, a 14 zako-
nów żeńskich ma 25 domów. Zakonnicy prowadzą 
10 parafii. Są 3 dziewice i 5 wdów konsekrowanych 
a także jeden insytut świecki. 
12.09.2020 roku w Przysieku miało miejsce poświę-
cenie kościoła pw. Matki Bożej Królowej Męczenni-
ków Polskich, gdzie duszpasterzują michalici. Na 
uroczystości, które przewodniczył bp Wiesław Śmi-
giel, obecny był przełożony generalny michalitów ks. 
Dariusz Wilk CSMA. 
Jedną z ciekawszych modlitewnych inicjatyw, jaka 
ma miejsce na terenie diecezji, jest duchowa adop-
cja osób konsekrowanych. Trwająca nieprzerwanie 
od kilku lat sztafeta modlitewna polega na tym, by 
codziennie odmówić dowolną modlitwę w intencji 

konkretnej osoby konsekrowanej bądź też w tygo-
dniu (poza niedzielą) uczestniczyć w Eucharystii w 
jej intencji. W intencji adoptowanej duchowo osoby 
można także ofiarować dobrowolne wyrzeczenia. 
W minionym roku w ramach toruńskich Spotkań z 
Medycyną Klasztorną i Ziołolecznictwem, które od-
bywały się w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, 
podczas wykładu online, 6-7.11.2020 roku, można 
było wysłuchać m.in. konferencji na temat dbania o 
odporność br. Pio Begera od bonifratrów.  
Wśród tegorocznych zmian personalnych m.in. u 
paulinów w Toruniu nastąpiła 17.05.2020 roku 
zmiana proboszcza. Dlatego bp Wiesław Śmigiel 
podziękował także za posługę na rzecz wspólnoty 
diecezjalnej odchodzącemu na inną placówkę dusz-
pasterską o. Mariuszowi Lorencowi OSPPE. 
31.05.2020, u toruńskich jezuitów, obchodzono 75. 
rocznicą ich powrotu do Torunia. W 2021 roku mi-
nęła 70 rocznica śmierci Sługi Bożego bp Adolfa 
Piotra Szelążka, którego sarkofag znajduje się w to-
ruńskim kościele pw. św. Jakuba. Jednym z jego 
dzieł jest zgromadzenie sióstr św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus, o których w 2020 roku powstał film do-
kumentalny. 
W ramach roku jubileuszowego michalitów (27-
09.2020-29.09.2021) w diecezji odbyły się obchody 
50 lecia istnienia toruńskiej parafii michalickiej pod 
patronatem bł. Bronisława Markiewicza. W bocznej 
nawie kościoła można było oglądać wystawę, opo-
wiadającą dzieje zgromadzenia i ich posługi na to-
ruńskich Rybakach. Warto przy tej okazji nadmienić, 
że już 41 rok w parafii księży michalitów odbywają 
się nabożeństwa fatimskie. 
W 2020 roku minęło 25 lat, odkąd w diecezji pojawiły 
się mniszki bose Najświętszej Maryi Panny z Góry 
Karmel (karmelitanki). Z tej okazji 30.08.2020 roku 
miała miejsce uroczysta celebracja pod przewodnic-
twem bp. Wiesława Śmigla, z udziałem kapłanów, 
osób konsekrowanych i wiernych świeckich. 
Nie mogło zabraknąć też jubileuszy profesji zakon-
nych: 30.05.2020 roku 60-lecia życia zakonnego ob-
chodził o. Kazimierz Wójt SJ, 22.08.2020 roku mi-
nęło 60 lat odkąd s. M. Klemensa Płotka złożyła 
śluby zakonne w zgromadzeniu sióstr św. Elżbiety. 
Wśród zmarłych zakonników, pracujących lub zwią-
zanych z diecezją, należy wymienić m.in. o. Kazi-
mierz Kubackiego SJ, który w latach 1987-1991 po-
sługiwał w Toruniu jako duszpasterz akademicki 
oraz o. Stanisława Wytrążka SJ, który przez ostatnie 
10 lat życia posługiwał w Toruniu m.in. będąc także 
w latach 2010-2020 sędzią diecezjalnego sądu bi-
skupiego. 
 

Na podstawie: o. Wojciech Bieszke CSsR, 
delegat KWPZM, www.diecezja-torun.pl 
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ARCHIDIECEZJA WARMIŃSKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow w archidiecezji 
jest o. Dawid Wiesław Szulca OFM. 
W archidiecezji pracuje 196 sióstr zakonnych, z 16 
zgromadzeń, w 37 domach oraz 114 zakonników z 
11 zgromadzeń, w 25 domach zakonnych, posługu-
jących w 26 parafiach, gdzie 25 zakonników pełni 
posługę proboszcza. Jest także 11 dziewic konse-
krowanych. 
W grudniu 2020 roku w muzeum misyjno-etnogra-
ficznym werbistów w Pieniężnie została zainauguro-
wana nowa wystawa „Misje czasu pandemii”. 
Rok obfitował w ekshumacje sióstr katarzynek, kan-
dydatek na ołtarze, męczennic II wojny światowej. 
Zostały ekshumowane szczątki: s. Gunhildy Steffen, 
s. Rolandy Abraham i s. Bony Pestki w Ornecie a s. 
Krzysztofy Klomfass, s. Liberii Domnik i s. Generosy 
Bolz w Olsztynie Powróciły także do Braniewa eks-
humowane w lipcu w Gdańsku szczątki s. M. Cari-
tiny Fahl. Nad wszystkim czuwał od strony forlamnej 
o. Arkadiusz Czaja OFM, delegat arcybiskupa war-
mińskiego i postulator procesu beatyfikacyjnego. 
W czasie epidemii ciekawa inicjatywa pojawiła się u 
kapucynów w Olsztynie: „Gdzie najlepiej uczą ję-
zyka włoskiego i niemieckiego? Właśnie u kapucy-
nów w Olsztynie. I to zupełnie za darmo!”. Tak w 
klasztorze ruszyły kursy językowe. We wtorki chętni 
bezpłatnie mogli uczyć się języka niemieckiego, a w 
środy włoskiego. Jak podkreślają zakonnicy prowa-
dzenie kursów to okazja do ewangelizacji 
04.09.2020 w Spręcewie, gdzie znajduje się klasztor 
karmelitanek powstała pustelnia. Została ona urzą-
dzona w domu gdzie kiedyś mieszkały siostry kar-
melitanki, przed wybudaniem obecnego klasztoru. 
Tradycyjnie w seminarium werbistowskim w Pie-
niężnie 11.05.2020 roku odbyły się święcenia ka-
płańskie, które otrzymali 2 obcokrajowcy i Polak a 
03.10.2020 roku święcenia diakonatu, które przyjęło 
3 alumnów, w tym 2 z Ghany. 
Śmierć członków męskich wspólnot życia konsekro-
wanego nie ominęła także Warmii. Zmarli m.in. ks. 
Józef Węcławik SVD i ks. Kazimierz Chrostowski 
MIC. 

 
Na podstawie: o. Feliks Kubicz SVD, 
delegat KWPZM, www.archwarmia.pl 

 
* * * 

 
ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w ar-
chidiecezji jest o. Robert Wawrzeniecki OMI. 

W archidiecezji jest ponad 400 zakonników, z 37 
zgromadzeń. Osoby konsekrowane mieszkają w su-
mie w 243 klasztorach. Jest 28 kościołów zakon-
nych, 29 parafii, gdzie 29 zakonników pełni funkcje 
proboszczów. Jest też 16 insytutow świeckich, 29 
dziewic konsekrowanych i 9 wdów. 
Jest w Polsce nowe żeńskie zgromadzenie za-
konne. Z końcem października 2020 roku w Borzę-
cinie Małym pod Warszawą zamieszkały misjonarki 
katechetki Serca Jezusowego, po wydanym wcze-
śniej 19.06.2020 roku dekrecie kard. Kazimierza Ny-
cza, który pozwolił działać zgromadzeniu w diecezji, 
a także uzyskaniu osobowości prawnej w MSWiA. 
Każda z 3 sióstr będzie miała inne zadania: przeło-
żona s. Iwona Kucharska, pracuje w SMA, którego 
misjonarki katechetki Serca Jezusowego są żeńską 
gałęzią; s. Rosine Donson z Togo odpowiada za ani-
mację misyjną, a s. Elżbieta Szmidt jest katechetką. 

Piękny jubileusz w 2021 roku obchodził 94 letni br. 
Tadeusz Motyka OFM. Jest najstarszym bernardy-
nem w Polsce, a od 63 lat pracuje w warszawskim 
klasztorze na Czerniakowie, służąc Bogu i ludziom 
oraz ukochanemu ogrodowi. Na to wydarzenie 
zwrócił uwagę m.in. „Gość Niedzielny Warszawski”. 
08.01.2021 roku w Niepokalanowanie miały miejsce 
uroczystości rozpoczynające przygotowania do jubi-
leuszu 100 lecia „Rycerza Niepokalanej”. Ważnym 
wydarzeniem było także ofiarowanie NMP Łaska-
wej, patronce Warszawy, złotej bławy jako dziękczy-
nienia za interwencję w czasie bitwy warszawskiej 
przed 100 laty. Ponadto w Laskach odbyło się prze-
niesienie z cmentarza do kaplicy doczesnych 
szczątków Służebnicy Bożej Matki Róży Czackiej. 
W kwietniu 2020 roku 10 lat poświęcenia kościoła i 
5 lat nieustannej modlitwy za Warszawę świętowało 
11 sióstr i 4 braci należących do Wspólnot Jerozo-
limskich. 
20.06.2020 roku u Jezuitów, w sanktuarium św. An-
drzeja Boboli, odbyły się święcenia kapłańskie o. 
Pawła Gołaszewskiego SJ. Natomiast rektor pallo-
tyńskiego seminarium w Ołtarzewie, ks. Mirosław 
Mejzner SAC, w minionym roku zwyciężył w XIX 
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Szachowych Międzynarodowych Mistrzostwach 
Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych. 
Niestety planowane i dwa razy przekładane spotka-
nie przełożonych męskich domów zakonnych z 
kard. Kazimierzem Nyczem nie odbyło się z powodu 
obostrzeń związanych z epidemią. Natomiast 
31.01.2021 roku delegaci KWPZM z archidiecezji 
warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej, wraz z 
o. Gabrielem Bartoszewskim OFMCap, dyrektorem 
wydziału Instytutów Życia Konsekrowanego i Sto-
warzyszeń Życia Apolstolskiego w kurii warszaw-
skiej, brali udział w Eucharystii radiowej z kościoła 
Świętego Krzyża w Warszawie, sprawowanej przed 
dniem życia konsekrowanego. 
W minionym roku „Jadłodajnia Kapucyńska na Mio-
dowej”, w związku z epidemią i z jej konsekwen-
cjami, którymi są m.in. utrata pracy, wydawała 
dziennie niemal 500 posiłków. 06.11.2020 roku w 
dominikanów na Służewie, medytacją drogi krzyżo-
wej, modlono się za osoby, które zmarły na skutek 
zakażenia koronawirusem. 
Przy jezuickiej parafii św. Andrzeja Boboli powstał 
telefon „Porozmawiaj-My”. Pod podanym na para-
fialnej stornie internetowej numerem codziennie od 
19 do 21 dyżurowali jezuici. Telefoniczny dyżur 
duszpasterski uruchomili także dominikanie ze Słu-
żewa. 
W archidiecezji zmarło kilku zakonników, m.in. : ks. 
Jan Korycki SAC, dawny rektor w Ołtarzewie, o. dr 
Stanisław Przepierski OP, asystent Żywego Ró-
żańca w archidiecezji, o. Stanisław Opiela SJ, o. An-
drzej Koprowski SJ, o. Bartosz Kurzyński SJ i o. Ka-
zimierz Žilys SJ. 
 

Na podstawie: o. Robert Wawrzeniecki OMI, 
delegat KWPZM, www.archidiecezja.warszawa.pl 

www.warszawa.gosc.pl 
 

* * * 
 
DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich jest 
ks. Czesław Parzyszek SAC. 
W diecezji jest 58 żeńskich zgromadzeń zakonnych, 
w 103 domach i 17 zgromadzeń męskich, z ok. 150 
zakonnikami, w 17 domach, którzy prowadzą 16 pa-
rafii. Jest 15 dziewic i 10 wdów konsekrowanych, 
jedna pustelnica oraz 5 insytutów świeckich. Zakon-
nikiem jest także biskup-senior. 
Parafia św. Jadwigi Śląskiej na Żeraniu, prowa-
dzona przez werbistów, rozpoczęła jubileusz 100-le-
cia. Od ponad dwóch dekad werbiści prowadzą 
duszpasterstwo migrantów. Odbywają się tam m.in. 
Msze święte dla Wietnamczyków, Chińczyków, dla 

osób mówiących po hiszpańsku oraz wspólnoty 
afrykańskiej  
W pallotyńskim kościele na Skaryszewskiej rozwija 
się kult bł. ks. Józefa Stanka SAC, kapelana Zgru-
powania „Kryska” AK. Są pierwsze świadectwa 
otrzymanych łask. 23 dnia każdego miesiąca, w dol-
nym kościele, gromadzą się czciciele błogosławio-
nego. 
31.01.2021 roku, w ramach Mszy świetej radiowej 
przed dniem życia konsekrowanego, ks. Czesław 
Parzyszek SAC, jako członek komisji Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowa-
nego i Stowarzyszen Życia Apostolskiego, wygłosił 
okolicznościową homilię. 
05.02.2020 roku w domu pallotynów w Ząbkach 
zmarł wieloletni misjonarz ks. Wiesław Kantor SAC. 
10.11.2020 roku zmarła 95 letnia s. Łucja Aniela 
Wojdyno, loretanka, która w młodości była sanita-
riuszką powstania warszawskiego, o pseudonimie 
„Aldona”. 
 

Na podstawie: ks. Czesław Parzyszek SAC, 
delegat KWPZM, www.diecezja.waw.pl, 

www.warszawa.gosc.pl 
 

* * * 
 
DIECEZJA WŁOCŁAWSKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w die-
cezji jest ks. Adam Stankiewicz MIC. 
W diecezji jest 146 zakonników z 11 zgromadzeń 
męskich, w 19 domach zakonnych (m.in. prowadzą 
12 parafii i opiekują się 5 sanktuariami) oraz ponad 
200 sióstr zakonnych z 22 zakonów żeńskich, w 31 
domach zakonnych. Jest dziewica konsekrowana i 
17 wdów. 
Warto zauważyć, że w tak małej diecezji są aż 4 
wspólnoty kontemplacyjne: anuncjatki w Grąblinie 
koło Lichenia Starego, bernardynki w Warcie oraz 
karmelitanki bose we Włocławku, a w Bieniszewie-
Klasztorze erem kamedułów. 
„Zerwij maskę ze swej twarzy”, bo „możesz więcej” i 
jeszcze więcej, bo „życie tylko jedno masz i musisz 
o nie dbać”. Te oraz inne utwory o. Łukasza Buksy 
OFM mogli usłyszeć zebrani w malanowskiej świą-
tyni 23.02.2020 roku, podczas koncertu ewangelica-
zyjnego w ramach spotkania dla młodzieży „Piękni, 
Młodzi, Wierzący - Eucharystia Młodych”. 
13.06.2020 roku o. Gabriel Bartoszewski OFMCap 
przewodniczył w Licheniu ogólnopolskim uroczysto-
ściom ku czci 108 błogosławionych męczenników z 
czasów II wojny światowej. 
13.03.2020 roku w Kole sprawowana była Euchary-
stia, której oprawa liturgiczna została przygotowana 
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przez orionistki i „sympatyków zgromadzenia”, które 
posługuje w Kole od 1965 roku. 
 

Na podstawie: www.diecezja.wloclawek.pl 
 

* * * 
 
ARCHIDIECEZJA WROCŁAWSKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w ar-
chidiecezji jest o. Fabian G. Kaltbach OFM. 
W archidiecezji jest około 270 zakonników, z 19 
zgromadzeń, w 44 domach zakonnych, prowadzą-
cych 35 parafii oraz około 670 zakonnic, z 29 zgro-
madzeń, w 73 domach zakonnych i 3 klasztory klau-
zurowe. Jest 5 dziewic konsekrowanych i 6 wdów. 
Jednym z biskupów pomocniczych jest zakonnik. 
Zgodnie z zaleceniami dzień życia konsekrowanego 
świętowany był w parafiach, a tylko reprezentacji 
wspólnot zjawili się w katedrze. W klaretyńskiej pa-
rafii na Bujwida, 02.02.2021 roku, celebrował ten 
dzień bp Jacek Kiciński CMF. Wzięły w nim udział 
następujące zgromadzenia zakonne: gospodarze 
parafii – klaretyni, franciszkanki Matki Bożej Nieu-
stającej Pomocy i franciszkanki szpitalne. 
Br. Rafał Gorzołka OFM pracuje i pomaga bezdom-
nym już 15 lat. Od 2004 r. jest odpowiedzialny za 
kuchnię charytatywną przy klasztorze franciszka-
nów na wrocławskich Karłowicach. Codziennie pra-
cownicy i wolontariusze przygotowują tam kilkaset 
porcji zupy dla ubogich i potrzebujących. W czasie 
koronawirusa posługa ta była szczególnie ważna, 
ale także i utrudniona. 
17.05.2020 roku we wrocławskim seminarium od-
była się uroczystość przyjęcia pierwszych członków 
do straży honorowej Najświętszego Serca Pana Je-
zusa. W szeregi arcybractwa wstąpiło sześciu alum-
nów oraz br. Janusz ze zgromadzenia braci Serca 
Jezusowego. 
13.09.2020 roku, drugiego dnia zmagań sportowych 
w Henrykowie, odbyły się wyścigi MTB. Łącznie na 
3 dystansach wystartowało ponad 200 zawodników. 
W ramach zawodów odbyły się Mistrzostwa Polski 
MTB księży i kleryków. Wygrał opiekun ruchu mło-
dzieży salwatoriańskiej ks. Maciej Szeszko SDS. 
07.03.2020 roku w Obornikach Śląskich już po raz 
siódmy klerycy z dolnośląskich seminariów zmierzyli 
się w halowej piłce nożnej. Po zaciętej rywalizacji 
zwycięzcami zostali gospodarze, czyli salwatorianie 
z Bagna. 
W parafii pw. św. Antoniego na wrocławskich Karło-
wicach z inicjatywy wiernych 30.09.2020 roku ruszył 
franciszkański klub filmowy. Na „pierwszy ogień” 
uczestnicy obejrzeli film z 1949 roku. 

04.10.2020 roku bp Karol Kulczycki SDS z Australii, 
kilka dni po sakrze, zawitał do swojej rodzinnej pa-
rafii, aby modlić się tam ze swoimi krajanami. Lo-
kalna społeczność w Czerninie przyjęła go bardzo 
ciepło i z wielką dumą. 
25.03.2020 roku w seminarium salwatorianów w Ba-
gnie 3 kleryków przyjęło posługę lektoratu a 3 akoli-
tatu. 25.04.2020 roku na wrocławskich Karłowicach 
1 franciszkanin przyjął święcenia diakonatu, a 3 
święcenia prezbiteratu. 03.10.2020 roku o. Bogu-
sław Wielgoszewski OCD przyjął we Wrocławiu, w 
kościele opieki św. Józefa, święcenia diakonatu, a 
10.10.2020 roku na Karłowicach podczas Mszy 
świętej 3 franciszkanów złożyło śluby wieczyste. 
29.10.2020 roku duszpasterstwo katolików języka 
angielskiego zorganizowało modlitwę różańcową o 
pokój, zapraszając na nią wszystkich obcokrajow-
ców mieszkających we Wrocławiu. Międzynaro-
dowa modlitwa o pokój we franciszkańskiej parafii 
św. Karola Boromeusza we Wrocławiu zjednoczyła 
kilkadziesiąt osób różnych narodowości. Natomiast 
w parafii kapucynów pw. św. Augustyna we Wrocła-
wiu 21.06.2020 roku została zainicjowana Msza 
święta dla ukraińskich katolików. 
Nowatorska i prawdopodobnie nigdzie wcześniej nie 
przeprowadzana formacja młodzieży w pandemii od 
21.11.2020 roku rozpoczęła się w Trzebnicy. Były to 
nie spotkania online, ale realne, w grupach 5 osobo-
wych. Salwatorianie wymyślili ciekawą formę wspar-
cia młodych w tym trudnym czasie, bycia przy nich i 
dla nich. Połączyli przyjemne z pożytecznym i 
zgrabnie wpletli w to duchowość. 
W dobie koronawirusa w Wielkim Poście 2020 roku 
rekolekcje internetowe prowadził bp Jacek Kiciński 
CMF. W tym samym czasie ks. Maciej Szeszko SDS 
z Trzebnicy prowadzi rekolekcje internetowe. W XXI 
wieku to niby nic nowego, ale salwatorianin prowa-
dzi je na żywo dla jednej z warszawskich szkół. 
29.05.2020 roku miała miejsce uroczysta konsekra-
cja s. Marii Agnieszki od Boga Ojca, która odbyła się 
w kaplicy klasztornej benedyktynek we Wrocławiu-
Pawłowicach. W sierpniu, w parafii pw. św. Igna-
cego Loyoli, świętowano 70 lat od wstąpienia do za-
konu o. Antoniego Masiera SJ, a 28.06.2020 roku w 
parafii pw. św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu 
świętowano 75. rocznicę przybycia polskich jezui-
tów i 95-lecie samodzielnego duszpasterstwa. 
W minionym roku zmała spora grupa zakonników, 
wśród których byli m.in. związani z archidiecezją i 
Wrocławiem: o. Maciej Zięba OP, ks. Jacek Waw-
rzyniak SDS, o. Piotr Kwoczała OFM i o. Hugolin 
Langkammer OFM. 
 

Na podstawie: www.wroclaw.gosc.pl 
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DIECEZJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w die-
cezji jest o. Andrzej Zalewski OFMConv. 
W diecezji posługują 4 zakony męskie, z 28 kapła-
nami, prowadzący 4 parafie oraz 14 żeńskich insty-
tutów życia konsekrowanego ze 140 siostrami. Jest 
też dziewica konsekrowana i 2 wdowy. 
28.11.2020 roku, w kościele pw. MB Królowej Polski 
w Zamościu była sprawowana Eucharystia za zmar-
łych kapłanów i osoby konsekrowane. Do szczegól-
nego udziału w tej wspólnej modlitwie byli zapro-
szeni kapłani oraz osoby życia konsekrowanego. 
W ramach odpowiedzi na apel biskupa zamojsko-lu-
bawczowskiego redemptoryści zaprosili na kate-
chezy, mówiące o różnych aspektach związanych z 
Eucharystią, mające przybliżyć tajemnicę Kościoła, 
zwłaszcza wobec trudnego czasu pandemii. 
12.03.2020 roku, w Biłgoraju, miało miejsce spotka-
nie z o. Adrianem Lorysiem OFM, kapłanem psycho-
terapeutą, w ramach 12 kroków do wolności chrze-
ścijańskiej mających na celu pomoc w uwolnieniu 
się od nałogów i zniewoleń. 
Wśród zmarłych zakonników, związanych z diece-
zją, należy wymienić o. Bruno Kalinowskiego OFM-
Conv. 
 

Na podstawie:  
www. diecezja.zamojskolubaczowska.pl 

 
* * * 

 
DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA 
Delegatem KWPZM ds. zakonow męskich w die-
cezji jest ks. Tomasz Partyka CM. 
Aktualnie w diecezji pracuje około 180 sióstr z 24 
żeńskich zgromadzeń zakonnych oraz 92 zakonni-
ków z 10 zgromadzeń męskich, prowadzących 22 
parafie. Kilka kobiet podjęło indywidualne życie kon-
sekrowane jako dziewice (5) lub wdowy (3). 
14.02.2021, z okazji 81. rocznicy rozpoczęcia zsyłek 
Polaków na Syberię, w Iłowej proboszcz ks. Tade-
usz Lubiatowski CM odprawił Eucharystię za ofiary 
Sybiru, a po niej złożono kwiaty pod Krzyżem Sybi-
raków. 
02.02.2021 roku, z okazji dnia życia konsekrowa-
nego, bp Tadeusz Lityński, skierował słowo do osób 
konsekrowanych, które w dobie epidemii przyjęło 
postać nagrania video, gdyż uroczystości odbywały 
się lokalnie. 
Co roku franciszkanie przychodzili z wizytą duszpa-
sterską do domu biskupiego. W czasie pandemii 
„kolęda” w diecezji wyglądała zupełnie inaczej i to 
kapłani zapraszali wiernych do kościoła na Mszę 

świętą w ich intencji. 8.01.2021 roku z tego zapro-
szenia skorzystali: bp Tadeusz Lityński i bp Paweł 
Socha. 

19.09.2020 roku odbyła się pielgrzymka mężczyzn 
do prowadzonego przez pallotynów sanktuarium 
pierwszych męczenników Polski w Międzyrzeczu. W 
czasie spotkania konferencję wygłosił ks. Pawel 
Bortkiewicz SChr. 
W trakcie epidemii „Dom u Oblatów” w Gorzowie na 
Zawarciu, jako placówka dziennego pobytu dla 15 
gorzowskich seniorów był zamknięty. Jednak pra-
cownicy i wolontariusze robili co mogli, aby wspierać 
swoich podopiecznych. Inną formę wsparacia za-
proponowali kapucyni z Nowej Soli, którzy codzien-
nie nagrywali „Gadanko o Słowie”, jako propozycję 
codziennego rozważania Biblii. 
04.09.2020 roku we Wschowie, u franciszkanów, 
odbyły się święcenia diakonatu 4 kleryków oraz ofi-
cjalne ogłoszenie Matki Bożej patronką Wschowy. 
W diecezji w minionym czasie zmarli m.in. ks. Jan 
Lange CRL, o. Zygmunt Sołek CSsR, ks. Janusz 
Masalski – moderator generalny Cichych Paracow-
ników Krzyża. 
 

Na podstawie: www. diecezjazg.pl 
 

* * * 
 
METROPOLIA GRECKOKATOLICKA 
W jej skład wchodzą: archieparchia przemysko-war-
szawska oraz eparchie: wrocławsko-koszalińska i 
olsztyńsko-gdańska. Na ich terenie w sumie są 4 
klasztory bazylianów z 18 zakonnikami (14 kapła-
nów, 2 braci i 2 kleryków), posługujących w 9 para-
fiach oraz kilkanaście klasztorów sióstr z około 70 
siostrami. 
W archieparchii przemysko-warszawskiej są 2 
klasztory bazylianów w Przemyślu i Warszawie. Ba-
zylianin jest tzw. synclem ds. zakonnych w eparchii. 
Jest w niej ok. 60 osób zakonnych, w tym 12 zakon-
ników i ponad 40 sióstr, w 9 domach zakonnych. 
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W eparchii wrocławsko-koszalińskiej jest 2 zakonni-
ków, w tym 1 kapłan i 1 brat zakonnych oraz 10 za-
konnic z 2 zgromadzeń: józefitki (siostry św. Józefa 
Oblubieńca NMP) we Wrocławiu z 2 siostrami oraz 
2 klasztory służebniczek (siostry służebnice NMP) w 
Koszalinie z 4 siostrami i Goleniowie z 4 siostrami. 
W eparchii olsztyńsko-gdańskiej są 24 osób za-
konne, w tym 20 sióstr w 3 zgromadzeniach i 5 do-
mach: bazylinaki (żeńska gałąź bazylianów) w 
klasztorze w Pieniężnie, józefitki w Baniach Mazur-
skich i służebniczki w Olsztynie, Kruklankach i Bar-
toszycach. Jest 4 bazylianów w 2 klasztorach: Wę-
gorzewie (2 zakoników) i Kętrzynie (2 zakonników). 

 
Na podstawie: www.archieparii i eparchii 

ORDYNARIAT POLOWY WP 
Delegatem Biskupa Polowego ds. Życia Konse-
krowanego w Ordynariacie Polowym jest ks. mjr 
Ireneusz Biruś SDS. 
Zakonników jest w ordynariacie 11 i prowadzą oni 
m.in. 2 parafie wojskowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ZBIORCZE ZESTAWIENIE LICZBOWE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW Z DIECEZJI 

 
 
1. Zestawienie to nie jest pełne, ale daje już pewien ogólny obraz (braki zaznaczono znakiem «-»). 
2. Mamy w Polsce około 28 477 konsekrowanych. Siostry ze 105 zgromadzeń, w 2150 domach; 1254 siostry 

klauzurowe z 83 klasztorów; ponad 8000 zakonników z 59 zgromadzeń, w 1009 domach; około 1300 
osób z 36 instytutów świeckich, 340 dziewic, 358 wdów konsekrowanych (w tym 3 wdowców) a także 
wciąż wzrastającą grupę pustelików i pustelnic (7 pustelnic). Najwięcej ich jest w diecezjach: krakowskiej, 
warszawskiej, poznańskiej, przemyskiej i warszawsko-praskiej. 
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Białostocka 206 4 5 17 25 7 0 0 1 

Bielsko-Żywiecka 450 15 29 30 60 9 1 0 1 

Bydgoska 180 8 12* 14 16* 1 1 0 - 

Częstochowska 960 20 35 71 96 1 7 0 2 

Drohiczyńka 120 3 3* 13 17* 1 0 0 - 

Elbląska 170 13 21 12 13 11 10 1 - 

Ełcka 145 5 10 15 22 6 5 0 - 

Gdańska 530 19 32 40 65 27 6 0 - 

Gliwicka 350 11 26 17 33 7 4 0 7 

Gnieźnieńska 230 8 10 12 25 1 0 0 - 

Kaliska 466 11 21 25 32 4 2 0 - 

Katowicka 938 10 22 20 86 14 3 0 12 

Kielecka 337 13 17 30 40 6 17/1 1 2 

Koszalińsko-Kołobrzeska 368 16 22 28 42 8 6 0 - 

Krakowska                   (I) 3733 37 126 84 236 52 25 0 14 

Legnicka 350 5 22* 15 28* 2 0 1 - 

Lubelska 880 21* 36 42* 100 8 0 0 - 

Łomżyńska 144 6* 7* 14* 23* 8 5 0 1* 

Łowicka 448* 11 12 23 36 3 9 0 - 

Łódzka 734* 16 24* 32 68* 18 66/1 1 5 

Opolska 755 16 30 20 72 10 3 1 - 

Pelplińska 288* 12* 18* 11* 23* 12 6 0 - 

Płocka 250 7* 11* 11* 30* 4 12 0 - 

Poznańska                 (III) 1441 19 36 36 98 7 13 0 9 
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Przemyska                    (IV) 1256* 12 32* 27 117* 13 19 0 - 

Radomska 438* 10* 15* 18* 50* 3 10 0 1* 

Rzeszowska 460 8 12 19 58 6 16 0 1 

Sandomierska 400 9 12 17 40 7 1 0 - 

Siedlecka 350 9 13 19 40 2 14 0 6 

Sosnowiecka 170 9 10 7 13 1 2 0 - 

Szczecińsko-Kamieńska 350 11 40 21 38 4 39 1 3 

Świdnicka 461 11 20 24 54 3 4 0 - 

Tarnowska 1050 16 26* 38 138* 4 7/1 0 2 

Toruńska 327 11 13 14 25 3 5 0 1 

Warmińska 310 11 26 16 37 11 0 0 1* 

Warszawska                 (II) 2200 37 72 75 172 29 9 0 16 

Warszawsko-Praska    (V) 1124 17 36 58 103 15 10 1 5 

Włocławska 350 11 19 22 31 1 17 0 - 

Wrocławska 960 19 44 32 76 5 6 0 - 

Zamojsko-Lubaczowska 168 4 6* 14 20* 1 2 0 1* 

Zielonogórsko-Gorzowska 272 10 22 24 35* 5 3 0 - 

Ordynariat Polowy 11 - - - - - - - - 

Archip. Grecko-katolicka 88 1 4 3 19 - - - - 
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Dane dotyczące męskich wspólnot życia konsekrowanego pochodzą od delegatów KWPZM ds. zakonów męskich w diecezjach, 
żeńskich wspólnot życia konsekrowanego z zestawiń delegatów lub oficjalnych stron diecezjalnych a dziewic konsekrowanych (sty-
czeń 2021) i wdów (listopad 2020) ze strony internetowej tych stanów w Polsce (* w razie braku danych są dane z 2019 roku). 
 

 
AKTUALNE PROPOZYCJE FORUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYZAKONNEJ 

 
 
Od wielu już lat jako zakonnicy mamy świadomość, że 
razem można osiągnąć dużo więcej. Stad też pojawiły 
się cenne inicjatywy wspólne, które pozwalają stwo-
rzyć duże grupy zakupowe dla podmiotów zakonnych, 
gdzie można wynegocjować atrakcyjne rabaty z wie-
loma firmami i podmiotami. 
Działalność ta odbywa się z pomocą Forum Współ-
pracy Międzyzakonnej, które jest Jednostką Wy-
dzieloną Konferencji Wyższych Przełożonych Za-
konów Męskich w Polsce. Koordynuje te działania, 
podpisuje listy intencyjne i porozumienia, a wdrażając 
podmioty zakonne do tych grup zakupowych, pozwala 
zaoszczędzić zakonne pieniądze i czas ekonomów 
oraz osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie za-
konnych dzieł. Do tych działań przystąpiło już także 
wiele klasztorów sióstr zakonnych. 
Oto lista podjętych inicjatyw, z których jedne dopiero 
się rozwijają, a inne już od lat funkcjonują. Cześć z tych 
porozumień niesie też konkretne wsparcie dla 
sióstr klauzurowych (Orlen, Kawa-Zakonna, Bracia 
Dąbrowscy). Wszelkie szczegółowe informacje na te-
mat zaprezentowanych ofert dla podmiotów kościel-

nych i zakonnych udzielane są przez Forum Współ-
pracy Międzyzakonnej poprzez adres e-mail: eko-
nom.konsulty@op.pl 

 
UBEZPIECZENIA: 

TUW PZUW (Związek Wzajemności Członkowskiej 
św. Antoni). Bezpośrednie szczegóły znajdziesz linku 
na stronie: https://www.tuwpzuw.pl/ubezpieczenia-dla-
instytucji-koscielnych-zwc-sw-antoni.html. 
 

FINANSE: 
GENERALI oferujący specjalny fundusz inwestycyjny 
dla podmiotów kościelnych, jako wspólna inicjatywa z 
Ekonomem Konferencji Episkopatu Polski. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać kontaktując się z 
osoba odpowiedzialną za współpracę w ze strony fun-
duszu, za naszym pośrednictwem. 
 

PALIWA (samochody, prąd, gaz): 
PKN ORLEN – TAŃSZE PALIWA (benzyna, olej, gaz) 
na stacjach ORLEN I BLISKA wg stawek wynegocjo-
wanych przez „Grupę Zakupową Forum Współpracy 
Międzyzakonnej” do 30.06.2021 roku: 
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- 16 groszy na paliwa standard: Eurosuper 95, Olej 
Napędowy Ekodiesel, Efecta 95, Efecta ON, LPG 

- 20 groszy na paliwa premium: Verva 98, Verva ON 
Każdy podmiot kościelny może w grupie zakupowej 
korzystać z kart: FLOTA i BIZNESTANK. 
FLOTA: oszczędność 14 gr. na litrze paliwa: płatność 
bezgotówkowa, odroczona faktura raz w miesiącu; 
2500 stacji na terenie kraju i za granicą; możliwość pła-
cenia za autostrady kartą Flota lub poprzez VIATOLL; 
za parkowanie w strefie MobiParking; za produkty i 
usługi na stacjach ORLEN; ubezpieczona jakość tan-
kowanego paliwa, inne zniżki i usługi dodatkowe. 
BIZNESTANK: oszczędność na litrze paliwa (wg aktu-
alnych stawek): płatność po zatankowaniu, ubezpie-
czona jakość tankowanego paliwa, wsparcie dla 
sióstr klauzurowych (1 grosz z litra zatankowanego 
paliwa przekazywany przez ich konsultę). Każdy może 
korzystać z tej formy rabatu wystarczy wyrobienie 
karty na numer rejestracyjny pojazdu. 

INNPACT – TAŃSZY PRĄD I GAZ. Bardzo dobrze i 
owocnie rozwija się program wspólnego zakupu prądu 
i gazu dzięki wsparciu firmy INNPACT, która zajmuje 
się kompleksową usługą optymalizacji kosztów ener-
gii, pod nadzorem komisji ekonomicznej KWPZM, za-
twierdzającej umowy. Firma INNPACT z powodzeniem 
doprowadziła do obniżki kosztów energii w kilkunastu 
prowincjach zakonnych i diecezjach. Od 2017 roku 
wspólnie negocjujemy ceny energii (prąd i gaz), jako 
jeden duży podmiot kościelny (wszystkie zakony i 
zgromadzenia oraz diecezje, które weszły do grupy). 
 

FOTOWOLTAIKA: 
Aktualnie 3 firmy przedstawiły swoją ofertę na fotowol-
taikę. 2 z nich na instalacje mniejsze a jedna na insta-
lacje wielkopowierzchniowe. 
Instalacje wielkopowierzchniowe (farmy fotowolta-

iczne) – PKN ORLEN – prowadzi obecnie analizę 
zgłoszonych już lokalizacji w zakonach męskich i w 
najbliższym czasie chce przystąpić do realizacji 1 lub 
2 projektów na farmy fotowoltaiczne na gruntach dzier-
żawionych od zakonów męskich. 
Mniejsze instalacje (m.in. małe i mikroinstalacje, pro-

gram „Prąd z niebios”) proponuje firma ESOLEO z 

grupy Polsat oraz SMART ENERGY 
FOTOWOLTAIKA z grupy Orange. Informacje i kon-
takt do tych firm i ich przedstawicieli poprzez maila. 
 

TELEFONY, INTERNET: 
ORANGE – od 01.09.2020 roku korzystamy z oferty 
dla podmiotów zakonnych „ORANGE BEZLIMITU” z 
ochroną internetu (umowa na 24 mesiące), gdzie mie-
sięczny abonament w kwocie 8,50 zł netto. 
Zawiera m.in.: nielimitowane połaczenia do wszystkich 
numerów komórkowych i stacjonarych w Polsce; nieli-
mitowane rozmowy i SMS/MMS do wszystkich sieci 
komórkowych w Polsce oraz międzynarodowe (wycho-
dzące z Polski do Strefy 1); 20 GB internetu w telefonie 

przy pełnej prędkości; ochrona internetu CyberWatsh 
(płatna w jednej transzy z góry za zały okres umowy). 
Jest także specjalna dodatkowa oferta mobilnego in-
ternetu (umowa na 24 miesiące): 50 GB = 13 zł: 100 
GB za 15 PLN, 200 GB za 22 PLN, 999 GB za 29 PLN. 
Oferta CyberWatsh dotyczy ochrony urządzeń klienta 
i informowanie o wykrytych próbach komunikacji ze 
stronami stanowiącymi zagrożenie dla sieci mobilnej, 
a także blokowanie komunikacji urządzeń klienta, ze 
stronami, które stanowią zagrożenie itp. 
 

ASORTYMENT SPOŻYWCZY, CHEMICZNY ITP. 
MAKRO – porozumienie obowiązuje od 1.06.2019 
roku i przewiduje dokonywanie przez podmioty za-
konne zakupów towarów pozostających w ofercie han-
dlowej Makro w ilościach hurtowych na zasadach okre-
ślonych w umowie: na halach Makro, przez portal in-
ternetowy, we współpracy z dedykowanym sprze-
dawcą, z dostawą do domu, z odroczonym terminem 
płatności, uwzględniająca rabat sięgające do 15% na 
ponad 1000 najbardziej popularnych produktów. 

FARUTEX – sieć hurtowni Farutex jest wiodącym dys-
trybutorem żywności w Polsce. Zaopatruje głównie re-
stauracje, restauracje hotelowe, duże punkty żywie-
niowe i stacje paliw w produkty żywnościowe. Oddziały 
firmy rozmieszczone są na terenie całej Polski. Od 
marca 2014 roku współpraca odbywa się poprzez e-
sklep FARUTEX-u. Oferta jest obszerna, aktualna i 
atrakcyjna cenowo, produkty sprawdzone, najwyższa 
jakość. Można dokonywać zakupów po wcześniejszej 
rejestracji podmiotu kościelnego w e-sklepie, z racji 
wynegocjowanych dla Forum Współpracy Międzyza-
konnej rabatów i przesłaniu tych danych do FWM. 

KAWA ZAKONNA – MARVEN SOLUTION – od 
maja 2016 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą 
MARVEN SOLUTION. Firma ta przygotowała dla za-
konów w Polsce własną dystrybucję kawy ziarnistej 
klasy LAVAZZA CREMA i ROSSA pakowanej w opa-
kowania z zakonnym logo. W ramach zakupu kawy za-
konnej wsparcie sióstr klauzurowych: 1 zł z kilo-
grama kawy trafia do sióstr klauzurowych. Zapew-
niona jest atrakcyjna cena, świeżo palona kawa (mak-
symalnie 2 miesiące od wypalenia), która dostarczana 
pod wskazany adres bez dodatkowej opłaty (minimum 
6 kg). Zamawianie odbywa się poprzez dedykowaną 
stronę internetową: www.kawa-zakonna.pl 
 

ASORTYMENT LITURGICZNY: 
BRACIA DĄBROWSCY. Z treści porozumienia: „Bra-
cia Dąbrowscy to spółka, której celem jest identyfikacja 
potrzeb parafii i ich zaspokajanie, a zakres działalności 
spółki najlepiej opisuje łacińskie słowo serviam – będę 
służyć: Bogu, Kościołowi, rodzinie, społeczeństwu. 
Mając powyższe na uwadze, intencją niniejszego po-
rozumienia jest zaoferowanie zakonom, których prze-
łożeni są członkami konferencji, kompleksowej obsługi 
w zakresie cyklicznych dostaw jakościowych artykułów 
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sakralnych i dewocjonaliów w korzystnej cenie, tak by 
zminimalizować czas pracy osób duchownych i zakon-
nych w tym zakresie. Nadto, owocem porozumienia 
będzie wsparcie sióstr klauzurowych na zasadach 
w nim zawartych”. 
 

ASORTYMENT BIUROWY: 
OFFICE MEDIA – podpisano list intencyjny z firmą Of-
fice Media, która dla podmiotów zakonnych stała się 
„rekomendowanym dostawcą” artykułów biurowych. 
Celem usprawnienia i obniżenia kosztów ponoszonych 
przez instytucje zakonne i kościelne, do składania za-
mówień na zapotrzebowania biurowe, zaproponowano 
korzystanie z platformy zakupowej B2B (http://b2b.of-
ficemedia.com.pl), na której czekają preferencyjne wa-
runki zakupowe: takie jak dla odbiorców masowych i 
kluczowych. 

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

OŚWIETLENIE: 
LENA LIGHTING S.A. jest jednym z liderów na rynku 
oświetlenia w Polsce, z 100% polskim kapitałem. Pro-
dukuje rozwiązania w zakresie profesjonalnych opraw 
oświetleniowych, wykorzystujących najnowsze, świa-
towe rozwiązania technologii LED oraz sterowania 
oświetleniem. 
 

OBECNOŚĆ NA TARGACH „SACROEXPO”: 
TARGI KIELCE Targi Sztuki Kościelnej 
„SACROEXPO”. Dzięki uprzejmości prezesa Andrzeja 
Mochonia i dyrektora Roberta Frąka podczas targów 
organizowane są od ponad 10 lat spotkania szkole-
niowo-informacyjne dla ekonomów naszych jurysdykcji 
zakonnych oraz spotkania dla sekretarzy prowincjal-
nych, zakrystianów oraz administratorów obiektów ko-
ścielnych. Spotkania dają ponadto możliwość integra-
cji, cieszą się dobrą opinią, frekwencją i zainteresowa-
niem zarówno sekretarzy jak i ekonomów, a także in-
nych uczestników. Do naszych spotkań ekonomów do-
łączają się chętnie siostry zakonne. 
 
Kontakt: o. Robert Wawrzeniecki OMI 
dyrektor Forum Współpracy Międzyzakonej 
+ 48 605 924 679 
e-mail: ekonom.konsulty@op.pl 

 

 
ZAPROSZENIE NA SACROEXPO – TARGI KIELCE: 14-16.06.2021 

 
 

W tym roku 
w ramach SACROEXPO 2021 

planowane są 
następujące spotkania: 

 

 sekretarzy męskich jurysdykcji zakonnych; 
 ekonomów męskich jurysdykcji zakonnych; 
 spotkanie otwarte dla przedstawicieli podmiotów należących do Związku Wzajem-

ności Członkowskiej św. Antoni nt. funkcjonowania i rozwoju związku. 
Wg informacji uzyskanych na dzień dzisiejszy z Targów Kielce w spotkaniu będzie mógł 
wziąć udział każdy po rejestracji (ze względów epidemicznych). 

 

FORUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYZAKONNEJ 
BĘDZIE MIAŁO TRADYCYJNIE DEDYKOWANE STOISKO, 

NA KTÓRYM BĘDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ 
PRZEDSTAWICIELI FIRM Z NAMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
SZCZEGÓŁY W NAJBLIŻSZYM CZASIE! 


