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SYMPOZJUM CZTERECH KONFERENCJI ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
 

 
 

 

Na Jasnej Górze odbyło się dwudniowe Sympozjum Czterech 
Konferencji Życia Konsekrowanego. Brali w nim udział przeło-
żeni wyżsi zakonów – męskich, żeńskich, kontemplacyjnych i 
instytutów świeckich w Polsce. Takie spotkania odbywają się 
co trzy lata. Jasnogórskiemu sympozjum towarzyszyły słowa: 
„Formowanie serca do bycia świadkiem Ewangelii”. W Polsce 
żyje ponad 30 tys. osób konsekrowanych. 
 
Bp Andrzej Przybylski, delegat Episkopatu Polski ds. powołań 
podczas Mszy św. ingerującej spotkanie podkreślał, że ewan-
gelizacja nie jest opcją ani dodatkiem, ale zadaniem najważ-
niejszym. Zachęcał do wspólnego malowania Kościoła według 
woli Bożej z zachowaniem różnorodności barw. Podkreślił, że 
tylko wtedy nie będzie on rozdarty i podzielony. – Po to tu 
jesteśmy, byśmy swoimi barwami malowali jeden obraz Boga 
w świecie – mówił i dodał, że „sposobem tego malowania jest 
formowanie serc do bycia świadkami Ewangelii”. – Ewangeli-
zacja nie jest jeszcze jednym tematem, nad którym musimy się 
pochylić, dodatkowym zadaniem, które, gdy wybierzemy to 
dobrze, a jeśli nie, to może jakoś dalej pociągniemy nasze 

zakony, zgromadzenia i cały Kościół – przypomniał bp Przybyl-
ski. 
 
Zachęcał zgromadzonych, by poczuli się nie tylko zaproszeni i 
zmobilizowani, ale wręcz sprowokowani przez Jezusa do 
ewangelizacji. – Macie być obecnością Chrystusa w świecie, 
bo po to jesteście powołani. Ewangelizacja to wielkie żniwo, to 
czas zbierania plonów. Tak naprawdę to Panu trzeba pozwolić 
siać, a my mamy przy tym pracować. Ziarnem ma być słowo i 
wola Boża. Naszych poletek nie mamy obsiewać według na-
szych pomysłów i aranżacji, ani wymyślać własnych autorskich 
programów. Bądźmy żniwiarzami służącymi ziarnu! – podkre-
ślał bp Andrzej Przybylski. 
 
W nawiązaniu do tematu sympozjum „Formowanie serca do 
bycia świadkiem Ewangelii” Joanna Wójtowicz, przewodniczą-
ca Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich, przedstawicielka 
organizatorów podkreśliła, że kwestia formacji jest dziś priory-
tetowa dla wszystkich, nie tylko dla osób konsekrowanych. – 
Formowanie jest obecnie hasłem kluczem nie tylko dla osób 
konsekrowanych, ale w ogóle w świecie. W związku z tym 
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uznaliśmy, że skupimy się na tym, co najważniejsze dla konse-
krowanych, czyli na formacji nie tyle osoby, ale serca, bo to z 
niego wypływa wszystko, także inne spojrzenie na własną 
konsekrację, ale i na służbę Bogu i ludziom – powiedziała. 
 
– Chcemy wspólnie poszukiwać tego, co dziś Kościół do nas 
mówi. To także włączenie się w trwający proces synodalny – 
powiedział z kolei ks. Tomasz Nowaczek, przełożony Prowincji 
Polskiej Księży Marianów. – Istota Kościoła wyrażona w syno-
dalności jest obecna od początku jego istnienia i chyba musimy 
sobie teraz bardziej i wciąż na nowo o niej przypominać. Zmia-
ny kulturowe i społeczne, a także geopolityczne są tak wielkie, 
że wcale nie dziwi wspólne poszukiwanie tego, co Pan mówi 
do Kościoła, odczytywanie znaków czasu i szukanie odpowie-
dzi – zaznaczył. 
 
Świadkami Ewangelii osoby konsekrowane starają się być 
zawsze, ale mają ku temu szczególną okazję teraz, podczas 
trwającej wojny w Ukrainie. Jak powiedziała s. Dolores Zok, 
przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich 
Zgromadzeń Zakonnych w Polsce, tylko siostry w swych do-
mach przyjęły ok. 20 tys. uchodźców. 
 
– Nie nazywamy ich uchodźcami, ale braćmi i siostrami. 
Wszystkie domy w Polsce otworzyły swoje drzwi. Ponad 20 
tys. młodych i starszych, głównie kobiety z dziećmi, przeszły 
przez nasze zgromadzenia i klasztory, i otrzymali wszystko, co 
było konieczne – zauważyła werbistka. – Ta posługa będzie 
trwała tak długo, jak będzie potrzeba – zapewniła. 
 
– Dla sióstr klauzurowych udział w takim spotkaniu jest wyjąt-
kowym wydarzeniem, również wpisującym się w ich formację – 
zauważyła s. Zuzanna, klaryska kapucynka ze Szczytna. – 
Obecnie nasz zewnętrzny wymiar klauzury nie jest taki, jak 
przed Soborem Watykańskim II. Staramy się, aby wyjście fi-
zyczne nie przeszkadzało nam, a wręcz pomagało, żyć klauzu-
rą w sercu na co dzień – powiedziała. 
 
 
Podczas drugiego dnia sympozjum jednym z głównych punk-
tów było spotkanie ze świeckimi, którzy podzielili się swoimi 
refleksjami o życiu konsekrowanym i oczekiwaniami. 
 
Abp Adrian Galbas, przewodniczący Rady ds. Apostolstwa 
Świeckich podkreślał w kazaniu podczas Mszy św., że choć 
łatwiej jest o Ewangelii mówić i z Ewangelią działać, to najważ-
niejsze jest „być” czyli żyć konsekracją. 
 
– Jeśli tego bycia w nas nie ma, to ludzie, zwłaszcza ci zdy-
stansowani do Kościoła, czują się rozczarowani, ale nie tylko 
nami, lecz Ewangelią – powiedział. 
 
Zauważył, że ani chrześcijaństwo, ani konsekracja nie są fak-
tem, ale aktem, a to znaczy, że domagają się działania. 
 
Kaznodzieja zachęcał do nieustannego czuwania i wierności w 
małych rzeczach. – Niewzdychanie do rzeczy wielkich, które 
być może nigdy nie przyjdą, nie tęsknota za miejscami, w któ-
rych mnie nie ma, nie marzenia o tym, że ludzie których mam 
wokół siebie wreszcie jakoś sporządnieją, żeby Kościół się 
trochę obudził i otrzeźwił, ale wierność w tym co mam, w ma-
łym szczególiku życia – mówił. 
 
Za papieżem Franciszkiem abp Galbas przestrzegał osoby 
konsekrowane przed światowością, która jest „potworem, no-
wotworem, nieszczęściem”. – Światowość jest wtedy, gdy w 

moim byciu przyjmuję tak naprawdę wszystkie standardy bycia 
świata. Mówię sobie jedz, pij i upijaj się, kiedy doczesność 
wypełnia wszystko – wyjaśniał i podkreślał, że wtedy ludzie 
widząc to niewykształcone „bycie” tracą zaufanie do Ewangelii. 
Ale, jak dodawał, kaznodzieja, kiedy to bycie jest jędrne, praw-
dziwe, to ludzie są podniesieni, zbudowani i dlatego najważ-
niejsze jest to, by żyć w konsekracji, mieć uformowane serce 
do bycia świadkiem Ewangelii”. 
 
Jako wzór wskazał na Maryję czuwającą, zafascynowaną 
Chrystusem, czerpiącą ze zdrojów zbawienia, która tak niewie-
le mówiła, a jest świadkiem Ewangelii. „Ciebie Maryjo prosimy, 
żebyśmy byli, bo jakby nas nie było, gdy mamy być, to lepiej 
żeby nas nie było” – modlił się abp Adrian Galbas. 
 
Dzisiaj podczas sympozjum jednym z głównych punktów było 
spotkanie ze świeckimi, którzy podzielili się swoimi refleksjami 
o życiu konsekrowanym i oczekiwaniami. 
 
Państwo Teresa i Wojciech Kaczmarek z Lublina zauważyli, że 
od osób konsekrowanych oczekujemy tego samego czego od 
siebie, czyli tego by „być”. – Na pewno osoby konsekrowane 
są na świeczniku, bardziej dotyka ich ta krytyka i niechęć, która 
dzisiaj widoczna jest wobec Kościoła, tym większym wyzwa-
niem jest świadectwo – powiedziała pani Teresa. 
 
Jasnogórskie sympozjum jest próbą szukania odpowiedzi na 
pytanie: jak formować serce do bycia świadkiem Ewangelii i 
okazją do modlitwy i namysłu nad formacją ludzką i duchową 
sióstr zakonnych, klauzurowych, zakonników i tych, którzy 
wybrali instytuty świeckie. 
 
– Spotykamy się tu, by odnowić w sobie ducha – powiedział ks. 
Dariusz Wilk, przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożo-
nych Zakonów Męskich. Wyjaśnił, że spotykają się tu nie dla 
demonstracji, pokazania siły czy kolorytu habitów, ale żeby 
odnowić w sobie ducha i poczuć jedność. – Każdego z nas 
początek jest ten sam, jest to powołanie pochodzące od Chry-
stusa i koniec jest ten sam, to rzeczywistość zbawienia, a drogi 
są różne w zależności od charyzmatu – zauważył. 
 
Podczas spotkania podkreślono, że niezależnie od oczekiwań 
świata odpowiedzią na potrzeby współczesnego Kościoła jest 
przede wszystkim modlitwa osób konsekrowanych. – My, tak 
naprawdę, to intuicyjnie wiemy, że prymat modlitwy jest naji-
stotniejszy i najważniejszy, najbardziej oczekiwany w świecie. 
Ale jest to temat trudny do realizacji w rzeczywistości codzien-
nej. Świat nie widzi tak, jak widzi Bóg i wydaje się, że bardziej 
trzeba działać niż modlić się – powiedziała Joanna Wójtowicz, 
przewodnicząca Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich, 
przedstawicielka organizatorów. 
 
Na program sympozjum złożyły się liczne konferencje m.in. o 
drodze dojrzałości w życiu konsekrowanym, o formacji ludzkiej 
i duchowej, intelektualnej i do posługi. Mowa była także o Te-
am Pope czyli Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy. Dziś praca 
w grupach dotyczyła dyskusji o współczesnych wyzwaniach 
formacji permanentnej w życiu konsekrowanym. 
 
Podobne sympozja Czterech Konferencji Życia Konsekrowa-
nego – Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgroma-
dzeń Zakonnych, Konferencji Przełożonych Żeńskich Klaszto-
rów Kontemplacyjnych, Krajowej Konferencji Instytutów Świec-
kich i Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich – 
odbywają się co trzy lata, zawsze w innym miejscu.       Za: KAI 
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   Wiadomości krajowe 
 
 
 

 

S. DOLORES ZOK: JAKO OSOBY KONSEKROWANE MUSIMY BYĆ W ŚWIECIE 
 

 
 

 

Świat potrzebuje Boga! Na własne oczy 
możemy zobaczyć, czym jest świat bez 
Niego. Jako osoby konsekrowane jeste-
śmy wezwani do ewangelizacji – powie-
działa przewodnicząca Konferencji Wyż-
szych Przełożonych Żeńskich Zgroma-
dzeń Zakonnych s. Dolores Zok SSpS, 
dzieląc się z Family News Service kon-
kluzjami z zakończonego na Jasnej 
Górze Sympozjum Czterech Konferencji 
Życia Konsekrowanego. 
 
Przełożeni wyżsi zakonów męskich, 
żeńskich, kontemplacyjnych i instytutów 
świeckich wzięli udział w dwudniowym 
sympozjum formacyjnym na Jasnej 
Górze. W sympozjum odbywającym się 
w dniach 18-19 października wzięło 
udział ponad 300 osób. Podobne wyda-
rzenia organizowane są co trzy lata. 
Hasłem tegorocznego spotkania były 
słowa: „Formowanie serca do bycia 
świadkiem Ewangelii”. 
 
„Jako osoby konsekrowane musimy 
mieć taką odwagę, by nie uciekać od 
świata, który nas czasami przytłacza i 
może wydawać się trudny. Musimy być 

w tym świecie i świadczyć o obecności 
żywego Jezusa. My słabi ludzie, mocni 
Bogiem” – mówi s. Dolores Zok. 
 
Wśród zaproszonych prelegentów byli 
bp Grzegorz Suchodolski, ks. Dariusz 
Kowalczyk SJ oraz ks. Krzysztof Wons 
SDS. Duchowni poruszyli temat dróg do 
dojrzałości w życiu konsekrowanym – 
formacji ludzkiej i duchowej. Obecny był 
również ks. Artur Sepioło z Zespołu 
Konferencji Episkopatu Polski do spraw 
Nowej Ewangelizacji. 
 
Jako Konferencja Wyższych Przełożo-
nych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych 
w Polsce siostry rozpoczęły spotkanie 
już dzień wcześniej. Wśród poruszanych 
tematów znalazły się: formacja, ewange-
lizacja oraz pomoc biednym i cierpią-
cym. 
 
„Zastanawiałyśmy się razem, jak bar-
dziej pomóc Ukrainie. Nasi bracia i sio-
stry z Ukrainy w efekcie dynamicznej 
sytuacji, która dzieje się za wschodnią 
granicą coraz częściej wyjeżdżają z 
Polski do swojego kraju, później znowu 

wracają do nas. Dzięki pomocy Rycerzy 
Kolumba pragniemy podejmować 
wspólnie nowe wyzwania w tym tema-
cie” – podkreśliła s. Zok. 
 
Przewodnicząca Konferencji Wyższych 
Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń 
Zakonnych w rozmowie z FNS wyraziła 
wielką radość z obecności na spotkaniu 
ks. Tomasza Kancelarczyka, prezesa 
Fundacji Małych Stópek. „Zapewnił, że 
również w tym roku włączy się w pomoc 
dla braci i sióstr z Ukrainy. Organizując 
różne akcje, jak chociażby +Paczuszka 
dla Maluszka+, przekazuje nam pomoc 
materialną w takiej ilości, jakiej potrzebu-
jemy. Jest z nami, by przez nas poma-
gać innym” – dodała przewodnicząca 
KWPŻZZ. 
 
W Polsce posługuje obecnie ponad 30 
tys. osób konsekrowanych. Największą 
grupę wśród nich stanowią siostry ze 
zgromadzeń czynnych. W naszej oj-
czyźnie działa ponad 100 żeńskich 
zgromadzeń zakonnych. 

 Za: Family News Service 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

NOCNA MODLITWA NA JASNEJ GÓRZE 
 
Jako chrystusowcy po raz 37. przybyliśmy do tronu Jasnogór-
skiej Królowej w noc 21/22 października 2022 r., aby odnowić i 

powtórzyć akt naszego zawierzenia i ofiarowania oraz potwier-
dzić gotowość do pracy wśród Polonii, aby prosić, by nie za-
brakło tych, którzy zagubionych polskich emigrantów będą 
prowadzić do Chrystusa i do zbawienia. Przybyliśmy w duchu 
dziękczynienia za 90 lat istnienia Towarzystwa Chrystusowego 
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dla Polonii Zagranicznej: za dzieła i posłannictwo, które podej-
mujemy, za każdego chrystusowca (i też każdą siostrę misjo-
narkę) oraz za wszystkich, którzy nas w różnorodny sposób 
wspierają. 
 
Późnym popołudniem zgromadziliśmy się w Auli Ojca Augusty-
na Kordeckiego, by tam obejrzeć dwa spektakle – jeden przy-
gotowany przez młodzież ze Stargardu opowiadający o począt-
kach naszej wspólnoty zakonnej i drugi zaprezentowany przez 
Teatr A z Gliwic. Po tej integracyjno-kulturalnej części naszego 
jasnogórskiego spotkania przeszliśmy do Kaplicy Cudownego 
Obrazu, by rozpocząć ten swoisty nocny modlitewny maraton w 
intencji Polonii i jej duszpasterzy, którego poszczególne punkty 
prowadzili nasi klerycy, siostry misjonarki oraz delegacje za-
chodniopomorskich parafii, w których duszpasterzujemy od 
zakończenia II wojny światowej. W tej modlitwie uczestniczyli 
chrystusowcy i siostry misjonarki, pielgrzymi z naszych parafii z 
kraju i zagranicy, nasze rodziny, przyjaciele i dobrodzieje, a jej 
kulminacją była koncelebrowana Eucharystia pod przewodnic-
twem i z okolicznościowym kazaniem bpa Szymona Stułkow-
skiego, biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej (tyt. 
Tabalty). W wygłoszonym słowie nie zabrakło wątków bardzo 
osobistych, treści związanych z doświadczeniami emigracyj-
nymi – z różnymi spotkaniami z Polonią i jej duszpasterzami, 
słów uznania i podziękowania za duszpasterską posługę braci i 
księży chrystusowców oraz sióstr misjonarek w różnych zakąt-
kach świata – za troskę o zbawienie polskich emigrantów i 
pielęgnowanie tego, co piękne i wartościowe w polskiej kulturze 
i tradycji. Nie zabrakło też odniesień do bieżącej sytuacji, 
szczególnie związanej z wojną na Ukrainie, wciąż podejmowa-
nym wołaniem o pokój oraz działaniami, by wspomagać tych, 
którzy ratują się ucieczką, by chronić siebie i swoje rodziny. 
 
Nasze jasnogórskie czuwanie AD 2022 ‘spotkało się’ z modli-
twą pielgrzymów diecezji włocławskiej, która w roku 900-lecia 
istnienia przeżywać peregrynację Jasnogórskiej Ikony, dlate-

go rozważanie apelowe poprowadził bp Krzysztof Wętkowski, 
ordynariusz włocławski, który w „jestem, pamiętam i czuwam” 
swojej diecezji wplótł „jestem, pamiętam, czuwam” Polonii 
świata i jej duszpasterzy, zwłaszcza ze zgromadzeń powoła-
nych dla poszukiwania, odnajdywania i ratowania ginących 
dusz wychodźczych. Pięknie przygotowane i poprowadzone 
poszczególne momenty czuwania pozwalały na prawdziwe 
odczucie bliskości Boga i Jego Matki, na możliwość nie tylko 
dotknięcia, ale obfitego zaczerpnięcia z naszego zakonne-
go patrymonium. 
 

 
 
O naszym modlitewnym czuwaniu wspomina serwis prasowy 
Jasnej Góry a za nim inne ogólnopolskie serwisy kościel-
ne. Wspomniał także poranny serwis informacyjny Radia Mary-
ja i TV Trwam.                                     Za: www.chrystusowcy.pl  

___________________________________________________________________________________________________ 
 

„TWÓJ GŁOS” XXII SPOTKANIE MŁODZIEŻY PIJARSKIEJ 
 

 
 
W ostatni weekend, 14-16 października 
2022 r. do Krakowa przyjechało 500 
osób z naszych pijarskich placówek 
w Polsce, a także po dwuletniej przerwie 
z Węgier, Czech i Ukrainy, by uczestni-

czyć w 22. Spotkaniu Młodzieży Pijar-
skiej, które przebiegało pod hasłem: 
“Twój głos”.  W piątek o godz. 19.30 gry 
hol Liceum Ogólnokształcącego Zakonu 
Pijarów w Krakowie wypełnił się uczest-

nikami, o. Jacek Wolan rozpoczął 22. 
SMP. Każda z grup przedstawiła się 
prezentując legendę, piosenkę związaną 
z regionem, z którego pochodzą. Już 
pierwszego wieczoru mogliśmy się spo-
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tkać z ks. Piotrem Jarosiewiczem, który 
wprowadził nas w temat wydarzenia 
pierwszą konferencją: “Powiesz mi?”. 
Nasz gość przypomniał, jak ważny w 
naszej relacji z Bogiem jest spowiedź, 
dzięki niej budujemy ją i rozwijamy. — 
Co robię, by przez spowiedź się jeszcze 
bardziej otworzyć? — zadawał pytanie 
młodym ks. Piotr. Po tym wprowadzeniu 
dzień zakończył się nabożeństwem 
pasyjnym przygotowanym przez uczest-
ników z Łowicza i o. Andrzeja Lisiaka.  
 
“Wysłuchasz mnie?” — to temat drugiej 
konferencji, którego podczas kolejnego 
dnia wygłosił o. Piotr Wiśniowski. Przy-
pomniał nam w niej, że Bóg zawsze nas 
nas czeka. — Czy pozwolisz, żeby Bóg 
naprawił, to co się w twoim życiu posy-
pało? Do Kościoła zawsze możesz wró-
cić. Nie bójcie się słuchać Jezu-
sa. Kontynuacją tych rozważań były 
spotkania w grupach. Tego dnia odwie-
dziła nas również Iwona Pietrala, która 
opowiedziała nam swoje świadectwo 
nawrócenia i zawierzenia swojego życia 
Bogu. Nie tylko powiedziała, ale również 

wykonała kilka swoich utworów, którymi 
razem z uczestnikami uwielbiali Boga.  
Tego dnia Eucharystia odbyła się przy 
ulicy Pijarskiej, podczas której kl. Łukasz 
Fabijański przyjął posługę troski o dzieci 
ubogie z rąk o. Prowincjała Mateusza 
Pindelskiego. Wieczorem na holi liceum 
odbył się tradycyjny Przegląd Piosenki 
Pijarskiej. Uczestnicy jak co roku nie 
zawiedli i przygotowali nowe piosenki i 
aranżacje związane z tematem tego-
rocznego spotkania. W programie cze-
kała jeszcze zabawa z tańcami pijarski-
mi w roli głównej, na które wszyscy cze-
kali. Animatorzy krakowscy porwali 
wszystkich, a mury szkoły trzęsły się w 
rytm równomiernych kroków. Wstępem 
do wieczornej adoracji był spektakl w 
reżyserii Faustyny Skolmowskiej pt. “Nic 
nie dzieje się przypadkiem”, w którym 
wystąpili absolwenci i uczniowie naszych 
szkół.  
 
Ostatniego dnia konferencję wygłosił o. 
Jacek Wolan “Odezwij się”, która była 
zwieńczeniem trzydniowego spotkania 
skoncentrowanego wokół hasła: “Twój 

głos”. Nie był to koniec programu, bo na 
uczestników czekały jeszcze warsztaty 
skoncentrowane wokół różnych dziedzin, 
gdzie każdy mógł wybrać coś dla siebie. 
Podczas ostatniej Eucharystii o. Mate-
usz Kaźmierski przypomniał wszystkim, 
że Jezus szuka ludzi na Eucharystii, że 
jest, czeka, słucha i chce wysłuchi-
wać. — Jezus chce, żebyśmy się do 
niego odezwali — mówił o. Mateusz. 
 
W końcu przeszedł czas pożegnań, ale i 
początek nowych znajomości i przyjaźni. 
Wierzymy, że młodzież wzmocniona 
dobrym słowem, wspólnotą, modlitwą 
będzie świadomie wykorzystywała swój 
głos w Kościele.  
 
W spotkaniu wzięła udział młodzież wraz 
z duszpasterzami i opiekunami z: Bol-
szewa, Elbląga, Łowicza, Poznania, 
Warszawy, Cieplic, Bolesławca, Katowic, 
Rzeszowa od pijarek i pijarów, w także z 
Krakowa w Wieczystej i Akacjowej.MK 

Za: www.pijarzy.pl  

___________________________________________________________________________________________________ 
 

 

GENERAŁ BRACI MNIEJSZYCH W POLSCE 
 

ŚWIĘTO PROWINCJI BERNARDYNÓW W LEŻAJSKU 
 
Ponad 70 braci uczestniczyło w Święcie Prowincji, które miało 
miejsce w Leżajsku w dniach 21-22 października. W spotkaniu 
wziął udział Generał Zakonu Braci Mniejszych, o. Massimo 
Fusarelli oraz Definitor Generalny Zakonu, o. Konrad Cholewa. 
Święto naszej zakonnej Prowincji zgromadziło wielu ojców i 
braci z naszych klasztorów z całej Polski, braci kleryków z 
kalwaryjskiego WSD, braci nowicjuszy oraz braci postulantów. 
Pierwszym punktem spotkania w piątkowy wieczór były uroczy-
ste Nieszpory, którym przewodniczył nasz Prowincjał, o. Teofil 
Czarniak. Po nich zebrani w stallach zakonnicy, wraz ze zgro-
madzonymi w bazylice wiernymi, odmówili różaniec, modląc się 
za naszą zakonną Prowincję, za jubilatów życia zakonnego i 
Ojca Generała. 
 

 
 
W sobotę bracia mogli spędzać czas z o. Massimo Fusarellim, 
który dla nas jest 121. następcą św. Franciszka z Asyżu. Gene-
rał Zakonu odwiedził nowicjat, gdzie spotkał się z braćmi nowi-

cjuszami i postulatami. Następnie w auli Franciszkańskiego 
Ośrodka Kultury skierował do zebranych braci swoje przesłanie 
nt. fundamentu życia braci mniejszych. Po tym bracia mieli 
możliwość zadania pytań Ojcu Generałowi. 
 
Głównym punktem Święta Prowincji była Eucharystia, celebro-
wana w samo południe w bazylice. W czasie Mszy św. dzięko-
waliśmy Bogu za dar braci, którzy w tym roku obchodzili jubile-
usze. W wygłoszonym do zgromadzonych słowie o. Massimo 
odniósł się do końcowej części hymnu uwielbienia św. Pawła w 
1 rozdziale Listu do Efezjan „byśmy istnieli ku chwale Jego 
majestatu”: 
 
Uwielbienie rodzi się z kontemplacji cudów, których dokonuje 
Bóg. Większość modlitw, które napisał św. Franciszek, to mo-
dlitwy uwielbienia. Wszyscy znamy kantyk „Pieśń Słoneczna”, 
w którym powtarza się wielokrotnie uwielbienie Boga. Całe 
życie św. Franciszka jest naznaczone radosnym oddawaniem 
dobra, które otrzymał od Boga. Było w tym ukryte jego ubó-
stwo, aby nie przywłaszczać sobie niczego, co otrzymał od 
Niego.  
 
Takie zachowanie dziś jest niezrozumiałe dla wielu. Myślimy 
sobie: to, co mam, jest moje; zarobiłem sobie na to i nie muszę 
nikomu z tego się opowiadać. Tu jest korzeń wszelkiego zła. 
Wszystko, co mam, pochodzi od Boga. Św. Jan Paweł II, któ-
rego dziś obchodzimy wspomnienie, był świadomy tego, że 
wszystko pochodzi od Boga. W swoim życiu oddawał Mu 
wszystko, co miał. (…) 
Drodzy Bracia Jubilaci będą dziś za chwilę ponawiać Bogu 
swoje „tak”. Wasza wierność była i jest darem Boga. Nie ze 
względu na nasze zasługi i siły możemy wytrwać w powołaniu 
franciszkańskim. Tylko i wyłącznie dzięki Jego łasce. Dziękuj-
cie Bogu za wielkie dary, które wam uczynił. 
 
Jubilaci po kazaniu odnowili swoje zakonne śluby, a Generał 
Zakonu udzielił im specjalnego błogosławieństwa. Po Euchary-
stii czas wspólnego spotkania zakończył obiad.  

Za: www.bernardyni.pl  
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SPOTKANIA W KLASZTORACH BERNARDYNÓW 
 
Po intensywnie spędzonym czasie na Święcie Prowincji w 
Leżajsku, Generał Zakonu Braci Mniejszych, o. Massimo Fusa-
relli, odwiedza nasze klasztoru i spotyka się z posługującymi 
tam braćmi. 
 
W sobotę (22 X) zwiedził bazylikę i Muzeum Prowincji w Leżaj-
sku. Następnie odwiedził współbraci w klasztorach w Rzeszo-
wie i Tarnowie, gdzie zapoznał się z historią naszej obecności i 
działalnością braci w tych miejscach. 
 
W niedzielę po południu odwiedził naszych starszych współ-
braci w Infirmerii św. Szymona w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Natomiast wieczór o. Massimo spędził we wspólnocie Wyższe-
go Seminarium Duchownego, gdzie liczne pytania ze strony 
braci kleryków rozpoczęły ubogacającą dyskusję na temat 
zakonu. 
 
W poniedziałek (24 X) o. Massimo odwiedził nasz klasztor w 
Krakowie i Sanktuarium św. Szymona. Udał się również do 
Pałacu Biskupiego, aby spotkać się z Metropolitą Krakowskim, 
abp Markiem Jędraszewskim. 
 
W każdym z tych miejsc można było usłyszeć słowa braci o 
tym, że wizyta Ojca Generała jest dla danej wspólnoty wielkim 
wyróżnieniem. Obecność, otwartość i radość następcy św. 
Franciszka przemawiają w najlepszy sposób.  

Za: www.bernardyni.pl  
 

SPOTKANIE Z FEDERACJĄ SIÓSTR BERNARDYNEK 
 
W dniach 22-24 października w Klasztorze Sióstr Bernardynek 
w Zakliczynie odbyło się spotkanie formacyjne Matek Przeło-
żonych i Mistrzyń Klasztorów Federacji. Obecny był asystent 
o. Tytus Fułat OFM. Spotkaniu przewodniczyła Prezeska Fede-
racji M. Weronika Węgrzyn OSFB. Tematem wiodącym była 
potrzeba formacji ciągłej w życiu codziennym. Konferencję 
wygłosił o. Jakub Mentel OFM – magister nowicjatu oo. Fran-
ciszkanów w Zakliczynie. Dnia 23 października br., Siostry 
spotkały się z o. Generałem Massimo Fusarellim OFM. Ojcu 

Generałowi towarzyszył definitor generalny – o. Konrad Chole-
wa OFM, prowincjał Braci Mniejszych Bernardynów – o. Teofil 
Czarniak OFM oraz wiceprowincjał – o. Gwidon Hensel OFM. 
W spotkaniu uczestniczył o. Asystent Tytus Fułat OFM, Zarząd 
Federacji, Przełożone z wszystkich Klasztorów w Polsce oraz 
Siostry odpowiedzialne za formację. 
 
Wizyta o. Generała miała miejsce w szczególnym dniu, w któ-
rym obchodzimy święto św. Jana Kapistrana – założyciela 
Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP, bez którego – jak 
mówimy z pełnym przekonaniem – nie byłoby bernardynów i 
bernardynek. 
 
Spotkanie z Siostrami rozpoczęło się o godzinie 9.30. Matka 
Prezeska Weronika Węgrzyn OSFB powitała wszystkich ze-
branych, przedstawiła historię Federacji, a następnie Przełożo-
ne krótką historię swoich klasztorów. 
 

 
 
Centralnym punktem programu była sprawowana o godzinie 
12.00 Eucharystia. Każda Wspólnota otrzymała na pergaminie 
z rąk o. Generała błogosławieństwo św. Franciszka. 
Te wyjątkowe chwile zostały uwiecznione na wspólnym zdjęciu. 
W miłej atmosferze odbyła się agapa, zakończona błogosła-
wieństwem o. Generała. Spotkanie Przełożonych oraz Sióstr 
odpowiedzialnych za formację zakończyło się poniedziałek. 
Wierzymy, że przyniesie błogosławione owoce.  

s. Ludwika Synkowicz OSFB – sekretarka Federacji 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
  

KARMELITANKI BOSE 
NA JASNEJ GÓRZE  

 

Mszą św. na Jasnej Górze rozpoczęło 
się spotkanie w Częstochowie Federacji 
Klasztorów Karmelitanek Bosych z Pol-
ski, Czech, Słowacji i Ukrainy. Jego 
tematem są wyzwania, które niesie 
współczesny świat, zwłaszcza teraz te 
związane z wojną w Ukrainie. Mniszki 
ukryte w ciszy klauzury, też udzielają 
pomocy humanitarnej, ale nade wszyst-
ko modlą się o pokój. 
 
Zjazd 33 przedstawicielek potrwa do 
piątku i ma charakter podsumowujący 
pierwszą połowę pracy powstałej trzy 
lata temu wspólnoty federacyjnej. Ma 
ona służyć wzajemnemu umocnieniu 
więzi w rodzinie karmelitańskiej i wza-
jemnej pomocy czy to personalnej, czy 

materialnej. Taka pomoc udzielana jest 
też teraz m.in. dwóm ewakuowanym 
wspólnotom karmelitanek z Ukrainy, 
które znalazły się w Częstochowie. 
 

 
 
– Siostry nieustannie wypraszają pokój. 
Modlimy się i za Polskę i za Ukrainę, bo 
od pokoju na Ukrainie zależy pokój w 
naszej Ojczyźnie i na świecie – przypo-
mniała s. M. Teresa od Dzieciątka Jezus 
i Najświętszego Oblicza, Ryszarda Wro-
na, która jest przewodniczącą Federacji. 

Tematem spotkania karmelitanek bo-
sych są wyzwania, które niesie współ-
czesny świat, zwłaszcza teraz te zwią-
zane z wojną za wschodnią granicą. 
 
– Chcemy spojrzeć na to, jak mamy się 
w tym znaleźć, jak sprowadzać pokój na 
ziemię poprzez modlitwę, poprzez rela-
cje – powiedział karmelita bosy o. 
Krzysztof Górski, asystent Federacji z 
ramienia Stolicy Apostolskiej. 
 
Zakonnik przytacza przykład przemy-
skiego Karmelu, gdzie mniszki już od 
pierwszych dni wojny udzieliły schronie-
nia uchodźcom w pokojach gościnnych. 
Zauważyły też, że oprócz wielkiej po-
trzeby pomocy humanitarnej, potrzebna 
jest żarliwa i głęboka modlitwa. – Siostry 
spostrzegły, że udzielając pomocy 5 czy 
10 osobom, w tym czasie zaniedbują 
modlitwę, która ma być pomocą całej 
Ukrainie. I nie zaniedbując tej pomocy 
materialnej, finansowej, humanitarnej, 
postanowiły jeszcze bardziej zaangażo-
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wać się w taka postawę Mojżesza, który 
wychodzi na wzgórze i znosi ręce w 
błaganiu za swój lud. Akurat w Przemy-
ślu siostry mają swój klasztor na wzgó-
rzu i z tej perspektywy patrzą na walczą-
cy, zmagający się świat – powiedział o. 
Górski. Karmelita bosy, który jest też 
przeorem przemyskiego klasztoru braci 
opowiadał także o pomocy niesionej 
ukraińskim uchodźcom od pierwszych 
godzin wojny. Teren klasztoru stał się 
wielkim magazynem, gdzie przyjmowano 
transporty z Polski i Europy, przepako-
wywano dary i wysyłano do najbardziej 
potrzebujących. – To praca przez 12 
godzin na dobę, a czasem i całą dobę – 
opowiadał zakonnik. 
 
Federacja Klasztorów Karmelitanek 
Bosych została zatwierdzona przez 
Stolicę Apostolską w czerwcu 2019 r. Do 
wspólnoty w chwili obecnej należy 18 

klasztorów – z Polski, Ukrainy, Słowacji i 
Republiki Czeskiej. 
 
Karmelitanki bose są wspólnotą kon-
templacyjną, klauzurową. Zapewniają 
nieustanną modlitwę, osobistą i wspól-
notową, niekiedy dniem i nocą. I choć w 
Europie widoczny jest kryzys powołań i 
spadek liczby klasztorów, to w Azji, 
Afryce i Ameryce Łacińskiej widać wy-
raźny rozwój Karmelu żeńskiego, który 
jest najliczniejszym w Kościele katolic-
kim zakonem kontemplacyjnym. 
 
Najważniejsze miejsce w porządku dnia 
karmelitanek bosych zajmuje modlitwa. 
Na modlitwę, rozważanie i czytanie 
Pisma Świętego oraz czytanie duchow-
ne mniszki przeznaczają ok. 8 godzin 
dziennie. Codziennie uczestniczą czyn-
nie w sprawowaniu Eucharystii. Liturgia 
godzin gromadzi całą wspólnotę 7 razy 

dziennie wokół Chrystusa w Najświęt-
szym Sakramencie. 
 
Oprócz modlitwy, siostry pracują, by 
zapewnić sobie utrzymanie. Ze względu 
na duże zapotrzebowanie piszą ikony, 
także szyją, haftują, wypiekają opłatki, 
wykonują drobne prace na zamówienie, 
dekoracje, pracują w polu, w ogrodzie, 
robią konfitury, ale też piszą książki, 
wiersze, prowadzą pracę naukową. 
Praca własna niestety z reguły nie wy-
starcza. Każdy klasztor ma też grono 
przyjaciół – ludzi dobrej woli, którzy 
pomagają mu materialnie. Oprócz tego 
siostry klauzurowe, nie tylko karmelitanki 
bose, starają się o różne dotacje, 
zwłaszcza, gdy chodzi o kosztowne 
remonty zabytkowych budynków, w 
których mieszkają lub którymi się opie-
kują.                  Za: www.jasnagora.com 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

SERCAŃSKIE CZUWANIE MŁODZIEŻY 
 
W sobotę 15.10.2022 r. o godzinie 19:00 w kościele pw. Do-
brego Pasterza w Lublinie, rozpoczęło się kolejne Sercańskie 
Czuwanie Młodzieży. Młodzi ludzie z parafii sercańskich w całej 
Polsce, przyjechali do stolicy Lubelszczyzny na nocne spotka-
nie pod hasłem „Daj (s)pokój”. 
 
Dobry początek 
 
Całe wydarzenie wszyscy uczestnicy rozpoczęli wspólnym 
śpiewem i tańcem do piosenek granych przez Scholę „Dobry 
Pasterz”. Następnie wszystkich gości przywitali reprezentanci 
młodzieży organizującej czuwanie, oraz ks. Kazimierz Lewan-
dowski SCJ – proboszcz parafii pw. Dobrego Pasterza w Lubli-
nie.   
 
Zaproszeni goście i nie tylko 
 
Pierwszym punktem czuwania była konferencja, którą wygłosił 
ksiądz Przemysław Bukowski SCJ. Zwrócił uwagę uczestników 
na drabinę potrzeb w ludzkim życiu, oraz poprowadził swoje 
rozważania do wniosku, który można ująć w słowach: „Im więk-
sza wartość, tym większa wolność”. Następnie swoje świadec-

two wygłosiła Monika Ogrodnik – nie kryjąca się ze swoją wiarą 
dziewczyna, tworząca filmy na Tik-Toku pod nazwą @bozasila. 
Monika podzieliła się swoją drogą poszukiwania sensu życia, 
który ostatecznie odkryła poprzez codzienną lekturę Pisma 
Świętego i otwarcie się na Bożą Miłość. Ostatnią konferencję 
wieczoru przygotował ksiądz Piotr Chmielecki SCJ. Uwagę 
młodzieży skupił wokół różnych źródeł niepokoju na świecie i 
podał konkretne sposoby, dzięki którym można przeciwdziałać 
tym sytuacjom. Ponadto podjął problem używek, po które się-
gają młodzi ludzie i skutków ich oddziaływania. Cała konferen-
cja zakończyła się wspólną modlitwą. W czasie przemówienia 
księdza Przemysława Bukowskiego SCJ – w kościele pojawił 
się niespodziewany gość – ksiądz biskup Adam Bab, biskup 
pomocniczy Diecezji Lubelskiej. W czasie czuwania przemówił 
do wszystkich zgromadzonych w kilku słowach, po czym indy-
widualnie rozmawiał z uczestnikami. 
 
 
Ojciec Generał na czuwaniu 
 
W związku z trwającą wizytacją kanoniczną Ojca Generała 
Carlosa Luisa Suáreza Codorniú SCJ w Polsce, nie zabrakło 
jego obecności na czuwaniu. Wprawdzie nie był obecny osobi-
ście, ale przygotował nagranie video, w którym skierował do 
młodzieży swoje przesłanie. Zaprosił młodych, by potraktowali 
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swoje życie jako prezent, będący źródłem radości człowieka. 
Za wzorem św. Franciszka Ksawerego poprosił uczestników, 
by przeżywali swoją codzienność z otwartym sercem, burząc 
mury podziałów i traktując świat jako jedną wielką rodzinę, 
którą jednoczy Chrystus.  
 
Przerwa, spowiedź i Msza święta 
 
Po przerwie, w czasie której wszyscy udali się na posiłek, któ-
rym był tradycyjny bigos, rozpoczęło się nabożeństwo pokutne 
połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu. Przewodni-
czył mu ksiądz Karol Milewski SCJ. W tym czasie każdy mógł 
skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, oraz duchowo 
przygotować się do Mszy Świętej. Do aktywnego udziału w 
Eucharystii wszystkich zgromadzonych przygotowała Schola 
„Dobry Pasterz”. O godzinie 0:45 rozpoczęła się najważniejsza 
część czuwania – uroczysta Msza Święta. Przewodniczył jej 
ksiądz Sławomir Knopik SCJ – Prowincjał Polskiej Prowincji 
Księży Sercanów. W homilii odniósł się do kryzysu wiary wśród 

młodych. Pozorne „danie sobie spokoju” w kwestii sakramen-
tów, oraz lekcji religii, wcale nie prowadzi do spokojnego życia. 
Dobre przeżywanie swojego czasu na ziemi, jest możliwe tylko 
w oparciu o Miłość Boga do nas, obecną w Eucharystii, oraz 
ubogacaniu go innymi, dobrymi praktykami religijnymi. Po bło-
gosławieństwie i rozesłaniu, młodzież, wraz ze swoimi opieku-
nami, wróciła do swoich parafii. 
 
Medialne wsparcie 
 
Po raz pierwszy w historii Sercańskich Czuwań Młodzieży, całe 
wydarzenie było transmitowanie w formie video na kanale 
YouTube dzięki Profeto.pl. Podobnie jak dotychczas, Profeto.pl 
prowadziło także transmisję radiową. Jesienne czuwanie pod 
hasłem „Daj (s)pokoj” przekroczyło granice parafii i diecezji, 
dzięki promocji i udostępnieniu na profilu Facebook transmisji 
online przez Synaj.TV (Diecezja Tarnowska).   Karol Salawa 

                                                   Za: www.scj.pl 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

STARTUJE JEZUICKA 
SZKOŁA BIBLIJNA 

 
Od połowy października rusza Jezuicka 
Szkoła Biblijna, organizowana przez 
jezuickich wykładowców Akademii Kato-
lickiej w Warszawie “Collegium Bobola-
num”.  Jezuicka Szkoła Biblijna to dwu-
letni cykl spotkań dotyczących Biblii i 
szeroko pojętej tematyki z nią związanej. 

 
 
Jezuicka Szkoła Biblijna powstała, aby 
przybliżyć Pismo Święte – wyjaśnić 
podstawowe zagadnienia, zaprezento-
wać poszczególne księgi i ich przesła-

nie, zainspirować i zachęcić do jego 
poznawania i czytania ze zrozumieniem. 
Tegoroczne wykłady poświęcone będą 
księgom Pięcioksięgu oraz Ewangeliom, 
które stanowią centrum Starego i Nowe-
go Testamentu.Spotkania biblijne odby-
wają się w środy o godz. 18:00-19:30 w 
Auli Wielkiej Collegium Bobolanum przy 
ul. Rakowieckiej 61. Pierwsze spotkanie 
odbyło się 19 października 2022 r. Zaję-
cia będą prowadzone hybrydowo – za-
równo na żywo jak i transmitowane w 
sieci.                              Za: www.deon.pl  

___________________________________________________________________________________________________ 
 

KONGRES SALEZJANÓW WSPÓŁPRACOWNIKÓW 
 
Kiedyś mówiono: „Patrzcie, jak oni się kochają – to muszą być 
chrześcijanie”. Dzisiaj dobrze byłoby, gdyby patrząc na nas 
mówiono: „Patrzcie, jak oni żyją – to muszą być salezjanie” – 
mówił do uczestników pilskiego kongresu ks. inspektor Tade-
usz Itrych, przełożony prowincji św. Wojciecha.15 października 
2022 roku członkowie trzeciej gałęzi Rodziny Salezjańskiej 
z prowincji św. Wojciecha zjechali do Piły, żeby wybrać nowy 
zarząd Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników. 
 

 
 
Kongresowi, obradom i wyborom, które odbyły się w parafii św. 
Jana Bosko, patronował nowy salezjański święty Artemide 

Zatti. Kanonizowany w ubiegłą niedzielę salezjanin koadiutor 
(brat zakonny) przez prawie pół wieku służył chorym. 
– Każdy gest, każdą myśl, każde słowo poświęcił drugiemu 
człowiekowi – przypominał ks. inspektor Tadeusz Itrych, za-
chęcając zarazem, by to u tego wyniesionego na ołtarze za-
konnika szukać wparcia w najbardziej palącym wyzwaniu, 
przed jakim stoi Rodzina Salezjańska: nowych powołań. 
 
Młodzi przyszłością SSW 
 
Zadanie odmłodzenia wspólnoty świeckich realizujących sale-
zjańskie powołanie stoi przed nowym delegatem inspektorial-
nym stowarzyszenia. 
– To jest dobry kierunek, w którym powinniśmy się udać, chcąc 
zawalczyć o nowe powołania dla całej Rodziny Salezjańskiej, 
także współpracowników – przyznaje obejmujący tę funkcję ks. 
Krzysztof Rudziński, wikariusz inspektora. 
 
W Bydgoszczy, gdzie duszpasterzował wcześniej przez 7 lat, 
także odpowiadał za salezjanów współpracowników. 
– I wiem, że się da, że można proponować to powołanie mło-
dym ludziom, którzy chętnie na to odpowiadają – mówi, przy-
znając, że obecność świeckich przy duszpasterzujących sale-
zjanach jest nie do przecenienia. 
– Ksiądz nie wszędzie dotrze. Świeccy czasami mogą o wiele 
więcej dobra zrobić i zadziałać swoim świadectwem życia. 
Dlatego są tak potrzebni i ważni w niesieniu misji salezjańskiej. 
A zarazem stają się świadkami w swoich rodzinach. To święci 
wychowują świętych, o czym także mówił ksiądz inspektor – 
zauważa ks. Rudziński. 
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Zmiana delegata 
 
Duszpasterz zastąpił ks. Marcina Nowickiego, proboszcza 
z Debrzna, który przez 12 lat pełnił rolę asystenta salezjanów 
współpracowników inspektorii pilskiej. 
– Jeśli chodzi o moje osobiste doświadczenie, to ja więcej 
zyskałem. Generalnie my księża powinniśmy stale odkrywać, 
że kiedy współpracujemy ze świeckimi, dostajemy więcej, niż 
jesteśmy w stanie sami dać. Gdyby nie ta posługa, podejrze-
wam, że salezjanin Nowicki nie byłby dzisiaj taki, jaki jest – 
mówił ustępujący delegat. 
– To działa w dwie strony. Nie byłoby takiego SSW dzisiaj, 
gdyby nie salezjanin Nowicki. Dziękuję ci, że ścigałeś nas, 
salezjanów w sutannach, żebyśmy byli bardziej oddani salezja-
nom świeckim, i dziękuję za animację salezjanów współpra-
cowników – odpowiadał na te słowa ks. inspektor Tadeusz 
Itrych. 
 
Zaś rozpoczynającym obrady uczestnikom kongresu przełożo-
ny prowincji pilskiej przypominał słowa założyciela. 
– „Potrzebuję was” – mówił ks. Bosko. I dzisiaj dalej tak mówi 
do was, do nas, abyśmy ducha miłości Boga do człowieka 

w charyzmacie św. Jana Bosko nieśli innym. Kiedyś mówiono: 
„Patrzcie, jak oni się kochają – to muszą być chrześcijanie”. 
Dzisiaj dobrze byłoby, gdyby patrząc na nas mówiono: „Patrz-
cie, jak oni żyją – to musza być salezjanie” – podkreślał. 
 
W pilskiej inspektorii działa 20 wspólnot salezjanów współpra-
cowników. To ponad 250 osób, które niosą charyzmat ks. Bo-
sko, realizując powołanie do życia w rodzinie, a zarazem są 
wsparciem dla salezjańskich duszpasterzy. 
 
Nowa Rada 
 
W czasie Kongresu wybrano nową Radę Prowincjalną Stowa-
rzyszenia Salezjanów Współpracowników Inspektorii pw. św. 
Wojciecha: 
Delegat SDB – ks. Krzysztof Rudziński SDB 
Koordynator – Arkadiusz Witek 
Administrator – Alicja Olecka 
Sekretarz – Ewelina Kobyłecka 
Radca ds. formacji – Helena Jankowska 
Radca/kronikarz – Janina Wittstock.  Za: www.pila.salezjanie.pl

 
 
 

Refleksja tygodnia 
 
 
 

 
 

PRYMAT MODLITWY JAKO ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY WSPÓŁCZESNEGO KOŚCIOŁA 
Notatki do wykładu o. Dariusza Kowalczyka SJ podczas Sympozjum IV Konferencji 

 
Mamy mówić o modlitwie jako odpowie-
dzi, być może najważniejszej odpowiedzi 
Kościoła, na sytuację we współczesnym 
świecie. 
Zacznijmy zatem od refleksji na temat 
świata i relacji między Kościołem a świa-
tem. 
 
Sądzę, że kiedy rozmawiamy o naturze i 
misji Kościoła dzisiaj, to najbardziej różni 
nas, jeśli nie dzieli, właśnie rozumienie 
relacji Kościoła i świata. 
 
Wynika to m.in. z tego, że już w Biblii 
słowo „świat” jest dwuznaczne: 
- z jednej strony świat to stworzenie 
Boże, czas i przestrzeń gdzie Bóg zba-
wia człowieka; jesteśmy wezwani, by w 
świecie szukać i znajdować Boga… 
- z drugiej strony świat to – jak czytamy 
w pismach janowych – wszystko, co się 
sprzeciwia Bogu, domena diabła…; „Nie 
miłujcie świata, ani tego, co jest na 
świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w 
nim miłości Ojca” (1J 2,15). 
  
Tę dwuznaczność świata widzimy w 
historii samego Jezusa. Bóg staje się 
człowiekiem, przychodzi na ten świat, 
aby go zbawić. Ale świat „Go nie po-
znał”, „swoi Go nie przyjęli” (J 1,10-11).  
Chrystus wadzi się za światem, ale od-
daje swe życie za zbawienie świata. 
 
Co dzisiaj robić? Czy to czas wadzenia 
się ze światem, czy też raczej przyjaznej 

współpracy i poklepywania się po ple-
cach? 
 
Ignacy Loyola w swoich Ćwiczeniach 
Duchowych, w kontemplacji o Wcieleniu 
proponuje rekolektantowi zacząć od 
wyobrażenia sobie jak „trzy Osoby Bo-
skie spoglądają na całą powierzchnię i 
obszar całego świata pełnego ludzi. 
Widząc zaś, że wszyscy szli do piekła, 
postanawiają w swej wieczności, że 
druga osoba Boska stanie się człowie-
kiem dla zbawienia rodzaju ludzkiego. I 
tak, gdy przyszła pełnia czasu, posyłają 
Anioła św. Gabriela do Pani naszej (nr 
102)  
 
Ciekawe, jak dziś trzy Osoby Boskie 
oceniają sytuację na świecie… Kto dziś 
jest najbliżej tego, jak Bóg widzi świat? 
 
Ludzie jak to ludzie. Mają różne poglądy, 
różnie definiują pozytywne i negatywne 
strony współczesnej rzeczywistości. 
Dotyczy to także osób zakonnych. 
 
W dużym uproszczeniu można by po-
wiedzieć tak -  Jedni twierdzą, że mimo 
wszystko świat czyni postępy, nie tylko 
dzięki rozwojowi techniki i technologii, 
ale także dzięki postępowi nauk humani-
stycznych, antropologii, psychologii, 
socjologii. Mają zasadniczo zaufanie do 
tego, co robi główny nurt organizacji 
międzynarodowych, jak ONZ i jej agen-
dy, Unia Europejskie i różne, dysponują-

ce dużymi pieniędzmi, międzynarodowe 
fundacje i stowarzyszenia. W tej sytuacji 
Kościół powinien wspierać, nie bezkry-
tycznie, ale w sposób sobie właściwy, 
działania wspomnianych organizacji, 
które podejmują wysiłki, by rozwiązywać 
globalne problemy. 
 
Drudzy widzą sprawy inaczej.  Mówią o 
napierającym z całą mocą nowym bar-
barzyństwie, neopogaństwie, neomark-
sistowskich „ideologiach zła”, które dużo 
skuteczniej zatruwają umysły, niż kla-
syczny marksizm. Pod hasłami rzeko-
mych praw człowieka toczy się przez 
świat panseksualizm, aborcjonizm, eu-
tanazizm, skrajny feminizm, 
LGBT/genderyzm, w tym szczególnie 
ideologie transgenderowe. Demontowa-
ne są znaczenia podstawowych słowa, 
jak płeć, małżeństwo, rodzina, dzieci. 
Demontowana jest antropologia biblijna.  
 
Już w 1981 roku Alasdair MacIntyre w 
książce „Dziedzictwo cnoty” pisał o no-
wych barbarzyńcach:  „Na obecnym 
etapie sprawą zasadniczą jest budowa 
lokalnych form wspólnotowych, w któ-
rych możliwe byłoby zachowanie do-
brych obyczajów oraz życia intelektual-
nego i moralnego w obliczu epoki nowe-
go barbarzyństwa, które już nadchodzi. 
[…] Tym razem jednak barbarzyńcy nie 
gromadzą się u naszych granic; oni od 
pewnego już czasu sprawują nad nami 
władzę”.  
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Tego rodzaju diagnozy przypominają 13 
rozdział Apokalipsy. Mowa jest tam o 
Smoku, Bestii i Bestii II, czyli Fałszywym 
Proroku.  
 
Czytamy m.in.: „A cała ziemia w podzi-
wie powiodła wzrokiem za Bestią […]. 
Zatem otworzyła swe usta dla bluź-
nierstw przeciwko Bogu […] Potem dano 
jej wszcząć walkę ze świętymi i zwycię-
żyć ich, i dano jej władze nad każdym 
szczepem, ludem, językiem i narodem. I 
sprawia, że wszyscy […] otrzymują 
znamię […] i że nikt nie może kupić ni 
sprzedać, kto nie ma znamienia – imie-
nia Bestii”.  
 
To oczywiście styl apokaliptyczny, pełen 
alegorii.  Ale ogólny sens Apokalipsy jest 
jasny: Przyjdą prześladowania, nieko-
niecznie krwawe, choć tych też nie za-
braknie, ale raczej takie w „białych rę-
kawiczkach”, czyli domykanie systemu 
polityczno-prawno-ekonomicznego; 
kurczący się Kościół będzie (jest) obiek-
tem oszczerstw, szyderstw, kolejnych 
ograniczeń w imię wymyślanych warto-
ści, będzie się zdawać, że Bestie zwy-
ciężyły, ale nie trwóżcie się, bo przy-
szłość należy do Baranka, zrodzonego z 
Niewiasty, Jezusa Chrystusa.  
 
Czy zatem żyjemy w czasach Apokalip-
sy, czy też nie ma co przesadzać, bo 
ludzkość na czele z jej liderami całkiem 
nieźle sobie radzi i trzeba tylko wzmóc 
działania na rzecz pokoju, walki z glo-
balnym ociepleniem, otworzyć bardziej 
granice na emigrantów i uchodźców, a 
będzie dobrze? 
 
W jaki sposób w naszych czasach wy-
pełniać misyjny nakaz Chrystusa: „Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego” (Mt 28,19)? Kiedy 
używać mocnej prorockiej mowy, a kiedy 
w przyjaznym dialogu szukać tego, co 
łączy? 
 
W perspektywie relacji Kościół – świat 
moglibyśmy spojrzeć na trzy ostatnie 
pontyfikaty. 
 
Jan Paweł II wychodził do świata w 
swoich niezliczonych podróżach i spo-
tkaniach, ale też niekiedy ostro spierał 
się ze światem, mówiąc na przykład o 
cywilizacji śmierci, czy też ideologiach 
zła. A ideologiami zła nazywał nie tylko 
nazizm i komunizm, ale także – jak to 
czytamy w książce „Pamięć i tożsamość” 
– współczesne idee postulowane przez 
parlamenty, w tym Parlament Europej-
ski, „w imię cywilizacyjnego postępu 
społeczeństw i całej ludzkości” (s. 20). 
 
„Można, a nawet trzeba się zapytać – 
pisał Papież Polak – czy tu nie działa 

również jakaś inna jeszcze ‘ideologia 
zła’, w pewnym sensie głębsza i ukryta, 
usiłująca wykorzystać nawet prawa 
człowieka przeciwko człowiekowi oraz 
przeciwko rodzinie” (s. 20) 
 
Świat tego rodzaju wypowiedzi Janowi 
Pawłowi II nie zapomniał. Mitygował się 
trochę w atakach na Papieża Polaka, 
kiedy ten żył, ale dziś widzimy jak wiele 
skrywanej niechęci i wrogości wobec 
Jana Pawła II wychodzi w przestrzeni 
publicznej. Co gorsza, owa niechęć 
przenika niekiedy do wnętrza Kościoła.  
 
Pod datą 24 II – 1 III 1980 w swoim 
duchowym testamencie Jan Paweł II 
zapisał: „Czasy, w których żyjemy, są 
niewymownie trudne i niespokojne. 
Trudna także i nabrzmiała właściwą dla 
tych czasów próbą – stała się droga 
Kościoła, zarówno Wiernych jak i Paste-
rzy. W niektórych krajach […] Kościół 
znajduje się w okresie takiego prześla-
dowania, które w niczym nie ustępuje 
pierwszym stuleciom, raczej je przewyż-
sza co do stopnia bezwzględności i 
nienawiści. Sanguis Martyrum – semen 
Christianorum”.  
 

 
Zdjęcie z sympozjum autorstwa o. D. Kowalczyka 

 
Benedykt XVI/Joseph Ratzinger też był i 
jest atakowany przez świat. Trudno się 
dziwić, skoro Ratzinger niejednokrotnie 
całkiem otwarcie oceniał ów świat dość 
krytycznie.   
 
W książce biografii Benedykta XVI, 
napisanej przez Petera Seevalda, a 
zatytułowanej „Życie”, znajdujemy na 
końcu wywiad „Ostatnie pytania do Be-
nedykta XVI”, owoc rozmów, które się-
gają roku 2018. Jedno z pytań, które 
zadał Seevald brzmi: „Z homilii na roz-
poczęcie Waszego, Ojcze Święty, ponty-
fikatu, zostało zapamiętane szczególnie 

jedno zdanie: «Módlcie się za mnie, aby 
nie uciekł wobec wilków». Ojciec Święty 
przewidział wszystko to, co się potem 
wydarzyło?”. Odpowiedź, której udzieli 
na to pytanie Ratzinger, odbiła się du-
żym echem w świecie: „Muszę tutaj 
powiedzieć – stwierdził Papież – że 
zasięg dostrzeżenia tego, czego papież 
może się obawiać, jest zbyt mały. Oczy-
wiście, kwestie jak «Vatileaks» są przy-
kre […]. Ale prawdziwe zagrożenie dla 
Kościoła, a zatem także dla posługi 
piotrowej, stanowią nie tego rodzaju 
sprawy, ale światowa dyktatura ideologii 
pozornie humanistycznych, których  
zanegowanie grozi wykluczeniem z 
podstawowego społecznego konsensu-
su. 100 lat temu idea małżeństw homo-
seksualnych była absurdalna. Dziś ci, 
którzy opierają się temu, są społecznie 
ekskomunikowani. To samo się dzieje w 
przypadku aborcji i produkcji dzieci w 
laboratoriach. Współczesne społeczeń-
stwo jest bliskie sformułowaniu anty-
chrześcijańskiego credo, a jeśli ktoś 
będzie przeciwny, to zostanie uderzony 
ekskomuniką. Strach przed tą duchową 
władzą Antychrysta jest zatem zrozumia-
ły…”. 
 
W tej sytuacji Benedykt XVI proponuje, 
by tworzyć centra, nurty duchowości, 
refleksji intelektualnej, modlitwy, liturgii. 
Przypomina to działanie Benedykta z 
Nursji w czasach zalewu barbarzyństwa. 
W książce-wywiadzie „Światłość świata” 
stwierdza: „Obecnie potrzebujemy prze-
de wszystkim duchowych ruchów, dzięki 
którym Kościół na całym świecie, czer-
piąc z doświadczeń naszych czasów, a 
zarazem z wewnętrznego doświadcze-
nia wiary i płynącej stąd siły, ustanowi 
drogowskazy i znowu postawi w centrum 
kwestię obecności Boga” (p. 77). 
 
Takimi duchowymi ruchami były zawsze 
zakony. 
 
Papież Franciszek stawia na przyjazny 
dialog ze światem. Wydaje się, że po-
dziela pewne nadzieje zawiązane z 
ideami globalistów. Ale z drugiej strony, 
choć rzadziej niż poprzednicy, też wadzi 
się ze światem. Wystarczy wspomnieć 
wypowiedzi o wojnie na Ukrainie lub o 
„kolonizacji ideologicznej”. Franciszek 
wskazywał wielokrotnie, że kolonizacja 
kulturowa i ideologiczna nie toleruje 
różnic i ujednolica wszystko, doprowa-
dzając do prześladowania także wierzą-
cych.  Jest symptomatyczne, że ze śro-
dowisk tzw. postępowych katolików 
coraz częściej słychać glosy rozczaro-
wania Franciszkiem, gdyż owe środowi-
ska spodziewały się szybkich zmian w 
KK, w duchu tych proponowanych przez 
tzw. synod niemiecki. 
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Widzimy zatem w postawie trzech pa-
pieży wobec świata pewne różnice, czy 
też inaczej rozłożone akcenty.  Ale jedno 
jest wspólne – nacisk na to, że ostatecz-
nie najważniejsza jest żywa relacja z 
Bogiem, który w pełni objawił się w Je-
zusie Chrystusie. 
 
JPII w liście „Novo millennio ineunte”, 
swoistym testamencie Papieża Polaka 
dla Kościoła na XXI wiek, zanim nakreśli 
plany i wizje duszpasterskie, proponuje 
kontemplacje oblicza Chrystusa i stwier-
dza: „Nie ulegamy bynajmniej naiwnemu 
przekonaniu, że można znaleźć jakąś 
magiczną formułę, która pozwoli rozwią-
zać wielkie problemy naszej epoki. Nie, 
nie zbawi nas żadna formuła, ale kon-
kretna Osoba oraz pewność, jaką Ona 
nas napełnia: Ja jestem z wami!” (nr 29). 
 
Benedykt XVI – jak już zauważyliśmy – 
kładzie nacisk na postawienie na nowo 
kwestii prymatu Boga. 
 
Franciszek przestrzega przed tym, co 
nazywa neopelagianizmem i neognosty-
cyzmem, czyli właśnie przed stawianiem 
naszych idei i czynów w centrum, a nie 
Boga. W Liście Kongregacji Nauki Wiary 
„Placuit Deo”, napisanym z bezpośred-
niej inspiracji Papieża, czytamy m.in.: 
„Nowa forma pelagianizmu rozpo-
wszechnia się w naszych czasach, w 
której jednostka, rozumiana jako rady-
kalnie samoistna, udaje, że może zbawić 
się sama, nie uznając swej zależności, 
na najgłębszym poziomie swego bytu, 
od Boga i od drugich. W tym myśleniu, 
zbawienie zależne jest od siły jednostki 
lub czysto ludzkich struktur, niezdolnych 
do przyjęcia nowości Ducha Bożego”. 
 
A’propos Ducha, to ktoś wypowiedział 
taką oto gorzką opinię: „Gdyby zabrać 
Ducha Świętego Kościołowi z pierw-
szych wieków, to nie zrobiłby absolutnie 
nic. Tymczasem, gdyby zabrać Ducha 
Świętego dzisiaj, to większość kościołów 
prawdopodobnie nawet by się nie zo-
rientowała!”. 
 
Ta ironiczna opinia celnie ukazuje istot-
ny problem. Rzeczywiście, niekiedy w 
Kościele zachowywaliśmy się i zachowu-
jemy  po „pelagiańsku”, jakbyśmy chcieli 
tworzyć silne instytucje na wzór global-
nych korporacji... Bóg miałby nam w tym 
pomagać.  
 
Tymczasem, to Bóg jest Stworzycielem i 
Zbawicielem, nie my.  To Bóg działa, a 
my – jako zaproszenie przez Niego – 
możemy mu pomagać. 
 
W centrum misji Kościoła, w tym na-
szych zgromadzeń, ma stać Chrystus. 
Trzeba nam pamiętać fundamentalnych 
dla natury i misji Kościoła słowach: 

1. „Zbuduję Kościół mój, a bramy pie-
kielne go nie przemogą” (Mt 16,18);  
2. „Na świecie doznacie ucisku, ale 
miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 
16,33);  
3. „Jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). 
4. „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego 
Ojciec pośle w moim imieniu, On was 
wszystkiego nauczy i przypomni wam 
wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 
14,26). „On, Duch Prawdy, doprowadzi 
was do całej prawdy” (J 16,13). 
 
Żywa pamięć o tych słowach Jezusa 
zakłada, że nieustannie odnajdujemy się 
przez Bogiem w Trójcy Jedynym. Że 
stoimy przed Nim w postawie oranta, z 
pustymi rękami, ale gotowymi przyjąć 
Jego łaskę. A to jest istota modlitwy – 
odnajdywanie się przed Bogiem. 
 
Czy zatem modlitwa jest najważniejsza? 
 
Alicja Lenczewska, współczesna mi-
styczka, zmarła w 2012 roku w Szczeci-
nie, zapisała takie, oto słowa, które 
usłyszała w duchowej rozmowie z Jezu-
sem:  
 
„Oddanie Mi siebie, to pójście na służbę 
i przyjmowanie wszystkiego z miłością i 
wdzięcznością w Imię Moje. To jest 
zadanie twojego każdego dnia. Wszyst-
ko inne jest drugorzędne. Nawet modli-
twa” (ten i inne cytaty z: Alicja Maria 
Lenczewska, SŁOWO POUCZENIA. 
Spisane przez Alicję Lenczewską w 
latach 1989-2010). 
 
Prymatem życia Kościoła może być tylko 
sam Bóg, żywa relacja z „Bogiem i Jego 
niebieskim dworem”, jakby powiedział 
Ignacy Loyola. Kiedy zatem mówimy o 
prymacie modlitwy, albo tym, że modli-
twa ma być na pierwszym miejscu, to w 
tym sensie, że bez modlitwy nie możemy 
mieć żywej relacji z Bogiem, a wówczas 
jest tylko kwestią czasu, kiedy Bóg prze-
stanie być w centrum naszego życia.  
 
We wspomnianym liście „Novo millennio 
ineunte” Jan Paweł II kreśli wizję chrze-
ścijaństwa wyróżniającego się przede 
wszystkim sztuką modlitwy, która jest 
podłożem pedagogiki świętości. 
 
Czytamy: „Uczyć się chrześcijańskiej 
modlitwy, przeżywać ją w pełni przede 
wszystkim w liturgii, bo ona jest szczy-
tem i źródłem życia Kościoła, ale także 
w doświadczeniu osobistym – oto jest 
sekret naprawdę żywego chrześcijań-
stwa” (NMI, 32). 
 
Jan Paweł II stwierdza ponadto: „Mimo 
rozległych procesów laicyzacji obserwu-
jemy dziś w świecie powszechną po-
trzebę duchowości, która w znacznej 

mierze ujawnia się właśnie jako nowy 
głód modlitwy” (NMI, 33). 
 
Te słowa nie przestają być celną dia-
gnozą także dzisiaj. Po czym przekonu-
je, że trzeba zatem powracać do wielkiej 
tradycji mistycznej Kościoła zarówno 
Wschodniego, jak i Zachodniego. Wy-
chowanie do modlitwy – podkreśla – 
powinno być kluczowym elementem 
wszelkich programów duszpasterskich. 
 
Zauważmy, że dzisiaj nie tylko liturgia 
jest przedmiotem sporów w Kościele. W 
ogóle modlitwa, jej rozumienie, jej formy, 
jej intencje – to wszystko jest przedmio-
tem dyskusji. Ciekawe, że duże emocje, 
pozytywne i negatywne, wzbudzają 
propozycje oparte na modlitwie różań-
cowej. Można by powiedzieć, że owe 
spory nie zawsze są budujące. Ale z 
drugiej strony świadczą one o tym, że 
modlitwa jest ważna – lex credendi, lex 
orandi. 
 
Zakony i zgromadzenia mają tutaj wciąż 
duże zadanie do spełnienia, gdyż ich 
historia, to także historia takiej, czy innej 
tradycji duchowości, tradycji modlitwy. 
 
Jan Paweł II podkreślał: „Nasze chrze-
ścijańskie wspólnoty winny zatem sta-
wać się prawdziwymi szkołami modlitwy, 
w której spotkanie z Jezusem nie polega 
jedynie na błaganiu Go o pomoc, ale 
wyraża się też przez dziękczynienie, 
uwielbienie, adorację, kontemplację, 
słuchanie, żarliwość uczuć aż po praw-
dziwe «urzeczenie» serca” (NMI, 33). 
 
Karl Rahner, powiedział 50 lat temu, że 
chrześcijanin przyszłości będzie misty-
kiem, albo go w ogóle nie będzie. Nie 
chodziło mu bynajmniej o przysłowiowe 
chodzenie z głową w chmurach, ale o 
sytuację zlaicyzowanego społeczeństwa, 
w którym otoczenie nie pomaga wierzyć, 
a wręcz przeciwnie zniechęca do wiary. 
W takiej sytuacji ostoi się ten, kto będzie 
miał osobiste i wspólnotowe doświad-
czenie obecności Boga. A takie do-
świadczenie jest niemożliwe bez modli-
twy. 
 
JPII zauważa w „Novo millennio ineun-
te”, że to na modlitwie toczy się ów dia-
log z Chrystusem, dzięki któremu staje-
my się Jego przyjaciółmi: „Wytrwajcie we 
Mnie, a Ja [będę trwał] w was” (J 15, 4). 
Ta wzajemność jest samą istotą, jest 
duszą życia chrześcijańskiego i warun-
kiem wszelkiego autentycznego życia 
duszpasterskiego. 
 
To wielkie zadanie wiernych, w tym w 
sposób szczególny osób konsekrowa-
nych, być mistykami obecności Boga, 
więcej, relacji z Bogiem, na pustyniach 
współczesnych społeczeństw. 
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Można by tutaj nawiązywać w nieskoń-
czoność do różnych pięknych, ważnych i 
słusznych tekstów i wypowiedzi na temat 
ważności modlitwy. 
 
Ale gdzie tkwi tak naprawdę problem? 
 
Dlaczego tyle mówimy o modlitwie, a 
wciąż czujemy, że coś jest nie tak z 
naszą modlitwą indywidualną i wspólno-
tową? 
 
Czy dzisiaj Kościół modli się mniej niż 
50, 100 lat temu? 
 
Trudno zbadać stan modlitwy Kościoła, 
naszych wspólnot, bo zakładamy, że 
wielu modli się w zaciszu swych poko-
jów, ale niekiedy przychodzi nam podej-
rzenie, że wielu tak naprawdę modli się 
jedynie sporadycznie lub kiedy muszą 
modlić się publicznie.  
 
I nie chodzi mi o osoby, które się kom-
pletnie pogubiły w swoim chrześcijań-
skim, zakonnym lub kapłańskim życiu, 
ale o tych, którzy byli nawet wierni modli-
twie wynikającej z ich stanu i powołania, 
ale zaczęli odnosić wrażenie, że nic z 
tego nie wynika. Przyszło rozczarowanie 
i znużenie modlitwą, i nie mogą sobie z 
tym poradzić. 
 
W tym kontekście chciałbym wskazać na 
kilka spraw dotyczących modlitwy. 
 
1. Rozczarowanie, znużenie modlitwą 
jest związane ze słabnięciem wiary. Kto 
się nie modli, ryzykuje zagubieniem 
wiary. Kto słabnie w wierze, ten rezygnu-
je z modlitwy. W ewangelii Łukasza 
znajdujemy retoryczne pytanie Jezusa: 
„Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie 
wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 
18,8). Pytanie niepokojące. To pytanie 
zamyka fragment zatytułowany w Biblii 
Tysiąclecia „Moc wytrwałej modlitwy”. 
Na początku czytamy: „Powiedział im też 
przypowieść o tym, że zawsze powinni 
się modlić i nie ustawać” (Łk 18,1). A 
zatem modlitwa jest ściśle związana z 
wiarą. Pytanie Jezusa można by spara-
frazować: Czy jednak Syn Człowieczy 
znajdzie modlących się na ziemi, gdy 
przyjdzie? Naszym powołaniem jest żyć 
tak, aby ostateczna odpowiedź na to 
pytanie była: Tak, znajdzie! Zauważmy 
jeszcze, że wezwanie Jezusa, by zaw-
sze się modlić, podejmuje Pawel w 
Pierwszym Liście do Tesaloniczan 5, 16-
17 : „Zawsze się radujcie, nieustannie 
się módlcie”. Cóż to znaczy: zawsze? To 
znaczy odnajdować się nieustannie w 
obecności Boga. Św. Pawel stwierdza: 
„Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokol-
wiek innego czynicie, wszystko na chwa-
łę Bożą czyńcie” (1 Kor 10,31). A chwa-
lenie Boga przynosi radość, nawet po-
mimo utrapień.  

2. „Beze mnie nic nie możecie uczynić” – 
te słowa Jezusa nie przekreślają wolno-
ści człowieka, ale wskazują na prymat 
Boga. Pierwszeństwo łaski nie neguje 
prawdy, że Bóg nie może zbawić czło-
wieka na siłę, nie może zmusić człowie-
ka, by ten Go kochał. Pewne rzeczy w 
relacji człowiek-Bóg może zrobić tylko 
człowiek. Modlitwa do takich należy. 
Dlatego trzeba się do modlitwy zmuszać. 
To nie jest pelagianizm, czy też bezuży-
teczne napinanie muskułów. Czasem 
modlitwa przychodzi łatwo, przynosi 
odpocznienie. Ale modlitwa bywa też 
walką, niekiedy ciężką walką, poczyna-
jąc od walki znalezienia czasu na modli-
twę i trwania na niej. I tę prawdę osoby 
zakonne muszą sobie powtarzać, 
szczególnie kiedy przeżywają czas 
oschłości. 
 
3. Niekiedy przestajemy się modlić, bo 
dochodzimy do wniosku, że bez względu 
na to, czy się modlimy, czy nie, sprawy 
idą swoim torem, wypadkową wielu 
czynników. Co gorsza, wydaje się, że 
lepiej wiedzie się tym, którzy się wcale 
nie modlą. Ten problem mieli już ludzie 
Starego Testamentu. Dlaczego prze-
wrotnemu się powodzi, a na ufających 
Tobie, Boże, spadają plagi? – pytali. 
Psalmiści podejmowali to trudne do-
świadczenie i przekonywali: „Nie za-
zdrość niesprawiedliwym, bo znikną tak 
prędko, jak trawa i zwiędną jak świeża 
zieleń” (Ps 37). Tyle że w doczesnej 
perspektywie niesprawiedliwi nie tylko 
nie znikali, ale triumfowali. I tu trzeba 
powrócić do tego, o czym już wspomnie-
liśmy, a mianowicie, że istotą modlitwy 
nie jest to, by łatwiej się żyło i byśmy 
osiągali więcej sukcesów, ale jedność z 
Bogiem bez względu na okoliczności. 
Chodzi o doświadczenie, które pięknie 
opisał Paweł Apostoł w Liście do Rzy-
mian: „Któż nas może odłączyć od miło-
ści Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy 
prześladowanie, głód czy nagość, nie-
bezpieczeństwo czy miecz? [Nic] nie 
zdoła nad odłączyć od miłości Boga, 
która jest w Chrystusie Jezusie” (Rz 
8,35.39). Maksymilian Kolbe zapewne 
modlił się w bunkrze głodowym. I nie 
uważał, że Bóg go nie wysłuchuje. To 
wszystko nie przekreśla oczywiście 
prawdy, że otrzymujemy od Boga i za 
wstawiennictwem jego świętych wiele 
konkretnych, także materialnych, łask.  
 
4. „Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo 
się źle modlicie, starając się jedynie o 
zaspokojenie swych żądz” (Jk 4,3) – 
czytamy w Liście Jakuba. Istnieje, nie-
stety, zła modlitwa. I wcale tu nie chodzi 
jedynie o modlitwę niedbałą, nieregular-
ną, po łepkach… Można modlić się w 
sposób regularny, staranny, ale mimo to 
źle. W zacytowanym zdaniu mowa jest o 
„staraniu się jedynie o zaspokojenie 

swych żądz”. Chciałbym zwrócić uwagę 
na jedną z owych żądz, a mianowicie 
postepowanie za własnymi opiniami, 
pełnienie własnej utrwalonej woli. Nie-
kiedy w środowiskach zakonnych można 
usłyszeć gorzką opinię, że robimy co-
roczne rekolekcje, ale nie zmieniamy 
się. Być może dzieje się tak, bo nie 
dajemy się na modlitwie zakwestiono-
wać w minimalnym stopniu przez Słowo 
Boże. Co gorsza, wykorzystujemy medy-
towane Słowo, aby przyklepać to, z 
czym w rekolekcje wchodzimy, nasze 
utarte ścieżki myślenia i działania.  
 
5. Problem, że nie dajemy się zakwe-
stionować dotyczy także rozeznania, o 
którym tak wiele mówi Papież Franci-
szek. Paweł Apostoł stwierdza: „Nie 
bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz 
przemieniajcie się przez odnawianie 
umysłu, abyście umieli rozpoznać (roze-
znać), jaka jest wola Boża: co jest dobre, 
co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 
12,2).  
Niestety, niekiedy rozeznawanie jest 
swego rodzaju samooszukiwaniem się. 
Można uroczyście przystąpić do takiego, 
czy innego rozeznania synodalnego, ale 
jeśli ktoś zna środowisko, które podjęło 
takowe działanie, wie, jakie będą wyniki, 
to znaczy jakie postulaty zostaną sfor-
mułowane. Bo to, co miało być rozezna-
waniem woli Bożej, okazuje się przykle-
pywaniem wcześniejszych przekonań.  
Grozi nam coś, co nazwałbym ideologią 
rozeznawania, która jest przykrywką dla 
robienia tego, co się chce, a niekoniecz-
nie tego, czego chce Bóg. 
Rozeznanie chrześcijańskie wymaga 
postawy oranta, stanięcia przed Bogiem 
w Trójcy Jedynym z otwartymi dłońmi, z 
czystym sercem i otwartym umysłem, i z 
gotowością do bycia zakwestionowanym 
w swoich głębokich przekonaniach. 
 
6. Jak wiemy, modlitwa jest jak życie, 
mieni się nieskończonymi barwami od-
cieniami, uczuciami. Chciałbym zwrócić 
uwagę na modlitwę, o której świadczy 
wielu mistyków i świętych. A która to 
modlitwa, jeśli świadomie podjęta, może 
nas sporo kosztować, bo często wiąże 
się z bólem i cierpieniem. 
 
W Liście do Kolosan znajdujemy tajem-
niczy fragment:  „Teraz raduję się w 
cierpieniach za was i dopełniam braki 
udręk Chrystusa w ciele moim dla (do-
bra) Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 
1,24). Egzegeci i teolodzy tłumaczą to 
zdanie w taki sposób, by uwypuklić 
prawdę, że ofiara Chrystusa jest pełna i 
wystarczająca, co nie przekreśla faktu, 
że Chrystus chce w nią włączać swoich 
uczniów.  
 
Jan Chryzostom zauważa, iż roszczenia 
Pawła do stawiania swoich cierpień obok 
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Chrystusowych mogłyby być odczytane 
jako przejaw zarozumialstwa.  
 
Wyjaśnia więc ów problem następująco: 
„te słowa nie są wyrazem pychy, ale 
silnej więzi, miłości Chrystusa, ponieważ 
Apostoł chce swoje cierpienie widzieć 
nie jako własne, ale jako Chrystusowe i 
to mówi, aby Kolosanie połączyli się z 
Chrystusem”. 
 
W modlitwie, o której mowa, czyli modli-
twie współodkupieńczej, nie chodzi tylko 
o ofiarowanie w Chrystusie własnych 
cierpień, które już są, lecz także o goto-
wość przyjęcia nowego, zupełnie nieza-
służonego cierpienia. Wydaje się, że 
tego rodzaju modlitwa, modlitwa współ-
odkupieńcza, która wiąże się z konkret-
nym cierpienia, dziś przez wielu została 
odłożona do lamusa jako wyraz przesta-
rzałej albo wręcz chorej pobożności. Czy 
słusznie? Nie sądzę.  
 
Odwołam się znowu do zapisków 
wspomnianej już Alicji Lenczewskiej, 
która usłyszała wewnętrznie takie słowa: 
„Aby prowadzić innych trzeba uczynić to, 
co Maryja i być tam, gdzie Ona była, gdy 
się wykonywało Dzieło Zbawienia. Pro-
wadzenie innych to nie pouczanie. To 
wspólne ze Mną ofiarowanie się za nich. 
To wytrwała modlitwa i trud wyrzeczeń w 
ich intencji. 
Wielu ginie, świat pogrążony jest w 
ciemnościach, bo brak modlitwy, brak 
jedności ze Mną. Wysiłki, praca, energia 
tak bardzo wielu ludzi obdarzonych 
obficie Moimi darami – tworzy złe owo-
ce, zatrute jadem piekła, które zawsze 
jest tam, gdzie brak zwrócenia się do 
Mnie w ufnej i szczerej modlitwie. Ile 
przyjęłaś ode Mnie podczas modlitwy, 
tyle możesz dać – tego, co warto dawać 
- drugiemu człowiekowi. Od siebie nie 
masz nic do dania”. 
 
7. I jeszcze jeden cytat z Lenczewskiej:  
„Czemu służy modlitwa, jeśli nie wzrasta 
w twym sercu miłość wobec „nieprzyja-
ciół” - wobec tych, którzy przeciwni są 
twojej woli? Czy Ja rzeczywiście jestem 

twoim Panem, czy raczej pragniesz, 
abym służył spełnianiu się twojej woli? 
Czy ty jesteś sługą dla twych bliźnich, 
czy raczej oczekujesz i żądasz, by oni 
tobie usługiwali?”.  
 
Kościół zawsze miał nieprzyjaciół. I 
zdaje się, że ich liczba będzie wzrastać. 
Ci nieprzyjaciele będą ranić chrześcijan, 
katolików bardzo konkretnie i mocno. 
Stąd potrzeba ożywienia w nas słów 
Jezusa o miłości nieprzyjaciół.  
 
W swej programowej encyklice, „Re-
demptor hominis”, JPII stwierdził: 
„Jezus Chrystus jest stałym początkiem i 
nieustającym ośrodkiem Misji, jaką Sam 
Bóg skierował do człowieka. […] A jeśli 
Misja ta zdaje się napotykać we współ-
czesnej epoce na opory większe niż 
kiedykolwiek, to okoliczność ta również 
świadczy o tym, że jest ona w tej epoce 
bardziej potrzebna i bardziej — pomimo 
oporów — oczekiwana niż kiedykolwiek”. 
 
Tak! Czekają nas „opory większe niż 
kiedykolwiek”. Opory ze strony nieprzy-
jaciół i fałszywych przyjaciół. 
Wiemy, że miłość nieprzyjaciół, w ade-
kwatnej do sytuacji formie, jest możliwa 
jedynie jako dar Bożej łaski. Stąd po-
trzeba żarliwej modlitwy o postawę, jaką 
miał Jezus, gdy z krzyża modlił się: 
„Ojcze, przebacz, bo nie wiedza, co 
czynią”. Choć wcześniej z tymi, którzy 
doprowadzili do jego ukrzyżowania, 
zdecydowanie się spierał. Bo miłość nie 
oznacza rezygnacji z mówienia prawdy. 
 
8. Konfrontowanie się z nieprzyjaciółmi 
wymaga odwagi. 
I trzeba sobie powiedzieć, że bez modli-
twy nie jest możliwe, byśmy potężnych 
nieprzyjaciół się nie przestraszyli i im w 
taki czy inny sposób nie ulegli. 
 
Prymas Wyszyński w 1954 roku tak pisał 
o odwadze: 
„Największym brakiem apostoła jest lęk. 
Bo on budzi nieufność do potęgi Mistrza, 
ściska serce i kruszy gardło. Apostoł już 
nie wyznaje. Czy jest jeszcze aposto-

łem? Uczniowie, którzy opuścili Mistrza, 
już Go nie wyznawali. Dodali odwagi 
oprawcom. Każdy, kto milknie wobec 
nieprzyjaciół sprawy, rozzuchwala ich. 
Lęk apostoła jest pierwszym sprzymie-
rzeńcem nieprzyjaciół sprawy. „Zmusić 
do milczenia przez lęk” – to pierwsze 
zadanie strategii bezbożniczej. Terror, 
stosowany przez wszystkie dyktatury, 
obliczony jest na lękliwość apostołów. 
Milczenie tylko wtedy ma swoja apostol-
ska wymowę, gdy nie odwracam oblicza 
swego od bijących. Tak czynił milczący 
Chrystus. Ale w tym znaku okazał swoje 
męstwo, Chrystus nie dał się sterrory-
zować ludziom. Gdy wyszedł na spotka-
nie hałastry, odważnie powiedział: „Jam 
jest”. 
(Cyt. za Z. Grocholewski, Męstwo w 
uwięzieniu, w Idziemy 7.06.2020) 
 
Kardynał Wyszyński miał się czego bać. 
Ale nie dał się spętać lękom, bo był 
mężem modlitwy. 
 
Rodzący się Kościół też miał się czego 
bać. Dlatego trwał na modlitwie. 
 
W Dziejach apostolskich czytamy: 
„Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, 
zwanej Oliwną… Przybywszy tam weszli 
do sali na górze7 i przebywali w niej: 
Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i To-
masz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn 
Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, 
[brat] Jakuba. Wszyscy oni trwali jedno-
myślnie na modlitwie razem z niewia-
stami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi 
Jego”. (Dz 1,12-14). 
Duch, którego otrzymali na modlitwie, 
uczynił ich odważnymi. 
 
Zwieńczeniem misji Kościoła też jest 
modlitwa, modlitwa chwały i uwielbienia, 
o której czytamy w Księdze Apokalipsy: 
„I ujrzałem tych, co zwyciężają Bestię i 
obraz jej, i liczbę jej imienia… A taką 
śpiewają pieśń: Dzieła Twoje są wielkie i 
godne podziwu, Panie, Boże wszech-
władny! Sprawiedliwe i wierne są twoje 
drogi, o królu narodów!” (Ap 15,2-3)  

o. Dariusz Kowalczyk SJ 
 
   
 

 
 

  Wiadomości zagraniczne  
 
 
 

 
 

 

 

12 REDEMPTORYSTÓW BEATYFIKOWANYCH W MADRYCIE 
 

W katedrze madryckiej beatyfikowano dwunastu redemptory-
stów, którzy ponieśli śmierć męczeńską w 1936 r. W ostatnich 
dniach życia o. Wincenty Renuncio ukrywał się pośród przyja-
ciół, ale został wydany i niedługo potem rozstrzelany. Umiera-
jąc, ofiarował swoje życie za Kościół, zgromadzenie zakonne 
oraz Hiszpanię. 
 

W 1936 r. w Madrycie były dwie wspólnoty redemptorystów: 
jedna przy sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
druga przy bazylice św. Michała. 20 lipca rewolucjoniści zaczęli 
palić kościoły i klasztory, a także aresztować kapłanów, osoby 
zakonne i świeckich katolików. Redemptoryści, na polecenie 
przełożonych, zaczęli szukać schronienia wśród rodzin i zna-
jomych. Po południu dwóch zakonników wyszło z klasztoru 
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przy bazylice św. Michała. Na rogu ulicy spotkali się jednak z 
grupą bojowników, którzy zaczęli krzyczeć: “Faszyści, faszy-
ści”. Redemptoryści spokojnie odpowiedzieli: “Nie, my jesteśmy 
zakonnikami”. Tego samego dnia zostali rozstrzelani w parku 
Casa de Campo. 77-letni niewidomy brat zakonny Nicesio po 
zatrzymaniu powiedział: “Nie możemy się rozstać w nienawiści. 
Pozwólcie, że was uściskam”. Uściskał wszystkich, pobłogo-
sławił, a potem powiedział: “Tylko dobrze celujcie!”. O. Wincen-
ty Renuncio ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem, ale osta-
tecznie został aresztowany. Zdziwił się, kiedy usłyszał swoje 
prawdziwe nazwisko wśród tych, którzy mieli być rozstrzelani. 
Ofiarował swoje życie za Kościół, zgromadzenie oraz za Hisz-
panię. 
 
Mszy beatyfikacyjnej przewodniczył kard. Marcello Semeraro, 
prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. Wzięli w niej udział 
również licznie przybyli redemptoryści na czele z o. Rogério 
Gomesem, przełożonym generalnym zgromadzenia, a także 

kapłani diecezjalni, osoby zakonne i świeckie. Obecnych było 
także ponad 130 krewnych nowych błogosławionych. Na czele 
polskiej delegacji stał o. Janusz Sok CSsR. 
„ 
Myślę, że to męczeństwo naszych braci mówi nam o wzajem-
nej trosce. Widzimy, że w tamtych okolicznościach jedni trosz-
czyli się o drugich. Jak świeccy narazili swoje życie, aby przy-
jąć zakonników; jak zakonnicy troszczyli się o słabszych. Mę-
czeństwo mówi nam o kulturze wzajemnej troski, szczególnie 
zwracającej uwagę na najsłabszych” – mówi o. Antonio Que-
sada CSsR, wicepostulator procesu. 
 
Madrycka grupa męczenników jest drugą, która została wynie-
siona na ołtarze. W 2013 r. zostało beatyfikowanych 6 redemp-
torystów z miejscowości Cuenca. Trwa proces męczenników z 
Walencji. Do chwili obecnej beatyfikowano 2108 męczenników 
za wiarę, ofiar prześladowania religijnego, jakie miało miejsce 
podczas hiszpańskiej wojny domowej. Za: www.vaticannews.va 

_

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BŁOGOSŁAWIENI REDEMPTORYŚCI MĘCZENNICY Z MADRYTU 
Dwunastu redemptorystów zostało za-
mordowanych między 20 lipca a 7 listo-
pada 1936 r. w Hiszpanii, a konkretnie w 
Madrycie. Te śmierci były jednymi z 
wielu zabójstw tzw. hiszpańskiej wojny 
domowej.  Zabito tysiące księży, zakon-
ników, biskupów i ludzi świeckich. Zabi-
jano ludzi bez procesu w sposób doraź-
ny tylko dlatego, że byli katolikami, że 
byli wierzący. Kościół, nazywając ich 
męczennikami, ogłaszając ich takimi, 
zamierza stale przypominać nam o jed-
nym: mieć wiarę oznacza żyć pełnią 

życia i żyć życiem w komunii z Chrystu-
sem. 
 
Obyśmy żyli, czuwając odważnie wobec 
Jego przyjścia tak jak On sam – jak 
mówi św. Paweł – miał odwagę dać 
siebie samego, nawet aż do śmierci i to 
śmierci krzyżowej. 
 
Kim byli ci ludzie? Myślę, że jedną z 
najpiękniejszych definicji podaje założy-
ciel redemptorystów, św. Alfons Liguori 
w swoim dziele „Zwycięstwo męczenni-
ków”. 

 
Ten tekst został  umieszczony na po-
czątku dekretu papieskiego o heroiczno-
ści, czyli męczeństwie tych dwunastu 
redemptorystów. Św. Alfons mówi: „Z 
rozważania wspaniałych przykładów 
cnót, jakie święci męczennicy dali w 
chwili swego męczeństwa, uczymy się 
ponadto ufać Bogu, aby coraz bardziej 
przywiązać się do naszej wiary, gdyż w 
stałości męczenników i w sile do poko-
nania mąk i śmierci z taką odwagą i 
radością, moc Boża jaśnieje w sposób 
godny podziwu”. 
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Kim oni byli? Nie będę ich dla was wy-
mieniał. Zobaczycie na obrazach. 
 
Było ich dwunastu, sześciu kapłanów i 
sześciu braci koadiutorów z dwóch 
wspólnot, z sanktuarium Nieustającej 
Pomocy i ze wspólnoty Świętego Micha-
ła. Zostali pojmani, ponieważ wraz z 
rozpoczęciem wojny domowej, w dniach 
17-18 lipca, nasi bracia zostali zmuszeni 
do opuszczenia wspólnot po ostatniej 
uroczystości wspólnotowej 20 lipca i 
próbowali się ukryć. Praktycznie bardziej 
niż ukrywać się, próbowali uniknąć zna-
lezienia. 
Ale jest jedna rzecz, która ich łączyła. 
Kiedy zostali złapani, wszyscy mieli 
odwagę na końcu zaświadczyć, kim byli: 
zakonnikami, misjonarzami redemptory-
stami, ludźmi wierzącymi w Chrystusa. 
Niektórzy umierając mieli nawet sposob-
ność, aby wykrzyknąć „Viva Cristo Rey!” 
(Niech żyje Chrystus Król). To prawie 
tak, jakby powiedzieć, że nadal wierzę, 
mimo że zabieracie mi to, co fundamen-
talne, co jest darem Boga, życie. 
 
Ale weźmy pod uwagę jedną rzecz – 
męczeństwo jest ostatnim aktem życia. 
Kim byli ci ludzie wcześniej? Byli ludźmi 
jak wielu: mieli swoje problemy, mieli 
swoje trudności, cierpienia, przeszli 
drogę życiową, zmierzyli się z tym, co 
było również trudnościami w dorastaniu, 
aby w pełni żyć nie tylko życiem konse-
krowanym, ale przede wszystkim misją. 
I właśnie w tym rozpoznajemy specyfikę 
tych dwunastu redemptorystów. Nie 
wszyscy z nich mogli głosić kazania, 
zwłaszcza bracia koadiutorzy, ale oni 
ofiarowali swoją pełną dyspozycyjność. 
Wykorzystywali swoje talenty, aby 
współpracować z tymi, którzy głosili, z 
tymi, którzy nauczali i z kapłanami, któ-
rzy zarządzali hiszpańską prowincją 
zakonną. 
 
Robili to z hojnością. Robili to z takim 
miłosierdziem wobec siebie i to jest coś, 
co – powiedzmy – daje do myślenia, 
daje do myślenia zwłaszcza w dzisiej-
szym świecie. 
 
Jest wśród nich dwóch bardzo cieka-
wych braci – jeden  starszy, prawie 
niewidomy, który nie mógł praktycznie 
żyć samodzielnie. Brat opiekujący się 
nim nie opuścił go i doświadczył z nim 
męczeństwa, żeby nie zostawić go sa-
mego. Ten brat był bardzo młody. I to-
warzyszył mu w drodze, szukając schro-
nienia przed komunistami, którzy za 
wszelką cenę chcieli ich zabić. 
 
To gest oddania życia, ale też gest, który 
mówi nam, jak ważne jest odczuwanie 
drugiego jako własnego ciała, przyjęcie 
go za brata, jako bliźniego. Nie byli ka-
płanami, ale konsekrowanymi mężczy-

znami, którzy dali swoją służbę w ów-
czesnej wspólnocie, aby kapłani mogli 
swobodnie przygotować się do głoszenia 
kazań lub do różnych posług kapłań-
skich, za które byli odpowiedzialni. 
 
Jest jeszcze jedna rzecz, którą należy 
wziąć pod uwagę. Nie wszyscy byli 
geniuszami o wielkich umysłach. Niektó-
rzy mieli trudności w nauce, inni w nauce 
tego, co było do zrobienia. Ale czy od-
nosili sukcesy dzięki wytrwałości? Tak, 
ale przede wszystkim dzięki pewności, 
że to było ich powołanie. To światło, 
która pozwalało im iść dalej mimo 
wszystko. Chrystus powoływał ich do 
życia w takim stanie. A kiedy zrozumieli, 
że to jest pewne, nie poddali się; nie 
zawrócili. Szli dalej, aż do końca, aż do 
śmierci. 
 
Czym jest praca misyjna? Biorąc pod 
uwagę tych dwunastu męczenników, 
widzimy, że bycie misjonarzem oznacza 
dokonanie zasadniczego wyboru, że 
dopóki żyję, będę głosił Chrystusa, mó-
wił o Nim i czynił Go znanym innym. Ci 
ludzie robili to nawet w najgorszych 
czasach, kiedy się ukrywali. Kiedy zna-
leźli się w więzieniu, kontynuowali pracę 
misyjną z więźniami, którzy byli w takiej 
samej sytuacji jak oni, stojąc w obliczu 
śmierci, by dodać odwagi, by dać na-
dzieję. 
 
Ale nie tylko po to, by dać im perspekty-
wę życia wiecznego z Bogiem, ale by 
nadać sens temu, co było wcześniej. 
Całej drodze życia. Bo śmierć męczen-
nika nadaje sens całemu jego życiu. Nie 
można dojść do męczeństwa, jeśli nie 
było ćwiczenia cnót, cnót chrześcijań-
skich.  I to właśnie powiedział św. Al-
fons. Nie można być męczennikiem, jeśli 
wcześniej moc Boża w nas nie stała się 
historią, nie stała się faktem, nie wyraziła 
się w życiu codziennym, a przede 
wszystkim nie wyraziła się z innymi. 
 
Miłość do bliźniego to nie tyle aspekt – 
jak lubię mówić – łagodnej ekspresji na 
poziomie wyglądu twarzy, ale to przede 
wszystkim autentyczne zwrócenie uwagi 
na to, kim jest drugi człowiek. To nie jest 
przypodobanie się drugiemu, ale troska 
o to, co jest dobre dla drugiego, co jest 
odpowiednie, aby wzrastać razem i 
dzielić się możliwościami, które dał nam 
Bóg: jego siłą, energią, odwagą. To 
właśnie zrobili ci bracia – podzielili się. 
 
My redemptoryści żyjemy we wspólnocie 
apostolskiej, w której niekoniecznie 
zawsze bezpośrednio głosimy. Czasami 
głoszenie musi być (bez słowa – red.) 
wobec bliźnich, których mamy obok 
siebie, z którymi żyjemy, ale ze świadec-
twem tego, co dzisiaj powszechnie na-

zywa się „solidarnością”, która nie jest 
niczym innym jak dzieleniem się, służbą. 
 
Nikt bowiem nie jest sługą drugiego 
człowieka. Tylko jeden stał się takim, a 
był nim Chrystus. Ale każdy z nas stara 
się zachować swoją tożsamość i z tą 
tożsamością – świadomą, dojrzałą – 
idzie do drugiego, aby dać mu to, co ma 
najlepszego, aby spróbować wziąć także 
od drugiego, pomóc mu wydobyć to, co 
ma najlepszego – swoje możliwości. 
Tak, abyśmy mogli stać się razem, a to 
oznacza komunię. To oznacza wspólno-
tę. Oznacza to czynienie Kościoła, aby 
złożyć nasze możliwości razem i stać się 
dla innych możliwościami. 
 
Męczeństwo tych braci uczy nas tego 
wszystkiego. Uczy nas, że bez prawdzi-
wej komunii z Chrystusem nie możemy 
patrzeć na drugiego jak na brata. Bez 
zgody na to, aby Chrystus stał się w nas 
tym bliźnim, którego pragniemy jako 
pomocy, nigdy nie staniemy się pomocą 
dla innych i nigdy nie damy takiego 
świadectwa, jakie odważyło się dać tych 
dwunastu ludzi. 
Zostali wyprowadzeni przemocą, w 
nocy, a czasem zastrzeleni na poboczu 
drogi. Niektórych nawet nie znaleziono 
martwych. Innych najpierw zmasakro-
wano, a potem rozstrzelano. Straszne. 
Być może, jeśli o tym myślimy, wyobra-
żamy to sobie jak w horrorze; jesteśmy 
przerażeni i zadajemy sobie pytanie: kto 
wie, czy mielibyśmy odwagę nie zaprzeć 
się Chrystusa? 
 
Oto, co mówi św. Alfons: „tutaj interwe-
niuje moc Boga”, Boga, który nas nie 
opuszcza, bo Go znamy i On nas zna, 
bo znalazł przestrzeń, a my zrobiliśmy 
dla niego miejsce, bo sprawiliśmy, że 
stał się tym słowem, które z naszym 
ciałem, z naszym życiem, ponownie 
staje się historią zbawienia i odkupienia. 
Praca misyjna oznacza właśnie, by być 
misjonarzami – to znaczy stać się wy-
raźnymi głosicielami słowa. Ale za po-
mocą słów i za pomocą dzieł. Praca, 
która nie zawsze oznacza dawanie; 
wiele razy oznacza jedynie obecność w 
życiu drugiego człowieka, choć w mil-
czeniu. Obecność jako brat, jako przyja-
ciel, jako ten, który słucha, jako ten, 
który rozumie, jako ten, który jak Bóg 
korzysta z miłosierdzia przebaczenia. 
 
Przeżywamy tę beatyfikację z tą tęskno-
tą, z tą nadzieją, aby móc go naślado-
wać. Nie tyle naśladować to, co oni 
zrobili. Naśladować tego ducha. Naśla-
dować to głębokie poczucie przynależ-
ności do Chrystusa i Kościoła. Ta akcep-
tacja stawania się Jego słowem dzisiaj, 
staje się kojącą proklamacją dla innych. I 
módlmy się, aby tych dwunastu mę-
czenników stało się, nadal było dla nas, 
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znakiem misji, która pomaga tym, któ-
rych spotykamy każdego dnia na naszej 

drodze.o. Antonio Marazzo, CSsR, po-
stulator generalny, Rzym.     

Za: www.redemptor.pl

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PAPIEŻ DO SIÓSTR ZAKONNYCH: ADORACJA 
JEST ZANURZENIEM W BOSKIEJ MIŁOŚCI 
 

„Modlitwa sprawia, że skupiamy życie na Chrystusie i pozwa-
lamy Mu działać przez nas” – te słowa Ojciec Święty wypowie-
dział we wspomnienie św. Jana Pawła II, spotykając się z 
przedstawicielkami kapituł generalnych Zgromadzenia Sióstr 
św. Brygidy oraz Misjonarek Kombonianek. Papież podzięko-
wał siostrom za ich świadectwo i pracę apostolską w krajach, 
gdzie są obecne. Powierzył je wstawiennictwu Najświętszej 
Maryi Panny, aby je chroniła, pomagała im oraz była przewod-
niczką w codziennej misji. 
 
Franciszek nazwał Jana Pawła II człowiekiem Bożym, ponie-
waż znajdował czas na modlitwę również wtedy, gdy podejmo-
wał liczne i uciążliwe zobowiązania swojej posługi. 
 
„W ten sposób dał konkretne świadectwo, że pierwszym zada-
niem chrześcijanina, osoby konsekrowanej, kapłana i biskupa 
jest modlitwa i że modlitwy osobistej nie wolno zaniedbywać z 
żadnego powodu. To jest najważniejsza rzecz. Innym aspek-
tem życia i świadectwa tego świętego Papieża była bliskość z 
ludem Bożym, która wyrażała się w szukaniu kontaktu z ludźmi 
i podróżowaniu na wszystkie kontynenty, aby uczynić siebie 
bliskim wszystkim, wielkim i małym, zdrowym i chorym, bliskim 
i dalekim. Niech on będzie dla was inspiracją, abyście patrzyły 
na rzeczywistość oczami Pana Jezusa i niech pomaga wam 
kroczyć w radości i uległości Duchowi Św. oraz czynić z wa-
szych charyzmatów wcielone proroctwo“– zachęcił Ojciec 
Święty. 
 
Franciszek przypomniał siostrom, że każda kapituła generalna 
jest czasem łaski dla rodziny zakonnej. Jest czasem uległości i 
otwarcia na Ducha Świętego, zrozumienia priorytetów misji, 
którą Bóg powierza dla dobra Kościoła i świata. Ponadto sta-
nowi okazję do rozpoczęcia na nowo od Chrystusa, który nada-
je sens i pełnię każdej drodze eklezjalnej. Osobista relacja z 
Panem Jezusem zawsze powinna stać na pierwszym miejscu. 
Zwracając do Sióstr Zakonu Najświętszego Zbawiciela św. 
Brygidy, Papież wezwał do powrotu do ducha początków 
wspólnoty, aby przełożyć charyzmat założycielski na wybory 
apostolskie, które byłyby adekwatne do zmieniających się cza-
sów współczesnych. Podkreślił także znaczenie adoracji, która 
jest zanurzeniem w Boskiej miłości, aby obdarzać nią innych. 
„Pozwalając działać Chrystusowi w nas, stajemy się zdolni do 
służby bliźnim, która nie jest filantropią czy asystowaniem, ale 
otwarciem na drugiego, bliskością i dzieleniem się, czyli jednym 
słowem: miłosierdziem” – zauważył Franciszek. 

Ojciec Święty zwrócił następnie uwagę, że Siostry Misjonarki 
Kombonianki podczas swojej kapituły kierują myśl w stronę 
peryferii egzystencjalnych. Wsłuchując się w głos Ducha Świę-
tego szukają nowych sposobów ewangelizacji i bliskości, która 
jest stylem Boga. Papież zachęcił siostry do naśladowania 
apostolskiego zapału św. Daniela Komboniego, który 150 lat 
temu skierował się do najbiedniejszych i najbardziej opuszczo-
nych ofiar niewolnictwa w Sudanie. Dzisiaj nie brakuje również 
ofiar niewolnictwa, które przybiera nowe formy i rośnie na wiel-
ką skalę w całym świecie. 
 

 
 
„Zniewalają w prostytucji – uważajcie, dziewczyny, biorą je… -, 
w handlu ludźmi, w pracy przymusowej, w sprzedaży organów, 
w narkomanii, w pracy haniebnie wykorzystywanych dzieci, w 
migrantach, którzy są ofiarami ukrytych interesów. Jesteś tam. 
Nie da się pokonać problemu tych niewolników bez wyelimino-
wania ich głębszych przyczyn, wśród których są bieda, nierów-
ności, dyskryminacja. W istocie, w obliczu tych realiów – w 
samym środku rzeczywistości – proponujecie odpowiedź 
chrześcijańską, która nie polega na zrezygnowanej obserwacji, 
ale na miłości, która ożywiona zaufaniem do Opatrzności, umie 
kochać swój czas i z pokorą dawać świadectwo Ewangelii. 
Czyniąc to, miejcie świadomość, że idziecie pod prąd, zderza-
jąc się z kulturą indywidualizmu i obojętności, która rodzi sa-
motność i powoduje odrzucenie tak wielu istnień“– podkreślił 
Papież. 
 
Na zakończenie spotkania Franciszek zapewnił siostry o modli-
twie do Ducha Świętego, aby udzielił im obfitości swoich darów, 
aby potrafiły przełożyć podjęte podczas kapituł wybory i decy-
zje na życie swoich wspólnot, aby dał siłę do podejmowania 
obecnych i przyszłych wyzwań oraz stałość w eklezjalnej po-
słudze.                                                  Za: www.vaticannews.v

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SPOTKANIE EUROPEJSKICH 
PROWINCJAŁÓW FRANCISZKANÓW 
 
We Wiedniu i w Bratysławie spotkali się 
przełożeni prowincji, kustodii i delegatur 
dwóch franciszkańskich federacji – Fe-
deracji Europy Środkowo-Wschodniej i 
Federacji Europy Centralnej (20-21 
października). Był z nimi minister gene-
ralny z Rzymu o. Carlos Trovarelli i jego 
dwaj definitorzy odpowiedzialni za te 

dwa obszary zakonu: o. Tomáš Lesnak 
ze Słowacji i o. Igor Salmič ze Słowenii. 
„Pomysł zrodził się w Wurzburgu pod-
czas obchodów 800-lecia przybycia 
franciszkanów do Niemiec. Pomyślałem, 
że dobrze by było lepiej się poznać, 
zacieśnić więzy między nami i rozsze-
rzyć nasze pola współpracy. Już wtedy 
inicjatywę podjęła druga strona” – nie 
kryje radości o. Marian Gołąb, przewod-
niczący FEMO. 
 

Podczas zebrania bracia dzielili się 
radościami swoich jurysdykcji, mówili o 
troskach dnia codziennego i możliwych 
polach współpracy. Oczy i uszy braci 
szczególnie były zwrócone na cierpiącą 
Ukrainę. 
 
O. Stanisław Pękala, wikariusz Kustodii 
Świętego Krzyża na Ukrainie opowie-
dział o życiu braci i wiernych w czasie 
wojny. Podziękował za zainteresowanie i 
pomoc ze strony przełożonego zakonu, 
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prowincji i współbraci z różnych regio-
nów świata, również trzeciego, udzielaną 
od pierwszych godzin inwazji Rosji na 
Ukrainę. 
 
Podkreślił, że ważnymi wydarzeniami 
były dla nich: wizyty ministra generalne-
go z Rzymu i ministra prowincjalnego z 
Krakowa; zawierzenie Matce Bożej 
Fatimskiej w sanktuariach maryjnych na 
Ukrainie; modlitwa Psalmem 17 braci z 
całego świata, zainicjowana przez br. 
Michaela Josepha Lasky’ego, szefa 
Biura ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Inte-
gralności Stworzenia Zakonu Braci 
Mniejszych Konwentualnych w Rzymie. 
 
Na spotkanie do Bratysławy przyjechał 
również przełożony Kustodii generalnej 
Świętego Konwentu św. Franciszka z 
Asyżu we Włoszech o. Marco Moroni. 
Mówił, skąd są bracia tam pracujący i 
czym się zajmują na co dzień. Wyraził 
gotowość przyjęcia do wspólnoty w 

Asyżu braci, zwł. do posługi pastoralnej, 
medialnej i liturgicznej. 
 

 
 
Minister generalny publicznie podzięko-
wał za pomysł spotkania się dwóch 
sąsiadujących ze sobą federacji zakonu 
we Wiedniu i Bratysławie, a przede 
wszystkim za to, że udało się go w tak 
krótkim czasie zaplanować i przeprowa-
dzić. 
 

„Dobrze było zobaczyć wasze troski, 
problemy, a przede wszystkim radości. 
Zrobiłem sobie listę jasnych świateł (…). 
Warto w przyszłości kontynuować dialog 
pomiędzy waszymi federacjami. Może to 
być przykład dla innych, może to być 
wielki wkład na przyszłą kapitułę gene-
ralną” – zaznaczył ojciec generał. 
 
Przed spotkaniem obu federacji przez 
dwa dni obradowali wyżsi przełożeni i 
ich delegaci z Europy Środkowo-
Wschodniej w Bratysławie. 
 
Do FEMO należy 11 krajów: Białoruś, 
Bułgaria, Czechy, Kazachstan, Litwa, 
Polska, Słowacja, Rosja, Ukraina, Uzbe-
kistan i Węgry. Do CEF – osiem krajów: 
Austria, Chorwacja, Dania, Holandia, 
Niemcy, Słowenia, Szwajcaria i Szwecja. 

 Za: www.franciszkanie.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

70-LECIE POLSKIEJ PARAFII W OSHAWIE 
 
W roku 90. rocznicy powstania Towarzystwa Chrystusowego 
dla Polonii Zagranicznej, 16 października 2022 r., w parafii św. 
Jadwigi Śląskiej w Oshawie obchodzono 70-lecie jej założenia. 
Dziękowano Dobremu Bogu, który błogosławił i błogosławi 
polskim emigrantom na kanadyjskiej ziemi. Wyrażono ogromną 
wdzięczność oblatom Maryi Niepokalanej, którzy byli pioniera-
mi tej Parafii, księżom z Towarzystwa Chrystusowego dla Po-
lonii Zagranicznej, którzy kontynuują posługę duszpasterską, 
siostrom felicjankom, siostrom misjonarkom Chrystusa Króla, 
oraz wielu innym duchownym i świeckim, którzy swoją ofiarną 
służbą budowali i tworzą tę wspólnotę parafialną. 
 
W czasie jubileuszowych uroczystości odczuwaliśmy jeszcze 
mocniej wstawiennictwo Patronki parafii, św. Jadwigi Śląskiej, 
której relikwie znajdują się w naszej wspólnocie. Były również 
obecne relikwie innego Świętego – św. Jana Pawła II, który 
przez datę wyboru na Stolicę Piotrową ‘związał się’ ze św. 
Jadwigą. Powróciły więc wspomnienia sprzed ponad pięćdzie-
sięciu lat, gdy 15 września 1969 r. kard. Karol Wojtyła odwie-
dzał polski kościół w Oshawie, który niecałe 10 lat później zo-
stał wybrany papieżem. Powróćmy jednak do obchodów jubile-
uszu 70-lecia… 
 
Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił 
ks. Jan Michalski SChr, proboszcz Parafii w Oshawie w latach 
1999-2007, koncelebrował wraz z opisującym to wydarzenie 
duszpasterzem ks. Wiesław Wójcik SChr, wieloletni dyrektor 
Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego reprezentujący 
wspólnotę parafialną Matki Bożej Królowej Polski ze Scarbo-
rough. We wspólnym dziękczynieniu uczestniczyły s. Michalina 
MChR i s. Margaret MChR, które przed laty posługiwały w 
parafii. Nadto swoją obecnością na Mszy św. zaszczycił rów-
nież p. Witold Dzielski, ambasador RP w Kanadzie wraz z p. 
Sebastianem Szyszczyńskim, sekretarzem ambasady oraz p. 
Marek Goldyn, dyrektor kanadyjskiej federacji ISED. Na tę 
wyjątkową okoliczność ks. Andrzej Totzke SChr, wiceprowincjał 
prowincji Towarzystwa Chrystusowego pw. Królowej Polonii 
Zagranicznej obejmującej kontynent północnoamerykański 

napisał list gratulacyjny, życząc m.in., aby Parafia w dalszym 
ciągu była dla wielu żywą rodziną dzieci Bożych. Oprawę mu-
zyczną liturgii prowadził Zespół „Magnifikat”, który na tę oko-
liczność ułożył melodię i wykonał Hymn do św. Jadwigi. 
 

 
 
Przedłużeniem radości 70-lecia istnienia Parafii był uroczysty 
bankiet na sali gen. Sikorskiego w Oshawie w którym uczestni-
czyło ok 400 gości. Komisja parafialna postanowiła przyznać 
statuetki św. Jadwigi Śląskiej osobom szczególnie oddanym 
parafii. Niektórzy odznaczają się ponad 25-letnią posługą dla 
dobra wspólnoty. Przyznane zostały również dyplomy uznania 
dla tych, którzy tworzą wspólnoty przy parafii, poświęcając swój 
czas i siły. Nie zabrakło wspólnego wspominania historii parafii, 
wspaniałych polskich tradycyjnych układów tanecznych zespo-
łu „Tatry”, występów artystycznych dzieci z sobotniej Szkoły 
Polskiej oraz młodzieży ze Średniej Szkoły i Kultury Polskiej im 
K. Norwida, natomiast grupa harcerzy porwała serca uczestni-
ków swoim śpiewem. Wszystko w dziękczynieniu na chwałę 
Bożą. 
 
Niech wysiłek wielu księży, sióstr i tysięcy parafian podejmo-
wany na wzór św. Jadwigi będzie wynagrodzony przez Boga 
Ojca.                                                    Za: www.chrystusowcy.pl  

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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CHIŃSKI SALEZJANIN 
NUNCJUSZEM NA MALCIE 
 
Papież Franciszek mianował swego 
dotychczasowego przedstawiciela w 
Grecji, abp. Savio Hon Tai-Fai, SDB 
nuncjuszem apostolskim na Malcie. 
 
Savio Hon Tai-Fai, SDB urodził się w 
Hong Kongu (wówczas kolonii brytyj-
skiej) 21 października 1950 r. Pierwsze 
śluby zakonne złożył w 1969 r., a świę-
cenia kapłańskie 17 lipca 1982 r. Stu-
diował filozofię na Uniwersytecie Lon-
dyńskim, zaś na Papieskim Uniwersyte-
cie Salezjańskim w Rzymie uzyskał 
doktorat z teologii. 

 

 
 
Pełnił odpowiedzialne funkcje w Towa-
rzystwie Salezjańskim, w tym moderato-
ra kapituły generalnej w roku 2002. 
Wykładał gościnnie teologię w różnych 
seminariach chińskich. Kierował m. in. 
tłumaczeniem na język chiński Katechi-
zmu Kościoła Katolickiego. Był człon-

kiem zwyczajnym Papieskiej Akademii 
Teologicznej oraz Międzynarodowej 
Komisji Teologicznej. Był profesorem 
teologii systematycznej w seminarium w 
Hong Kongu. 
 
23 grudnia 2010 roku Benedykt XVI 
mianował go sekretarzem Kongregacji 
ds. Ewangelizacji Narodów. Od 6 czerw-
ca do 31 października 2016 abp Hon 
Tai-Fai był też administratorem apostol-
skim archidiecezji Agaña na wyspie 
Guam. 28 września 2017 roku Ojciec 
Święty mianował go swoim przedstawi-
cielem w Grecji.  

Za: www.vaticannews.va 

 
 

 
 

Witryna Tygodnia 
 
 
 

 

 

NOWA PLATFORMA MŁODZIEŻOWA „BOSCO NOW” 
 

Kiedy słyszymy słowo „ewangelizacja”, 
wielu nasuwa się na myśl polecenie 
Chrystusa Zmartwychwstałego: „Idźcie 
na cały świat i głoście Ewangelię wszel-
kiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). Ewange-
lizacja rozumiana jest jako głoszenie 
Dobrej Nowiny i wskazanie drogi zba-
wienia, stanowi wypełnienie nakazu 
misyjnego Chrystusa (Mt 28, 18-20). 
 
Salezjanie stworzyli nową platformę 
„Bosco Now”. To młodzieżowa strona, 
której celem jest ewangelizacja oraz 
popularyzacja charyzmatu ks. Bosko za 
pomocą nowych technologii i środków 
społecznego przekazu. 

 

 
 

Instagramowy profil „Bosco Now” pełen 
będzie autorskich programów, relacji 
z młodzieżowych wydarzeń inspektorial-
nych oraz przezabawnych materiałów 
nawiązujących do ducha ks. Bosko. 
 
Treści będzie publikować młodzież sale-
zjańska, co sprawi, że staną się one 
ponadczasowe i niezwykle atrakcyjne 
dla odbiorców. 

Za: www.salezjanie.waw.pl  
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Odeszli do Pana 

 
 

 

ŚP. O. JÓZEF WILCZYŃSKI SJ (1932 – 2022) 
 

 
W poniedziałek, 24 października 2022 
roku zmarł w Gdyni o. Józef Wilczyński 
SJ. Odszedł do Pana w 91. roku życia, 
74. roku życia zakonnego i 64. roku 
kapłaństwa. 
 
O. Józef Wilczyński SJ urodził się 16 
marca 1932 roku w Poznaniu jako dzie-
wiąte dziecko w rodzinie Franciszka i 
Zofii z domu Ślosarczyk. Animator kultu-
ry, dyrygent, śpiewak, wychowawca 
młodzieży, znany i podziwiany w środo-
wiskach artystycznych. 
 
Cała jego rodzina wiele wycierpiała 
podczas II wojny światowej. Kilka lat po 
wojnie, 31 sierpnia 1949 roku Józef idzie 
w ślady swojego starszego brata, śp. 
Henryka Wilczyńskiego SJ, i w stępuje 
do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego 
w Kaliszu, gdy mistrzem nowicjatu był o. 
Julian Piskorek SJ. Po ukończeniu no-
wicjatu i złożeniu pierwszych ślubów 
(Stara Wieś, 01.09.1951) uzupełnia 
edukację i zdaje egzamin maturalny w 
Starej Wsi. Następnie odbywa studia 
filozoficzne w Krakowie (1953-1956) i 
teologiczne w Warszawie (1956-1960). 
Święcenia kapłańskie przyjmuje dnia 29 
czerwca 1959 roku przez posługę bisku-
pa pomocniczego Archidiecezji War-
szawskiej Jerzego Modzelewskiego, a 
Trzecią Probację odbywa pod kierun-
kiem o. Edwarda Bulandy SJ w Cze-
chowicach-Dziedzicach w latach 1962-
1963. Ostatnie śluby zakonne składa w 
Poznaniu dnia 2 lutego 1964 roku. 
 
Pracuje najpierw w Toruniu przy koście-
le Ducha Świętego (1960-1968) zakła-
dając zespół wokalno-instrumentalny 

złożony z dzieci i młodzieży, a potem od 
1968 roku w Gdańsku. Do roku 1990 w 
kościele św. Bartłomieja, a następnie w 
parafii pw. Świętego Krzyża w Gdańsku 
Wrzeszczu. 
 

 
 
Przez ponad czterdzieści lat uczył religii 
w Ogólnokształcącej szkole Muzycznej 
im. F. Nowowiejskiego przy ul. Glinianej 
3 (1968-2010). W roku 1969 założył 
zespół Stella Maris. W jego skład weszli 
uczniowie, nauczyciele i absolwenci 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej, 
absolwenci Szkoły Baletowej, pedago-
dzy Akademii Muzycznej, członkowie 
orkiestr Polskiej Filharmonii Bałtyckiej i 
Opery Bałtyckiej. W roku 1984 Jan Pa-
weł II powiedział do członków zespo-
łu Stella Maris: „w was mogę spotkać 
bardzo cenną cząstkę mojej Ojczyzny. 
Śpiewem i muzyką głosicie po świecie 
to, co piękne i polskie”. Zespół wystąpił 
podczas pięciu audiencji u papieża 
Polaka. Ponadto poza koncertami w 
Polsce występował ze swoim repertua-
rem w Austrii, Niemczech, Włoszech, 
Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczo-
nych. Zespół ojca Wilczyńskiego prezen-
towany był w wielu rozgłośniach radio-
wych oraz nagrał wiele płyt i filmów 

wideo z muzyką, tańcem i krótkimi spek-
taklami teatralnymi. 
 
Za propagowanie kultury muzycznej 
oraz pracę wychowawczą z młodzieżą, 
ojciec Józef otrzymał wiele nagród i 
odznaczeń: 
1997 – Zasłużony Działacz Kultury, 
przyznany przez Ministerstwo Kultury i 
Sztuki. 
1998 – Honorowy Członek Miasta Bredy 
– przyznany przez burmistrza Bredy. 
1998 – Wyróżnienie za prowadzenie 
zespołu Stella Maris ufundowane przez 
Wrocławskiego Kuratora Oświaty i Wy-
chowania. 
2000 – Medal Księcia Mściwoja II za 
zasługi dla Miasta Gdańska przyznawa-
ny w imieniu Kapituły Medali św. Woj-
ciecha i Kścięcia Mściwoja II oraz Rady 
MIasta Gdańska. 
2005 – Srebrny Krzyż Zasługi nadany 
przez Wojewodę Pomorskiego. 
2014 – Odznaczenie Pro Ecclesia et 
Populo. 
2014 – Brązowy Medal „Zasłużony Kul-
turze Gloria Artis” przyznany przez Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
Ponadto w roku 1996 otrzymał Krzyż 
Kombatanta wojennego przyznawany 
przez Urząd ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. 
 
Pogrzeb o. Józefa Wilczyńskiego odbę-
dzie się w piątek, dnia 28 października 
2022 roku w kościele jezuitów w Gdań-
sku Wrzeszczu. Msza św. pogrzebowa o 
godz. 12:00.                Za: www.jezuici.pl 

 
ŚP. M. FIDELISA – ELEONORA GORCZYŃSKA SSCJ (1926 – 2022) 

Była przełożona generalna Sióstr Sercanek

Matka Fidelisa – Eleonora Gorczyńska, 
córka Jana i Kunegundy z domu Fali-
szek, urodziła się 13 marca 1926 r. w 
Olszynach, pow. jasielski, woj. małopol-
skie, diec. tarnowska. Dnia 14 marca 
1926 r. w kościele parafialnym pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Olszy-
nach otrzymała sakrament chrztu św., a 
w czerwcu 1944 r. w Katedrze na Wa-
welu przyjęła sakrament bierzmowania. 
Rodzice w głębokiej wierze wychowali 
pięcioro swoich dzieci, z których czworo 
Pan Bóg powołał na swoją wyłączną 

służbę. Eleonora była najmłodszą z 
rodzeństwa. Miała dwóch braci i dwie 
siostry: Julian został kapłanem diecezji 
tarnowskiej, Józef wstąpił do zgroma-
dzenia OO. Redemptorystów jako brat 
zakonny i przyjął imię Franciszek, Ge-
nowefa w zgromadzeniu sióstr sercanek 
s. Beyzyma (zm. 4 kwietnia 2001 r. w 
Krakowie) i Kamila, która jako jedyna z 
rodzeństwa założyła rodzinę i wychowa-
ła sześcioro dzieci (jeden z synów wstą-
pił również do zgromadzenia OO. Re-
demptorystów). Z dalszej rodziny po-

chodziła także sercanka, s. Bonita Elż-
bieta Gogola (zm. 15 grudnia 1994 r. w 
Krakowie) oraz jej brat – o. prof. dr hab. 
Jerzy Wiesław Gogola OCD. 
 
Po ukończeniu szkoły podstawowej w 
rodzinnych Olszynach Eleonora podjęła 
dalszą naukę w Żeńskiej Powiatowej 
Szkole Rolniczej w Szynwałdzie, a na-
stępnie wyjechała do Poznania, gdzie w 
roku 1947/48 pracowała w Urzędzie 
Pocztowym w charakterze telefonistki. 
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W dniu 2 sierpnia 1948 r. wstąpiła do 
Zgromadzenia Służebnic Najświętszego 
Serca Jezusowego w Krakowie. Pod 
koniec sierpnia 1948 r. rozpoczęła po-
stulat, a 10 sierpnia 1950 r. została 
przyjęta do nowicjatu otrzymując imię: s. 
Fidelisa. Pierwszą profesję zakonną 
złożyła 11 sierpnia 1951 r., a wieczystą 
11 sierpnia 1957 r. w Krakowie. Złoty 
jubileusz życia zakonnego obchodziła w 
dniu 30 czerwca 2001 r. w domu gene-
ralnym w Krakowie. 
 
Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 
1954 r. podjęła studia na Wydziale Nauk 
Humanistycznych na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim i w 1959 r. uzyskała 
stopień magistra historii. Ukończyła 
także kurs bibliotekarski i bibliograficzny 
(Lublin, 1957 r.) oraz kurs katechizacji 
głuchoniemych (Częstochowa, 1961 r.). 
Po ukończeniu studiów została miano-
wana I radną i wikarią nowo utworzonej 
Prowincji Zgromadzenia pw. NMP Kró-
lowej Polski w Częstochowie (1961-
1962),  a następnie w latach 1962-1968 
sekretarką prowincjalną. Uczyła też 
historii w Niższym Seminarium Duchow-
nym św. Jacka w Katowicach od 1960 r. 
do 1962 r. oraz prowadziła wykłady dla 
sióstr sercanek w Krakowie. W latach 
1968-1974 pełniła funkcję III radnej i 
sekretarki generalnej Zgromadzenia, a 
przez kolejne sześć lat była przełożoną 
wspólnoty sióstr w Lublinie. W czasie 
obrad XIII Kapituły Generalnej Zwyczaj-
nej, w październiku 1980 r., została 
wybrana przełożoną generalną Zgroma-
dzenia i pełniła tę funkcję przez dwie 
kadencje w latach 1980-1986 i 1986-
1992. 
 
Cała posługa Matki Fidelisy jako przeło-
żonej generalnej Zgromadzenia Służeb-
nic Najświętszego Serca Jezusowego 
trwała w czasie pontyfikatu Ojca Święte-
go Jana Pawła II, którego Osoba i nau-
czanie było nieustanną inspiracją do 
podejmowania nowych wyzwań w dziele 
ewangelizacji i przygotowania do niej 
sióstr. Szczególnym rysem działalności 
M. Fidelisy była troska o formację du-
chową i intelektualną sióstr. Zaraz na 
początku kadencji zarząd generalny 
zorganizował dla profesek czasowych 
tzw. dni skupienia, podczas których 
wykłady głosili specjaliści z różnych 
dziedzin teologii, prawa i historii Zgro-
madzenia. Jej staraniem zostały przygo-
towane i wydane publikacje autorstwa o. 
Cecyliana Niezgody OFMConv o Zało-
życielu Zgromadzenia Józefie Sebastia-
nie Pelczarze i Współzałożycielce Matce 
Klarze Ludwice Szczęsnej. Była także 
inicjatorką prac przygotowawczych do 
ich procesów beatyfikacyjnych (m.in. 
sesje naukowe). 

Odpowiedzialność za poziom życia 
duchowego wyrażała się również w 
trosce M. Fidelisy o to, by każdy dom 
Zgromadzenia posiadał kaplicę we-
wnętrzną z prawem przechowywania 
Najświętszego Sakramentu. Dbała o 
podniesienie poziomu intelektualnego i 
zdobywanie kwalifikacji zawodowych 
sióstr, posyłając je na studia wyższe, do 
szkół pomaturalnych oraz na różnorakie 
kursy specjalistyczne. 
 

 
 
W swoje posłudze M. Fidelisa Gorczyń-
ska kierowała się zasadą, by być blisko 
z Kościołem – tzn. widzieć, znać jego 
potrzeby, sugestie, życzenia, dostrzegać 
znaki czasu i dokonywać konfrontacji 
własnych wizji działalności Zgromadze-
nia z charyzmatem Ojca Założyciela 
Józefa Sebastiana Pelczara i naucza-
niem Ojca Świętgo Jana Pawła II. To 
otwarcie na potrzeby Kościoła wyrażało 
się m.in. w działalności misyjnej Zgro-
madzenia, która rozszerzyła się w cza-
sie kadencji M. Fidelisy na Boliwię, Zair i 
Ukrainę. Matka uwrażliwiała siostry i 
zachęcała do otwarcia domów Zgroma-
dzenia dla dziewcząt i kobiet potrzebu-
jących pomocy. 
 
W czasie kadencji M. Fidelisy miały 
miejsce ważne wydarzenia w Kościele i 
w Ojczyźnie. Były nimi papieskie piel-
grzymki do Polski, zamach na życie 
Ojca Świętego Jana Pawła II (13 maja 
1981 r.), śmierć ks. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego (28 maja 1981 r.) ogło-
szenie stanu wojennego (13 grudnia 
1981 r.). W tym czasie Zgromadzenie 
otrzymało zatwierdzenie odnowionych 
Konstytucji i Statutów (1984 r. po refor-
mie soborowej), cieszyło się ogłosze-
niem dekretu o heroiczności cnót sł. 
Bożego Józefa Sebastiana Pelczara (18 
lutego 1989 r.) i dwa lata później jego 
beatyfikacją dokonaną przez Ojca św. 

Jana Pawła II podczas IV Pielgrzymki do 
Ojczyzny, 2 czerwca 1991 r. w Rzeszo-
wie. 
 
Podsumowując swoją posługę przełożo-
nej generalnej Matka powiedziała, że był 
to czas podążania w głąb:  Zgromadze-
nie nasze znajduje się na szlaku życia 
Kościoła, usiłuje odczytywać znaki cza-
su i w miarę możliwości odpowiadać na 
nie. Natomiast to, co zdaje się być bar-
dzo na czasie i bardzo konieczne, to 
nasza konsekwentna wierność w reali-
zowaniu tego, do czego jesteśmy powo-
łane. Przez tę codzienną wierność na-
sze duchowe życie nabierze żaru i mo-
cy, stawać się będziemy bardziej auten-
tycznymi służebnicami Najświętszego 
Serca Bożego, będziemy wówczas 
czytelnym znakiem skutecznie oddziału-
jącym na środowiska w których żyjemy. 
Wówczas nasza działalność apostolska 
będzie miała siłę przemawiającą. 
(Ze Sprawozdania na XIV Kapitułę Ge-
neralną, 17 sierpnia 1986 r.) 
 
Po zakończeniu urzędu przełożonej 
generalnej M. Fidelisa została wybrana I 
radną i wikarią generalną w nowym 
zarządzie pełniącym swą posługę w 
latach 1992-1998. W dniu 19 lutego 
1994 r. została mianowana postulatorem 
dla sprawy kanonizacyjnej Współzałoży-
cielki Zgromadzenia Matki Klary Ludwiki 
Szczęsnej, prowadzonej w archidiece-zji 
krakowskiej. Po latach cieszyła się Jej 
beatyfikacją 27 września 2015 r. w sank-
tuarium św. Jana Pawła II na Białych 
Morzach w Krakowie. 
 
Od 25 sierpnia 1998 r. przebywała we 
wspólnocie domu generalnego, gdzie 
zajmowała się pracą kancelaryjną i 
pisaniem kroniki domowej. Opiekowała 
się także swoją rodzoną siostrą – s. 
Beyzymą w czasie jej choroby. Od roku 
2018 r. gdy sama już wymagała opieki 
pielęgniarskiej zamieszkała w infirmerii 
Domu Macierzystego. Przygotowana na 
spotkanie z Panem, otoczona troskliwą 
opieką i w ostatnich tygodniach nieu-
stannym modlitewnym czuwaniem przy 
niej sióstr, zmarła w niedzielę misyjną 23 
października 2022 r. tuż przed rozpo-
częciem we wspólnotach krakowskich 
Modlitwy na Zakończenie Dnia. 
 
W świadectwie o swoim powołaniu z 
2012 r. Matka Fidelisa napisała: Przez 
całą drogę życia zakonnego towarzyszą 
mi słowa: „Nie wyście Mnie wybrali, ale 
Ja was wybrałem”; „Cóż masz, czego 
byś nie otrzymał”. Łaska powołania 
zakonnego jest darmowa. Mogę tylko i 
chcę wciąż dziękować i dalej ufać, aż do 
realnego spotkania z Nim w niebie”.  

Siostry Sercanki 
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ŚP. O. EDWARD WŁADYSŁAW KACZYŃSKI OP (1937 – 2022) 

Były Rektor Angelicum 
 

 
22 października, w liturgiczne wspo-
mnienia św. Jana Pawła II o godz. 17.05 
zmarł w Warszawie o. Edward Włady-
sław Kaczyński, dominikanin, w latach 
1993-2002 rektor Papieskiego Uniwersy-
tetu św. Tomasza w Rzymie. 
 
Edward Kaczyński urodził się 1 września 
1937 roku w Trzciance koło Wyszkowa 
w diecezji łomżyńskiej. Po maturze 
wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego, 
przyjmując imię Władysław. W 1958 
roku złożył pierwszą profesję zakonną, a 
trzy lata później – śluby wieczyste. 11 
czerwca 1964 roku przyjął w Krakowie 
święcenia kapłańskie z rąk kard. Karola 
Wojtyły. 
 
Przez większość życia pracował nauko-
wo. W 1967 roku uzyskał licencjat kano-
niczny na Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie. Kontynuował studia w 
Rzymie, gdzie w 1970 roku obronił na 
Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza 
(Angelicum) doktorat z teologii. Następ-
nie studiował w Papieskim Instytucie 
Biblijnym w Rzymie i w dominikańskiej 
École Biblique et Archéologique w Jero-

zolimie, uzyskując licencjat kanoniczny z 
Pisma Świętego. 
 

 
 
Na kilkadziesiąt lat o. Władysław związał 
się z Angelicum – od 1973 roku wykładał 
teologię moralną fundamentalną. 
Przedmiotem jego zainteresowań – obok 
zagadnień teologii moralnej i biblijnej – 
były współczesne zagadnienia metodo-
logiczne i metaetyczne. Szczególną 
uwagę poświęcił antropologii i etyce 
Karola Wojtyły. W latach 1980-1986 był 
dziekanem wydziału teologicznego An-
gelicum, a w latach 1993-2002 rektorem 
tej uczelni. 
 

Ojciec Władysław przez 42 lata mieszkał 
i pracował w Rzymie. Od 2005 roku był 
prezesem Papieskiej Akademii św. To-
masza, a wcześniej konsultorem wielu 
watykańskich dykasterii – m.in. Kongre-
gacji Nauki Wiary, Kongregacji Edukacji 
Katolickiej i Kongregacji ds. Biskupów i 
Duchowieństwa. 
 
W 1998 roku ówczesny generał Zakonu 
Kaznodziejskiego, o. Timothy Radcliffe 
nadał mu tytuł mistrza świętej teologii. 
To najwyższy tytuł naukowy przyznawa-
ny w Zakonie Dominikańskim przez 
Generała za wybitne osiągnięcia nau-
kowe. 
 
W 2009 roku o. Kaczyński wrócił na 
stałe do Polski i zamieszkał w klasztorze 
na warszawskim Służewie. Wydał ponad 
150 publikacji naukowych. W roku 2008 
nakładem Instytutu Wydawniczego PAX 
ukazały się „Moje spotkania z Janem 
Pawłem II”, a rok wcześniej w tej samej 
oficynie wydano zbiór studiów „Prawda – 
dobro – sumienie”.                       Za: KAI 

 
ŚP. KS. JÓZEF BELNIAK SDB (1939 – 2022) 

 

 
Dnia 21 października 2022 r. odszedł do 
Pana w 83 roku życia, 63 ślubów zakon-
nych i 55 kapłaństwa śp. Ksiądz Józef 
Belniak SDB. 
 
ur. 09.04.1939 r. w m. Wohyń 
1958-1959 – Nowicjat: Czerwińsk nad 
Wisłą 
02.08.1959 – Pierwsze śluby zakonne: 
Czerwińsk nad Wisłą 
1959-1961 – Czerwińsk nad Wisłą: 
asystencja 
1961-1962 – Woźniaków: studia filozo-
ficzne 
1962-1963 – Woźniaków: asystencja 
1963-1967 – Ląd nad Wartą: studia 
teologiczne 
20.06.1967 – Święcenia kapłańskie: Ląd 
nad Wartą 
1967-1968 – Głosków: student ATK 
1968-1970 – Warszawa: student ATK 
1970-1971 – Piastów: kapelan Sióstr 
Franciszkanek, student ATK 
1971-1972 – Czerwińsk n. Wisłą: opie-
kun aspirantów 
1972-1980 – Ląd nad Wartą: ekonom, 
wykładowca w seminarium 

1980-1985 – Warszawa-Bazylika: eko-
nom 
1985-1991 – Łódź-Św. Teresa: dyrektor 
i proboszcz 
1991-2001 – Łódź-Św. Barbara: dyrektor 
domu i szkoły 
 

 
 
2001-2002 – Woźniaków: ekonom 
2002-2005 – Sokołów Podlaski: eko-
nom, współpracownik w duszpasterstwie 
2005-2006 – Czerwińsk nad Wisłą: 

ekonom 
2006-2009 – Żyrardów: wikariusz dyrek-
tora, współpracownik w duszpasterstwie 
2009-2016 – Zgierz: współpracownik 
w duszpasterstwie 
2016-2022 – Czerwińsk nad Wisłą: 
współpracownik w duszpasterstwie 
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się: 
we wtorek 25 października 2022 r. w 
kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus i św. Jana Bosko w Łodzi: godz. 
14:00 – Różaniec; godz. 14:30 – Eucha-
rystia. 
 
W środę 26 października 2022 r. w ko-
ściele pw. Zwiastowania NMP w Czer-
wińsku nad Wisłą: godz. 10:30 – Róża-
niec; godz. 11:00 – Eucharystia. 
 
Po Eucharystii nastąpi odprowadzenie 
do grobowca salezjańskiego na cmenta-
rzu w Czerwińsku nad Wisłą. 
 
Polecajmy śp. Ks. Józefa Bożemu Miło-
sierdziu.        Za: www.salezjanie.waw.pl   



18-24 października 2022           Biuletyn Tygodniowy CiZ                                     43/2022 (714)  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 22 

 
ŚP. KS. STANISŁAW KANAFA SDB (1935 – 2022) 

 
 

 

Z żalem informujemy, że we wtorek 18 
października 2022 r., w 87. roku życia, 
zmarł ks. Stanisław Kanafa SDB, współ-
brat ze wspólnoty pw. Matki Bożej Po-
cieszenia w Kawnicach. 
 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
w poniedziałek 24 października 
w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia 
w Kawnicach. Po Mszy św. pogrzebowej 
nastąpił pochówek na cmentarzu para-
fialnym w Kawnicach. 
 
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Pa-
nie… 

 
Curriculum vitae: 
Ks. Stanisław urodził się 26 sierpnia 
1935 roku w Słupcy. 

 
 
Formacja zakonna: 
Nowicjat: Swobnica, 1991/1992. 
Postnowicjat (studia filozoficzne): Woź-
niaków, 1953-1955. 

Asystencja: 
Studia teologiczne: Ląd nad Wartą, 
1992-1996. 
Śluby zakonne 
Pierwsze śluby: Swobnica, 22 sierpnia 
1992 r. 
Śluby wieczyste: Rumia, 29 lipca 1995 r. 
Święcenia 
Diakonat: Rumia, 29 lipca 1995 r. 
Prezbiterat: Ląd nad Wartą, 30 maja 
1996 r. 
Miejsca posługi duszpasterskiej 
1996-2006 – Szczecin Św. Jan Bosko, 
administrator; 
2006-2022 – Kawnice, ekonom, spo-
wiednik i praca duszpasterska. 

 Za: www.pila.salezjanie.pl 

 

ŚP. KS. JANUSZ DREWNIAK COr (1927 – 2022) 
 
17 października 2022 roku w wieku 
94 lat i w 69 roku kapłaństwa zmarł 
ks. Janusz Drewniak COr z Kongregacji 
Oratorium św. Filipa Neri w Studziannie. 
 
Pogrzeb odbył się w piątek 21 paździer-
nika w bazylice studziańskiej. Po Mszy 
św. nastąpiło wyprowadzenie ciała 
na cmentarz parafialny i złożenie do 
grobowca kongregacyjnego. 
 
Ks. Janusz Drewniak urodził się 
12 grudnia 1927 roku w Jutrosinie 
w powiecie rawickim. W maju 1945 roku 
rozpoczął naukę w Miejskim Koeduka-
cyjnym Gimnazjum i Liceum w Gostyniu, 
mieszkając w konwikcie księży filipinów 
na Świętej Górze. W maju 1948 roku 
zdał maturę i 1 lipca 1948 r. został przy-
jęty do Zgromadzenia Oratorium 
św. Filipa Neri w Gostyniu, a następnie 
rozpoczął studium filozoficzno- teolo-
giczne w Seminarium Duchownym 

w Tarnowie. Święcenia Kapłańskie 
otrzymał 3 maja 1953 roku. W latach 
1977-1992 był proboszczem w parafii 
św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela 
w Studziannie. 
 

 
 
Przez długie dziesięciolecia związany 
był z sanktuarium MB Świętorodzinnej 
w Studziannie. Tutaj, 18 sierpnia 

1968 roku podczas uroczystości korona-
cji łaskami słynącego obrazu Matki Bo-
żej odpowiadał za sprawy organizacyj-
ne. „Byłem 15 lat od święceń. Sama 
koronacja – coś niezwykłego. Mnóstwo 
przygotowań, ale potem ogromna satys-
fakcja. Koronatorzy… Kto mógł wtedy 
przypuszczać, że jeden to już święty, 
św. Jan Paweł II, a dwaj to kandydaci 
na ołtarze: kard. Stefan Wyszyński 
i bp Piotr Gołębiowski? Dziś mam 91 lat 
i niewiele sił. Ale nadal sprawuję Msze 
św. i służę w konfesjonale. Dziękuję 
Panu Bogu, że moje życie mogłem spę-
dzić u stóp Matki Bożej Świętorodzinnej” 
– mówił naszej redakcji w 2018 roku, 
w 50 rocznicę koronacji.  
 
In Christo vivat et in pace requiescat!  

Za: www.filipini.eu 
 

 

 


