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Wiadomość Tygodnia

FRANCISZEK DO KAPITUŁY GENERALNEJ MARIANÓW  
 

 
 
 

 „Zakonnik, kapłan, musi być blisko, musi być miłosierny, wyba-
czać wszystko i być czułym – a nie agresywnym – cierpliwym i 
miłosiernym każdego dnia” – powiedział papież do uczestników 
kapituły generalnej Zgromadzenia Księży Marianów. Przypo-
mniał, że odbywa się ona w kontekście 350. rocznicy założenia 
instytutu z inicjatywy św. Stanisława Papczyńskiego w Krakowie 
w 1670 r. Wskazał następnie na trzy ważne elementy chary-
zmatu wspólnoty: miłość do Maryi, modlitwa za zmarłych oraz 
troska o ubogich. 
 
Sala Konsystorza 
Piątek, 17 lutego 2023 r. 
 
Drodzy Bracia, dzień dobry i witam Was! 
 
Dziękuję Przełożonemu Generalnemu za miłe słowa i pozdra-
wiam Was wszystkich. Obchodzicie tę Kapitułę Generalną po-
nownie w kontekście 350. rocznicy założenia Waszego Instytutu, 
co miało miejsce w Krakowie w grudniu 1670 roku, dzięki dzia-
łalności św. Stanisława od Jezusa i Maryi. Wiemy, że nie były to 
łatwe początki, zarówno jeśli chodzi o poszukiwanie odpowied-

nich towarzyszy, jak i długi proces zatwierdzania, ale św. Stani-
sław nie poddał się, ufając w moc Ducha Świętego. I właśnie po 
to, aby zachować dziedzictwo, jakie pozostawiła wam jego wy-
trwałość, chciałbym przypomnieć wam trzy główne linie jego i 
waszej duchowości, wszystkie naznaczone żywym dynami-
zmem ascetycznym i duszpasterskim: miłość do Maryi Dziewicy, 
modlitwa za cierpiących w czyśćcu i troska o ubogich. 
 
Po pierwsze, miłość do Maryi. Ciekawe jest to, czego św. Stani-
sław uczy o pobożności maryjnej: mówi, że głównym kultem Nie-
pokalanej jest naśladowanie Jej ewangelicznego życia. Jest to 
ważne, ponieważ prawdziwe nabożeństwo do Matki Pana karmi 
się i wzrasta poprzez słuchanie i rozważanie Słowa Bożego: Ma-
ryja jest Niewiastą Ewangelii (por. Mt 12, 46-50). 
 
Drugi aspekt: modlitwa za cierpiących w czyśćcu, która charak-
teryzuje wymiar eschatologiczny waszego zgromadzenia. W to 
spojrzenie na ostateczny horyzont św. Stanisław wpisuje jednak 
specjalną modlitwę za dwie wielkie grupy ubogich swoich cza-
sów: żołnierzy poległych w walce i zmarłych na dżumę. Dziś to 
za żołnierzy wciąż trwa: padają wszędzie! Pomyślcie tylko, że w 
XVII wieku około 60 procent ludności Europy zostało wytępione 
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przez epidemie i wojny! Trzeba było wtedy modlić się za dusze 
zmarłych oraz o pocieszenie rodzin i wspólnot, naznaczonych 
smutkiem i żałobą po stracie najbliższych (por. J 11, 35-36). 
 
I trzeci rys, na który chciałbym zwrócić uwagę, to troska o ubo-
gich, szczególnie w zakresie wspierania proboszczów. Księża 
Marianie przyczynili się w ten sposób do odpowiedzi na po-
ważne problemy tamtych czasów: osłabienie wiary, zwłaszcza 
wśród klas niższych, brak powołań kapłańskich i zakonnych, 
ubóstwo dużej części społeczeństwa (por. Mt 9, 35-38). 
 
Drodzy Bracia, św. Stanisław wytyczył dla Waszego Zgromadze-
nia linie duchowości i działania, które dobrze wcielają się w kon-
kretną historię mężczyzn i kobiet jego czasów. Jest rzeczą 
ważną, abyście "przejęli pałeczkę", nadal twórczo odpowiadając 
na wyzwania, jakie stawia przed nami nasza epoka. Nie znie-
chęcajcie się, jeśli napotkacie opór lub trudności. Pomyślcie o 
wielkich próbach, jakim poddawana była wasza rodzina zakonna 
w ciągu wieków, na przykład jak bardzo została zredukowana do 
jednego członka na początku XX wieku! Z Bożą pomocą odbu-
dowaliście się, aż do dzisiaj jest was około pięciuset zakonni-
ków, obecnych w dziewiętnastu krajach świata. Przypomnijmy w 
tym kontekście postać bł. Jerzego Matulewicza (1871-1927), 
marianina, kapłana, biskupa i nuncjusza apostolskiego na Litwie, 
jednego z protagonistów waszego odrodzenia. Potrafił on ożywić 
wspólnotę, aktualizując jej Konstytucje i promując jej działalność 
bez lęku, nawet do tego stopnia, że musiał działać w ukryciu i 
narażać się na aresztowanie, nie rezygnując nigdy z promowa-
nia miłości i jedności wśród zakonników i wiernych. 
 
Zachęcam was, abyście w tej proroczej uwadze do dziś zacho-
wali wierność waszym początkom. Uczyniliście to w ostatnich 

czasach, umieszczając wśród priorytetów duszpasterskich 
otwartość na świeckich, ochronę życia od poczęcia do śmierci, 
troskę o ostatnich i ubogich i wsparcie dla rodzin w trudnej sytu-
acji; to bardzo ważne: dzisiaj rodzina jest zawsze w niebezpie-
czeństwie... Są to wybory, które znajdują odzwierciedlenie na 
przykład w centrum naprotechnologii i pomocy rodzinie, które 
utworzyliście w sanktuarium w Licheniu, w Polsce; oraz w no-
wych obszarach misyjnych, na które otworzyliście się w Azji i 
Afryce. Niech Pan pomoże wam dalej podążać tymi drogami. 
 
I chciałbym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie podejmując 
trzy tytuły maryjne, którymi św. Jan Paweł II zaprosił was do czci 
Niepokalanego Poczęcia. Maryja "Siedziba Mądrości", aby wa-
sze świadectwo Ewangelii było mocne i solidne; Maryja "Pocie-
szycielka strapionych", aby ludzie naszych czasów znajdowali w 
was miłość i zrozumienie, a także byli przyciągani do Boga przez 
wasze miłosierdzie i bezinteresowną służbę; i po trzecie, Maryja 
"Matka Miłosierdzia", abyście byli bogaci w macierzyńskie 
współczucie dla dusz odkupionych krwią Chrystusa i wam po-
wierzonych. [1] I w tym, proszę, nie zapominajmy o stylu Boga: 
bliskości, miłosierdzia i czułości. Bóg jest taki: jest bliski, jest mi-
łosierny, jest czuły. Taki jest nasz Bóg. Zakonnik, kapłan, musi 
być blisko, musi być miłosierny, przebaczać wszystko i być czu-
łym, a nie agresywnym, cierpliwym i miłosiernym każdego dnia. 
Z serca błogosławię Ciebie i wszystkich braci. I proszę nie zapo-
mnieć o modlitwie za mnie. Dziękuję. 
_______________________________________ 
 
[1] Por. św. Jan Paweł II, Przemówienie do Kapituły Generalnej 
Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP, 22 czerwca 
1993 r. Tłumaczenie xpk                                Za: www.marianie.pl  

 
 

 
 
 

   Wiadomości krajowe 
 
 

 

 

SPOTKANIE SIÓSTR SEKRETAREK ZAKONNYCH 

 
 

W dniach 15-16 lutego 2023 r. w Amicu-
sie na Warszawskim Żoliborzu odbyło się 
dwudniowe szkolenie dla sióstr sekreta-
rek zgromadzeń zakonnych w Polsce. 

Uczestniczyło w nim 68 sióstr. Tematem 
było: Instrukcja kancelaryjna, wykaz 
akt oraz instrukcja archiwalna w zgro-
madzeniach zakonnych.  

Omówione zostały tematy:  Znaczenie 
normatywów kancelaryjnych i archiwal-
nych w zarządzaniu dokumentacją; In-
strukcja kancelaryjna – jej budowa oraz 
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regulacje dotyczące obiegu dokumenta-
cji, jej przechowywania i archiwizacji; 
Jednolity rzeczowy wykaz akt – budowa, 
zastosowanie dla rejestracji i obsługi do-
kumentacji; Instrukcja w sprawie organi-
zacji i zakresu działania archiwum – jej 
budowa oraz regulacje dotyczące zarzą-
dzania dokumentacją spraw zakończo-
nych w archiwum. 
 
Wykłady połączone z ćwiczeniami prowa-
dziła p. dr Ewa Perłakowska: doktor 

nauk humanistycznych, historyk – archi-
wista z ponad 20-letnim doświadczeniem 
w pracy archiwalnej: Archiwum Pań-
stwowe w Krakowie (kierownik oddziału 

nadzoru archiwalnego), Naczelna Dyrek-
cja Archiwów Państwowych (dyrektor de-
partamentu kształtowania narodowego 
zasobu archiwalnego).  
 
Obecnie współpracuje z firmą TiMSI Sp. 
z o. o. przy projektowaniu i wdrażaniu 
systemu zarządzania dokumentami i za-
daniami (system EZD TiMSI e-Biuro) 
oraz jego integracji z systemami dziedzi-
nowymi klientów. Wykładowca uniwersy-
tecki (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersy-
tet Warszawski, Uniwersytet Marii Skło-
dowskiej-Curie w Lublinie, Uniwersytet 
Wrocławski). Doświadczony trener na 
kursach kancelaryjnych i archiwalnych 

oraz szkoleniach w ministerstwach 
i urzędach centralnych, jednostkach ad-
ministracji rządowej i samorządowej, jed-
nostkach wymiaru sprawiedliwości, 
uczelniach wyższych. 
 
W czasie 2-dniowego spotkania mogły-
śmy przekonać  się o dużych kompeten-
cjach i doświadczeniu Pani dr Ewy Perła-
kowskiej, która jest także świetnym dy-
daktykiem. Bardzo dziękujemy Pani Dok-
tor za wskazanie możliwości udoskonale-
nia naszych kancelarii i archiwów zakon-
nych.              Za: www.zakony-zenskie.pl  

___________________________________________________________________________________________________ 
 

 

KRAJOWA KONGREGACJA DUSZPASTERSTWA POWOŁAŃ 
O KORZYSTANIU Z MEDIÓW W SŁUŻBIE POWOŁANIOM 
 
Korzystanie z mediów w służbie powołaniom było głównym te-
matem Krajowej Kongregacji Duszpasterstwa Powołań w Pol-
sce. Spotkanie miało miejsce od 17 do 19 lutego w Warszawie. 
Przewodniczył mu bp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Powołań. 
 
W Krajowej Kongregacja Duszpasterstwa Powołań w Polsce 
uczestniczyło blisko 120 osób reprezentujących duszpasterstwo 
powołań w diecezjach, zakonach i zgromadzeniach zakonnych 
żeńskich i męskich. 
 
Gościem pierwszego dnia obrad był bp Grzegorz Suchodolski, 
który omówił stan przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w 
Lizbonie, ze szczególnym uwzględnieniem obecności tematyki 
powołaniowej na tym wielkim spotkaniu młodych. Zachęcił 
wszystkich do towarzyszenia młodym w odkrywaniu powołania 
podczas spotkań młodych w diecezjach, polskiej młodzieży piel-
grzymującej do Lizbony. 
 
Drugi i trzeci dzień kongregacji poświęcony był tematyce powo-
łań w mediach. O wizerunku Kościoła, wiary i powołań w świecie 
mediów mówił ks. Leszek Gęsiak SJ, rzecznik Konferencji Epi-
skopatu Polski. Temat wpływu mediów na życie i odkrywanie 
powołania współczesnej młodzieży przedstawiła prof. Monika 
Przybysz z UKSW. 
 
Sobotniej Mszy świętej przewodniczył bp Rafał Markowski, prze-
wodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP. 
Wskazał on na konieczność używania środków ubogich i boga-
tych w trosce o powołania. Środki ubogie, ale podstawowe, to 
modlitwa, osobiste świadectwo i ofiara, a bogate to m.in. wyko-
rzystanie mediów do duszpasterstwa powołań. 
 

W sobotni wieczór o. Łukasz Woś OP przedstawił zebranym zro-
biony przez siebie film pt. „Nowicjusz”. Po prezentacji filmu od-
była się dyskusja na temat tworzenia filmów i programów o te-
matyce powołaniowej. 
 
Na niedzielę zaplanowano spotkanie z o. Michałem Leganem 
OSPPE, dyrektorem programów katolickich w TVP. Kongrega-
cję zakończyła Msza św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja 
Przybylskiego. 
 

 
 
Podczas trzech dni było wiele okazji do wymiany doświadczeń 
z działania ośrodków i duszpasterstw powołaniowych. Zaplano-
wano też wspólne działania m.in. Tydzień Modlitw o Powołania 
(30 kwietnia – 6 maja), Pielgrzymkę Rodzin i Przyjaciół Ppowo-
łanych na Jasną Górę (13 maja). Dokonano wyboru nowego 
składu Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. 
 
Ks. prof. Marek Tatar, krajowy duszpasterz powołań, zapropo-
nował też stworzenie specjalnego kierunku studiów w zakresie 
teologii powołań.                                                                Za: KAI 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

POSTULATOR PROCESU BEATYFIKACYJNEGO: KS. POSADZY MÓGŁBY BYĆ PATRONEM POLONII  
 

Wielkie wrażenie zrobił na nim (ks. Igna-
cym Posadzym SChr) pewien artykuł nie-
mieckiego księdza, który pisał o nietypo-
wej sytuacji, kiedy został wezwany do Po-
lki, aby udzielić jej sakramentu namasz-
czenia chorych, a ona nie mogła się wów-
czas wyspowiadać, bo nie znała języka 
niemieckiego, a kapłan niemiecki nie znał 
języka polskiego. Wtedy, już jako kleryk, 

postanowił sobie, że kiedy zostanie księ-
dzem, to coś zrobi dla emigrantów, dla 
Polaków i dla polskiej emigracji – powie-
dział portalowi polonijnemu polskifr.fr ks. 
dr Bogusław Kozioł SChr, postulator pro-
cesu beatyfikacyjnego ks. Ignacego Po-
sadzego, którego 125. rocznica urodzin 
przypada 17 lutego br. 
 

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku papież 
Franciszek podpisał dekret o heroiczno-
ści cnót ks. Ignacego Posadzego SChr, 
współzałożyciela i organizatora Towarzy-
stwa Chrystusowego dla Polonii Zagra-
nicznej (Chrystusowców) i założyciela 
Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chry-
stusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Od 
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tego momentu przysługuje mu tytuł Czci-
godnego Sługi Bożego. Do jego beatyfi-
kacji potrzebny jest jeszcze cud doko-
nany za jego przyczyną. „Trudno dziś 
mówić o precyzyjnej dacie, bo po jakimś 
cudownym wydarzeniu znowu będziemy 
musieli przeprowadzić podobny proces 
formalny na podstawie dokumentów me-
dycznych oraz przesłuchań świadków 
uzdrowienia i modlitwy” – poinformował 
ks. Bogusław Kozioł, zapytany o datę be-
atyfikacji ks. Posadzego. 
 

Człowiek modlitwy, kontemplacji i głę-
bokiej adoracji – człowiek wiary 

 
Początkowo ks. Ignacy Posadzy wahał 
się czy przyjąć propozycję Prymasa Pol-
ski kard. Augusta Hlonda, aby tworzyć 
nową rodzinę zakonną. Charakterystycz-
nym rysem posługi ks. Ignacego były jego 
głęboka wiara i posłuszeństwo Kościo-
łowi, co pozwoliło mu na udzielenie pozy-
tywnej odpowiedzi Prymasowi mimo po-
czątkowych wątpliwości. „Był to człowiek 
głębokiej wiary – z czego wypływała 
cnota posłuszeństwa wobec poleceń hie-
rarchów Kościoła. I nie widział w tych de-
cyzjach biskupów czy także swoich prze-
łożonych tylko decyzje wyłącznie czło-
wieka, ale przede wszystkim wolę Pana 
Boga. To jest bardzo uderzające, właśnie 
u niego, człowieka głębokiej wiary w po-
łączeniu z posłuszeństwem” – podkreślił 
postulator procesu beatyfikacyjnego. „Był 
to człowiek modlitwy, kontemplacji i głę-
bokiej adoracji – krótko mówiąc: człowiek 
wiary” – dodał. Jego duchowość charak-
teryzowały trzy rysy: chrystocentryzm, 
maryjność i patriotyzm. 
 
W nowym zgromadzeniu ks. Posadzy 
„był pierwszym przełożonym, pierwszym 
wychowawcą”. Przed podjęciem kluczo-
wych decyzji konsultował je z Prymasem. 
„To nie było w jego życiu samozwańcze 
działanie, lecz w duchu posłuszeństwa i 
rozeznawania ze swoim zwierzchnikiem” 
– zaznaczył ks. Kozioł. 
 
Już po śmierci kard. Hlonda ks. Posadzy 
powołał do istnienia nowe żeńskie zgro-
madzenie – Siostry Misjonarki dla Polonii 
Zagranicznej. „W 1958 r. powstają Sio-
stry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polo-
nii Zagranicznej (…). Ojciec współzałoży-
ciel ma w pamięci wolę Prymasa za życia, 
którą nosił: powołania do istnienia żeń-
skiego zgromadzenia, które miałoby po-
dobny charyzmat i misję do spełnienia w 
Kościele dla Polonii, co i Towarzystwo 
Chrystusowe” – przypomniał postulator 
procesu ks. Ignacego. 
 
Ks. Ignacy Posadzy był aktywnym dusz-
pasterzem. Jak przypomniał postulator, 
ks. Ignacy „na ile mógł jeździł, spowiadał 

na parafiach w czasie wojny. Był roz-
chwytywanym spowiednikiem, rekolek-
cjonistą dla sióstr zakonnych w Krakowie, 
gdzie się ukrywał przez wojnę. Podobne 
rekolekcje głosił również w okolicach Kra-
kowa, ale i nie tylko – głównie właśnie w 
Krakowie i okolicach. Gdy w 1968 r. zre-
zygnował z urzędu przełożonego gene-
ralnego, bo siły mu na to już nie pozwa-
lały, nadal wyjeżdżał na różne parafie, by 
odwiedzać współbraci, a przy okazji słu-
żyć duszpastersko. Apostolstwo dla 
niego było takim oczkiem w głowie”. 
 

 
 
W czasach komunistycznych pojawiły się 
oszczerstwa zarzucające ks. Ignacemu 
współpracę z UB, która miała rzekomo 
zaowocować paszportami dla Chrystu-
sowców, umożliwiającymi wyjazdy do 
pracy zagranicą. Prawda jest jednak 
oczywista. „Nie było żadnej współpracy – 
bez dwóch zdań. Była to próba skłócenia 
z Prymasem Wyszyńskim. Między innymi 
– z tego tytułu – była przeprowadzona wi-
zytacja prymasowska w naszym Zgroma-
dzeniu, która jednak oczyściła Ojca ze 
wszystkich zarzutów stawianych mu 
wcześniej, przez niektóre osoby” – pod-
kreślił postulator procesu beatyfikacyj-
nego o. Ignacego. 
 

Apostoł Polonii 
 
Ks. Ignacy jeszcze jako student w Niem-
czech – z powodu trwania I wojny świato-
wej studia filozoficzno-teologiczne odby-
wał w Münster i w Fuldzie – spotkał się z 
zagadnieniem i problematyką emigracji, 
Polonii oraz tzw. robotników sezono-
wych. „Wielkie wrażenie zrobił na nim pe-
wien artykuł niemieckiego księdza, który 
pisał o nietypowej sytuacji, kiedy został 
wezwany do Polki, aby udzielić jej sakra-
mentu namaszczenia chorych, a ona nie 
mogła się wówczas wyspowiadać, bo nie 
znała języka niemieckiego, a kapłan nie-
miecki nie znał języka polskiego. Wtedy, 
już jako kleryk, postanowił sobie, że, 
kiedy zostanie księdzem, to coś zrobi dla 
emigrantów, dla Polaków i dla polskiej 
emigracji” – opowiedział ks. Bogusław 
Kozioł SChr. 
 
Po święceniach kapłańskich ks. Ignacy 
Posadzy, z powodu słabego zdrowia, 
często jeździł do Niemiec na leczenie do 

sanatorium. Przy tej okazji posługiwał 
duszpastersko Polakom tam przebywają-
cym. Praca duszpasterska wobec Polonii 
stała się ważną częścią jego życia, co do-
strzegł kard. Hlond, wysyłając młodego 
księdza jako swojego wizytatora np. do 
ośrodków polonijnych w Ameryce Połu-
dniowej. To wpisuje się w dewizę za-
konną Chrystusowców: „Wszystko dla 
Boga i Polonii Zagranicznej”. „Wszystko 
to – w 100 proc. – trzeba przełożyć na ży-
cie ks. Ignacego, robił bardzo wiele dla 
Polaków, dla Polonii, aby zapewnić im 
struktury duszpasterskie” – zaznaczył ks. 
Kozioł. Postulator nie ma wątpliwości, że 
ks. Posadzy byłby odpowiednim patro-
nem Polonii, jako jej apostoł za życia. 
Jaka jest recepta ks. Ignacego na świę-
tość? „Przede wszystkim Ojciec Ignacy 
sam pragnął osiągnąć świętość. To jest 
punkt wyjścia – chcieć! A potem realiza-
cja tej drogi przez wypełnianie woli Boga 
w swojej codzienności, wsłuchiwanie się 
w to, co chce ode mnie Bóg – myślę, iż to 
jest właśnie recepta na świętość. Taka 
postawa, jest również ważna dla nas 
księży, zakonników, ale także dla mał-
żeństw, rodzin i dla wszystkich: żyć w 
pełni swoim powołaniem – tym, co Bóg 
wobec każdego z nas zamierzył, przewi-
dział, właśnie w duchu posłuszeństwa” – 
powiedział postulator. 
 

Proces beatyfikacyjny szansą na lepsze 
poznanie ks. Posadzego 

 
Proces beatyfikacyjny przyczynił się do 
wzrostu zainteresowania życiem i prze-
słaniem ks. Posadzego nawet w samym 
zgromadzeniu, które współtworzył. 
„Współczesne pokolenie Chrystusowców 
sięga bardzo chętnie po tę spuściznę. 
Jest to kultywowane w naszym semina-
rium i niejako wpisane w formację. Jest 
też comiesięczna modlitwa za Ojca – 
przy jego grobie – o jego rychłą beatyfi-
kacje. To pokazuje, nawet w wymiarze 
wewnętrznym zgromadzenia, iż ten kult 
jego osoby i pragnienie poznawania ży-
cia, na pewno ogromnie wzrosły. Jest to 
– myślę – jeden z czytelnych owoców 
procesu beatyfikacyjnego, który został w 
pełni osiągnięty. Osoba Ojca została wy-
dobyta z jakiejś tam przestrzeni, nie sza-
rej, ale niekoniecznie w pełni rozświetlo-
nej” – zaznaczył rozmówca polskifr.fr. 
 
Już w trakcie pracy nad doktoratem ks. 
Bogusław Kozioł SChr zgłębiał przesłanie 
ks. Ignacego Posadzego, a powołanie na 
stanowisko postulatora procesu beatyfi-
kacyjnego pozwoliło mu jeszcze lepiej 
poznać Ojca Współzałożyciela Chrystu-
sowców. „Rzeczywiście, ta postać mnie 
zafascynowała, podobnie jak osoba kard. 
Hlonda, którego procesu beatyfikacyj-
nego jestem wicepostulatorem. Wszystko 
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to pozwoliło mi wejść w ich życie i zoba-
czyć jak naprawdę wielcy oni byli” – 
wspominał ks. Bogusław. 
 
Każdy proces beatyfikacyjny toczy się na 
dwóch etapach: na etapie diecezji i na 
etapie rzymskim. Na etapie diecezji jest 
to zbieranie dokumentacji, przesłuchiwa-
nie świadków, gromadzenie tego, co na-
pisał, zostawił po sobie Sługa Boży. „Po-
czątkowo ktoś inny był postulatorem pro-
cesu Ojca, ale z tej funkcji zrezygnował. 
Byłem wówczas na studiach w Warsza-
wie i pisałem doktorat z duchowości To-
warzystwa Chrystusowego według o. 
Ignacego. Wtedy przełożony generalny 
wyznaczył mnie, abym poprowadził pro-
ces diecezjalny. Doktorat i prowadzenie 

procesu pozwoliło mi wejść głębiej w po-
znanie życia i duchowości Ojca. Mimo, że 
były to dwie różne prace, to mówiąc żar-
tobliwie – jedno pomogło drugiemu! 
Dzięki procesowi miałem dostęp do kom-
pletnej dokumentacji życia i duchowości 
Ojca, a dzięki pisaniu pracy doktorskiej 
mogłem później pewne elementy wyko-
rzystać przy opracowywaniu podstawo-
wego dokumentu procesowego, tzw. Po-
sitio” – opowiedział ks. Bogusław, który 
doprowadził etap diecezjalny do końca, a 
następnie przekazał dokumenty do 
Rzymu i jest postulatorem również na 
etapie rzymskim. 
 
Ks. Ignacy Posadzy urodził się 17 lutego 
1898 r. w Szadłowicach (dziś wojewódz-
two kujawsko-pomorskie). 19 lutego 1921 

r. przyjął święcenia kapłańskie w kate-
drze gnieźnieńskiej. Na początku lat 30. 
XX w. Prymas Polski kard. August Hlond 
powierzył ks. Posadzemu misję zorgani-
zowania nowego zgromadzenia zakon-
nego. W latach 1933-1968 ks. Ignacy był 
przełożonym generalnym Towarzystwa 
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. 
Śluby zakonne złożył 16 października 
1933 r. Zmarł 17 stycznia 1984 r. w Pusz-
czykowie. Spoczywa w Domu General-
nym Towarzystwa Chrystusowego w Po-
znaniu. Jego proces beatyfikacyjny roz-
począł się 17 lutego 2001 r. 17 grudnia 
2022 r. papież Franciszek podpisał de-
kret o heroiczności cnót ks. Posadzego, 
nadając mu tytuł Czcigodnego Sługi Bo-
żego.                                    Za: Polskifr.fr

___________________________________________________________________________________________________ 

 

W LUBOSZYCACH POŻEGNANIE Ś. P. ABP. 
WILHELMA KURTZA SVD, WIELOLETNIEGO 
MISJONARZA W PAPUI – NOWEJ GWINEI 

 
Diecezja opolska pożegnała abpa Wilhelma Kurtza. Zmarły ar-
cybiskup pochodził z Kępy pod Opolem. W 1967 roku wyjechał 
na misje do Papui – Nowej Gwinei. Przez 31 lat był tam bisku-
pem. Zmarł 14 lutego w wieku 88 lat. Mszy św. w jego intencji 
przewodniczył emerytowany biskup pomocniczy Paweł Stob-
rawa. 
 
Wraz z nim Eucharystię koncelebrowali proboszcz parafii pw. 
św. Antoniego w Luboszycach, rodzinnej parafii abpa Kurtza, ks. 
dr Grzegorz Kublin, kapłani z dekanatu i goście. Wśród nich za-
konni współbracia zmarłego, który był członkiem Zgromadzenia 
Słowa Bożego (werbistą). 
 
W wypełnionym przez wiernych kościele modlili się także krewni, 
przyjaciele i znajomi zmarłego. Msza w Luboszycach została od-
prawiona zaledwie kilka godzin po jego pogrzebie w Papui-No-
wej Gwinei. 
 
Bp Wilhelm Kurtz urodził się 28 maja 1935 w Kępie koło Opola, 
w parafii Luboszyce. W Nysie uczył się w 1949 roku w małym 
seminarium, a w latach 1955-1957 studiował tu filozofię. Studia 
teologiczne kontynuował oraz zyskiwał zakonną formację w Pie-
niężnie. 
 
Jak przypomniał w kazaniu bp Paweł Stobrawa, w 1954 roku zło-
żył pierwsze śluby zakonne, a w 1961 śluby wieczyste. Święce-
nia kapłańskie przyjął w 1962 roku z rąk biskupa Józefa Drzazgi. 
Jako młody kapłan pracował w Bytomiu i w Górnej Grupie. 
 
– Kiedy w 1966 roku otrzymał paszport – kontynuował biskup – 
zgodnie z pragnieniem serca wyruszył do Papui Nowej Gwinei. 
Największą radością ojca Wilhelma była duża liczba katechume-
nów i dzieci, które włączył przez do Kościoła przez sakrament 
chrztu świętego. Głosił słowo, sprawował sakramenty. Dostrze-
gał każdego człowieka z jego potrzebami duchowymi i material-
nymi. Budował szkoły, domy opieki, duży ośrodek zdrowia, ko-
ścioły i kaplice, łącznie z katedrą. 
 
W latach 1982 – 1999 był biskupem diecezjalnym Kundiawy. W 
1999 papież ustanowił go koadiutorem (biskupem pomocniczym 
z prawem następstwa) archidiecezji Madang. W lipcu 2001 objął 

jej rządy jako arcybiskup. Tworzył diecezjalne struktury i spro-
wadzał misjonarzy. W 2010 roku papież Benedykt XVI przyjął 
jego rezygnację. 
 
– Możemy z dumą powiedzieć – mówił o Zmarłym bp Stobrawa 
– że był na kościelnym świeczniku jak dobrze spalająca się 
świeca. Przemieniał swoje życie w światło dla innych. 
 
Po Komunii św. odśpiewano hymn „Ciebie Boże wysławiamy”, 
by podziękować za życie abp Kurtza. 
 
W imieniu prowincjała werbistów zmarłego pożegnał jego współ-
brat, o. Andrzej Danilewicz, sekretarz ds. misji Polskiej Prowincji 
Werbistów. Przypomniał, że Kościół budowany jest na funda-
mencie apostołów. 
 

 
 
– W Papui – Nowej Gwinei nazywano go imieniem Wiliam – mó-
wił. -Kiedy w 1982 roku Jan Paweł II postawił go na czele nowo 
utworzonej diecezji Kundiawa, stał się on – jako następca apo-
stołów – fundamentem tamtejszego Kościoła. 
 
– W herbie biskupim umieścił Ducha Świętego w formie raj-
skiego ptaka – dodał. – Poniżej znalazła się litera M oznaczająca 
Maryję, którą abp Wilhelm bardzo gorliwie czcił. Obok umieścił 
trzy złamane strzały. Miały one oznaczać pragnienie biskupa by 
wśród poróżnionych walczących ze sobą diecezjan wprowadzać 
pokój i jedność. 
 
W herbie umieścił też słowa: „Abyśmy byli jednym szczepem Bo-
żym”. 
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W imieniu lokalnej społeczności głos zabrał wójt gminy Łubniany 
Paweł Wąsiak. – Nie żyjemy aby umierać, ale umieramy aby żyć 
wiecznie – podkreślił. – We wspomnieniach mieszkańców pozo-
staną spotkania na terenie naszej gminy, połączone z egzotycz-
nymi opowieściami o misyjnym duszpasterstwie okraszone 

anegdotami i pokazami slajdów. Wyrażam wdzięczność i dumę, 
iż śp. arcybiskup Wilhelm był synem tej ziemi. Tu wrastał, a 
mieszkańcy dali mu wartości i ideały, z którymi wyruszał w nie-
znany świat, pozostając wzorem skromności, pracowitości i 
otwartości o powiedział wójt gminy Łubiany.                     Za: KAI 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

RUSZYŁY ZAPISY NA DZIESIĄTĄ 
EDYCJĘ AKCJI „MISJONARZ NA POST” 
 
Ruszyły zapisy na dziesiątą edycję akcji 
„Misjonarz na Post”. Jej celem jest du-
chowe wsparcie misjonarzy w Wielkim 
Poście przez modlitwę, post lub ofiarowa-
nie cierpienia. W ubiegłym roku w akcji 
wzięło udział ponad 46 tysięcy osób. 
 
Podobnie jak w zeszłych latach, także i 
teraz w Środę Popielcową – która w tym 
roku przypada 22 lutego, a więc już w 
przyszłym tygodniu – rozpocznie się ko-
lejna edycja akcji „Misjonarz na Post”. 
Według danych Komisji Episkopatu Pol-
ski ds. Misji, na świecie pracuje obecnie 
1.741 polskich misjonarzy. Obok ewan-
gelizacji zajmują się też poprawą jakości 
życia ludzi, wśród których żyją i pracują. 

Budują studnie, prowadzą ośrodki zdro-
wia oraz placówki edukacyjne. „Oprócz 
wsparcia materialnego, potrzebne jest im 
także to w wymiarze duchowym. Jest ono 
dowodem pamięci w sytuacjach kryzyso-
wych, których na misjach przecież nie 
brakuje” – zaznaczył redaktor naczelny 
czasopisma „Misyjne Drogi” i pomysło-
dawca akcji ks. Marcin Wrzos OMI. 
 

 

Aby wziąć udział w akcji, trzeba wejść na 
stronę: misjonarznapost.pl i wypełnić za-
mieszczony tam formularz, podając imię, 
nazwisko i adres mailowy, na który do 
każdego dociera informacja z danymi wy-
losowanego misjonarza. „Każdy indywi-
dualnie wybiera formę duchowego wspie-
rania przypisanego misjonarza lub misjo-
narki. Może to być post, modlitwa, ofiaro-
wanie cierpienia lub inne dobre postano-
wienia” – poinformowali organizatorzy ak-
cji.  
 
W ubiegłym roku wsparcie misjonarzy za-
deklarowało ponad 46 tys. osób. Hono-
rowy patronat nad tym ważnym przedsię-
wzięciem sprawuje przewodniczący Kon-
ferencji Episkopatu Polski abp Stanisław 
Gądecki oraz przewodniczący Komisji 
Episkopatu Polski ds. Misji bp Jan Pio-
trowski.                          Za: www.deon.pl 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

U SALWATORIANÓW SYNOD 
PROWINCJALNY “ZOBACZYĆ DROGĘ” 
 

W daniach 13-16.02.2023 odbył się Synod Prowincji Polskiej 
Salwatorianów. Na spotkanie synodalne przyjechało 43 współ-
braci posługujących w 13 krajach i całej Polsce.  
 
Hasło synodu “Zobaczyć drogę” nawiązywało do starań Ojców 
Synodalnych aby wypracować strategię rozwoju prowincji na 
przyszłe lata.  
 
Uczestnicy byli podzieleni na 3 grupy robocze – ekonomiczną, 
ds. apostolatów i ds. formacji. Wypracowali szereg postulatów, 
które będą dalej rozważane i realizowane przez prowincjalat. 
Decyzje miały ogromną wagę dla naszej przyszłości – dotyczyły 
przyszłości formacji w Polsce, inwestycji które pozwolą zabez-
pieczyć potrzeby ewangelizacyjne, oraz programów formacji w 
naszych apostolatach.  
 
Ważnym tematem była również komunikacja wewnętrzna i me-
dialna zgromadzenia.  

 
 
Synod to nie tylko obrady – na synodzie posługiwali współbracia 
zabezpieczający technicznie spotkanie. Serdecznie dziękujemy 
ekonomowi domu zakonnego na Zakrzówku, ks. Piotrowi Rybie 
SDS, a także ks. Jackowi Nowakowi SDS, ks. Dominikowi Tru-
chanowi SDS, br. Sokolowi Gilajowi SDS, całemu zespołowi ku-
charskiemu i technicznemu za ofiarną pomoc i starania, aby spo-
tkanie przebiegło w jak najlepszej atmosferze.   Za: www.sds.pl 

___________________________________________________________________________________________________ 

OBLAT I FILIPIN. A PRYWATNIE – BRACIA BLIŹNIACY 
 

Jesteśmy przykładem tego, że Pan Bóg 
ma dla każdego człowieka swój wyjąt-
kowy plan na jego życie, na jego powoła-
nie. Mogłoby się wydawać, że wszystko 
w życiu jest już poukładane i zaplano-
wane, wszystko idzie zgodnie z twoim za-
mysłem, i wtedy w sercu słyszysz cichy 

szept: „Tomaszu, Krzysztofie «czy miłuje-
cie Mnie więcej aniżeli ci?» (J 21, 15). A 
może nie idziecie swoją drogą? Mam dla 
was coś piękniejszego!  
 
Jesteśmy braćmi, dzielą nas… dwie mi-
nuty. Właśnie taki szept usłyszeliśmy w 

swoim życiu i zdecydowaliśmy się na 
niego odpowiedzieć, jednak wybierając 
dwie różne drogi.   
 
Wychowaliśmy się wspólnie z siostrą w 
rodzinie, w której wartości chrześcijań-
skie zajmują bardzo istotne miejsce. Jak 

http://www.franciszkanie.pl/
http://misjonarznapost.pl/
http://www.sds.pl/
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pamiętamy, zawsze Pan Bóg był bardzo 
ważny w codziennym życiu. To z pewno-
ścią wielka zasługa naszych rodziców, 
którzy nam tę wiarę przekazali.  – Już w 
dzieciństwie pamiętam, jak z bratem kłó-
ciliśmy się o to, który z nas będzie księ-
dzem – Pan Bóg chyba wziął to na po-
ważnie! – wspomina Tomasz. Od zawsze 
byliśmy bardzo ze sobą związani. Ta 
sama szkoła podstawowa, to samo gim-
nazjum, to samo liceum. Po maturze 
przyszedł czas decyzji – co dalej? Wybra-
liśmy tę samą uczelnię i ten sam kieru-
nek. Wszystko robiliśmy razem – te same 
hobby, podobne zainteresowania.   
 

Dwie duchowości 
 
Od dzieciństwa byliśmy związani z 
księżmi z Oratorium św. Filipa Neri – fili-
pinami. To właśnie w parafii prowadzonej 
przez filipinów nasza wiara się rozwijała – 
choć nie byliśmy ministrantami, to zaw-
sze interesowało nas to, co działo się 
przy ołtarzu. Dopiero w wieku 15 lat wstą-
piliśmy do liturgicznej służby ołtarza, jako 
lektorzy. Później zaangażowaliśmy się w 
grupy młodzieżowe i wyjazdy rekolek-
cyjne, oczywiście wszystko robiliśmy ra-
zem. Potem poznaliśmy kilku oblatów 
Mary Niepokalanej, którzy odwiedzali nas 
podczas wizyt kolędowych, a także przez 
posługę w sanktuarium Bł. Edmunda Bo-
janowskiego w Luboniu. Przenikały się w 
nas dwie duchowości, pracowały w nas. 
Przyszedł wreszcie czas, kiedy Pan Bóg 
zaczął powoli podsuwać myśli o kapłań-
stwie – przez lekturę Pisma Świętego, re-
kolekcje na Świętej Górze i ludzi, których 
stawiał na naszych drogach.  Oczywiście, 
żeby nie wypaść ze schematu – jednemu 
i drugiemu. To był proces, może nawet 
długotrwały, kiedy w każdym z nas coś 
zaczynało się rodzić. Tak naprawdę ni-
gdy o tym nie rozmawialiśmy, każdy za-
stanawiał się, czy to mu się wydaje, czy 
to są tylko jakieś zwyczajne ludzkie pra-
gnienia, chęci, a może to głos Boży? Ale 
jak się tego dowiedzieć?  
 

Co zrobić? 
 
W międzyczasie często odwiedzaliśmy 
Świętą Górę – miejsce, w którym króluje 
Matka Boża Świętogórska, a którego 
stróżami są księża filipini. Byliśmy w sta-
nie pokonać prawie 70 km, żeby tam 
uczestniczyć we mszy świętej, modlić się 
przed cudownym wizerunkiem naszej 
Matki, a po skończonej modlitwie wrócić 
do domu. Tam często mogliśmy usłyszeć 
pytania księży o to, kiedy wreszcie wstą-
pimy do filipinów. My oczywiście, jak zwy-
kle, zgodnie odpowiadaliśmy, że nie 
przyjdziemy, ,,no bo gdzie’’ – przecież nic 
się nie dzieje, nikt z nas nawet nie ma ta-
kich myśli! Podobne stwierdzenia poja-

wiały się lubońskim sanktuarium bł. Ed-
munda. Te same pytania i te same odpo-
wiedzi. Kapłaństwo? Nie, na pewno nie! 
Ale to był tylko zewnętrzny kamuflaż. W 
środku, w sercu, było coś zupełnie in-
nego…  
W Luboniu, u sióstr, pojawiła się inicja-
tywa poświęcenia się Jezusowi przez 
ręce Maryi na podstawie „Traktatu o 
prawdziwym nabożeństwie do Najświęt-
szej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Gri-
gnion de Montfort. Każdy z nas zdecydo-
wał się na ten akt bez wahania. – Wie-
działem, że Ona – Maryja – pomoże mi 
odpowiedzieć na to, czego chce ode 
mnie Bóg. Dokonałem tego aktu z wielką 
ufnością i nadzieją, że Maryja wyprosi mi 
łaskę odwagi do zostawienia dotychcza-
sowego życia i rozpoczęcia czegoś no-
wego pod Jej płaszczem – mówi Krzysz-
tof.  
 
W miejscu, w którym pracowaliśmy, poja-
wiła się szansa podniesienia kwalifikacji 
zawodowych. Po otrzymaniu takiej pro-
pozycji (jak się później okazało), każdy z 
nas zaczął myśleć już poważnie nad tym, 
w którą stronę iść. Czy rozwijać się zawo-
dowo, czy zostawić to wszystko i iść za 
tym cichym głosem Pana? „Nie bój się i 
nie drżyj, bo z tobą jest Pan, Bóg twój, 
wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz” (Joz 
1,8). Trzeba byłoby podjąć radykalne 
kroki, jednak jeszcze wszystko w tajem-
nicy, nawet przed sobą nawzajem.   
 

Te same myśli 
 
– Od jakiegoś czasu Krzysztof korzystał z 
kierownictwa duchowego jednego z obla-
tów. Szczerze mówiąc – to był dla mnie 
znak, przeczucie, czy nawet przekona-
nie, że coś się dzieje, że on chyba słyszy 
to samo co ja. Nic mu nie mówiąc, czeka-
łem na dalszy rozwój sytuacji – wspomina 
Tomasz. – Na rekolekcje powołaniowe 
pojechałem do Obry, do seminarium ob-
lackiego. Właściwie minęło 8 lat od pierw-
szego zaproszenia na takie rekolekcje. 
Teraz pojechałem już bez zaproszenia, 
ale z pragnieniem odnalezienia odpowie-
dzi na najważniejsze pytanie. Chwytając 
przypadkową książkę w kaplicy semina-
ryjnej, otworzyłem ją  i przeczytałem 
słowa, które skierował Jezus do pewnego 
kapłana: ,,Nic, mnie tak nie boli, jak brak 
ufności w sercu, które pragnie Mnie bar-
dziej kochać” – wspomina Krzysztof. – Ja 
też w tym czasie szukałem w sobie choć 
cienia odwagi, aby zdecydować się na 
ten pierwszy krok, lecz moje poszukiwa-
nia nie przynosiły rezultatu. Zdaje się, że 
momentem przełomowym był powrót z 
Gostynia, od Matki Bożej Świetogórskiej, 
kiedy to Krzysztof powiedział mi, że myśli 
o wstąpieniu do seminarium. Odpowie-
działem mu wtedy, że w takim razie jest 
nas dwóch. Znowu okazało się, że Pan 

Bóg chce, abyśmy robili to samo, ale nie 
do końca…To było nie do uwierzenia, że 
Jezus zaprasza każdego z nas do pójścia 
za Sobą i to w jednym czasie. Jednak 
wtedy również pojawił się pierwszy sy-
gnał, że coś zaczyna nas różnić. Krzysz-
tof myśli o oblatach, a ja o filipinach – 
mówi Tomasz. W zasadzie nasza roz-
mowa na ten temat szybko się skończyła 
i w milczeniu kontynuowaliśmy drogę po-
wrotną do domu. Po ludzku – brakowało 
słów.  
 

Pójść za głosem 
 
Każdy z nas zaczął działać na własną 
rękę, aby dobrze to rozeznać. Wielką po-
mocą okazało się kierownictwo duchowe 
i stały spowiednik. Ale przede wszystkim 
Boże słowo. To w nim szukaliśmy odpo-
wiedzi, umocnienia i odwagi. To słowo 
faktycznie potrafi przemieniać serce. Jak 
się później okazało, było ono kluczowe. 
Bo, pytając Pana na modlitwie, jaka jest 
moja droga, On odpowiada: „Nie bój się, 
bo z tobą jest Pan, twój Bóg” (Joz 1,8); 
„Ukochałem cię miłością odwieczną” (Jr 
31,3); „I poślubię cię sobie na wieki, po-
ślubię przez sprawiedliwość i prawo, 
przez miłość i miłosierdzie” (Oz 2,21); „Ty 
więc, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci 
powiem. Nie opieraj się, jak ten lud zbun-
towany” (Ez 2,8); ,,Nie bój się, odtąd ludzi 
będziesz łowił” (Łk 5, 10). Nie pamiętam 
już, po jakim czasie byliśmy pewni swojej 
drogi i tego, co chcemy uczynić. To nie 
była łatwa decyzja, ponieważ życie mieli-
śmy już jakoś poukładane. Zaczynać, w 
wieku 29 lat, coś od zera – to niosło za 
sobą wiele pytań. Pozostało tylko powie-
dzieć to rodzinie. Okazało się, że oni tyko 
czekali, kiedy ten moment nastąpi – my-
ślę, że ,,wiele kamieni spadło wtedy z 
wielu serc’’. Droga wolna – możemy zo-
stawić nasze ,,sieci’’ i iść za Panem!  
 
– Obecnie jesteśmy w trakcie formacji, 
Krzysztof jest na 3 roku studiów, a ja je-
stem na 4 (różnica wynika z tego, że ob-
laci mają roczny nowicjat przed rozpo-
częciem studiów, a filipini nowicjat odby-
wają równocześnie z pierwszym rokiem 
studiów) – pisze Tomasz.  Co ciekawe, 
nie jesteśmy jedynymi braćmi ,,oblacko-
filipińskimi’’, jest jeszcze jedno rodzeń-
stwo, które wybrało również te dwa chry-
zmaty. Dwa różne charyzmaty, można 
powiedzieć, że dwie różne drogi, jednak 
Wołający jest jeden. Podstawowa różnica 
jest taka, że oblaci – jako zgromadzenie 
– składają śluby zakonne, a filipini – jako 
Stowarzyszenie Życia Apostolskiego – 
nie. Oblaci w trakcie swojej posługi zmie-
niają placówki, są zgromadzeniem misyj-
nym, a filipini prowadzą ,,osiadły tryb ży-
cia’’ i zachowują stabilitas loci, czyli sta-
łość miejsca. Zdecydowanie tym, co nas 
łączy, jest miłość do Maryi! Oblaci mają 
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to nawet w nazwie: oblaci Maryi Niepoka-
lanej, natomiast kongregacja, do której 
wstąpiłem – na Świętej Górze – opiekuje 
się głównym sanktuarium maryjnym ar-
chidiecezji poznańskiej, gdzie czczona 
jest Maryja w łaskami słynącym obrazie 
Matki Bożej Świętogórskiej.   
 

Dzieli nas 90 km 
 
Jak wygląda nasza więź, gdy teraz dzieli 
nas 90 km? Dłużej rozmawiamy ze sobą 
co najmniej raz w tygodniu, jednak co-
dziennie jesteśmy w kontakcie. Staramy 
się wykorzystywać wszystkie okazje, 

żeby się zobaczyć, porozmawiać , wy-
mienić spostrzeżenia i po prostu być ze 
sobą. Kiedy się nawzajem odwiedzamy w 
naszych domach zakonnych, nierzadko 
siejemy zamęt, bowiem przez podobień-
stwo zewnętrzne nasi współbracia mają 
zagadkę pt. „który jest nasz”. Była nawet 
sytuacja, kiedy jeden z nas podmienił ha-
bit i, przechodząc korytarzem swojego 
klasztoru, spotkał starszego kapłana, z 
którym przywitał się tak, jakby się nie 
znali (mimo że mieszkali w jednym domu 
już od 2 lat). Ów kapłan powiedział: „Do-
brze, że odwiedzasz brata”. Sytuacja zo-
stała wyjaśniona dopiero kolejnego dnia.  

Nasz przykład jest dowodem na to, że 
święty Paweł nie pomylił się w swoim li-
ście, kiedy pisał: „różne też są rodzaje po-
sługiwania, ale jeden Pan” (1Kor 12,5), 
bo to właśnie Jezus jest tym, który cicho 
szepnął nam do ucha: ,,Pójdź za mną’’, a 
myśmy odpowiedzieli na to wezwanie. Co 
przyniesie przyszłość i jakie plany ma 
jeszcze względem nas Jezus – to się do-
piero okażę. Lecz wierzymy w to, że jesz-
cze nieraz będziemy mogli współpraco-
wać ze sobą na większą chwałę Bożą i 
cześć Niepokalanej Dziewicy!  

Za: www.misyjne.pl 

 
 
 

 
 

Refleksja tygodnia 
 
 

 

 
 

ASCEZA WIELKOPOSTNA, ITINERARIUM SYNODALNE  
 ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2023 r.a 

 

 

Do budowania synodalności w zwyczajnym życiu wspólnot 
ludzi wierzących zachęcił Ojciec Święty w swoim Orędziu 
na tegoroczny Wielki Post. Jest ono zatytułowane: Asceza 
wielkopostna, itinerarium synodalne. 

 
Drodzy bracia i siostry! 
Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza zgodnie opisują wyda-
rzenie przemienienia Jezusa. Widzimy w nim odpowiedź Pana 
na niezrozumienie, jakie okazali mu jego uczniowie. Nieco wcze-
śniej bowiem doszło do poważnej kontrowersji między Nauczy-
cielem a Szymonem Piotrem, który po wyznaniu wiary w Jezusa 
jako Chrystusa, Syna Bożego, odrzucił Jego zapowiedź męki i 
krzyża. Jezus stanowczo go upomniał: „Zejdź Mi z oczu, szata-
nie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na 
ludzki!” (Mt 16, 23). A „po sześciu dniach Jezus wziął z sobą 
Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wy-
soką, osobno” (Mt 17, 1). 
 

Ewangelia o Przemienieniu Pańskim jest głoszona co roku w 
drugą niedzielę Wielkiego Postu. Rzeczywiście w tym okresie li-
turgicznym Pan bierze nas ze sobą i prowadzi na miejsce odo-
sobnione. Nawet jeśli nasze normalne obowiązki wymagają od 
nas pozostania w naszych zwykłych miejscach, przeżywając po-
wszedniość często powtarzaną, a niekiedy nudną, to w okresie 
Wielkiego Postu jesteśmy zaproszeni do „wejścia na wysoką 
górę” razem z Jezusem, aby przeżyć wraz ze świętym ludem 
Bożym szczególne doświadczenie ascezy. 
 
Asceza wielkopostna to usiłowanie, zawsze ożywiane łaską, do 
przezwyciężenia naszego braku wiary i oporów, żeby pójść za 
Jezusem drogą krzyżową. Tego właśnie, czego potrzebowali 
Piotr i inni uczniowie. Aby pogłębić naszą znajomość Nauczy-
ciela, by w pełni zrozumieć i przyjąć tajemnicę boskiego zbawie-
nia, realizowanego w całkowitym darze z siebie z miłości, mu-
simy dać się Jemu prowadzić na miejsca odosobnione i w górę, 
odrywając się od przeciętności i próżności. Trzeba wyruszyć w 
drogę, drogę wiodącą pod górę, wymagającą wysiłku, ofiarności 

http://www.misyjne.pl/
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i koncentracji, jak wyprawa w góry. Te wymagania są ważne 
także dla procesu synodalnego, w realizację którego zaangażo-
waliśmy się jako Kościół. Warto, abyśmy podjęli refleksję nad 
tym powiązaniem, jakie istnieje między ascezą wielkopostną a 
doświadczeniem synodalnym. 
 
Na „rekolekcje” na górze Tabor Jezus zabiera ze sobą trzech 
uczniów, wybranych by byli świadkami wyjątkowego wydarze-
nia. Chce, aby to doświadczenie łaski nie było indywidualne, lecz 
wspólne, jak zresztą całe nasze życie wiary. Za Jezusem idzie 
się razem. I razem, jako Kościół pielgrzymujący w czasie prze-
żywamy rok liturgiczny, a w nim Wielki Post, idąc z tymi, których 
Pan postawił obok nas jako współtowarzyszy podróży. Podobnie 
jak w przypadku wejścia Jezusa i uczniów na górę Tabor, mo-
żemy powiedzieć, że nasza wielkopostna droga jest „syno-
dalna”, ponieważ odbywamy ją razem na tej samej drodze będąc 
uczniami jedynego Nauczyciela. Wiemy bowiem, że On sam jest 
Drogą, a zatem – zarówno w drodze liturgicznej jak i synodalnej 
– Kościół nie czyni nic innego, jak tylko coraz głębiej i pełniej 
wchodzi w tajemnicę Chrystusa Zbawiciela. 
 

 
 
I dochodzimy do punktu kulminacyjnego. Ewangelia opowiada, 
że Jezus „przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak 
słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło” (Mt 17, 2). Tu jest 
„szczyt”, cel podróży. Po wejściu, przebywając z Jezusem na 
wysokiej górze trzem uczniom zostaje dana łaska ujrzenia Go w 
Jego chwale, jaśniejącego nadprzyrodzonym światłem, które nie 
pochodziło z zewnątrz, ale promieniowało z Niego samego. Bo-
skie piękno tej wizji było nieporównywalnie większe niż jakikol-
wiek trud, jaki uczniowie mogliby podjąć, wchodząc na Tabor. 
Podobnie jak w każdej trudnej górskiej wyprawie: w miarę wcho-
dzenia trzeba skoncentrować spojrzenie na ścieżce, ale pano-
rama, która otwiera się na końcu, zaskakuje i odpłaca swoim cu-
dem. Także proces synodalny często wydaje się żmudny i chwi-
lami możemy się zniechęcić. Ale to, co czeka nas na końcu, to 
niewątpliwie coś wspaniałego i zaskakującego, co pomoże nam 
lepiej zrozumieć wolę Boga i naszą misję w służbie Jego króle-
stwa. 
 
Doświadczenie uczniów na górze Tabor zostaje dodatkowo ubo-
gacone, gdy obok przemienionego Jezusa pojawiają się Moj-
żesz i Eliasz, uosabiając odpowiednio Prawo i Proroków (por. Mt 
17, 3). Nowość Chrystusa jest wypełnieniem Starego Przymie-
rza i obietnic: jest nierozerwalnie związana z dziejami relacji 

Boga ze swoim ludem i odsłania jej głęboki sens. Podobnie pro-
ces synodalny jest zakorzeniony w tradycji Kościoła, a jednocze-
śnie otwarty na nowość. Tradycja jest źródłem inspiracji do po-
szukiwania nowych dróg, unikania przeciwstawnych pokus sta-
gnacji i improwizowanego eksperymentowania. 
 
Zarówno ascetyczna droga wielkopostna, jak i ta synodalna, 
mają za cel przemianę, tak osobistą, jak i eklezjalną. Przemianę, 
która w obu przypadkach znajduje swój wzór w przemienieniu 
Jezusa i dokonuje się dzięki łasce Jego paschalnego misterium. 
Aby takie przemienienie mogło się w nas w tym roku dokonać, 
chciałbym zaproponować dwie „ścieżki”, którymi można pójść, 
by wejść razem z Jezusem i razem z Nim osiągnąć cel. 
 
Pierwsza odnosi się do nakazu, jaki Bóg Ojciec kieruje do 
uczniów na górze Taborze, gdy ci kontemplują przemienionego 
Jezusa. Głos z obłoku mówi: „Jego słuchajcie” (Mt 17, 5). Pierw-
sza wskazówka jest więc bardzo wyraźna: słuchać Jezusa. 
Wielki Post jest czasem łaski na ile słuchamy Tego, który do nas 
mówi. A jak do nas przemawia? Przede wszystkim w Słowie Bo-
żym, które Kościół ofiarowuje nam w liturgii: nie pozwólmy, by 
padło ono w pustkę. Jeśli nie zawsze możemy uczestniczyć we 
Mszy Świętej, czytajmy czytania biblijne dzień po dniu, także z 
pomocą internetu. Oprócz Pisma Świętego, Pan przemawia do 
nas w braciach i siostrach, zwłaszcza w obliczach i historiach 
tych, którzy potrzebują pomocy. Ale chciałbym też dodać inny 
aspekt, bardzo ważny w procesie synodalnym: słuchanie Chry-
stusa dokonuje się także przez słuchanie naszych braci i sióstr 
w Kościele, przez to wzajemne słuchanie, które w niektórych fa-
zach jest głównym celem, ale które zawsze pozostaje niezbędne 
w metodzie i stylu Kościoła synodalnego. 
 
Słysząc głos Ojca, „uczniowie, upadli na twarz i bardzo się zlękli. 
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie 
lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko sa-
mego Jezusa” (Mt 17, 6-8). Oto drugie wskazanie na ten Wielki 
Post: nie chronić się w religijności składającej się z nadzwyczaj-
nych wydarzeń, z sugestywnych doświadczeń, w obawie przed 
stawieniem czoła rzeczywistości z jej codziennymi zmaganiami, 
jej trudnościami i sprzecznościami. Światło, które Jezus ukazuje 
uczniom, jest przedsmakiem chwały paschalnej i ku niej trzeba 
zmierzać, idąc za „Nim samym”. Wielki Post jest ukierunkowany 
na Paschę: „rekolekcje” nie są celem samym w sobie, ale przy-
gotowują nas do przeżywania męki i krzyża z wiarą, nadzieją i 
miłością, aby dotrzeć do zmartwychwstania. Także proces syno-
dalny nie powinien nas łudzić, że dotarliśmy do celu, gdy Bóg 
daje nam łaskę niektórych mocnych doświadczeń komunii. 
Także i tam Pan powtarza nam: „Wstańcie i nie lękajcie się”. 
Zejdźmy na równinę i niech łaska, której doświadczyliśmy, pod-
trzymuje nas w byciu budowniczymi synodalności w zwyczajnym 
życiu naszych wspólnot. 
 
Drodzy bracia i siostry, niech Duch Święty ożywia nas w tym 
Wielkim Poście w naszym wchodzeniu na górę z Jezusem, by 
doświadczyć Jego Boskiego blasku i w ten sposób, umocnieni w 
wierze, abyśmy mogli podążać drogą razem z nim, który jest 
chwałą swego ludu i światłem pogan. 
 
Rzym, u św. Jana na Lateranie, 25 stycznia 2023 r., w święto 
Nawrócenia św. Pawła Apostoła. 

Franciszek 
tłum o. Stanisław Tasiemski OP                                       Za: KAI    
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  Wiadomości zagraniczne  
 
 

 

 
 

PAPIEŻ FRANCISZEK DO AFRYKAŃSKICH JEZUITÓW 

 
 

 

 

Konflikty, okrucieństwo przemocy, 
ochrona środowiska naturalnego, zło w 
Kościele, nadzieje związane z afrykań-
skim kontynentem – to niektóre z tema-
tów poruszonych przez papieża Fran-
ciszka podczas spotkań, które odbył 2 lu-
tego z 82 jezuitami w Demokratycznej 
Republice Konga (DRK) i 4 lutego z 11 w 
Sudanie Południowym, spotkań, które 
stały się stałymi punktami w programie 
jego podróży apostolskich. Obie roz-
mowy zostały opublikowane w czasopi-
śmie Towarzystwa Jezusowego „La 
Civiltà Cattolica” pod redakcją jego dyrek-
tora o. Antonio Spadaro. 
 
2 lutego 82 jezuitów pracujących w DRK, 
na czele z prowincjałem o. Rigobertem 
Kyungu, spotkało się z Ojcem Świętym w 
nuncjaturze apostolskiej w Kinszasie. 
Wśród nich był także jezuita Donat Bafu-
idinsoni, biskup Inongo. Podczas roz-
mowy wiele uwagi poświęcono kwestii 
misji pojednania i sprawiedliwości – jed-
nej z głównych preferowanych przez To-
warzystwo Jezusowe. „Tutaj temat kon-
fliktu, walki między frakcjami, jest silny. 
Ale otwórzmy oczy na świat: cały świat 
jest w stanie wojny!”, powiedział papież, 
przypominając konflikty w Syrii, Jemenie, 
Mjanmie, Ameryce Łacińskiej, w Ukrai-
nie. „Czy ludzkość będzie miała odwagę, 
siłę lub nawet możliwość, by zawrócić z 

tej drogi?” – pytał Franciszek i dodał: 
„Idzie dalej, dalej w kierunku przepaści. 
Nie wiem: to jest pytanie, które sam sobie 
zadaję. Przykro mi to mówić, ale jestem 
trochę pesymistą” – powiedział. 
 
„Dziś naprawdę wydaje się, że głównym 
problemem jest produkcja broni. Na świe-
cie wciąż jest tyle głodu, a my wciąż pro-
dukujemy broń. Trudno jest odwrócić się 
od tej katastrofy. I nie mówmy o broni ato-
mowej! Nadal wierzę w dzieło perswazji. 
My, chrześcijanie, musimy się dużo mo-
dlić: «Panie, zmiłuj się nad nami!»” – po-
wiedział papież podczas spotkania z kon-
gijskimi jezuitami. Przywołał on też świa-
dectwa ofiar przemocy. „Szczególnie 
uderza mnie okrucieństwo. Wiadomości 
docierające z wojen na świecie mówią 
nam o okrucieństwie, które nawet trudno 
sobie wyobrazić. Ludzie nie tylko zabi-
jają, ale robią to okrutnie. To jest dla mnie 
coś nowego. To daje mi do myślenia. Na-
wet wiadomości z Ukrainy mówią nam o 
okrucieństwie. A tutaj w Kongo słyszeli-
śmy to z bezpośrednich świadectw ofiar” 
– powiedział Franciszek. Z kolei na spo-
tkaniu z jezuitami z Sudanu Południo-
wego powiedział: „Dzisiaj mamy też po-
gańską kulturę wojny, gdzie liczy się, ile 
masz broni. To wszystko są formy pogań-
stwa”. 
 

Franciszek w ogóle odniósł się do panu-
jącej obecnie „kultury pogańskiej”. – Mój 
lęk dotyczy jednak bardzo powszechnej 
kultury pogańskiej. Dziś coraz bardziej li-
czą się wartości pogańskie: pieniądze, 
reputacja, władza. Musimy mieć świado-
mość, że świat porusza się w kulturze po-
gańskiej, która ma swoich idoli i bogów. 
Pieniądze, władza i sława to rzeczy, które 
św. Ignacy wskazuje w swoich „Ćwicze-
niach duchowych” jako grzechy podsta-
wowe. Wybór ubóstwa przez św. Igna-
cego – do tego stopnia, że profesi skła-
dają specjalne śluby – jest wyborem 
przeciwko pogaństwu, przeciwko bogu 
pieniądza” – powiedział papież. 
 
Odniósł się też do kwestii ochrony środo-
wiska naturalnego, ze wszystkimi jego re-
perkusjami ekonomicznymi, wskazując 
na dorzecze rzeki Kongo, drugiego ob-
szaru po Amazonii będącego „zielonymi 
płucami” naszej planety, zagrożonego 
wylesieniem, zanieczyszczeniem oraz in-
tensywną i nielegalną eksploatacją. Na 
pytanie, czy można by zorganizować sy-
nod na temat tego regionu, jak to miało 
miejsce w przypadku Amazonii, odpowie-
dział, że synodu nie będzie, ale z pewno-
ścią byłoby dobrze, gdyby Konferencja 
Biskupów DRK podjęła zobowiązanie sy-
nodalne na poziomie lokalnym, właśnie 
dlatego, że równowaga planetarna zależy 
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również od zdrowego środowiska natural-
nego Konga. 
 
Franciszek nawiązał także do obrazu Ko-
ścioła jako „szpitala polowego”, podkre-
ślając, że jedną z „najbrzydszych rzeczy 
w Kościele jest autorytaryzm”, „zwiercia-
dło społeczeństwa zranionego przez 
światowość i zepsucie”. I dodał: „Spójrz-
cie na świętych! Leczyć, zajmować się ra-
nami, którymi żyje świat! Służcie ludziom! 

Słowo «służyć» jest bardzo ignacjańskie. 
«We wszystkim kochaj i służ» to igna-
cjańskie motto. Chcę Kościoła służby”. 
 
W rozmowie papież nawiązał także do 
2025 roku, kiedy to przypadnie 1700. 
rocznica pierwszego Soboru Nicejskiego. 
Przypomniał, że trwają przygotowania z 
patriarchą Bartłomiejem, aby obchodzić 
ją „jak bracia”, w nadziei na osiągnięcie 
porozumienia, co do daty Wielkanocy. Po 

raz kolejny poruszył też temat rezygnacji 
z urzędu papieskiego i zaznaczył, że nie 
sądzi, by rezygnacja papieży stała się 
czymś normalnym: „Benedykt miał od-
wagę to zrobić, bo nie miał ochoty na dal-
sze działania ze względu na swoje zdro-
wie. Na razie nie ma tego w moim progra-
mie. Uważam, że posługa papieża jest ad 
vitam. Nie widzę powodu, dla którego 
miałoby tak nie być”. 

   Za: www.vaticannews.va
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PRZEŁOŻONY SALEZJANÓW ODWIEDZIŁ POPRAWCZAK, 

GDZIE POSŁUGIWAŁ KS. BOSKO 
 

W 125 lat od śmierci św. Jana Bosko przełożony generalny sa-
lezjanów spotkał się z młodymi z zakładu poprawczego w Tury-
nie. Przed laty tę samą placówkę odwiedzał wspomniany święty. 
To właśnie sytuacja młodych osadzonych poruszyła ks. Bosko 
tak, że postanowił tworzyć oratoria służące zaniedbanej mło-
dzieży. 
 

Młodzi z turyńskiego domu poprawczego przyjęli ks. Angela Fer-
nandeza Artime, prezentując spektakl o św. Janie Bosko. Du-
chowny był zaskoczony, jak wiele znali z życia założyciela sale-
zjanów i z jaką ciekawością dopytywali o dalsze szczegóły jego 
biografii. Ks. Artime zapewnił młodych, że wierzy w nich oraz w 
ich możliwości i wie, że pobyt w więzieniu „stanowi tylko moment 
w ich życiu; nie jest całym ich życiem”. 
 
„To jasne, że każdy z tych młodych niesie odpowiedzialność za 
dokonane czyny. Jeden z nich przy wspólnym jedzeniu pizzy po-
wiedział mi: «znajduję się tutaj, bo trafiłem do złego miejsca, po-
śród złych ludzi, ale nie chcę więcej, żeby moje życie było takie». 

Przypomniałem im słowa ks. Bosko, że w sercu każdego mło-
dego, nawet w najgorszej sytuacji, istnieje ziarno dobra. Inny z 
nich powiedział: «jaki sens ma mój pobyt tutaj?».  
 

 
 
Odpowiedziałem mu: «mówię ci szczerze, z serca. Myślisz: ‘to 
niczemu nie służy’. Ja ci mówię, że gdybyś miał być tutaj na zaw-
sze, to nie miałoby to najmniejszego sensu. Wiesz jednak, że za 
dwa, trzy miesiące znajdziesz się gdzie indziej. Ten pobyt służy 
więc, żebyś sobie powiedział: ‘nie mogę nigdy tutaj wrócić’»“ – 
powiedział przełożony generalny salezjanów. 

Za: www.vaticannews.va

________________________________________________________________________________________________________ 
 

POLSKA ZAKONNICA ODZNACZONA 
PRZEZ PREZYDENTA LITWY 

 

16 lutego, z okazji Dnia Odrodzenia Pań-
stwa, prezydent Litwy Gitanas Nausėda 
tradycyjnie wręczył odznaczenia pań-
stwowe za zasługi dla Litwy i rozsławianie 
jej imienia w świecie. Wśród odznaczo-
nych jest polska zakonnica Michaela 
Rak, założycielka i dyrektor pierwszego 
stacjonarnego hospicjum na Litwie. Sio-
stra odebrała dziś z rąk prezydenta Krzyż 
Kawalerski Orderu Wielkiego Księcia Li-
tewskiego Giedymina. 
 
Siostra Michaela Rak ze Zgromadzenia 
Jezusa Miłosiernego mieszka w Wilnie od 
2008 r. Jest założycielką pierwszego ho-
spicjum na Litwie. Wcześniej była współ-
założycielką hospicjum w Gorzowie Wiel-
kopolskim. Zorganizowania hospicjum w 
Wilnie podjęła się na prośbę arcybiskupa 
wileńskiego Audrysa Bačkisa. 
 
Inauguracja działalności hospicjum im. bł. 
ks. Michała Sopoćki nastąpiła 11 lutego 

2009. Mieści się ono w budynku należą-
cym niegdyś do Kościoła katolickiego 
przy ul. Rasu 4. Miejsce na wileńskie ho-
spicjum wybrano wyjątkowe: przed wojną 
mieszkał tu ks. Michał Sopoćko, spowied-
nik siostry Faustyny i założyciel Zgroma-
dzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Tutaj 
także znajdowała się pracownia malarza 
Eugeniusza Kazimirowskiego, który pod 
okiem św. s. Faustyny malował obraz Je-
zusa Miłosiernego. Ze względu na histo-
ryczne miejsce hospicjum nadano imię bł. 
Michała Sopoćki. 
 

 
 
Odzyskany budynek wymagał remontu i 
przebudowy, by można było przyjmować 

pacjentów, ale już w trakcie remontu roz-
poczęło działalność hospicjum domowe, 
a w 2012 stacjonarne. Trzy lata temu, 15 
lutego 2020 r., został poświęcony i 
otwarty dział dziecięcy hospicjum. Data 
15 lutego jest ważna dla wspólnoty pla-
cówki i sióstr ze Zgromadzenia Jezusa 
Miłosiernego – przypada wtedy litur-
giczne wspomnienie. ks. Michała Sopoćki 
oraz dzień imienin św. s. Faustyny Ko-
walskiej. 
 
Hospicjum prowadzi opiekę nad chorymi 
w zależności od stanu ich zdrowia: w 
domu pacjenta – hospicjum domowe, lub 
w hospicjum stacjonarnym. Pomoc udzie-
lana jest bezpłatnie niezależnie od naro-
dowości i wyznania. Placówka prowadzi 
też wsparcie dla rodzin pacjentów, za-
równo w ostatnim okresie życia chorego, 
jak również w okresie żałoby. Wsparcie 
dla rodzin obejmuje pomoc m.in. praw-
nika, psychologa, terapeuty, osób du-
chownych, wolontariuszy. Pomoc udzie-
lana rodzinom chorych jest także bez-
płatna. 
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Za swoją pracę s. Michaela została wy-
różniona wieloma odznaczeniami przez 
władze Litwy: w 2014 r. otrzymała statu-
etkę św. Krzysztofa w kategorii: „Anioł Mi-
łosierdzia nad Wilnem”, a w 2018 roku – 
nagrodę „Chluba Litwy” z okazji Dnia Od-

rodzenia Niepodległości Litwy. W tym sa-
mym roku z rąk prezydenta RP Andrzeja 
Dudy odebrała Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski. 
 
Wśród odznaczonych dzisiaj przez prezy-
denta Gitanasa Nausėdę jest także inny 

Polak, policjant z Wilna, Stanisław Sie-
maszko, który 14 listopada 2022 roku 
uratował porażonego prądem nastolatka 
i przybyłego na miejsce zdarzenia me-
dyka. Został on odznaczony Krzyżem za 
Ratowanie Ginących.                   Za: KAI 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

KAPUCYŃSKI KARDYNAŁ PRZEWODNICZĄCYM 
EPISKOPATU  AFRYKI 

 

Arcybiskup Kinszasy, kardynał Frydolin Ambongo OFM Cap zo-
stał przewodniczącym Zgromadzenia Plenarnego Episkopatu 
Afryki i Madagaskaru (SECAM). Decyzję w tej sprawie podjęto 
podczas obrad Komitetu Stałego SECAM w Akrze w Ghanie. 
 
Purpurat z Demokratycznej Republiki Konga zastąpi zmarłego 
27 grudnia kard. Richarda Kuuia Baawobra. Natomiast pierw-
szym wiceprzewodniczącym tego gremium został biskup diece-
zji Xai-Xai w Mozambiku, Lucio Andrice Muandula, drugim wice-
przewodniczącym biskup Yola w Nigerii, Stephen Dami Mamza. 
Skarbnikiem ponownie wybrano biskupa diecezji Keta – Akatsi 
w Ghanie, Gabriela Edoe Kumordji. 
 
Zgromadzenie Plenarne Episkopatu Afryki i Madagaskaru 
(SECAM) jest instytucją zrodzoną (podobnie jak inne kontynen-
talne zgromadzenia biskupów) z Soboru Watykańskiego II, a 
utworzył je formalnie podczas swojej wizyty w stolicy Ugandy– 
Kampali św. w lipcu 1969 roku Paweł VI. Uzgodniono, że sie-

dziba / Sekretariat SECAM zostanie utworzony w Akrze, w Gha-
nie. Istnieją trzy oficjalne języki SECAM, a mianowicie: angielski, 
francuski i portugalski.  
 

 
Za: KAI 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

WIZYTACJA GENERALNA 
PAULINÓW W USA 

 

W dniach 9-28 stycznia 2023 r., w Pro-
wincji Amerykańskiej Zakonu Świętego 
Pawła Pierwszego Pustelnika, przepro-
wadzona została, przeprowadzona przez 
O. Generała Arnolda Chrapkowskiego 
oraz O. Wikariusza Generalnego Michała 
Lukoszka wizytacja kanoniczna. 
 
O. Generał wraz z Wikariuszem General-
nym odwiedzili najpierw nasze klasztory 
w Riverhead oraz Nowym Jorku. Następ-
nie O. Generał wraz z całą Wspólnotą 
Klasztoru w Amerykańskiej Częstocho-
wie świętował Uroczystość św. Pawła 
Pierwszego Pustelnika, głównego pa-
trona Zakonu Paulinów, oraz Święto 

Matki Bożej Patronki Pustelników. Była to 
również okazja do spotkania z całą Pro-
wincją w ramach kontynuowanych od 
kilku lat Spotkań Amerykańskiej Prowincji 
Paulinów. 
  

 
 
W ramach tego Spotkania odnowiliśmy 
śluby zakonne i nasze zawierzenie Maryi. 
Była to okazja do wspólnej modlitwy i 
spotkań, ale również Formacji Stałej we-
dług zaleceń Konferencji Przełożonych 
Wyższych w Stanach Zjednoczonych. 
Formacja ta dotyczyła przypomnienia o 
wymaganiach, które podejmujemy jako 

Kościół w celu zapobiegania nadużyciom 
wobec osób którym posługujemy. Konfe-
rencję na ten temat wygłosił ks. Frank Do-
nio pallotyn Dyrektor Wykonawczy Kon-
ferencji Wyższych Przełożonych w Sta-
nach Zjednoczonych. Po przeprowadze-
niu wizytacji w Amerykańskiej Często-
chowie, wizytatorzy udali się do naszego 
klasztoru w Kittanning, następnie do Pa-
rafii Bożego Ciała i św. Stanisława BM. w 
Buffalo. Wizytacja zakończyła się odwie-
dzinami w Parafii św. Marka Ewangelisty 
na Florydzie. 
 
Wizytacja stała się okazją do wspólnych 
rozmów i poznania przez wizytatorów wa-
runków pracy duszpasterskiej zwłaszcza 
w kontekście pracy z Polonią, oraz życia 
Wspólnotowego Ojców i Braci na Ziemi 
Amerykańskiej.               Za: www.paulini.pl 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

WŁOSKI MISJONARZ O POWODZI  
W MOZAMBIKU: “ŻYWIOŁ ZABRAŁ WSZYSTKO” 
 
Musieliśmy szybko uciekać, bo gdy nadchodzi duża fala, nie 
można czekać z opuszczeniem domu nie wiadomo ile czasu. Od 
minut, a nie godzin zależy życie. Może uda się coś złapać, ucie-
kając, ale nie zawsze. Mówi się o 30 tysiącach ludzi, którzy stra-
cili dach nad głową. Dotyczy to także tych, których domu nie 
zmiotła fala powodziowa, ale został on zalany i nie można do 

niego wrócić. Silny prąd poniósł rzeczy nie wiadomo dokąd. Tak 
niedawną powódź na południu Mozambiku wspomina w rozmo-
wie z KAI o. Claudio Zuccala ze zgromadzenia Misjonarzy Afryki, 
proboszcz parafii w Boane – mieście dotkniętym tą klęską ży-
wiołową. 
 
Piotr Dziubak (KAI): Jak wygląda sytuacja w Mozambiku po 
powodzi? 

 
O. Claudio Zuccala: Powódź Wysoka woda zalała południową 
część kraju. Dotyczy to stolicy – Maputo i regionu południowego. 
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Powodzie były spowodowane wielkimi opadami deszczu, które 
były może nawet powyżej normy (styczeń i luty obfitują w duże 
opady w tej części świata). Głównymi “sprawcami” są jednak 
dwie rzeki. Jedna z nich to Komati, która płynie do nas z Afryki 
Południowej i przecina południe kraju, wpadając – jak wszystkie 
nasze rzeki – do Oceanu Indyjskiego. Druga – Umbeluzi prze-
pływa przez teren naszej parafii. Problem polega na tym, że rzeki 
te zbierają na początku swego biegu w RPA i w Eswatini (dawne 
Suazi) ogromne ilości wody. Zbudowano na nich tamy, ale one 
nie dają już rady. Miejscowe władze właśnie ze względów bez-
pieczeństwa musiały otworzyć śluzy. Zrzucone ogromne ilości 
wody uruchomiły “proces łańcuchowy”. Tamy w Mozambiku są 
na skraju wytrzymałości. Trzeba też było je otworzyć ze wzglę-
dów bezpieczeństwa. Niestety prąd wody był bardzo silny, pły-
nęły setki metrów sześciennych wody na sekundę. Nasze rzeki i 
kanały nie były w stanie tego przerobić. 
 

KAI: Bardzo dużo ludzi straciło dach nad głową. 
 

– My też jesteśmy częścią tej grupy. Musieliśmy szybko ucieka, 
bo gdy nadchodzi wysoka fala, nie można czekać z opuszcze-
niem domu nie wiadomo ile czasu. Od minut, a nie godzin zależy 
życie. Może uda się coś złapać, uciekając, ale nie zawsze to jest 
możliwe. Mówi się o 30 tysiącach ludzi, którzy stracili dach nad 
głową. Dotyczy to także osób, których domu nie zniszczyła falę 
powodziowa, ale został on zalany i nie można do niego wrócić. 
Silny prąd poniósł rzeczy nie wiadomo dokąd. To nie było stop-
niowe podnoszenie się stanu wody, ale silna fala, która pojawiła 
się bardzo szybko. 
 

 
 
KAI: Czy dotarła do Was pomoc? 
 

– Władze starały się być obecne z pomocą od samego początku. 
Jednakże rozmiary powodzi przewyższyły zdecydowanie możli-
wości działania w kraju, który jak na Afrykę jest dość dobrze wy-
posażony. Ale mamy problem ze wszystkim. Doświadczam tego 
na własnej skórze. Jeden z naszych ojców ociągał się z opusz-
czeniem domu przez kilka minut. Nadeszła ogromna fala. Nie 
mógł już zostawić naszego domu. Musieliśmy czekać ponad 
dobę, żeby go stamtąd zabrać. Gdybyśmy mieli motorówkę z do-
brym silnikiem, można byłoby go uratować od razu. Niestety tu-
tejsze środki techniczne są w dość kiepskim stanie. Nikt nie dba 
o ich dobre utrzymanie. Silnik nie chce odpalić. Gumowe łodzie 
łatwo się dziurawią. Nie można przecież gumową łodzią wypły-
wać na środek “rzeki” w szczytowym momencie fali, gdzie płynie 
wszystko: pnie drzew, zdechłe zwierzęta, fragmenty różnych 
niebezpiecznych urządzeń, samochodów itp. 
 
KAI: Czy prąd był bardzo silny? 

 
– Bardzo. Widzieliśmy w akcji wojskową łódź motorową. Czterej 
marynarze myśleli, że będą w stanie przepłynąć na drugą stronę 
“rzeki”, która się utworzyła. Kiedy znaleźli się na środku, nie byli 
w stanie wrócić do brzegu. Widzieliśmy, jak musieli walczyć. Nie 
ma żartów z takim żywiołem. 

 

W pomoc ludziom, którzy musieli opuścić swoje domy, bardzo 
zaangażowały się Caritas, osoby prywatne. Powstał łańcuch so-
lidarności. Pierwszego dnia byliśmy całkowicie odcięci od 
świata. Cały dystrykt Boane – 35 km od stolicy kraju Maputo – 
zamieszkuje prawie 100 tysięcy ludzi. Nie mogliśmy się nigdzie 
wydostać. Wszystkie drogi były zalane. 
 
KAI: Każda taka powódź rodzi zagrożenia sanitarne. 

 
– Paradoksalnie mamy bardzo dużo wody z opadów deszczu. Z 
kranów niestety nie leci nawet kropla wody pitnej od ubiegłej so-
boty [11 lutego]. Stacja uzdatniania wody, która oprócz naszego 
Boane, obsługuje również Maputo, została zamknięta z powodu 
zalania wodą z rzeki. Duża część stolicy i inne miasta w pobliżu, 
tj. kilka milionów ludzi, są pozbawione wody pitnej. To robi się 
coraz bardziej skomplikowane. Ludzie, żeby ugasić pragnienie, 
piją wodę, jaką mają pod ręką. Rozwolnienie to najmniejsza 
komplikacja w takiej sytuacji. Istnieje niebezpieczeństwo, że wy-
buchnie epidemia cholery. Jest bardzo ciepło. U nas jest lato. 
Materiały organiczne psują się i gniją bardzo szybko. 
 
KAI: Życie zatrzymało się. 

 
– W dalszym ciągu jesteśmy w stanie pogotowia. Szkoły są za-
mknięte, ale kościoły są otwarte. Utworzono w nich punkty przy-
jęć dla potrzebujących pomocy. Tam rozdawana jest też żyw-
ność. Na szczęście świątynie zbudowano w wyższych miejscach 
i nie zostały zalane. Gdyby tam dotarła woda, to by oznaczało, 
że zaczął się potop świata. 
 
KAI: Czy dużo jest osób zaginionych? 

 
– W naszej okolicy są przede wszystkim osoby, które straciły 
dom i wszystkie swoje rzeczy, ale żyją. Trudno było uratować 
chorych, którymi opiekowano się w domach. Wiele z tych osób 
przebywało na deszczu, bo nie było ich dokąd przenieść. W szpi-
talach nie było miejsc i brakowało lekarstw. Zginęło bardzo mało 
osób. Na razie mówi się o 10 ofiarach śmiertelnych. Biorąc pod 
uwagę rozmiary powodzi, wydaje się to niewiarygodne. Boimy 
się o tysiące osób, które straciły domy i nie mają niczego. Wi-
działem ludzi, którzy uciekli z domu w bieliźnie i od kilku dni są 
tylko w takim stroju. Nie można prać ubrań, ponieważ nie ma 
wody. Robienie prania w wodzie z rzeki, w której jest wszystko, 
nie jest dobrym pomysłem. 
 
KAI: Pola uprawne zostały bardzo zniszczone. 

 
– Nasz rejon jest zwykle bardzo zielony. Tu jest bardzo żyzna 
ziemia. Z naszej okolicy pochodzi większość produktów rolnych, 
które Mozambik eksportuje. Niestety całe pola są ciągle pod 
wodą. Ludzie potracili całe stada krów, świń, owiec. Rzeka za-
brało wszystko. 
 
KAI: Trudno będzie odbudować zniszczenia. 

 
– Jest mi już trochę trudno być kowbojem Pana Boga. Nawet 
gdy człowiek się stara, to nie daje rady (śmiech). Trochę energii 
jeszcze jest. Dam przykład. Zamieszkaliśmy rok temu w opusz-
czonym budynku zakonnym. Przez rok sami go remontowali-
śmy, żeby go choć trochę naprawić, żeby był dla nas domem. 
Wyglądał strasznie, jak dom bandytów. Teraz, po roku pracy, 
nakładów, widzieliśmy, jak w kilka minut rzeka zniszczyła go 
kompletnie. Mamy wiarę. Pan Bóg istnieje. Wieczorem kładziesz 
się spać i mówisz, jak Hiob: Pan dał i Pan zabrał. Błogosławmy 
Panu. Po ludzku trudno to jednak ogarnąć. Przynajmniej mnie. 
Może inni są w tym lepsi.                                                Za: KAI 

http://www.jezuici.pl/
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DOMINIKANIE Z WIEDNIA  
PRZYPOMNĄ KAZANIA  

Z OŚMIU STULECI 
 
Z ciekawą inicjatywą wyszli do wiernych 
ojcowie dominikanie w Wiedniu. W okre-
sie Wielkiego Postu, w ramach inicjatywy 
„Old but Gold” (Stare ale złote) młodzi za-
konnicy postanowili przypomnieć kazania 
głoszone z ambon przez dominikanów na 
przestrzeni ośmiu stuleci.  
 
Teksty kazań będą czytane z ambony w 
sześć kolejnych niedziel, począwszy od 
26 lutego do Niedzieli Palmowej w sto-
łecznym kościele St. Maria Rotunda. Od-
czytanie z ambony każdego kazania (nie-
które skrócone do ok. 20 minut) poprze-
dzi krótkie wprowadzenie oraz informacja 
o autorze. 
 
W porządku chronologicznym zostaną 
przypomnieni znani przedstawiciele Za-
konu Kaznodziejskiego: następca św. 
Jacka o. Jordan z Saksonii (1190-1237) i 
jego kazanie na Wielki Post z roku jego 
śmierci 1237, następnie 4 marca mistyk 

o. Johannes Tauler (1301-1361), który w 
1361 roku głosił: „Jarzmo moje jest słod-
kie, a moje brzemię lekkie”.  
 

 
Kościół dominikanów w Wiedniu 

 
Z kolei 11 marca przypomniany zostanie 
o. Girolamo Savonarola (1452-1498) eks-
komunikowany przez papieża Aleksan-
dra VI w 1497 r. jako „heretyk, schizmatyk 

i gardzący Stolicą Apostolską”. Był znany 
z tego , że w swoim krytykowaniu ziem-
skich próżności nie przebierał w słowach, 
stąd też nie zawsze otaczano go sympa-
tią Przytoczone zostaną jego wypowiedzi 
o miłości niebiańskiej i ziemskiej. 
 
Pozostali trzej dominikańscy kazno-
dzieje, których kazania wybrzmią u wie-
deńskich dominikanów, to żyjący w XVIII 
wieku o. Cyrill Riga (1689-1758), francu-
ski prowincjał o. Henri Lacordaire (1802-
1861), przez krótki przedstawiciel ludowy 
w paryskim Zgromadzeniu Narodowym w 
1848 roku, i o. Diego Goetz , zmarły w 
Wiedniu w 1980 roku. Po każdym z sze-
ściu kazań będzie okazja do wymiany 
myśli i dyskusji merytorycznej z domini-
kanami w sali klasztornej. 
 
„Ponieważ prezentowane przez nas ka-
zania są historyczne, jesteśmy ciekawi 
reakcji w zakresie stylu kazania, doboru 
słów i treści” – wyjaśnił w rozmowie z au-
striacką agencją katolicką Kathpress 
współinicjator projektu o. Dominicus Ma-
ria Armbruster. Dominikanie mają na-
dzieję, „że myśl jakie się odnajduje w wie-
lowiekowych kazaniach, będą wzbogace-
niem dla ludzi także i dzisiaj”.      Za: KAI

 
 
 

 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

 
 

 
 

 

U BERNARDYNÓW 
PRZYGOTOWANIA DO 

KAPITUŁY PROWINCJALNEJ 
 
Dokładnie za dwa miesiące rozpocz-
niemy w Kalwarii Zebrzydowskiej Kapi-
tułę Prowincjalną, która odbywa się co 
trzy lata. 
 

 
 
W dniach 17-22 kwietnia 2023 r. udział w 
tym wydarzeniu weźmie 40 braci kapitul-
nych – czyli przedstawicieli wszystkich 
braci, na czele z Wizytatorem General-
nym, o. Alanem Brzyskim z Prowincji św. 
Jadwigi. Poza nimi zostało zaproszonych 
8 braci w charakterze doradczym. Ha-
słem Kapituły są słowa: ,,Sanctum Evan-
gelium observare. Nasze życie Regułą 
Zakonu Braci Mniejszych w 800-lecie jej 
zatwierdzenia”. 
 

W trakcie kapituły zostanie wybrany pro-
wincjał oraz nowy zarząd Prowincji. Jed-
nak to nie jest jedyny cel tego spotkania. 
Główną rolą kapituł jest weryfikacja na-
szego życia zakonnego w charyzmacie 
franciszkańskim. Dlatego też wspólna 
modlitwa, rozmowa i wzajemne słuchanie 
stają się drogą do rozwoju i korekty życia. 
 
Od sierpnia zeszłego roku do połowy 
obecnego miesiąca trwała wizytacja Wi-
zytatora Generalnego, o. Alana. W tym 
czasie dotarł on do wszystkich klasztorów 
i miejsc, gdzie są i posługują nasi bracia, 
aby wsłuchać się w ich głos, dostrzec 
różne blaski i cienie naszej codzienności. 
To też weryfikacja naszego wspólnoto-
wego życia, pracy duszpasterskiej, spraw 
administracyjnych i materialnych naszych 
klasztorów. W powszechnym, tajnym gło-
sowaniu w czasie wizytacji bracia odda-
wali swe głosy, aby dokonać wyboru 
braci kapitulnych i ministra prowincjal-
nego. 
Kapitułę już od roku powierzamy Bogu, 
prosząc o światło Ducha Świętego. Bra-
cia podjęli w tej intencji sztafetę codzien-
nej adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Was również prosimy o modlitwę za nas.  

Za: www.bernardyni.pl  
 

“UŚMIECH MARYI” 
FILM O HISTORII OBLATÓW 

 

 
 
“Uśmiech Maryi” w reżyserii Grzegorza 
Karbowskiego będzie można zobaczyć z  
okazji oblackiego święta oraz przy okazji 
zmiany administracji Polskiej Prowincji – 
17 lutego o godzinie 20.00 będzie można 
zobaczyć film w reżyserii Grzegorza Kar-
bowskiego – „Uśmiech Maryi”.  
Tytuł nawiązuje do doświadczenia św. 
Eugeniusza w momencie, kiedy młode 
Zgromadzenie doświadczało poważnego 
kryzysu. Produkcja ukazuje charyzmat 
oblacki oraz nasze zaangażowanie jako 
misjonarzy Polskiej Prowincji. Premie-
rowy pokaz odbędzie się na oblaci.pl – 
oficjalnej witrynie Polskiej Prowincji Mi-
sjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 

Za: www.oblaci.pl  
  

 

http://www.diecezja.pl/
http://www.bernardyni.pl/
http://www.oblaci.pl/


14-20 lutego 2023             Biuletyn Tygodniowy CiZ                                      07/2023 (730)  

 15 

 
 

 
 
 

 

Witryna tygodnia 
 
 

 

 

BIOETYKA W KONFESJONALE. VADEMECUM DLA DUSZPASTERZY I SPOWIEDNIKÓW 
 

Wydawnictwo Redemptorystów Homo 
Dei prezentuje nową książkę: „Bioetyka w 
konfesjonale. Vademecum dla duszpa-
sterzy i spowiedników” autorstwa o. prof. 
Edmunda Kowalskiego CSsR. 
 
W kręgu problemów dotyczących życia 
ludzkiego refleksja antropologów, ety-
ków, filozofów i teologów była od zaw-
sze obecna i bardzo uważna ze względu 
na przyrodzoną i niezbywalną godność 
osoby ludzkiej oraz jej indywidualnego, 
osobowego życia. Kto podejmuje dysku-
sję na temat życia, szczególnie nad jego 
„początkiem” i „końcem”, staje w obliczu 
wyzwań bardzo specyficznych i nieraz 
całkowicie nowych, zależnych od współ-
czesnego szybkiego rozwoju technologii 
biomedycznych.  

Wyzwania te coraz częściej musi podej-
mować także spowiednik, stąd potrze-
buje konkretnej wiedzy i dobrego zrozu-
mienia zarówno tych kwestii, jak i aktual-
nych wytycznych Magisterium Kościoła w 
sprawach takich jak aborcja, in vitro, ho-
moseksualizm, transseksualizm, pedofi-
lia itp. 
 
Temu właśnie służy niniejsze vademe-
cum, wzbogacone dodatkowo o wska-
zówki dotyczące posługi w konfesjonale 
według patrona spowiedników i morali-
stów św. Alfonsa Marii de Liguoriego, głę-
boko przekonanego, że jej podstawowym 
elementem jest miłosierdzie. 

Za: www.redemptor.pl  

 
  

http://www.redemptor.pl/
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Odeszli do Pana 
 

 

 
 

ŚP. O. KAZIMIERZ PIOTROWSKI CSsR (1964 – 2023) 
 
 

W niedzielę, 19 lutego 2023 r. w Tarno-
wie w wieku 59 lat zmarł o. Kazimierz Pio-
trowski CSsR. W Zgromadzeniu Re-
demptorystów przeżył 37 lat, a w kapłań-
stwie 32 lata. Wieczny odpoczynek racz 
mu dać, Panie… 
 
Msza św. pogrzebowa odbędzie się we 
wtorek 21 lutego 2023 r. o godz. 12.30 w 
sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. 
Pół godziny wcześniej wprowadzenie 
ciała i różaniec. 
 
O. Kazimierz Piotrowski urodził się 2 lu-
tego 1964 roku roku w Jastrzębi (diecezja 
tarnowska) z rodziców Zdzisława i He-
leny zd. Jurkiewicz. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej w rodzinnej miejsco-
wości, uczęszczał do Liceum Ogólno-
kształcącego im. H. Sienkiewicza w Bo-
bowej. Redemptorystów poznał podczas 
misji parafialnych, które w jego rodzinnej 
parafii prowadzili ojcowie Stanisław 
Szczurek i Alfons Mazur. W 1983 roku 
został przyjęty do Zgromadzenia Re-
demptorystów. 
 
Po odbyciu nowicjatu w Lubaszowej, 
pierwsze śluby zakonne złożył 2 lutego 
1986 roku, zaś śluby wieczyste złożył 15 
sierpnia 1990 roku w Tuchowie. Święce-
nia prezbiteratu przyjął 25 maja 1991 
roku w Tuchowie z rąk ks. bpa Józefa Ży-
cińskiego. 
 

 
 
Tuż po święceniach pracował jako dusz-
pasterz w Mierzynie. W 1993 roku został 
skierowany do posługi w Drohobyczu 
(Ukraina), gdzie był m.in. redaktorem na-
czelnym diecezjalnego kwartalnika „Ra-
dość Wiary”. W latach 1998-99 odbywał 
Tirocinium w Krakowie. W latach 1999-
2001 był misjonarzem w Głogowie, a na-
stępnie został mianowany „animatorem 
życia duchowego i wspólnotowego re-

demptorystów mieszkających w Lubli-
nie”, gdzie zajmował się przede wszyst-
kim budową nowego ośrodka, jak rów-
nież odbył specjalistyczne studia pody-
plomowe z zakresu rachunkowości i fi-
nansów. 
 
W latach 2004-05 pracował jako misjo-
narz w Skarżysku-Kamiennej, skąd zo-
stał przeniesiony do domu prowincjal-
nego w Warszawie, by podjąć zadania 
wiceekonoma Prowincji. W 2005 roku 
ukończył studia z historii Kościoła na Pa-
pieskiej Akademii Teologicznej w Krako-
wie. W latach 2011-19 pełnił urząd eko-
noma Prowincji Warszawskiej Redemp-
torystów. Po zakończeniu misji ekonoma 
został przeniesiony do Tuchowa, gdzie 
na miarę swoich możliwości angażował 
się w apostolstwo tamtejszej wspólnoty. 
 
Przez wiele lat był przewodniczącym pro-
wincjalnego Sekretariatu Misji Zagranicz-
nych, a także Komisji Liturgicznej. Jego 
staraniem w ostatnich latach ukazywały 
się m.in. kolejne tomy „Monumenta 
Hofbaueriana” zbierające naukowe od-
krycia dotyczące św. Klemensa Hofbau-
era. Był wielkim czcicielem Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i propagatorem Jej 
kultu. 
 
Od wielu lat dzielnie znosił trud choroby. 
Zmarł 19 lutego 2023 r. w Tarnowie. 

Za: www.redemptor.pl  

 
ŚP. ABP WILHELM JÓZEF KURTZ SVD (1935 – 2023) 

 
 

Abp Wilhelm Józef Kurtz – polski misjo-
narz werbista, emerytowany zwierzchnik 
archidiecezji Madang zmarł wczoraj w 
Papui Nowej Gwinei. Miał 88 lat. 
 
Pochodził z Kępy koło Opola. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1962 z rąk biskupa 
Józefa Drzazgi. W Polsce pracował 
krótko w Bytomiu i Górnej Grupie. Potem 
przez wiele lat był misjonarzem w Papui 
Nowej Gwinei. Znany był m.in. z tego, że 
dzięki swemu talentowi plastycznemu 
sam ozdabiał ściany misyjnych świątyń. 
 
– Do Papui Nowej Gwinei przyjechałem 
po ukończonym kursie angielskiego w 
Australii w 1967 roku jako misjonarz wer-
bista. Przez przełożonych zostałem prze-
znaczony do górskiej diecezji w prowincji 
Simbu, gdzie ludzie żyli jeszcze na bar-
dzo niskim poziomie. Kontakt ze światem 

zewnętrznym nawiązali dopiero w 1933 
roku, dotąd żyjąc w izolacji na poziomie 
epoki kamiennej – wspominał. 
 
Od 1982 do 1999 r. był biskupem diece-
zjalny Kundiawy. 
– W herbie biskupim umieściłem trzy po-
łamane strzały przecięte krzyżem – jako 
znak pojednania skłóconych szczepów, 
zgodnie z głównym programem diecezji – 
pisał. 
 
W 1999 został mianowany koadiutorem 
archidiecezji Madang. W lipcu 2001 w 
pełni objął w niej rządy jako arcybiskup. 
 
– Nadmorskie terytorium Archidiecezji 
Madang jest czterokrotnie większe od 
Kundiawy. Wyjazd w teren np. by dotrzeć 
do odległych stacji na bierzmowanie, 

trwa nieraz kilka dni (samochodem, ło-
dzią i często pieszo, bo drogi są coraz 
gorsze) – wspominał. W 2010 r. odszedł 
na emeryturę. 

 
 
Wilhelm Józef Kurtz SVD urodził się 28 
maja 1935 roku w Kępie na 
Opolszczyźnie. Miał dwóch braci i 
siostrę. Ojciec był murarzem, a matka 
zajmowała się domem. Rodzina 
posiadała również niewielkie 
gospodarstwo rolne. 
 
Wychowywał się w bardzo religijnej i 
muzykalnej rodzinie katolickiej. Od 
najmłodszych lat uczono dzieci 
przestrzegania wiary i tradycji katolickiej, 
a dom rodzinny zawsze był pełen muzyki. 
Każdy w rodzinie potrafił dobrze śpiewać 
i grać na jakimś instrumencie 

http://www.redemptor.pl/
https://www.gornagrupa.werbisci.pl/neoprezbiterzy/1962_rok/1962_kurtz_wilhelm.html
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muzycznym. Młody Wilhelm grał na 
gitarze. 
 
Mimo, że kościół parafialny był oddalony 
od wioski o ponad 2 km, Wilhelm 
regularnie uczęszczał na Mszę świętą i 
cotygodniowe lekcje religii w kościele. 
 
W 1949 roku, wieku 14 lat, rozpoczął 
naukę w werbistowskim Niższym 
Seminarium Duchownym w Nysie. Jak 
sam mówił, zawsze czuł w sercu 
powołanie, aby zostać misjonarzem. 
Krótko potem placówka została 
zamknięta przez władzę komunistyczne, 
więc zarząd polskiej prowincji SVD 
postanowił zabrać chłopców do 
Pieniężna i otworzyć tam niższe 
seminarium. 
 
W 1952 roku Wilhelm ukończył niższe 
seminarium i 8 września rozpoczął 
nowicjat. Dwa lata później, 8 września 
1954 roku, złożył pierwsze śluby zakonne 
i rozpoczął studia filozoficzno-
teologiczne przygotowujące do 
kapłaństwa. Co ciekawe, data 8 września 
pojawi się w jego życiorysie jeszcze raz, 
wyznaczając kolejny milowy krok w życiu 
misyjnym. 
 
Lata formacji seminaryjnej Wilhelm 
określił jako najszczęśliwsze chwile 
swojego życia. Jak sam przyznawał, była 
to okazja do rozwinięcia nie tylko 
zdolności duchowych i intelektualnych, 
ale także wydobycia na światło dzienne 
swoich talentów muzycznych i malar-
skich. Wykorzystał je później w życiu 
misyjnym. 
 
Święcenia kapłańskie przyjął 28 stycznia 
1962 roku z rąk sufragana warmińskiego, 
bpa Józefa Drzazgi. Początkowo nie 
pozwolono mu wyjechać z Polski, więc w 
oczekiwaniu na paszport, pracował 
duszpastersko w parafiach w Bytomiu 
oraz Górnej Grupie. Te cztery lata pracy 
duszpasterskiej pozwoliły mu przeżyć 
swoje kapłaństwo w tradycyjnym polskim 
środowisku. 
 
Wreszcie, w 1966 roku, otrzymał 
paszport i wraz z siedmioma innymi 
młodymi werbistami został wysłany do 
Papui Nowej Gwinei. Najpierw odbył 
półroczny kurs języka angielskiego w 
Sydney w Australii. Wtedy właśnie 
Wilhelm i jego koledzy z klasy utworzyli 
grupę śpiewaczą i często byli zapraszani 
do parafii przez lokalną Polonię, aby 
śpiewać dla nich pieśni religijne w języku 
polskim. Zostali nawet zaproszeni do 
studia nagraniowego i nagrali płytę 
winylową. 
 

W 1967 roku przybył wreszcie do Nowej 
Gwinei. Po nauce melanezyjskiego 
języka pidgin w Alexishafen, pierwszym 
zadaniem Wilhelma było założenie parafii 
w miejscowości Mai, która do tej pory 
była tylko placówką parafii Goglme w 
diecezji Goroka. Chociaż był trochę 
zaniepokojony walkami plemiennymi i 
prawie niedostępną drogą do Mai, 
przekonał się, że parafianie byli bardzo 
przyjaźni i chętni do współpracy. 
Pomagali mu w budowie kościoła – cięli 
drewno, dostarczali piasek i kamienie, a 
Wilhelm zapewniał transport innych 
materiałów budowlanych. 
 

 
 
– Życie na tym terenie było bardzo 
prymitywne. Ludzie nawiązali tu kontakt 
ze światem dopiero w 1933 roku – mówił 
w 2009 roku, w wywiadzie dla 
miesięcznika “Misjonarz”. – Żyli, można 
powiedzieć, jak w epoce kamiennej. I na 
takim terenie pobudowaliśmy kościoły, 
szpital, szkoły. A wszystko to było moż-
liwe, bo ci prości ludzie byli cudowni. To 
dzięki ich pomocy i zaangażowaniu 
wszystkie plany stały się rzeczywistością. 
Budowaliśmy nawet mosty, które 
wytyczały drogę do stacji misyjnych i 
skracały drogę, bądź wręcz umożliwiały 
dotarcie do niektórych mieszkańców tych 
terenów.  
 
Wilhelm pozostał w Mai przez trzynaście 
lat. Z pomocą mieszkańców udało mu się 
zbudować stały kościół, trzy szkoły 
gminne i jeden duży ośrodek zdrowia. 
Wykorzystując swój talent, w 
prezbiterium kościoła sam namalował 
obraz Matki Bożej w nowoczesnym 
stylu.  
 
Miał małe sklepiki handlowe, które 
pomagały parafii finansowo. Otrzymywał 
też datki z darowizn lokalnych i 
zagranicznych. Mówił, że jego 
największą satysfakcją w Mai była duża 

liczba katechumenów i dzieci, które mógł 
ochrzcić z pomocą swoich katechetów. 
– Lata spędzone w Mai były jak pobyt w 
wielkiej rodzinie, z życzliwymi, 
współpracującymi i kochającymi ludźmi – 
przyznawał po latach. 
 
W 1980 roku został przeniesiony do 
Koge, jednej ze stacji misyjnych w Simbu 
– prowincji, w której mieszkało prawie 
130 tysięcy katolików. Pracował tam tylko 
2 lata, gdyż 8 stycznia 1982 został 
mianowany biskupem nowoutworzonej 
diecezji Kundiawa, w górzystej środkowej 
części Papui Nowej Gwinei.  
 
Święcenia biskupie otrzymał 8 września 
1982 roku w Mingende. Konsekratorem 
był ordynariusz diecezji Goroka, bp 
Raymond Caesar SVD. 
 
Odpowiedzialność i zadania stojące 
przed pierwszym biskupem nowej 
diecezji były ogromne. Swoje 
posługiwanie w diecezji powierzył Matce 
Bożej. 
– Znowu trzeba było wszystko 
organizować od podstaw, łącznie z kurią 
biskupią i znalezieniem finansów na 
utrzymanie stacji misyjnych, szkół, 
ośrodków katechetycznych itp. – 
wspominał później w wywiadach. – Nikt 
mi nie pokazywał, jak prowadzić biuro 
diecezjalne, jak organizować pracę 
księży. Na początku nie miałem nawet 
sekretarza i sam prowadziłem całą 
korespondencję. W herbie biskupim 
umieściłem trzy połamane strzały 
przecięte krzyżem – jako znak 
pojednania skłóconych szczepów, 
zgodnie z głównym programem diecezji. 
Dzięki pomocy finansowej zagranicznych 
i lokalnych darczyńców biskupowi 
Kurtzowi udało mu w Kundiawie 
zbudować przestronne biura diecezjalne 
i katedrę, stworzyć zakwaterowanie i 
miejsce spotkań dla  księży, 
pomieszczenia biurowe dla służby 
zdrowia, edukacji itp. Jednymi z 
najważniejszych osiągnięć diecezji pod 
jego kierownictwem było otwarcie 
centrum duszpasterskiego w Migende 
oraz Szkoły Technicznej im. Księdza 
Bosko. Podczas jego posługi do diecezji 
została zaproszona także organizacja 
Better World Movement, która pomogła w 
organizacji programu diecezjalnego, a 
później w jego dostosowaniu do 
szczególnych potrzeb mieszkańców 
Prowincji Simbu. Wszystko to zostało 
zrealizowane z pomocą wielu 
zakonników i księży pracujących w 
diecezji. 
 
– Jako pierwszy biskup diecezji 
Kundiawa byłem pewny, że zostanę tam 
do śmierci – przyznał po latach.  
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Ale tak się nie stało. 15 października 
1999 roku został mianowany biskupem 
pomocniczym archidiecezji Madang. 
Przejście było płynne i łatwe głównie 
dzięki pomocy werbistów, którzy działali 
tam bardzo aktywnie. Niespełna dwa lata 
później, 24 lipca 2001 roku, objął 
archidiecezję jako jej ordynariusz. 
 
– Tu, na szczęście, nie musiałem 
zaczynać od nowa, gdyż archidiecezja 
Madang jest historycznym miejscem z 
główną siedzibą Alexischafen, gdzie w 
1986 roku werbiści rozpoczęli swoją 
pracę misyjną. Przyświecał mi jeden cel: 
jednanie – opowiadał. – Temu służyło 
budowanie pokoju i łączenie we 
wspólnotę przez Jezusa Chrystusa, jak 
również nawiązywanie kontaktów między 
wioskami. 
 
Praca jednak, żadną miarą, nie była 
łatwa, gdyż diecezja Madang jest cztery 
razy większa niż Kundiawa. Do metropolii 
należą 4 diecezje wschodniego wybrzeża 
Papui Nowej Gwinei. 
 
– Co prawda panował tu większy spokój, 
ale z kolei trudniej było z dotarciem do 
różnych miejsc, ze względu na brak dróg 
– wspominał. – Jedynym środkiem 
lokomocji pozostawała – i często nadal 

pozostaje – łódź, a niejednokrotnie drogę 
trzeba przebyć pieszo. Aby dotrzeć na 
bierzmowanie, potrzeba było niekiedy 
kilku dni.  
 
25 listopada 2008 roku, z okazji Święta 
Niepodległości Papui Nowej Gwinei, abp 
Wilhelm Kurtz SVD został odznaczony 
Złotym Medalem Rajskiego Ptaka. Jest to 
najwyższe wyróżnienie przyznawane w 
uznaniu dla obywateli Papui Nowej 
Gwinei i obcokrajowców, którzy w 
znaczący sposób przyczynili się do 
rozwoju kraju. 
 
Dwa lata później, w 2010 roku, po 
osiądnięciu przepisanego prawem 
kanonicznym wieku emerytalnego, 
papież Benedykt XVI przyjął jego 
rezygnację z urzędu. Zamieszkał w domu 
biskupim w Madang i w miarę sił nadal 
udzielał się ewangelizacyjnie. Między 
innymi uczył katechizmu w Diecezjalnym 
Centrum Katechistów w Alexishafen. 
 
25 października 2018 roku został 
uhonorowany medalem “Benemerenti in 
Opere Evangelizationis”, ustanowionym 
przez Komisję Episkopatu Polski ds. 
Misji. Wyróżnienie, przyznawane 
osobom i instytucjom najbardziej 
zasłużonym dla misji, odebrali w jego 

imieniu w Warszawie o. Sylwester 
Grabowski SVD, prowincjał Polskiej 
Prowincji SVD oraz o. Andrzej Danilewicz 
SVD, prowincjalny sekretarz ds. misji. 
 
W grudniu 2022 roku, tuż po Bożym 
Narodzeniu, złamał kość udową blisko 
biodra. Trafił do szpitala w Kundiawie, 
gdzie operował go pracujący tam od lat 
dr Jan Jaworski, kapłan diecezjalny 
pracujący w diecezji Kundiawa. Po 
zabiegu zaczął powoli wracać do 
zdrowia, ale nagle jego stan się 
pogorszył – pojawiły się silne bóle w 
dolnej części pleców i pogarszał się 
ogólny stan organizmu. 
 
Abp Wilhelm Kurtz SVD zmarł w szpitalu 
w Kundiawie we wtorek, 14 lutego, 
wieczorem czasu lokalnego. W ostatniej 
drodze towarzyszył mu o. Cosmas 
Kombla SVD. 
 
Pogrzeb arcybiskupa odbędzie się 18 
lutego 2023 roku w Mingende w diecezji 
Kundiwa. W tym samym dniu w 
rodzinnym kościele św. Antoniego w 
Luboszycach na Opolszczyźnie zostanie 
odprawiona Msza żałobna pod 
przewodnictwem bpa Pawła Stobrawy. 
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym! 

Za: www.werbisci.pl 

 

 


