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Wiadomość Tygodnia 
 
 

   

MODLITWA W INTENCJI UKRAINY NA JASNEJ GÓRZE 
 

 
 
Rocznica wybuchu wojny to na Jasnej Górze „Dzień modlitwy i 
solidarności z Ukrainą”, a także wdzięczności dla tych, którzy z 
hojnością i otwartym sercem wspierają braci w potrze-
bie. Pomoc dla Ukraińców trwa tu od początku rosyjskiej agre-
sji. Paulini otworzyli dla uchodźców Dom Pielgrzyma i świąty-
nię. – Miłość i dobroć nie mogą nużyć, a zło nigdy nie odniesie 
ostatecznego zwycięstwa – przypomniano. 
 
– W modlitwie i pomocy nie ustaniemy – zapewnia kustosz 
sanktuarium o. Waldemar Pastusiak. – Cieszymy się, że Jasna 
Góra jest też ośrodkiem modlitwy za Ukrainę, za wszystkich 
Ukraińców, wszystkich uchodźców, którzy są w Polsce, bo to 
jest ważne, by oni czuli wspólnotę, to żeby od nas biła życzli-
wość i pokazanie im, że też modlimy się za to, by mogli wrócić 
do swojej ojczyzny – podkreśla zakonnik. 
 
Niezwykle wymowny jest namalowany przez 11-letnią Mariię 
obrazek Jasnej Góry na ukraiński konkurs „Mój dom w czasie 
wojny”. Pod jasnogórskim dachem nadal mieszka ponad 20 
matek z dziećmi, niektóre z kobiet znalazły tu zatrudnie-
nie. Pani Wala z wnuczką i prawnuczką uciekła z Browar koło 

Kijowa. – Bardzo dziękuję wszystkim Polakom za tak ciepłe 
przyjęcie nas – podkreśla. 
 
– Nie ma prawdziwej wolności bez solidarności – przypomniał 
za św. Janem Pawłem II abp Wacław Depo. Metropoli-
ta częstochowski sprawował Mszę św. w Kaplicy Matki Bożej 
inaugurującą „Dzień modlitwy i solidarności z Ukrainą”. Pod-
kreślił, że zło nie odnosi ostatecznego zwycięstwa, bo odku-
pienie dokonane przez Chrystusa na wzgórzu Golgoty jest 
Boską miarą wyznaczoną złu, że to ostatecznie życie odnosi 
zwycięstwo nad śmiercią, nad nienawiścią triumfuje miłość 
miłosierna objawiona przez Chrystusa. 
 
Paulini wyrażają wdzięczność wszystkim, którzy włączają się 
w modlitwę i materialną pomoc.  
 
Jasna Góra stała się dziś też szczególnym miejscem podzię-
kowania dla szkół, firm i gmin regionu częstochowskiego 
udzielających różnorakiego wsparcia Ukraińcom. Także dzięki 
zaangażowaniu abp. Wacława Depo, metropolity częstochow-
skiego wysłano ponad 700 ton darów w akcjach organizowa-
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nych przez Towarzystwo Patriotyczne Kresy. Z pomocy mate-
rialnej skorzystało ponad 90 tys. uchodźców. 
 
– Robicie to z wiarą, w imię Pana Boga, wyznała jedna z pra-
wosławnych Ukrainek przed powrotem do domu – opowia-
dał ks. Ryszard Umański z Towarzystwa Patriotycznego Kre-
sy i proboszcz parafii św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w 
Częstochowie, gdzie powstało centrum pomocy. 
 
– Miłość i dobroć nie mogą nużyć. Trudna nasza historia nie 
może nas powstrzymać od pomagania – podkreśla ks. Umań-
ski. Kapłan już w drugim dniu wojny otworzył dolną część 
kościoła na miejsce pomocy dla uchodźców. Jak przyznaje, 
dziennie wspierano nawet 200-300 osób. Obecnie w centrum 
pomaga na stałe kilkadziesiąt osób, w tym młode ukraińskie 
matki. – To jest świadectwem, że Ukraińcy nie tylko korzystają 
z pomocy, ale też chcą się angażować. Ci, co nocowali na 
plebanii, chcieli w geście wdzięczności częstować pierogami 
ludzi wychodzących z kościoła. Ukrainki lepiły nawet do 2 tys. 
pierogów jednorazowo. W planach są też obiady wydawane 2 
razy w tygodniu dla starszych osób, które byłyby też dla nich 
okazją do spotkania – opowiada kapłan. 
 
W spotkaniu na Jasnej Górze uczestniczyły setki osób, w tym 
ponad 100-osobowa grupa uchodźców, większość to ucznio-
wie uczęszczający do częstochowskich szkół. 13-
letnia Władzia Karpenko dokładnie rok temu uciekła z Cherso-
nia z mamą i bratem. – Tęsknie za Ukrainą. –Jechałam cztery 
doby, 24 lutego już wyjechaliśmy, a 1 marca byliśmy w Polsce. 

W szkole zostałam przyjęta bardzo fajnie, koledzy, koleżanki 
są bardzo dobrzy – wyznała dziewczynka. 
 
Alicja Janowska, dyrektor Delegatury w Częstochowie Kurato-
rium Oświaty w Katowicach, wyrażając wszystkim wdzięcz-
ność za zaangażowanie w pomoc dla Ukrainy, podkreśliła, że 
dzisiejszy dzień jest też swoistym wezwaniem do budowania 
ducha wspólnoty z tymi, którzy nadal są w potrzebie. – Chce-
my podziękować za złożone dary, prezenty dla dzieciaków. 
700 ton mówi samo za siebie. 270 szkół, 220 powiatów. Dzi-
siejszy czas prowadzi też do refleksji, może nawet do apelu, 
żeby to spotkanie stało się zaczynem do zachowania dalszej 
postawy solidarności i miłości. Wszyscy musimy być silni, 
mocni w wierze. Dziś to spotkanie na Jasnej Górze uświada-
mia nam jak ważne jest, byśmy byli razem – podkreśliła kura-
tor. 
 
Podczas spotkania abp Depo wyraził także wdzięczność Za-
konowi Paulinów, za wszelką pomoc Ukraińcom, za otwarcie 
Domu Pielgrzyma. 
 
W części artystycznej spotkania wystąpili uczniowie z Ukrainy 
z Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej. 
 
Dzień modlitwy i postu przeżywają na Jasnej Górze także 
wierni Kościoła greckokatolickiego, którzy podczas specjalne-
go nabożeństwa modlą się zwłaszcza za poległych i walczą-
cych żołnierzy. Wieża Jasnej Góry ponownie rozbłysła dziś w 
barwach Ukrainy.                                  Za: www.jasnagora.com 

 
 
 
 

  Wiadomości z kraju 
 
 

 

U JEZUITÓW W POZNANIU OBCHODZONO ROCZNICĘ NAPAŚCI NA UKRAINĘ 
 

 
 
Rocznica otwartej agresji Rosji na Ukra-
inę, obchodzona w całej Polsce, w Po-
znaniu została uczczona dwudniowymi 
uroczystościami (24-25 lutego 2023 r.). 
Wśród uchodźców z Ukrainy działa 
jezuicka poradnia psychologiczno-

duchowa Vinea, a jezuicki kościół stał 
się ośrodkiem wojennej kapelanii dla 
uchodźców Cerkwi Prawosławnej Ukrai-
ny (CPU). Obchody odbywały się w 
„Galerii U Jezuitów” i w prowadzonym 

przez jezuitów Sanktuarium Matki Bożej 
Różańcowej. 
 
W sam dzień 24 lutego b.r., odbył się 
w Galerii u Jezuitów w Poznaniu werni-
saż wystawy zatytułowanej „Po piąte…”. 
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Prace prezentują twórcy należący do 
Związku Polskich Artystów Plastyków 
okręgu Poznańskiego oraz zaproszeni 
goście (m.in. z Ukrainy i Białorusi). Wy-
stawę zainicjował artysta grafik i malarz 
Mark Maksimowich, Prezes Zarządu 
Okręgu Związku Polskich Artystów Pla-
styków w Poznaniu, zaangażowany w 
ruchy antytotalitarne, działacz Związku 
Polaków na Białorusi mieszkający w 
Poznaniu. 
 
Wystawie towarzyszą na banerach oko-
licznościowe wiersze oraz tekst modlitwy 
do św. Michała Archanioła, który kiedyś 
jako Obrońca czczony był na Kijowskiej 
Rusi, a który również obecnie został 
obrany przez Ukraińców jako opiekun 
ich narodu: 
 
Święty Michale, książę wojska niebie-
skiego, 
ponawiamy wołanie, jakie nasi ojcowie 
kierowali do ciebie: 
„Święty Michale, przybądź nam z pomo-
cą!” 
To, co uczyniłeś w przeszłości, możesz 
uczynić również dla nas, 
którzy pokładamy w Tobie całą naszą 

ufność. 
Zstąp z nieba, Aniele pokoju, aby ze-
pchnąć do otchłani wojnę, 
źródło tylu cierpień i łez; aby pokonać 
tych, 
którzy usiłują zniszczyć ducha oddanego 
Tobie narodu. 
Niech twoja modlitwa oddali od nas 
podziały i walki wewnętrzne. 
Niech za Twoim wstawiennictwem na-
sze ojczyzny powrócą 
do dawnych tradycji: wiary, honoru i 
szlachetności 
a cały świat niech promienieje blaskiem 
prawdy, pokoju i świętości. 
 
Nazajutrz, w sobotę 25 lutego w naszym 
kościele odbyło się ekumeniczne nabo-
żeństwo żałobne za poległych na wojnie 
w Ukrainie, wraz z modlitwą o pokój. 
Przewodniczył arcybiskup metropolita 
poznański, Stanisław Gądecki. Towa-
rzyszyli mu ks. mitrat Ivan Dziuba, kape-
lan uchodźców (CPU), ks. Marcin Ja-
necki, dyrektor archidiecezjalnej Caritas 
oraz o. Dariusz Michalski SJ, superior i 
rektor kościoła. Licznie uczestniczyli 
wierni – zarówno katolicy jak i prawo-
sławni, wolontariusze Caritas, harcerze 

z ZHP oraz ukraińscy skauci organizacji 
PŁAST. „Wojna jest zawsze porażką 
ludzkości – przypomniał słowa św. Jana 
Pawła II abp Stanisław Gądecki. Nabo-
żeństwo transmitowała stacja TVP 3 
Poznań, która dzień wcześniej zaprosiła 
do rozmowy antenowej sumującej rok 
pomocy uchodźców w Wielkopolsce, ks. 
Marcina Janeckiego i o. Grzegorza 
Dobroczyńskiego SJ. 
 
Po nabożeństwie, w Galerii u Jezuitów, 
w niesamowitej scenografii stworzonej 
przez wystawę „Po Piąte…” miał miejsce 
wieczór wspomnień. Składały się nań 
świadectwa kobiet z Ukrainy, poezje 
tworzone w Polsce po ucieczce z Ojczy-
zny oraz śpiew chóru „Jesteśmy z Ukra-
iny”, który cotygodniowo gościmy na 
próbach w naszych salkach. Pauzę 
instrumentalną zapewnił brawurowy 
występ 19-letniego akordeonisty Józefa 
Wajdzika. 
 
Był to więc wieczór wspomnień, wzru-
szeń i niezwykłych duchowych przeżyć. 

Za: www.jezuici.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ZAKOŃCZENIE ETAPU DIECEZJALNEGO PROCESU 
BEATYFIKACYJNEGO JACKA WORONIECKIEGO OP 

 
Uroczystość rozpoczęła się o 10:00 w budynku krakowskiej 
kurii przy ul. Franciszkańskiej 3. Ksiądz Grzegorz Kotala, kanc-
lerz Kurii Matropolitalnej, poinformował, że członkowie Trybu-
nału diecezjalnego powołanego do przeprowadzenia postępo-
wania w sprawie heroiczności cnót, sławy świętości i opinii 
znaków Sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego OP dopełnili 
wszystkich czynności procesowych związanych 
z dochodzeniem. 
 
Następnie s. Gabriela Wistuba z założonego przez o. Jacka 
Woronieckiego OP Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Misjona-
rek Jezusa i Maryi, wicepostulatorka procesu, przedstawiła 
przebieg procesu. Poinformowała, że w latach 2004 – 2023 
odbyło się 59 sesji Trybunału. Powołano i przesłuchano 51 
świadków. Zostali powołani biegli w zakresie historii i cenzorzy 
teologowie. Bogata twórczość naukowa Sługi Bożego sprawiła, 
że praca mocno rozciągnęła się w czasie. 
 
Następnie notariusze Trybunału przedstawili Biskupowi Ordy-
nariuszowi, ks. abp. Markowi Jędraszewskiemu akta proceso-
we. Akta oryginalne po ich opieczętowaniu i zalakowaniu zo-
stały złożone w Archiwum Archidiecezji Krakowskiej. Nikt 
nie może ich otwierać bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej. 
Transumpt procesu w języku polskim i języku włoskim zostanie 
przewieziony w specjalnym transporcie do Rzymu i przekazany 
do Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych przez s. Gabrielę Wistu-
bę wraz z postulatorem generalnym spraw beatyfikacyjnych 
i kanonizacyjnych Zakonu, o. Massimo Mancinim OP. 
 
Kolejnym etapem uroczystości odbywającej się w krakowskiej 
Kurii było złożenie uroczystej przysięgi, związanej 
z zakończeniem dochodzenia diecezjalnego. Arcybiskup 
i członkowie Trybunału – ks. Andrzej Scąber, delegat biskupa 

ds. procesu beatyfikacyjnego, promotor sprawiedliwości o. 
Szczepan Paśkiewicz OCD i notariusze ks. Krzysztof Tekieli 
oraz o. Jerzy Bakalarz OP – złożyli specjalne przysięgi. Du-
chowni podkreślili, że starannie wypełnili powierzone 
im zadania i dochowali tajemnicy, „na większą chwałę Bożą 
i dla dobra Kościoła świętego”. Przysięgę złożyła również s. 
Gabriela Wistuba, wicepostulatorka procesu. Następnie 
ks. abp Marek Jędraszewski uroczyście ogłosił, że proces 
na etapie diecezjalnym został definitywnie zakończony. 
 

 
 
W czasie uroczystości abp. Marek Jędraszewski skierował 
do zgromadzonych: Ojciec Jacek Woroniecki pokazuje nam, 
jak do do końca być człowiekiem głębokiej wiary, zawierzenia 
opatrzności, ufności w Boże Miłosierdzie, a jednocześnie żarli-
wym patriotą i swoistym wizjonerem, gdy chodzi o nadawanie 
nowego kształtu różnego rodzaju bardzo ważnym inicjatywom 
duszpasterskim, będącymi odpowiedzią na tamte czasy, nara-
żając się niekiedy na niezrozumienie ze strony  nie tyl-
ko współbraci. Po latach okazało się, jak błogosławione były 
jego zamysły, jak głęboka jego wiara, której był dla innych 
znakomitym świadkiem – wiara, która pozwalała mu się także 
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na co dzień zmagać z wielkim cierpieniem i to trwającym 
przez długi, długi czas.  
 
Ksiądz Arcybiskup dodał także: Mówiąc słowami słynnej ency-
kliki Jana Pawła II z 1998 roku, o. Jacek był uosobieniem tego 
ludzkiego ducha, który wznosi się ku Bogu na dwóch skrzy-
dłach – wiary i rozumu – by docierając do Boga, do Bożej 
Prawdy w jej świetle jeszcze raz spojrzeć na człowieka 
i na świat.  
 
Po nim zabrał głos również Prowincjał naszej Prowincji, o. 
Łukasz Wiśniewski OP. Na koniec odmówiono modlitwy 
o beatyfikację. Teraz proces beatyfikacyjny będzie toczył się 
w Kurii Rzymskiej. W uroczystości wzięli udział m.in.: Prowin-
cjał naszej Prowincji, o. Łukasz Wiśniewski OP, siostry 
ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa 
i Maryi wraz z przełożoną generalną s. Albertą Szplit, siostry 
ze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika wraz z przełożoną gene-
ralną s. Aleksandrą Zarembą, siostry ze Zgromadzenia Sióstr 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny wraz 
z przełożoną generalną s. Leticją Skurą, delegacja pracowni-
ków na czele z ks. Mirosławem Sitarzem prorektorem Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego o. Woroniecki był 

rektorem, przedstawiciele Rodziny Dominikańskiej, delegacja 
z rodzinnej parafii o. Jacka w Kaniem i osoby, które doznały 
szczególnych łask za przyczyną Sługi Bożego. Goście udali się 
na mszę świętą konwentualną do Bazyliki Trójcy Świętej 
w Krakowie. Wspólna dziękczynna liturgia zakończyła święto-
wanie. 
 
Ojciec Jacek Woroniecki OP (⁕ 1878 † 1949 w Krakowie) 
pochodził z rodziny książęcej, gdzie otrzymał staranne wy-
kształcenie i patriotyczne wychowanie. Studiował nauki ścisłe 
oraz teologię we Fryburgu, gdzie poznał dominikanów. 
Do Zakonu wstąpił już po święceniach. Był oddanym duszpa-
sterzem, wykładowcą, profesorem kilku uczelni, rektorem Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odnowicielem Polskiej Pro-
wincji Dominikanów, założycielem Zgromadzenia Sióstr Domi-
nikanek Misjonarek Jezusa i Maryi. Pozostawił po sobie wielką 
spuściznę literacką. W bliższym poznaniu jego życiorysu zdu-
miewa, że tak bogatą działalność prowadził człowiek, któ-
ry praktycznie cały czas chorował. Jego troską było oddanie 
Bogu należnej chwały i wspieranie innych wszelkimi sposoba-
mi w dążeniu do Niego.                  Za: www.info.dominikanie.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SPOTKANIE ZAKONNYCH 
DELEGATÓW DS. OCHRONY 

DZIECI I MŁODZIEŻY 
 
21.02.2023 roku, w Centrum Okopowa 
w Warszawie, odbyło się spotkanie 
szkoleniowe dla zakonnych delegatów 
ds. ochrony dzieci i młodzieży. W spo-
tkaniu uczestniczyło w sumie 50 osób z 
jurysdykcji należących do Konferencji 
Wyższych Przełożonych Zakonów Mę-
skich w Polsce. Część z jurysdykcji, 
zwłaszcza tych mniejszych lub należą-
cych do jednej rodziny zakonnej, ma 
wspólnego delegata lub też korzysta z 
pomocy delegatów diecezjalnych. 
Wprowadzenia w tematykę spotkania 
dokonał ks. Dariusz Wilk CSMA, prze-
wodniczący KWPZM, zwracając uwagę 
na sugestie konsulty, aby powołać do 
życia komisję lub inne ciało ds. tzw. 
sytuacji kryzysowych, nie związanych 
jedynie z ochroną nieletnich, ale wszel-
kimi innymi sytuacjami kryzysowymi. 
 
Po wprowadzeniu i modlitwie ks. Prze-
mysław Śliwiński przedstawił referat 
„Reagowanie w sytuacjach kryzysowych 
okiem osoby mającej kontakt z mediami 
i doświadczenie medialne”. Wskazał 
m.in. że kryzys dotyczący ochrony nie-
letnich dotknie dwa pokolenia, czyli 
Kościół w Polsce będzie z nim się bory-
kał ok. 30 lat, a dopiero później nastąpi 
odrodzenie. Owocem kryzysu jest kon-
testowanie Kościoła przez wszystkich 
jego wymiarach. Jednak kryzys to fak-
tyczna sytuacja do rozwiązania (np. 
poprzez prewencję, działalność Fundacji 
św. Józefa, działania edukacyjne wśród 
osób duchownych i konsekrowanych 

itp.), a sam kryzys komunikacyjny to 
jedynie moment ujawnienia sprawy, ale 
oba te kryzysy są ze sobą bardzo moc-
no powiązane. 
 
Zwrócił uwagę, że kryzys medialny musi 
mieć u podstaw rozwiązanie pierwotne-
go kryzysu, który dotyka wspólnoty 
Kościoła. Największy zaś dramatem jest 
to, że o Kościele przestał opowiadać 
Kościół, ale obecnie tę narrację przejęły 
media. Do tego dochodzi jeszcze sytua-
cja chociażby tego, że na Youtube naj-
bardziej słuchane osoby duchowne czy 
konsekrowane, to osoby suspendowane. 
Odbudowanie wiarygodności Kościoła i 
Jego instytucji wymaga więc sporo cza-
su i to pracowicie spędzonego przez 
ludzi Kościoła. Wskazał też, że kryzys 
staje się nie tyle zagrożeniem, ale szan-
są na poprawne reagowanie. Już sama 
prewencja i szybkie reagowanie powinny 
wystarczyć by zapobiec kryzysowi, ale 
zawsze odpowiedzialność mają przeło-
żeni, którzy podejmują konkretne decy-
zje. W ramach prezentacji ks. Przemy-
sława była na każdym etapie możliwość 
interakcji uczestników na prezentowane 
treści. 
 
Po poobiedniej przerwie, ks. dr Rafał 
Kamiński CSMA mówił nt. „Reagowanie 
w sytuacjach kryzysowych okiem praw-
nika”. W czasie swojego wystąpienia 
omówił także co KPK i inne normy ko-
ścielne mówią na temat grzechów prze-
ciwko szóstemu przykazaniu oraz zasa-
dy orzekania w tych sprawach w dyka-
steriach, zgodnie z praktyką i znoweli-
zowaną księgą sankcji. Wskazał także 
możliwe sposoby dotarcia informacji do 
przełożonych i związane z tym reakcje 
prawne, omówił kwestie dotyczące do-
chodzenia wstępnego, prowadzenia 

procesu oraz sprawę przedawnienia w 
prawie kościelnym, gdyż często bardziej 
rygorystycznie podejmuje ono te kwestie 
niż prawo państwowe. 
 
Wreszcie na podstawie prawa państwo-
wego omówił kwestie denuncjacji wska-
zanych czynów. Na zakończenie omó-
wiona została kwestia przekazania do-
kumentów prokuraturze w kwestii doku-
mentów z dochodzenia wstępnego i 
procesu, gdyż tu występują zasadnicze 
różnice. Dodał także iż przełożony może 
prosić o wgląd do akt danej osoby, która 
została oskarżona a podlega temu prze-
łożonemu. 
 
W dyskusji nt. stworzenia jakiegoś in-
strumentu pomocowego wobec sytuacji 
kryzysowych w ramach KWPZM wska-
zywała, że ważne by nie dublować dzia-
łań Centrum Ochrony Dziecka z Krako-
wa, ale też z pomocą konkretnych insty-
tucji pomocowych wciąż uczyć się dzia-
łań kryzysowych w czasie praktycznych 
szkoleń, a jedynie na poziomie budowa-
nia struktur. Zwracano uwagę, że pro-
blemem często jest treść, forma, i wi-
dzenie samego sensu potrzeby komuni-
kowania zewnętrznego, dlatego warto 
walczyć o wspólną koordynację, która 
powinna zostać określona przez 
KWPZM i Konsultę., ale najpierw dbać o 
swoje działania i korzystać z małych 
rzeczy, które już są. 
 
Po obiedniej przerwie i poobiedniej 
kawie rozpoczęły się dalsze obrady, 
które znów zainicjował znów Przewodni-
czący KWPZM. Podjęto drugą turę re-
fleksji nt. sensowności powołania komisji 
ds. kryzysowych w kramach KWPZM. 
Wskazano, że komisja powinna zostać 
powołana, ale konieczna jest jej współ-
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praca z . Zwrócono uwagę, że ta komi-
sja ds. kryzysowych powinna też zająć 
się np. nadużyciach władzy, zakonnym 
nieposłuszeństwem, celebrowaniem czy 
gromadzeniem wiernych niezgodnie z 

prawem itp. Wskazano także, że po-
trzebne jest przede wszystkim to, by 
było kogo zapytać w kwestiach, w któ-
rych się borykamy i by unikać popełnia-
nia błędów (np. komisja mogłaby przy-

brać formę komisji eksperckiej) wciąż 
ucząc się reagowania na sprawy kryzy-
sowe m.in. poprzez wymianę informacji. 

ORW 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ZAKONNI RZECZNICY PRASOWI SPOTKALI 
SIĘ W SANKTUARIUM W WAMBIERZYCACH 

 
W dniach 19-21 lutego br. odbyło się przy Sanktuarium Matki 
Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach, na Dolnym Śląsku, 
spotkanie rzeczników zakonnych. Jego tematami były komuni-
kacja medialna zakonów w Kościele oraz Synod o synodalno-
ści. 
 
Sesje robocze, które dotyczyły m.in. komunikacji medialnej 
zakonów oraz Synodu o synodalności, połączone były z wizy-
tami w miejscach pielgrzymkowych w Wambierzycach. Ponad-
to rzecznicy odwiedzili klasztor franciszkanów w Kłodzku, w 
którym – w refektarzu – znajdują się słynne freski Feliksa An-
toniego Schefflera, gdzie w kaplicy sprawowali Mszę Świętą.  
Złożyli również wizytę w jezuickim kościele Nawiedzenia NMP, 
w którym przechowywane są cenne zbiory archiwalne. 
 
Gośćmi specjalnymi spotkania byli ks. Piotr Wiśniowski, dyrek-
tor EWTN Polska, i Piotr Pietrus, redaktor naczelny EWTN, 
którzy mówili o przyszłości mediów katolickich w oparciu o 

model EWTN Global Catholic Network. Rzecznicy odwiedzili 
również studio EWTN w Świętej Katarzynie k. Wrocławia. 
 

 
 
Spotkanie zakończyła Eucharystia sprawowana w Bazylice 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wambierzycach. 

                                                          Za: www.episkopat.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

S. JUDYTA WOŹNIAK OPATKĄ 
KLARYSEK KAPUCYNEK W KRAKOWIE 
 
Kapituła wyborcza pod przewodnictwem 
prowincjała kapucynów br. Marka Misz-
czyńskiego odbyła się 21 lutego. Nowa 
opatka została wybrana na 3-letnią 
kadencję. Siostra Judyta urodziła się w 
1982 roku, pochodzi z Wołczyna. Do 
krakowskiej wspólnoty Zakonu Mniszek 
Klarysek Kapucynek wstąpiła w 2006 
roku, po ukończeniu studiów pedago-
gicznych w zakresie pracy socjalnej. 
Śluby wieczyste złożyła w 2015 roku. 
Przez ostatnie 6 lal pełniła posługę eko-
nomki wspólnoty i zajmowała się prowa-
dzeniem strony internetowej i profilów w 
mediach społecznościowych wspólnoty. 
Jest absolwentką Studium Duchowości 
Franciszkańskiej w Zakroczymiu oraz 

Szkoły Formatorów u krakowskich jezui-
tów. 
 

 
 
Interesuje się kobiecą duchowością 
franciszkańską, jest tłumaczką i współ-
redaktorką publikacji przybliżających 
duchowość i historię św. Klary, a także 
duchowość i pisma św. Weroniki Giulia-
ni. Od kilku lat pisze artykuły dotyczące 

świętych kobiet franciszkanizmu do 
Głosu Ojca Pio. Propaguje tę ducho-
wość również poprzez stronę 
www.kapucynki.pl, media społeczno-
ściowe i publikowanie filmów na kanale 
YouTube. 
 
Święta Klara jest dla niej wzorem kobie-
cości. “Była odważna, nowoczesna i 
wyprzedzała swoją epokę. Żyła w świe-
cie rządzonym przez mężczyzn, ale nie 
bała się łamania schematów. To pierw-
sza kobieta, która napisała regułę dla 
innych kobiet” – podkreśla s. Judyta. 
 
Kadencja opatki trwa trzy lata. W jej 
pełnieniu siostrze Judycie pomagać 
będą jako wikaria s. Małgorzata Kalisz-
tan, a jako radna s. Laura Kaleta. 

Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOWA RADA PROWINCJALNA 
WARSZAWSKICH PALLOTYNÓW 

 

Pragnę poinformować, iż Rada Generalna zatwierdzała wybór 
Rady Prowincjalnej na kadencję 2023-2026 w następującym 
składzie: 
Ks. Grzegorz Kurp SAC – Pierwszy Radca Prowincjalny 
Ks. Józef Ciupak SAC – Radca Prowincjalny 
Ks. Mirosław Mejzner SAC – Radca Prowincjalny 
Ks. Mariusz Małkiewicz SAC – Radca Prowincjalny 

Księżom Radcom życzymy Bożego Błogosławieństwa oraz 
Darów Ducha Świętego pozdrawiam 

Ks. Waldemar Pawlik SAC 
Przełożony Prowincjalny 

 
Ks. dr Grzegorz Kurp SAC (ur. 1984) Święcenia kapłańskie 
przyjął w 2010 r. W upływającej kadencji Zarządu Prowincjal-
nego pełni funkcję Radcy Prowincjalnego, Sekretarza Prowin-
cjalnego oraz Rzecznika prasowego Prowincji. Ks. Grzegorz 
jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Stu-
diował w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie oraz na Wydziale Filozofii Papie-
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skiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Wykładowca 
filozofii WSD w Ołtarzewie. Mieszka w Warszawie.  
 

 
 
Ks. dr Józef Ciupak SAC (ur. 1954) święcenia kapłańskie przy-
jął w 1980 r. W upływającej kadencji Zarządu pełnił funkcję 
Radcy Prowincjalnego oraz Delegata Przełożonego Prowin-

cjalnego ds. ochrony dzieci i młodzieży. Ks. Józef jest dokto-
rem prawa kanonicznego.  Studiował na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim. Wykładowca prawa kanonicznego w WSD w 
Ołtarzewie. Mieszka w Warszawie. 
 
Ks. dr Mariusz Małkiewicz SAC (ur. 1972) święcenia kapłań-
skie przyjął w 1998 r. Ks. Mariusz jest rektorem pallotyńskiego 
domu w Konstancinie-Jeziornie (Centrum Animacji Misyjnej), 
od października 2022 r. pełni obowiązki Administratora prowin-
cjalnego. Studiował na liturgikę w Papieskim Atene-
um Anselmianium w Rzymie. Mieszka w Konstancinie-
Jeziornie. 
 
Ks. prof. UKSW dr hab. Mirosław Mejzner SAC (ur. 1972) 
święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. od 2017 r. jest rektorem 
WSD pallotynów w Ołtarzewie. W upływającej kadencji Zarzą-
du pełnił funkcję Radcy Prowincjalnego. Ks. Mirosław jest dok-
torem habilitowanym nauk teologicznych, studiował w Papie-
skim Instytucie Augustianum w Rzymie (patrologia). Jest wy-
kładowcą na Wydziale Teologicznym UKSW. Mieszka w Ołta-
rzewie.          Za: www.waw.pallotyni.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

O. W. DAWIDOWSKI OSA ODPRAWIŁ 
MSZĘ ŚWIĘTĄ W ŚRODĘ POPIELCOWĄ 

DLA PREZYDENTA USA 
 
Także wielcy tego świata przyjmują 
popiół, jeśli należą do tradycji katolickiej. 
Miałem zaszczyt nałożyć dzisiaj popiół 
na głowę samemu prezydentowi USA 
Joe Bidenowi – poinformował na swoim 
Facebooku ojciec Wiesław Dawidowski, 
który przewodniczył Mszy św. z udzia-
łem prezydenta USA, w hotelu Marriott. 
 
Joe Biden przebywał w Polsce z trzy-
dniową wizytą, której ostatni dzień przy-
padł w Środę Popielcową. Tego dnia w 
Kościele katolickim rozpoczyna się trwa-
jący 40 dni Wielki Post, a w czasie litur-
gii, odbywa się obrzęd posypania głów 
popiołem na znak nawrócenia i pokuty. 
 
„Dzisiaj Środa Popielcowa. Także wielcy 
tego świata przyjmują popiół – jeśli nale-
żą do tradycji katolickiej. Miałem za-
szczyt nałożyć dzisiaj popiół na głowę 
samemu Prezydentowi USA Mr Joe 
Bidenowi. Wszystko odbyło się w wiel-
kim sekrecie ale teraz już mogę mówić: 

w zaimprowizowanej kaplicy domowej 
tuż obok apartamentu Prezydenta, od-
prawiliśmy Mszę świętą w intencji o 
pokój, nawrócenie Rosji i światło Ducha 
Świętego dla Pana Prezydenta” – napi-
sał na swoim profilu na Facebooku oj-
ciec Wiesław Dawidowski (polski augu-
stianin, doktor teologii, publicysta prasy 
katolickiej). Duchowny opublikował rów-
nież kilka zdjęć z prezydentem USA. 
 

 
 
Joe Biden przybył dziś do Pałacu Prezy-
denckiego jako gość specjalny szczytu 
Bukareszteńskiej Dziewiątki (B9) – pań-
stw wschodniej flanki NATO. Jego wy-
stąpienie pokazywały na żywo czołowe 
stacje informacyjne. W mediach spo-
łecznościowych pojawiły się komentarze 
internautów zaciekawionych wyglądem 
Bidena. Na czole prezydenta USA był 

widoczny ślad popiołu. Katolicy w Sta-
nach Zjednoczonych nakładają popiół na 
czoło, nie na włosy jak w Polsce. Stąd 
ślad na czole Bidena, który był widoczny 
podczas oficjalnego spotkania. Z za-
mieszczonych zdjęć można wywniosko-
wać, że na pamiątkę tego wydarzenia o. 
Dawidowski otrzymał od prezydenta 
USA specjalny coin – medalion, będący 
nieformalnym dowodem pamięci i uzna-
nia. 
 
Podczas wizyty w Polsce Biden wspo-
minał swoje spotkanie z Janem Pawłem 
II, które odbyło się w Watykanie, na 
początku kariery politycznej przywódcy. 
— W pewnym momencie powiedział: 
panie senatorze, proszę pamiętać, że 
rozmawiałem z panem jako Polak, a nie 
jako papież. Wtedy zrozumiałem, jaką 
moc ma Polska — podsumował. 
 
Joe Biden jest drugim w historii, katolic-
kim prezydentem Stanów Zjednoczo-
nych. Przywódca Ameryki regularnie 
uczestniczy w nabożeństwach, wykonu-
je znak krzyża podczas publicznych 
wydarzeń, a katolicyzm jest niejedno-
krotnie wpleciony w jego przemówienia i 
politykę.                                       Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

SALWATORIANIE Z KOLEJNĄ POMOCĄ 

HUMANITARNĄ NA UKRAINIE! 
 
W poniedziałek 20 lutego br. kolejny konwój z pomocą humani-
tarną Polskiej Prowincji Salwatorianów dotarł na Ukrainę. Po-
moc dla narodu ukraińskiego dostarczył prowincjał ks. Józef 
Figiel i sekretarz prowincjalny ks. Adam Ziółkowski. 
 

Obecna partia pomocy skierowana była do żołnierzy z naszej 
parafii w Brzozdowcach oraz miasta Nowy Rozdół. W ramach 
tego wyjazdu dostarczono m.in. stazy taktyczne, karimaty, 
kuchenki gazowe, ciepłe ubrania, konserwy, ogrzewacze che-
miczne, itp. Szpitalowi w Nowym Rozdole przekazano sprzęt 
do rehabilitacji, który będzie służył zarówno mieszkańcom 
miasta jak i rannym żołnierzom, wracającym z frontu. Żołnie-
rzowi z naszej parafii, który jest dowódcą jednostki wojskowej, 
przekazano samochód terenowy, który będzie służył na 
wschodzie Ukrainy. 
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Z kolei Rada Miejska miasta Nowy Rozdół poprosiła o poświę-
cenie karetki, którą przekazaliśmy lokalnemu szpitalowi niecały 
rok temu. Karetka ta jest potrzebna żołnierzom z tego miasta 
na froncie. Po dostosowaniu jej do warunków wojennych, zo-
stała poświęcona i wspólnie modliliśmy się z żołnierzami i me-
dykami o Bożą opiekę w ich posłudze. 
 

 
 
Ponadto prowincjał i sekretarz wzięli udział w pogrzebie żołnie-
rza Sił Zbrojnych Ukrainy, który zginął walcząc w obronie swo-
jej ojczyzny przeciwko rosyjskim agresorom. Pogrzebowi prze-
wodniczył ordynariusz Archidiecezji Lwowskiej, ks. Arcybiskup 
Mieczysław Mokrzycki. Wydarzenie to zgromadziło mieszkań-

ców kilku okolicznych miejscowości, którzy chcieli w ten sposób 
oddać hołd obrońcy ich kraju i pokazać swoją miłość do ojczy-
zny. W Środę Popielcową nasi współbracia wzięli udział we 
Mszy Świętej modląc się razem z parafianami z Brzozdowiec. 
W piątek 24 lutego, w rocznicę wybuchu wojny Rosji z Ukrainą, 
ks. Józef i ks. Adam modlili się wraz z parafianami w brzozdo-
wieckim sanktuarium. Sprawowali Mszę świętą w intencji poko-
ju na Ukrainie oraz za poległych obrońców i zmarłych w wyniku 
działań wojennych. Wyjazd ten był również dobrą okazją aby 
się spotkać z naszymi współbraćmi, którzy na co dzień pracują 
w Brzozdowach i Żydaczowie – ks. Damianem Pankowiakiem i 
ks. Antonim Ziębą. 
 
Dostarczona pomoc została od razu rozdysponowana pomię-
dzy żołnierzami i ich rodzinami. Zarówno sami obdarowani jak i 
lokalne władze samorządowe ze wzruszeniem dziękowali za 
salwatoriańską pomoc. Podkreślali, że salwatorianie od po-
czątku wojny bardzo hojnie wspierają mieszkańców Ukrainy, 
niosąc bardzo konkretną pomoc. Ze swojej strony nasi współ-
bracia zapewniali ich o swojej modlitwie, solidarności i dalszej 
pomocy potrzebującym. Na szczęście pomimo kilku alarmów 
przeciwlotniczych, niebo nad Brzozdowcami było spokojne i 
bezpieczne. 
Serdecznie Bóg zapłać dla wszystkich dobrodziejów, którzy 
swoimi ofiarami pomogli skompletować transport humanitarny!  
  Za: www.sds.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KLERYCKIE MISTRZOSTWA 
POLSKI W KOSZYKÓWCE 

 
17 i 18 lutego 2023 roku w klasztorze 
Misjonarzy Świętej Rodziny oraz w hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kazimie-
rzu Biskupim odbyły się XIV Mistrzostwa 
Polski Wyższych Seminariów Duchow-
nych w koszykówce. Najlepszą okazała 
się drużyna kleryków z Metropolitalnego 
Wyższego Seminarium Duchownego we 
Wrocławiu. W mistrzostwach wzięło 
udział siedem drużyn z całej Polski. W 
sobotę klerycy rywalizowali najpierw w 
grupach, a potem w fazie pucharowej, o 
miejsca na podium. W finale seminarzy-
ści z Wrocławia pokonali debiutujących 

na mistrzostwach kleryków z Wyższego 
Seminarium Duchownego Towarzystwa 
Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą. 
 

 
 
W meczu o trzecie miejsce gospodarze, 
alumni z Seminarium Misjonarzy Świętej 
Rodziny, pokonali kleryków z Wyższego 

Seminarium Duchownego Diecezji War-
szawsko-Praskiej. 
 
W mistrzostwach wzięło również udział: 
Wyższe Seminarium Duchowne Palloty-
nów w Ołtarzewie, Archidiecezjalne 
Wyższe Seminarium Duchowne w Bia-
łymstoku oraz Wyższe Metropolitalne 
Seminarium Duchowne w Warszawie. 
 
Mistrzostwa były także okazją do spo-
tkania. Seminarzyści z różnych części 
Polski mogli wymienić swoje doświad-
czenia i nawiązać nowe znajomości. 
Rozgrywki sportowe przyciągnęły sporą 
liczbę kibiców, wśród których najliczniej-
szą grupę stanowili mieszkańcy Gminy 
Kazimierz Biskupi. Nadesłał: ks. Piotr 
Klimecki MSF  

 
 
 
 
 

 
 

Refleksja Tygodnia 
 
 

 
 
 

JAK KOŚCIÓŁ W POLSCE POMÓGŁ UKRAINIE W PIERWSZYM ROKU WOJNY? 
 
 

 

Rekordowe zbiórki finansowe i rzeczowe, organizowanie trans-
portów na Ukrainę, zapewnianie miejsc pobytu dla uchodźców i 
otaczanie ich opieką, przekazywanie pomocy płynącej ze 
wspólnot z innych krajów i – co może najważniejsze – praca na 
Ukrainie, służba tym, którzy zdecydowali się lub zmuszeni byli 
pozostać w ogarniętym wojną kraju – tak wyglądała w pierw-
szym roku wojny pomoc Kościoła w Polsce ofiarom konfliktu za 
naszą wschodnią granicą. 24 lutego mija rok od rosyjskiej 
agresji na Ukrainę. To był także rok wielowymiarowej pomocy 
świadczonej przez Kościół w naszym kraju dla uchodźców z 
Ukrainy oraz tych, którzy pozostali w swojej ojczyźnie. 
 

Skalę tej pomocy niełatwo jest oszacować, gdyż często miała 
charakter oddolny i opierała się na współpracy wielu instytucji, 
wspólnot, środowisk i osób prywatnych. Jak informuje prze-
wodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, Kościół w Polsce za 
pośrednictwem Caritas Polska i Caritas diecezjalnych udzielił 
wsparcia w różnej formie ponad 2 mln uchodźców. Wartość 
pomocy w postaci udzielenia schronienia, posiłków, paczek 
żywnościowych i darów rzeczowych oraz wsparcia integracyj-
nego wyniosła ok. 337 mln zł. Od pierwszych dni wojny Caritas 
udziela wsparcia rzeczowego w Ukrainie, wysyłając transporty 
pomocy humanitarnej o wartości ok. 260 mln zł. 
Apele o pomoc i o pokój 
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Już 24 lutego, w dniu rosyjskiej agresji na Ukrainę przewodni-
czący KEP abp Stanisław Gądecki wyraził w specjalnym apelu 
solidarność z wszystkimi Ukraińcami w Polsce i na Ukrainie 
oraz zapewnienie o bliskości, modlitwie i gotowości pomocy ze 
strony Kościoła w Polsce. Przewodniczący KEP w bezprece-
densowym liście z 3 marca 2022 zwrócił się też do Patriarchy 
Moskiewskiego i Całej Rusi Cyryla z prośbą, by zaapelował do 
Putina o wycofanie wojsk rosyjskich z suwerennego państwa, 
jakim jest Ukraina. Abp Gądecki podkreślił, że wojna jest zaw-
sze klęską ludzkości i że „żaden powód, żadna racja nigdy nie 
usprawiedliwia decyzji o rozpoczęciu inwazji wojskowej na 
niepodległy kraj, bombardowania osiedli mieszkalnych, szkół, 
czy przedszkoli”. 
 
Temat wojny w Ukrainie i pomocy uchodźcom wewnętrznym i 
zewnętrznym znalazł się również w centrum wizyty ekumenicz-
nego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I w Warszawie, 
która odbyła się pod koniec marca 2022 r. 
 
Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, Prymas Polski 
abp Wojciech Polak i metropolita lubelski abp Stanisław Budzik 
w połowie maja tego roku wzięli z kolei udział w wizycie soli-
darności w Ukrainie. Biskupi odwiedzili Lwów, Kijów oraz Bu-
czę i Irpień, gdzie doszło do masowych mordów na Ukraińcach. 
Po powrocie podkreślali, że wojna w Ukrainie to nie tylko jest 
jej sprawa, ale i Polski, a także całej Europy i apelowali o soli-
darność z boleśnie doświadczanym narodem ukraińskim. 
 
Zaangażowanie w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy było 
również jednym z głównych tematów spotkania Komisji Wspól-
nej Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 
7 listopada br. po trzyletniej przerwie. 
 
W związku z pierwsza rocznicą rosyjskiej agresji przewodni-
czący KEP abp Stanisław Gądecki zaapelował o modlitwę o 
sprawiedliwy pokój na Ukrainie we wszystkich kościołach w 
Polsce oraz o zbiórkę pieniędzy w niedzielę 26 lutego 2023 r. 
po wszystkich Mszach świętych. 
 
Praca duchownych na Ukrainie 
 
Duchowni z Polski pracujący na Ukrainie pozostali ze swoimi 
wiernymi. Jest to 253 kapłanów , w tym 185 kapłanów zakon-
nych i 4 biskupów – zakonników. Na Ukrainie pracuje też 22 
braci zakonnych i 126 sióstr z Polski. Wszyscy są zaangażo-
wani w pomoc swoim parafianom czy mieszkańcom prowadzo-
nych ośrodków jak domy seniora, domy samotnej matki, przytu-
liska dla bezdomnych, domy dziecka itp. Pomagają też 
uchodźcom wewnętrznym, którzy znaleźli schronienie w wła-
ściwie każdej parafii, ośrodku czy klasztorze oraz przekazują 
wsparcie z Polski. 
 
Rekordowe zbiórki 
 
100 mln zł – to szacunkowa wartość kwot, które wpłynęły do 
Caritas Polska po 24 lutego 2022 r. w ramach organizowanych 
zbiórek. Ponad 80 mln. udało się zgromadzić w ciągu niecałego 
miesiąca po wybuchu wojny. Jak podkreślał ks. dr Marcin Iżyc-
ki, dyrektor Caritas Polska, była to rekordowa zbiórka w historii 
tej największej w Polsce dobroczynnej organizacji. 
 
Ponad 600 tys. zł przekazane zostało Caritas Ukraina i Caritas 
Spes na bezpośrednią pomoc na miejscu. Milion zł otrzymały 
od Caritas Polska zakony męskie jako dofinansowanie zakon-
nych ośrodków przyjmujących uchodźców. Same zakony – 
męskie i żeńskie – oraz liczne ruchy, stowarzyszenia, wspólno-
ty i parafie organizowały również zbiórki finansowe i rzeczowe. 
Według danych szacunkowych ISKK wartość pomocy finanso-

wej przekazanej przez zakony męskie poszkodowanym w wy-
niku wojny na Ukrainie to ponad 16 mln zł. 
 
Transporty z pomocą – tysiąc tirów z Caritas i nie tylko 
 
Transport z pomocą przygotowany przez Zespół Pomocy Ko-
ściołowi na Wschodzie KEP wyruszył na Ukrainę już 25 lutego. 
Zbiórki i organizację konwojów z pomocą natychmiast rozpo-
częła też Caritas Polska i Caritas diecezjalne. W sumie do 
końca 2022 za pośrednictwem samej tylko Caritas na Ukrainę 
trafiło ok. 1000 tirów, nie licząc wielu mniejszych transportów 
pomocowych z wykorzystaniem mniejszych pojazdów typu bus. 
Szacunkowa wartość pomocy przekazanej na Ukrainę za po-
średnictwem Caritas to ok. 200 mln zł. Wsparcie to nie tylko 
podstawowa pomoc humanitarna w postaci żywności, ale rów-
nież środki medyczne czy agregaty prądotwórcze. 
 

 
 
Równolegle do transportów humanitarnych uruchomiona zosta-
ła akcja #PaczkaDlaUkrainy. Dzięki darczyńcom udało się już 
wysłać na Ukrainę niemal 50 tys. paczek z podstawową pomo-
cą humanitarną o wartości ponad 15 mln. zł. W akcję tę włączy-
ły się m.in. zgromadzenia męskie, przygotowując ok 2 tys. 
paczek, a także zgromadzenia żeńskie, np. benedyktynki sa-
kramentki z Warszawy, które przekazały ponad 100 paczek. 
 
W listopadzie Caritas Polska uruchomiła program Rodzina 
Rodzinie dla 620 rodzin ukraińskich, które zostały w kraju. 
Wsparcie ma mieć charakter długofalowy, minimum przez 12 
miesięcy. W każdym miesiącu jeden członek rodziny może 
otrzymać 2220 hrywien, co odpowiada kwocie niecałych 300 zł 
na każdy miesiąc. Maksymalne wsparcie dla jednej rodziny 
może wynieść blisko 9000 hrywien, co daje ponad 1000 zł/m-c. 
Rodziny mogą wydać otrzymane wsparcie finansowe na pod-
stawowe potrzeby takie jak: zakup żywności, leków, środków 
higienicznych, zakup opału czy podstawowe remonty swoich 
domostw. 
 
Transporty organizowane są też m.in. przez zakony, wspólnoty, 
ruchy i stowarzyszenia. Z męskich domów zakonnych z pomo-
cą humanitarną na Ukrainę wyruszyły przynajmniej 56 samo-
chodów, wioząc 239,7 ton darów (w transportach znalazły się 
m.in. leki, środki medyczne, żywność, generatory prądu, śpiwo-
ry, karimaty, koce, poduszki, kołdry, łóżka polowe, plecaki, 
bielizna i odzież, środki czystości, latarki, powerbanki, kosme-
tyki itp.). Wg. danych szacunkowych ISKK wartość pomocy 
rzeczowej przekazanej przez zakony męskie to ponad 13 mln. 
zł. 
 
Rycerze Kolumba, największa w świecie organizacja katolic-
kich mężczyzn, przekazali od początku wojny dla potrzebują-
cych w Ukrainie ponad 140 tys. paczek żywnościowych o war-
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tości ok. 14 mln. zł., z czego 40 tys. paczek tylko z diecezji 
radomskiej. W sumie Rycerze Kolumba wysłali na Ukrainę 42 
tiry, wypełnione darami, wśród których znalazły się m.in. środki 
medyczne, generatory prądu, śpiwory i ciepłe ubrania. 
 
Pakowanie paczek i wysyłanie transportów na Ukrainę to też 
setki inicjatyw oddolnych podejmowanych przez parafie, 
wspólnoty i osoby prywatne – często we wzajemnej współpra-
cy. Przykładem może być parafia pw. św. Bartłomieja w Szcze-
kocinach, która w listopadzie 2022 r. we współpracy z Ryce-
rzami Kolumba przygotowała dla potrzebujących na Ukrainie 
ok. 1500 paczek. 
 
Transporty humanitarne, również w strefę działań wojennych 
do miast m.in. takich jak Mariupol organizował też Związek 
Polskich Kawalerów Maltańskich. Przez centra logistyczne 
utworzone przez Maltańską Służbę Medyczną do dziś przeje-
chały liczne transporty humanitarne – 189 ciężarówek i busów, 
oraz 109 ciężkich transportów typu TIR. Wartość pomocy prze-
kazanej przez ZPKM ofiarom wojny na Ukrainie – zarówno tym 
osobom, które pozostały na miejscu jak i uchodźcom – to nie-
mal 100 mln. zł. Pomoc ta możliwa jest m.in. dzięki międzyna-
rodowym strukturom maltańskim. 
 
Aż 125 agregatów prądotwórczych zakupili paulini, z ofiar piel-
grzymów składanych na Jasnej Górze. 14 lutego br. zostały 
one przewiezione na Ukrainę i trafiły do gospodarstwach do-
mowych, głównie na wsiach, gdzie jest najtrudniej. 
 
Przyjmowanie uchodźców 
 
Zdaniem bp. Krzysztofa Zadarko, przewodniczącego Rady 
KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, nie było w Polsce 
parafii, która by nie pomagała uchodźcom. Kościół przyjmował i 
przyjmuje uchodźców wojennych w domach wypoczynkowych, 
klasztorach zakonów męskich i żeńskich, ośrodkach Caritas, 
ośrodkach należących do ruchów i wspólnot, w parafiach a 
także za pośrednictwem parafii – w domach wiernych. 
 
Ukraińskie rodziny znajdowały schronienie w domach wielu 
biskupów, m.in. abp Marka Jędraszewskiego, czy bp Andrzeja 
Jeża. Przeznaczono dla nich również setki miejsc w semina-
riach oraz innych budynkach należących do diecezji. Wykorzy-
stywane są też obiekty takie jak Dom Pielgrzyma i tzw. hale na 
Jasnej Górze, gdzie mieszkało ponad 100 osób. (Obecnie jest 
ich kilkadziesiąt, w tym dzieci). 
 
Na przykład, Ponad 100 uchodźców znalazło schronienie w 
prowadzonym przez diecezję elbląską Domu Formacyjnym św. 
Wojciecha w Mikoszewie. Uchodźcy mieli zapewnione miejsce 
zamieszkania i wyżywienie. Miejsca dla uchodźców przygoto-
wano też w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego oraz 
w Ośrodku Rekolekcyjno-Ewangelizacyjnym w Elblągu-
Stagniewie. 
 
Według danych z października 2022, (danych niepełnych, gdyż 
pochodzących z 82 spośród ok. 150 czynnych żeńskich zgro-
madzeń zakonnych w Polsce) z noclegów w domach zakon-
nych korzystało w tamtym momencie ponad 1200 uchodźców, 
w tym ponad 600 dzieci. Jeśli chodzi o zgromadzenia męskie, 
w pomoc uchodźcom z Ukrainy, nie licząc zakonnych parafii i 
dzieł, zaangażowanych było 166 domów zakonnych, gdzie 
schronienie znalazło 3818 osób: 790 rodzin i 1553 dzieci. W 
parafiach i duszpasterstwach zakonnych schronienie znalazło 
1333 osoby: ponad 300 rodzin i 518 dzieci. 4 zakonne ośrodki 
przyjęły osoby niepełnosprawne w liczbie 61, w tym 37 dzieci. 
Na chwilę obecną (dane z 31.12.2022 roku) w ośrodkach za-
konnych zgromadzeń męskich przebywa jeszcze ponad 1600 

osób z Ukrainy, głównie matek z dziećmi oraz osób niepełno-
sprawnych, niesamodzielnych i starszych. W przypadku niektó-
rych zgromadzeń całe domy i ośrodki zostały udostępnione dla 
uchodźców z Ukrainy bądź zakon finansuje ich pobyt w wynaję-
tych mieszkaniach. 
 
Pomocy uchodźcom – bezpośredniej lub też w innej formie – 
udzieliło też 37 klasztorów kontemplacyjnych, choć wymagało 
to niekiedy ogromnych zmian organizacyjnych i wydawało się, 
że przekracza możliwości wspólnot. Przykładem może być 
liczący zaledwie 7 mniszek klasztor benedyktynek w Staniąt-
kach, gdzie schronienie przejściowo znalazło 480 uchodźców, 
czy również siedmioosobowy klasztor benedyktynek w Jaro-
sławiu, które pomagały przez 6 miesięcy wspierając każdego 
dnia ok. 80 osób. Obecnie w siedmiu różnych klasztorach za-
konów kontemplacyjnych przebywa 41 uchodźców. Gościnę w 
Polsce – u sióstr józefitek oraz u ojców jezuitów w Częstocho-
wie znalazły wspólnoty karmelitanek z Charkowa i z Kijowa. 
 
W sumie w ośrodkach prowadzonych przez Caritas oraz przez 
zgromadzenia zakonne przebywa dziś ok. 5 tys. uchodźców z 
Ukrainy. 
 
Wsparcie dla uchodźców w Polsce 
 
Instytucje kościelne, księża, klerycy, zakonnicy i siostry zakon-
ne, a także przedstawiciele ruchów, wspólnot i wierni świeccy 
angażują się też w szereg działań służących bezpośredniej 
pomocy potrzebującym. 
 
Ok. 20 tys. wolontariuszy Caritas pomagało uchodźcom z Ukra-
iny na terenie całej Polski, w tym. 1300 osób na granicy, w 
punktach pomocowych, gdzie uchodźcom są przekazywane 
żywność, ciepłe napoje, termosy, koce, śpiwory, itp. 
W Polsce działają 32 Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom, 
w większości prowadzone przez Caritas diecezjalne. W 2022 r. 
centra udzieliły wsparcia kilkudziesięciu tysiącom osób. 
Uchodźcy mogli w nich uzyskać bezpłatną pomoc materialną, 
socjalną i psychologiczną, pomoc w kontaktach z urzędami, 
nauce języka polskiego czy wynajęciu mieszkania. Warto pod-
kreślić, że choć centra powstały głównie z myślą o uchodźcach 
z Ukrainy, z pomocy w nich korzystają również inni uchodźcy i 
migranci, np. przybysze z Czeczenii czy Afganistanu. Z Cen-
trum w Warszawie korzysta dziennie od kilkudziesięciu do 
kilkuset osób. Dla podopiecznych Centrum przed Świętami 
Bożego Narodzenia zorganizowana została Wigilia. 
 
Pomoc dla uchodźców świadczy każda diecezja. Na przykład w 
diecezji płockiej wartość pomocy finansowej, przekazanej 
uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywali na terenie diecezji, 
wyniosła 183 tys. 429 zł. 
 
Za pośrednictwem Caritas do ofiar konfliktu trafiła pomoc rze-
czowa o wartości blisko 8 mln. zł. Przekazana ona została w 27 
diecezjach. Udzielano też pomocy gotówkowej, w różnych 
formach, w tym poprzez karty do sklepów spożywczych (o 
wartości ok. 2,5 mln. zł), karty SODEXO (o wartości niemal 4 
mln. zł) oraz kodów na zakup żywności ( o wartości ponad 3 
mln. zł). 32 tys. uchodźców otrzymało też wsparcie w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Uchodźcom 
wydano 2 mln. posiłków. 
 
Dzięki Caritas 8 tys. ukraińskich dzieci uczestniczyło w wyjaz-
dach wakacyjnych oraz otrzymało wyprawki szkolne. Komplek-
sowym wsparciem objętych jest 200 dzieci ukraińskich z pieczy 
zastępczej wraz z opiekunami. Ponad 1600 dzieci objęto w 
diecezjach opieką i wsparciem edukacyjnym. Ponad 400 tys. 
osób otrzymało różne formy wsparcia społecznego. 
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Posiłki dla potrzebujących wydawane były w 41 wspólnotach i 
dziełach zakonnych zgromadzeń męskich. W szczytowym 
okresie było to ponad 5 tys. posiłków dziennie. W 194 placów-
kach zakonnych wydawane były paczki dla potrzebujących w 
liczbie ponad 2 tys. Ponad 1500 uchodźców, w tym ponad 800 
dzieci korzystało natomiast z wyżywienia zapewnianego przez 
siostry. 
 
Ponad 450 dzieci zostało przyjętych do przedszkoli prowadzo-
nych przez zakonnice, a ponad 300 – do szkół. Udzielana im 
też była pomoc medyczna, psychologiczna i duchowa a ok. 350 
dzieci korzystało z nauki języka polskiego organizowanej przez 
siostry. Żeńskie zgromadzenia zakonne otoczyły też opieką ok. 
130 starszych osób, 40 osób niepełnosprawnych i ok. 40 dzieci 
z pieczy zastępczej. Dzieci przyjmowane są też do przedszkoli 
i szkół prowadzonych przez zgromadzenia męskie a w zakon-
nych placówkach organizowana jest opieka oraz zajęcia edu-
kacyjno – rekreacyjne dla dzieci z Ukrainy, np. lekcje angiel-
skiego, zajęcia plastyczne, taniec , szachy, czy gry i zabawy. 
 
Wielu zakonników jako wolontariusze, znający język ukraiński, 
pomaga w rozlokowaniu uchodźców, współpracując z lokalnymi 
Caritas w diecezjach. Zakony i prowadzone przez nie dzieła 
udostępniają na bieżąco powierzchnie dla magazynowania 
pomocy na rzecz Caritas czy własnych działań. W kilku miej-
scach świadczona jest także pomoc prawna i psychologiczna 
oraz tłumaczenie dokumentów potrzebnych do podjęcia pracy. 
Uchodźcy korzystają z udostępnionego przez zakony transpor-
tu, aby nie tylko dotrzeć do miejsc zakwaterowania, ale także 
załatwić bieżące sprawy. 
 
Inicjatywą Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń 
Męskich, we współpracy z Orange Polska, była dystrybucja kart 
telefonicznych dla uchodźców z Ukrainy (rozeszło się ich po-
nad 3 tys.) 
 
W sześciu miejscach w Polsce działają Centra Miłosierdzia 
powstałe z inicjatywy Rycerzy Kolumba. Celem takich punktów 
jest udzielenie pomocy ukraińskim uchodźcom, stworzenie 
przestrzeni integracji z polskim społeczeństwem poprzez pro-
wadzenie lekcji języka polskiego, zajęcia pozaszkolne oraz 
letnie programy dla dzieci, czy pomoc w poszukiwaniu pracy a 
także przygotowywanie paczek żywnościowych, które wysyłane 
są na Ukrainę. 
 
Przekazywanie pomocy ze świata 
 
Zaangażowanie Kościoła w Polsce na rzecz Ukrainy to również 
pośredniczenie i przekazywanie pomocy płynącej ze wspólnot 
z innych krajów. Natychmiast po wybuchu wojny Papieskie 
Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP) wysła-
ło na Ukrainę pakiet pomocy humanitarnej w wysokości miliona 
euro a następnie dodatkowo 300 tys. euro. W odpowiedzi na 
natychmiastowy apel Caritas Polska do sieci Caritas Internatio-
nalis zrzeszającej ponad 160 Caritas z poszczególnych krajów, 
udało się zgromadzić ok. 10 mln. zł. na pomoc ofiarom wojny 
na Ukrainie. Wsparcie to nadal płynie. Środki na pomoc Ukrai-
nie za pośrednictwem Caritas Polska przekazują też inne pod-
mioty z zagranicy, nierzadko duże i znane firmy. Przekazane 
środki to tysiące a czasem i miliony złotych. 
 
Zgromadzenia, ruchy i wspólnoty gromadzą i przekazują na 
Ukrainę pomoc płynącą z ich międzynarodowych struktur. 
Przykładem mogą być ojcowie jezuici zbierający środki z pro-
wincji jezuickich z całego świata, czy Rycerze Kolumba – 
członkowie i przyjaciele organizacji z całego świata przekazali 
na Fundusz Solidarności z Ukrainą ponad 22 mln dolarów. Inny 
przykład to siostry benedyktynki sakramentki z Warszawy, 

które koordynowały przekazanie znacznej kwoty od Międzyna-
rodowej Komunii Benedyktynek (Communio Internationalis 
Benedictinarum) dla klasztorów benedyktynek świadczących 
pomoc uchodźcom w Ukrainie i w Polsce. 
 
Zakony, wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia w Polsce znajdowa-
ły też poprzez swoje kontakty miejsca dla uchodźców w rodzi-
nach i wspólnotach w innych krajach Europy. 
 
Wspólnota pomocy 
 
O. Luca Bovio jest Włochem. Pochodzi z Mediolanu. Należy do 
zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia (konsola-
tów). Mieszka we wspólnocie w Łomiankach, a jako sekretarz 
Papieskiej Unii Misyjnej pracuje w Papieskich dziełach Misyj-
nych w Warszawie. W rozmowie z KAI opowiada o prawdziwie 
oddolnej sieci pomocy, w której już od roku uczestniczy. 
 
– Sąsiadujemy w Łomiankach z parafią pw. św. Małgorzaty, 
która od samego początku bardzo zaangażowała się w przyj-
mowanie uchodźców. Jeszcze przed wojną w tej parafii miesz-
kała mała grupa Ukraińców a wiadomo – jak jest potrzeba, 
dzwoni się do swoich. Pierwsze samochody po uchodźców 
wyjechały na granicę już w dniu wybuchu wojny. Parafia przyję-
ła ich z ogromną otwartością, głównie dzięki zaangażowaniu 
wielu kobiet, matek i ich współpracy z proboszczem. Ok. 2 tys. 
osób zostało przyjętych w tej parafii w rodzinach. Powstało 
Centrum Pomocy, do którego zgłaszało się bardzo wielu po-
trzebujących – opowiada. – Tymczasem niejako równolegle, 
jak tylko wybuchła wojna zaraz z Włoch i z innych krajów, gdzie 
mamy kontakty poprzez nasze zgromadzenie rozdzwoniły się 
telefony: „Proszę księdza, czego potrzebujecie?” I zaczęły do 
nas do Łomianek przybywać transporty, które zresztą przyby-
wają do dziś. Mogliśmy założyć własne Centrum Pomocy. Ale 
po co, skoro już jedno działało po sąsiedzku? Połączyliśmy siły 
– opowiada. 
 
W domu Misjonarzy Konsolatów w Łomiankach mieszkało 
bardzo wielu uchodźców. Z Włoch i innych krajów przybyło też 
kilku wolontariuszy, m.in. lekarz i pielęgniarka. Z czasem jed-
nak, gdy potrzeby na miejscu zmalały, pomoc zaczęła być 
przekazywana bezpośrednio na Ukrainę. 
 
– To wydarzyło się dzięki kontaktom z ks. Leszkiem Kryżą, 
dyrektorem Zespołu KEP ds. Pomocy Kościołowi na Wscho-
dzie. Znamy się, bo pracujemy blisko siebie a dodatkowo jeste-
śmy sąsiadami – on też mieszka w Łomiankach. Ma ogromną 
wiedzę na temat Ukrainy i konkretnych potrzeb. Ja nie miałem 
tej wiedzy ale za to miałem dary i darczyńców. I znów – uznali-
śmy, że warto połączyć siły – mówi o. Bovio. 
 
Do wspólnoty misjonarzy konsolatów w Łomiankach trafiło jak 
dotąd ok. 30 dużych transportów z pomocą, głównie z Włoch. 
Przekazywano jedzenie, ubrania, leki, panele drewniane do 
montowania w miejsce wybitych szyb, agregatory prądotwór-
cze, zestawy fotowoltaiki, środki finansowe. Transporty organi-
zowały parafie, stowarzyszenia, skauci i rozmaite instytucje czy 
fundacje. Niemałe środki ofiarował m.in. nuncjusz apostolski w 
Polsce abp Salvatore Pennacchio. Transporty przywozili wolon-
tariusze. O. Bovio wraz z ks. Leszkiem Kryżą byli już 4 razy na 
Ukrainie, by przekazać tę pomoc na miejscu. 
 
– Słowo kluczowe to „współpraca”. Każdy może starać się robić 
jak najwięcej na własną rękę, ale jeśli działamy razem jest to 
nie tylko bardziej skuteczne ale również sprzyja budowaniu 
relacji i przyjaźni, które zostają. Jest to też okazja do prawdzi-
wie chrześcijańskiego świadectwa – podkreśla o. Bovio.  

Za: KAI 
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  Wiadomości ze świata 
 
 

 
 

PAPIEŻ PRZYJĄŁ RADĘ GENERALNĄ ZGROMADZENIA REDEMPTORYSTÓW 
 

Ojciec Święty Franciszek przyjął na 
prywatnej audiencji Radę Generalną 
Zgromadzenia Redemptorystów na 
czele z przełożonym generalnym o. 
Rogério Gomesem CSsR, w dniu 274 
rocznicy papieskiego zatwierdzenia 
zgromadzenia, tj. 25 lutego 2023 r. W 
spotkaniu udział wzięli także urzędnicy 
kurii generalnej zgromadzenia. 
 
Papież Franciszek przywitał wszystkich 
osobiście w drzwiach swojej biblioteki. 
Po zajęciu miejsc o. generał wręczył 
papieżowi prezent – kolekcja płyt CD z 
pieśniami alfonsjańskimi, krzyż biskupi z 
herbem zgromadzenia w srebrze i małą 
srebrną figurkę św. Alfonsa. Następnie 
zwrócił się do Ojca Świętego w imieniu 
zgromadzenia, dziękując mu za jego 
przesłanie podczas audiencji w paź-
dzierniku 2022 r. w czasie XXVI Kapituły 
Generalnej i zapewnił, że jako redempto-
ryści bierzemy sobie do serca jego sło-
wa, aby stale wychodzić z naszych stref 
komfortu i docierać na peryferie z Dobrą 
Nowiną o Odkupieniu. 
 
O. Rogério podziękował również Ojcu 
Świętemu za przyznanie Akademii Al-
fonsjańskiej statusu papieskiego instytu-
tu wyższego. W bardzo osobistym dialo-
gu z nami Ojciec Święty zwrócił uwagę 
na to, że w tym dniu przypadła 274. 
rocznica zatwierdzenia reguły przez 
papieża Benedykta XIV. Mówił o swoim 
podziwie dla Benedykta XIV jako bardzo 
mądrego prawnika kanonicznego i mora-

listy, ale także bardzo ludzkiego papie-
ża, który był w kontakcie z problemami 
ludzi. (…) 
 
Ojciec Święty był także bardzo zaintere-
sowany liczbą redemptorystów na świe-
cie i liczbą powołań, na co o. Rogério 
przedstawił mu najnowsze statystyki, 
zwracając szczególną uwagę na to, że 
mamy około 800 młodych postulantów, 
kandydatów, nowicjuszy oraz studentów 
filozofii i teologii. Ojciec Święty chciał 
wiedzieć, z jakich części świata są te 
powołania, na co o. Rogério wyjaśnił, że 
szybki wzrost powołań jest w Azji i Afry-
ce, natomiast w Ameryce Łacińskiej jest 
ich stała liczba, ale niestety nastąpił 
krytyczny spadek powołań w Europie i 
Ameryce Północnej. 
 

 
 
Papież mówił nam o znaczeniu promo-
wania powołań do redemptorystowskie-
go stylu życia podkreślając, że musimy 
to pilnie podjąć. Nalegał także, abyśmy 
zwracali większą uwagę na jakość po-
wołań niż na ich ilość. Prosił, abyśmy 

sprawdzali wszystkie powołania i podał 
nam kilka przykładów seminariów, w 
których były poważne problemy moralne 
wśród seminarzystów, akcentując, że 
trzeba się tym zająć. Powtórzył, że trze-
ba dbać o promocję powołań i uważnie 
podążać za tymi, którzy się formują. 
 
O. Rogério przedstawił Ojcu Świętemu 
pracę Rady Generalnej nad dokumen-
tami kapitulnymi, przesłaniem, refleksją 
nad naszą tożsamością, misją, życiem 
konsekrowanym, formacją i przywódz-
twem. (…) Podzielił się również z Ojcem 
Świętym informacjami na temat misji 
redemptorystów w naszych sanktua-
riach, zwłaszcza w Aparecida w Brazylii, 
które to miejsce papież bardzo miło 
wspomina. 
 
Ojciec Święty na koniec podziękował o. 
Rogério i radzie za wizytę, poprosił o 
modlitwę za jego posługę i zachęcił, 
abyśmy z odwagą szli naprzód w misji 
przewodniczenia powierzonej nam wo-
bec Zgromadzenia i całego Kościoła w 
tym czasie synodu. Na koniec zaprosił 
nas do odmówienia z nim modlitwy 
„Zdrowaś Mario”, wzywając wstawiennic-
twa Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a 
następnie zakończył udzielając nam 
swojego apostolskiego błogosławień-
stwa.o. Joseph Ivel Mendanha CSsR, 
radny generalny, Rzym 

Za: www.redemptor.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

6 NOWYCH DEKRETÓW BEATYFIKACYJNYCH 
 
„Podczas audiencji 23 lutego dla prefekta Dykasterii Spraw 
Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro Franciszek upoważ-
nił ten urząd do promulgowania sześciu dekretów beatyfikacyj-
nych, dotyczących tyluż sług Bożych. Są wśród nich cztery 
kobiety i dwóch mężczyzn: z Włoch – cztery osoby oraz po 
jednej z Brazylii i Hiszpanii. 
 
Pierwszy dekret wiąże się z cudem przypisywanym wstawien-
nictwu służebnicy Bożej Elżbiety Martinez z Włoch (25 marca 
1905-8 lutego 1991) – założycielki Zgromadzenia Córek Naj-
świętszej Maryi Panny z Leuki. Pozostałe dokumenty dotyczą 
uznania cnót heroicznych następujących sług Bożych: 

Józefa z Sant’Elpidio (w świecie Giulio Bocciego) z Włoch (15 
marca 1885-23 listopada 1974) – kapłana, kapucyna, założy-
ciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Powołań; 
Alojzego Sebastiana Boeinga z Brazylii (24 grudnia 1913-17 
kwietnia 2006) – kapłana Zgromadzenia Księży Najświętszego 
Serca Jezusowego, założyciela Bractwa Maryjnego Serca 
Jezusowego; 
Marii Małgorzaty (w świecie Teresy Katarzyny) Lussana z 
Włoch (14 listopada 1852-27 lutego 1935) – współzałożycielki 
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek od Najświętszego Serca z 
Asoli; 
Franciszki Anny Marii Alcover Morell z Hiszpanii (19 paździer-
nika 1912-10 marca 1954) – świeckiej; 
Albertyny Violi Zirondoli z Włoch (1 lipca 1901-18 lipca 1972) – 
świeckiej, matki rodziny.                      Za: www.vaticannews.va 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KARMELITA: ABY PRZEBACZYĆ 
POTRZEBA SKRUCHY AGRESORA 

 
Po roku od rozpoczęcia pełnoskalowej 
wojny na Ukrainie wciąż codziennie 

dochodzi do rosyjskich ataków na lud-
ność cywilną i pozycje obrońców na-
szych wschodnich sąsiadów. Stąd kwe-
stie myślenia o przyszłym pojednaniu po 
osiągnięciu pokoju są bardzo skompli-
kowane. Wskazuje na to o. Witalij Ko-
zak, karmelita z sanktuarium w Berdy-

czowie. Zakonnik dodaje, że nawet w 
miejscowościach mocno oddalonych od 
linii frontu, jak ta, gdzie posługuje, wojna 
odciska swoje piętno na ludności. Po 
chrześcijańsku pragnie się dojść do 
możliwości wybaczenia, ale potrzeba 
tutaj najpierw wyznania win i skruchy ze 
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strony najeźdźcy, nie wspominając o 
samym zaprzestaniu agresji – zauważa 
o. Kozak. 
 
„Osobiście czekam na ten moment, bo 
chciałoby się. Tylko, że to jest trudne, bo 
np. mąż mojej siostry przebywa na fron-
cie, w jednostce desantowej. I bardzo 

często toczą oni walki 50-70 metrów od 
żołnierzy z drugiej strony. Cały czas 
istnieje niebezpieczeństwo, że zginie – 
mówi Radiu Watykańskiemu o. Kozak. –  
 
I być może nie każda, ale bardzo wiele 
rodzin przeżywa coś takiego. Więc np. 
jedna z intencji, w których ja się modlę, 

to żeby Pan Bóg dał łaskę przyjęcia 
faktu, że [wojna] jest, przyjęcia faktu, że 
ona pewnego dnia się skończy, i później, 
żeby Pan Bóg dał łaskę zrozumienia, że 
pewnego dnia trzeba [będzie] przeba-
czyć, bo nie ma innej możliwości”. 

Za: www.vaticannews.va 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

POLSKIE SIOSTRY STALE POMAGAJĄ 
W 150 MIEJSCACH NA UKRAINIE 

 
Na Ukrainie polskie siostry stanowią 40 proc. wszystkich pracu-
jących tam sióstr zakonnych. Na co dzień posługują w ponad 
150 miejscach. „Mimo wojny, nie wyjechały, chcą być na miej-
scu i pracować tam, gdzie to jest najbardziej potrzebne” – po-
wiedziała Family News Service s. Dolores Zok, przewodniczą-
ca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń 
Zakonnych w przeddzień pierwszej rocznicy inwazji Rosji na 
Ukrainę. 
 
Podsumowując ostatnie 12 miesięcy s. Zok podkreśliła, że był 
to czas próby i wielkiej solidarności. W ponad 1000 domów 
różnych zgromadzeń w Polsce i na Ukrainie siostry zakonne 
udzielały pomocy ofiarom działań wojennych. Jedynie w pierw-
szym miesiącu niemal 150 żeńskich zgromadzeń zakonnych 
udzieliło pomocy blisko 18 tys. osób. 
 
„Przez ten cały rok włączałyśmy się w tę wielką pomoc, jaka 
została udzielona osobom z Ukrainy w tym trudnym dla nich 
czasie. Wciąż przyjeżdżają nowe rodziny potrzebujące pomo-
cy. Nie ma ich aż tak wiele, jak było przed rokiem, wciąż jednak 
domy ponad 100 zgromadzeń zakonnych prowadzą punkty, w 
których można otrzymać pomoc. Nasze drzwi zawsze pozosta-
ną otwarte” – podkreśliła s. Zok. 
 
Formy pomocy udzielanej w Polsce się zmieniły. Teraz miesz-
kające w naszym kraju rodziny potrzebują bardziej wsparcia 
psychologicznego, edukacyjnego oraz świadomości, że nie są 
zostawione same. „Jeszcze do września każdego dnia wyda-
wałyśmy bardzo dużo posiłków. Teraz, gdy wiele rodzin już się 
usamodzielniło, potrzeby są inne. W domu mojego zgromadze-
nia mieszka 40 kobiet i dzieci. Stanęły na własnych nogach 
podejmując pracę. Czasem potrzebują naszej pomocy, ale 
często przede wszystkim relacji przyjaźni” – dodała. 
 
Dużo pilniejsze i większe potrzeby są na Ukrainie. W nieustają-
cych bombardowaniach została zniszczona nie tylko infrastruk-
tura, ale i wiele domów prywatnych, wiele osób straciło dach 
nad głową. Jak podkreśla s. Zok „siostry starają się znaleźć im 
schronienie w swoich klasztorach, czy ośrodkach, które prowa-
dzą. Przygarniają również osierocone dzieci”. 

Wiele zakonnic pracujących na Ukrainie zajmuje się pomocą 
rannym i organizuje transporty z pomocą z Polski. Najpotrzeb-
niejsze są teraz środki opatrunkowe – plastry, bandaże, lekar-
stwa – niezbędne do ratowania życia rannym cywilom i żołnie-
rzom. 
 
Na pytanie, jak można włączyć się w pomoc udzielaną przez 
siostry zakonne na Ukrainie, przewodnicząca Konferencji Wyż-
szych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych zachę-
ca do bezpośredniego kontaktowania się z poszczególnymi 
zgromadzeniami. Jak podkreśla, „można mieć wówczas pew-
ność, że przekazane środki i produkty trafią do najbardziej 
potrzebujących. Siostry znają tych ludzi, którzy zostali, wiedzą, 
komu czego potrzeba”. 
 

 
 
„Widząc w oczach przybywających do Polski uchodźców tęsk-
notę za pokojem i bezpieczeństwem – to pokój jest naszym 
największym marzeniem. Codziennie modlimy się o pokój, 
byśmy wspólnie mogli doświadczyć radości pokoju naszych 
braci i sióstr z Ukrainy” – dodała s. Dolores Zok. 
 
Siostry niosą pomoc duchową, psychologiczną, medyczną i 
materialną. Współpracują z instytucjami państwowymi i ko-
ścielnymi, przygotowują ciepłe posiłki, żywność, środki czysto-
ści, odzież i koce. Pomagają w transporcie osób z miejsc, gdzie 
trwają walki, pośredniczą w poszukiwaniu pracy w Polsce oraz 
tworzą miejsca pracy w prowadzonych przez siebie ośrodkach. 
 
Wspólnoty zakonne stale prowadzą zbiórki produktów żywno-
ściowych i higienicznych w niemal 100 miejscach w Polsce. 
Dary systematycznie wysyłane są na Ukrainę, przekazywane 
uchodźcom lub do domów zgromadzeń i innych ośrodków. 
Siostry prowadzą ponad 150 domów na Ukrainie i ponad 200 w 
Polsce, w których udzielana jest stała pomoc uchodźcom. 

                                                 Za: Family News  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

UKRAIŃCY U STÓP MARYI BŁAGAJĄ 

W BERDYCZOWIE O POKÓJ 
 
W rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie 
rzymskokatoliccy biskupi tego kraju 
zebrali się w narodowym sanktuarium 
maryjnym w Berdyczowie, aby poprzez 
modlitwę i post błagać o pokój. 

 
 
Wspomnienie tragicznej rocznicy wybu-
chu wojny na Ukrainie w berdyczowskim 

sanktuarium miało charakter przede 
wszystkim modlitewnego czuwania.  
 
Rozpoczęło się adoracją Najświętszego 
Sakramentu i wspólną modlitwą różań-
cową, do której rozważania przygotowali 
poszczególni biskupi. Następnie odbyła 
się Msza, której przewodniczył nuncjusz 
apostolski w Ukrainie abp Visvaldas 
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Kulbokas. Całość zakończyła się koron-
ką do Bożego Miłosierdzia. 
 
– Dzisiaj biskupi zebrali się, aby pokazać 
swoim przykładem, że ważne jest trwać 
na modlitwie i wypraszać wstawiennic-
twa Matki Bożej. Ważne jest też pościć – 
mówi karmelita o. Witalij Kozak, kustosz 

sanktuarium. – Zadawaliśmy sobie pyta-
nie, ile ludzi przyjedzie, aby razem z 
biskupami pomodlić się tutaj. Widzimy 
kościół pełny. Modlimy się, aby wojna 
się skończyła, ale także prosimy, co 
biskupi podkreślali w swoich listach, o 
sprawiedliwy pokój. 
 

W Berdyczowie rzymskokatoliccy biskupi 
Ukrainy ponowili także ubiegłoroczny akt 
zawierzenia Rosji i Ukrainy Niepokala-
nemu Sercu Najświętszej Maryi Pannie. 

 Za: www.vaticannews.va 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

LIST Z KIJOWA: WOJNA MA TAKŻE 
BOHARERÓW DRUGIEGO PLANU 

 
O cichych i ukrytych bohaterach, broniących od roku mieszań-
ców Ukrainy w obliczu pełnoskalowej agresji wojsk rosyjskich 
na Ukrainę pisze w kolejnym Liście z Kijowa przełożony domi-
nikanów w tym kraju, o. Jarosław Krawiec. 
 
„Dziś, gdy otaczają nas realne ruiny miast i wsi Ukrainy, nie ma 
w nas ruiny ducha” – napisała wybitna ukraińska poetka Lina 
Kostenko do uczestników spotkania poświęconego jej twórczo-
ści, które odbyło się w czerwcu we Wrocławiu. „W dzieciństwie 
zbudził mnie dźwięk niemieckich bombowców przeszywających 
ukraińskie niebo o świcie 22 czerwca 1941, ten sam dźwięk 
bombowców, tym razem rosyjskich, przeszył ukraińskie niebo 
nad ranem 24 lutego 2022 roku. Historia zatoczyła koło” – 
dodaje Kostenko, która wkrótce obchodzić będzie 93 urodziny. 
 
Drogie Siostry, Drodzy Bracia, 
pisząc do Was w przededniu rocznicy wybuchu wojny przywo-
łuję słowa, które jak mi się wydaje, dobrze oddają to, czego 
Rodzina Dominikańska doświadcza od roku w Kijowie, Fasto-
wie, Charkowie, Lwowie, Chmielnickim, Czortkowie, Żółkwii, 
Mukaczewie i w wielu innych miejscach Ukrainy. Rosjanom 
udało się zrujnować nasze miasta i wsie, ale nie pokonali du-
cha. Nie odebrali nam nadziei i woli walki. 
 
Nad moim łóżkiem wisi duża mapa. Krótko po przeprowadzce z 
Warszawy do Kijowa, powiesiłem ją w swoim pokoju, by jesz-
cze lepiej poznać kraj, który stał się ponownie moim domem. 
Ale to właśnie wojna uczy nas wszystkich geografii Ukrainy. 
Bucza, Mariupol, Izium, Bachmut – te nazwy miast, powtarzane 
w milionach relacji telewizyjnych na całym świecie, stały się 
symbolem niezłomności ukraińskiego narodu oraz potworności 
zła, którego doświadcza. A to przecież tylko początek bardzo 
długiej listy miejsc zniszczonych przez wojnę. Każde z nich 
oznacza tragedie konkretnych ludzi, ich łzy, ból i cierpienie. 
Wiele takich historii wysłuchałem od ludzi, których spotykałem 
przez ostatni rok. Noszę je sobie i choć mijają kolejne miesią-
ce, wciąż ożywają w mojej pamięci. Baba Wira, bo tak kazała 
na siebie mówić, kiedy odwiedzaliśmy ją w maju z o. Andrze-
jem i ks. Wojciechem z Caritasu, obchodziła właśnie 82 urodzi-
ny. Od ponad trzech miesięcy mieszkała wraz z kilkunastoma 
innymi kobietami w podziemiach kościoła na Sałtiwce, najbar-
dziej zniszczonej dzielnicy mieszkalnej Charkowa. Nie trzeba 
jej było długo namawiać, by w mroku piwnicy, przy świetle 
latarek, zaśpiewała ludową piosenkę o Hali idącej po wodę. 
Pamiętam starszą, ale tryskającą energią kobietę z podkijow-
skiej Dmytriwki, opowiadającą jak błagała Rosjan, by pozwolili 
pochować zastrzelonych przed jej chatą ukraińskich żołnierzy. 
A kiedy się nie zgodzili, przez kilka dni odganiała psy włóczące 
się po ulicy. A później karmiła barszczem Antona, który nie 
chciał strzelać do Ukraińców, bo jego mama była Ukrainką, a 
tato Buriatem. Wspominam starszego mężczyznę z Nalyvaivki, 
którego odwiedziliśmy we wrześniu wraz z ojcami Wojciechem, 
Christopherem i Jackiem w drodze do Fastowa. Pokazywał 

laską na stertę złomu i śmiecie leżące pod drzewem. Tylko tyle 
pozostało z jego domu. Mieszkał teraz w kontenerowym bu-
dynku postawionym przez o. Miszę i wolontariuszy Domu św. 
Marcina. I bolało go bardzo, że to wszystko zrobili mu „swoi”, 
bo choć większość życia spędził w Ukrainie, to urodził się w 
Rosji i mówił do nas po rosyjsku. 
 
Przeglądając zdjęcia w telefonie znalazłem fotografię, którą 
zrobiłem 1 stycznia 2022 roku. Syn moich przyjaciół, pasjonu-
jący się modelarstwem, podarował mi miniaturowy model rosyj-
skiego czołgu T-60. Przyłożyłem go do mapy, lufą skierowaną 
w stronę Kijowa, nieco poniżej Buczy i Irpienia i zrobiłem zdję-
cie, by w ten sposób podziękować chłopcu za podarunek. Ni-
gdy bym wtedy nie pomyślał, że za trzy miesiące, dokładnie w 
tych miejscach będą stały prawdziwe rosyjskie czołgi. „Nie 
wierzyliśmy, że to może się stać” – powtarza dziś wielu moich 
ukraińskich znajomych, kiedy wspominamy 24 lutego. I chyba 
wielu z Was w Polsce, Europie i na świecie długo otrząsało się 
z przeżytego szoku. 
 
Podczas misji humanitarnych Domu św. Marcina de Porres na 
Charkowszczyznę zwykle zatrzymujemy się na nocleg u Sióstr 
Małych Misjonarek Miłosierdzia, które prowadzą dom dla sa-
motnych matek w Korotyczu. Dominikanie są siostrom orionist-
kom dobrze znani, bo od ponad pięciu lat bracia przyjeżdżają 
do nich z posługą duszpasterską. Lubię słuchać jak siostry 
Kamila i Renata opowiadają o swoich perypetiach z dziewczy-
nami, które wiele w życiu przeszły. Z tych historii mógłby po-
wstać niezły serial. Zauważyłem, że siostry zawsze mówią o 
ludziach, z którymi żyją i którym służą, z autentyczną miłością, 
troskliwością, z trzeźwą oceną sytuacji i dużą dozą humoru. 
Bardzo to piękne i ważne. 
 

 
 
Zapytałem siostrę Renatę o najradośniejszy moment wciągu 
tego ostatniego roku. Opowiedziała historię z początku wojny. 
„Zrobiło się w Charkowie bardzo niebezpiecznie dlatego podję-
łyśmy decyzję o ewakuacji naszego domu razem z mamami i 
ich dziećmi. Dzień przed wyjazdem, wieczorem, spożyłyśmy 
Najświętszy Sakrament znajdujący się kaplicy i spakowałyśmy 
najpotrzebniejsze rzeczy, w tym naczynia liturgiczne. Rano 
okazało się jednak, że w busach jest za mało miejsca dla 
wszystkich. Część z nas została. I wtedy uświadomiłyśmy so-
bie, że przecież nie mamy Pana Jezusa w tabernakulum. 
Ksiądz biskup przysłał następnego dnia rano księdza, by od-
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prawił Mszę świętą. Znalazłyśmy kielich, ale nie było pateny. 
Wzięłyśmy więc z przedszkola mały czerwony plastikowy tale-
rzyk, który dzieci używały do jedzenia, aby na nim konsekro-
wać Chleb, a następnie umieścić Najświętszy Sakrament w 
tabernakulum. Pan Bóg pokazał nam w ten sposób, że jest z 
nami. «Ty siedzisz w piwnicy, w wilgoci i pleśni, a Ja jestem z 
tobą w tej czerwonej dziecięcej miseczce, a nie w złotym kieli-
chu»”. Siostra Renata kończyła opowieść bardzo wzruszona. A 
ja noszę ją w pamięci od kilku dni. 
 
Tego samego dnia, bardzo wcześnie rano, odprawialiśmy Mszę 
świętą razem z siostrami i naszymi wolontariuszami. „Kiedyś 
usłyszałem od jednego ze starszych ojców, że Msza święta to 
najważniejsza sprawa jaką masz do zrobienia w ciągu dnia” – 
mówi mi o. Misza, kiedy zdejmujemy ornaty. Znamy się od 
dawna, więc dobrze wiem, że w podróży nie odkłada sprawo-
wania Eucharystii na później. Ma rację, bo przecież nigdy nie 
wiadomo co nas czeka. Ta poranna modlitwa uświadomiła mi, 
że wszystko co robimy, nasza posługa i działania są komenta-
rzem do tej jedynej Ofiary Jezusa Chrystusa. I wracam do 
ważnych dla mnie słów, do Listu do Rodziny Dominikańskiej w 
Ukrainie, który 21 marca przysłał nam o. Timothy Radcliffe OP: 
„Każda Eucharystia wyraża naszą nadzieję, że przemoc, znisz-
czenie i śmierć nie będą miały ostatniego słowa. Kiedy życie 
miało zostać Mu odebrane siłą, uczynił z siebie dar. To jest 
właśnie eucharystyczna nadzieja i hojność, którą Rodzina Do-
minikańska żyje dzień po dniu w Ukrainie”. 
 
Po rozładowaniu ciężarówki z pomocą humanitarną przekaza-
ną organizacji „Volonter 68” w Charkowie, zatrzymaliśmy się na 
chwilę rozmowy z siedzącym za stołem brodatym mężczyzną w 
średnim wieku. Andrij do wojny zajmował się produkcją obuwia, 
a później zaczął pomagać. Na początku rosyjskiej agresji roz-
woził po okolicy pomoc humanitarną. „Zaczął się ostrzał i na 
jednym z punktów kontrolnych zostaliśmy zatrzymani przez 
ukraińskich żołnierzy, którzy zdecydowanie odradzali jechanie 
dalej. Mówię do nich: «Chłopcy, przecież tam są ludzie, którzy 

potrzebują insuliny. Jeśli nie dojadę do nich, to wpadną w 
śpiączkę»”. Gdybym był wtedy na miejscu Andrija, to najpraw-
dopodobniej zrezygnowałbym z dalszej jazdy z lekami, tłuma-
cząc się przed samym sobą, że przecież się nie da. Tak wielu 
bohaterów „drugiego planu” przez ten rok wojny pokazało mi 
jednak swoim działaniem, że są sytuację, kiedy nie powinno się 
łatwo zniechęcać, rezygnować, bać się, odmawiać pomocy i 
opuszczać rąk. Są momenty w życiu, w których warto i trzeba 
podjąć ryzyko. 
„Wydaje się, że ludzie nie latają, a skrzydła mają. A skrzydła 
mają.” Widząc zdjęcie Katii przypominam sobie popularny w 
Ukrainie wiersz Liny Kostenko. W drodze do Chersonia, dokąd 
wolontariusze Domu św. Marcina de Porres razem z ojcami 
Miszą, Oleksandrem z Kijowa oraz Rusłanem, rektorem semi-
narium duchownego, zawieźli niedawno kolejne kilkanaście ton 
pomocy humanitarnej, znajduje się malowniczo położona wio-
ska Myhija. Tam każdy, choć przez chwilę, może poczuć się 
aniołem. Pomagają w tym metalowe skrzydła ustawione nad 
brzegiem urwiska. 
 
Ludzkie skrzydła w wierszu Liny Kostenko są utworzone nie z 
piór i puchu, lecz z prawdy, cnoty i zaufania. Poetka dodaje, że 
jednych uskrzydla wierność w miłości, innych szczerość w 
działaniu, a także szczodrość wobec trosk i potrzeb drugiego. 
Skrzydłami bywają poezja lub marzenia. Znając Katię i wolon-
tariuszy z naszych misji humanitarnych, jestem przekonany, że 
mają w sobie wiele z aniołów. I choć twardo stąpają po ziemi, a 
ich plecy często pobolewają od dźwigania paczek i wielogo-
dzinnych podróży, to mają skrzydła utkane ze współczucia i 
miłości bliźniego. Dziękuję, że mogę być z Wami i uczyć się od 
Was. 
 
Z pozdrowieniami, prośbą o nieustanną modlitwę i przeogrom-
ną wdzięcznością dla Was, którzy jesteście z nami i Ukrainą, 
Jarosław Krawiec, Kijów, 22 lutego 2023 roku w Środę Popiel-
cową                                                                                         Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

NOWE DECYZJE JEZUITÓW 
W SPRAWIE O. MARKO RUPNIKA  
 
Towarzystwo Jezusowe wydało oficjalne 
oświadczenie w sprawie ojca Marko 
Rupnika. Czytamy w nim, że nowe skar-
gi dotyczące nadużyć popełnionych 
przez słoweńskiego jezuitę obejmują 
okres ponad 30 lat. Prowadzone będzie 
dalsze postępowanie wewnętrzne. Jego 
przełożony podjął względem niego ko-
lejne decyzje. 
 
Poniżej informacja na podstawie depe-
szy Katolickiej Agencji Informacyjnej 
 
„Są to świadectwa osób, które naprawdę 
można uznać za ocalałe, biorąc pod 
uwagę doświadczone zło, o którym 
opowiadali” – czytamy w jezuickim 
oświadczeniu w sprawie ojca Marka 
Rupnika, które dziś rano zostało opubli-
kowane na stronie internetowej Towa-
rzystwa Jezusowego. Nosi ono tytuł „W 
kierunku uznania prawdy”. Tekst opiera 
się na skargach zebranych w ostatnich 
miesiącach przez zespół referencyjny 
Delegatury ds. Międzyprowincjalnych 

Domów i Dzieł Rzymskich Towarzystwa 
Jezusowego. Ojciec delegat Johan Ver-
schueren wyraża wdzięczność „wszyst-
kim osobom, które miały siłę opowie-
dzieć o swoich doświadczeniach, niekie-
dy z wewnętrznym cierpieniem wynika-
jącym z konieczności ponownego wydo-
bycia na światło dzienne wielu bole-
snych wydarzeń”. 
Komunikat stwierdza, że zgłaszane 
nadużycia ojca Rupnika obejmują różne 
okresy. Dotyczą Wspólnoty Loyola, 
gdzie są osoby, które twierdzą, że były 
wykorzystywane w sumieniu, duchowo, 
psychicznie lub molestowane seksualnie 
podczas osobistych relacji z ojcem Rup-
nikiem oraz osób należących do Cen-
trum Aletti. W sumie obejmują okres 
ponad trzydziestu lat, od połowy lat 80. 
do 2018 roku. W oświadczeniu czytamy, 
że „stopień wiarygodności tego, co zo-
stało ujawnione czy zaświadczone, 
wydaje się bardzo wysoki”. Zespół, który 
bezskutecznie proponował ojcu Rupni-
kowi spotkanie w tej sprawie, opracował 
wyczerpującą dokumentację swojej 
pracy, której towarzyszą wnioski doty-
czące różnych możliwości dalszego 
postępowania prawnego, cywilnego i 
kanonicznego, wobec zakonnika oraz 

własne wskazania i zalecenia dla Towa-
rzystwa dotyczące możliwych do podję-
cia kroków. Komunikat stwierdza, że 
„charakter otrzymanych skarg ws. za-
chowań ojca Rupnika skłania do wyklu-
czenia postępowania karnego przed 
włoskimi organami sądowymi”. Precyzu-
je jednak, że „zupełnie inne jest ich 
znaczenie z punktu widzenia kanonicz-
nego i dotyczącego życia zakonnika 
oraz jego odpowiedzialności religijnej i 
kapłańskiej”. 
 
Deklaracja wymienia trzy możliwe kroki, 
jakie może podjąć przełożony generalny: 
nałożyć na jezuitę ograniczenia dotyczą-
ce sprawowanie posługi (częściowe lub 
całkowite); zobowiązać go do przenie-
sienia się w określone miejsce na czas 
określony lub nieokreślony. Jeśli zebra-
na dokumentacja uwypukla zachowania 
będące podstawą do bezwzględnie 
koniecznego lub wskazanego wydalenia 
z zakonu, przełożony wyższy może 
podjąć decyzję o wszczęciu postępowa-
nia w sprawie wydalenia z Towarzystwa 
Jezusowego. Komunikat precyzuje, że 
oskarżony ma prawo do otrzymania 
pomocy i obrony w tym postępowaniu. 
Jeśli przyczyny wydalenia nie należą do 
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bezwzględnie koniecznych, ma również 
możliwość wyrażenia skruchy po otrzy-
maniu odpowiedniego napomnienia. Dla 
tego typu procedury, która nie jest karna, 
przedawnienie nie jest rozważane. 
Wreszcie, jeśli zgłoszone postawy od-
powiadają przestępstwu, które nie leży w 
kompetencji Dykasterii ds. Nauki Wiary, 
przełożony generalny może zdecydować 
o wszczęciu administracyjnego postę-
powania karnego. Postępowanie to 
może również doprowadzić m.in. do 
wydalenia oskarżonego. Jednak w przy-
padku niektórych przestępstw generał 
na koniec procesu może również zdecy-
dować o niepodejmowaniu postępowa-
nia o wydaleniu, lecz o zastosowaniu 
innych środków karnych. Komunikat 
informuje, że wobec ojca Rupni-

ka zaostrzono już wcześniej obowiązu-
jące restrykcje prewencyjne. 
 
Zakazano mu jakiejkolwiek publicznej 
działalności artystycznej, zwłaszcza w 
strukturach religijnych (takich jak 
kościoły, instytucje, oratoria i kaplice, 
domy rekolekcyjne czy ośrodki du-
chowości). 
 
Ograniczenia te są uzupełnieniem już 
wcześniej obowiązujących restrykcji:  
 
Zakaz jakiejkolwiek publicznej dzia-
łalności kapłańskiej i sakramentalnej, 
zakaz publicznych wypowiedzi, zakaz 
opuszczania regionu Lacjum. 
 
Ojciec Verschueren podkreśla, że jako 
członek Towarzystwa Jezusowego czuje 

się w obowiązku poważnie zająć się tą 
sprawą i innymi podobnymi, które po-
winny być wyjaśnione z szacunku do 
prawdy i w imię sprawiedliwości wzglę-
dem wszystkich zaangażowanych stron. 
„W każdym przypadku chcemy mieć 
pewność co do dalszej drogi, która do-
prowadzi do pełnego poznania faktów, 
uznania prawdy i odpowiedzialności za 
nie, jak również do naprawienia wyrzą-
dzonego zła”. 
 
O. Marko Rupnik, został poinformowany 
o naturze i treści zarzutów, a także zo-
stał poinformowany o podjętej decyzji. 
Zespół Referujący przesłał również 
osobom, które złożyły doniesienia, a 
także świadkom wiadomość o tej decyzji 
o. Verschuerena        Za: www.jezuici.pl

                      
 
 
 
 
 

 
 
 

Zapowiedzi wydarzeń 
 
 
 

 

 
 

 
 

REDEMPTORYŚCI NA WIELKI POST 
	
Od środy popielcowej misjonarze re-
demptoryści zapraszają osoby, które 
pragną głębiej przeżywać czas Wielkie-
go Postu do korzystania z codziennych 
rozważań Słowa Bożego. Są one publi-
kowane na portalu kaznodziejskim re-
demptorystów slowo.redemptor.pl. Jest 
to jedna z form włączenia się w realiza-
cję tegorocznego programu duszpaster-
skiego Kościoła w Polsce, którego motto 
brzmi: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. 
 

 
 
Redemptoryści, oprócz prowadzenia 
misji ludowych i rekolekcji parafialnych 
oraz posługi medialnej, starają się rów-
nież tym sposobem odpowiedzieć na 
zachętę papieża Franciszka zawartą w 
tegorocznym orędziu: „Wielki Post jest 
czasem łaski, na ile słuchamy Tego, 
który do nas mówi. A jak do nas prze-
mawia? Przede wszystkim w Słowie 
Bożym, 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”. 
 
W refleksjach przygotowanych przez 
redemptorystów zaangażowanych w 
różne rodzaje działalności ewangeliza-
cyjnej znajdujemy zachętę, by po roz-
ważaniu podjąć konkretne postanowie-

nia, motywujące do odnowy życia chrze-
ścijańskiego i więzi ze wspólnotą Ko-
ścioła. Te postanowienia mają też pro-
wadzić do konkretnych czynów miłosier-
dzia, jak czytamy w rozważaniu na roz-
poczęcie Wielkiego Postu: „Dziś, kiedy 
w naszym kontekście geopolitycznym 
dostrzegamy wiele ofiar tragicznej w 
skutkach wojny w Ukrainie, wielu na-
szych rodaków śpieszy z pomocą – 
pomagając jak tylko potrafią. Kiedy 
przed kilkunastu dniami przyszła wia-
domość o wielu ofiarach trzęsień ziemi 
w Turcji i Syrii, wielu ludzi otwarło swoje 
oczy i dostrzegło potrzebę cierpiących 
sióstr i braci niezależnie od języka, kolo-
ru skóry czy wyznawanej wiary”. 
 
Przy rozważaniach na poszczególne dni 
Wielkiego Postu umieszczone są też 
odnośniki do archiwum kazań z po-
przednich lat znajdujących na portalu 
kaznodziejskim. 
 
Ponadto na antenie TV Trwam w ra-
mach cyklu „40 dni z modlitwą” emito-
wane są krótkie filmowe rozważania 
przygotowane przez o. Pawła Drobota 
CSsR ze wspólnoty w Warszawie. Są to 
codzienne refleksje na temat osobistej, 
świadomej i skutecznej modlitwy. 
o. Sylwester Cabała CSsR, Bardo 
 

XXI DNI KOLBIAŃSKIE  
W CENTRUM W HARMĘŻACH 

 
W dniach 24-26 marca odbędą się w 
nowej auli Centrum Św. Maksymiliana w 
Harmężach koło Oświęcimia XXI Dni 
Kolbiańskie. Tym razem poświęcone są 

one w całości projektowi Centrum Św. 
Maksymiliana, jako Sanktuarium Zwy-
cięskiej Miłości. To zwycięstwo odniósł 
Bóg Wszechmogący w osobie Św. Mak-
symiliana, który oddał życie za Francisz-
ka Gajowniczka właśnie dlatego, że był 
kapłanem, który w duchu franciszkań-
skim oddał się całkowicie Bogu jako 
narzędzie w rekach Maryi Niepokalanej. 
Mówił o tym niezwykle dobitnie Kard. 
Karol Wojtyła (Św. Jan Paweł II) w Nie-
pokalanowie w 1972 roku: 
 

 
 
Nie ma innej drogi do prawdziwego 
zwycięstwa człowieka, jak tylko Jezus 
Chrystus. Niech zwycięża nad człowie-
kiem, owszem; ale niech przez Niego 
zwycięża człowiek, tak jak zwyciężył 
kiedyś nad człowiekiem; nad człowie-
kiem, Maksymilianem Marią, przedtem 
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Rajmundem – imię chrzestne. Ale przez 
to zwycięstwo nad Rajmundem zwycię-
żył człowiek; zwyciężył Maksymilian 
Maria. Zwyciężał tutaj, w polskim Niepo-
kalanowie, potem w japońskim – zwy-
ciężył w więzieniu na Pawiaku w War-
szawie. Wreszcie największe zwycię-
stwo odniósł w obozie oświęcimskim. 
 
W ciągu tego roku, po beatyfikacji na-
szego Rodaka, pragniemy chodzić po 
wszystkich śladach tych Jego zmagań, 
tych Jego zwycięstw, które odnosił przez 
Niepokalaną. Pragniemy przy końcu 
tego roku, w dniu 15 października, do-
trzeć do Oświęcimia, gdzie zostało od-
niesione ostateczne zwycięstwo. To 
zwycięstwo jest również owocem Niepo-
kalanowa. Tam w Oświęcimiu ostatecz-
nie zwyciężył Chrystus przez Niepokala-

ną: zwyciężył w człowieku. I dzięki temu 
tak wielkie zwycięstwo odniósł człowiek, 
że o tym musi mówić dzisiaj cały świat: 
że głosi to przez usta Następcy Piotra 
cały Kościół. 
 
Cały świat widzi w tym oświęcimskim 
zwycięstwie O. Maksymiliana Marii, 
naszego Rodaka, jakiś wielki znak na-
dziei. Bo przecież w tych czasach, w 
których powstają tak wspaniałe warszta-
ty pracy, przemysłu, techniki i cywilizacji, 
jest sprawą ogólnoludzką, ażeby czło-
wiek nie został pokonany. Dlatego też z 
radością witamy ten znak zwycięstwa 
człowieka, w duchu miłości, zwycięstwa 
nad nienawiścią. Witamy ten znak prze-
wagi miłości nad nienawiścią w czasach, 
w których nienawiść okazała się, nieste-
ty, tak potężna. 

 
Ufamy, że za tym znakiem pójdzie czło-
wiek, rodzina ludzka, społeczeństwa, 
narody – nasz naród; że miłość okaże 
się silniejsza od nienawiści. Ufamy, że 
za sprawą Niepokalanej, to zwycięstwo 
odniesie Jezus Chrystus w naszym, a 
nade wszystko przyszłym pokoleniu: w 
tej młodzieży, o którą tak bardzo się 
modlimy, i za którą tak bardzo się mo-
dlimy, ażeby zrozumiała całą wymowę 
Niepokalanowa i Oświęcimia. Żeby 
zrozumiała ten wielki znak, który daje 
Opatrzność Boża naszym czasom, na-
szej epoce, naszemu pokoleniu, w po-
staci Bł. O. Maksymiliana Marii. I żeby 
ten znak, do końca, nie powierzchownie 
tylko odczytała. (Niepokalanów, 25 
czerwca 1972 r.) 

Za: www.harmeze.franciszkanie.pl   
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 „GODZINA KAINÓW”. WIERSZE O. ANDRZEJA MADEJA OMI 
 
„Czy poezja jest potrzeba, gdy wybucha-
ją rakiety i bomby i giną ludzie? Wydaje 
się, że w tym czasie grozy i próby czło-
wieczeństwa poetyckie słowo opisujące 
czas wojny jest potrzebne. Jest wręcz 
konieczne. Bowiem w zalewie obrazów 
przemocy i śmierci serwowanych nam z 
póL bitewnych i powierzchownych pro-
pagandowych komentarzy poetycki 
namysł przynosi zrozumienie tego co 
widzimy w telewizorach” – czytamy w 
artykule prof. Marka Melnyka o najnow-
szym tomiku poezji o. Andrzeja Madeja, 
oblata pt. „Godzina Kainów”. 
 
Tom poezji „Godzina Kainów” Ojca Ma-
deja to dzieło wyjątkowe. Nie można się 
od nich oderwać. Nie jest to zwykły 
komentarz do wojny, która znamy z 
codziennych wiadomości telewizyjnych 
czy prasowych. Powstało bowiem jako 
poetycki protest przeciwko szaleństwu 
wojny rozpętanej na ziemi ukraińskiej, 
którą Ojciec Madej ukochał przez lata 
swej duszpasterskiej posługi w Kijowie. 
Dobrze się zatem stało, że otrzymaliśmy 
głos tak odmienny od tego wszystkiego 
co mówi się i pisze o wojnie rosyjsko-
ukraińskiej. Ma się wrażenie, że Ojciec 
Madej poprzez swe poetyckie słowa 
towarzyszy heroicznym obrońcom, ape-
luje o odrzuceniem wojny. Sądzę, że ta 
poezja pomaga też ofiarom wojny w 
Ukrainie oraz tym, którzy uciekli z ob-
szarów ogarniętych ludobójstwem. 
 
Słowa prawdy 

Wiersze zebrane w tomie „Godzina 
Kainów” przede wszystkim pomaga nam 
w Polsce zrozumieć to, co naprawdę się 
dzieje się w Ukrainie. Dobrze się stało, 
że tom wierszy Ojca Madeja otrzymuje 
czytelnik w Polsce. My w Polsce głównie 
patrzymy na tą wojnę. Znamy ją z ekra-
nów naszych telewizorów i komputerów. 
Uczestniczymy w niej w świecie wirtual-
nym. Przeżywamy obrazy grozy. Media 
mają jednak swą podstępną logikę. 
Obrazy wojny znikają. Są zastępowane 
czymś innym. Zło wyrządzone ludziom 
przez ludzi jest zamienione innymi obra-
zami: zniszczeń przyniesionych przez 
trzęsienie ziemi, pożarami tajgi, susza-
mi, powodziami,…. Przywykamy do zła. 
Czasem pojawi się myśl. Czyżby wyszło 
na remis między złem moralnym a meta-
fizycznym? W telewizorze triumfuje zło. 
Zdaje się nie mieć znaczenia to, czy jest 
ono wyborem człowieka czy ślepym 
trafem losu. Dlatego zaraz po wiadomo-
ściach z frontu wojny w Ukrainie powra-
camy do musicalu, filmu, kabaretu, spor-
tu. Zło w naszych telewizorach i kompu-
terach jest banalne, skrzeczy, nudzi. W 
świecie codziennej dawki fikcji nie mamy 
chyba zbytniego wyboru. Albo krew i 
trupy w zimnym obiektywie kamer repor-
terów, albo śmieszne i głupie zło pod-
łych i słabych ludzi w komediach filmo-
wych. Wszystko razem wydaje się obo-
jętnym banałem, który oglądam podczas 
śniadania. Trzeba zobojętnieć. Pozosta-
je zwykła ciekawość sytego sępa. Wier-
sze Ojca Madeja przenoszą nas w inny 

wymiar. Przynoszą przebudzenie z me-
dialnego letargu. 
 
Obrona chrześcijańskiej wizji człowieka 
 
Te wiersze bronią chrześcijańskiej wizji 
świata i człowieka. Pragną zatrzymać 
tryumf zła: narastającą spiralę nienawi-
ści międzynarodowej, logikę odwetu i 
zemsty za doznane cierpienia, fetyszy-
zacji znaków i symboli religijnych. Ta 
poezja wspomaga naród ukraiński cier-
piący w wyniku działań wojennych Rosji 
poprzez trwanie Autora po stronie jej 
ofiar. Jego poezja wzywa do pokuty. A 
jednocześnie przy tym nigdy nie wypo-
wiedział słów nienawiści w stosunku do 
Rosjan. Ojciec Madej wie, że ta wojna 
zrodziła pytanie o sens cierpienia, 
śmierci. Ukazała niepewność istnienia 
człowieka. Odsłoniła iluzje egzystencjal-
ne: egoizm, poczucie samowystarczal-
ności, zamknięcie się w masowej kon-
sumpcji. Co ważne jego wizja człowieka 
wyrasta z odczytania Ewangelii. Ojciec 
Madej pyta: Jak Chrystus przeciwstawiał 
się negatywnym stereotypom narodo-
wościowym? Jak budował wspólnotę 
ludzką w oparciu o negację negatyw-
nych stenotopów dotyczących ludzi 
wykluczonych społecznie: kobiet, cho-
rych, biednych, złoczyńców? Jak budo-
wał więź między ludźmi? Jak przemienił 
wspólnotę zamkniętą w wspólnotę uni-
wersalistyczną? Czy w Ewangelii można 
odnaleźć inspiracje dla rozjaśnienia tego 
czym jest wspólnota narodowa? Czy 
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można wskazać konkretne przykłady 
przezwyciężania zamkniętych i nega-
tywnych klasyfikacji narodowych? Od-
powiadając na te pytania wskazuje na 
Ewangelię jako na źródło przeciwstawia-
jące się negatywnym stereotypom naro-
dowym. 
 
Modlitwa 
 
Poezja Ojca Madeja pomaga modlić się 
w intencji pokoju na ziemi ukraińskiej. 
Jest bardzo ważny element antywojen-
nego przesłania wszystkich wierszy 
autorstwa ojca Madeja zebranych w tym 
tomiku. Autor ciągle podkreśla, że wojnę 
może zatrzymać modlitwą. Mówi, iż 
ludzie mają prosić Boga o łaskę pokoju. 
Sugeruje, że brak modlitewnej relacji z 
Bogiem jest przyczyna tej wojny. Jest to 
zrazem ukryta pretensja do chrześcijan. 
Zdaje się podkreślać, że ta wojna wska-
zuje na brak relacji z Bogiem. Nieustanie 
stawia pytanie: czy naprawdę chcemy 
przerwać te wojnę? Czy naprawdę pro-
simy o co Ojciec Madej Wszechmocne-
go Boga? Prosząc Boga o pokój na 
Ukrainie, prosi Boga o łaskę przebacze-
nia. Prosi o pokutę. Błaga za niewinnymi 
i zrazem bezbronnymi ofiarami tej woj-
ny-dziećmi. Dlatego na okładce tomiku 
znalazło się bezbronne, samotne dziec-
ko przy grobie kogoś bliskiego, kto zgi-
nał od rosyjskich kul. Sądzę, że każdy 
kto sięgnie wiersze Ojca Madeja dzięki 
ich lekturze będzie prosił Boga o łaskę 
pokoju. Ja sam tego doświadczyłem! 
 
Ukraińcy i Polacy 
 
W wierszach Ojca Madeja dostrzegam 
wielką miłość do narodu ukraińskiego. 
Jest to protest przeciwko nie tylko prze-
ciwko zrujnowaniu państwo ukraińskie, 
lecz sprzeciw wobec . pragnienia znisz-
czenia Ukraińców jako fenomenu kultu-
rowego i narodowego. Wiersze te są 
świadectwem niezgody wobec fizyczne-
go zgładzenia naród ukraiński jako od-
rębnej wspólnoty ludzkiej. Mam nieod-
parte wrażenie, że jest to odruch bezwa-
runkowy. 
 
Dzięki tym wierszom lepiej też rozumie-
my samych siebie. One dają nam wgląd 
w to co dzieje się w Polsce. Odpowiada-
ją na pytanie: jak możliwa jest w Polsce 
ta masowa a przy tym szczera otwarto-
ści i wrażliwości na potrzeby Ukraińców 
– uciekinierów wojennych. Jak możliwa 
jest oraz niezwykła solidarności Polaków 
z sąsiednim narodem dotkniętym brutal-
ną wojną i ogromem bezsensownego 
cierpienia. Poezja Ojca Madeja pomaga 
nam zrozumieć dlaczego go cierpienie, 
wygnie, śmieć, krzywda, ból psychiczny, 

bezdomność innych ludzi spowodowana 
wojną stają również naszym doświad-
czeniem. Dlaczego w obliczu tej wojny: 
zrodziła się polsko-ukraińska wspólnota 
ludzkiego losu? Dlaczego chcemy i nie 
jesteśmy obojętni na cierpienie drugiego 
człowieka? Dzięki czemu w sytuacji 
wojennych tragedii udało się zniwelować 
tak wiele barier niegdyś wydawałoby się 
nie do zniesienia ani przezwyciężenia, 
uprzedzeń, stereotypów? Skąd wzięło 
się poczucie moralnej odpowiedzialności 
za pokrzywdzonych? Dzięki czemu 
uruchomiliśmy w sobie pragnienie dobra 
dla innych? 
 
 

 
 
Demaskacja zła 
 
Aby zrozumieć stosunek ojca Madeja 
wobec wojny w Ukrainie zawarty w jego 
poezji należy przyjrzeć się dokładnie 
przestrzeni sacrum, która się w niej 
ujawnia. Poeta przestrzega przed fał-
szem sacrum, które pragnie ukrywać 
zło. Mówiąc o krwawiącej Ukrainie pra-
gnienie przeciwdziałać profanacji Świę-
tości przez wszystkich, którzy wykorzy-
stują religie w propagowaniu wojny i 
przemocy. A co jest złowieszczym 
novum tej wojny. Przestrzega i potępia 
religijną apologię wojny. Ten głos jest 
bardzo ważny. Bowiem obecniem spoty-
kamy się z przekonaniem rosyjskich 
agresorów, że zło jest abstrakcyjną siła, 
która objawiła się na Ukrainne. Nato-
miast wojska rosyjskie muszą ją zwal-
czać.  
 
Cerkiewni propagandziści robią wszyst-
ko by nie powiązać tego zła z Rosją. 
Zgodnie z tym założeniem rosyjscy 
żołnierze walcząc z Ukraińcami unice-
stwiają zło. Naród ukraiński jest przed-
stawiana jako wspólnota, której obecne 

cierpienia zadawane przez wojska rosyj-
skie są karą zsyłaną przez sprawiedli-
wego Boga. To religijne przekonanie jest 
czymś oczywistym. Dlatego patriarcha 
Cyrl mógł mówić o walce „metafizycz-
nej”, która toczy się obecnie na ziemiach 
ukraińskich. Jest to walka Dobra ze 
złem. W tym schemacie złem jest tzw. 
„Zachód”: Stany Zjednoczone, UE, 
NATO. Zarazem jednak w rosyjskiej 
strategii religijnej racjonalizacji wojny z 
Ukrainą jako uobecnieniem metafizycz-
nego zła obecnie możemy dostrzec 
działania polegające na zamykaniu lub 
blokowaniu chrześcijańskiej wrażliwości 
na zło. Rosjanie są pozbawieni obrazów 
cierpienia Ukraińców. Od początku woj-
ny zaczął się proces też religijnego legi-
tymizowania zbrodni wojennych. 
 
Warto też zauważyć adresatów tej pro-
pagandy – Rosjan. Widać, że wolne 
media już nie istnieją. Z tego powodu tak 
łatwo rosyjskie prawosławie poddaje się 
propagandzie wojennej i samo staje się 
jej narzędziem. Wysłuchiwanie kazań, 
pouczeń, wywiadów dotyczących wojny 
rosyjsko-ukraińskiej sprawia, że ma się 
wrażenie obcowania z ludźmi dotknię-
tymi obłędem lub świadomie wpleciony-
mi w machinę wojenną. Są dobrą ilu-
stracją tego jak upadają autorytety reli-
gijne we współczesnym świecie. Bo-
wiem kapłani zakłamują w imieniu Ko-
ścioła rzeczywistość na poziomie ele-
mentarnego odróżniania dobra od zła. A 
co gorsze są częścią cynicznej machiny 
politycznej. Kapłani bowiem podporząd-
kowują się wymaganiom polityków, 
którzy zakazują im mówienia prawdy. 
Ale co najgorsze kapłani i biskupi są 
niezdolni do spojrzenia na wojnę przez 
pryzmat Ewangelii Chrystusowej, którą 
przecież głoszą i celebrują tak uroczy-
ście i pięknie w swych świątyniach. W 
ten sposób podważają naszą wiarę w 
sens tego świata ufundowaną na wierze 
religijnej. 
 
Gdzie jest Bóg? 
 
Gdy czytam wiersz „Wojna w progach” i 
słowa: 
godzina złych mocy przyobleka się w 
ciało 
chytry wąż już pełznie zuchwale na 
swoje żniwo 
biesy zwołują się na ucztę węsząc za-
pach potoków krwi 
które wnet splamią otuloną jeszcze 
śniegiem ziemię 
 
rodzi się pytanie o sens ogromu ludzkie-
go cierpienia. Jako istoty ludzkie w ta-
kich okolicznościach zadajemy pytania 
dotyczące tajemnicy „godziny złych 
mocy”. Pytamy czemu Bóg dopuszcza 
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zło? Ojciec Madej wie, że wojna zrodziła 
potrzebę odpowiedzi na fundamentalne 
pytania związane z obecnością Boga w 
życiu człowieka zarówno w jego wymia-
rze indywidualnym jaki i zbiorowym. 
Ojciec Madej wie, że to pytanie zadają 
Ukraińcy i Polacy. Wie też, że z punktu 
widzenia wyłącznie ludzkiego myślenia 
nie ma na nie odpowiedzi. Trzeba to 
przyjąć do wiadomości i w pierwszym 
rzędzie nie oburzać się na Pana Boga. 
Ojciec Madej zamiast oskarżać Boga o 
milczenie proponuje przemyśleć ludzką 
odpowiedzialność za cierpienie i maso-
wą śmierć. Wiersze Ojca Madeja wyraź-
nie mówią, że za śmieć na wojnie odpo-
wiada wolny człowiek, który ten dar 
obraca przeciwko Bogu dawcy Dobra i 
Życia. Ojciec Madej demaskuje tę za-
kłamaną wolność istot ludzkich. Wska-
zuje, że zła wolność zawsze spowoduje 
u człowieka masowe zbrodnie, zakła-
mywanie rzeczywistości. Z pewnością 
zmieniła porządek wartości. Życie, 
zdrowie, bezpieczeństwo stały się w 
pewnym monecie najważniejsze. 
 
Poezja Ojca Madeja tułaczy nam jak 
protestować nie przeciw Bogu, lecz jak 
buntować się wobec zła, cierpienia, 
które zadają ludzie innym ludziom. Oj-
ciec Madej zachęca swa poezją by pa-
trzeć na tę wojnę nie tylko poprzez ludz-
kie cierpienie i śmierć, lecz również jako 
na miejsce obecności Boga jako tajem-
nicy istnienia, wobec której człowiek 
musi zachować postawę pokory, na-
dziej, ufności. Wszystkie wiersze Kaino-
wej godziny pomogły mi przyjęciu praw-
dy, że doświadczanie zła i cierpienia 
musi być widziane w perspektywie 
Ewangelii i zawartego tam przesłania o 
zbawieniu poprzez cierpienie i śmierć 
wcielonego Boga. Z tych powodów wier-
sze Ojca Madeja w obliczu zła tej wojny 
pomagają nam w zaniechaniu buntu 
przeciwko Bogu, Jego miłości do czło-
wieka i opatrzności nad światem. Poma-
gają zachować chrześcijański zmysł 
obecności Boga w doświadczeniu cier-
pienia. Ojciec Madej z ufnością i pokorą 
wyjaśnienie sensu tego pozostawiono 
Bogu. Logika ustąpiła wobec tajemnicy 
istnienia człowieka pojmowanego jako 
stworzenie powołane do istnienia z bez-
warunkowej miłości Boga. Poezja Ojca 
Madeja pomaga przemyśleć prawdę 
wiary chrześcijańskiej, że Bóg dopusz-
cza zło. A także, że jest to tajemnica nie 
przenikniona racjonalnie, którą rozjaśnia 
jedynie Chrystus. Czytając te wiersze 

powracamy do nauki katechizmowej 
mówiącej, że „Z największego zła mo-
ralnego, jakie kiedykolwiek mogło być 
popełnione, z odrzucenia i zabicia Syna 
Bożego, spowodowanego przez grzechy 
wszystkich ludzi, Bóg, w nadmiarze swej 
łaski, wyprowadził największe dobro: 
uwielbienie Chrystusa i nasze Odkupie-
nie” (KKK 312)”. 
 
Wartości chrześcijańskie 
 
Wiersze Ojca Madeja można odczytać 
tez w kluczu aksjologicznym. Poeta wie 
doskonale, ze ta wojna jak zresztą każ-
da wojna rozgrywa się w przestrzeni 
tego co Dobre i złe. Prosi wobec tego 
niejednokrotnie potencjalnego czytelnika 
o namysł nad tym co jest dla niego oso-
biście wartością. Co ciekawe jest często 
agresor. Jest to ten kto zadaje śmieć. 
Jest to ten kto wydaje rozkazy by zabi-
jać. Ojciec Madej prowadzi jakiś dialog z 
rosyjskim żołnierzem. Mam wrażenie, że 
jakby udzielał porady duchowej opraw-
cy, który zaczyna widzieć ogrom zła, 
które czyni lub, którego jest współu-
czestnikiem. Jest to ktoś kto zaczyna 
mieć dostęp do prawdy o sobie samym. 
Ktoś kto wychodzi ze świata iluzji. Ktoś 
kto zaczyna mieć realny kontakt z sa-
mym sobą. Jest to coś w rodzaju do-
świadczenia własnego upadku, upoko-
rzenia, słabości, bezradności. Tak chyba 
należy odczytać wiersz „Opamiętaj się”. 
Ojciec Madej właśnie zwraca się do 
kogoś takiego: 
 
Modlimy się za ciebie 
który idziesz po swoją klęskę 
przez rzeki krwi którą rozlewasz 
opamiętaj się i bacz na jej fale 
podnoszą się w każdej chwili 
każdego dnia i każdej nocy 
ty który już przegrałeś 
choć myślisz że laur 
twoją skroń opromieni dumnie 
 
Jakie wartości proponuje Ojciec Madej w 
obliczu tej wojny? Jest to wszystko to co 
jest przeciwieństwem śmieci, nienawiści, 
pychy, kłamstwa, obłudy, resentymentu, 
zazdrości, głupoty, ślepego posłuszeń-
stwa. W więc tego wszystkiego co na-
pędza machinę wojny. Są to antywarto-
ści. Ojciec Madej demaskuje je. Przeko-
nuje, ze nieuchronnie prowadzą do 
klęski. A co proponuje w zmian? Pod-
powiada nawrócenie, opamiętanie, za-
stanowienie się nad samym sobą. Poeta 

wierzy, że ten namysł może zatrzymać 
logikę masowej zbrodni. Proponuje 
jednak cos o wiele więcej. Głosi prawdę, 
że chrześcijaństwo to określona wspól-
nota aksjologiczna a tym samym wspól-
nota tworząca narody i ich kultury. Pro-
ponuję Ewangelia jako kanon wartości 
uniwersalnych, która uformowała wspól-
noty narodowe oraz związaną z nią ideę 
praw człowieka. Nauczanie Chrystusa 
jest źródłem chrześcijańskiego rodowo-
du koncepcji narodu. A przede wszyst-
kim obiektywnych norm moralnych, które 
obowiązują ten rodzaj wspólnoty ludzkie. 
Właśnie taka wizję chrześcijaństwa 
wolnego od nienawiści etnicznej głosi 
Ojciec Madej w swych wierszach. 
Marek Melnyk 
 
Madej Andrzej, Godzina Kainów, Misyj-
ne Drogi, Poznań 2022. 

 
 
O. Andrzej Madej OMI – urodził się w 
1951 r. w Kazimierzu Dolnym. Po matu-
rze wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej. W 1977 
przyjął święcenia prezbiteratu. Studiował 
filozofię w Wyższym Seminarium Du-
chownym Misjonarzy Oblatów MN w 
Obrze i w Krakowie, teologię na Uniwer-
sytecie Gregoriańskim w Rzymie i Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim. Był 
bliskim współpracownikiem założyciela 
Ruchu Światło–Życie, ks. Franciszka 
Blachnickiego. W latach 80. zasłynął 
jako rekolekcjonista i duszpasterz mło-
dzieży. Był inicjatorem spotkań ekume-
nicznych w Kodniu oraz ewangelizacji 
podczas festiwalu rockowego w Jaroci-
nie. Od 1997 jest przełożonym Misji “Sui 
Iuris” w Turkmenistanie. Jest z powoła-
nia katolickim księdzem i poetą. Od 
1984 r. wydał kilkanaście zbiorów wier-
szy i prozy. Jest m. in. laureatem za rok 
2019 Medalu „Benemerenti in Opere 
Evangelizationis”, nagrody przyznawa-
nej przez Komisję Episkopatu Polski ds. 
Misji za to, że “cierpliwie i z miłością 
głosi Ewangelię i prowadzi dialog eku-
meniczny. Jest autorem poczytnych 
publikacji książkowych”. 
 
Prof. Marek Melnyk – teolog i religio-
znawca z Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie, zajmuje się m. 
in. historią Kościoła greckokatolickiego i 
dialogiem polsko-ukraińskim.      Za: KAI  
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Odeszli do Pana 

 
 
 
 

ŚP. O. PAWEŁ TARNOWSKI OFM (1966 – 2023) 
 
Dnia 27 lutego br. zmarł niespodziewa-
nie w wieku 56 lat o. Paweł Tarnowski 
OFM. W Zakonie Braci Mniejszych prze-
żył 38 lat, z czego 32 lata w kapłaństwie. 
  
Ojciec Paweł urodził się 7 lipca 1966 r. 
w Trzebnicy. Do zakonu wstąpił 1 wrze-
śnia 1984 r. 
 
Po odbyciu rocznego nowicjatu w Bor-
kach Wielkich 8 września 1985 r. złożył 
pierwszą profesję. Następnie rozpoczął 
studia filozoficzno-teologiczne w WSD 
Franciszkanów w Kłodzku. Śluby wie-
czyste złożył 27 stycznia 1990 r. w 
Kłodzku, a święcenia prezbiteratu przyjął 
w dniu 18 maja 1991 r. w kościele pw. 
św. Antoniego Padewskiego we Wro-
cławiu-Karłowicach. 
 
Po święceniach został skierowany do 
pracy duszpasterskiej w klasztorze w 
Prudniku (1991-1993), następnie do 
Gliwic (1993-1996), gdzie uczył w szkole 
katechezy. Kolejną jego placówką było 
Sanktuarium w Górze Świętej Anny. 
 
Decyzją Kapituły Prowincjalnej w roku 
1997 w Głubczycach, w miejsce prze-
niesionego do Kłodzko postulatu, posta-

nowiono utworzyć Franciszkański Ośro-
dek Pomocy Dzieciom (FOPD). Zadanie 
organizacji nowego działa charytatyw-
nego Prowincji powierzono o. Pawłowi.  
 

 
 
Stworzył on świetlicę socjoterapeutycz-
ną dla dzieci i młodzieży z rejonu głub-
czyckiego , w której mogły one spokojnie 

i bezpiecznie spędzać wolny czas oraz 
otrzymać pomoc w nauce i pomoc du-
chową. Przez pierwszych dziewięć lat 
działalności ośrodka był jego dyrektorem 
(1997-2006). W tym czasie podjął studia 
magisterskie z pedagogiki na Uniwersy-
tecie Opolskim, aby lepiej móc służyć 
swoim podopiecznym. Do FOPD powró-
cił jeszcze w latach 2016-2017.  
 
W roku 2006 został przeniesiony do 
klasztoru w Nysie, gdzie uczył kateche-
zy, a następnie był gwardianem w latach 
2009-2012.  
 
Kolejnymi klasztorami, gdzie posługiwał 
były Legnica (2012-2016; 2019-2022), 
Duszniki-Zdrój-Zieleniec (2017-2019) 
oraz Złotoryja (od 2022). 
 
Nagła śmierć zaskoczyła go we śnie w 
nocy z 26 na 27 lutego 2023 roku. 
 
Uroczystości pogrzebowe śp. o. Pawła 
odbędą się w czwartek 2 marca o godz. 
10:30 w kościele pw. św. Antoniego 
Padewskiego we Wrocławiu-Karłowi-
cach.                  o. Dominik Banaś OFM 

 
ŚP. KS. ALOJZY MAKÓWKA FDP (1937 – 2023) 

 
Z żalem zawiadamiany, że 20 lutego 
2023 roku w Domu Emeryta im. św. 
Alojzego Orione w Brańszczyku mając 
85 lata życia, 68 lat profesji zakonnej 
i 58 lat kapłaństwa zmarł ks. Alojzy 
Makówka FDP 
 
Ks. Alojzy Makówka FDP urodził się 25 
lipca 1937 r. w Zduńskiej Woli, 
z rodziców Stefana i Weroniki z domu 
Kanicka. Ochrzczony w parafii Wniebo-
wzięcia NMP w Zduńskiej Woli 1 sierp-
nia 1937 r. Sakrament bierzmowania 
przyjął w 1947 r. Miał dwie siostry 
Agnieszkę i Teresę. Do Szkoły Po-
wszechnej zaczął uczęszczać od 7 roku 
życia, którą ukończył, z powodu wojny, 
dopiero w roku szkolnym 1950/51.   
 
Klasę ósmą natomiast ukończył już 
w Niższym Seminarium Duchownym 
Księży Orionistów w Zduńskiej Woli. 
W tym czasie 30 września 1950 r., umie-
ra jego ukochany ojciec.  

 
 
Mama Weronika pozostała z trójką ma-
łych dzieci. Dużą pomocą i wsparciem 
w tym czasie dla osieroconej rodziny był 

dyrektor Domu Misyjnego ks. Antoni 
Szal FDP. 
 
Na wskutek likwidacji przez władze 
komunistyczne Niższego Seminarium 
Duchownego naukę w dziewiątej klasie 
kontynuował w Liceum Ogólnokształcą-
cym dla pracujących. Zaraz po jej ukoń-
czeniu napisał podanie o przyjęcie Go 
do Zgromadzenia. W podaniu napisał 
m.in.: „Całym sercem pragnę zostać 
zakonnikiem i księdzem, to są moje 
marzenia od wczesnego dzieciństwa”.  
 
Nowicjat odbył w Zagrodnicy w latach 
1953/54, który ukończył złożeniem 
Pierwszej Profesji Zakonnej. Śluby wie-
czyste złożył 15 sierpnia 1959 r. Na-
stępnie święcenia subdiakonatu przyjął 
3 maja 1964 r., z rąk biskupa Bronisława 
Dąbrowskiego. Z rąk biskupa Jana Za-
ręby przyjął święcenia diakonatu 11 
maja 1964 r. i święcenia prezbiteratu 5 
lipca 1964 r. 
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Posługa kapłańska: 
1965-66 – Miłosna k. Warszawy jako 
wikariusz parafii 
1966-67 – Warszawa – Ursus jako wika-
riusz parafii 
1967-69 – Gdynia jako wikariusz parafii 
1969-71 – Włocławek jako wikariusz 
parafii 
1971-80 – Kalisz jako wikariusz parafii 
1980-83 – Malbork jako przełożony 
i ekonom wspólnoty zakonnej 
1983-84 – Włocławek jako wikariusz 
parafii 
1984-86 – Rybna jako proboszcz 
i ekonom wspólnoty zakonnej 
1986-89 – Warszawa – Barska jako 
kapelan i katecheta 
1989-90 – Rekonwalescencja po zawale 
serca 

1990-99 – Warszawa – Anin jako kape-
lan Sióstr Prezentek i socjusz 
w nowicjacie 
1999-2008 – Warszawa – Anin jako 
przełożony Wspólnoty Zakonnej 
2008-2022 – Warszawa Lindleya jako 
pomoc w parafii 
2022-2023 – Brańszczyk 
Był też Radcą Prowincjalnym w latach 
1976-1979. 
 
Od 1989 r, leczył się po zawale serca. 
Nie podejmował znaczących obowiąz-
ków. Z biegiem lat czuł się nie najlepiej. 
W 2022 r. zamieszkał w Domu Emeryta 
w Brańszczyku. Większość swego życia 
kapłańskiego poświęcił pracy duszpa-
sterskiej. Był kapłanem radosnym, a w 
stosunku do współbraci – uczynnym 

i koleżeńskim. Powierzane mu zadania 
zawsze wypełniał rzetelnie i solidnie, 
z pełnym zaangażowaniem. 
 
Zmarł przyjąwszy sakrament namasz-
czenia chorych w Domu Emeryta im. św. 
Alojzego Orione w Brańszczyku 20 
lutego 2023 r., mając 85 lat życia, 68 
profesji zakonnej i 58 lata kapłaństwa. 
Zgodnie z wolą wyrażoną w testamencie 
śp. ks. Alojzy Makówka FDP zostanie 
pochowany w grobowcu zakonnym 
na cmentarzu miejskim w Zduńskiej 
Woli. 
 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Pa-
nie…                           Za: www.orione.pl 

                    
 

 


