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KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ KATOLICKICH NA JASNEJ GÓRZE 
 

 

 
 
 

Temat misyjności szkoły katolickiej podejmują na Jasnej Górze 
uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Kato-
lickich. Zastanawiają się m.in. jak zachować w szkole katolic-
kiej “kręgosłup” katolicki i pozostać wiernym wartościom chrze-
ścijańskim, jak w świecie mocnych ataków na Kościół nie dać 
się zastraszyć czy sparaliżować. 
 
– Aby szkoła katolicka była nią w istocie, musi być środowi-
skiem, gdzie wychowuje się człowieka do pełni człowieczeń-
stwa, stąd potrzebna jest permanentna formacja tych, którzy 
młodych ludzi prowadzą – podkreśla s. Patrycja Garbacka z 
Rady Szkół Katolickich, dodała, istotą kształcenia jest nie tylko 
wyposażenie młodych ludzi w wiedzę, ale jak to podkreślił 
Benedykt XVI podczas spotkania ze środowiskiem nauczycieli i 
wychowawców katolickich w Londynie w 2010 r. „kształtowanie 
osoby ludzkiej, wyposażenie jej w umiejętność życia w pełni”, 
czyli przekazywanie mądrości, której nie da się oddzielić od 
wiedzy o Bogu Stwórcy. 
 
Dyrektorzy placówek katolickich zastanawiają się m.in. nad tym 
jak działać ma szkoła katolicka w świecie, w którym „ katoli-
cyzm” jest przedmiotem mocnych ataków, kpin, ma złą prasę, 
dla wielu młodych nie jest atrakcyjny, a nawet „obciachowy”. Ile 

katolicyzmu powinno być w katolickiej szkole, aby nie zamykać 
drzwi przed ludźmi, którzy są dość letnimi „katolikami”, a zara-
zem zachować katolicki charakter szkoły. 
 
O. Dariusz Kowalczyk jezuita, którego notatki do wykładu 
„Szkoła katolicka w czasach odchodzenia młodych od Kościo-
ła” otrzymali dyrektorzy przypomina, że misja szkół katolickich 
wpisuje się w losy i w misję Kościoła. A ten choć może się 
znaleźć na marginesie życia społeczno-politycznego, medial-
nego i biznesowego, to jednak to On znajduje się w centrum 
tego co ważne dla losów ludzkości i życia każdego z nas. „Nie 
wolno dać się przestraszyć, sparaliżować, szkoły katolickie 
mają trzymać poziom edukacji i wychowania, być wiernym 
katolickiemu dziedzictwu i charyzmatom, z których wyrosły. 
Wierność swym korzeniom nie oznacza wcale zamknięcia się 
na świat, wręcz przeciwnie. Tyle, że to otwarcie to musi iść w 
parze z troską o tożsamość” – podkreślał o. Kowalczyk. 
 
Podczas spotkania nie zabrakło tematów związanych z wy-
zwaniami jakie niosą za sobą różnorakie ideologie, czy z za-
gadnieniami prawnymi, szczególnie dotyczącymi statutów szkół 
katolickich. Tę problematykę poruszali przedstawiciele Instytutu 
na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. 
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Uczestnicy spotkania cenią sobie jego wymiar merytoryczny, 
ale też duchowy. O tym „jaka relacja taka formacja” i że tylko 
osobista relacja z Jezusem może otwierać formację innych 
mówił ks. Krzysztof Wons, Dyrektor Centrum Formacji Ducho-
wej w Krakowie. 
 
Z dyrektorami szkół katolickich spotkał się Przemysław Czar-
nek, minister edukacji i nauki. Podkreślił rolę i znaczenie tych 
placówek w polskim systemie oświatowym. – Szkoły katolickie 
są niezbędne, by wychowywane w nich młode pokolenie, kie-
dyś stanowiło o Polsce – mówił minister. Życzył placówkom 
dalszego rozwoju i programów, które będą wspierać wzrastanie 
ku wartościom; prawdzie i dobru.  
 
Grażyna Litwiejko, przedstawicielka Zespołu Szkół Katolickich 
w Białymstoku zauważyła, że w wyborze tego typu placówki 
przez rodziców dzieci liczy się nie tylko wysoki poziom naucza-
nia, ale też atmosfera wychowania, która powinna być wzra-
staniem ku wartościom. 
 
W Polsce istnieją 483 szkoły katolickie, w których uczy się 
ponad 74 tys. uczniów. Notowany jest stały wzrost uczęszcza-
jących do tego typu placówek. Szkoły katolickie wciąż należą 
do jednych z najlepszych w kraju, jeśli chodzi o poziom nau-

czania. Z ostatniego rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspek-
tywy” opublikowanego w styczniu tego roku, a biorącego pod 
uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach i poziom matur, wynika, 
że wśród 500 najwyższej ocenianych liceów aż 58 to szkoły 
katolickie, co stanowi prawie 12 procent tej grupy. 
 
Konferencję dyrektorów zakończy Msza św. w Kaplicy Matki 
Bożej pod przewodnictwem bp. Marka Mendyka, asystenta 
Rady Szkół Katolickich z ramienia KEP. 
 
Wiosenne spotkanie dyrektorów szkół katolickich jest jednym z 
trzech spotkań tego typu odbywających się na Jasnej Górze. W 
listopadzie lub na początku grudnia odbywa się Forum Szkół 
Katolickich, a w sierpniu spotkanie dyrektorów skupia się wokół 
programu wychowawczego, spraw organizacyjnych dotyczą-
cych pracy w szkołach oraz programu kolejnego Tygodnia 
Wychowania. Oprócz tego we wrześniu gromadzi się też Fo-
rum Szkół Katolickich, które obejmuje dzieci i młodzież. Spo-
tkania mają na celu realizację zadań statutowych Rady Szkół 
Katolickich tzn. wspieranie szkolnictwa katolickiego w wypeł-
nianiu jego misji. 
 
Patronką szkolnictwa katolickiego w Polsce jest Matka Boża 
Jasnogórska.                                         Za: www.jasnagora.com 

 
 

 
 

  Wiadomości krajowe 
 
 

 

NIEDZIELA AD GENTES: MISJONARZ PACHNIE OWCAMI! 
 

Zostali posłani. Nie rezygnują, nawet 
jeśli ich misja wiąże się z lękiem o wła-
sne życie. Są blisko, gdy trzeba uciekać 
przed wojną. Pomagają, gdy brakuje 
pieniędzy na szkołę. Znają ludzkie pro-
blemy. Przed Niedzielą „Ad Gentes” 
Pomoc Kościołowi w Potrzebie rozma-
wia z polskimi misjonarzami: o. Andrze-
jem Dzidą z Ugandy i o. Krzysztofem 
Zębikiem z Sudanu Południowego. 
 
Misjonarze werbiści mają czarne habity i 
pasy. Nikt nie dostrzeże, że od we-
wnątrz pas jest jednak czerwony. To 
symbol, do którego dużą wagę przywią-
zuje o. Andrzej Dzida SVD, pracujący na 
co dzień w Ugandzie. „Chodzi o goto-
wość do oddania życia za Chrystusa” – 
mówi. W rozmowie z PKWP tłumaczy, 
że w trakcie wieloletniej pracy w Afryce 
przekonał się, jak zagrożenie życia jest 
wpisane w posługę misyjną. Wraca do 
roku 2014. W nocy patrzył na płonące 
budynki, będące częścią parafii, na 
której przebywał w Sudanie Południo-
wym. 
 
Podobnych historii przeżył więcej. Opo-
wiada o spotkaniu z siostrą Veroniką 
Rackovą ze Słowacji. Kiedy zmęczony 
całym dniem, o. Andrzej poszedł spać, 
siostra dalej chciała pomagać ludziom. 
„Ambulans, którym jechała do szpitala 
zawieść mamę z ciążą bliźniaczą, doje-
chał co prawda na miejsce, ale w drodze 
powrotnej został ostrzelany” – mówi. 
Siostry Veroniki nie udało się uratować. 

„Gdybym był w tej karetce, też mogłoby 
mi się coś stać” – dodaje. 
 
Kolejny przykład to rok 2016. Miejsce, w 
którym pracował o. Andrzej Dzida, było 
ostrzeliwane przez trzy tygodnie. Dwie 
osoby z misji wyprowadzono na przesłu-
chanie. Jedna nie wróciła. Druga cudem 
ocalała. „Gerard (imię mężczyzny) miał 
różaniec na szyi. Modlił się przez całą 
noc. Miał przestrzeloną klatkę piersiową 
i nogę” – tłumaczy werbista. 
 

 
 
II niedziela Wielkiego Postu jest w Ko-
ściele nazywana „Ad Gentes”. W tym 
roku towarzyszy jej hasło „Z misjona-
rzami budujemy Kościół”. To dzień mo-
dlitwy, postu i solidarności z tymi, którzy 
porzucili własne życie, wybierając po-
sługę wśród najuboższych. W 99 krajach 
świata pracuje 1743 misjonarzy z Polski. 
„Jesteśmy posłani do ludzi i narodów” – 
podkreśla o. Andrzej. Sam nazywa sie-
bie pielgrzymem. „Nie wiemy, dokąd 

zmierzamy, ale musimy poczuć zapach 
owiec i iść za nimi” – dodaje. 
 
On tak zrobił. Kiedy na skutek wojny z 
20-tysięcznego miasta, w którym praco-
wał, pozostało 200 osób, rozpoczął 
pracę w Ugandzie. Schroniło się tam 
tysiące uchodźców z Sudanu Południo-
wego. O. Andrzej jest jednym z trzech 
kapłanów, którzy pracują dla 300-
tysięcznej społeczności obozu Bidibidi. 
PKWP pyta go, w jaki sposób odbierają 
go podopieczni. „Najważniejsze dla nich 
jest to, że ktoś dalej z nimi jest” – odpo-
wiada misjonarz. 
 
Ci, którzy zrezygnowali z własnego życia 
i wybrali pracę w Afryce, doskonale 
znają problemy, z jakimi mierzą się 
miejscowi mieszkańcy. O. Krzysztof 
Zębik wyjaśnia PKWP, że w Sudanie 
Południowym, gdzie przebywa, rozpo-
częła się pora sucha. Dla ludzi to naj-
trudniejszy czas. „Żywność, jaką mają, 
kończy się. A ta, co jest, jest bardzo 
droga, ponieważ cena dolara wzrasta” – 
wyjaśnia. Misjonarz często sam próbuje 
pomóc potrzebującym. Najczęściej myśli 
o tym, by zapewnić im wodę i edukację. 
Jego podopieczni mają dostęp do no-
wych studni. Ze szkołą już jednak tak 
łatwo nie jest. Państwo nie zapłaci nau-
czycielom, co z kolei oznacza, że pla-
cówki są płatne. Rodziców z sześcior-
giem dzieci nie będzie stać na opłacenie 
nauki. 
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„Staramy się zasponsorować ponad 100 
dzieciaków, którym opłacamy szkołę. Są 
sytuacje, że przyjdzie jakiś chłopiec czy 
dziewczynka i mówią: ojcze, mamy tylko 
15 dolarów, co mamy zrobić? Płaczą, że 
chcą iść do szkoły” – opowiada o. 
Krzysztof. 
 
Tę chęć kształcenia doskonale rozumie 
o. Andrzej Dzida. On sam stworzył dla 
swoich podopiecznych dom nadziei, w 
którym uczą się oni po zajęciach. Mają 

dostęp do prądu, ale mogą też odgrywać 
spektakle teatralne czy korzystać z 
komputerów. Edukację misjonarze po-
strzegają jako szansę, by ich podo-
pieczni zapomnieli o trudnej codzienno-
ści; by zobaczyli w sobie dziecko, a nie 
wyłącznie uchodźcę czy biednego. 
 
„Nauczyciele w szkole mówią nawet, że 
te wasze dzieci są jakieś inne. Są gło-
śniejsze, próbują więcej robić. I napraw-
dę są liderami. Dajemy im zadania. 

Uczymy piosenek i gier. Dla przykładu: 
sieją fasolkę w domu. I mają ją podle-
wać, żeby nie zmarniała. A potem za-
stanawiają się, jak to jest z tym, że ja też 
mogę przynosić owoc” – zaznacza wer-
bista. 
 
Jego posługę wciąż można wesprzeć 
poprzez przekazanie środków na budo-
wany w Bidibidi kolejny dom nadziei. 
Więcej informacji na pkwp.org.   Za: KAI 
  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

UKRAINCY MODLA SIĘ O ZAKOŃCZENIE WOJNY 
 
Na Jasnej Górze nie ustaje błaganie o zakończenie wojny na 
Ukrainie. Zanoszone jest ono nie tylko podczas Mszy św. i 
przez przybywających tutaj pielgrzymów z Polski, ale specjalnie 
w tej intencji przyjeżdżają także sami Ukraińcy. Dziś np. dotarła 
grupa z Łucka w obwodzie wołyńskim. Choć nie spadają tam 
bomby, to jednak codziennie chowają swych ojców, mężów i 
synów, bo stamtąd jest wielu żołnierzy-ochotników.  
 
- U nas jest troszkę spokojniej niż w centrum Ukrainy. Moja 
chrześnica mieszka w Kijowie, mój kuzyn jest żołnierzem w 
Bachmucie i to co mówią jest straszne. Choć w obwodzie wo-
łyńskim nie spadają bomby, to najwięcej mężczyzn jako ochot-
ników zgłosiło się waśnie od nas - powiedziała Luba.  
 
Ukrainka zwróciła uwagę, że dla nich najgorszy jest brak infor-
macji o bliskich, którzy walczą o wolność Ukrainy. - Bardzo 
często ludzie nie mogą się dowiedzieć, co stało się z ich sy-
nem, bratem, mężem. Nie wiemy, gdzie są i czy w ogóle żyją. 
Są rodziny, które od roku nie mają kontaktu z bliskimi - podkre-
śliła.  
 
Dodała, że przez to, że tak dużo mężczyzn z ich województwa 

ruszyło na wojenny front, to mają około pięć pogrzebów dzien-
nie.  Ukrainka podziękowała też za pomoc wszystkim Polakom. 
- Nie ma takiego drugiego kraju jak Polska. Bardzo dziękujemy 
wszystkim Polakom, którzy każdego dnia niosą pomoc. Czuje-
my, że Polska jest jak siostra - wyznała.  - My musimy przyjeż-
dżać do Matki Bożej Częstochowskiej. Ona jest naszą siłą, 
podporą, Opiekunką i twierdzą. Bez Jej wsparcia nie dalibyśmy 
rady -powiedziała organizatorka pielgrzymki.  
 
Dodała, że od momentu wybuchu wojny są tutaj z różnymi 
grupami, nawet dwa razy w miesiącu, aby „nabrać sił i móc 
wrócić do dalszego boju”.  Zwróciła uwagę, że towarzyszą im 
modlitwy o pokój, ale również za wszystkich walczących na 
wojennym froncie. - Jednym z pierwszych mężczyzn z Łucka, 
który zgłosił się do służby w obronie kraju jest mój mąż, z któ-
rym od dawna nie mam kontaktu - powiedziała kobieta.   
 
Jasna Góra od samego początku niesie pomoc uchodźcom z 
Ukrainy przede wszystkim duchową, ale niektórzy znaleźli też 
tutaj „drugi dom”.  Paulini podkreślają, że wojny nigdy nie moż-
na akceptować, ani na nią się godzić, dlatego apelują, byśmy 
nie zapominali o Ukraińcach i tak jak możemy przychodzili im z 
pomocą.                                                   Za: www.jasnagora.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

W LICHENIU MODLITWA 
W INTENCJI KOBIET 

 
Za kobiety i ich misję we wspólnocie 
ludzkiej dziękowano w bazylice licheń-
skiej w niedzielę, 5 marca 2023 r. Mo-
dlono się w intencji matek, córek, żon, 
kobiet żyjących w pojedynkę, konsekro-
wanych a także tych, które zostały ze-
pchnięte na margines społeczny i które 
doświadczyły albo doświadczają prze-
mocy. Przed Cudownym Obrazem Matki 
Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej 
Polski w czasie Mszy Świętej o godzinie 
12.00 modlili się m. in. kuracjusze z 
Ciechocinka a także Apostolat „Marga-
retka” z Krakowa wraz ze swoim dusz-
pasterzem, ks. dr Bogusław Nagelem. 
Eucharystii przewodniczył ks. Adam 
Stankiewicz MIC, wicekustosz Sanktua-
rium Matki Bożej Licheńskiej. 
 
Kapłan zachęcał kobiety do czerpania 
wzoru z Najświętszej Maryi Panny, by 

składały na ołtarzu swoje cierpienia i 
nadzieje. 
 

 
 
– Druga Niedziela Wielkiego Postu za-
prasza nas do tego, abyśmy dokonując 
refleksji nad naszym życiem, otwierając 
się na Bożą łaskę, abyśmy pozwolili się 
Bogu przemieniać. Czas, który przeży-
wamy, czas Wielkiego Postu, dany nam 
jest po to, byśmy dokonywali przemiany 
naszego serca. Dziś, zasłuchani w Boże 
Słowo, wpatrujemy się w najpiękniejszą 
z niewiast, pełną łaski, wybraną by być 
Matką Bożego Syna. Maryja jest wzo-
rem dla każdego ucznia Jezusa. Swoją 
postawą uczy nas wszystkich, a dziś 
przede wszystkim kobiety, jak być 

wdzięcznym Bogu za dar powołania, dar 
życia, którym nas obdarzył. Jej życie, 
jest przekładem życia wiarą w codzien-
ności. Czym owa wiara była dla Maryi?  
Była żywą relacją z Bogiem, przeżywaną 
każdego dnia, którego bliskość napełnia-
ła Ją radością. 
 
W dalszej części homilii, marianin zwró-
cił uwagę na obecność cierpienia w 
życiu człowieka, a zwłaszcza kobiety-
matki. „Każda kobieta, matka wie, ile 
poświęcenia potrzeba, by dobrze wy-
chować dziecko. Ile nieprzespanych 
mocy, ile trudu, ile wylanych łez. Ileż 
cierpienia… Zadajemy sobie nieraz 
pytanie, czy owo cierpienie ma sens. W 
licheńskim sanktuarium uzyskujemy 
odpowiedź na to pytanie. Wpatrujemy 
się bowiem w Maryję Bolesną. Cierpie-
nie nie było Jej obce. Począwszy od 
ofiarowania Syna w świątyni, przez 
ucieczkę do Egiptu, po Golgotę, Maryja 
jako Matka, jako Kobieta doświadczała 
cierpienia. I dziś chce każdemu z nas 
powiedzieć, że również w przeżywaniu 
tego cierpienia Bóg jest blisko każdego 
człowieka, a ostatnie słowo zawsze 
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należy do Jej Syna. Po Wielkim Piątku 
nadszedł bowiem poranek Zmartwych-
wstania. Chcemy zatem od Niej się 
uczyć takiej wiary, która pomaga nam 

wytrwać przy krzyżu Jezusa, która po-
maga wytrwać w cierpieniu. Dziękujmy 
więc za najpiękniejszą z niewiast, Mary-
ję i za każdą kobietę, za to, że Bóg 

zaprasza je do szczególnej współpracy z 
sobą, by dawały życie, by były odbiciem 
Jego miłości, dobroci i piękna – mówił 
ksiądz wicekustosz.     Za: www.lichen.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ROK O. AUGUSTYNA KORDECKIEGO OSPPE 
 

 

„Rok 2023 to na Jasnej Górze także rok jubileuszowy poświę-
cony paulinowi o. Augustynowi Kordeckiemu w 350. rocznicę 
śmierci oraz 420. jego urodzin. To uwieczniony na kartach 
„Potopu” Henryka Sienkiewicza obrońca Jasnej Góry przed 
potopem szwedzkim, którego w 1973 r. przyszły papież Jan 
Paweł II nazwał heroicznym zakonnikiem, który „na wiele stule-
ci nauczył polskie pokolenia niepodległości ducha”. 
 
Obchody Roku o. Kordeckiego rozpocznie w rocznicę jego 
śmierci 20 marca Apel Jasnogórski. Następnego dnia, 21 mar-
ca Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej o godz. 13.30 przewodni-
czyć ma przełożony generalny Zakonu Paulinów, o. Arnold 
Chrapkowski. W maju otwarta zostanie plenerowa wysta-
wa poświęcona bohaterskiemu obrońcy Jasnej Gó-
ry. Uroczystości ku czci Królowej Polskiupływać będą w nawią-
zaniu do postaci o. Kordeckiego, wielkiego czciciela Najświęt-
szej Maryi Panny, który przekonywał, że Ona „od burzących 
kolubryn jest mocniejsza”. Poczta Polska we współpracy z 
częstochowskim klasztorem przygotowuje okolicznościowy 
znaczek. 
 
Do listopada, kiedy przypada rocznica urodzin zakonnika, od-
bywać się będą różne wydarzenia kulturalne. Paulini już zapra-
szają na spotkania ukazujące życie i posługę ich wybitnego 
współbrata oraz dzieje Jasnej Góry. 
 
W Zakonie Paulinów żywa jest pamięć o wzorowym życiu za-
konnym o. Augustyna Kordeckiego, o jego karności, pracowito-
ści, męstwie i pokorze oraz szczególnej czci i nabożeństwie do 
Najświętszej Maryi Panny. 
 
Swoją niezłomnością zasłynął podczas 40-dniowego oblężenia 
Jasnej Góry przez Szwedów. Przygotował fortecę jasnogórską 
do obrony. Cudowny Obraz Matki Bożej postanowił uchronić 
przed zagrożeniem znieważenia czy zniszczenia. Dlatego pod-
jęto decyzję, aby przenieść go w bezpieczne miejsce do Mo-
chowa koło Głogówka. 
 
Podejmując się obrony Jasnej Góry, wykazał się niezłomną 
nadzieją zwycięstwa. Wszystkie swoje działania zawierzał 
Bożej Opatrzności oraz niezawodnej opiece Maryi, którą nazy-
wał Tarczą Królestwa Polskiego, daną narodowi jako pomoc ku 
obronie. Swoją postawą mobilizował współbraci do intensywnej 
modlitwy i do bohaterskiej obrony świętości miejsca i czci Matki 
Bożej. Mawiał przy tym: „jeszcze Najświętsza Panna okaże, iż 
od burzących kolubryn jest mocniejsza”. 
 
Podczas szwedzkiego oblężenia kazał codziennie zapalać 
pochodnie na jasnogórskiej wieży, które miały być znakiem dla 
wszystkich, że klasztor ciągle jeszcze się broni. Urządzał pro-
cesje eucharystyczne na wałach dla obrony i dodania otuchy 
walczącym. Na jego polecenie kapela klasztorna grała z wieży 
maryjne pieśni, aby podnosić na duchu obrońców, a wrogom 
przypominać, że fortecy maryjnej nie zdobędą. 
 
W swym pamiętniku z oblężenia Częstochowy o. Kordecki 
napisał: „cała siła ocalenia z Jasnej Góry pochodzić musi, ta 
bowiem sama, choć tyle już z ciała Ojczyzny uległo wrogowi, 
została dotąd nietknięta. Tu Najdostojniejsza Pani Nieba, po-
czytując sobie za rzecz miłą i przystojną nazywać się Królową 

Polski, zasiąść niegdyś raczyła i uczyniła Jasną Górę stolicą 
swego Królestwa. (…) Ta Najchwalebniejsza Pani poda znowu 
swoją rękę obronną nieszczęsnej Ojczyźnie i podźwignie ją z 
upadku, abyśmy poznali, że Królestwo Polskie łaskawością 
jedynie i opieką swojej Królowej do dawnej świetności przywró-
cone być może”. 
 
Pamiętnik o. Kordeckiego, w którym przedstawił historię oblę-
żenia klasztoru, a na jego podstawie stworzył „Nową Giganto-
machię” – dzieło o obronie Jasnej Góry, posłużył później H. 
Sienkiewiczowi do opisania obrony klasztoru w „Potopie”. 
 
W 1973 r. kard. Karol Wojtyła w Wieruszowie w 300. rocznicę 
śmierci mówił o dziejowym geniuszu o. Kordeckiego, który 
podejmując bohaterską i heroiczną decyzję o obronie Jasnej 
Góry zapoczątkował jednocześnie nowego „ducha polskiego”, 
który pomagał Polakom przetrwać w czasie rozbiorów. Przyszły 
papież podkreślał, że „ten pokorny Sługa Boży pokazał swoim 
potomnym, że trzeba mieć niepodległego ducha, nawet jeżeli 
Ojczyzna jest w niewoli”. 
 

 
 
– Polska wszystkich stuleci, Polska naszych czasów musi pa-
trzeć w stronę o. Kordeckiego, bo w nim się wyraziły, skupiły 
jak gdyby w soczewce najgłębsze prawdy o bycie, o duchu 
naszego Narodu – przekonywał kard. Wojtyła. 
 
W Sanktuarium przechowywana jest gotycko-renesansowa 
monstrancja z 1542 r., z którą o. Kordecki miał obchodzić wały 
jasnogórskie w procesji w czasie oblężenia szwedzkiego. 
Na południowo-wschodnim bastionie Wałów stoi pomnik boha-
terskiego obrońcy Jasnej Góry. Odsłonięto go potajemnie w 
sierpniu 1861 r. przed wybuchem powstania styczniowego. 
Miało to udaremnić zamiary władz zaborczych, które same 
chciały zorganizować uroczystość, by przez odsłonięcie pomni-
ka polskiego bohatera narodowego zyskać zaufanie katolickie-
go społeczeństwa. 
 
Klemens Kordecki urodził się 16 listopada 1603 r. w Iwanowi-
cach koło Kalisza. Imię Augustyn zostało mu nadane w Zako-
nie Paulinów, do którego wstąpił w 1633 r. Profesję zakonną 
złożył rok później na Jasnej Górze. Przed wstąpieniem do 
zakonu odbył studia filozoficzne i teologiczne – prawdopodob-
nie w kolegiach jezuitów w Kaliszu i Poznaniu. 
W pierwszych latach kapłaństwa o. Kordecki m.in. uczył retory-
ki, czyli poprawnego układania i wygłaszania przemówień w 
języku łacińskim, był też wykładowcą m.in. teologii. Był przeo-
rem lub podprzeorem klasztorów w Wielgomłynach, Wieluniu, 
Beszowej, Oporowie, Pińczowie oraz na Jasnej Górze, a także 
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polskim prowincjałem Paulinów. Po zwycięskiej obronie Jasnej 
Góry król Jan Kazimierz chciał uczynić o. Kordeckiego doży-
wotnio przeorem Jasnej Góry oraz biskupem, ten jednak od-
mówił. Odrzucił też oferowaną mu w zakonie funkcję wikariusza 
generalnego. Do śmierci pełnił funkcję prowincjała Paulinów w 

Polsce. O. Kordecki zmarł 20 marca 1673 r. w Wieruszowie, 
podczas wizytacji tamtejszego klasztoru. Pogrzebano go w 
podziemiach klasztoru na Jasnej Górze. Urna z jego prochami 
stoi dziś w niszy po lewej stronie Kaplicy Cudownego Obrazu. 

           Za:  www.jasnagora.com 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOWE KORONY DLA MATKI BOŻEJ 
KODEŃSKIEJ JUŻ NA MIEJSCU 

 
W niedzielę 26 lutego do Kodnia dotarły 
nowe korony obrazu Matki Bożej Kodeń-
skiej. Zostaną umieszczone na wizerun-
ku przez legata papieskiego podczas 
głównych uroczystości rocznicowych 15 
sierpnia br. To dar prywatnych ofiaro-
dawców oraz rodziny Biereckich, która 
doświadczyła szczególnej łaski za wsta-
wiennictwem Matki Bożej Kodeńskiej. 
Podczas przekazania w Kodniu krótkie 
świadectwo wdzięczności za powrót do 
zdrowia złożyła żona senatora Grzego-
rza Biereckiego. 
 
Obraz Matki Bożej Kodeński został ko-
ronowany koronami papieskimi 15 sierp-
nia 1723 roku. Było to trzecie takie wy-
darzenie w granicach ówczesnej Rze-
czypospolitej. W sierpniu 2022 roku 

nowe korony pobłogosławił Ojciec Świę-
ty Franciszek. 
 

 
 
Korony wykonał znany polski artysta 
specjalizujący się w złotnictwie i bursz-
tynnictwie – Dariusz Drapikowski z 
Gdańska. W koronie umieszczono 
bursztyny: biały, miodowy i złoty. W 
koronie Maryi znalazł się również ka-
mień z groty Narodzenia w Betlejem, a w 
koronie Chrystusa – kamień z Golgoty. 
 

Kodeń jest przygraniczną miejscowością 
na granicy polsko-białoruskiej. W 1631 
roku, ówczesny właściciel majątku – 
Mikołaj Pius Sapieha sprowadza tutaj 
obraz Madonny Gregoriańskiej. Dzieje 
przybycia Matki Bożej do Kodnia opisała 
Zofia Kossak-Szczucka w powieści „Bło-
gosławiona wina”. Na prośbę Jana Fry-
deryka Sapiehy, w 1723 roku wizerunek 
został koronowany koronami papieskimi. 
Była to trzecia taka uroczystość na zie-
miach Polski. Podczas zaboru rosyjskie-
go obraz Matki Bożej znalazł schronienie 
na Jasnej Górze. Powrócił do Kodnia w 
1927 roku, od tego czasu sanktuarium 
opiekują się Misjonarze Oblaci Maryi 
Niepokalanej. Trzykrotnie gościł tutaj 
kard. Karol Wojtyła, który nadał Maryi 
tytuł Matki Jedności, jako papież żarto-
wał, że „w Kodniu macie obraz, który 
należy do papieża”. Maryja czczona jest 
tutaj także jako Królowa Podlasia. 

 Za: www.oblaci.pl   
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MISJONARZ NA POST: PONAD 50 TYS. 
OSÓB MODLI SIĘ ZA MISJONARZY 

 
Dziesiąta edycja akcji Misjonarz na Post cieszy się dużą popu-
larnością. Tydzień po rozpoczęciu Wielkiego Postu do inicjaty-
wy dołączyło już ponad pięćdziesiąt tysięcy osób. Wylosować 
misjonarza można w dowolnym momencie. 
 
W Środę Popielcową podczas audiencji generalnej w Watyka-
nie papież Franciszek oficjalnie pobłogosławił akcji Misjonarz 
na Post i zachęcił do udziału w niej. 
 
– Na początku Wielkiego Postu zachęcam was do objęcia 
szczególną troską misjonarzy, którzy z pasją głoszą Ewangelię 
na całym świecie. Błogosławię akcji „Misjonarz na Post”, dzięki 
której poprzez modlitwę i post wspieracie polskich misjonarzy – 
powiedział Ojciec Święty. 
 
Wiele osób odpowiedziało na bezpośredni apel papieża i na 
zachętę organizatorów, aby wylosować dane konkretnego 
misjonarza i wspierać go modlitewnie w Wielkim Poście. Liczba 
uczestników ciągle rośnie, a to oznacza, że udaje się budować 
solidne duchowe zaplecze dla tych, którzy zostali posłani na 
krańce świata. 
 
– Te słowa papieża Franciszka były dla nas zaskoczeniem. Nie 
spodziewaliśmy się, że otrzymamy tak mocne i ważne wspar-
cie. Nie zabiegaliśmy o to, a okazało się, że dziesiąta, jubileu-
szowa edycja naszej akcji, została zauważona w Watykanie. 
To bardzo cieszy tym bardziej, że przecież chodzi o zwrócenie 

uwagi na pracę polskich misjonarzy – mówi o. Marcin Wrzos 
OMI, pomysłodawca inicjatywy. 

 
Jak dołączyć? 
 
Aby wziąć w niej udział wystarczy wejść na stronę 
www.misjonarznapost.pl i wypełnić krótki formularz. Każdy 
indywidualnie wybiera formę duchowego wspierania wyloso-
wanego misjonarza lub misjonarki. 
 
– Do naszej akcji można dołączyć w każdej chwili. Wyznajemy 
ewangeliczną zasadę, że niezależnie od tego, czy ktoś włącza 
się w akcję w Środę Popielcową czy w ostatnim momencie 
Wielkiego Postu, jego modlitwa ma wielką wartość. Choć 
oczywiście nie warto zwlekać – podkreśla koordynator akcji i 
redaktor prowadzący portalu misyjne.pl, Michał Jóźwiak. 
 
Według danych Komisji Episkopatu Polski ds. Misji na świecie 
pracuje obecnie 1741 polskich misjonarzy. Obok ewangelizacji 
zajmują się też poprawą jakości życia ludzi, wśród których 
pracują. Budują studnie, ośrodki zdrowia czy placówki eduka-
cyjne. Pokazują w ten sposób, że Jezus przez ręce wielu ludzi 
troszczy się o nich.                                                          Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BONIFRATRZY CHCĄ ZWIĘKSZYĆ ZASIĘG 
HOSPICJÓW DOMOWYCH NA ŚLĄSKU 

Bonifraterskie hospicja domowe na 
Śląsku przez półtora roku pomogły już 
ponad 500 chorym terminalnie i ich 

rodzinom. Obecnie bonifratrzy opiekują 
się 200 pacjentami. Są gotowi zwiększyć 
tę liczbę, aby skala pomocy hospicyjnej 
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zbliżyła się do Dolnego Śląska, gdzie 
zakonnicy w ciągu czterech lat aż dzie-
sięciokrotnie zwiększyli liczbę chorych 
objętych opieką w hospicjach domo-
wych. 
 
Bezpłatne wsparcie bonifraterskiego 
hospicjum domowego na Śląsku, 
zwłaszcza w powiatach cieszyńskim, 
bielskim, żywieckim można załatwić 
jednym telefonem, od ręki, z dnia na 
dzień. 
 
– Naszą dewizą jest nieodmawianie 
potrzebującym i z tego również powodu 
nie ustawiamy pacjentów hospicjum 
domowego w kolejki, a każde zgłoszenie 
staramy się obsłużyć szybko – mówi 
Anna Żebranowicz, wiceprezes Bonifra-
terskiego Centrum Medycznego. – Pa-
cjent hospicyjny to pacjent, który nie 
może czekać miesiącami na lekarza. On 
umiera, jego dni są policzone, stąd też 
ważnym jest, aby z opieką paliatywną 
wkroczyć stosunkowo szybko, zminima-
lizować objawy, wesprzeć psychicznie. 
 
Szybka pomoc w takich sytuacjach to 
dla bonifratrów sprawa kluczowa. Wy-
maga jej przede wszystkim schorowany 
pacjent, którego ból i inne objawy choro-
by należy jak najszybciej uśmierzyć i 
opanować. Bardzo często pomocy i 
aktywnego wsparcia potrzebuje cała 
rodzina, która bywa po prostu bezradna 
wobec symptomów zaawansowanej 
choroby. Bardzo często rodziny opieku-
jące się chorym, wobec ogromu cierpie-
nia bliskiego, czują się pozostawione 
same sobie. Dlatego chorym i jego bli-
skimi na Śląsku opiekuje się komplek-
sowo profesjonalny zespół składający 
się z lekarza, pielęgniarki, psychologa i 
rehabilitanta. Ekipa pomaga choremu, 
uczy rodzinę sposobów pielęgnacji, 
obsługi niezbędnego sprzętu, podawania 
leków. Psycholog skutecznie „przepra-
cowuje” zaistniałą, trudną sytuację z 
chorym i jego bliskimi,a rehabilitant 
pomaga zachować sprawność fizyczną. 
 
Istotą domowej opieki paliatywnej boni-
fratrów na Śląsku jest właśnie połącze-
nie sił członków rodziny i opiekunów z 
wiedzą i profesjonalizmem zespołu ho-
spicjum. Opieka hospicyjna pozwala 
odciążyć m.in. poradnie onkologiczne 
oraz stanowi uzupełnienie pracy poradni 
lekarza rodzinnego. 
– Domowa opieka paliatywna wpisuje 
się w strategię onkologiczną – poprzez 
kompleksowe wsparcie jeszcze w trakcie 
leczenia – kiedy już wiadomo, że nie ma 
skutecznej terapii przyczynowej danej 
choroby, ale możliwa jest terapia palia-

tywna, mająca na celu podtrzymanie 
życia w możliwie najwyższej jakości, 
zachowanie tych obszarów zdrowia, 
które choremu jeszcze pozostały – mówi 
Daria Mikuła-Wesołowska, lekarz Boni-
fraterskich Hospicjów Domowych, spe-
cjalista medycyny paliatywnej. 
 
– To skupienie się na przywracaniu 
choremu jego godności, z której nieraz 
czuje się odzierany poprzez doświad-
czenie choroby, zmianę ról społecznych, 
doświadczenie straty, doznane upoko-
rzenia związane z kontaktem z bez-
dusznym systemem służby zdrowia. 
Skuteczne leczenie objawowe, okazanie 
szacunku, empatyczna troska o chorego 
sprawia, że powraca nadzieja, że życie z 
chorobą nabiera nowego sensu. A to 
nadaje naszej pracy szczególnego wy-
miaru i nieraz jesteśmy świadkami, a 
nawet uczestnikami przemiany, odnaj-
dywania nowych, realnych celów, prze-
wartościowania życia. To przywilej pra-
cy, która staje się służbą wobec pacjen-
tów i ich bliskich przeżywających eks-
tremalnie trudne emocje – dodaje Miku-
ła-Wesołowska. 
 

 
Bonifraterskie hospicja domowe bardzo 
prężnie rozwijają swoją działalność na 
Śląsku zwłaszcza w obszarze bielskim, 
przede wszystkim w powiatach cieszyń-
skim, bielskim, żywieckim, mieście Biel-
sku – Białej, ale również w podregionie 
tyskim i katowickim. 
 
Ściśle współpracują z działającym od lat 
w Cieszynie Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Chorych Hospicjum św. Łukasza Ewan-
gelisty, które bezpłatnie wypożycza 
specjalistyczny sprzęt medyczny pacjen-
tom, a do rodzin kieruje pomoc material-
ną. Opieka nad chorym pochłania sporą 
część domowego budżetu, więc jest to 
bardzo potrzebne wsparcie. 
 
Bardzo ważną grupę chorych stanowią 
pacjenci Centrum Pulmonologii i Tora-
kochirurgii w Bystrej, którzy wymagają 
wsparcia w trakcie immuno i chemiote-
rapii paliatywnej oraz pacjenci w zaa-

wansowanych etapach przewlekłych 
chorób płuc, dających uciążliwe objawy 
tych schorzeń. 
 
Skierowanie do opieki hospicyjnej dla 
wielu chorych oznacza zakończenie 
jakiegoś etapu, a wręcz bliski koniec ich 
życia. Z tego powodu bywają nastawieni 
sceptycznie. Dopiero doświadczenie 
realnego wsparcia, towarzyszenia w ich 
drodze, otwierają nie tylko drzwi domów, 
ale przede wszystkim serca chorych na 
personel hospicjum. Bywa, że pracowni-
cy hospicjum jako jedyni docierają z 
pomocą medyczną do domu, że mają 
zarówno profesjonalną wiedzę, do-
świadczenie, jak i wrażliwe serca i pra-
gnienie niesienia pomocy. 
 
Z opieki hospicyjnej mogą skorzystać 
chorzy z zaawanasowanymi chorobami 
nowotworowymi, pacjenci z wybranymi 
schorzeniami neurologicznymi, m.in. 
układowymi zanikami pierwotnymi OUN, 
następstwami chorób zapalnych OUN, 
stwardnieniem rozsianym, chorobami 
wywołanymi przez HIV, kardiomiopatią, 
niewydolnością oddechową, owrzodze-
niem odleżynowym. 
 
Opieka nad osobami nieuleczalnie cho-
rymi jest dla Zakonu Bonifratrów i Boni-
fraterskiego Centrum Medycznego jed-
nym z priorytetów. Dowodem jest kon-
sekwentne rozszerzanie pomocy hospi-
cyjnej na Dolnym Śląsku, gdzie Bonifra-
trzy w ciągu czterech lat aż dziesięcio-
krotnie zwiększyli liczbę chorych obję-
tych opieką w hospicjach domowych do 
700 osób, zaś pacjentami zajmuje się 
zespół składający się z ponad 100 osób! 
Teraz podobny proces rozwoju trwa na 
Śląsku. 
 
– Chcemy także na Śląsku docierać do 
tylu potrzebujących, ilu się da, nie mo-
żemy pogodzić się z odmową pomocy w 
takich sytuacjach – podkreśla Anna 
Żebranowicz. 
 
Każdy, kto na Śląsku potrzebuje wspar-
cia pracowników hospicjum, może za-
dzwonić pod numer 530 433 655 lub 
napisać mail na ad-
res hospicjum.slask@bczwroc.pl. Każdy 
może też wesprzeć działalność hospi-
cjów domowych na Śląsku. Jak? 
– przekazując 1,5% podatku na Funda-
cję Św. Jana Bożego KRS 0000134759, 
cel szczegółowy: Hospicjum Śląsk. 
– przekazując darowiznę na konto 62 
1090 1258 0000 0001 2324 5081 z 
dopiskiem HOSPICJUM ŚLĄSK. Za: KAI   



28 lutego - 06 marca 2023          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              09/2023 (732)  

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 7 

POŚWIĘCENIE ODNOWIONEJ KAPLICY 
KATYŃSKIEJ W BAZYLICE ŚW. KRZYŻA 

 
Biskup polowy WP Wiesław Lechowicz przewodniczył w Bazy-
lice Świętego Krzyża w Warszawie Mszy św., podczas której 
poświęcona została odnowiona Kaplica Katyńska. Dziś ob-
chodzimy 83. rocznicę wydania decyzji przez władze Związku 
Sowieckiego o zamordowaniu 22 tys. polskich oficerów w 
Katyniu i innych miejscach kaźni na Wschodzie. 
 
Mszę św. poprzedził program artystyczny zatytułowany 
„Prawda nie dała się zabić w katyńskim lesie”, w opracowaniu 
Barbary Dobrzyńskiej-Fijewskieji z udziałem Chóru Reprezen-
tacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Zapre-
zentowano w nim fragmenty dokumentów, m.in. decyzję Biura 
Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r. o konieczności 
eksterminacji Polaków podpisaną przez szefa NKWD Ławren-
tija Berię, notatkę Przewodniczącego KGB Aleksandra Szele-
pina z 3 marca 1959 r. do Nikity Chruszczowa, w której opisa-
ny został mord katyński, a także fragmenty listów pisanych 
przez polskich oficerów do rodzin w kraju. 
 
W homilii bp Lechowicz podkreślał, że prawda o Zbrodni Ka-
tyńskiej mimo upływu lat wciąż wpływa na naszą świadomość i 
teraźniejszość. Podziękował wszystkim osobom zaangażowa-
nym w odnowienie Kaplicy Katyńskiej. Nawiązując do czytań 
podkreślił, że podobnie jak Abram, polscy oficerowie byli pod-
dani próbie, ale do końca ufali Bogu. 
 
– Większość naszych rodaków, ginących w sowieckich obo-
zach wierzyła w Boga, mimo, że czasami było im bardzo trud-
no wierzyć. Ta wiara dodawała im sił duchowych i pozwalała 
przetrwać najgorsze katusze, nie wyłączając śmiertelnego 
strzału w tył głowy – powiedział. Dodał, że zarówno wiarę w 
Boga, jaki i miłość do Ojczyzny starano się wyrugować z serc i 
umysłów polskich oficerów. 
 
– Zbigniew Herbert pisał: „Tylko guziki nieugięte przetrwały 
śmierć, świadkowie zbrodni”. To jednak nie jest cała prawda. 
Przetrwały też krzyżyki, medaliki, obrazki, wyznania wiary i 
modlitwy zapisane na skrawkach kartek. Pozostały listy, niemi, 
ale jakże wymowni świadkowie nie tylko śmierci, ale także 
wiary i miłości tych, którzy tam zginęli – powiedział. 
 
Biskup polowy podkreślił, że innym wezwaniem z czytań 
mszalnych opisującym dobrze postawę oficerów zamordowa-
nych na Wschodzie są słowa św. Pawła: „Weź udział w tru-
dach i przeciwnościach” (2Tm 1, 8b). – Apostoł Narodów wie-
dział, że nie można skutecznie i wiarygodnie głosić Ewangelii 
bez gotowości naśladowania Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma 
też prawdziwej miłości Ojczyzny bez trudu, bez poświęcenia i 
bez cierpienia. Tę prawdę nosili w sobie i na tę ofiarę byli 
gotowi Ci, których dziś wspominamy i za których się modlimy 
– powiedział. 
 
Zdaniem bp. Lechowicza do polskich oficerów odnieść można 
także słowa Jezusa wypowiedziane do uczniów podczas 
przemienienia na górze Tabor: „Wstańcie, nie lękajcie się” (Mt 
17, 8). – Postawa stojąca jest znakiem honoru, godności, czci 
i odwagi. W takiej właśnie postawie, nie fizycznej, ale ducho-
wej ginęli Polacy z rąk sowieckich. Z honorem, z całą godno-
ścią i odwagą, właściwą Polakowi i uczniowi Jezusa – powie-
dział. 
 
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że poświęcona kaplica po-
zostanie znakiem pamięci. – Mam nadzieję, że będzie lekcją 

dla nas i dla przyszłych pokoleń Polaków. Tylko wtedy docho-
wamy wierności naszej wierze w jedynego Boga i miłości 
wobec naszej Ojczyzny, kiedy na co dzień będziemy posłuszni 
tym trzem wezwaniom. Wyjdź ze swego egoizmu, ze strefy 
komfortu, z tzw. świętego spokoju. Weź udział w trudach i 
przeciwnościach celem obrony największych wartości, celem 
pozostania wiernym samemu sobie. Wstań, nie lękaj się, bądź 
wierny swojemu sumieniu, Bogu i Ojczyźnie niezależnie od 
okoliczności i dominujących mód – powiedział. 
 
We Mszy św. uczestniczył wicepremier i minister obrony naro-
dowej Mariusz Błaszczak, gen. bryg. Tomasz Dominikowski, 
dowódca Garnizonu Warszawa, prof. Karol Polejowski, wice-
prezes Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawiciele środo-
wisk katyńskich, m.in. Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 
i Muzeum Katyńskiego oraz mieszkańcy Warszawy. 
 

 
 
Wicepremier Mariusz Błaszczak podkreślił, że Bazylika Świę-
tego Krzyża to bardzo ważne miejsce na mapie Polski i War-
szawy. – Dziękuję za odnowienie Kaplicy Katyńskiej. Ofiary 
Zbrodni Katyńskiej zostały upamiętnione. Dziękuję wszystkim 
tym, którzy pamiętają o tej zbrodni oraz tym, którzy są dziś z 
nami – powiedział. Minister obrony narodowej dodał, że kapli-
ca stanowi świadectwo naszej pamięci. – Miarą naszej pamię-
ci jest oddawanie hołdu tym wszystkim, którzy za Polskę od-
dali swoje życie – powiedział. Szef MON podkreślił, że Polacy 
zawsze sprzeciwiali się i byli gotowi do największych poświę-
ceń w walce z imperializmem, zapewnił o konieczności budo-
wania silnej armii, gotowej odstraszyć ewentualnego agresora. 
Prof. Karol Polejowski, przywołując dokument Ławrentija Berii, 
zauważył, że pośród wielu kłamstw, Ludowy Komisarz Spraw 
Wewnętrznych, napisał jedno prawdziwe zdanie o tym, że 
więzieni w obozach polscy oficerowie, funkcjonariusze i 
urzędnicy byli nieprzejednanymi wrogami systemu sowieckie-
go. – Taka była prawda i za nią złożyli swoje życie – powie-
dział. Wiceprezes IPN przypomniał też, że przez dziesięciole-
cia to Kościół był depozytariuszem prawdy o Zbrodni Katyń-
skiej. – Dzisiejsza poświęcona i odnowiona kaplica jest także 
symbolem roli Kościoła katolickiego w kultywowaniu i prze-
trwaniu prawdy o Zbrodni Katyńskiej – powiedział. 
 
Uroczystość zakończyło odśpiewanie pieśni „Boże, coś Pol-
skę” i złożenie kwiatów w Kaplicy Katyńskiej. 
 
Kaplica Katyńska powstała wkrótce po zmianach ustrojowych 
w 1989 r. według projektu prof. Bogusława Smyrskiego. Zosta-
ła konsekrowana 27 kwietnia 1990 r. przez ks. inf. Zdzisława 
Króla, kanclerza kurii warszawskiej i kapelana Warszawskiej 
Rodziny Katyńskiej. W kaplicy umieszczono urny wykonane z 
łusek pocisków artyleryjskich z II wojny światowej, z ziemią z 
miejsc kaźni i pochówków ofiar zbrodni Sowietów na tysiącach 
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jeńców polskich w 1940 r. oraz napisy ich upamiętniające. Na 
tablicach upamiętniono także osoby związane z upowszech-
nieniem wiedzy na temat zbrodni katyńskiej oraz ofiary tragedii 
smoleńskiej. 
 
Głównym elementem kaplicy jest spiżowy wizerunek Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem autorstwa rzeźbiarza Adama Myjaka, 

profesora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Kaplica 
zamknięta jest żelazną kratą imitującą drut kolczasty. Z woli 
papieża św. Jana Pawła II Kaplica Katyńska przekształcona 
została w Sanktuarium Katyńskie. W 2022 r. doczekała się 
modernizacji i odnowienia z funduszy Polskiej Grupy Energe-
tycznej oraz Instytutu Pamięci Narodowej.                    Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGÓLNOPOLSKIEGO SPOTKANIA MŁODZIEŻY I OŚRODKA NA POLACH LEDNICKICH 
 
Informujemy, że począwszy od tego-
rocznego Ogólnopolskiego Spotkania 
Młodych na Lednicy, odpowiedzialność 
za przygotowania corocznych spotkań 
spocznie na braciach dominikanach. 
Duszpasterzem Spotkania Młodych, 
podobnie jak przed rokiem, będzie o. 
Tomasz Nowak OP z Dominikańskiego 
Ośrodka Kaznodziejskiego. Wszystkich 
związanych z ruchem lednickim i zaan-
gażowanych w ewangelizację wśród 
młodzieży serdecznie zapraszamy do 
współtworzenia dzieła zapoczątkowa-
nego przez o. Jana Górę OP. 
Pragniemy także poinformować, że w 
związku z wypowiedzeniem umowy o 
dzierżawę przez Stowarzyszenie Led-
nica 2000 im. o. Jana W. Góry OP, z 
dniem 1 września 2023 roku ośrodek 
na Polach Lednickich przechodzi pod 
zarząd klasztoru dominikanów w Po-
znaniu. 
 
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy, 
wraz z ojcem Janem, zapoczątkowali 

Ogólnopolskie Spotkania Młodych oraz 
przez lata rozwijali ośrodek na Lednicy. 
Szczególnie dziękujemy członkom 
Stowarzyszenia Lednica 2000, którzy 
przez ostatnie lata odpowiadali za 
przygotowanie Spotkania i rozwój 
Ośrodka. 
 

 
 
Jako bracia dominikanie podejmujemy 
się kontynuacji lednickiego dzieła 
ewangelizacyjnego. Chcemy, aby Led-
nica była miejscem pogłębiania więzi z 
Chrystusem, przynoszącą jak najlepsze 

owoce dla Kościoła w Polsce i na świe-
cie.  
 
Tak jak do tej pory, zależy nam na 
docieraniu do każdego młodego czło-
wieka, który poszukuje odpowiedzi na 
pragnienie poznania Boga i swojego 
miejsce w świece. Równocześnie pra-
gniemy kontynuować pamięć o twórcy 
dzieła – naszym współbracie o. Janie 
Górze OP. 
 
Wszystkich pragnących wesprzeć 
przygotowania Spotkania Młodych oraz 
powrót braci dominikanów na Pola 
Lednickie zapraszamy na stronę inter-
netową lednica.dominikanie.pl. Tam 
także znajdują się wszystkie szczegó-
łowe informacje o Spotkaniu Lednickim, 
które będą na bieżąco aktualizowane. 

o. Robert Głubisz OP 
przeor klasztoru dominikanów  

w Poznaniu

 
 

 
 

 
 
 

Refleksja tygodnia 
 
 
 

 

FRANCISZKANIE NA UKRAINIE: ROK PO ROSYJSKIEJ AGRESJI 
 
 
 
 

WSPOMNIENIA Z KREMENCZUKA 
 
Nigdy nie zapomnę tego poranka 24 lutego 2022 r. O godz. 
4.53 obudził mnie dźwięk telefonu od znajomych, rodziny i 
przyjaciół. Wszyscy pytali, czy żyję! Tak dowiedziałem się o 
pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Otworzyłem okno i po 
raz pierwszy usłyszałem syrenę informującą o zagrożeniu ata-
kiem bombowym z powietrza. 
 
O piątej rano zrobiliśmy kapitułę klasztorną na stojąco, podczas 
której podjęliśmy decyzję o wyjeździe jednego brata do klaszto-
ru na zachodzie kraju i o przygotowaniu w klasztorze schronu. 
Zasłoniliśmy betonem okna w piwnicy i od tego momentu służy-
ła nam ona za schron. Następnie pojechałem z gwardianem do 
miasta. Takiej paniki jeszcze nie widziałem. Ogromne kolejki 
ludzi przy aptekach, bankach i w sklepach. Nigdzie nie było już 
ani chleba, ani wody. Ludzie kupowali co było i biegli do do-
mów. 
 
Po powrocie do klasztoru znieśliśmy potrzebne rzeczy do piw-
nicy i tam zamieszkaliśmy na stałe. W domu nie było już prądu. 
Następnego dnia do klasztoru przyszli ludzie bezdomni, którym 
od 15 lat pomagamy, a dwa razy w tygodniu rozdajemy ciepły 

posiłek. Ze strachem w oczach mówili: „Ojcze, chleba nie ma 
nawet w śmietniku”. Po kilku dniach udało się nam kupić 10 
bochenków chleba, więc mieliśmy już czym podzielić się z nimi. 
W następnym tygodniu nasz parafianin, Andrzej MARENYCZ, 
zobowiązał się przekazywać nam co tydzień 20 bochenków 
chleba ze swojej piekarni. Od tego czasu mogliśmy ponownie 
otworzyć kuchnię dla bezdomnych. Liczba potrzebujących 
przychodzących na obiad w każdy wtorek i czwartek wynosi 
obecnie ponad 50 osób. 
 
W tym trudnym czasie poszerzyliśmy naszą działalność o prze-
kazywanie żywności, lekarstw i wsparcia finansowego ubogim 
mieszkańcom miasta. Mogliśmy to zrobić dzięki pomocy finan-
sowej przekazywanej przez dobrodziejów z całego świata na 
konto naszej kustodii prowincjalnej Krzyża Świętego na Ukrai-
nie. Z otrzymanych ofiar pokryliśmy również koszty leczenia 
rannych podczas inwazji. Jednym z nich była pani Natalia, 
wolontariuszka pracująca przy klasztorze, która wskutek pobi-
cia miała połamane ręce i nogi oraz uszkodzoną czaszkę. 
 
Dzięki pomocy dobrodziejów kustodii, w tym również braci z 
wielu klasztorów i prowincji na całym świecie, udało się nam w 
tym czasie wyremontować kotłownię, zainstalować baterie 
słoneczne, pompy cieplne i zakupić generator. Tym samym 
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nasz klasztor jest punktem nadziei, czyli miejscem, gdzie moż-
na się ogrzać, naładować telefon, napić się ciepłej herbaty, 
nawet wtedy, gdy w mieście nie ma prądu. 
 
Po kilkunastu dniach w naszym mieście pojawiło się około 100 
tys. uchodźców z Charkowa, Iziumu, Enerhodaru i innych miej-
scowości objętych działaniami wojennymi. Ponieważ admini-
stracja miejska nie była w stanie udzielić wsparcia wszystkim 
potrzebującym, nasza parafia razem z Caritas-Spes diecezji 
charkowsko-zaporoskiej i wolontariuszami dała im możliwość 
przeżycia, rozdając żywność i środki czystości. Fr. Maryan 
Melnychuk 
 

 
 

WSPOMNIENIA Z MAĆKOWIEC 
 
Jeden z braci ze wspólnoty klasztornej w Maćkowcach, wiosce 
leżącej w granicach miasta obwodowego Chmielnicki, uczest-
niczy w kursie dla duchownych prowadzonym w wyższym se-
minarium duchownym w Gródku w diecezji kamieniecko-
podolskiej. Szkolenie ma na celu przygotowanie duszpasterzy 
do udzielania profesjonalnej pomocy ofiarom i weteranom wo-
jennym. 
 
Ruch kapelański zaczął się od pierwszego dnia wojny, czyli 
wiosną 2014 r., kiedy to pierwsi kapłani razem z wolontariu-
szami zdecydowali się pojechać na wschód Ukrainy. Ta po-
czątkowo spontaniczna działalność, koncentrująca się na po-
mocy ludności w strefie wojny i sporadycznie żołnierzom prze-
bywającym w strefie działań zbrojnych, przerodziła się w zor-
ganizowaną akcję pod patronatem episkopatu Ukrainy i otrzy-
mała aprobatę władz państwowych. 
 
Ci odważni duchowni zapoczątkowali ruch kapelański. Przez 
kilka lat pracowano w ministerstwie nad ustawą o kapelaństwie 
wojskowym. W procesie tworzenia ustawy konsultowano się z 
przedstawicielami różnych religii w Ukrainie, ale również z 
ekspertami wojskowymi z innych państw, zwłaszcza z USA i 
Kanady. Ustawa weszła w życie w czasie trwania wojny – 1 
lipca 2022 r. 
 
Dzięki tym duchownym, którzy jako wolontariusze przez 8 lat 
regularnie wyjeżdżali na front, odwiedzali żołnierzy w jednost-
kach wojskowych, udzielali im sakramentów i rozmawiali z 
powracającymi z linii frontu, można dziś mówić o posłudze 
kapelańskiej w siłach zbrojnych Ukrainy. Wykazując się odwa-
gą i poświęceniem, ryzykując często utratę życia, zdobyli sza-
cunek i zaufanie wśród żołnierzy. 
 
Dziś, rok po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny, sytuacja zmieni-
ła się do tego stopnia, że to nie kapłan szuka żołnierzy, ale 

często żołnierze szukają kapłana, by zaprosić go do posługi 
kapelańskiej we własnej jednostce wojskowej. 
 
Jaka jest moja historia? 
 
Urodziłem się na Litwie, dzieciństwo spędziłem w Rosji, a mło-
dość w Ukrainie. Wychowywałem się w rodzinie wojskowej. Moi 
rodzice pracowali zawodowo w wojsku. Większość moich zna-
jomych służyło albo służy w siłach zbrojnych Ukrainy. Od po-
czątku wojny utrzymywałem z nimi kontakt, często odwiedzali 
mnie oni w klasztorze, gdy wracali ze służby, aby porozma-
wiać, wyspowiadać się i uczestniczyć w liturgii. W następstwie 
tych spotkań zrodziło się we mnie pragnienie, aby bardziej 
zaangażować się w posługę dla wojska. Dlatego we wrześniu 
ubiegłego roku, po otrzymaniu pozwolenia od mojego przeło-
żonego zakonnego, zapisałem się na kurs przygotowujący do 
posługi kapelańskiej w wojsku. Oprócz tego zapoznałem się z 
dostępną literaturą na ten temat. Szczególnie ważne były dla 
mnie rozmowy z doświadczonymi kapelanami, którzy już po-
sługują na linii frontu. 
 
Posługę kapelana wojskowego można podzielić na trzy części: 
po pierwsze – jest to pomoc żołnierzom podczas służby woj-
skowej i działań wojskowych na linii frontu; po drugie – jest to 
pomoc rannym żołnierzom w szpitalach i hospicjach; po trzecie 
– jest to pomoc rodzinom żołnierzy i ludności cywilnej, która 
ucierpiała wskutek wojny. 
 
Dzięki wolontariuszom i ludziom dobrej woli, a także wsparciu 
naszych braci z różnych klasztorów na całym świecie, mamy 
możliwość udzielania pomocy walczącym i tym, którzy cierpią 
wskutek wojny. Jest to przede wszystkim pomoc żywnościowa. 
Żołnierzom przekazujemy śpiwory, karimaty, ubrania, a także 
środki medyczne. 
 
Przy klasztorze dzieci malują obrazki i robią siatki maskujące, a 
rodzice przygotowują tzw. energetyczne batoniki i świece do 
ogrzewania. Są to drobne rzeczy, ale dla żołnierzy stanowią 
bardzo cenny dar, ponieważ dzięki temu wiedzą, że ktoś o nich 
pamięta, że ktoś ich podtrzymuje i modli się za nich. 
 
Dla mnie najważniejsza w posłudze jest modlitwa, sakrament 
pojednania i Eucharystii. Trudno to wyjaśnić, ale obrońcy kraju 
odczuwają naszą modlitwę jak nikt inny i potrzebują jej. Dlatego 
każdego dnia w naszym sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
modlimy się podczas Mszy św. i odmawiamy różaniec za żoł-
nierzy walczących na wschodzie, wolontariuszy, pracowników 
cywilnych i tych wszystkich, którzy ochraniają i dbają o funkcjo-
nowanie kraju. 
 
W siłach zbrojnych Ukrainy pracuje już wielu kapelanów, ale 
potrzebnych jest jeszcze ponad 100 ochotników. Na kapelanów 
oczekują również chorzy i ranni przebywający w szpitalach na 
terenie całego kraju. 
 
Należy szczerze podziękować wszystkim, którzy modlą się o 
pokój w Ukrainie i na różne sposoby niosą pomoc, wszystkim 
braciom i ludziom dobrej woli. 
 
Przez nasz klasztor przeszła pomoc humanitarna na wschod-
nie tereny i do szpitali: artykuły spożywcze – 9 ton, artykuły 
medyczne – 2, 5 tony, artykuły chemiczne – 4 tony, wyposaże-
nie techniczne – 1, 5 tony, materace, śpiwory, kołdry, poduszki, 
pościel – 3 tony, odzież, obuwie – 7 ton.           Fr. Artur Spodar 
 

 
 



28 lutego - 06 marca 2023          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              09/2023 (732)  

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 10 

PODZIĘKOWANIE Z BOŁSZOWIEC. 
 
Klasztor franciszkański w Bołszowcach jest położony w obwo-
dzie przykarpackim w Ukrainie. Jest to w miarę bezpieczny 
region kraju. Znajduje się tutaj wiele ośrodków rehabilitacyjnych 
dla ofiar wojny ze wschodnich rejonów. 
 
Dzięki pomocy ludzi dobrej woli z Polski i z innych krajów, a 
także wsparciu koła misyjnego z parafii św. Franciszka w Zie-
lonej Górze oraz kustodii prowincjalnej Krzyża Świętego na 
Ukrainie, udało się za pośrednictwem naszego klasztoru prze-

kazać placówkom medycznym w obwodzie iwanofrankiwskim 9 
sztuk agregatów prądotwórczych i 4 przetwornice prądu z 
akumulatorami, a ponadto sfinansować zakup aparatu USG dla 
sanatorium w Jaremczy, gdzie są leczone dzieci będące ofia-
rami wojny. 
 
Serdecznie dziękujemy za pomoc i zapewniamy o modlitwie za 
naszych dobrodziejów przed cudownym obrazem Matki Bożej 
Pokoju i Pojednania w Bołszowcach.             Fr. Michał Staszak 

Za: www.ofmconv.net 

 
 
 
 

 
 
 

  Wiadomości zagraniczne  
 
 
 

 

 

KARD. CANTALAMESSA: STOIMY NA ROZDROŻU, Z BOGIEM CZY ZE ŚWIATEM? 
 

 
 
 

Żyjemy w epoce szybkich przemian. 
Zmiany, które zachodziły niegdyś w 
ciągu całego wieku czy nawet dwóch, 
dziś dokonują się niekiedy w czasie 
jednej dekady. I każda z tych zmian 
stawia nas na rozdrożu, przed drogami, 
które biegną w dwóch przeciwnych kie-
runkach: droga świata i droga Boża, 
droga śmierci i droga życia – mówił kard. 
Raniero Cantalamessa w pierwszym 
rozważaniu wielkopostnym dla Kurii 
Rzymskiej. 
 
Jak zaznaczył na wstępie celem jego 
tegorocznych kazań jest postawienie 
Ducha Świętego w centrum całego życia 
Kościoła, zwłaszcza teraz, kiedy trwają 
prace synodalne. To bowiem Duch 
Święty pomaga chrześcijanom stawiać 

czoła zachodzącym zmianom i zacho-
wać nowość Ewangelii. 
  
Odnowa, do której jest wezwany Kościół 
to bowiem nic innego jak nawrócenie, 
dokonujące się wciąż na nowo. Postawy 
takiej możemy się uczyć od pierwotnego 
Kościoła, z Dziejów Apostolskich, Dida-
che oraz z Ewangelii św. Jana. Dzieła te 
zostały bowiem spisane, kiedy chrześci-
janie mieli już doświadczenie tego, jak 
działa w ich wspólnocie Duch Św. 
 
Kard. Cantalamessa zauważył, że w 
obliczu wydarzeń i realiów politycznych, 
społecznych i kościelnych, mamy ten-
dencję stawać od razu po jednej stronie i 
demonizować stronę przeciwną. Trzeba 
tymczasem nauczyć się wzajemnej 

życzliwości oraz uczciwości w debacie. 
Wzorem takiej postawy są św. Franci-
szek Salezy, którego 400. rocznica 
śmierci obchodziliśmy w ubiegłym roku, 
oraz św. Tomasz z Akwinu. 
 
„Z natury jesteśmy skłonni do nieprze-
jednanej postawy wobec innych i pobłaż-
liwej wobec siebie, podczas gdy powin-
no być odwrotnie: surowi dla siebie, 
cierpliwi dla innych. Już samo to posta-
nowienie, potraktowane poważnie, wy-
starczyłby, by pobożnie przeżyć nasz 
Wielki Post. Zwolniłoby to nas z innych 
postów i przysposobiło do bardziej 
owocnej i pogodnej pracy we wszystkich 
dziedzinach życia Kościoła. Doskonałym 
ćwiczeniem w tym zakresie jest uczci-
wość w osądzie własnego serca wobec 
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osoby, z którą się nie zgadzamy. Kiedy 
uświadamiam sobie, że sam przed sobą 
kogoś oskarżam, to muszę uważać, by 
nie stanąć natychmiast po swojej stro-
nie. Muszę przestać w kółko powtarzać 
swoje racje, jak ktoś żujący gumę, a 
zamiast tego spróbować postawić się w 
sytuacji drugiej osoby, aby zrozumieć jej 
racje i to, co ona mogłaby mi powie-

dzieć. To ćwiczenie powinno być wyko-
nane nie tylko w odniesieniu do konkret-
nej osoby, ale także w odniesieniu do 
nurtu myślowego, z którym się nie zga-
dzam i proponowanego przez niego 
rozwiązania pewnego problemu będą-
cego przedmiotem dyskusji (na Syno-
dzie lub gdzie indziej). Św. Tomasz z 
Akwinu daje nam tego przykład: każdą 

ze swoich tez poprzedza racjami prze-
ciwnika, których nigdy nie trywializuje ani 
nie ośmiesza, ale traktuje poważnie, a 
następnie odpowiada na nie swoim „Sed 
contra”, czyli racjami, które uważa za 
najbardziej zgodne z wiarą i moralno-
ścią. Zadajmy sobie pytanie: czy my 
również tak postępujemy?“ 

Za: www.vaticannews.va
________________________________________________________________________________________________________ 

 

AKTA PROCESU BEATYFIKACYJNEGO 
O. JACKA WORONIECKIEGO OP JUŻ W RZYMIE 

 

W miniony piątek 3 marca 2023 r. zostały przekazane do Dy-
kasterii Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie akta procesu beaty-
fikacyjnego sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego OP. Dorę-
czyła je s. Gabriela Wistuba OP, wicepostulatorka w tymże 
procesie, mianowana portatorką akt procesowych do Rzymu 
podczas ostatniej sesji procesu, która odbyła się w kaplicy 
arcybiskupów krakowskich 27 lutego br. pod przewodnictwem 
arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. 
 
Przekazaniu akt towarzyszył o. Massimo Mancini OP, postula-
tor generalny Zakonu Kaznodziejskiego, obecny był nadto o. 
Szczepan Praśkiewicz OCD, promotor sprawiedliwości w pro-
cesie Sługi Bożego, obecnie relator Dykasterii. 
 
Jak mówiła podczas sesji zamknięcia procesu w Krakowie 
wspomniana jego wicepostulatorka, proces trwał od 7 grudnia 
2004 r. Trybunał przesłuchał 51 świadków i odbyło 58 jego 
sesji. Cenzorzy teolodzy przestudiowali blisko 300 tytułów pism 
pozostawionych przez Sługę Bożego a Komisja historyczna 
zbadała wszystkie dotyczące go dokumenty, przeprowadzając 
gruntowną kwerendę w 53 archiwach kościelnych i państwo-

wych. W ten sposób zgromadzono prawie 1000 stron akt i 4000 
stron archiwaliów, dotyczących Kandydata na ołtarze. 
 

 
 
Akta procesowe zostaną teraz poddane szczegółowej analizie 
Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych i po wdaniu przez nią De-
kretu o ich ważności (de validitate inquisitionis dioecesa-
nae), zostanie wyznaczony relator sprawy do opracowania 
stosownej Positio o życiu, cnotach i opinii świętości Sługi Bo-
żego.                                                                     Postulacja OP 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

WIĘCEJ KATOLIKÓW NA 
ŚWIECIE, ALE MNIEJ POWOŁAŃ 
KAPŁAŃSKICH I ZAKONNYCH 

  

Wzrasta liczba katolików na świecie – 
wynika z najnowszego rocznika staty-
stycznego Kościoła. W 2021 r. w odno-
towano wzrost liczby ochrzczonych o 18 
milionów osób, co odpowiada przyro-
stowi o ok. 1,3 proc. Łącznie na świecie 
żyje aż 1 378 mln katolików i stanowią 
oni 17,67 proc. światowej populacji. 
Jednocześnie od kilku lat notuje się 
spadek liczby powołań kapłańskich i 
zakonnych. 
 
Watykan wydał nowy rocznik statystycz-
ny Kościoła (Annuarium Statisticum 
Ecclesiae 2021) oraz rocznik papieski 
(Annuario Pontificio 2023). Dowiadujemy 
się z nich m.in., że przyrost liczby 
ochrzczonych w Kościele katolickim jest 
nierównomierny. Na jednym skraju stoi 
Europa, w której zasadniczo panuje 
stagnacja, na drugim Afryka, gdzie od-
notowano ponad 3 proc. wzrost. Na 

trudności Europy wskazuje także fakt, że 
jedynie w latach 2020-2021 r. udział 
Europejczyków w Kościele spadł aż o 3 
proc. Występują także duże różnice w 
tym, jak powszechny jest katolicyzm w 
danym regionie. W Amerykach 64 na 
100 mieszkańców to katolicy; w Europie 
niemal 40, a w Afryce 20. W Azji sytua-
cja jest radykalnie inna: tam katolicy to 
zaledwie 3,3 proc. populacji. 
 

 
 
Między 2020 a 2021 r. globalnie spadła 
liczba osób mających sakrament świę-
ceń, o 0,39 proc. Dwa lata temu żyło 5 
340 biskupów, 407 tys. prezbiterów i 49 
tys. stałych diakonów. Jednocześnie w 

2021 r. na świecie było prawie 609 tys. 
zakonnic, co oznacza spadek aż o 1,7 
proc. względem roku poprzedniego. 
 
Co do liczby powołań do kapłaństwa, 
Kościół odnotowuje jedynie przyrost w 
Afryce (o 0,6 proc.). W Europie i Amery-
ce Północnej spadek liczby seminarzy-
stów między 2020 a 2021 r. wyniósł aż 
5,8 proc. W Europie notuje się najmniej-
szą ilość kleryków w odniesieniu do 
liczby księży: na 100 kapłanów przypada 
tam miej niż 9 seminarzystów. Niewiele 
lepsza sytuacja jest w Ameryce Północ-
nej, gdzie na 100 księży przypada nieco 
ponad 11 kleryków. Tymczasem w Afry-
ce współczynnik ten wynosi 65 semina-
rzystów na 100 kapłanów, a w Azji po-
nad 44 seminarzystów.  
 
Należy jednak dodać, że pomimo trud-
ności wciąż najwięcej kapłanów żyje w 
Europie; jest to blisko 160 tys. prezbite-
rów. Podobnie jest w przypadku zakon-
nic: co trzecia siostra mieszka na Starym 
Kontynencie.                 Za: www.deon.pl 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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W CENTRUM MANHATTANU POWSTAJE 
KAPLICA WIECZYSTEJ ADORACJI 

 
W centrum Manhattanu, naznaczonego przez chaotyczną po-
goń za szczęściem, powstaje pierwsza kaplica wieczystej ado-
racji. Jej otwarcie planowane jest na czerwiec tego roku. Nie 
chcemy po prostu ustawić ołtarza z podstawą, lecz pragniemy, 
aby było to miejsce, gdzie ludzie doświadczą Boga także przez 
piękno wnętrza – mówi o. Boniface Endorf OP, odpowiedzialny 
za projekt. 
 

 
 
Dominikanin tłumaczy, że ze względu na wystrój kościoła św. 
Józefa, przy którym powstaje kaplica, zdecydowano się na 

połączenie elementów neoromańskich z klasycznymi. Mozaiki 
przybędą aż z Madrytu. Z inicjatywą zbudowania kaplicy wie-
czystej adoracji wyszedł arcybiskup Nowego Yorku. Choć, jak 
dodaje o. Endorf, początki nie były łatwe i musiał pomóc Duch 
Święty. 
 
„Zbliżała się Wielkanoc i nie otrzymywałem zbyt wielu odpo-
wiedzi. Jednocześnie zajmowały mnie przygotowania do Tridu-
um. Zaraz po świętach pomodliłem się tymi słowami: „Boże, 
jeśli chcesz, żeby to się stało, pomóż mi zebrać pieniądze. [Bo 
obecnie] biję głową o mur”. W poniedziałek zadzwoniono do 
mnie i otrzymałem dużą darowiznę. I tak codziennie, przez cały 
tydzień. Dzwonili ludzie, których nigdy wcześniej nie spotkałem. 
Dowiedzieli się o projekcie pocztą pantoflową. W tym tygodniu 
zebraliśmy ponad połowę koniecznej sumy. Mam nadzieję, że 
ludzie w tej kaplicy spotkają się z Bożym miłosierdziem i zosta-
ną przemienieni. Dowiedzą się, iż są kochani przez Boga i 
zwrócą swoje życie ku Niemu, znajdując radość, dla której Pan 
ich stworzył. To w pewien sposób sprzeczne z kulturą Nowego 
Jorku, miasta tak zajętego i pełnego zmagań. Jednak owe 
dążenia podtrzymuje [przecież] naturalny ludzki pęd ku szczę-
ściu. Mieszkańcy szukają tego, co ich zdaniem uczyni ich 
szczęśliwymi i każdy ma swoją własną wizję takich rzeczy. 
Umieszczając tam kaplicę, dajemy im możliwość znalezienia 
czegoś rzeczywiście przynoszącego pokój ich duszom. Bo tak 
naprawdę pragniemy świętości i przemieniające spotkanie z 
Bożym Miłosierdziem pozwoli mieszkańcom znaleźć ostatecz-
ne spełnienie ich pragnień.“                 Za: www.vaticannews.va  

 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

EUROPEJSKIE SPOTKANIE 
PROWINCJAŁÓW ZAKONU 

BRACI MNIEJSZYCH 
 
W Medjugorie w dniach 27 lutego – 3 
marca odbywa się po raz piętnasty 
zgromadzenie ogólne Unii Braci Mniej-
szych Europy (UFME – Unio Fratrum 
Minorum Europae). W spotkaniu uczest-
niczy około 50 prowincjałów i kustoszy z 
całej Europy oraz Zarząd Generalny, na 
czele z Ministrem Generalnym, o. Mas-
simo Fusarelli’m. 
 
Temat spotkania określony jest w zda-
niu: „Przyszłość UFME – gdzie zaczyna-
liśmy, gdzie jesteśmy dzisiaj, kim chce-
my być”. Naszą zakonną prowincję re-
prezentuje Prowincjał, o. Teofil Czarniak. 
We wtorek 28 lutego, w czasie Euchary-
stii, bp Sabino Iannuzzi (były przewodni-
czący UFME, franciszkański biskup 
Diecezji Castellaneta we Włoszech) 
stwierdził w homilii: 
 
Z pewnością żyjemy owocami  sekulary-
zacji w pewnych segmentach dechry-
stianizacji w świecie zachodnim. Nadal 
odczuwamy skutki pandemii, która tak 
długo uniemożliwiała nam prowadzenie 
zwykłych działań ewangelizacyjnych. 
Wciąż jesteśmy świadkami owo-
ców konfliktu na Ukrainie, który po raz 

kolejny przyniósł Europie śmierć, cier-
pienie i podziały. Dlatego z tego miejsca 
wznosimy wołanie o pokój i zaprzestanie 
użycia broni. 
 

 
 
Dzisiejsza liturgia przypomina nam, że 
Słowo Pana nie działa w nas bezowoc-
nie i dlatego zawsze musimy się z nim 
sprzymierzać. Ono jest jedyną gwaran-
cją naszej owocnej pracy, prawdziwie 
skutecznej misji. Co więcej, prorok Iza-
jasz zachęca nas, byśmy antycypowali 
życzenia Pana, byśmy bardziej wsłuchi-
wali się w Jego życzenia w modlitwie, w 
wezwaniach: „niech się stanie wola 
Twoja”! Abyśmy słuchali go bardziej niż 
naszych lęków i wysiłków, ponieważ Bóg 
spełnia to, czego sam chce i uwalnia nas 
od wszelkich zmartwień. 
 
Natomiast w środę 1 marca wieczornej 
Mszy św. przewodniczył Minister Gene-
ralny, o. Massimo Fusarelli. W skiero-
wanym do zgromadzonych słowie zau-
ważył: 

Jesteśmy na drodze nieustannej prze-
miany. Musimy być „Kościołem, który 
zawsze się odnawia” („ecclesia semper 
reformanda”). Jeśli konieczna jest refor-
ma, zmiana formy, np. niektórych struk-
tur instytucjonalnych, musi być poprze-
dzona i następująca po rewitalizacji 
tego, co napędza całe ciało Kościoła i 
Zakonu, czyli duchowości braterskiej. 
Nie można skupiać się tylko na po-
szczególnych członkach i zaniedbywać 
troskę o to, co je łączy i napełnia „Du-
chem i życiem”. 
 
Oczywiście, bracia i siostry, wydaje nam 
się, że zrobiliśmy wiele, ale zostaliśmy z 
pustymi rękami. We wszystkich burzach 
i kryzysach Jezus mówi nam: „Czemu 
się boicie? Czy nie macie wiary?” Wiara 
jest odważną drogą przemiany (meta-
noia) Kościoła i świata, jest wspólną 
drogą (sýnodos) dzisiaj z tak wieloma 
innymi mężczyznami i kobietami dobrej 
woli, także w Europie. Jest to podróż od 
strachu, który nas blokuje, do metanoi – 
nawrócenia do nowego spojrzenia, zdol-
nego do rozeznania przyszłości. 
 
Bracia, niech to europejskie spotkanie, 
modlitwa i wspólne poszukiwanie doda-
dzą nam otuchy na tej drodze, niech 
zachęci nas doskonałą radością Fran-
ciszka, który dał nam regułę życia, aby-
śmy pozostali „pielgrzymami i obcymi na 
tym świecie” i umieli rozpoznać Wciele-
nie Boga w tym czasie. 
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W czwartek 2 marca, w trakcie przedpo-
łudniowych obrad, dokonano wyboru 
nowego zarządu UFME. Dotychczasowy 
zarząd UFME, na czele z przewodniczą-
cym, o. Miljenko Šteko, kończy swoją 
kadencję. Na przewodniczącego UFME 
został wybrany polski Prowincjał, o. 
Alard Maliszewski z Prowincji św. Ja-
dwigi, przewodniczący Konferencji Pół-
nocnosłowiańskiej. Wiceprzewodniczą-

cym został o. Mario Chiarello z Konfe-
rencji Włoskiej Zakonu. 
Za: www.bernardyni.pl 

 
 
Od wczoraj nasz Minister Prowincjalny 
o. Leonard Bielecki OFM przebywa na 
spotkaniu, które w dniach 27.02-3.03 
odbywa się w Medjugorie. To już XV 
spotkanie Europejskich Prowincjałów 
Zakonu Braci Mniejszych (UFME). Te-

mat spotkania to: „Przyszłość UFME – 
gdzie zaczynaliśmy, gdzie jesteśmy 
dzisiaj, kim chcemy być”. W spotkaniu 
uczestniczy około 50 prowincjałów i 
kustoszy z całej Europy oraz Zarząd 
Generalny na czele z Ministrem Gene-
ralnym Massimo Fusarellim. W trakcie 
obrad zostanie wybrany nowy przewod-
niczący UFME, gdyż dotychczasowy o. 
Miljenko Šteko zakończył swoją kaden-
cję.                Za: www.franciszkanie.net 

 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

“CUDOWNE” UWOLNIENIE 
PORWANEGO NA HAITI MISJONARZA 

 
Po 10 dniach od chwili porwania “udało się cudownie uciec z 
rąk porywaczy po 10 dniach od uprowadzenia” ks. Antoine 
Macaire Christianowi Noahowi, klaretyn. O zdarzeniu, do któ-
rego doszło 17 lutego, opowiedział 28 tegoż miesiąca ks. Fau-
sto Cruz Rosa CMF. Ze względów bezpieczeństwa nie ujawnił 
jednak, na czym polegała owa “cudowność”. 
 
Ks. Antoine Macaire Christian Noah został porwany 7 lutego, 
gdy udawał się do swej wspólnoty w miejscowości Kazal w 
środkowo-zachodniej części kraju. Grupa uzbrojonych męż-
czyzn, która tego dokonała, zażądała za jego uwolnienie dużej 
sumy pieniędzy, ale – jak oświadczył wspomniany przełożony 
regionalny – kapłan zdołał “w sposób cudowny uciec, czuje się 
dobrze i udało się go przewieźć do [sąsiedniej] Dominikany”. 
“Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy włączyli się wraz z 
nami w modlitwę i w akty solidarności z nim, którą okazali nam 
w tym kontekście przemocy i niepewności, jaki przeżywa naród 
haitiański, a my ze swej strony będziemy nadal wam służyć” – 
powiedział o. Fausto. Nie wiadomo jednak, jak wyglądał ów 
“cudowny sposób” ucieczki a następnie wywiezienia go z kraju. 
 
Haitiański zakonnik został uprowadzony w czasie wzrostu 
przemocy po krótkotrwałym, jak się okazało, jej spadku w okre-
sie bożonarodzeniowo-noworocznym 2022-23. W rozmowie z 
FIDES-em miejscowy kamilianin o. Antonio Menegòn zwrócił 
uwagę, że na początku lutego dokonano rabunkowej, a przy 
tym brutalnej napaści na pracujące w Port-au-Prince siostry 
brazylijskie. Duchowny przypomniał, że w Haiti od wielu lat 

utrzymuje się nie tylko niszczycielska przemoc, ale także wy-
soki poziom korupcji i nadużyć, których ofiarami padają często 
organizacje pozarządowe, w tym również międzynarodowe, 
pomagające miejscowym ubogim. 
 

 
 
Kamilianin podał przykład z ich ciężarówką, która ze stolicy 
miała zawieźć pomoc mieszkańcom miasteczka Jeremie, 
zniszczonego doszczętnie w wyniku trzęsienia ziemi 14 sierp-
nia 2021. Aby dotrzeć na miejsce, zakonnicy i towarzyszące im 
osoby musieli płacić wysokie haracze różnym grupom prze-
stępczym, które napotykali na drodze.               Za: KAI

 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

DOMINIKANIN Z UKRAINY: 
WOJNA STWARZA WCIĄŻ 

NOWE WYZWANIA 
 
„Bez Polski nie dalibyśmy rady. Dzięki 
otrzymywanej pomocy nadal możemy 
odpowiadać na najpilniejsze wyzwania, 
jakie stwarza wojna na Ukrainie” – w 
rozmowie z Radiem Watykańskim wska-
zuje na to ojciec Misza Romaniw kieru-
jący Domem św. Marcina de Porres w 
Fastowie. Od początku wojny placówka 
stała się miejscem schronienia dla tysię-
cy uchodźców, a z czasem centrum 
humanitarnym dostarczającym wsparcie 
na wschód Ukrainy. 
 

Dominikanin podkreśla, że podsumowa-
nie „pierwszego wojennego roku jest 
wielkim podziękowaniem wszystkim tym, 
którzy byli obok potrzebujących Ukraiń-
ców”. Jak dodaje zakonnik, wojna wciąż 
otwiera nowe wyzwania. „Jednym z 
najpilniejszych jest zajęcie się ludźmi 
doświadczonymi traumą”. 
 

 
 

„Bez Polski nie dalibyśmy rady. Teraz to, 
co robimy, to karmienie ubogich oraz 
stworzyliśmy kilka miejsc, gdzie miesz-
kają uchodźcy i w których ludzie mogą 
się ogrzać. Do tego dochodzą wyjazdy 
na wschód i na południe naszego kraju, 
gdzie ludzie po dzień dzisiejszy bardzo 
potrzebują pomocy i wsparcia – mówi o. 
Romaniw.  
 
– Wierzymy, że wojna się skończy, że 
zacznie się też moment, w którym po-
trzeba będzie bardzo dużo pomocy 
psychologicznej, wsparcia rodzin. Już 
teraz wśród naszych znajomych i bli-
skich mamy dużo trudnych chwil. 
Szczególnie chodzi o różne pourazowe i 
traumatyczne doświadczenia związane z 
wojną. Już potrzebujemy terapeutów, 
którzy pomogą dzieciom, szczególnie ze 
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wszystkimi stanami lękowymi, ale to też 
będzie dotyczyć ogromnej części nasze-
go społeczeństwa i tutaj na pewno też 
nie damy rady bez was. To chyba naj-
większe wyzwanie. Oczywiście odbudo-
wa kraju, to wszystko będzie też doty-
czyć nas, chrześcijan wszystkich Kościo-
łów. Już organizuje się dużo spotkań i 
konferencji, gdzie będą podejmowane 

różne decyzje, ale roboty wystarczy dla 
wszystkich”. 
 
Ukraiński dominikanin dodaje, że obec-
nie wszyscy modlą się o dar pokoju. Na 
leczenie ran i myślenie o przebaczeniu 
przyjdzie czas później. „To chyba naj-
trudniejszy temat, do którego absolutnie 
nie jesteśmy gotowi. To najtrudniejsza 

sprawa. Nikt nie ma teraz odwagi poru-
szać się w tym obszarze. Ale taki mo-
ment przyjdzie i też będzie to ogromne 
wyzwanie dla naszego Kościoła” – mówi 
zakonnik. I dodaje: „Nie ma innej mocy, 
która by mogła nas uzdrowić, jak tylko 
krew Chrystusa. I tego najbardziej teraz 
potrzebujemy”. Za: www.vaticannews.va  

 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

„ŚMIERĆ JEST WPISANA W 
POSŁUGĘ MISJONARZA” 

 
Myślę, że każdy misjonarz jest gotowy na śmierć. Kiedy Arnold 
Janssen zakładał nasze zgromadzenie, starał się o zgodę 
Watykanu, żebyśmy mieli czerwone sutanny i pasy. Kuria 
Rzymska nie zgodziła się na to i mamy czarne habity i pasy. 
Od wewnątrz pas ma jednak czerwony kolor. W czasie obłó-
czyn kandydat na misjonarza ma świadomość, że musi być 
gotowy na męczeństwo i historia misji to potwierdza, zwłaszcza 
w Afryce, gdzie jest dużo wojen. Tak o swoim powołaniu i po-
słudze opowiedział KAI o. Andrzej Dzida, misjonarz-werbista, 
pracujący w obozie „Bidibidi” w Ugandzie z uchodźcami z Su-
danu Południowego. 
 
Piotr Dziubak, KAI: Jak Ojciec poznał s. Veronikę Terézię 
Rackovą, Słowaczkę ze Zgromadzenia Służebnic Ducha 
Świętego, która przyjechała na misje do Sudanu Połu-
dniowego? 
 
O. Andrzej Dzida SVD: Spotkaliśmy się we wrześniu 2013 
roku, kiedy miałem pierwszy i bardzo ostry atak malarii i tyfusu 
w Sudanie Południowym. Zachorowaliśmy wtedy we dwóch, ja i 
mój współbrat z Indii. Nasze siostry miały dom ok. 60 km od 
naszej parafii. Tam nas zawieziono. To były początki naszej 
pracy w tym kraju. Siostry prowadziły też klinikę pw. św. Józefi-
ny Bakhity. Dotarliśmy w nocy. Siostry udostępniły nam jeden 
ze swoich pokoi. Zaopiekowały się nami. Jedną z nich była 
siostra Weronika. Dostaliśmy kroplówki. Na drugi dzień to wła-
śnie ona powiedziała nam z uśmiechem: „Witajcie w Sudanie 
Południowym, bo przeżyliście pierwsze spotkanie z malarią i 
tyfusem. Wszyscy mogą nazywać was już misjonarzami!”. 
 

 
 
S. Weronika często odwiedzała naszą parafię. Nie ograniczała 
swojej pracy i opieki do osób, które przebywały w klinice „Bakh-
ita” w Yei, głównie trędowatych. Można powiedzieć, że ona 

pracowała w stylu ojca Beyzyma – jezuity, na Madagaskarze 
albo ojca Żelazka – werbisty, w Indiach. W Ugandzie z trędo-
watymi pracowała dr Wanda Błeńska. 
 
Siostra bardzo dużo uwagi poświęcała matkom oczekującym 
na dzieci. Dbała, żeby „Bakhita” była zawsze doposażana. Tak 
naprawdę miała dwa powołania: była lekarką internistką ze 
specjalizacją z położnictwa i siostrą zakonną. 
 
Przyjeżdżała też do naszej parafii, żeby odwiedzić pacjentki w 
ciąży. Dla tych kobiet najważniejsza była może nie sprawa 
pomocy, ale to, że ktoś do nich przyjechał i był dla nich. 
Wszystkich ujmowało jej poświęcanie czasu ludziom. Tutejsi 
mieszkańcy bardzo to doceniali. S. Weronika miała dar po-
święcania uwagi innym. Potrafiła przyjechać karetką do ludzi, 
udzielić pomocy lekarskiej, poświęcić czas na rozmowę. Przy-
woziła też nam podstawowe lekarstwa na tyfus, malarię, na 
gorączkę. W gabinecie pod drzewem mangowca było zawsze 
bardzo dużo ludzi. 
 
S. Weronika przyjeżdżała do nas w odwiedziny, bo należymy 
do tej samej rodziny Arnoldowej (św. Arnold Janssen [1837-
1909], założyciel werbistów i sióstr Służebnic Ducha Świętego). 
Pamiętam, że ona często jeździła sama po lekarstwa do stolicy 
kraju – Dżuby. Musiała pokonać 160 km. Drogi są kiepskie. 
Czasami podróż w jedną stronę zabierała jej 8-10 godzin, za-
leżnie od tego, czy była to pora sucha czy deszczowa. Kiedy 
jechała na urlop, pytała: co wam przywieźć? Każdemu z nas 
przywoziła dużą czekoladę. Jestem jej za to bardzo wdzięczny. 
Była bardzo stanowczą osobą. Umiała bronić matek, dzieci, 
zapewnić opiekę trędowatym. Mogła wydawać się osobą twar-
dą, ale w środku miała dużo wrażliwości. To była kobieta czynu 
i konkretnej pracy. Nie traciła czasu na zbędne gadanie. Dzia-
łała. 
 
KAI: Czy ludzie prosili ją tylko o poradę lekarską, czy po-
wierzali jej swoje problemy? Czy tworzyła więzi przyjaźni? 
 
Nie była może osobą zbyt wylewną. Jeśli jednak już ktoś ją 
poznał, to mógł nawiązać z nią bliższą więź. Ludzie powierzali 
jej swoje problemy. Byli pewni, że ona nigdy ich nie zawiedzie i 
nie zdradzi. Wspólne przebywanie, wspólna praca były okazją 
do nawiązywania przyjaźni. Tworzyła bardzo głębokie relacje z 
ludźmi. Nikt nie poczuł się u niej odtrącony. Często powtarzała 
innym siostrom: ‘jeśli bym umarła, chcę być pochowana w 
Sudanie Południowym’. W pewnym sensie jej marzenia się 
ziściły. 
 
KAI: Czy s. Weronika wspominała kiedykolwiek, że nie 
czuje się bezpiecznie? To już był przecież okres wojny w 
Sudanie Południowym. Wiedziała, że łatwo natknąć się na 
drodze na uzbrojonych bandytów. Czy coś takiego pojawi-
ło się kiedyś w waszych rozmowach? 
 
Czasami siostry dzwoniły do nas, pytając co robić, bo strzelają 
niedaleko ich domu. Co mogliśmy poradzić? Podpowiadaliśmy 
aby położyły się na podłodze i starały się przeczekać. Ale s. 
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Weronika nie należała do tej grupy. Nigdy nie pytała, co robić. 
Nie bała się o własne życie. Jej brat Piotr był księdzem. Zmarł, 
zanim ona zginęła. 
 
KAI: Jak wyglądał dzień jej śmierci? 
 
W tamten tragiczny dzień, 15 maja 2016 roku, było święto 
Zesłania Ducha Świętego. To było święto patronalne sióstr, 
które są służebnicami Ducha Świętego. Po Mszy pojechałem 
do nich razem z ojcem Romim i bratem Vincentem, żeby 
wspólnie z nimi świętować. S. Weronika przygotowywała się do 
urlopu. Miała polecieć do Europy w czerwcu. Bardzo jej zależa-
ło, żeby się spotkać ze swoją najstarszą siostrą Pavlą. Tego 
dnia w klinice nie było położnej. Weronika została sama z per-
sonelu medycznego w nocy na dyżurze. Tam od prawie pół 
roku działała porodówka, ale nie zawsze był tam sprawny 
sprzęt. Tego dnia przyjechały dwie kobiety z trudnymi poroda-
mi. Jednej trzeba było zrobić cesarskie cięcie, druga zaś miała 
urodzić bliźnięta. Siostra wyjechała z kliniki „Bakhita” z jedną z 
rodzących do szpitala, który był odległy o 5 km. Wróciła do nas. 
Nocowałem w tukulu (tradycyjny domek z gliny, kryty suchą 
trawą) na terenie kliniki sióstr. W nocy słyszałem, że Antonio, 
jeden ze świeckich wolontariuszy z Włoch, pomagał wyjechać 
siostrze Weronice karetką. Po raz ostatni słyszałem wtedy jej 
głos, jak organizowała ten wyjazd. Odwiozła do szpitala 
„Harvester Hospital” w Yei kobietę z ciążą bliźniaczą. Kiedy 
wracała drugi raz w ciągu dnia, to już była noc z 15 na 16 maja 
2016 roku. Jej ambulans został ostrzelany. To było ok. 1 w 
nocy. Strzelano do niej z tyłu samochodu i od strony drzwi 
kierowcy. 
 
KAI: Czy to był oznaczony ambulans? 
 
Tak, samochód miał biały kolor z namalowanym czerwonym 
krzyżem. Z boku był napis „Klinika «Bakhita»”. Pojazd był zna-
ny w okolicy. Problemem raczej mogło być to, że Południowo-
sudańczycy obchodzą 16 maja dzień sił zbrojnych. Może ci 
żołnierze byli pijani. 
 
Około godz.3 w nocy jakiś anonimowy świadek zdarzenia za-
dzwonił do jednego z księży w kurii diecezji Yei. Ks. Zacharias 
Angotuwi Sebit, wikariusz generalny diecezji Yei, przyjechał na 
miejsce strzelaniny. Powiedział później, że ciało siostry było 
bardzo zmasakrowane, wszystkie wnętrzności były na ze-
wnątrz, ale ona sama jeszcze żyła, choć straciła bardzo dużo 
krwi. Zdążyła tylko powiedzieć, że nie wie, dlaczego do niej 
strzelano. Ks. Zacharias szybko zabrał ją do szpitala. Do ataku 
doszło niespełna kilometr od „Harvester Hospital”, do którego 
siostra przywiozła kobietę z ciążą bliźniaczą. Lekarze próbowali 
ją ratować. Operacja trwała 7 godzin. Kiedy przyjechałem do 
szpitala po porannej mszy razem z siostrami, ona leżała na sali 
pooperacyjnej. Niestety już nie odzyskała przytomności. 
 
Lekarze przekazali nam, że tutaj na miejscu nie mogą już nic 
zrobić, dodając, że trzeba przetransportować siostrę do Nairobi 
w Kenii. Tam będą mogli pomóc. Trzeba było zorganizować 
awionetkę. Był problem z pozwoleniami na przelot, ale w końcu 
udało się to załatwić. Poleciała z nią jedna z jej współsióstr, 
która była lekarką. 
 
20 maja otrzymaliśmy wiadomość z Nairobi, że s. Veronika 
Racková zmarła. Razem z siostrami udaliśmy się do stolicy 
Kenii. Początkowo zamierzano pochować ją właśnie w tym 
kraju, ale jej przełożeni dowiedzieli się, że pragnęła spocząć 
wśród swych ludzi w Sudanie Południowym. 
 
Procedura sprowadzenia zwłok była bardzo trudna. To był czas 
wojny domowej i chaosu. Kiedy mieszkańcy Yei – miasta, w 

którym ją znano, dowiedzieli się o problemach z pogrzebem 
„ich” siostry, prawie doszło do starć z policją. Ludzie bardzo ją 
lubili i też chcieli, żeby została pochowana w Sudanie Połu-
dniowym. W rozwiązanie sytuacji włączył się miejscowy biskup. 
Władze bały się, że taki pogrzeb stanie się okazją do nowego 
buntu ludności. Prezydent Sudanu Południowego wydał zgodę 
na sprowadzenie ciała siostry i jej pogrzeb. Grób s. Weroniki 
znajduje się w Lutaya na przedmieściach Yei. 
 
W czasie jej pogrzebu mówiono, że jest męczennicą, że za-
mordowano ją jako siostrę zakonną i lekarkę, gdy pojechała 
ratować życie dwóch rodzących kobiet i trójki dzieci. Sąd pań-
stwowy stara się dowiedzieć, co kierowało żołnierzami, którzy 
do niej strzelali. 
 
KAI: Czy sprawców zabójstwa ujęto? 
 
Wytypowano trzech żołnierzy jako sprawców, ale po pewnym 
czasie ich wypuszczono. Jeden z nich zginął w międzyczasie. 
Dwóch pozostałych miało ciągle jakieś wytłumaczenie, żeby nie 
stawić się w sądzie. W ubiegłym tygodniu też miała się odbyć 
sprawa sądowa, ale znowu nic z tego nie wyszło. To jest bar-
dzo ważna sprawa w kontekście ewentualnego procesu beaty-
fikacyjnego s. Weroniki. Na razie niczego jeszcze nie rozpoczę-
to. Wszyscy czekają na to, co powiedzą w sądzie żołnierze, 
dlaczego strzelali do siostry. 
 
Ludzie i my uważamy ją za męczenniczkę. Ufamy, że będzie 
się wstawiać za Sudanem Południowym, że nastanie pokój w 
tym kraju. Mamy nadzieję, że w przyszłości zostanie również 
ogłoszona patronką Sudanu Południowego, tak jak św. Józefi-
na Bakhita jest patronką Sudanu. One są już w jakiś sposób 
złączone, ponieważ s. Weronika pracowała w klinice „Bakhita”. 
Razem ze św. Danielem Combonim będą nas wspierać. 
 
KAI: Czy s. Weronika wspominała kiedyś, że może jej się 
coś stać? 
 
W Sudanie Południowym panuje taka ogólna świadomość, jeśli 
jesteś na misji, to może ci się coś stać. Wojna trwała od grud-
nia 2013 roku. Było niebezpiecznie. Napięcie ciągle rosło. W 
sierpniu 2020 roku zastrzelono na drodze kolejne dwie siostry 
zakonne ze zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego. 
 
KAI: Czy śmierć jest wpisana, jak ryzyko bycia misjona-
rzem? 
 
Myślę, że każdy misjonarz jest na to gotowy. Kiedy Arnold 
Janssen zakładał nasze zgromadzenie, starał się o zgodę 
Watykanu, żebyśmy mieli czerwone sutanny i pasy, ale Kuria 
Rzymska nie zgodziła się na to. Mamy czarne habity i pasy. Od 
wewnątrz pas ma jednak czerwony kolor. W czasie obłóczyn 
kandydat na misjonarza ma świadomość, że musi być przygo-
towany na męczeństwo. Historia misji potwierdza taką możli-
wość, zwłaszcza w Afryce, gdzie jest dużo wojen. 
 
Jeśli ktoś się zgadza na misje w Sudanie Południowym, w 
kraju, w którym panuje anarchia, to jest duże prawdopodobień-
stwo, że coś może się zdarzyć. S. Weronika pracowała do 
końca, oddając życie za innych, za dwie mamy i trójkę dzieci. 
To było uwiecznieniem jej posługi. Pracowała wśród trędowa-
tych, wśród dzieci, matek – wśród odrzuconych, pozostawio-
nych samym sobie. 
 
KAI: Na grób s. Weroniki trudno dojechać, bo tam ciągle 
działają rebelianci, uzbrojone bandy. 
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Kiedy byłem tam w 2019 roku, trzeba było uzyskać pozwolenie 
i ochronę policji albo wojska na przejazd na grób siostry. Wra-
cając ze spotkania z papieżem Franciszkiem w Dżubie odwie-
dziłem miejsce pochówku s. Weroniki. Było spokojniej. Nie 
trzeba było mieć specjalnego pozwolenia, ale policja sprawdza-
ła nas. Rok temu odprawiliśmy mszę przy jej grobie. Był nowy 

biskup Yei, Alex Lodiong, była też delegacja ze szpitala. 25 
marca, w święto Zwiastowania odbędą się pierwsze od wielu 
lat święcenia kapłańskie kleryka, który pochodzi z parafii, w 
której jest pochowana. To jest już jakiś owoc jej obecności 
duchowej.                                                                         Za: KAI 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
ZABAWNA SZTUCZNA INTELIGENCJA 
 

Dziennikarze poprosili ChatGPT, by 
wygenerował “bitwę na rap” między 
dominikaninem i jezuitą. Algorytm nie 
tylko spełnił ich prośbę, ale odpowiedział 
również katolicki dowcip i stworzył plan 
dnia, uwzględniając w nim czas na mo-
dlitwę w oparciu o nauczanie papieża 
Franciszka. 
 
Redakcja “Catholic News Agency” po-
prosiła ChatGPT – algorytm sztucznej 
inteligencji – by odpowiedział na pytanie, 
kto wygrałby rapową batalię między 
dominikaninem a jezuitą. Dziennikarze 
otrzymali taką odpowiedź: 
 
“To my wykształciliśmy najlepszych na 
świecie, 
Od Georgetown po Harvard, jesteśmy 
najlepsi, błogosławieni, 
Nasi uczeni i teologowie nie mają sobie 
równych, 
Naszą misją jest służyć innym z pasją, 
która nie może być niespełniona – mówi 
jezuita. 
 
Dominikanin odpowiada: 
Trzymaj się, czekaj, możesz mieć rozum 
i dowcip, 
Ale nie możesz zaprzeczyć, że to my 
niesiemy Ducha Świętego, 
Święty Dominik założył nasz zakon, 
głosimy od wieków, 
Możesz być »fancy«, ale my jesteśmy 
prawdziwymi zawodnikami wagi cięż-
kiej”. 

ChatGPT opowiada katolickie dowcipy i 
planuje dzień, uwzględniając w nim czas 
na modlitwę 
 
“CNA” poprosiło następnie ChatGPT o 
opowiedzenie katolickiego dowcipu. Po 
kilku próbach algorytm wygenerował 
następującą odpowiedź: 
 
“Pewnego niedzielnego poranka ksiądz 
wygłaszał kazanie na temat przebacze-
nia. Zapytał więc zgromadzenie: »Ilu z 
was przebaczyło swoim wrogom?«. 
Wszyscy podnieśli rękę z wyjątkiem 
jednej starszej kobiety w pierwszym 
rzędzie. Ksiądz był zaskoczony i zapytał 
kobietę: »To znaczy, że nie przebaczy-
łaś swoim wrogom?«. 
 

 
 
Kobieta odpowiedziała: »Nie mam żad-
nych wrogów, ojcze«. Ksiądz był zasko-
czony i powiedział: »To bardzo niezwy-
kłe. Ile masz lat?«. »Mam 98 lat« – od-
powiedziała kobieta. 
 
Ksiądz był zdumiony i powiedział: »98 lat 
i nie masz żadnych wrogów? To jest 
niesamowite! Powiedz mi, jaki jest twój 

sekret?«. Kobieta pochyliła się do przo-
du i szepnęła: »Przeżyłam ich wszyst-
kich»”. 
 
Nie było to jednak jedyne zadanie, o 
które dziennikarze “CNA” poprosili 
ChatGPT. Na koniec zapytali algorytm o 
stworzenie planu dnia dla rodzica, który 
ma dzieci i pracuje osiem godzin zawo-
dowo, ale chce znaleźć czas na modli-
twę w zgodzie z nauczaniem papieża 
Franciszka. Redakcja “CNA” otrzymała 
następującą odpowiedź: 
 
“5:30 rano – Obudź się i spędź 15 minut 
na osobistej modlitwie i refleksji. 
6 rano – Przygotuj się na cały dzień i 
pomóż dzieciom przygotować się do 
szkoły. 
7 rano – Zjedz śniadanie z rodziną i 
przeczytaj krótki fragment z Biblii lub 
innego duchowego tekstu. 
7:30 – dojazd do pracy. 
8:00-17:00 – Praca na ośmiogodzinną 
zmianę. 
17:30 – Powrót do domu i spędzenie 
czasu z rodziną. 
18:00 – Zjedz kolację z rodziną i poroz-
mawiaj o dniu. 
19:00 – Poświęć 30 minut na rodzinną 
modlitwę lub refleksję, w tym krótką 
modlitwę i refleksję nad wspólnym tek-
stem duchowym. 
19:30 – Pomóż dzieciom w odrabianiu 
lekcji i spędź wartościowy czas z rodzi-
ną. 
20:30 – Poświęć 15-30 minut na osobi-
stą modlitwę lub medytację przed pój-
ściem spać. 
21:00 – Idź spać”.       Za: www.deon.pl  

 
 
 
 
 

 
 
 

Zapowiedzi wydarzeń 
 
 
 

 
 

 

KURS FORMACYJNY DLA 
KIEROWNIKÓW DUCHOWYCH 

 
W jezuickim Domu Formacji Stałej - 
„Manresa” w Starej Wsi organizujemy 
kurs formacyjny kierowników ducho-
wych. Jest on przeznaczony dla księży i 
sióstr zakonnych. Pragniemy nim objąć 
jak najszerszą grupę osób i dlatego 
proponujemy comiesięczne spotkania 
weekendowe. Chcemy uczyć i pomagać 
jak być, stawać się kierownikiem ducho-
wym.   
 

Program kursu obejmuje tematykę teo-
logiczną, duchową i psychologiczną 
kierownictwa duchowego. Zajęcia mają 
charakter teoretyczny i praktyczny. Pod-
czas nich są podejmowane następujące 
tematy: odróżnianie problemów ducho-
wych od osobowych, rozeznanie ducho-
we, rozeznawanie powołania, prowa-
dzenie osób postępujących na drodze 
życia duchowego, ale także w kryzy-
sach, uzależnieniach, z problemami 
seksualnymi i zaburzeniami psychicz-
nymi. Będziemy uczyć jak słuchać in-
nych, prowadzić rozmowy i uczyć pracy 
nad sobą.  

 
W trakcie kursu proponujemy formację 
osobistą, na którą składają się: ocena 
osobowości, poznanie siebie, trening 
interpersonalny i rekolekcje ignacjańskiej 
z prowadzeniem indywidualnym.  
 
Kurs rozpoczyna się od 15 września 
2023 roku i trwa dwa lata. Zajęcia odby-
wają się w każdy trzeci piątek i sobotę 
miesiąca. Początek w piątek o godzinie 
17.00, a zakończenie w sobotę o godz. 
18.00.  
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Prowadzący o. dr Krzysztof Dyrek SJ i o. 
dr Kazimierz Trojan SJ oraz współpra-
cownicy i zaproszeni wykładowcy Szkoły 
Formatorów, działającej przy Akademii 
Ignatianum w Krakowie. 
 
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 
manresadfs@gmail.com do dnia 30 
sierpnia 2023 roku. 

O. dr Krzysztof Dyrek SJ, Dyrektor  
Domu Formacji  Stałej „Manresa 

   

ZAPOWIEDŹ KAPITUŁY 
PROWINCJALNEJ U PIJARÓW 

 
W tym roku w dniach 11-15 kwietnia 
w Domu Norberta w Hebdowie odbędzie 
się Kapituła Prowincjalna, która przebie-
gać będzie pod hasłem: “Pod przewo-
dem Ducha Świętego”. Weźmie w niej 
udział 37 zakonników z całej naszej 
Prowincji, w tym także przedstawiciele 
wspólnot za granicą.   
 
Podczas tych sześciu dni odbędzie się 
podsumowanie minionego czterolecia, 
wybór nowego Prowincjała i Zarządu 
Prowincjalnego, a także planowanie na 
kolejne lata. Do Hebdowa przyjadą rów-
nież świeccy przedstawiciele: Prowin-
cjalnego Sekretariatu ds. formacji i inte-
gracji charyzmatycznej współpracowni-
ków świeckich, Centrów Kultury Cala-
sanz, Bractwa Szkół Pobożnych, Dusz-
pasterstwa Absolwentów w Krakowie, 
Duszpasterstwa Akademickiego Pijarów 
Plus. 
 
Hasło tegorocznej Kapituły nawiązuje do 
hasła Kapituły Generalnej, która odby-
wała się w 2022 r. w  w Cuautitlán Izcalli 

w Meksyku. Hasło to zostało zaczerpnię-
te z Konstytucji Zakonnych napisanych 
przez św. Józefa Kalasancjusza, a do-
kładniej z 4. punktu.  
 

 
 
Nie bez znaczenia nasz Założyciel już 
na samym początku zaznacza, że jeśli 
będziemy otwarci na działanie Ducha 
Świętego, życie i misja zakonu zostaną 
umocnione. Te słowa powinny nam 
nieustannie towarzyszyć i nas prowa-
dzić, również podczas naszej tegorocz-
nej Kapituły Prowincjalnej. Chcemy 
oddać Duchowi Świętemu wszystko, 
czym żyliśmy przez cztery lata i prosić o 
jego prowadzenie podczas tych sześciu 
dni oraz w następnym czteroleciu, by 
pozwolił podejmować decyzje ku więk-
szemu wzrostowi pobożności.  

Za: www.pijarzy.pl 
 
 
 

 
 
 

Witryna Tygodnia 
 
 
 

 

 
 

PANIE, CO CHCESZ, ABYM CZYNIŁ? IKONA KRZYŻA Z SAN DAMIANO I JEJ PRZESŁANIE” 
 

Na całym świecie nie ma drugiej takiej 
ikony. Nie ma miejsca franciszkańskie-
go, które obyłoby się bez tego wizerunku 
na desce. Zainteresowanie krzyżem z 
San Damiano nie opiera się jednak na 
jego wyjątkowej wartości artystycznej. 
To malowidło przeżyło pewnego dnia 
razem z Biedaczyną z Asyżu cud miło-
ści! 
 
Poniżej prezentujemy fragment z książki 
„Panie, co chcesz, abym czynił? Ikona 
krzyża z San Damiano i jej przesłanie”, 
autorstwa Martiny Kreidler-Kos i Niko-
lausa Kustera OFMCap, wydanej nakła-
dem Wydawnictwa Serafin: 
 
„Aktualna popularność dzieła na wskroś 
średniowiecznego zaskakuje jeszcze 
bardziej, gdy uświadomimy sobie fakt, 
że krzyż ten dopiero od pięćdziesięciu 
lat jest powszechnie dostępny. Zniknął 
on na całe stulecia w surowej klauzurze 
klarysek w 1260 roku podczas przepro-
wadzki sióstr do nowego klasztoru. Nad-
gryziona zębem czasu ikona została w 
1939 roku gruntownie odnowiona i 
uznana za bezsprzecznie oryginalną. Z 
okazji obchodów siedemsetnej rocznicy 
śmierci św. Klary, latem 1953 roku, nie-
jako przywrócono ikonę Asyżowi i uro-

czyście noszono ją w procesji po ulicach 
miasta. Pobożność ludu doprowadziła 
do tego, że w 1958 roku udostępniono 
ikonę w przebudowanej kaplicy św. 
Jerzego w bazylice św. Klary. Podczas 
prac restauratorskich po trzęsieniu ziemi 
w 1997 roku ikonę wyjęto ze szklanej 
oprawy ochronnej i od tego czasu jest 
zawieszona w cichej przestrzeni kościel-
nej ponad głowami pielgrzymów. 
 

 
 
Każdego roku do Asyżu pielgrzymują 
niezliczone grupy młodzieży, wspólnoty, 
zakonnicy, rodziny i pojedyncze osoby. 
Zadaniem tej niewielkiej książki jest być 
przewodnikiem do prymarnej ikony ru-
chu franciszkańskiego. Zgłębia ona 
unikalne źródło obrazu w sposób ostroż-
ny i uważny. Pyta najpierw o historię 

powstania ikony oraz o przesłanie, które 
zawarł w niej autor. Daje też możliwość 
historiozbawczej lektury wszystkim me-
dytującym, którzy nie chcą pobłądzić w 
drobiazgach. W końcu prowadzi do 
pytania: Jakie znaczenie ma ten obraz w 
historii powołania św. Franciszka, dla 
wspólnoty sióstr św. Klary oraz dla całe-
go ruchu franciszkańskiego? Pozosta-
wiony przez Franciszka w ubogim ko-
ściółku San Damiano wizerunek stał się 
od 1211 roku centrum wspólnoty klary-
sek. Pozostaje nim również w nowym 
miejscu zarówno dla wspólnoty klasztoru 
św. Klary, jak i wszystkich nawiedzają-
cych bazylikę. 
 
Tutaj, w bazylice Świętej Klary, Chrystus 
czeka na współczesnych ludzi podobnie, 
jak kiedyś czekał na poszukującego 
Franciszka lub na pierwsze towarzyszki 
Klary. Przychodzi jako brat, ludzki i bli-
ski, a zarazem lekki zmartwychwsta-
niem, milczący i słuchający, mówiący i 
oświecający – pod warunkiem że bę-
dziemy na Niego patrzeć i pozwolimy Mu 
nas widzieć”. 
 
Książkę można zamówić na stronie e-
serafin.pl lub pod numerem telefonu: 
12 623 80 58.          Za: www.kapucyni.pl 
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Odeszli do Pana 

 
 

ŚP. O. ANTONIN JULIAN STAŃCZYK OCD (1931 – 2023) 
 
 
 

O. Antonin od Trójcy Przenajświętszej 
(Julian Stańczyk). urodził się 26 marca 
1931 r. w Bachowicach w rodzinie wie-
lodzietnej (3 braci i 4 siostry), tam też 
uczęszczał do szkoły podstawowej. Po 
ukończeniu Gimnazjum wstąpił do No-
wicjatu Ojców Karmelitów Bosych w 
Czernej.  
 
28 lipca 1949 r., a po złożeniu pierwszej 
profesji 29 lipca 1950 r. został przenie-
siony do Wadowic, gdzie kontynuował 
naukę w Liceum przy Niższym Semina-
rium Duchownym Ojców Karmelitów 
(1950-1952). Studia filozoficzno-
teologiczne odbył w Poznaniu i Krako-
wie, święcenie kapłańskie przyjął 17 
czerwca 1958 r. w Krakowie. Po rocz-
nym pobycie i pracy w klasztorach w 
Czernej i kilkumiesięcznym pobycie w 
Zawoi, został skierowany do pracy w 
Łodzi, gdzie pełnił posługę kapelana 
Sióstr Karmelitanek Bosych (1959-
1962). W kolejnych latach pracował w 
Czernej, Zawoi, Poznaniu.  

 
 
W latach 1972-1975 pełnił posługę prze-
łożonego w Klasztorze w Zawoi. Przez 
następne lata pełnił posługę ekonoma 

domu w klasztorze w Czernej oraz Za-
woi i Wadowicach. Od roku 1990 prze-
bywał w klasztorze w Wadowicach, 
gdzie pełnił posługę kapelana Domu 
Opieki Społecznej. 
 
Ostatnie lata, mimo wieku i trapiących 
go słabości, na tyle na ile pozwalały mu 
siły, brał udział w życiu wspólnoty. Pan 
powołał go do siebie w nocy z 1 na 2 
marca. 
 
Ojciec Antonin od Trójcy Przenajświęt-
szej (Julian Stańczyk), przeżył w zako-
nie 73, a w kapłaństwie 65 lat, odszedł 
do domu Ojca w 92 roku swego życia. 
 
Uroczystości pogrzebowe naszego 
współbrata odbyły się 4 marca 2023 r. w 
kościele przy klasztorze w Wadowicach,  

Po Mszy św. nastąpiło odprowadzenie 
ciała zmarłego ojca do kwatery Karmeli-
tów Bosych na cmentarzu przy ul. MB 
Fatimskiej 72            Za: www.karmel.pl  

  
 

 


