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Wiadomość Tygodnia 
 
 

  
 

W KRAKOWIE ZAKOŃCZENIE JUBILEUSZU DOMINIKANÓW 
 

 
 

 

– Czas kryzysu to czas, dla którego powstał nasz zakon. 
Wszelkie trudności, wewnętrzne i zewnętrzne, nie są powodem 
do obaw, ale wyzwaniem – mówił w bazylice Świętej Trójcy w 
Krakowie prowincjał polskich dominikanów. O. Łukasz Wi-
śniewski OP przewodniczył Mszy św. na zakończenie obcho-
dów jubileuszu 800-lecia obecności Zakonu Kaznodziejskiego 
w Polsce. 
 
W uroczystościach uczestniczyli m.in. dominikańscy prowincja-
łowie i wikariusze z Niemiec, Austrii, Węgier, Czech, Słowacji, 
Ukrainy, Litwy, a także z Francji i Irlandii. Obecny był także 
asystent generała zakonu z Rzymu. 
 
Zamknięcie jubileuszu odbyło się w 800. rocznicę poświęcenia 
kościoła Świętej Trójcy w Krakowie, przy którym zamieszkali 
pierwsi polscy bracia dominikanie, św. Jacek i jego towarzysze. 
– Dziękujemy za to miejsce, za to wszystko, co to miejsce 
uosabia. Ale nie kamienie i cegła są najważniejsze, nie złoto, 
którego czasem tutaj nie brakowało, ale my, żywe kamienie, 
które w tej świątyni gromadzą się, by tworzyć wspólnotę Jezu-
sa Chrystusa – mówił przeor krakowskiego klasztoru o. Paweł 
Klimczak OP. 

 
W homilii o. Łukasz Wiśniewski podkreślał, że polska prowincja 
Zakonu Kaznodziejskiego jest doświadczona długą historią 
„wcielania dominikańskiego chryzmatu w konkretne czasy”. – 
Jest to naszą siłą, bo dominikański charyzmat przeszedł wiele 
prób i stawał się skuteczną odpowiedzią wiarygodnego głosze-
nia Ewangelii w wielu epokach. Mamy się na czym wzorować – 
zauważył. 
 
– O naszej przyszłości możemy myśleć z odwagą i nadzieją, 
ale odwaga i nadzieja nie opierają się na nas – mówił przeło-
żony polskich dominikanów. Wymienił trzy znaki, które według 
niego świadczą o aktualności i żywotności charyzmatu św. 
Dominika. 
 
Pierwszy znak to powołania. – Młodzi ludzie w białych habitach 
to znak, że Pan Bóg ma do nas zaufanie i widzi potrzebę cha-
ryzmatu św. Dominika w polskim Kościele. Sama obecność 
braci jest już znakiem prorockim – argumentował zakonnik. 
Drugim znakiem jest zamknięcie na poziomie diecezjalnym 
procesu beatyfikacyjnego o. Jacka Woronieckiego. To wyda-
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rzenie, zdaniem prowincjała, jest znakiem, że droga św. Domi-
nika to droga pewna, prowadząca do świętości. 
 
– Trzecim znakiem jest trudny czas, w którym żyjemy. Niektó-
rzy go nazywają kryzysem. Przeobrażenia religijne naszego 
społeczeństwa są bardzo szybkie. Czas kryzysu to czas, dla 
którego powstał nasz zakon – podkreślał o. Wiśniewski. – Ma-
my potencjał, by być jednostką do zadań specjalnych w trud-
nych czasach. Tak było w XIII wieku i tak jest dzisiaj – dodał. 
 
O. Wiśniewski wskazał, że wszelkie trudności, wewnętrzne i 
zewnętrzne, nie są powodem do obaw, ale wyzwaniem, by 
Ewangelia Jezusa Chrystusa była głoszona wiarygodnie i by jej 
przekaz był oczyszczany z tego, co nie jest ewangeliczne. 
 
Jubileusz 800. rocznicy przybycia pierwszych dominikanów do 
Polski rozpoczął się w bazylice Świętej Trójcy w Krakowie 19 
lutego ub. roku na zakończenie kapituły prowincjalnej z udzia-

łem generała Zakonu Kaznodziejskiego o. Gerarda Timonera 
OP.                                                                                  Za: KAI 
 

KONCERT Z OKAZJI 800-LECIA 
 
11 marca o 20:30 w Bazylice Świętej Trójcy w Krakowie wystą-
pił chór kameralny Sancta Trinitas prowadzony przez o. Dawi-
da Kusza OP. 
 
Ponad 800 lat temu, w 1222 roku, dominikanie przybyli 
do Krakowa. 12 marca 1223 r. biskup Iwo Odrowąż konsekro-
wał ofiarowany im kościół Trójcy Świętej. Z okazji uroczystości 
rocznicy poświęcenia naszej bazyliki, w której nieprzerwanie 
dominikanie sprawują kult już od ośmiu wieków odbył koncert 
jubileuszowy. W programie znalazły się następujące utwory: A. 
Salieri De profundis, D. Kusz Velum templi, D. Kusz Adoramus 
te, L. Leo Miserere.                        Za: www.info.dominikanie.pl  

 
 
 
 

   Wiadomości krajowe 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY 
 

 
 

Święty Jan Paweł II to jeden z najwybit-
niejszych papieży i największych Pola-
ków. Jego papieskie przepowiadanie, 
apostolskie wizyty, a także wysiłki dy-
plomatyczne przyczyniły się do wzrostu 
duchowego milionów ludzi na całym 
świecie. Dla nich Papież Polak był i 
pozostaje moralnym punktem odniesie-
nia, nauczycielem wiary, a także orę-
downikiem w niebie. 
 
W tym świetle szokujące są próby zdy-
skredytowania jego osoby i dzieła, po-
dejmowane pod pozorem troski o praw-
dę i dobro. Autorzy tych dyskredytują-
cych głosów podjęli się oceny Karola 
Wojtyły w sposób stronniczy, często 
ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, 
bezkrytycznie uznając tworzone przez 
Służby Bezpieczeństwa dokumenty za 
wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym 
pod uwagę istniejących raportów i opra-
cowań, które rzetelnie ukazują jego 
słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej 
Konferencji Episkopatu Polski już raz 
podkreślili (18 listopada 2022 roku), że 
medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a 
następnie Papieża Polaka i jego pontyfi-
kat ma swoje głębsze przyczyny. 
 

Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje 
serdeczne podziękowanie tym wszyst-
kim, którzy w ostatnim czasie bronią 
dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, 
który m.in. przyczynił się do wyzwolenia 
Polski i innych państw spod sowieckiego 
komunizmu. 
 

 
 
To właśnie poczynając od decyzji Jana 
Pawła II, Kościół podjął zdecydowany 
wysiłek powołania struktur i opracowania 
jednoznacznych procedur, by zapewnić 
bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, 
należycie ukarać winnych przestępstw 
seksualnych, a przede wszystkim 
wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając 
dokument Sacramentorum sanctitatis 

tutela dla całego Kościoła, który uznaje 
krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze 
seksualnej za jedno z najcięższych 
przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał 
wszystkie episkopaty świata do wprowa-
dzenia szczegółowych norm postępo-
wania w takich przypadkach. Była to 
decyzja ze wszech miar bezpreceden-
sowa i przełomowa. 
 
Obrona świętości i wielkości Jana Pawła 
II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, 
że nie mógł on popełniać błędów. Bycie 
pasterzem Kościoła w czasach podziału 
Europy na Zachód i blok sowiecki ozna-
czało konieczność mierzenia się z nieła-
twymi wyzwaniami. Trzeba też być 
świadomym tego, że w tamtym okresie 
obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne 
niż dzisiaj prawa, inna była świadomość 
społeczna i zwyczajowe sposoby roz-
wiązywania problemów. 
 
Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej 
woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a 
do takiego należy niewątpliwie dziedzic-
two Jana Pawła II. Polacy winni pamię-
tać o błogosławieństwie, jakie Opatrz-
ność dała nam za sprawą tego Papieża. 
Warszawa, 9 marca 2023 roku 

Za: www.episkopat.pl 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

NOWY PROWINCJAŁ POLSKICH MARIANÓW 
 

7 marca 2023 roku zebrana w Licheniu Kapituła Prowincji Pol-
skiej Zgromadzenia Księży Marianów dokonała wyboru nowego 
Prowincjała. Został nim ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC 
 

Ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC urodził się w 1966 roku w Kra-
śniku. Do Zgromadzenia Księży Marianów wstąpił w 1985 roku; 
pierwsze śluby złożył w Skórcu 8 września 1986 roku. Studia 
seminaryjne odbył w mariańskim seminarium duchownym w 
Lublinie. Świecenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1992 roku w 
Licheniu z rąk JE Bpa Bronisława Dembowskiego, biskupa 
włocławskiego. Pierwszy rok kapłaństwa posługiwał w Elblągu, 
a następnie został skierowany na studia teologiczne w Centre 
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Sèvres w Paryżu, zakończone uzyskaniem licencjatu teolo-
gicznego. W 1998 roku został skierowany do Lublina, gdzie w 
WSD Księży Marianów pełnił obowiązki prefekta kleryków, 
wicerektora i przełożonego domu zakonnego.  
 

 

13 kwietnia 2005 został wybrany wiceprowincjałem w Prowincji 
Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów, który to urząd pełnił 
przez dwie 6-letnie kadencje. W tym czasie rezydował w domu 
zakonnym w Warszawie na Stegnach, przez kilka lat będąc 
również jego przełożonym. W 2017 roku został przeniesiony do 
domu seminaryjnego w Lublinie, gdzie przez kolejne 6 lat pełnił 
obowiązki ojca duchownego kleryków. 
 
Kapituła Prowincjalna wybrała również pozostałych członków 
Zarządu Prowincjalnego. Wikariuszem Prowincjalnym został 
ks. Tomasz Sekulski MIC, rektor Seminarium Księży Marianów 
w Lublinie; radnymi: ks. Łukasz Wiśniewski MIC, dyrektor Sto-
warzyszenia Pomocników Mariańskich, ks. Artur Radacki MIC, 
przełożony domu zakonnego w Elblągu oraz ks. Jacek Rygiel-
ski MIC, rektor rezydencji na Courtfield Gardens w Londynie. 
 
Cały Zarząd Prowincji polecamy modlitwie naszych Przyjaciół i 
Współpracowników.                                    Za: www.marianie.pl 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

INAUGURACJA JUBILEUSZU 800-LECIA ŚMIERCI BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA 
 

W Archiopactwie Cysterskim w Jędrze-
jowie rozpoczęły się uroczystości inau-
gurujące jubileusz 800-lecia śmierci 
błogosławionego Wincentego Kadłubka, 
który zmarł 8 marca 1223 roku i został 
pochowany w opactwie, w którym spę-
dził ostatnie lata swojego życia. 
 
Uroczystej Mszy Św. przewodniczył 
ordynariusz kielecki biskup Jan Piotrow-
ski, który przypomniał, że błogosławiony 
jest patronem diecezji, a historia jego 
życia powinna stanowić dla nas wzór na 
naszej drodze do świętości. 
 
– Wciąż potrzebujemy ideałów, i chociaż 
Wincenty Kadłubek żył w innej epoce, to 
człowieczeństwo, które ukształtował 
poprzez życie duchem ewangelii, jest 
nam obecnie bardzo potrzebne – zazna-
czył biskup. 
 
– Często wspominamy ważne postaci 
dla Polski, które zapisały się także na 
kartach historii naszego regionu – po-
wiedział, uczestniczący w uroczystości, 
Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw za-
granicznych. 
 
– W Świętokrzyskiem taką wybitną oso-
bą jest zmarły 800 lat temu błogosławio-

ny Wincenty Kadłubek. Znany nie tylko z 
tego, że był biskupem i dyplomatą, ale 
również poprzez napisanie Kroniki Polski 
stał się niejako ojcem polskich kronika-
rzy – wyjaśnił Piotr Wawrzyk 
 

 
 
Podczas eucharystii został otwarty reli-
kwiarz z doczesnymi szczątkami Win-
centego Kadłubka. Pobrano jedną z 
kości i podzielono na mniejsze relikwie, 
które zamknięte w specjalnych kapsu-
łach trafią do kilku parafii w Polsce. Przy 
ceremonii asystował wicemarszałek 
województwa świętokrzyskiego Marek 
Bogusławski. 
 
Ostatnie pobranie relikwii bł. Wincentego 
Kadłubka odbyło się w 2016 roku. Kult 
patrona diecezji kieleckiej rozszerza się, 
a jego relikwie są czczone w ponad 140 
miejscach w Polsce i na świecie. W 

2015 roku dekretem biskupa kieleckiego 
kościół klasztorny w Jędrzejowie został 
ustanowiony Diecezjalnym Sanktuarium 
bł. Wincentego Kadłubka. 
 
Błogosławiony był biskupem krakow-
skim, który po 10 latach zrzekł się urzę-
du, by wybrać proste życie w Opactwie 
Cysterskim w Jędrzejowie. Według XVII-
wiecznej legendy Wincenty przeszedł 
pieszo z Krakowa do Jędrzejowa, a na 
jego spotkanie na granice posiadłości 
klasztornych miał wyjść cały konwent. 
Na miejscu legendarnego spotkania 
usypano w 1918 roku Kopiec Spotkania, 
na którym ustawiono figurę błogosławio-
nego. Wincenty Kadłubek jest znany 
jako autor Kroniki Polskiej oraz pomy-
słodawca wiecznej lampki przy Naj-
świętszym Sakramencie. Został beatyfi-
kowany w drugiej połowie XVIII wieku, a 
obecnie trwają starania o jego kanoniza-
cję. 
 
Uroczystości jubileuszowe potrwają rok, 
do 8 marca 2024 roku. W tym czasie 
wszyscy odwiedzający sanktuarium bł. 
Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie 
będą mogli otrzymać odpust zupełny.  

Za: www.radiokielce.pl  

___________________________________________________________________________________________________ 
 

„ZAKONNICE W MEDIALNYM TYGLU” – 
WARSZTATY MEDIALNE DLA SIÓSTR ZAKONNYCH 

 
W dniu 3 marca 2023 r., w Warszawie odbyło się spotkanie 
szkoleniowo-warsztatowe dla sióstr zakonnych, związane z 
problematyką wizerunku w mediach oraz kryzysem wizerunko-
wym życia zakonnego. Uczestniczyło w nim 55 sióstr z różnych 
zgromadzeń zakonnych.  

Intrygujący temat: „Zakonnice w medialnym tyglu” podjął 
Pan Igor Borkowski – profesor doktor habilitowany nauk huma-
nistycznych, nauczyciel akademicki, dziennikarz, redaktor wy-
dawnictw medialnych, publicystycznych i naukowych, prodzie-
kan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej SWPS we Wro-
cławiu, kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Spo-
łecznej, wcześniej prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Nauk o Komunikacji 
Społecznej i Mediach PAN. W kadencji 2020-2023 członek 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 
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 [ 
Napisał m.in.: Przez klasztorną kratę. Studia z antropologii 
komunikacji zakonnej, Warszawa 2019; z s. Małgorzatą Bor-
kowską OSB, Porozmawiajmy jak Borkowska z Borkowskim, 
Kraków-Tyniec 2019; Ostatnie lato Pilc. Podręcznik praktycz-
nego pisania reportażu, Wrocław 2012; Siostra śmierć. Stu-
dium komunikacyjno-kulturowe funeraliów Kongregacji Sióstr 
Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy 1855-2005, 
Wrocław 2008]. 

Omawiane na szkoleniu tematy to: 
– Co ludzie robią z mediami i co media robią z ludźmi? 
– Dezinformacja, dezorientacja, infodemia, czyli co dolega 
współczesnym mediom 
– My i nasz wizerunek. Stereotypy kulturowe i autostereotypy 
tożsamościowe siostry zakonnej 
– Z mediami. Mimo że nie jest to zawsze miłe i proste 
 
W czasie spotkania siostry mogły zapoznać się bardziej z funk-
cjonowaniem świata mediów,  postrzeganiem przez nich życia 
zakonnego oraz podjąć próbę odpowiedzi na pytanie dlaczego 
właśnie tak widzą one osoby zakonne. Szkolenie miało charak-
ter warsztatowy, co dawało możliwość konwersacji i wymiany 
doświadczeń. Ostatnia część spotkania – według zamierzeń 
prowadzącego – była „giełdą pytań, przykładów i analiz”. Szko-
lenie pozwoliło nam zobaczyć także naszą rolę i relację z me-
diami, określić własne błędy oraz posłuchać praktycznych rad 
medioznawcy.s. Krescencja Huk     Za: www.zakony-zenskie.pl 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

DZIEŃ KOBIET NA JASNEJ GÓRZE 
 
O tym, że kobiety są duszą Ojczyzny, 
Kościoła i świata a ich wrażliwość, od-
waga i siła nadzieją na lepsze jutro 
podkreślono na Jasnej Górze podczas 
XVI Święta Kobiet u Najpiękniejszej z 
Niewiast. Spotkanie było hołdem dla 
kobiet „niepodległych duchem”, tych, 
które 160 lat temu w Powstaniu Stycz-
niowym walczyły o wolność, i tych, które 
teraz stawiają czoła okrutnej wojnie na 
Ukrainie. 
 
Po polsku i po ukraińsku wypowiedziany 
został Akt Zawierzenia Maryi wszystkich 
kobiet, a zwłaszcza tych, które dziś 
doświadczają okrucieństwa wojny, trwo-
gi i lęku o życie najbliższych. W modli-
twie uczestniczyły Ukrainki, które znala-
zły schronienie pod jasnogórskim da-
chem a także z Centrum Pomocy Mi-
grantom i Uchodźcom w Częstochowie. 
 
Przypomniano o wielkiej roli kobiet w 
Powstaniu Styczniowym. W tym roku 
mija 160. rocznica wybuchu tego wiel-
kiego narodowego zrywu. W walce z 
rosyjskim zaborcą szczególne znaczenie 
miała postawa polskich żon, matek, 
dziewczyn. Ich zaangażowanie było 
ogromne i to we wszystkich obszarach 
walki: od manifestacji, przez działalność 
konspiracyjną, po bój z bronią w ręku. 
Wielkie postaci kobiet powstania przy-
pomnieli młodzi w spektaklu słowno-
muzycznym „Kobiety duszą Powstania 
Styczniowego”. Także miejsce, w którym 
spektakl został zrealizowany, przywołuje 
pamięć milionów ofiar Rosji carskiej i 
totalitaryzmu sowieckiego. Znajduje się 
w kazamatach Bastionu św. Barbary, 
zabytkowym obiekcie z długą i symbo-
liczną historią. To część jasnogórskich 
fortyfikacji. 

Wyjątkowym punktem Święta Kobiet u 
Najpiękniejszej z Niewiast na Jasnej 
Górze w hołdzie bohaterkom – Polkom i 
Ukrainkom była inauguracja wystawy w 
zabytkowej Sali Rycerskiej zatytułowa-
nej „Ukrainka”.Fotograficzna ekspozycja 
została przygotowana pod patronatem 
Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek. 
Ukazuje tragedie Ukrainek, które nie 
chcą być ofiarami. 
 

 
 
Na 10 dużych planszach w barwach flagi 
ukraińskiej znajdują się zdjęcia kobiet 
ukazujące ich codzienne życie w czasie 
wojny. Są korespondentki wojenne, 
matki uciekające z dziećmi przed bom-
bami, wolontariuszki przygotowujące 
posiłki, opatrujące rany, żołnierki, artyst-
ki. Niezwykle wymowny jest fotogram 
otwierający wystawę, na którym są dwa 
zdjęcia: matki przy trumnie poległego 
marynarza płaczącej podczas nabożeń-
stwa pogrzebowego w katedrze w Kijo-
wie a poniżej matek ze swoimi nowo 
narodzonymi dziećmi w szpitalnym 
schronie w Odessie. 
 
Wystawa wpisuje się w paulińską troskę, 
by nie ustawać w modlitwie i pomocy, w 
moralnym wsparciu Ukraińców. Jak 
podkreślają zakonnicy „nie można przy-
zwyczajać się do wojny, ani dać się 
opanować znużeniu czy znieczulicy”. 
 
Mszy św. z udziałem Polek i Ukrainek 
przewodniczył bp Andrzej Przybylski. W 

homilii podkreślił, że kobiety mają nie-
zmiennie wielką rolę do odegrania, są 
duszą Kościoła i świata w każdym mo-
mencie naszej historii. Zwracając się do 
ukraińskich kobiet, bp Przybylski pod-
kreślił, że i dziś one są duszą dla swoje-
go narodu. – Jesteście z Mariupola i 
innych miejsc, które pewnie bólem i 
łzami patrzycie na zrujnowane domy i 
miasta. I to nic, że ta zewnętrzna mate-
ria się rozpadła, jak wy będziecie duszą 
swojej Ojczyzny, swoich mężów i swoich 
dzieci, to świat ocaleje, znowu przyjdzie 
pokój i sprawiedliwość – mówił kazno-
dzieja. Zauważył, że kobiety maja wiel-
kie znaczenie w świecie, jak nigdy dotąd 
w historii, dlatego jak nigdy dotąd tak 
wiele zależy właśnie od kobiet. 
 
– Dziękujemy za wszystkie kobiety, 
dziękujemy za was, kobiety z Ukrainy, 
za to, ze ciągle jesteście duszą troski o 
sprawiedliwy pokój – powiedział hierar-
cha. 
 
Przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski 
podkreślił, że „kobiecość oznacza nie-
samowite bogactwo znaczeń, cech, 
zadań i misji, czyli posłannictwa kobiety 
w Kościele i świecie”.  
 
– Z podziwem odkrywamy niezwykłą, 
odwagę, męstwo i psychiczną wytrzyma-
łość kobiet, które na co dzień zderzają 
się nie tylko z brakiem szacunku, ale 
wręcz z wrogością i nienawiścią ze 
strony różnego rodzaju agresorów. My-
ślimy najpierw o wszystkich kobietach w 
Ukrainie, które od roku przeżywają dra-
mat wojny, pozostając z dala od swoich 
mężów, dzieci, najbliższej rodziny. Dzie-
lące ich od domu rodzinnego setki czy 
tysiące kilometrów nie były w stanie 
ostudzić ich miłości do najbliższych, ani 
też zgasić żarliwej troski o los niespra-
wiedliwie zaatakowanej i niszczonej 
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ojczyzny – mówił przeor Jasnej Góry. 
Zapewnił wszystkie kobiety o modlitwie. 

Szczególna modlitwa za wszystkie ko-
biety zanoszona była także podczas 
Apelu Jasnogórskiego. 
 

Inicjatorem święta 8 marca od 16 lat jest 
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Chri-
stiana”. Mirosława Szymusik  

Za: www.jasnagora.com  
___________________________________________________________________________________________________ 
 

NON VIOLENT COMMUNICATION – 
SPOSÓB NA KRYZYS W RODZINIE 
 
„Nie chcę powiedzieć, że mam sposób, żeby pomóc każdemu 
małżeństwu, ale nie było przypadku, aby małżeństwo znajdują-
ce się w jakimkolwiek kryzysie, które trafiło do mnie i do na-
szych grup, by z tego kryzysu nie wyszło” – zaznacza w roz-
mowie z Family News Service o. Mieczysław Łusiak SJ, zało-
życiel wspólnoty Rodziny Empatyczne, skierowanej szczegól-
nie do małżeństw zmagających się z problemami. O skutecz-
ności tej wspólnoty świadczy 50 stron świadectw osób, które 
dzięki niej pokonały kryzys. 
 
„Przychodzili do mnie małżonkowie zdecydowani na rozwód, a 
w tej chwili – może ich relacje nie są idealne, ale po trzech, 
czterech spotkaniach absolutnie już o tym nie myślą. Wiedzą 
jak się rozwijać, jak wzrastać. Metoda Non Violent Communica-
tion wydaje mi się absolutnie skuteczna. Tylko warunek jest 
taki, że oboje małżonków uczciwie wchodzą w to, czego uczy-
my” – zaznacza o. Mieczysław Łusiak SJ. 
Porozumienie Bez Przemocy 
 
Działalność Rodzin Empatycznych skupia się na łączeniu me-
tod chrześcijańskich z Porozumieniem Bez Przemocy, czyli 
Non Violent Communication. Koncepcja NVC, nazywana rów-
nież językiem serca, została stworzona przez amerykańskiego 
psychologa Marshalla Rosenberga. Jej główną ideą jest dotar-
cie do rzeczywistych potrzeb człowieka przez jego emocje, co z 
kolei prowadzi do komunikacji bez zachowań przemocowych. 
O. Mieczysław Łusiak po raz pierwszy zetknął się z tą koncep-
cją w 2011 roku i od tego czasu zaczął organizować spotkania 
dla rodzin z elementami Non Violent Communication. 
„Zainteresowałem się Porozumieniem Bez Przemocy i zauwa-
żyłem, że to jest coś, czego bardzo brakuje w duszpasterstwie 
rodzin. To praktyczne rzeczy, jak polepszyć komunikację. Już 
od dawna byłem świadomy, że kryzysy w małżeństwie wynikają 
z nieumiejętności w komunikowaniu się” – mówi jezuita. 
Pomysł stworzenia wspólnoty Rodziny Empatyczne zrodził się 
w 2018 r. podczas rekolekcji w Suchej k. Bydgoszczy. 
 
„Uczestnicy rekolekcji powiedzieli, że dla nich formacja do 
życia w rodzinie, małżeństwie, która opiera się tylko na corocz-
nych rekolekcjach – to za mało i chcieliby pracować intensyw-
niej w tym duchu. Wyraziłem gotowość i otrzymałem zapew-

nienie, że chętnych będzie na dwie grupy (12-16 osób). Gdy 
spotkaliśmy się znowu, okazało się, że chętnych jest na cztery 
grupy. Tak się zaczęło” – tłumaczy duchowny. 
 

 
 
Obecnie jest 25 grup, które działają w Trójmieście, Bydgosz-
czy, Warszawie, Łodzi i we Wrocławiu. W pracy formacyjnej 
wykorzystywane są „34 Postanowienia o życiu bez przemocy” 
sformułowane przez jedną z trenerek NVC, Miki Kashtan. Każ-
de z postanowień jest omawiane podczas comiesięcznych 
spotkań w grupach. Jest także przestrzeń na wspólną modlitwę 
i dyskusje. Praktykowane są również działania wspomagające. 
„Jeśli ktoś żyje w rodzinie, to są to spotkania raz w tygodniu. 
Cała rodzina spotyka się razem z dziećmi. Zaczynamy od dzię-
kowania. Jeśli są to osoby, które potrafią się modlić, to odbywa 
się to w formie modlitwy dziękczynnej Panu Bogu i sobie na-
wzajem za to, co otrzymaliśmy od innych członków rodziny. 
Następnie jest przestrzeń do tego, aby kogoś przeprosić albo 
powiedzieć, że czegoś mi brakuje. Tu jest miejsce do prakty-
kowania komunikacji bez przemocy. W tej praktyce jest ważne, 
by sposób, w jaki jest to formułowane, był pozbawiony ocen, 
osądów, krytyki, pretensji. W kolejnej części jest szukanie stra-
tegii – co możemy zrobić, żeby zgłoszone niezaspokojone 
potrzeby zostały zaspokojone” – wyjaśnia o. Mieczysław Łu-
siak. 
 
Do Rodzin Empatycznych mogą należeć nie tylko małżeństwa, 
ale i osoby samotne. Ponadto wspólnota jest otwarta na ludzi 
żyjących w związkach niesakramentalnych i niewierzących. 
 
Więcej informacji można uzyskać na stronie: rodzinyempatycz-
ne.jezuici.pl.                                              Family News Service 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

 

KOMUNIKAT PROWINCJAŁA 
DOMINIKANÓW 

 
W związku z pojawiającymi się zapyta-
niami, informuję, że nasz współbrat 
Paweł M. decyzją sądu apelacyjnego 
został skazany wyrokiem prawomocnym 
na trzy lata pozbawienia wolności. Brat 
Paweł M. rozpocznie odbywanie zasą-
dzonej kary, gdy otrzyma wezwanie 

do stawienia się w zakładzie karnym. 
Przypomnę, że br. Paweł M. już wcze-
śniej otrzymał ode mnie nakaz przeby-
wania poza klasztorem w konkretnym 
odosobnionym miejscu oraz całkowity 
zakaz kontaktu z innymi osobami poza 
tymi wskazanymi przeze mnie. 
 
Sprawa br. Pawła M. jest wciąż rozpa-
trywana przez Stolicę Apostolską, 
do której kompetencji należy podjęcie 
decyzji o dalszych losach naszego 

współbrata w Zakonie i stanie duchow-
nym według prawa kanonicznego. 
 
Pozostajemy w stałym kontakcie 
z osobami poszkodowanymi 
przez naszego współbrata. 

Łukasz Wiśniewski OP 
prowincjał 

Za: www.info.dominikanie.pl  

 



07-13 marca 2023                                Biuletyn Tygodniowy CiZ                                     10/2023 (733)  

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 6 

 

„ZBLIŻAM SIĘ K’ TOBIE” – FRANCISZKAŃSKIE 
WARSZTATY MUZYKI LITURGICZNEJ 

 
Już na początku tegorocznego Wielkiego Postu w murach 
franciszkańskiego klasztoru w Krakowie odbyło się wydarzenie 
przybliżające sens tego okresu liturgicznego. Po raz kolejny, w 
ramach Franciszkańskiej Szkoły Muzyki i Liturgii, zorganizowa-
ne zostały Warsztaty Muzyki Liturgicznej zatytułowane „Zbli-
żam się k’Tobie”. 
 
W piątkowe popołudnie, 24 lutego 2023 r., rozpoczęła się reje-
stracja uczestników warsztatów. Formularz zgłoszeniowy wy-
pełniło ponad 170 osób z całej Polski, a nawet spoza granic 
naszego kraju, pragnących przeżyć ten wyjątkowy czas w na-
szej wspólnocie. Całe wydarzenie rozpoczęło się wspólną 
modlitwą, którą poprowadził o. Marcin Drąg OFMConv, inicjator 
i jeden z prowadzących. Po niej o. Marcin wygłosił dla wszyst-
kich konferencję, która miała wprowadzić w tajemnicę Wielkie-
go Postu. 
 
Bliskość człowieka 
 
Mimo iż w piątek spotkanie rozpoczęło się późnym popołu-
dniem, to jednak nie zabrakło w tym dniu sporej dawki śpiewu i 
muzyki. Część muzyczną tego wieczoru rozpoczął Rafał Macie-
jewski – śpiewak, nauczyciel emisji głosu, kantor i wykładowca, 
który po raz pierwszy został prowadzącym Warsztatów Muzyki 
Liturgicznej. Zanim jednak rozpoczęła się emisja głosu, Rafał 
zadbał o to, aby uczestnicy się poznali i zbliżyli do siebie. Był to 
bardzo istotny aspekt warsztatów. Przez cały weekend można 
było oglądać szerokie uśmiechy na twarzach, a także serdecz-
ność i przyjacielskie stosunki między uczestnikami. Jednoczyli 
się nie tylko śpiewem, ale również w relacjach między sobą, 
które w tym wszystkim przybliżały do całego sensu tych warsz-
tatów, czyli samego Boga. 
 
Piątkowe próby w sekcjach głosowych, w których każdy pro-
wadzący przekazywał z oddaniem i sercem wiedzę muzyczną, 
ale także dzielił się swoim świadectwem, zostały zwieńczone 
wspólną modlitwą w kościele, gdzie wyśpiewane zostały nie-
szpory. A to był dopiero piękny początek tego, co przyniosły 
następne dni… 
 
Bliskość muzyki 
 
Sobotni warsztatowy dzień rozpoczął się w najlepszy możliwy 
sposób – od wspólnej Eucharystii. Po niej był czas na kawę, 
która lała się litrami w ciągu tego weekendu, ale której na 
szczęście nie zabrakło! 
 
Poranną emisję głosu poprowadziła Katarzyna Młynarska – 
wokalistka, pedagog, trener emisji głosu, muzykolog, chór-
mistrz oraz coach. Katarzyna nie tylko sprawiła, że uczestnicy 
mogli poczuć luz śpiewania i swobodnego poczucia we wła-
snym ciele, ale również dzięki świadectwu swojego życia, przy-
bliżyła im sens muzyki i uwielbiania w ten sposób Boga – Ojca i 
Opiekuna. 
 
Drugi dzień warsztatów jest zawsze tym najintensywniejszym i 
przesiąkniętym pięknymi dźwiękami, które rozbrzmiewały w 
całym franciszkańskim klasztorze. Praca w sekcjach głosowych 
została zwieńczona próbami całego warsztatowego chóru. 
Pomimo odczuwalnego zmęczenia, każdy z prowadzących 

zadbał o to, aby nieustannie pobudzać uczestników do aktyw-
nego śpiewania i czerpania z tego przyjemności. Zwracali uwa-
gę na piękno dźwięków, które wypełniały aulę bł. Jakuba, ale 
także na Tego, który sprawia, że muzyka nabiera sensu. Rów-
nież najmłodsza z prowadzących, Joanna Kosiba, studentka 
Akademii Muzycznej w Krakowie, która miała swój debiut przed 
tak wielkim chórem, dzieliła się swoją wrażliwością i prowadziła 
uczestników do zachwytu muzyką. 
 
Po intensywnej sobocie nadszedł czas na ostatnie niedzielne 
szlify utworów, których uczestnicy tak wytrwale się uczyli. Po 
porannej modlitwie jutrznią, prowadzący Piotr Pałka – dyrygent, 
kompozytor i śpiewak, poprowadził ostatnią emisję głosu. Już 
od samego początku czuć było ekscytację i wzruszenie, które 
towarzyszyło uczestnikom podczas ostatnich chwil na próbach. 
Prowadzący dopracowywali każdy utwór z sercem i oddaniem, 
ale przede wszystkim skupiali się na charakterze każdego z 
nich. Wprowadzali w modlitwę i czuwanie, zachęcali do wzbu-
dzania w sobie intencji przy każdej wyśpiewanej nucie, aby 
każdy, kto śpiewał i brał udział w warsztatach, przede wszyst-
kim zbliżył się do Boga. 
 

 
 
Zakończenie tegorocznych Warsztatów Muzyki Liturgicznej 
odbyło się w południe na Eucharystii w I Niedzielę Wielkiego 
Postu. Wszyscy zgromadzeni w kościele mogli doświadczyć 
kawałka Nieba, do którego wprowadzały pięknie wyśpiewane 
dźwięki. Przedstawione utwory skupiały się na tajemnicy Wiel-
kiego Postu i zbliżały przede wszystkim do Boga wychodzące-
go człowiekowi na spotkanie, uświadamiając jak bardzo jest On 
obecny w życiu. Wymowa tych wielkopostnych pieśni zachęca-
ła do nawrócenia, pracy nad sobą oraz zwracała uwagę na siłę, 
którą człowiek może czerpać ze Źródła Życia, którym jest Je-
zus, gdy choć na chwilę zatrzyma się przy znaku Jego Krzyża i 
tajemnicy Jego męki. 
 
Moja siła jedynie w znaku Krzyża, 
Moja moc i błogosławieństwo, 
Me zwycięstwo jedynie w znaku Krzyża 
 
Franciszkańskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej od zawsze 
gromadzą pięknych i wrażliwych ludzi, którzy przyjeżdżając do 
Krakowa mogą nie tylko uczyć się i rozwijać w sferze muzycz-
nej, ale także doświadczyć ciepła i uprzejmości ludzi tworzą-
cych to miejsce, a w tym wszystkim stawać w Obecności ży-
wego Boga, który mówi i którego dary nieustannie owocują w 
ich życiu.Gabriela Nowak, Warsztatowa grupa organizacyjna 

Za: www.franciszkanie.pl 

___________________________________________________________________________________________________ 
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PONAD 450 OSÓB WZIĘŁO UDZIAŁ W NOCNEJ 
DRODZE KRZYŻOWEJ NA ŚW. KRZYŻ 
 
Ponad 450 osób wyruszyło w piątek po 
godz. 21 na wymagającą dużego wysiłku 
blisko 40-kilometrową Nocną Drogę 
Krzyżową z Kielc na św. Krzyż, a pierwsi 
pątnicy dotarli do sanktuarium dzisiaj ok. 
godziny 5.30. 
 
Jest to bodaj najbardziej wymagające 
kondycyjnie nabożeństwo pokutne, z 
tych organizowanych w diecezji kielec-
kiej, z powodu wzniesień i przewyższeń 
terenu w Górach Świętokrzyskich, pogo-
dy przedwiośnia i nocnej pory. 
 
Julia Dybko, prezes Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży Diecezji Kieleckiej 
wyruszyła już po raz piąty i rokrocznie 
towarzyszy jej inna intencja. Mówi o 
dużym wysiłku, ale i doświadczeniach 
duchowych, wielkopostnych, które ten 
trud rekompensują. Wśród pątników była 
siostra Oliwia – dominikanka, która po 
raz 10. uczestniczyła w tego typu drodze 

krzyżowej. Modliła się w wielu inten-
cjach, w tym o pokój w Polsce i na świe-
cie. 
 
Mszę św. dla pielgrzymów, tuz przed 
wyjściem na szlak, sprawował bp Jan 
Piotrowski, w kościele NMP Matki Ko-
ścioła w Kielcach-Dąbrowie. Jak zauwa-
żył biskup kielecki, wspólnota wyraża 
publiczne świadectwo wiary. 
 

 
 
W homilii biskup nawiązał do hasła tego-
rocznej Drogi Krzyżowej, organizowanej 
po raz 8. – Ufam, że wszyscy mamy 
świadomość, że wielkopostna droga 

nawrócenia i odnowy wiary jest pełnym 
troski apelem Jezusa Chrystusa do życia 
w prawdzie. Wybrzmiał już na początku 
Jego działalności, gdy mówił: „Nawra-
cajcie się, albowiem bliskie jest Króle-
stwo Niebieskie” – mówił biskup kielecki. 
Zachęcał do odwagi w walce o prawdę, 
do ofiarowania Bogu serc „wolnych od 
nienawiści, fałszu, kłamstwa”. – Odwagą 
wiary dajmy świadectwo, że zło nie ma 
racji – apelował bp Piotrowski. 
 
Początek trasy przebiegał stosunkowo 
dobrze, poważne utrudnienie sprowadził 
jednak deszcz, co szczególnie utrudniało 
wejście na Łysicę. Przemarsz nie należy 
do łatwych, odbywa się nocą w górzy-
stym terenie, z podejściami i różnicą 
poziomów wysokości, w ciszy, w więk-
szości szlakiem czerwonym. Trwa całą 
noc. Znaczna część osób wyruszyła po 
raz pierwszy, byli też weterani. 
 
Organizatorem wydarzenia było Katolic-
kie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji 
kieleckiej.                                     Za: KAI 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

ŚWIĘTO AKADEMII IGNATIANUM 
 
W piątek 10 marca 2023 r. Akademia Ignatianum w Krakowie 
obchodziła coroczne święto upamiętniające rocznicę kanoniza-
cji św. Ignacego Loyoli, założyciela Towarzystwa Jezusowego, 
patrona uczelni.  Tradycyjnie, w trakcie uroczystości władze 
uczelni doceniły trud i zaangażowanie w pracę zarówno aka-
demicką jak  i administracyjną pracowników uczelni przyznając 
im nagrody i dyplomy. Docenionych zostało także 16 studen-
tów, którzy w sposób szczególny wykazali się aktywnością w 
Samorządzie Studenckim, uczelnianych kołach naukowych 
oraz innych organizacjach studenckich. 
 
Świętowanie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią pod prze-
wodnictwem Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa Marka Jędra-
szewskiego, Metropolity Krakowskiego, w Bazylice Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Dalsza część uroczy-
stości odbyła się w Auli Wielkiej im. ks. Grzegorza Piramowicza 
SJ w budynku głównym Akademii. Zbranych gości powitał Jego 
Magnificencja dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK, rektor Aka-
demii. Następnie słowo wygłosił o. Jarosław Paszyński SJ, 
przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezuso-
wego. Rektor Akademii Ignatianum wyraził nadzieję, że dzięki 
ewaluacji uczelni za lata 2017-2021 Akademia Ignatianum 
„będzie mogła przekształcić się w uniwersytet”. Z kolei ojciec 
prowincjał docenił „wysoki poziom naukowy” Akademii i po-
dziękował „wspólnocie Ignatianum za wypełnianie misji uczel-
ni”. Następnie I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, 

odczytał okolicznościowy list skierowany do władz uczelni, 
pracowników i studentów przez premiera rządu RP Mateusza 
Morawieckiego. 
 

 
 
Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili: Anna Maria Bala-
wender, studentka II roku filologii angielskiej w Akademii Igna-
tianum w Krakowie i absolwentka wokalistyki w Akademii Mu-
zycznej w Krakowie, której akompaniowała Dominika Peszko, 
absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, a także chór 
Akademii Ignatianum kierowany przez ks. Florentyna de Baze-
laire SJ.                               Za: www.jezuici.pl 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

KAPUCYŃSKI MOST NA WARCIE 
 
Most w Lądzie n. Wartą otrzymał imię o. 
Maksyma Tarejwy, kapucyna, kapelana 
Powstania Styczniowego. Uroczystość 
na terenie XII-wiecznego opactwa pocy-

sterskiego była częścią obchodów 160. 
Rocznicy wybuchu Powstania 1863. 
 
Kapucyni z Warszawy dobrze zapisali 
się w historii Lądu, chociaż byli tu obecni 
tylko przez 14 lat. Przybyli w 1850 by 
przejąć chylące się ku upadkowi pocy-
sterskie zabudowania, podejmując sze-

roko zakrojoną akcję odbudowy kościo-
ła, klasztoru oraz ich otoczenia. W pa-
mięci pokoleń szczególnie utrwaliła się 
heroiczna postawa kapelana powstań-
ców, o. Maksyma Tarejwy. 
 
Podczas uroczystości, 4 marca 2023, 
została poświęcona odnowiona figura 
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Niepokalanej, którą postawili na mogile 
powstańczej nasi współbracia, a którą 
niegdyś poświęcił bp Beniamin Szymań-
ski OFMCap. Obecnie, od 1921 ro-
ku kościół i klasztor jest w rękach Sale-
zjanów i jest siedzibą ich seminarium 
duchownego. 
 
Po wysłuchaniu koncertu pieśni patrio-
tycznych w wykonaniu Orkiestry Koncer-
towej Zespołu Reprezentacyjnego Woj-
ska Polskiego uczestnicy uroczystości 
przeszli na most na Warcie. Minister 
prowincjalny, br. Łukasz Woźniak przy-
pomniał postać kapucyńskiego zakonni-
ka, którego imię odtąd będzie nosiła 
przeprawa. Most został podświetlony 
biało-czerwoną iluminacją a dodatkową 
atrakcją był przejazd kawalkady zabyt-
kowych samochodów marki Syrena i 
Warszawa. 
 

Maksym Tarejwo urodził się 1832 w 
Prenach koło Mariampola (Litwa). Do 
kapucynów wstąpił w Lubartowie w 
1854. Po święceniach kapłańskich za-
angażowany patriotycznie, był kapela-
nem w Cytadeli Warszawskiej i Twierdzy 
Modlin, gdzie działał na rzecz łagodze-
nia kar dla więźniów.  
 
Za przemycanie do cel prasy zagranicz-
nej został przeniesiony w 1862 do Lądu. 
Po wybuchu powstania przyłączył się 
jako kapelan do walczących oddziałów, 
odbierał przysięgi od żołnierzy i koordy-
nował działania kurierskie i przemytni-
cze, mając doświadczenie pracy pocz-
towca przed zakonem. Aresztowany w 
nocy z 15 na 16 czerwca 1864 na tere-
nie lądzkiego opactwa został skazany na 
śmierć przez powieszenie. 
 
Egzekucję wykonano 19 lipca w Koninie, 
w rejonie dzisiejszego Wału Tarejwy. 

Maksym umierał z różańcem w dłoni i 
okrzykiem Niech żyje Polska! i In te 
Domine speravi… mając zaledwie 32 
lata, a 4 lata kapłaństwa. W tym czasie 
orkiestra odgrywała Boże, Cara chra-
ni, ówczesny hymn Imperium Rosyjskie-
go. Rozdzwoniły się też dzwony koniń-
skich kościołów, których proboszczowie 
zostali później za to aresztowani. Miej-
sce zbrodni rosyjscy żołnierze stratowali 
końmi i pełnili przez tydzień straż. Ciało 
zakonnika zostało jednak wykradzione 
przez okolicznych mieszkańców i po-
chowane na cmentarzu parafialnym. Po 
jakimś czasie jednak, wg tradycji i opinii 
historyków, mieszkańcy Lądu przenieśli 
ciało i pochowali obok transeptu lądec-
kiego opactwa, gdzie posadzono cztery 
drzewa i umieszczono potężny głaz. 
Potwierdziły to badania wykopaliskowe, 
podczas których natrafiono na ślady 
sosnowej trumny. br. Tomasz Wroński 
OFMCap.         Za: www.kapucyni.pl

 

 
 

M. Zaleski, Opactwo w Lądzie od strony Warty 1860, olej na płótnie. Obraz z czasów pobytu kapucynów w Lądzie: na pierwszym planie łódka z 
przewoźnikiem, który zapewne przeprawił przez Wartę idącego nadbrzeżna ścieżką kapucyna w słomkowym kapeluszu z kosturem w dłoni. 

 
 
 

Refleksja tygodnia 
 
 
 

 
 

SIŁĄ FRANCISZKA JEST JEGO ZAŻYŁOŚĆ Z BOGIEM 
Rozmowa z o. Andrzejem Majewskim SJ, szefem Redakcji Katolickiej Polskiego Radia: 

 
Publikujemy autoryzowany wywiad, jakiego o. Andrzej Majew-
ski SJ udzielił Katolickiej Agencji Informacyjnej (czwartek, 9 
marca 2023 16:25). 
 
Siłą, energią, inspiracją dla Franciszka jest nie doktryna, lecz 
zażyłość z Bogiem – mówi w rozmowie z KAI o. Andrzej Ma-

jewski SJ, szef Redakcji Katolickiej Polskiego Radia. Jego 
zdaniem, papieżem kieruje „przede wszystkim głęboka wiara i 
zaufanie Bogu, który jest obecny «tu i teraz», a nie tylko za-
znaczył swój ślad w przeszłości i obecnie z niepokojem patrzy 
na to, co się na świecie wyprawia”. 
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KAI: Często wobec Franciszka wysuwane są różne za-
strzeżenia. Spróbujmy przyjrzeć się niektórym z nich w 
dziesiątą rocznicę jego wyboru na papieża. Zarzuca się mu 
na przykład odejście od kwestii doktrynalnych na rzecz 
ekologii, walki z ubóstwem itp. 
 
O. Andrzej Majewski SJ: Istotnie, chyba nie doktryna jest 
źródłem najgłębszych inspiracji przemówień, działań i gestów 
papieża Franciszka. A jeśli nie doktryna, to co? Myślę, że kieru-
je nim przede wszystkim głęboka wiara i zaufanie Bogu, który 
jest obecny „tu i teraz”, a nie tylko zaznaczył swój ślad w prze-
szłości i obecnie z niepokojem patrzy na to, co się na świecie 
wyprawia. Wiara Franciszka jest żywa, oparta na doświadcze-
niu spotkania – żywej relacji z Chrystusem. Nie bez przyczyny 
obecny papież niejednokrotnie przywoływał słowa swego po-
przednika na Stolicy Piotrowej, papieża Benedykta, że „u pod-
staw bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś 
wielkiej idei, ale spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nada-
je życiu nową perspektywę”. Siłą, energią, inspiracją dla Fran-
ciszka jest zatem nie sama doktryna, a zażyłość z Bogiem. 
 
Pamiętajmy też, że każdy nowy papież wnosi w jakiś sposób 
do Kościoła powszechnego historię miejsca, z którego pocho-
dzi, wrażliwość na tamtejsze problemy, kulturę. Patrząc od tej 
strony, Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek, to trzy różne 
światy. A skoro tak, to czy możemy się dziwić, że walka z ubó-
stwem, która angażuje Kościół w całej Ameryce Łacińskiej nie 
jest dla papieża czymś drugorzędnym? 
 
Gdy chodzi o ekologię, to nie zapominajmy, że Kościół katolicki 
jest w tej sprawie i tak bardzo spóźniony. Znane jest powiedze-
nie: „Bóg wybacza zawsze, człowiek czasami, natura nigdy”. 
Nie bez przyczyny honorowy zwierzchnik prawosławia – pa-
triarcha Bartłomiej od dawna określany jest mianem „zielonego 
patriarchy”. Tak samo w środowisku protestanckim kwestia 
ekologiczna była podejmowana na długo przed wyborem Fran-
ciszka na Stolice Piotrową. Trzeba jednak dopowiedzieć, że dla 
Franciszka celem działań ekologicznych nie jest jedynie ochro-
na przyrody, ale przede wszystkim ochrona życia człowieka. 
Już dziś wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, jaki świat 
zostawimy tym, co idą po nas. 
 
KAI: Wielu katolików oburza możliwość dopuszczenia do 
Komunii świętej osób, które po rozwodzie zawarły nowe, 
cywilne związki małżeńskie. 
 
– To duży i bardzo delikatny temat, którego dotknął już Jan 
Paweł II w swej posynodalnej adhortacji „Familiaris consortio”. 
Nadmienił tam o obowiązku duszpasterzy właściwego roze-
znania sytuacji osób żyjących w nieformalnych związkach. 
Franciszek, ku rozczarowaniu wielu publicystów, nie udziela 
powszechnej zgody na rozgrzeszenie osób znajdujących się w 
sytuacji „nieregularnej”, ale zachęca spowiedników, by każdy 
przypadek traktowali oddzielnie. Zachęca ich też do towarzy-
szenia duszpasterskiego osobom pozostającym w związkach 
niesakramentalnych i podejmowania wraz z nimi rozeznawania. 
Trzeba też zauważyć, że Franciszek to człowiek obdarzony 
przede wszystkim wrażliwością duszpasterską. To z kolei tłu-
maczy, dlaczego tak często wzywa on Kościół do „nawrócenia 
duszpasterskiego”. Na czym miałoby ono polegać? Przede 
wszystkim na bliskości z drugim człowiekiem, na empatii, na 
autentycznym spotkaniu, na słuchaniu. Przeciwieństwem takiej 
postawy jest – moim zdaniem – „formalizm spotkania”, mówie-
nie zanim cokolwiek się usłyszy, przychodzenie na spotkanie z 
„matrycą dobrego chrześcijanina” i gotowym pakietem odpo-
wiedzi na każdy problem. 
 

Kluczowym słowem tego pontyfikatu jest też „rozeznawanie”, 
próba zmierzenia się z tematem rzeczywistej odpowiedzialno-
ści moralnej za rozpad związku i za to, co wydarzyło się potem. 
Często nie ma tu prostych odpowiedzi a priori. 
 
Pamiętam moje dyskusje z wieloma osobami, którym nie potra-
fiłem wytłumaczyć, dlaczego osobie porzuconej, mającej na 
utrzymaniu dzieci, która nierzadko nie radząc sobie z zaistniałą 
sytuacją, wchodziła w nowy, oczywiście niesakramentalny 
związek, kategorycznie odmawiano możliwości otrzymania 
rozgrzeszenia i przystąpienia do Komunii świętej, podczas gdy 
inna osoba, mówiąc oględnie nie najwierniejsza swym ślubnym 
przyrzeczeniom, przystępowała do Komunii świętej, uzyskaw-
szy wcześniej bez problemu sakramentalne rozgrzeszenie. 
 
No i ostatnia sprawa, może najważniejsza. Dla Franciszka 
Eucharystia to Boży pokarm na drogę duchowego wzrastania, 
to lekarstwo, to umocnienie, a nie nagroda za „dobre sprawo-
wanie”. Czyż „bierzcie i jedzcie z tego wszyscy” nie otwiera 
raczej a nie zamyka takich właśnie dyskusji? 
 
KAI: Niektórzy dostrzegają bagatelizowanie homoseksuali-
zmu w słynnych już słowach papieża: „Jeśli ktoś jest ho-
moseksualistą, a poszukuje Pana Boga, i ma dobrą wolę, 
kimże ja jestem, aby go osądzać?”. 
 
– Przy odrobinie złej woli inny, ale podobny zarzut, o „bagateli-
zowanie cudzołóstwa”, można by postawić nie tylko papieżowi 
Franciszkowi. Bo czyż nie do takich wniosków prowadzi nas 
lektura Janowej Ewangelii o kobiecie cudzołożnej: „Nikt cię nie 
potępił ? I ja ciebie nie potępiam”. Zazwyczaj w kaznodziejstwie 
rozwijamy kolejne tylko zdanie „Idź i od tej chwili już nie 
grzesz”. 
 
W swoich kontaktach z osobami deklarującymi się jako homo-
seksualne papież kieruje się nauczaniem Kościoła. To przecież 
Katechizm Kościoła Katolickiego zauważa, że: „Pewna liczba 
mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności 
homoseksualne. Skłonność taka, obiektywnie nieuporządko-
wana, dla większości z nich stanowi trudne doświadczenie”. I 
dodaje Katechizm: „Powinno się traktować te osoby z szacun-
kiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec 
nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji”. 
Trzeba jednak dodać to, co Franciszek niejednokrotnie podkre-
ślał. On nie broni ideologii LGBT+, legitymizującej wszelkiego 
typu relacje międzyludzkie. On okazuje bliskość konkretnym 
ludziom, niezależnie skąd przychodzą. Ideologii LGBT+ on nie 
tylko nie broni, ale przed nią przestrzega. 
 
KAI: Są tacy, którzy twierdzą, że Franciszek kładzie prze-
sadny akcent na miłosierdzie. 
 
– Zacząłbym od tego, że tylko ktoś, kto osobiście liczy na Boże 
miłosierdzie może stać się jego piewcą. W swoim pierwszym 
wywiadzie udzielonym włoskiemu dwutygodnikowi „La Civiltà 
Cattolica”, zapytany: „Kim jest Jorge Mario Bergoglio?”, Franci-
szek odpowiedział: „Jestem grzesznikiem. To jest najtrafniejsza 
definicja. Nie jest to jakaś figura, jakiś rodzaj literacki. Jestem 
grzesznikiem”. 
 
Właściwie wszystko, o czym dotychczas mówiliśmy sprowadza 
się do problemów z miłosierdziem. Nie tylko dla Franciszka ale 
i dla jego poprzedników Boże miłosierdzie stanowiło jeden z 
najważniejszych tematów głoszenia Ewangelii. Jan Paweł II 
napisał encyklikę „Dives in misericordia”, beatyfikował i kanoni-
zował siostrę Faustynę Kowalską i ustanowił Niedzielę Miło-
sierdzia Bożego. Benedykt napisał encyklikę „Deus Caritas est” 
a Franciszek ogłosił Rok Święty Miłosierdzia. 
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Franciszek bardzo lubi przywoływać postać jednego ze spo-
wiedników, z którymi – już będąc kardynałem – spotykał się w 
Buenos Aires. Kiedyś zapytał go, co robi po wyjściu z konfesjo-
nału, w którym spędził wiele godzin w ciągu dnia i odczuwa 
skrupuły, że rozgrzeszył zbyt wiele. A on mu odpowiedział, że 
ma zwyczaj udawać się na modlitwę przed Najświętszy Sakra-
ment, aby samemu prosić o przebaczenie, że zbyt wiele prze-
baczył. Ale na koniec zawsze zwraca się do Jezusa słowami: 
„Przecież to Ty sam dałeś mi zły przykład”. 
 

 
 
Kto wie, może właśnie głosząc Boże miłosierdzie Kościół naj-
pełniej odpowiada na sytuację i najgłębsze pragnienia nas, 
ludzi XXI wieku? 
 
KAI: Coraz częstsze są też głosy, że zainicjowany przez 
Franciszka proces synodalny zmierza do zniszczenia Ko-
ścioła. 
 
– Na to pytanie trudno jest odpowiedzieć już teraz, gdy proces 
synodalny właśnie się rozpędza. Więcej mieliby tu do powie-
dzenia przynajmniej niektórzy uczestnicy spotkań przedsyno-
dalnych – duchowni i świeccy. Myślę, że już sama lektura pol-
skiej „Syntezy” spotkań, jakie odbyły się we wszystkich diece-
zjach, wydaje się być bardzo obiecująca. Można by powie-
dzieć, że „coś drgnęło”. Nie tylko zaczęliśmy się spotykać i do 
siebie mówić (bo to zawsze miało jakoś miejsce), ale zaczęli-
śmy się też słuchać: wierni świeccy, hierarchowie, duchowni, 
zakonnicy. Odeszliśmy od przekazu jednokierunkowego, nużą-
co przewidywalnego i – powiedzmy sobie szczerze – nie do 
końca swobodnego. A to już dużo. 
 
Pozwolę sobie na pewną dygresję. Do dziś pamiętam, jak je-
den z moich współbraci zakonnych, wykładowca eklezjologii, z 
którym prawie 30 lat temu odbywałem tak zwaną „trzecią pro-
bację” w Hiszpanii, ubolewał nad tym, że w „oficjalnym” nau-
czaniu teologii prawie zupełnie „wycięto” soborowe rozumienie 
Kościoła jako ludu Bożego. To właśnie zmienia się na naszych 
oczach. Kościół dla Franciszka, to jest przede wszystkim „świę-
ty lud Boży”. Już w swoim pierwszym przemówieniu, wygłoszo-
nym z balkonu Bazyliki Watykańskiej tuż po wyborze, Franci-
szek powiedział: „A teraz zacznijmy tę wspólną drogę, biskupa i 
ludu. (…) To droga braterstwa, miłości i wzajemnego zaufania”. 
I tę drogę – jak myślę – obecny papież konsekwentnie realizu-
je. Dla Franciszka obrazem Kościoła jest wspólnota uczniów 
Chrystusa w drodze, a nie taka, która czeka na ludzi tam, gdzie 
już ich nie ma. Można oczywiście utrzymywać, że problemy 
ludzi XXI wieku niewiele różnią się od tych, którymi żyli choćby 
nasi dziadkowie. Tak: życie, śmierć, cierpienie, to wielkie tema-
ty dotyczące każdego pokolenia. Ale czy obok tych zasadni-
czych tematów chrześcijaństwo naprawdę nie ma już nic do 
powiedzenia o naszej codzienności? 

KAI: Z ostrą krytyką spotkało się przywrócenie przez Fran-
ciszka ograniczeń w odprawianiu Mszy „trydenckiej”. 
 
– Dobrze, że wspominamy tu o „przywróceniu” ograniczeń. Nie 
jestem specjalistą od liturgii, ale zapewniam, że przestudiowa-
nie wszystkich trudności, na jakie napotykał papież Paweł VI 
przy wprowadzaniu nowego „Ordo Missae” (które zresztą było 
postulatem Soboru Watykańskiego II) jest pasjonującą lekturą. 
Do 2007 roku biskup mógł tylko wyjątkowo zezwolić na odpra-
wianie Mszy św. „przedsoborowej”. Watykan jasno jednak 
apelował do biskupów, aby byli bardzo czujni, by z tego powo-
du nie było wśród wiernych „podziału czy zamieszania”. 
 
Jan Paweł II, pomimo pewnych nacisków, nie zdecydował się 
tu wprowadzić jakichkolwiek zmian. Dopiero papież Benedykt 
XVI uchylił szerzej drzwi, definiując ryt trydencki jak „nadzwy-
czajną formę rytu rzymskiego” i dając faktycznie możliwość 
bezwarunkowego korzystania z tej formy sprawowania Eucha-
rystii. Co zatem zrobił Franciszek? Powiedział: sprawdzam, czy 
istotnie bezwarunkowe sprawowanie Mszy św. według obu 
rytów – starego i nowego – nie wprowadza „podziałów i zamie-
szania”. Jego „motu proprio” przywracające poprzednie ograni-
czenia jasno podkreśla, że decyzja ta została podjęta „po sze-
rokiej konsultacji z biskupami”. Franciszek poleca, by biskupi, 
udzielając na przyszłość (po konsultacji ze Stolicą Apostolską) 
zgody na odprawianie „trydenckiej” Mszy św. „upewnili się”, że 
za pragnieniem korzystania z rytu trydenckiego nie stoi zane-
gowanie ważności i prawowitości reformy liturgicznej, nakazów 
Soboru Watykańskiego II i nauczania papieży. Bo jeśli tak (a 
widocznie do takich sytuacji nierzadko dochodziło), to nie po-
winniśmy się dziwić, że papież stara się za wszelką cenę ocalić 
jedność Kościoła w tej tak przecież ważnej sprawie. 
 
KAI: Niezrozumiały dla wielu jest brak wyraźnego potępie-
nia Rosji za inwazję na Ukrainę. 
 
– Nie wiem, czy rzucanie na kogokolwiek „anatem” przyniosło 
Kościołowi dobre skutki. Bardzo pouczające jest tu studiowanie 
historii. Agresja Rosji na Ukrainę, która z oczywistych wzglę-
dów tak bardzo nas absorbuje, tylko potwierdza, że trzecia 
wojna światowa to nie zagrażająca światu przepowiednia ale 
coś, co dzieje się już od dawna. Od początku swego pontyfika-
tu Franciszek twierdzi, że trzecia wojna światowa od dawna już 
się toczy – tyle że „w kawałkach”. Trwająca już ponad 11 lat 
wojna w Syrii pochłonęła blisko 400 tysięcy ofiar. A jest jeszcze 
Jemen, Sudan Południowy, Kamerun, Czad, Nigeria, Mjanma, 
los Kurdów, Palestyńczyków… W swojej encyklice „Fratelli tutti” 
Franciszek napisał: „każda wojna jest porażką polityki i ludzko-
ści, haniebną kapitulacją, porażką w obliczu sił zła. Każda też 
wojna pozostawia świat w gorszej sytuacji niż go zastała”. Tak 
widzi świat Watykan. Tak postrzega świat Franciszek. 
 
Nie oznacza to, że obecny papież wycofał się zupełnie z oceny 
tego konfliktu. Mówił: „To nie jest tylko operacja wojskowa, ale 
wojna, która sieje śmierć, zniszczenie i nędzę”. Już ponad 130 
razy zabierał głos na temat okrucieństw tej wojny. Organizował 
pomoc humanitarną, posyłał swoich legatów. 
 
To prawda, że nie stanął po jednej stronie jako „kapelan Za-
chodu”. Zarzuca przy tym zwierzchnikowi Cerkwi moskiewskiej, 
patriarsze Cyrylowi, że on z kolei stał się „akolitą Kremla”. Hi-
storia nie zapamięta Franciszka jako błogosławiącego broń. 
Zdaniem Marco Politiego, Franciszek jest „głosem spoza chó-
ru”. Jest on też bardzo osamotniony na obranej przez siebie 
drodze. Ale może taki jest właśnie los papieży – „budowniczych 
mostów”. Rozmawiał Paweł Bieliński (KAI) 
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O. Andrzej Majewski SJ (1961), jezuita, pracował w Radiu 
Watykańskim (m.in. jako jego dyrektor programowy i szef sekcji 
polskiej) i w Telewizji Polskiej (kierował redakcją programów 
katolickich). Obecnie jest szefem Redakcji Katolickiej w Pol-

skim Radiu. Przeprowadził pierwszy telewizyjny wywiad z pa-
pieżem Benedyktem XVI. Był też dyrektorem jezuickiego Euro-
pejskiego Centrum Komunikacji i Kultury oraz rektorem Kole-
gium Jezuitów Bobolanum w Warszawie.Za: KAI/www.jezuici.pl 

   
 

 
 

  Wiadomości zagraniczne  
 
 
 

 
 

 

13 MARCA – 10. ROCZNICA WYBORU PAPIEŻA FRANCISZKA: REFLEKSJE JEZUITÓW 
 
 

 
 

Dekadę temu, po tym jak papież Bene-
dykt XVI został pierwszym papieżem, 
który zrezygnował z papiestwa od czasu, 
gdy Grzegorz XII uczynił to samo w roku 
1415, zwołano konklawe, aby wybrać 
następcę. W piątym głosowaniu 115 
kardynałów-elektorów wybrało kolejnego 
biskupa Rzymu. Został nim Jorge Mario 
Bergoglio SJ – arcybiskup Buenos Aires. 
13 marca 2013 roku, papież Franciszek 
został przedstawiony światu. 
 
To był czas wielkich wydarzeń: pierwszy 
jezuita, który został papieżem. Pierwszy 
papież pochodzący z Ameryki. Pierwszy 
papież, który przybrał sobie imię „Fran-
ciszek”. To był emocjonujący wstęp do 
pontyfikatu jednego z najbardziej konse-
kwentnych papieży ery nowożytnej. 
 
Dziesięć lat po tym wydarzeniu poprosi-
liśmy jezuitów z całego świata, aby 
przedstawili nam swoje osobiste reflek-
sje odnośnie tego, co dekada papieża 
Franciszka oznaczała dla nich, dla ich 
posługi i życia w Kościele. Będziemy 
dzielić się tymi refleksjami z wami w 
nadziei, że zainspirują do osobistej mo-
dlitwy i pozwolą wam dostrzegać obec-
ność Ducha Świętego w waszym życiu w 
tym niezwykłym czasie. 
 

Pierwszą refleksją na ten temat dzieli się 
o. Patrick Mulemi z Lusaki w Zambii. 

 
Jest 13 marca 2013 roku, jestem pro-
boszczem parafii w Matero, rozległej, 
biednej dzielnicy Lusaki, w stolicy Za-
mbii. Ponad 10 tysięcy kilometrów dalej, 
w Rzymie, kardynałowie odbywają en-
klawę. 
 
Właśnie odprawiłem wieczorną mszę i 
rozmawiałem z parafianami, którzy wy-
chodzili z kościoła. Nagle ktoś zawołał: 
„Mamy nowego papieża!”. Pędzę do 
prezbiterium, włączam telewizor i… „On 
jest jezuitą!”. Jezuitą? Co to oznacza dla 
Kościoła i dla Towarzystwa Jezusowe-
go? Nie spodziewałem się tego. 
 
Wybrał imię Franciszek, ogłoszono. 
Moja pierwsza myśl: „Biedaczyna z 
Asyżu”. I mam rację. Może dlatego, że 
mieszkam i pracuję w biednej dzielnicy. 
Następnego dnia, po tym jak po raz 
pierwszy wymieniłem w kanonie „nasze-
go papieża Franciszka”, po Mszy pode-
szła do mnie starsza kobieta i uśmiecha-
jąc się powiedziała: „On jest też moim 
papieżem”. Wówczas wiedziałem, że 
Duch Święty przemówił. 
 
Później wielokrotnie spotykałem papieża 
Franciszka, gdy pracowałem w Rzymie. 

Jezuita o franciszkańskim imieniu, w 
dominikańskim habicie. Papież dla każ-
dego. Dar Boga dla Kościoła. Jest pa-
pieżem, którego Kościół bardzo teraz 
potrzebuje. 

  
Martin Ngo SJ z Zachodniej Prowincji 

Stanów Zjednoczonych. 
 
Cofając się wstecz – latem 2019 roku 
odbywałem staż w biurze komunikacji w 
jezuickiej Kurii w Rzymie. Pewnego 
popołudnia rozeszła się wieść o tym, że 
będzie miała miejsce mało spektakular-
na wizyta papieska. Nie trzeba dodawać, 
że wszystko co papieskie jest mało 
spektakularne. W krótkim czasie ja i mój 
jezuicki opiekun wakacyjnego stażu, 
uzbroiliśmy się w lustrzanki cyfrowe, 
oczekując, aż nasz brat jezuita, który 
stał się globalnym przywódcą Kościoła, 
przybędzie do wspólnotowego miejsca 
spotkań, aby odbyć dwugodzinną wizytę. 
Byłem cały podekscytowany. Wreszcie 
papież Franciszek przybywa. Wyłania 
się z samochodu ochrony – pstryk, 
pstryk, pstryk – i przerywamy fotografo-
wanie. Ojciec Święty patrzy bezpośred-
nio na nas i kieruje się w naszą stronę. 
Spoglądam na mojego przełożonego 
jakbym go pytał: „Co robimy?!”. Normal-
nie „pozdrów go”!. To takie proste. Z 
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łagodnym spojrzeniem i ciepłym uśmie-
chem doskonale pasującym do serdecz-
nego uścisku dłoni, przywitał wszystkich 
zgromadzonych. Z czułością spojrzał na 
każdego. Brała się ona z głęboko zasia-
nego w sercu współodczuwania z innymi 
i ze światem, w którym żyjemy. 
 
Papież Franciszek, człowiek skoncen-
trowany na trosce o stworzenie, służący 
zmarginalizowanym i bezbronnym, wy-
powiadał się przeciwko niesprawiedliwo-
ści ekologicznej, ubóstwu, nierówności i 
dyskryminacji oraz wzywał ludzi do odło-
żenia na bok różnic oraz do podjęcia 
współpracy dla dobra wspólnego. Oczy-
wiście, mam świadomość jakie przeko-
nania panują na temat niektórych kwestii 
– rola kobiet w Kościele, społeczność 
LGBTQ. Mimo to żyję nadzieją, że nasz 
przywódca będzie wciąż angażował się 
w tworzeniu przestrzeni do dialogu i 
pojednania, mimo że nasz Kościół jest 
niedoskonały. 
 
Dziękuję Ci, papieżu Franciszku, za 
podtrzymywanie sztandaru Chrystusa, 
tak jak zostałeś do tego powołany. Bę-
dziemy się za Ciebie modlić, o co prosi-

łeś nas z balkonu przy Placu Świętego 
Piotra w swoim pierwszym dniu rozpo-
czynającej się twojej pracy. 
 

Rob Rizzo SJ z Prowincji Euro-
Śródziemnomorskiej studiujący obecnie 

teologię na Filipinach. 
 
Papież Franciszek i ja dzielimy szcze-
gólną datę. W środę rano dnia 13 marca 
2013 roku spotkałem się z jezuitą odpo-
wiedzialnym za powołania w mojej okoli-
cy i poprosiłem o wstąpienie do zakonu. 
Od tamtej pory jego papieski pontyfikat 
towarzyszy mojej zakonnej formacji. 
 
Choć nigdy go nie spotkałem, czuję, że 
jest mi bliski oraz że mógłby mnie zro-
zumieć – i wielu ludzi ma takie odczucia. 
To jeden z jego charyzmatów, który 
cenię. Sprawia, że ludzie czują się blisko 
Boga i że Bóg jest bliski. Jego pontyfikat 
jest pełen anegdot, takich jak ta, kiedy 
zadzwonił do kiosku prasowego w Bue-
nos Aires, aby anulować swoją prenu-
meratę, kiedy został papieżem. Albo 
kiedy powiedział dziecku o imieniu Ema-
nuele, że jego niewierzący ojciec jest 

kochany przez Boga. Bądź ten ikoniczny 
obraz, na którym jest sam z powodu 
pandemii Covid, udzielając błogosła-
wieństwa Urbi et Orbi w marcu 2020 
roku. 
 
Papież Franciszek inspiruje mnie swoją 
odwagą w stawianiu czoła kwestiom, 
które mogą wydawać się kontrowersyjne 
i które – jak mi się zdawało – były wcze-
śniej dla Kościoła tematem tabu. Nasze 
zaniedbania w przypadkach nadużyć ze 
strony duchownych; nasze trudności ze 
zrozumieniem i przyjęciem osób 
LGBTQ+. Dla osób z mojego pokolenia 
są to kwestie, których nie można za-
mieść pod dywan. To było wzruszające, 
gdy papież zaczął się do nich odnosić. 
 
Papież nie tylko pozwala sobie na oka-
zanie swojego człowieczeństwa, ale 
wręcz je eksponuje, ponieważ poprzez 
jego człowieczeństwo możemy zobaczyć 
poruszającego się i działającego Ducha. 
Przypomina mi to cytat ze św. Ireneu-
sza: „Chwałą Boga jest człowiek w pełni 
żywy”.                          Za: www.jezuici.pl 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KARD. RANIERO CANTALAMESSA OFMCap: JEZUS 
MA BYĆ W CENTRUM KOŚCIOŁA, A NIE W TLE 
 
Zsekularyzowany świat robi wszystko co w jego mocy, aby 
ilekroć jest mowa o Kościele, imię Jezusa było przemilczane 
czy spychane na dalszy plan. I niestety tak rzeczywiście się 
dzieje. My natomiast musimy robić wszystko, aby było ono 
obecne – mówił kard. Cantalamessa w drugim kazaniu wieko-
postnym dla Papieża i Kurii. Podkreślił, że nie chodzi tu o to, by 
Kościół ukrywał się za osobą Jezusa, ale by wiedział, że to On 
jest jego siłą i życiem. 
 
Swe rozważanie papieski kaznodzieja poświęcił ewangelizacji. 
Podkreślił, że będzie ona skuteczna tylko wtedy, gdy będziemy 
świadomi, że istotą chrześcijańskiego przepowiadania jest 
Jezus. Dlatego dzisiejszy Kościół, poraniony i często skom-
promitowany w oczach świata, musi wyjść na nowo od osoby 
Chrystusa, który nie może stanowić tylko tła dla naszej działal-
ności, lecz być w centrum. Wszelka ewangelizacja musi pro-
wadzić do osobistego spotkania ze Zbawicielem 
 
Ewangelizować to prowadzić do spotkania z Jezusem 
 
„Spróbujmy zrozumieć, na czym polega to słynne osobiste 
spotkanie z Chrystusem. Jest to niczym spotkanie z człowie-
kiem na żywo, po tym jak znało się go przez lata tylko na foto-
grafii. Można znać książki o Jezusie, doktryny, herezje o Jezu-
sie, koncepcje o Jezusie, ale nie znać Go żywego i obecnego. 
Nalegam zwłaszcza na te dwa przymiotniki: Jezus zmartwych-
wstały i żyjący oraz Jezus obecny! Dla wielu, nawet ochrzczo-
nych i wierzących, Jezus jest postacią z przeszłości, a nie żywą 
osobą w teraźniejszości. Aby zrozumieć tę różnicę pomyślmy o 

przemianie, jaka zachodzi w kimś, kto się zakochał. Można 
wiedzieć wszystko o jakiejś kobiecie czy mężczyźnie: jak się 
nazywa, ile ma lat, jakie studia odbył, do jakiej rodziny należy…  
 

 
 
Aż pewnego dnia pojawia się iskra i zakochanie. Wszystko się 
zmienia. (…) Co zrobić, aby ta iskra zapłonęła w innych wzglę-
dem osoby Jezusa? Nie zapłonie ona w tych, którzy słyszą 
przesłanie Ewangelii, jeśli nie zapali się ona najpierw w tych, 
którzy ją głoszą. Były i są wyjątki; słowo Boże ma własną moc i 
może działać, czasami, nawet gdy wypowiadają je ci, którzy 
nim nie żyją; ale to są wyjątki. (…) W większości przypadków, 
które znam z mojego życia, odkrycie Chrystusa było spowodo-
wane spotkaniem z kimś, kto już doświadczył tej łaski, uczest-
nictwem w spotkaniu, wysłuchaniem świadectwa, doświadcze-
niem Bożej obecności w czasie wielkiego cierpienia, a także – 
nie mogę tego przemilczeć, bo zdarzyło się to również mnie – 
otrzymaniem tzw. chrztu w Duchu Św.“ 

Za: www.vaticannews.va 
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PROWINCJAŁOWIE REDEMPTORYSTÓW 

NA SPOTKANIU W RZYMIE 
 

Trzydziestu przełożonych wyższych 
naszego zgromadzenia, w tym także o. 
Dariusz Paszyński CSsR, przełożony 
Prowincji Warszawskiej, uczestniczyło w 
tygodniowym spotkaniu formacyjnym dla 
grupy j. angielskiego zorganizowanym 
przez Zarząd Generalny w Rzymie. 
 
Rozpoczęło się w miniony poniedziałek, 
6 marca 2023 r., Eucharystią w sanktua-
rium Matki Bożej Nieustającej Pomocy i 
trwało przez kolejne cztery dni, podczas 
których uczestnikom przedstawiono 
zagadnienia związane z ich posługą 
przełożeńską oraz współpracą z Radą 
Generalną. 
O. Generał Rogerio Gomes i radni gene-
ralni przedstawili wizję na najbliższe 
sześciolecie oraz różne zagadnienia 

związane z ich odpowiedzialnością. i byli 
dostępni do dyskusji i rozmów indywidu-
alnych.  
 

 
 
Uczestnicy poznali centralne instytucje 
naszego Zgromadzenia. Zostali wpro-
wadzeni w kwestie administracyjne, 
procedury kanoniczne, ubezpieczenia i 
administrację finansową oraz dyskuto-
wali o aktualnych problemach i wyzwa-
niach przełożeństwa. Na zakończenie 

spotkania przełożonym wyższym został 
przedstawiony dokument końcowy XXVI 
Kapituły Generalnej. 
 
Oprócz sesji formacyjnych bardzo waż-
nym elementem spotkania była codzien-
na celebracja Eucharystii i braterskie 
dzielenie się przy różnych okazjach w 
grupie uczestników oraz w całej między-
narodowej wspólnocie redemptorystów 
św. Alfonsa i Collegio Maggiore w Rzy-
mie. 
 
W sobotę, w ostatnim dniu spotkania, 
przełożeni pielgrzymowali do Pagani, 
aby modlić się przy grobie św. Alfonsa 
de Liguori i przez jego wstawiennictwo 
powierzyć Najświętszemu Odkupicielowi 
swoją posługę w Zgromadzeniu.  

Za: www.redemptor.pl  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

OBLACI W LICZBACH W 2023 ROKU 
 
Generalna Służba Informacyjna w Rzymie podała najnowsze 
statystyki dotyczące Zgromadzenia. Zestawienie przygotowy-
wane jest w oparciu o dane, które spływają do służb general-
nych z różnych jurysdykcji: prowincji, delegatur i misji. 
 
Ilość oblatów na świecie 
 
Na całym świecie posługuje blisko 3 500 misjonarzy oblatów. 
Liczba ta nieznacznie spadła w porównaniu z zeszłym rokiem. 
Najliczniejszym regionem Zgromadzenia jest Afryka-
Madagaskar z niewielkim wzrostem zakonników. Następnie 
plasuje się Azja-Oceania oraz Europa. Oczywiście w ogólnej 
licznie oblatów ujęto także misjonarzy, którzy przyjęli święcenia 
episkopatu, a którzy prawnie nie należą do Instytutu. 
 

Trzeba zauważyć, że liczba święceń prezbiteratu spadła w 
porównaniu z poprzednim rokiem, ale w zestawieniu z wcze-
śniejszymi latami, wciąż pozostaje wysoka. Coraz częściej też 
zgłaszają się kandydaci na oblatów-braci zakonnych. 
 
W 2022 roku zmarło 97 oblatów (84 oblatów-ojców, 12 oblatów-
braci i 1 scholastyk). W 2021 roku Zgromadzenie opuściło 49 
oblatów. 47 z nich byli to scholastycy na ślubach czasowych, z 
których 44 rozeznało, że nie jest to droga ich powołania i ode-
szli po wygaśnięciu profesji czasowej. W grupie odejść jest 
dwóch oblatów-ojców. Jeden z nich przeszedł do diecezji, drugi 
został zlaicyzowany przez Stolicę Apostolską. 
 
Statystyka poszczególnych regionów Zgromadzenia oparta jest 
o faktyczny stan przebywania oblata na danym terenie, a nie 
jego przynależności do danej prowincji, delegatury i misji. Jeśli 
chodzi o zakonników pochodzących z Polski, wielu z nich pra-
cuje w różnych jurysdykcjach Zgromadzenia. Kolorem żółtym 
zaznaczono Polską Prowincję oraz podległe jej jurysdykcje. 

Więcej na: www.oblaci.pl   
 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ZAKONNICA SEKRETARZEM 
KONFERENCJI EPISKOPATU SŁOWENII 
 
Po raz pierwszy funkcja sekretarza ge-
neralnego Konferencji Biskupów Słowe-
nii została powierzona kobiecie. Sale-

zjanka Marija (Mojca) Šimenc będzie 
następczynią ks. Tadeja Strehoveca. Jej 
pięcioletnia kadencja rozpocznie się 17 
marca. 
 
Obecnie s. Šimenc jest przełożoną pro-
wincji sióstr salezjanek dla Słowenii i 

Chorwacji. Po studiach w Lublanie, pod 
koniec lat 90., pracowała w Nuncjaturze 
Apostolskiej w Słowenii. W późniejszych 
latach zakonnica była m.in. wykładowcą 
na kursach katechetycznych i duszpa-
sterskich w Lublanie. W 2019 roku obro-
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niła doktorat na Papieskim Uniwersyte-
cie Salezjańskim w Rzymie. 
 
Komentując wybór nowej sekretarz 
generalnej przewodniczący konferencji 
biskupów Andrej Saje powiedział, że jej 
zgromadzenie ma duże doświadczenie 
w gremiach kierowniczych kościelnych 
oraz w mediach. Ponadto s. Saje mówi 
biegle po włosku, co jest ważne dla 
kościelnej współpracy międzynarodowej. 
Włączenie zakonnic oraz świeckich w 
prace konferencji biskupów jest też „w 
duchu trwającego na całym świecie 
procesu synodalnego”, podkreślił biskup 
diecezji Novo Mesto. 
 

 
 
„Papież Franciszek od wielu lat promuje 
włączenie kobiet do różnych urzędów w 
Kościele, które niekoniecznie muszą być 
sprawowane przez księdza” – powie-
działa w rozmowie z gazetą „Slovenske 
Novice” desygnowana sekretarz gene-

ralna konferencji biskupów. Jej zdaniem 
kobiety mogłyby wnieść swoją wiedzę i 
doświadczenie. „Myślę, że biskupi po-
słuchali papieża i wprowadzili w życie to, 
co on zaleca”, stwierdziła s. Šimenc. 
 
Słoweńska zakonnica nie jest pierwszą 
kobietą na stanowisku sekretarz gene-
ralnej konferencji biskupów. W Europie 
funkcję tę w episkopacie katolickim 
Niemiec pełni od 2021 roku teolożka 
Beate Gilles, natomiast już od 2009 roku 
sekretarz generalną Skandynawskiej 
Konferencji Biskupów jest siostra Anna 
Mirijam Kaschner.           Za: KAI  

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

GENERAŁ CHRYSTUSOWCÓW WIZYTUJE 
WSPÓLNOTY ZGROMADZENIA W AUSTRALII 
 

Po spotkaniach ze Współbraćmi i parafianami w Maray-
ong oraz udziale w uroczystościach jubileuszowych w Bowen 
Hills w poniedziałek 20 lutego 2023 r. ks. Krzysztof Olejnik 
SChr, nasz przełożony generalny wraz z towarzyszącym mu 
ks. Tadeuszem Przybylakiem SChr, przełożonym prowincjal-
nym odwiedzili siostry misjonarki pomagające w duszpaster-
stwie w Brisbane.  
 

 
 
Obecna była również Matka Ewa Kaczmarek MChR, przełożo-
na generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla 
dla Polonii Zagranicznej, która również przeprowadza wizytację 
w Australii, docierając do miejsc posługi sióstr. Ks. Generał 
przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilię. Wspólne brat-
nio-siostrzane spotkanie zakończył obiad w domu sióstr. Na-
stępnego dnia, we wtorek 21 lutego ks. Generał i ks. Prowincjał 
udali się na spotkanie z abpem Markiem Coleridge, arcybisku-
pem Brisbane w jego rezydencji. Omawiano sprawy Polonii w 
Brisbane, a pasterz archidiecezji wyraził wdzięczność za prace 
chrystusowców w lokalnej parafii. Dopełnieniem wizytacji we 
wspólnocie parafialnej z przedmieść Brisbane było spotkanie z 
Radą Parafialną. 

 
Wraz z początkiem okresu paschalnego przygotowania wizyta-
cja przeniosła się (a raczej powróciła) na przedmieścia Sydney. 
Przełożony Generalny spotkał się z chrystusowcami – miesz-
kańcami domu zakonnego w Miller, a także wspomógł ich 
duszpastersko w środę popielcową i pierwszą wielkopostną 
niedzielę: w środę popielcową 22 lutego 2023 r. pomagał ks. 
Antoniemu Dudkowi SChr w Cabramatta, w niedzielę 26 lutego 
w Fairfield (u ks. Dudka), w Ashfield u ks. Tomasza Nowaka 
SChr i w Liverpool u ks. Edmunda Budziłowicza SChr. Na tę 
duszpasterską pomoc składało się przewodniczenie Mszom 
Świętym, homilie oraz spotkania ze wspólnotami polonijnym. W 
pierwszych dniach Wielkiego Postu znalazł się czas, by odwie-
dzić chrystusowców, którzy swoją ziemską pielgrzymkę zakoń-
czyli na duszpasterskim posterunku w dalekiej Australii, i spo-
czywają na cmentarzu w Pinegrove.  
 
W tygodniu na przełomie lutego i marca ks. Generał odwiedził 
Newcastle, gdzie od kilku miesięcy posługuje po długoletnim 
pobycie w południowej Afryce ks. Bogdan Wilkaniec SChr, 
Wollongong – miejsce posługi ks. Jerzego Słowińskiego SChr 
oraz stolicę kraju Canberrę. Tu, poza braterskim spotkaniem ze 
Współbratem, ekonomem prowincjalnym ks. Przemysławem S. 
Karasiukiem SChr, spotkał się również z abpem Christopherem 
Prowse, arcybiskupem Canberry oraz personelem dyploma-
tycznym polskiej ambasady. 
 
W pierwszą marcową niedzielę natomiast ks. Olejnik udał się 
na Tasmanię do Hobart, gdzie duszpasterzuje ks. Józef Migacz 
SChr. Poza rozmową ze Współbratem ks. Generał zaangażo-
wał się w niedzielne obowiązki duszpasterskie, celebrując 
Mszę Świętą z homilią oraz spotykając się z radą parafialną i 
tamtejszą wspólnotą polonijną. 
 

*    *    * 
Po wizytacji ks. Generała kronikarz z naszej parafii na przed-
mieściach Brisbane zanotował, że wraz z początkiem Wielkie-
go Postu odbyły się tam ćwiczenia rekolekcyjne, które popro-
wadził o. Artur Fredo OFMCap z lubelskiej wspólnoty kapucy-
nów. Natomiast w pierwszy piątek marca do kościoła Matki 
Bożej Zwycięstw zostały uroczyście wprowadzone relikwie bł. 
Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona polskiego har-
cerstwa.                                               Za: www.chrystusowcy.pl 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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LIST WIZYTATORA MISJONARZY 

O MISJI W BENINIE 
 

W dniach od 14 do 21 lutego br. z ks. 
Krzysztofem Wałaszkiem CM i ks. Da-
riuszem Błaszczykiem CM odwiedziliśmy 
naszą misję w Biro w Beninie. Benin jest 
stosunkowo małym państwem afrykań-
skim, położonym w Afryce Zachodniej 
nad Zatoką Gwinejską. Ogólna popula-
cja kraju to około 11 mln ludności. Stoli-
cą konstytucyjną jest miasto Porto Novo 
(260 tys.), ale największym ośrodkiem 
miejskim i zarazem siedzibą władz jest 
Kotonu (700 tys. mieszkańców). Nasza 
misja znajduje się w miejscowości Biro w 
północno-wschodniej części kraju w 
departamencie Borgou, którego stolicą 
jest Parakou (250 tys. mieszkańców). 
Misja, oddalona od Parakou około 80 
km, jest usytuowana pomiędzy miastami 
N’Dali (25 tys.) i Nikki (66 tys.). W sumie 
odległość pomiędzy Kotonu a Biro to 
około 500 km, czyli 7-8 godzin jazdy 
samochodem. 
 
W Beninie spotkamy zróżnicowany kli-
mat. Południe to typowa strefa tropikal-
na, z wysokimi temperaturami i bardzo 
dużą wilgotnością. Natomiast w północ-
nej części kraju dominuje klimat pozo-
stający pod wpływem Sahary, z wysoki-
mi temperaturami i suchym powietrzem. 
W konsekwencji na naszej misji znacz-
nie lepiej znosi się upały, niż w połu-
dniowej części kraju. Odpowiednio do 
klimatu rozwija się również roślinność: 
na południu to głównie palmy i namorzy-
ny; na północy – sawanna z akacjami i 
baobabami. 
 

Choć według ONZ Benin należy do 
najbiedniejszych krajów na świecie, 
Benińczycy jakoś sobie radzą i nie wy-
daje się, by na skalę masową cierpieli z 
głodu. W przeważającej części utrzymu-
ją się z rolnictwa, uprawiając kukurydzę, 
maniok, pochrzyn (ignam), fasolę, palmy 
i bawełnę. Na północy rozwija się rów-
nież pasterstwo, głównie owiec, kóz i 
krów. Niewielki procent gospodarki Be-
ninu stanowi przemysł wydobywczy 
(wapień, fosforyty, rudy chromu i żela-
za), cementowy, włókienniczy i spożyw-
czy. 
 
Ewangelizacja Beninu rozpoczęła się w 
1861 r. wraz z przybyciem z Europy 
dwóch misjonarzy ze Stowarzyszenia 
Misji Afrykańskich. W 1883 r. papież 
Leon XIII ustanowił prefekturę apostol-
ską Dahomeju (nieistniejące państwo na 
terenie dzisiejszego Beninu), a w 1901 r. 
mianował pierwszego biskupa dla tego 
kraju, pochodzącego z Francji. Pierwszy 
rodzimy kapłan przyjął święcenia w 1928 
r., a pierwszym rodzimym biskupem 

został w 1956 r. ks. Bernardin Gantin, 
arcybiskup metropolita Kotonu w latach 
1960-1971, późniejszy kardynał-prefekt 
watykańskiej Kongregacji ds. Biskupów i 
dziekan Kolegium Kardynalskiego. Po 
160 latach ewangelizacji katolicy stano-
wią jedną trzecią populacji kraju. W 
Beninie żyją również protestanci i mu-
zułmanie (po niemal 25 proc. ludności), 
zaś 18 proc. Benińczyków wciąż wyzna-
je tradycyjne religie plemienne. 
 
Nasza misja w Biro znajduje się na tere-
nie diecezji N’Dali, która została erygo-
wana w 1999 r. Według danych staty-
stycznych, populacja diecezji to ponad 
750 tys. ludności, z czego katolicy sta-
nowią niespełna 6 proc. (43 tys.). W 
diecezji istnieje 14 parafii, w których 
pracuje 7 księży diecezjalnych, 14 księ-
ży zakonnych i 50 sióstr z różnych 
zgromadzeń. 
 

 
 

Centrum naszej misji to kościół parafial-
ny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela 
w Biro. Ponadto do misji należy 15 stacji 
z kaplicami w wioskach wokół Biro (naj-
dalsza wioska oddalona jest o 30 km). 
Praca duszpasterska to przede wszyst-
kim tzw. pierwsza ewangelizacja, czyli 
przygotowanie wiernych do chrzu, w 
czym duszpasterzom pomagają świeccy 
katechiści. Tylko w ostatnim roku chrzest 
przyjęło 111 osób dorosłych. 
 

Polscy misjonarze przybyli do Biro w 
2012 r. Byli to kolejno: ks. Stanisław 
Deszcz CM (proboszcz parafii, 2012-
2021), ks. Rafał Brukarczyk CM (2012-
2016), ks. Jarosław Lawrenz CM (2013-
2015). Obecnie w Biro pracują ks. Jakub 
Hiler CM (od 2015; proboszcz od 2021) i 
ks. Paweł Jakób CM (od 2017). Mamy 
nadzieję, że wkrótce dołączą do nich 
kolejni. Oprócz codziennej pracy ewan-
gelizacyjnej, dzięki wysiłkom naszych 
konfratrów na przestrzeni ostatnich 10 
lat powstały w Biro: biblioteka, internat 
dla chłopców, przedszkole i szkoła pod-
stawowa, a przede wszystkim nowy 
kościół parafialny i 5 nowych kaplic 
stacyjnych. Gorliwa posługa polskich 
misjonarzy zaowocowała także nowymi 
powołaniami do Zgromadzenia. Obecnie 
w Kamerunie studiuje filozofię 4 klery-
ków, a kolejnych 3 przygotowuje się do 
dalszej formacji w postulacie w Biro. 

Podczas naszej wizyty w Beninie mieli-
śmy okazję spotkać się z konfratrami i 
kandydatami do Zgromadzenia, odwie-
dziliśmy siostry ze Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej od Cudownego Medalika, 
pracujące na naszej misji, uczestniczyli-
śmy w liturgiach w kościele parafialnym i 
kaplicach stacyjnych, zwiedziliśmy no-
wowybudowaną szkołę i internat, wzięli-
śmy udział w diecezjalnej pielgrzymce 
dzieci do sanktuarium maryjnego w 
Bembereke (w spotkaniu uczestniczyło 
ponad 2 tys. dzieci).  Spotkaliśmy się 
również z ks. biskupem Martinem Adjou, 
miejscowym ordynariuszem, z którym 
rozmawialiśmy o przyszłości naszej 
pracy na terenie dieceji N’Dali. Ks. Bi-
skup jest bardzo wdzięczny polskim 
misjonarzom za ich gorliwość i trud. 
Wielokrotnie podkreślał, że misja w Biro 
należy do najlepszych ośrodków dusz-
pasterskich na terenie diecezji. Z wielkim 
entuzjazmem odniósł się do planów 
utworzenia domu kanonicznego naszego 
Zgromadzenia w Biro i do budowy Cen-
trum Misyjno-Formacyjnego. Bardzo 
byśmy chcieli, by powstało ono jako 
wotum wdzięczności naszej Prowincji za 
400 lat istnienia Zgromadzenia. 
 

Szczególnym wyzwaniem dla naszej 
misji w Biro jest kwestia formacji kandy-
datów do Zgromadzenia. Obecnie wysy-
łamy ich na studia do Kamerunu, ale 
chcielibyśmy, by cała ich formacja od-
bywała się w Beninie, pod okiem pol-
skich formatorów. Także ks. biskup 
Adjou wyraził nadzieję, że w krótkim 
czasie w Biro powstanie seminarium, w 
którym mogliby formować się także 
przyszli kapłani diecezjalni. Nasze plany, 
oczekiwania i nadzieje składamy w ręce 
Bożej Opatrzności… Po zakończeniu 
niedzielnej Mszy św. w Biro spora grupa 
parafian spontanicznie przyszła, aby 
podziękować nam za posługę polskich 
misjonarzy. Pytali też o księży, którzy 
wcześniej pracowali w ich parafii: gdzie 
pracują, czy są zdrowi, czy o nich pa-
miętają; a także, czy ktoś nowy do nich 
przybędzie. Widzieliśmy w ich oczach 
autentyczną wdzięczność i radość, że 
misjonarze są z nimi. 
 
My także pragniemy wyrazić słowa 
uznania i podziękowania dla naszych 
Konfratrów pracujących w Beninie. Dzię-
kujemy za Waszą gorliwość i oddanie 
dziełu ewangelizacji. Dziękujemy także 
za bardzo serdeczne przyjęcie nas na 
misji. 
 
Księże Jakubie i Księże Pawle, niech 
Pan Bóg błogosławi Wam i całej Wspól-
nocie, której służycie! Niech Pan Bóg 
błogosławi także tym, którzy Was wspie-
rają duchowo i materialnie! 

Paweł Holc CM, wizytator 
Za: www.misjonarze.pl 
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GRECJA: ZŁOTY ALEXANDER DLA FILMU O NOWICJACIE JEZUITÓW 
 

W 25. Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Salonikach w Gre-
cji, nagrodę Złotego Aleksandra (Golden Alexaner – Dimitris 
Eipides) zdobył film Dominiki Montean-Pańków „The Voice” 
(Głos). Festiwal zakończył się 12 marca tego roku, a nagrodzie, 
jaką otrzymał film o jezuickich nowicjuszach z Gdyni towarzy-
szy nagroda pieniężna w kwocie 10 000 euro. 
  
„Uzasadnienie komisji: 
 
Poprzez historie młodych mężczyzn, którzy pragną wstąpić do 
zakonu, filmowiec Dominika Montean-Pańków wnika w we-
wnętrzne uwarunkowania człowieka dążącego do znalezienia 
swojego miejsca w świecie. Wielowarstwowe zdjęcia pozwalają 
uchwycić pozornie nużące chwile codziennych rytuałów, a 
także wyzwania, jakie niosą ze sobą życiowe wybory. To spoj-
rzenie na zwykle niewidzialny dla świata los nowicjuszów w 
zakonie jezuitów, zgłębia uniwersalne pytania dotyczące wiary i 

tożsamości z przenikliwym, introspekcyjnym podejściem, sub-
telnym humorem i delikatną wrażliwością. 
 

 
 
Gratulujemy!                                                   Za: www.jezuici.pl  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Zapowiedzi wydarzeń 
 
 
 

 

 

KURS „WOLONTARIAT W KOŚCIELNYCH 
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH” 

 
Na Wydziale Prawa Kanonicznego Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie trwa do dnia 17 
marca 2023 r. rekrutacja na kurs do-
kształcający „Wolontariat w kościelnych 
jednostkach organizacyjnych”. 
 
Celem kursu jest pogłębienie zagadnień 
prawnych dotyczących funkcjonowania 
wolontariatu w kościelnych jednostkach 
organizacyjnych, w zakresie problema-
tyki relacji prawa polskiego i kanonicz-
nego oraz przygotowanie do wykonywa-
nia czynności w ramach posługi wolonta-
riatu lub jej koordynowania. 

 

 
 
Kurs może podjąć każdy pełnoletni zain-
teresowany problematyką wolontariatu. 
Kurs jest przeznaczony dla szerokiego 
grona osób, których dotyczy przedmio-
towe zagadnienie w aspekcie formalnym 
lub materialnym, jak również pracowni-
ków lub wolontariuszy kościelnych jed-
nostek organizacyjnych, ich liderów oraz 
koordynatorów. 

 
Zajęcia poprowadzą specjaliści z zakre-
su prawa polskiego i kanonicznego z 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie. Kurs będzie 
prowadzony w trakcie jednego semestru 
i łącznie obejmuje 48 godz. Zajęcia 
odbywają się w piątki od godz. 16.00 do 
20:00, w soboty od godz. 8.00 do 16.00; 
cześć zajęć odbędzie się w formie zdal-
nej na platformie MS TEAMS. Opłata za 
kurs wynosi 1200 zł. Absolwenci otrzy-
mają zaświadczenie ukończenia kursu. 
 
Szczegółowe informacje można uzy-
skać w formie elektronicznej  prawo-
kan@uksw.edu.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Witryna Tygodnia 
 
 
 

 

 

„DZIEDZICTWO PAPIEŻA FRANCISZKA” – NOWA KSIĄŻKA O. KIJASA 
 

 

Sercem pontyfikatu papieża Franciszka 
jest tytuł posynodalnej adhortacji apo-
stolskiej „Christus vivit” („Chrystus żyje”) 
– wskazuje o. Zdzisław Kijas, autor 
książki „Dziedzictwo papieża Franciszka. 
10 lat pontyfikatu”, będącej rozmową na 
temat papieskich dokumentów. 
 
W związku z przypadającą 13 marca X 
rocznicą wyboru kard. Jorge Mario Ber-
goglio na stolicę Świętego Piotra w pią-
tek w Warszawie odbyła się prezentacja 
książki "Dziedzictwo papieża Franciszka. 
10 lat pontyfikatu", będąca rozmową o. 
Piotra Koźlaka z o. prof. Zdzisławem 

Kijasem na temat dokumentów papie-
skich (3 encyklik, 5 adhortacji i 3 listów 
apostolskich). 
 
"Dokumenty te pozwalają odczytać cha-
rakter pontyfikatu papieża Franciszka" – 
powiedział zastępca dyrektora wydaw-
nictwa Homo Dei, redemptorysta o. 
Marek Kotyński. Zastrzegł, że nie jest to 
książka dogmatyczna, ale wywiad. 
 
"Dzięki takiej formie nie powtarza się tez 
znajdujących się w dokumentach papie-
ża, ale ukazuje się je w pewnym kontek-

ście, który po dziesięciu latach się trochę 
zmienia" – powiedział zakonnik. 
 
Rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak wska-
zał na trzy charakterystyczne rysy odda-
jące istotę pontyfikatu papieża Francisz-
ka. Pierwszym jest podkreślenie Kościo-
ła ubogiego i miłosiernego, pomagają-
cego. Wyrazem tego są pierwsze homi-
lie papieskie, w których Ojciec Święty 
koncentruje się na osobach ubogich, z 
marginesu społecznego, uchodźcach. 
(...) Wyrazem tego jest np. dowartościo-
wanie urzędu jałmużnika papieskiego" – 
powiedział jezuita. 
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Jako drugi rys pontyfikatu ks. Gęsiak 
wskazał troskę o naturę. "Franciszek 
chce powiedzieć, że nie może być mowy 
o miłości braterskiej, o miłości Kościoła, 
jeśli nie będziemy dbali o to, co od Boga 
dostaliśmy w posiadanie. Człowiek do-
stał ziemię nie po to, żeby ją zniszczyć, 
ale czyniąc sobie poddaną – winien ją 
chronić. Uwieńczeniem wołanie o ochro-
nę stworzenia jest druga encyklika pa-
pieża +Laudato si'+ zaprezentowana 18 
czerwca 2015 w Watykanie" – powie-
dział ks. Gęsiak. 
 
Zwrócił uwagę, że "Franciszek bardzo 
często podkreśla także swój sprzeciw 
wobec przemocy, nawołując do pokoju". 
"Ten jego trochę idealistyczny świat 
pokoju bardzo jasno widać w encyklice 
+Fratelli tutti+, podpisanej 3 październi-
ka 2020 r. w Asyżu" – powiedział jezuita. 
Przyznał, że wizja rysowana przez pa-
pieża jest trudna do zrealizowania ze 
względu na istniejące w świecie grupy 
interesu. 

 
 
W ocenie autora książki o. Zdzisława 
Kijasa osią, wokół której koncentrują się 

wszystkie dokumenty wydane przez 
papieża, sercem jego pontyfikatu jest 
tytuł posynodalnej adhortacji apostolskiej 
"Christus vivit" (Chrystus żyje) podsu-
mowującej XV Zwyczajne Zgromadzenie 
Ogólnego Synodu Biskupów, obradujące 
od 3 do 28 października 2018 r. w Waty-
kanie na temat: "Młodzi, wiara i roze-
znawanie powołania". 
 
Na pytanie, który z dokumentów wyda-
nych przez Franciszka można uznać za 
programowy, zakonnik wskazał adhorta-
cję apostolską "Evangelii gaudium", 
ogłoszoną 24 listopada 2013 r. Chrono-
logicznie był to drugi dokument wydany 
przez papieża. 
 
Książka "Dziedzictwo papieża Francisz-
ka. 10 lat pontyfikatu" ukazała się nakła-
dem wydawnictwa Bratni Zew i Homo 
Dei.(PAP) Magdalena Gronek 

Za: www.dzieje.pl    
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Odeszli do Pana 

 
 

 

ŚP. O. ANTONI KRĄP SJ (1934 – 2023) 
 

 
Antoni Krąp SJ urodził się 2 maja 1934 
r. w Reniowie k. Tarnopola. 
 
Po ukończeniu Technikum Kolejowego 
w Gliwicach i wieloletniej pracy 2 wrze-
śnia 1969 r. wstąpił do Towarzystwa 
Jezusowego, rozpoczynając życie za-
konne w Starej Wsi, a po dwuletnim 
nowicjacie złożył pierwsze śluby 8 wrze-
śnia 1971 r. w Starej Wsi, które przyjął 
o. Kazimierz Kucharski SJ, Magister 
Nowicjatu. 
 
Studiował filozofię w Krakowie (1971-
74), a potem teologię w Warszawie na 
Bobolanum (1974-78). 
 
Święcenia prezbiteratu otrzymał 30 lipca 
1977 r. w Warszawie z rąk ks. Biskupa 
Jerzego Modzelewskiego. Trzecią pro-
bację odbył w Krakowie pod kierunkiem 
o. Mieczysława Bednarza SJ (1982-83). 
Ostatnie śluby złożył 22 kwietnia 1985 r. 
w Zakopanem, które przyjął o. Andrzej 
Koprowski SJ, Asystent Przełożonego 
Generalnego. 
 

 
 
Antoni Krąp SJ pierwszą pracę duszpa-
sterską po święceniach podjął jako ka-
pelan szpitalny w Krakowie mieszkając 
w Kolegium (1978-84). Następnie był 
kapelanem szpitalnym w Zakopanem 
(1984-86). Podobną posługę pełnił we 

Wrocławiu, będąc członkiem jezuickiej 
wspólnoty na Nankiera (1986-92). Jego 
kolejnym zadaniem była odpowiedzial-
ność za starowiejską willę (1992-94). 
Później skierowany został do Kolegium 
w Starej Wsi, gdzie był operariuszem i 
spowiednikiem Sióstr (1994-98). W 
latach 1998-2001 pełni posługę kapela-
na sióstr Salezjanek i Córek Bożej Miło-
ści w Jastrzębiu Zdroju. Następnie przez 
wiele lat pracował jako operariusz w 
Czechowicach-Dziedzicach (2001-
2018). Z przyczyn zdrowotnych ponow-
nie trafił do Starej Wsi w 2018 r., tam 
modlił się za Kościół i Towarzystwo 
Jezusowe. Zmarł w starowiejskim Kole-
gium 8 marca 2023 r. 
 
Antoni Krąp SJ był pełnym spokoju i 
dobroci kapłanem. Cenił sprawowanie 
sakramentów i rozmowy z ludźmi. 
 
Pogrzeb o. Antoniego Krąpa SJ odbył 
się w poniedziałek, 13 marca br. w Ba-
zylice Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi 
k. Brzozowa.               Za: www.jezuici.pl 

 
 

ŚP. BR. JÓZEF FALBA MSF (1940 – 2023) 
 

 
Śp. br. Józef Falba MSF urodził się 27 
października 1940 roku w Sadykierzu, 
powiat pułtuski, parafia Obryte, diecezja 
Płocka. Był synem Jana i Rozalii z domu 
Zajda. Rodzice prowadzili gospodar-
stwo. Miał czworo rodzeństwa, dwie 
siostry i dwóch braci. 
 
Ochrzczony został 11 listopada 1940 
roku. 
 
W wieku 7 lat zaczął uczęszczać do 
szkoły podstawowej. Najpierw na miej-
scu, a potem w Obrytem. Ukończył ją w 
1954 roku. Trzy lata wcześniej, 17 maja 
1951, roku został bierzmowany. 
 
Pracował na gospodarstwie rodziców. W 
październiku 1960 roku został na dwa 
lata powołany do służby wojskowej. 
Odbywał ją w wojskach ochrony pogra-
nicza w Świnoujściu. Potem rozpoczął 
pracę w Warszawie jako robotnik w 
przedsiębiorstwie hydro-geologicznym 
przy budowie studni głębinowych. 
 
W maju 1965 roku, w wieku 25 lat, po 
spotkaniu z ks. Tadeuszem Duszą MSF 
prowadzącym rekolekcje parafialne, 

złożył podanie o przyjęcie do Misjonarzy 
Świętej Rodziny chcąc zostać bratem 
zakonnym.  
 

 
 
W lipcu otrzymał pozytywną odpowiedź. 
We wrześniu rozpoczął postulat w Górce 
Klasztornej. Tam 18 marca 1966 roku, 
po 6 miesiącach, przywdział strój za-

konny i rozpoczął nowicjat. W Zgroma-
dzeniu jako imię zakonne zachował 
swoje imię chrzcielne Józef. W podaniu 
o przyjęcie do nowicjatu napisał, że 
pragnie żyć w Zgromadzeniu na zawsze. 
Pierwszą profesję zakonną złożył 19 
marca 1967 roku. Pozostał w domu 
zakonnym w Górce Klasztornej. Po 
czterech latach, z dniem 1 marca 1971, 
został przeniesiony do domu zakonnego 
w Kazimierzu Biskupim. W dekrecie ks. 
Prowincjał podkreślił jego „ducha gorli-
wości i zapału zakonnego”. Już w maju 
tamtego roku, będąc jeszcze profesem 
czasowym, otrzymał od przełożonych 
propozycję wyjazdu na misje, na którą 
odpowiedział pozytywnie. Miesiąc póź-
niej został przeniesiony do Bąblina, aby 
przygotowywać się do wyjazdu na Indo-
nezję wraz z 4 innymi współbraćmi m.in. 
z ks. Stanisławem Wrześniewskim MSF. 
W roku 1972, 19 marca, w Bąblinie, 
złożył profesję wieczystą. Krótko potem 
wyjechał z całą grupą do pracy misyjnej 
na Indonezji w prowincji Kalimantan. 
Wszyscy zostali formalnie przeniesieni 
do indonezyjskiej Prowincji Kalimantan. 
Już na miejscu nadal uczył się języka, 
którego nauczył się bardzo dobrze. W 
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sierpniu 1974 roku na Jawie rozpoczął 
roczny kurs rolniczo-ogrodniczy. Dzięki 
temu potem na Kalimantanie w Ampah 
mógł sam, razem ze współbratem z 
Holandii organizować kursy rolnicze dla 
młodych chłopaków oraz uczyć rolnictwa 
w zakonnej szkole zawodowej. Po po-
nad 8 latach, około roku 1981, został 
przeniesiony w pobliże ks. Wrześniew-
skiego po czym ponownie wrócił do 
Ampah. Współpracował z niemieckim 
współbratem ks. Józefem Mohr MSF i 
znowu prowadził kursy rolnictwa. Pro-
wadził także kurzą fermę i hodowlę 
trzody. Kiedy kapłan był nieobecny brat 
Józef pełnił posługę szafarza Komunii 
św. W Ampah pozostał już do końca 
pracy w Indonezji. Warunki życia były 
trudne. Brat Józef musiał utrzymywać 
się wyłącznie ze swojej pracy, jednak był 
pełen zadowolenia i po czasie z senty-
mentem wspominał czas życia i pracy w 
Indonezji. 
Razem z ks. Stanisławem Wrześniew-
skim powrócił do Polski w roku 2006, po 
34 latach pracy w Indonezji. Zamieszkał 
w Kazimierzu Biskupim i został ponow-
nie włączony do Prowincji Polskiej. Po 

powrocie do Polski musiał też starać się 
o ponowne przyznanie obywatelstwa, 
które formalnie utracił w roku 1988 w 
związku koniecznością przyjęcia wtedy 
obywatelstwa indonezyjskiego, aby móc 
nadal pracować tam jako misjonarz. Po 
długim oczekiwaniu w kwietniu 2009 
roku odzyskał polskie obywatelstwo. 
 
W Kazimierzu Biskupim nadal służył 
wspólnocie modlitwą oraz umiłowaną 
pracą w ogrodzie i przy kurach. W tym 
domu formacyjnym był dobrym przykła-
dem zakonnika i współbrata. Przeżył w 
nim jeszcze ponad 16 lat. 
Z czasem zaczęło brakować sił do pracy 
w ogrodzie, choć pragnienie pozostało 
do końca. 
 
Dnia 08 marca 2023, po powrocie ze 
szpitala, wcześniej zaopatrzony sakra-
mentami, umarł w nocy w klasztorze 
kazimierskim w wieku ponad 82 lat. 
 
Zostanie zapamiętany jako człowiek 
cichy i spokojny, jak o nim pisał już 1965 
roku ks. Proboszcz w opinii o kandyda-
cie. Współbrat powszechnie szanowany 

i lubiany za swoją pokorę, pracowitość, 
zamiłowanie do pracy na roli i hodowli, 
pobożność i dobroć. 
 
Dziękujemy Bogu za życie i powołanie 
br. Józefa Falby MSF, jego ponad 82 
lata życia, w tym 56 lat życia zakonnego. 

 
 
Pogrzeb odbył się 10 marca 2023 w 
Kazimierzu Biskupim. Mszy św. pogrze-
bowej przewodniczył i słowo Boże wy-
głosił ks. Wiceprowincjał Andrzej Tron 
MSF. Pierwszej stacji przewodniczył ks. 
Rektor Edmund Michalski MSF, a ob-
rzędom ostatniego pożegnania prze-
wodniczył proboszcz miejsca ks. Michał 
Drewniacki. W pogrzebie uczestniczyło 
także kilkudziesięciu współbraci, o. 
Przeor klasztoru Kamedułów, trzech 
księży diecezjalnych oraz rodzina zmar-
łego. 
 
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym! 
Opracował ks. Mirosław Książek MSF 

Za: www.misjonarzemsf.pl 

 
ŚP. KS. IZYDOR SADOWSKI SDB (1934 – 2023) 

 

 
28.02. 2023 r. odszedł do Pana ks. 
Izydor Sadowski SDB. Zmarł w Putnam 
(USA) i tam został pochowany 4.03. br. 
 
Curriculum vitae: 
 
ur. 03.04.1934 r. w miejscowości Sa-
dzawki koło Suwałk 
Formacja zakonna: 
Prenowicjat – 1949 – 1961 – Różany-
stok, 
Nowicjat – 1951 – 1952 – Czerwińsk 
1 profesja zakonna – 02.08.1952 r. w 
Czerwińsku nad Wisłą 
studia filozoficzne – 1952-54 w Lądzie 
asystencja: Skrzatusz i Zielone 
profesja wieczysta – 04.08.1955 w Lą-
dzie 
studia teologiczne – 1957-61 w Lądzie 
prezbiterat – 04.06.1961 Ląd, udzielił: 
Abp Antoni Baraniak 
Placówki pracy kapłańskiej: 
Lublin – Pawłowa – 1961 – 66 – student 
KUL (katechetyka) 

Piła – 1966 – 67 – pomoc w duszpaster-
stwie 
 

 
 

 
Rumia – Św. Krzyż – 1967 – 69 – kie-
rownik katechizacji 
Banie – 1969 – 73 – pomoc w duszpa-
sterstwie 
Czaplinek – 1973 – 78 – wikariusz dy-
rektora 
Cecenowo – 1978 – 84 – administrator 
parafii 
Kanada – 1984 – 92 – Montreal duszpa-
sterz emigracji 
Okręg Wschodni 
– 1992 – 2000 – proboszcz Wilno, Kow-
no, Wilno 
– 2000 – 2004 – dyrektor domu w Wilnie 
– 2004 – 2005 – Suwałki 
Stany Zjednoczone – 2005 – 2022 Put-
nam, kapelan dom emerytów u Sióstr 
Niepokalanego Poczęcia NMP. 
 
Polecajmy śp. ks. Izydora Sadowskiego 
w modlitwach Bożemu miłosierdziu. 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Pa-
nie…             Ks. Zbigniew Conder SDB 
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