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Wiadomość Tygodnia 
 
 

   

APELUJEMY O USZANOWANIE PAMIĘCI JEDNEGO Z NAJWYBITNIEJSZYCH RODAKÓW! 
 

 
Warszawa, Plac Zwycięstwa, 2 czerwca 1979 r. 

 
 

Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdy-
skredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze 
apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z 
najwybitniejszych naszych rodaków – napisali biskupi zebrani 
na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w 
Stanowisku „Święty Jan Paweł Wielki”.  
 
Biskupi podkreślili, że „przeprowadzony proces kanonizacyjny, 
a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozosta-
wia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II”. „Jego 
papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki 
dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milio-
nów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozo-
staje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a 
także orędownikiem w niebie” – dodali. 
 
„Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dzien-
nikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez ko-
munistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane 
z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, 
często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istnie-
jących dokumentów, raportów czy opracowań” – czytamy w 
Stanowisku. 
 
Biskupi podziękowali wszystkim, którzy z odwagą i stanowczo-
ścią bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. „Apelu-
jemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów 
bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem 
Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i naro-
dową” – podkreślili w Stanowisku.                                 BP KEP 

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI 
Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski 

 
W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym 
atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje 
się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię 
Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz 
Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na 
historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całe-
go świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem, przewod-
nikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był 
Papieżem, którego wkład okazał się decydujący dla obalenia 
komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do 
przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. 
Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej 
do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.” 
 
Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol 
Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał 
do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w 
Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce 
za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że 
Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, 
styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. „In-
spiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odku-
picielowi człowieka i Matce Bożej.” 
 
Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w na-
szych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed 
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nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził 
przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych 
przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w 
słowie i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpie-
czeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie zła i 
grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do 
Chrystusowej owczarni 
 
Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i trady-
cję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzic-
two, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywo-
dził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. 
Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać 
przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym 
obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał szacu-
nek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową 
jedność Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z 
których wyrasta nasza kultura i cywilizacja. 
 
Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla 
narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Du-
cha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych 
rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne 
pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory:  „Niech zstąpi 
Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” „Każdy 
powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być świę-
tymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”. 
 
Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także 
wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego 
milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i 
pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wia-
ry, a także orędownikiem w niebie. 
 
Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdy-
skredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze 
apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z 
najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces 
kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historycz-
na, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana 
Pawła II. 

Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dzienni-
karskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komu-
nistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z 
pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, 
często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istnie-
jących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB 
ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała 
Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której 
wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się 
komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali obywa-
teli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, 
prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia. 
 
Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane 
na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze 
się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich 
owoce. 
 
Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną 
dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. 
Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia 
szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. 
Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bez-
pieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się 
zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościo-
ła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą. 
 
Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczo-
ścią bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apeluje-
my, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów 
bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem 
Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i naro-
dową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z 
przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się 
podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości. 
 
Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Epi-
skopatu Polski. Warszawa, 14 marca 2023 roku 

Za: www.episkopat.pl 

 
 
 

   Wiadomości krajowe 
 
 

 

PIELGRZYMKA RUCHU SZENSZTACKIEGO NA JASNĄ GÓRĘ 
 

Z udziałem ok. 2 tys. osób na Jasnej 
Górze odbyło się doroczne czuwanie 
Rodziny Szensztackiej. To ruch, którego 
misją jest łączenie wiary z życiem co-
dziennym, w szczególności poprzez 
głęboką miłość do Maryi. Spotkanie 
odbywa się pod hasłem: „W przymierzu 
jestem dla Ciebie”, a wśród intencji rów-
nież modlitwa o wierność Jasnogórskim 
Ślubom Narodu, które są zobowiąza-
niem całego polskiego narodu, a także o 
wierność duchowemu dziedzictwu i 
nauczaniu św. Jana Pawła II. 
 
Jako ruch odnowy Szensztat działa, aby 
pomóc odnowić Kościół i społeczeństwo 
w duchu Ewangelii. Jego celem jest 
aktywne apostolstwo i aktywizacja kato-

lików świeckich. Nawiązana w przymie-
rzu relacja z Bogiem i Maryją ułatwia 
tworzenie prawidłowych więzi z bliźnimi. 
To wspólnota międzynarodowa obecna 
na wszystkich kontynentach, w której 
skład wchodzą zarówno osoby duchow-
ne, jak i świeckie. Został założony w 
1914 r. w Schönstatt w Niemczech. 
Duchowym domem i centrum członków 
tego ruchu jest Sanktuarium Szensztac-
kie poświęcone Maryi Matce Bożej Trzy-
kroć Przedziwnej i Zwycięskiej Królo-
wej z Szensztatu. 
 
S. Damiana Czogała z Szensztackiego 
Instytutu Sióstr Maryi, odpowiedzialna za 
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej w 
Polsce wyjaśniła, że Ruch Szensztacki 

jest maryjny i patrocentryczny: „wiążemy 
ludzi z Maryją m.in. poprzez sanktuaria 
szensztackie, których w Polsce mamy 
sześć, a na całym świecie aż 200. Są 
one wiernymi kopiami Prasanktuarium z 
Szensztatu. Dziś jest 18. dzień miesiąca 
i to pięknie się składa, bo to nasz dzień, 
dzień przymierza. Matka Boża jest jed-
na, więc jednoczy nas dziś tu Jasnogór-
ska Pani”. 
 
Jasnogórska pielgrzymka odbywa się co 
roku w sobotę III tygodnia Wielkiego 
Postu. 
 
Pani Monika z Bolesławca jest opieku-
nem lokalnego kręgu, do którego należy 
10 rodzin. – Matka Boża Trzykroć Prze-
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dziwna pielgrzymuje po domach, gosz-
cząc w każdej z rodzin po 3 dni i tak jest 
co miesiąc. – Mój mąż po 18 latach 
pracy za granicą wrócił do domu, jest 
teraz z rodziną blisko Kościoła, Maryi i 
św. Jana Pawła II – ze wzruszeniem 
zaświadcza kobieta i podkreśla, że przy-
pisuje to wstawiennictwu Maryi: „dzięki 
Niej jesteśmy pełną, silną rodziną, stara-
jącą się dawać świadectwo wiary tam, 
gdzie żyjemy, mieszkamy, pracujemy”. –  
 
Każdego 18. dnia miesiąca spotykamy 
się na wspólnej Mszy i adoracji – pod-
kreślił jej mąż Krzysztof i dodał: „zaraziła 
mnie żona i ten charyzmat spodobał mi 

się, dlatego jestem już od 2 lat we 
wspólnocie”.  
 
Podczas Mszy św. w Kaplicy Matki Bo-
żej o. Romuald Kszuk, Krajowy Modera-
tor Apostolatu Pielgrzymującej Matki 
Bożej, podkreślał w kazaniu, że „Maryja 
chce być naszą Matką, chce nam poma-
gać w każdy czas, a szczególnie teraz 
modli się za nami grzesznymi”. – Poka-
zuje to cała historia naszego narodu. 
Jeśli chcemy żyć w pokoju, sprawiedli-
wie i dostatnio, jeśli chcemy ocalić naszą 
wolność i suwerenność, to, jak uczył nas 
święty papież, trzeba stale ponawiać 
rachunek sumienia z tych wszystkich 
zobowiązań, które w Ślubach się zawie-

rają. Są one podstawowe, dotyczą życia 
narodu, budują się na prawie Bożym, 
które jest zarazem prawem wpisanym w 
ludzkie sumienie, dlatego są także klu-
czowym kryterium oceny w naszych 
decyzjach i wyborach – mówił kazno-
dzieja. Podkreślał, że „w przymierzu z 
Maryją i Jezusem damy radę” i zachęcał: 
„w tym przymierzu żyjmy dla drugich, dla 
Boga, dla naszej Ojczyzny”. 
 
W programie jasnogórskiego czuwania 
znajdują się m.in. droga krzyżowa, kon-
ferencje i świadectwa. Nocne czuwanie 
rozpocznie się Apelem Jasnogórskim. 

Za: www.jasnagora.com 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________

INAUGURACJA JUBILEUSZU OBROŃCY JASNEJ GÓRY 
POLSKA NASZYCH CZASÓW MUSI PATRZEĆ W STRONĘ O. KORDECKIEGO 
 
„- Dziś, kiedy z taką łatwością pozbywamy się największych 
autorytetów, dzięki którym możemy żyć w wolnej i suwerennej 
Ojczyźnie, warto przypominać, że Naród, który zapomina o 
swojej historii i nie czci własnych bohaterów, skazany jest na 
kolejną niewolę - powiedział przeor Jasnej Góry na rozpoczęcie 
Roku Jubileuszowego o. A. Kordeckiego. Dziś mija 350. rocz-
nica śmierci tego bohaterskiego obrońcy częstochowskiego 
klasztoru z czasów potopu szwedzkiego. Apelem Jasnogórskim 
zainaugurowane zostały w Sanktuarium obchody jubileuszo-
we.  
 
O. Samuel Pacholski w rozważaniach apelowych przypominał, 
że kard. Karol Wojtyła, dziś św. Jan Paweł II, bohaterską i 
heroiczną decyzję o. Augustyna o obronie Jasnej Góry pod-
czas potopu szwedzkiego nazwał „nowym duchem polskim”, 
który pomagał rodakom przetrwać czas rozbiorów: „ten pokorny 
Sługa Boży pokazał swoim potomnym, że trzeba mieć niepod-
ległego ducha, nawet jeżeli Ojczyzna jest w niewoli”.  
Przywołując dalej słowa papieża, jasnogórski przeor przypomi-
nał, że „Polska wszystkich stuleci, Polska naszych czasów 
musi patrzeć w stronę o. Kordeckiego, bo w nim się wyraziły, 
skupiły, jak gdyby w soczewce, najgłębsze prawdy o bycie, o 
duchu naszego Narodu”.  
 
- Dziś, kiedy z taką łatwością pozbywamy się największych 
autorytetów, dzięki którym możemy żyć w wolnej i suwerennej 
Ojczyźnie, warto te słowa przypominać, bo Naród, który zapo-

mina o swojej historii i nie czci własnych bohaterów, skazany 
jest na kolejną niewolę. Staje się podobny - o czym przypomina 
psalmista - plewom, które wiatr rozmiata. Taki nie ostoi się w 
czas sądu, a jego droga zaginie - mówił o. Pacholski.  
 

 
 
Zauważył, że „dobrze to rozumiał bł. Stefan Kardynał Wyszyń-
ski, świadomy moralnego zniszczenia, jakie przyniosły Pola-
kom skutki II wojny światowej i rozpoczęta wraz z jej końcem 
kolejna niewola. Dlatego mówił, że potrzebna jest nowa obrona 
Jasnej Góry: obrona duszy chrześcijańskiego Narodu. To sto-
kroć donośniejszy cud, który wymaga większego jeszcze boha-
terstwa do walki z wrogiem, który jest w nas. Jak łatwo jest 
godzić we wroga zewnętrznego, jak trudno ugodzić w samego 
siebie. Tym większej potrzeba pomocy Matki Zwycięskiej. Dziś 
obrona Jasnej Góry - to zwycięstwo nad sobą, nad tym wro-
giem, którym sam jestem”.  
 
Jasnogórski przeor modlił się, by Matka Kościoła prowadziła 
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nas do takiego zwycięstwa, by ono stało się najpierw udziałem 
tych, którzy zawierzają Jej całe swoje życie, a potem, przez 
świadectwo chrześcijańskiej miłości, która swoje źródło ma w 
krzyżu Chrystusa, stało się udziałem wszystkich Jej dzieci.  
 

Uroczysta Msza św. inaugurująca Rok o. Augustyna Kordec-
kiego „Defensor Mariae” odprawiona zostanie jutro, 21 III pod 
przewodnictwem przełożonego generalnego Zakonu Paulinów 
o. Arnolda Chrapkowskiego.                 Za: www.jasnagora.com  

_____________________________________________________________________________________________________________________

NOWY MODERATOR RUCHU 
„WOJOWNIKÓW MARYI” 
 
Ks. Dominik Chmielewski SDB nie jest 
już moderatorem “Wojowników Maryi” 
 
O odwołaniu ks. Dominika Chmielew-
skiego SDB z funkcji moderatora poin-
formowała na Facebooku wspólnota 
“Wojowników Maryi”. “Rada Koordynato-
rów Ruchu Wojowników Maryi pragnie 
poinformować o zmianach, które zacho-
dzą w składzie władz naszego Ruchu” – 
napisano na Facebooku. 
 
Jak wynika z opublikowanego na Face-
booku dokumentu, odwołanie ks. Domi-
nika Chmielewskiego z funkcji moderato-
ra “Wojowników Maryi” ma związek z 
nowymi obowiązkami, jakie nałożyli na 
niego przełożeni zakonni. 

 
Ks. Piotr Pączkowski SDB 

 
“Rada Koordynatorów Ruchu Wojowni-
ków Maryi pragnie poinformować o 
zmianach, które zachodzą w składzie 
władz naszego Ruchu, w związku z 
otrzymaniem nowych obowiązków na-
danych przez władze zakonne księdzu 
Dominikowi Chmielewskiemu SDB oraz 
w związku z zakończeniem kadencji 
Koordynatora Ruchu Wojowników Maryi, 
pełnionej do tej pory przez Andrzeja 

Grabowskiego” – czytamy w dokumen-
cie. 
 
Rada Koordynatorów Ruchu Wojowni-
ków Maryi jednocześnie informuje, że 
nowym, moderatorem ruchu zostanie ks. 
Piotr Pączkowski SDB. 
 
“W związku z nowymi obowiązkami 
nadanymi ks. Dominikowi Chmielew-
skiemu SDB, wynikającymi z reorgani-
zacji kompleksu klasztornego w Lądzie 
nad Wartą, który zostanie przekształco-
ny w całoroczny Ośrodek Rekolekcyjny 
dla chętnych grup, wspólnot jak również 
osób indywidualnych poszukujących 
Pana Boga, Inspektor Inspektorii Pilskiej 
Towarzystwa Salezjańskiego, ks. Tade-
usz Itrych SDB, mianował nowego Mo-
deratora Ruchu »Wojowników Maryi« – 
ks. Piotra Pączkowskiego SDB, który tę 
funkcję zacznie pełnić 19 marca 2023 r.” 
– informuje dokument. 

Za: www.deon.pl 
_____________________________________________________________________________________________________________________

DZIAŁALNOŚĆ KS. LESZKA KRYŻY SChr 
PO RAZ KOLEJNY DOCENIONA… 

 
W czwartek 16 marca 2023 r., podczas uroczystości z okazji 
jubileuszu 30-lecia Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia 
«Wspólnota Polska», która odbyła się w Sali Sejmu Śląskie-
go nasz Współbrat, ks. Leszek Kryża SChr został uhonorowany 
Medalem 30-lecia Stowarzyszenia «Wspólnota Polska».  
 
Po raz kolejny doceniono jego działalność w Biurze Zespołu 
Pomocy Kościołowi na Wschodzie, które, współpracując z 
wieloma organizacjami, w tym «Wspólnotą Polską», dociera z 
pomocą do wielu naszych Rodaków mieszkających na 
wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej Obojga Narodów i II 
RP.  
 
Sprawozdanie, które zostało opublikowane w serwisie www 
Stowarzyszenia wskazuje akcję pomocy charytatywnej i me-
dycznej w obwodzie lwowskim oraz Stację Pomocy Charyta-

tywnej „Dobre Serce” w obwodzie lwowskim i żytomierskim, a 
można dodać również doroczną akcję „Podaruj Znicz na Kre-
sy”.                                                       Za: www.chrystusowcy.pl 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

„BOSKI PROJEKT” DLA 
MAŁŻEŃSTW I RODZIN 

 
Mąż i żona to projekt, który od samego 
początku absolutnie został przygotowa-
ny przez Pana Boga. Boski projekt 
dwojga kochających się ludzi: męża i 
żony. Chcemy pomagać, aby był on 
realizowany, aby ci, którzy go tworzą, 
mieli siły i światło, by nieustannie się 

formować i wzrastać w miłości – podkre-
śla w rozmowie z Family News Service 
s. Bartłomieja Magdalena Sobczyk 
CSIC, inicjatorka i koordynatorka „Bo-
skiego Projektu”, inicjatywy przeznaczo-
nej dla małżeństw i rodzin. 
 
„Boski Projekt” jest miejscem, w którym 
małżeństwa i rodziny, także te znajdują-
ce się w kryzysie, mogą znaleźć pomoc i 
inspirację do rozwoju. Zespół kapłanów, 
sióstr zakonnych i osób świeckich, pro-
wadzi warsztaty, prelekcje, kongresy, 

rekolekcje oraz konsultacje indywidualne 
w zakresie psychologii i życia duchowe-
go. 
 
Za oficjalną datę rozpoczęcia inicjatywy 
przyjmuje się 19 października 2022 r. 
Wówczas działalność otrzymała błogo-
sławieństwo metropolity warszawskiego 
kard. Kazimierza Nycza oraz wsparcie 
dyrektora Wydziału Duszpasterstwa 
Rodzin Kurii Metropolitalnej Warszaw-
skiej ks. dr. Marcina Szczerbińskiego. 
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„Współprowadziłam rekolekcje dla mał-
żeństw. Tam zobaczyłam, jaka jest 
ogromna potrzeba pomagania młodym 
osobom w przygotowaniu do życia w 
małżeństwie, ale też tym małżeństwom, 
które przeżywają problemy. (…) Pierw-
sze rekolekcje małżeńskie, które odbyły 
się w ramach projektu miały ogromny 
zasięg. Mieliśmy ok. 1000 chętnych 
osób, a mogliśmy przyjąć 150 mał-
żeństw. Był to dla nas znak, że myśl z 
Medjugorie była myślą Bożą” – mówi s. 
Bartłomieja Magdalena Sobczyk CSIC. 
 
„Boski Projekt” podejmuje szereg inicja-
tyw. Co kilka miesięcy w Niepokalanowie 
odbywa się 12-godzinna „Małżeńska 
Krucjata Różańcowa” oraz 24-godzinna 
„Małżeńska Męka Pańska” w różnych 
miejscach Polski. Podczas tych wyda-

rzeń sprawowane są Msze św., uczest-
nicy modlą się na Różańcu i przed Naj-
świętszym Sakramentem.  
 

 
 
Na październik zaplanowano Ogólnopol-
ski Modlitewny Kongres Małżeństw w 
Licheniu, nad którym patronat objął 
tarnowski biskup pomocniczy Artur 
Ważny, przewodniczący Zespołu ds.  

Nowej Ewangelizacji przy Komisji Dusz-
pasterstwa. 
 
Posługę modlitewną w ramach „Boskie-
go Projektu” pełni grupa „Serce Kechari-
tomene”. Jednym z wielu punktów jej 
działalności jest „Wieczernik Małżeński” 
– Eucharystie sprawowane przez pięciu 
kapłanów w intencji małżeństw i rodzin. 
W projekt zaangażowanych jest wiele 
wspólnot, m.in. Farma Serca, Ster na 
Miłość, Wojownicy Maryi czy Wspólnota 
Trudnych Małżeństw „Sychar”. Więcej 
informacji na temat „Boskiego Projektu”, 
w tym najnowsze inicjatywy (m.in. 19 
marca odbędzie się II edycja przedsię-
wzięcia „5 Kluczy Na Drodze DO 
WOLNOŚCI”), można znaleźć na stronie 
internetowej: www.boskiprojekt.pl  

 Za: Family News Service 
_____________________________________________________________________________________________________________________

WARSZTATY „SALEZJAŃSKA OBECNOŚĆ W ŚWIECIE 
WIRTUALNYM” ZWIEŃCZONE SUKCESEM 
 

O tym wydarzeniu mówiono od miesięcy. To był wyjątkowy 
dzień. Pierwszy raz w historii Inspektorii Warszawskiej, przy 
ulicy Kawęczyńskiej 53, odbyły się I warsztaty medialne: „Sale-
zjańska obecność w świecie wirtualnym”. 
 
Niezwykłe spotkanie jednoczące Inspektorię Warszawską, 
w którym wzięło udział około 60 osób. Słuchacze przyjechali 
m.in.: z Mińska Mazowieckiego, Suwałk, Łodzi, Płocka, Olszty-
na, Żyrardowa, Sokołowa Podlaskiego, Czerwińska nad Wisłą, 
Legionowa, Warszawy, Kutna, Olsztyna, Lutomierska, Woźnia-
kowa i Krakowa. Wydarzenie przybrało także wymiar między 
inspektorialny ze względu na gościa z małopolskiej stolicy. 
 
Spotkanie rozpoczął ks. Piotr Sosnowski, wikariusz inspektora. 
Pierwszy blok prowadziła p. Magdalena Jeżak-Śmigielska. 
 
Temat prezentacji brzmiał: „Salezjanie i ich obecność 
na cyfrowym kontynencie. Facebook jako narzędzie nowej 
ewangelizacji”. 
 
W swoim wystąpieniu prelegentka mówiła o funkcjach social 
mediów w Kościele, wskazując m.in. na ich rolę: informacyjną, 
edukacyjną, promocyjną, ewangelizacyjną czy formacyjną. 
Autorka mówiła również o dziesięciu wskazówkach podczas 
używania Facebooka. Inną kwestią, nad którą pochyliła się p. 
Jeżak-Śmigielska, był temat przyciągnięcia odbiorcy do profilu 
na Facebooku. Wystąpienie przeplatane było nauką Kościoła 
odnośnie mediów. Jak mówi sama prelegentka: „Sensem dzia-
łań ewangelizacyjnych w świecie wirtualnym (social media) jest 
przyciągnięcie człowieka do wspólnoty (Kościoła) w świecie 
realnym”. 
 
Obecny na warsztatach pan Jakub Sikora powiedział: „Podczas 
wystąpień wyjaśniano nam zasady tworzenia tekstów, postów 
na Facebooka oraz robienia zdjęć. Mam nadzieję, że będzie 
więcej takich spotkań, na których będziemy mogli poruszać 
więcej medialnych tematów. Dowiedziałem się, jak robić lepsze 
zdjęcia, które przyciągną odbiorców. Zaciekawił mnie I blok 
na temat Facebooka i tego, że pierwszy post zbiera jak najwię-
cej polubień. Dziękuję za zorganizowanie spotkania, dzięki 
któremu mogłem poszerzyć swoją wiedzę i ulepszyć swój profil 
na stronie oratorium”. 

 

 
 
Drugi blok prowadzony był przez p. Hannę Kamińską. Prele-
gentka podjęła temat: „Redakcja i korekta tekstu”. Na początku 
p. Kamińska mówiła, czym jest redakcja tekstu. Wskazała, że 
redaktor zwraca uwagę na błędy: gramatyczne, leksykalne, 
fonetyczne stylistyczne, ortograficzne oraz merytoryczne. Pod-
kreśliła, że korekta nie obejmuje merytoryki ani kompozycji. 
Autorka podjęła także temat  publikacji tekstów. Jak mówi: „W 
wystąpieniu chciałam pokazać, jak pisać, żeby dotrzeć 
do odbiorcy. Jakich narzędzi używać, aby tekst przyciągnął 
czytelnika”. Prelegentka mówiła m.in. o tym, jak powinien wy-
glądać artykuł, na co zwrócić uwagę pisząc teksty oraz o roli 
środków stylistycznych w tekstach. 
 
„Bardzo ciekawym doświadczeniem był pobyt na warsztatach 
z mediów społecznościowych, utrzymany w duchu salezjań-
skim. Niesamowicie było zobaczyć w realnym świecie, ile osób 
jest związanych z różnymi salezjańskimi placówkami z innych 
miast” – mówi p. Weronika Podgórna. 
 
Trzeci blok dotyczył fotografii, tematem zajmował się p. Kamil 
Szumotalski. 
 
Temat wystąpienia przeniósł publiczność do świata fotografii. 
Pan Szumotalski mówił o: „Trzech krokach dla lepszych zdjęć 
w publikacjach internetowych i nie tylko”. 
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Początkowo prelegent wskazał na źródła fotografii. Podkreślił, 
że dzisiejsza fotografia wykorzystuje dwa urządzenia – telefon 
i aparat fotograficzny. Każde z tych narzędzi ma swoje plusy 
i minusy. Jak powiedział: „Decyzja wyboru odpowiedniego 
sprzętu fotograficznego zależy od preferencji wykonującego 
zdjęcia. Zarówno telefon, jak i aparat jest dobrym narzędziem 
fotograficznym. Należy pamiętać tylko o pewnych niezmien-
nych zasadach: o dobrym oświetleniu fotografowanego obiektu 
oraz o odpowiedniej odległości od tego, co nas interesuje”. 
Autor mówił o prawie autorskim i majątkowym w fotografii. 
 
 „Moim zdaniem te warsztaty to przydatna sprawa. Podczas 
prelekcji dowiedziałam się o kilku nowych i przydatnych rze-
czach, np. jak ustawić aparat, by zdjęcie było dobre, ale rów-
nież uzupełniłam swoją wiedzę na temat poprawnej pisowni, 
tak by post przyciągał odbiorcę. Wielkim atutem warsztatów 
było to, że prowadzili je specjaliści, a zarazem młodzi ludzie, 
którzy dzielili się swoim doświadczeniem” – mówi p. Karolina 
Kobylińska. 
 
Po wystąpieniach prelegentów był czas na pytania. Zebrani 
w sali teatralnej Oratorium im. św. Jana Bosko w Warszawie 
zapytali o przyszłość stron internetowych, poruszyli temat pro-
wadzenia strony na Facebooku w szkołach podstawowych 
i ponadpodstawowych. 
 
Koordynator spotkania, ks. Adrian Arkita SDB, mówi: „Czasem 
coś nowego rodzi się spontanicznie. Ostatnio wiele się dzieje. 
Tym razem udało nam się zorganizować salezjańskie warsztaty 
medialne. Dziękuję za ten czas Bogu i wszystkim obecnym”. 

 Organizatorem wydarzenia była Inspektoria Warszawska, 
która ugościła każdego przybyłego na warsztaty. Między wy-
stąpieniami prelegentów był czas na poczęstunek oraz obiad. 
 
„Dzięki spotkaniu mam większą świadomość tego, że jest wiele 
osób, które zajmują się mediami. Czasami człowiek traci zapał, 
rozczarowuje się czymś, a to spotkanie i pochylenie się nad 
wspólnym wyzwaniem dodało energii – uświadomiło, że nie 
jesteś sam, było to siłą napędową” –  mówi ks. Akacjusz Cy-
bulski SDB. 
 
„Jestem dumny z tych warsztatów, że mogliśmy przekazać 
wiedzę i sposób poruszania się w mediach. Wierzę, że działa-
nie to przyniesie dobre owoce. Pragnę już dzisiaj podkreślić, że 
nie będzie to nasze ostatnie spotkanie” – mówi ks. Arkita. 
 
I warsztaty medialne: „Salezjańska obecność w świecie wirtu-
alnym” organizowane przez Inspektorię Warszawską odbyły się 
18 marca. Były bardzo owocne i przydatne, szczególnie 
w kwestii prowadzenia mediów społecznościowych, w których 
chcemy być obecni” – mówi ks. Mirosław Kosiec SDB. 
 
Działania podjęte przez Inspektorię Warszawską, która zorga-
nizowała tego typu warsztaty, są w pewien sposób wyrazem 
troski o dobro wspólne. Przekazując orędzie Zbawienia można 
dotrzeć do tych, którzy nie słyszeli o Dobrej Nowinie. Jak pisał 
ks. Bosko: „Żadne kazanie nie jest bardziej skuteczne 
od dobrego przykładu”.               Za:  www.waw.salezjanie.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ZAKONNICY O CELIBACIE. KOMU 
JEST POTRZEBNY CELIBAT W KOŚCIELE? 
 
Czy celibat w Kościele jest potrzebny? 
Komu jest potrzebny? Na ten temat 
wypowiedzieli się o. Franciszek Chod-
kowski i o. Leonard Bielecki – francisz-
kanie, którzy prowadzą kanał “Bez slo-
ganu”. 
 
– Zastanawiałem się, jak by to było 
administracyjnie rozwiązane, gdyby 
zniesiono celibat. Bo o tym zniesieniu 
mówimy w kontekście zakładania rodzi-
ny, posiadania drugiej połówki. Jak by to 
było wprowadzone: kwestia dziedzicze-
nia, opieki nad dziećmi, nad wdową, 
przeprowadzki, zmiana miejsca za-
mieszkania, zmiana szkół – mówi o. 
Bielecki 
 
– A jeśli parafia jest kiepskim miejscem 
jest dla rozwoju dziecka, a sąsiednia 
byłaby lepsza, czy nie byłoby presji ze 
strony rodziny i pytań, co zrobić, żeby 

się dostać na lepszą parafię? – dodaje 
o. Chodkowski. 
 

 
 
Czy Pismo Święte mówi o celibacie? 
 
Jak zauważa o. Bielecki, niektórzy pyta-
ją, czy w Piśmie Świętym jest jakiś ślad 
celibatu. – Jezus żył w celibacie, to 
chyba jest wystarczający ślad – wyjaśnia 
franciszkanin. Jezus mówi także o lu-
dziach, “którzy są bezżenni ze względu 
na królestwo niebieskie”. Franciszkanie 
podczas rozmowy przypomnieli też, że 
możliwość zawierania małżeństw mają 
księża w Kościele greckokatolickim. 
 

Kto najczęściej postuluje zniesienie 
celibatu?  
 
Według franciszkanów najwięcej postu-
latów za zniesieniem celibatu wnoszą 
osoby, które w celibacie nie żyją. 
 
Nie chodzi o to, żeby ksiądz zobaczył, 
jak to jest mieć żonę 
 
– Głównym argumentem jest czasem: 
niech by ksiądz zobaczył, jak to jest 
mieć rodzinę. Ja uważam, że głównym 
argumentem powinna być możliwość 
realizowania przez meżczyznę prawa do 
wejścia w związek, do założenia rodziny. 
A nie: “gdyby księża mieli żony, to by 
wiedzieli, jak to jest” – mówi o. Bielecki. 
Co franciszkanie sądzą na temat znie-
sienia obowiązku celibatu? Jak zmieni-
łoby to ich życie? Posłuchaj całego na-
grania:  
https://www.youtube.com/watch?v=0jGZ
IRcBy_U 

  Za: www.deon.pl  
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Refleksja tygodnia 
 
 

 

EMAUS - IKONĄ DROGI WIARY (cz. I) 
Rozważanie Ks. Kazimierza Wójtowicza CR 

 
 

W rzeczywistości Emaus symbolizuje każde miejsce:  
droga, która do niego prowadzi,  

jest drogą każdego chrześcijanina, każdego człowieka. 
(Benedykt XVI) 

 
Zawsze mamy możliwość odkrycia na nowo  

piękna drogi wiary,  
rozpoczętej w dniu naszego chrztu. 

(Franciszek) 
 

Wprowadzenie, 
czyli zbliżenie punktowe 

  
Tak sformułowany temat wymaga krótkiego wprowadzenia, 
gdzie zostaną naświetlone punktowo cztery tytułowe rzeczow-
niki: wieś zwana Emaus, ikona, droga i wiara. 
 
Nazwa "Emaus" pochodzi od hebrajskiego słowa oznaczają-
cego "gorące źródła" lub "zdroje". Emaus – jak określa Łukasz 
w Ewangelii – to wieś oddalona sześćdziesiąt stadiów1 od 
Jerozolimy. I tyle, ale w którym kierunku, na jakiej wysokości, 
jaka droga do niego prowadzi? – o tym ani słowa; szukaj zatem 
wiatru w polu. Burzliwe dzieje i ząb czas sprawiły, że owo 
Emaus zapodziało się gdzieś w historii i dzisiaj wiele miejsco-
wości pretenduje do miana spadkobierców tej ewangelicznej 
miejscowości. Dwie z nich wydają się najbardziej prawdopo-
dobne: tak na podstawie badań naukowych, jak i z tego powo-
du, że do dziś są celem pielgrzymek. Są to: Amwas i al-
Qubeibeh. Na fasadzie kościoła w tej drugiej miejscowości 
znajduje się ceramiczny wizerunek Chrystusa i dwóch uczniów. 
A może to i dobrze, że nie ma pewności, gdzie leży Emaus, bo 
Emaus jest wszędzie tam, gdzie Bóg spotyka człowieka, a 
człowiek rozpoznaje Boga. Emaus bowiem to nie tyle miejsce, 
ile stan umysłu i serca. 
  
Ikona – jak wskazuje grecki źródłosłów eikon – to obraz malo-
wany na drewnie według niezmiennych reguł, powstałych w 
kręgu kultury wschodniej, gdzie najważniejsze są: harmonia i 
światło, gesty i kolory, proporcja i blask. Ikona przedstawia 
postacie świętych, Chrystusa czy sceny i osoby biblijne. Już w 
V wieku ikony stały się w cerkwiach przedmiotem kultu. Naj-
starsze zachowane pochodzą z VI wieku z klasztoru św. Kata-
rzyny na Synaju. Sobór nicejski II (787) zadekretował, że trady-
cja pisania ikon istnieje od czasów apostolskich, a pierwszym 
ikonopisarzem miał być Łukasz, skądinąd lekarz i ewangelista. 
Za najwybitniejszego rosyjskiego twórcę ikon uważany 
jest przez historyków sztuki Andriej Rublow (1370-1430). 
  
Wybitny znawca ikon, Paweł Floreński (1882-1937), twierdzi, 
że "celem ikony jest wprowadzenie świadomości widza w świat 
ducha, ukazanie tajemnych i nadprzyrodzonych zjawisk"2. 
Ikona jest kolorowym zapisem tego, co mówi Księga, to kate-

                                                
1 Tj. około 11 km. 
2 https://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos3/teksty/tekstB2.htm. 

chizm zapisany w obrazie. Można powiedzieć metaforycznie: 
ikona to lufcik, który pozwala człowiekowi oddychać powie-
trzem niebieskim i podpatrywać świat nadprzyrodzony. To 
pewnie dlatego Jan Paweł II chętnie nazywał ikonami obrazo-
we perykopy biblijne3. Skwapliwie za tym wzorem poszedłem i 
ja. 
 T 
opos drogi nawiązuje do biblijnej wędrówki Abrahama i narodu 
wybranego oraz do mitologicznej tułaczki Odyseusza, bohatera 
spod Troi, wracającego do domu. Droga jest ulubionym symbo-
lem przemieszczania się i podróży, alegorią duchowego wzro-
stu i rozwoju intelektualnego, metaforą życia i wiary. "Droga do 
Emaus jest drogą każdego człowieka, drogą spotkań, które 
wlewają żar w nasze serca, drogą wydarzeń, które zachodzą 
między nami"4. W sumie jest to droga, która staje się drogą 
wiary każdego z nas i sprawia, że spotykamy Boga życia, który 
nas umacnia i posyła z misją. Droga życia może być krótka i 
długa, szeroka i wąska, bezpieczna i groźna, prosta i pełna 
serpentyn. Brazylijski pisarz, Paulo Coelho, radzi: "Gdy już 
znajdziesz swoją drogę, nie lękaj się. Miej odwagę popełniać 
błędy. Rozczarowania, porażki, zwątpienie to narzędzia, który-
mi posługuje się Bóg, by wskazać nam właściwą drogę"5. 
  
Fenomen wiary jest zjawiskiem, które niełatwo zmierzyć i opi-
sać. Bo z jednej strony Biblia i teologia mówią, że człowiek, 
stworzony na obraz i podobieństwo Boga, jest już z natury 
religijny6 (homo religiosus) i intuicyjnie wierzący, gdyż wiara 
jest łaską i darem Boga. Z drugiej zaś strony słychać coraz 
głośniejsze lamentacje nad narastaniem procesów laicyzacyj-
nych i "misyjnego" ateizmu. Katechizm dopatruje się źródeł 
takich nieprzyjaznych Kościołowi postaw w "buncie przeciw 
obecności zła w świecie, niewiedzy lub obojętności religijnej, 
troskach doczesnych i bogactwach, złym przykładzie wierzą-
cych, prądach umysłowych wrogich religii, a wreszcie w skłon-
ności człowieka grzesznego do ukrywania się ze strachu przed 
Bogiem i do ucieczki przed Jego wezwaniem"7. Do tych 
wszystkich negatywnych klisz samo pojęcie wiary jest niejed-
noznaczne i  w literaturze ma rozmaite odcienia i zabarwienia.  
  
W najbardziej pierwotnym skojarzeniu wiara jawi się jako uwie-
rzenie w coś, czego nie da się "okiem i szkiełkiem" sprawdzić. 
Wiara w tym rozumieniu jest zatem pewnym aktem woli 
i rozumu, który przyjmuje "w ciemno" za prawdę jakąś niezba-
daną i nieudowodnioną tezę. Ale w wierze chrześcijańskiej 
chodzi o coś więcej, i to podkreśla teologia: chodzi o zawie-
rzenie, zaufanie i to wszystkiemu, bo Bóg jest wszystkim we 
wszystkim. I nie ma takiego miejsca, gdzie Boga by nie było, i 
nie ma również takiej drogi, która by ku tej Miłości, w której 
żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, nie prowadziła. W takiej 

                                                
3 Np. w Vita consecrata mówi o ikonie Chrystusa przemienionego. 
4 Fontana A., Emaus droga do Boga, Warszawa 2000, s. 3. 
5 https://lubimyczytac.pl/cytat/11116. 
6 Co artykułuje KKK 27: "Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowie-
ka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie prze-
staje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie 
prawdę i szczęście, których nieustannie szuka". 
7 KKK 29. 
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oglądzie wiara staje się relacją osobową, oddaniem się, powie-
rzeniem,  nadzieją, zaufaniem i formą miłości. W tej opcji każde 
nowe wydarzenie jest wyzwaniem dla naszej wiary, jest pyta-
niem Boga: czy wciąż chcesz Mi zaufać?  
  
Wróćmy do tytułowej drogi wiary, w której to drodze przedsta-
wionej przez Łukasza, pozostając w obrazie szkoły i stosując 
leksykę uczniowską, można wyodrębnić sześć etapów:  
1) W szkole Jezusa;  
2) Na wagarach;  
3) Niespodziana korepetycja; 
4) Przy stole z chlebem;  
5) Pośpiech do zadań;  
6) Wymiana świadectw. 
 Może odświeżona świadomość tych poszczególnych 
odcinków emausowej drogi wiary pomoże i nam – idącym tym 
samym traktem – żwawiej i bardziej ochoczo podążać za Chry-
stusem! 
 

Etap pierwszy: 
W szkole Jezusa, czyli na początku był elementarz 

  
Ewangelista zaraz w pierwszym zdaniu zaznaczył, że tego 
samego dnia [tj. w pierwszy dzień tygodnia: w niedzielę] dwaj z 
nich [tj. z uczniów] byli w drodze. W podobnych słowach jest 
też zatytułowana ta perykopa: Dwaj uczniowie w drodze do 
Emaus. Zajrzyjmy najpierw do tej samej Ewangelii i przypo-
mnijmy sobie, kto – według Jezusa – nie może być Jego 
uczniem: ten, kto wewnętrznie nie oderwał się od najbliższych; 
kto nie nosi swego krzyża; kto nie wyrzeka się wszystkiego co 
posiada8. Z kontekstu wynika zatem, że aby być przyjętym w 
poczet uczniów Jezusa, nie wystarczy samo zameldowanie się 
do Niego, czy samo chodzenie za Nim; to stanowczo za mało: 
potrzebne jest jeszcze – jak widać – obowiązkowe "wpisowe", 
pokaźny "wkład własny". 
  
Misją i zadaniem własnym każdej szkoły jest nauczanie, nauka, 
kształcenie, oswiata, wychowanie, formacja, bo "czym skorup-
ka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci". Czego uczono w 
tej szkole Jezusa? Jakie ćwiczenia przerabiano? Jakie praktyki 
odbywano? Po pierwsze, skoro ci dwaj byli uczniami w szkole 
Jezusa, to musieli być tam, gdzie On; musieli zatem za/z Nim 
chodzić. Obserwowali więc Jego sposób odnoszenia się do 
ludzi, jego zachowanie, postępowanie, postawy, gesty, reakcje, 
riposty. Ci dwaj uczyli się więc naśladowania Mistrza, i to w 
formie tak imitatio, czyli robienia tego, co On, jak i sequela, tzn. 
chodzenia Jego śladami. Po drugie, musieli też słuchać Jego 
nauczania w przypowieściach i opowiadaniach; jego wykładów 
i wyjaśnień: o postach, o błogosławieństwach, o Janie, o modli-
twie, o męstwie, o chciwości, o nawróceniu, o Bożym przeba-
czeniu, o Królestwie Bożym, o miłosiernym Samarytaninie, o 
pokorze, o wdzięczności; nie mówiąc już o przepięknych przy-
powieściach: o zagubionej drachmie i o synu marnotrawnym. 
Po trzecie, musieli również widzieć Jego cuda: obfity połów ryb, 
uzdrowienia, wskrzeszenia, uciszenie burzy na jeziorze, roz-
mnożenie chleba, przemienienie i inne. Należy przypuszczać, 
że ci dwaj byli też, jak inni koledzy, na praktykach apostolskich, 
gdzie Mistrz wysyłał ich po dwóch do każdego miasta i miej-
scowości, dokąd sam przyjść zamierzał (Łk 10,1). A potem przy 
powrocie z tych zajęć, musieli też zdać dokładne sprawozdanie 
z własną oceną sukcesów i porażek. 
  
To właśnie w tej szkole uczniowie zdobywali elementarne 
wiadomości o tym, jak żyć, aby całym sercem naśladować 
życie i przykład Mistrza, aby Jego misja była ich misją, aby 

                                                
8 Por. Łk 14,25-33. 

Jego wartości były ich wartościami, aby Jego serce "biło w ich 
piersiach". Taki uczeń, oddany sprawie Bożej, gotów jest nie 
tylko iść z misją na krańce świata, ale też poświęcić dla Jezusa 
każdy dzień swojego życia. Ten elementarz wiary korespondu-
je z pierwszą i drugą zasadą duchowości zmartwychwstań-
czej, które brzmią: 1) Bóg kocha każdego z nas osobiście miło-
ścią bezwarunkową; 2) Bóg powołał nas do bytu z nicości. 
Znaczy to, że wszystko, co posiadamy i czym jesteśmy, jest 
darem Bożym: nasze talenty, zdolności, cnoty, całe nasze 
istnienie"9.  
  
Konstytucje CR zaraz w pierwszym artykule wyjaśniają: "Jego 
zbawczy plan dla każdego z nas został objawiony w pełni w 
tajemnicy paschalnej: w cierpieniu, śmierci, zmartwychwsta-
niu i wniebowstąpieniu Jezusa oraz zesłaniu Ducha Świętego. 
Poprzez tę właśnie tajemnicę paschalną jesteśmy pojednani z 
Ojcem, zjednoczeni w jednym Ciele Chrystusa i napełnieni 
życiem Ducha Świętego" (1). Istniejemy, bo Bóg nas kocha, 
bezinteresownie i rozrzutnie. Tę najbardziej fundamentalną 
prawdę należy przeżyć całym sobą: umysłem, wolą, sercem i 
uczuciem. 
  
Na osi czasu we współczesnej historii przed pójściem do szkoły 
jawi się przedszkole, które jest zorganizowaną placówką wy-
chowawczą, albo zajmuje przestrzeń najbliższej rodziny: rodzi-
ców i rodzeństwa. Później, przy wspominaniu tego "sielskiego 
czasu" nierzadko głos matowieje, a oczy stają się podmokłe. A 
wspominają chętnie wszyscy: i nasi Ojcowie (np. Pawel Smoli-
kowski pisze o ojcu, który co wieczór czytał mu żywoty świę-
tych) i Papież Franciszek, który tak opowiadał o swojej babci: 
"to najważniejsza kobieta w moim życiu; to ona nauczyła mnie 
modlić się; nauczyła mnie wiary i opowiadała mi historie o świę-
tych”10. To Wisława Szymborska zapewniała: "Choćbyśmy 
uczniami byli/ najtępszymi w szkole świata,/ nie będziemy repe-
tować/ żadnej zimy ani lata"11, bo "nic dwa razy się nie zdarza". 
  
Dziś szkół mamy dostatek, "do wyboru, do koloru", a oświata i 
nauka ciągle się rozwijają, szkoły są na różnym poziomie, róż-
nego stopnia i różnej specjalności. Istnieją szkoły podstawowe, 
średnie, branżowe, podyplomowe, wyższe i uniwersytety. 
Wszyscy tu zebrani w odpowiednim czasie przechodzili przez 
te czy inne stopnie. Również do szkoły Jezusa uczęszcza się w 
stosownym czasie. W tej szkole obowiązuje zasadniczo tylko 
jeden podręcznik: jest nim Pismo święte, jak to podkreśla 
dekret soborowy: "Przede wszystkim [osoby konsekrowane] 
niech codziennie mają pod ręką Pismo święte, aby przez czy-
tanie i rozważanie Bożych pism nabyli wzniosłego poznania 
Jezusa Chrystusa”12. Wtórują temu zapisowi Konstytucje CR i 
wyjaśniają: "Przez refleksyjne i modlitewne czytanie Pisma 
Świętego Duch Święty pobudza nas, abyśmy wzrastali w po-
znaniu i rozumieniu Chrystusa, i abyśmy gorliwie zabiegali o 
upodobnienie się do Niego; Pismo Święte jest bowiem Słowem 
Bożym i mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego" 
(62). A przecież na drodze duchowej chodzi najwięcej o te dwie 
sprawy: o jak najgłębsze poznanie Chrystusa i jak największe 
upodobnienie się do Niego. Po to właśnie studiujemy i po to 
przyjmujemy sakramenty, i po to się modlimy. 
  
Czas szkolny sprzyja zadzierzganiu więzów przyjaźni, które 
trwają często całe życie. To tutaj uczymy się być razem i two-
rzymy pierwsze wspólnoty pozarodzinne. A później, w czasie 
"dorosłym" za poetą tylko wzdychamy: "Szkoło! Szkoło!/ Gdy 
cię wspominam,/Tęsknota w serce się wgryza,/ Oczy mam 
                                                
9 Formacja zmartwychwstańcza, Rzym 2019,  s.42. 
10 https://pl.aleteia.org/2020/10/09/babcia-rosa-najwazniejsza-kobieta-w-zyciu-
papieza-franciszka/  
11 https://poezja.org/wz/Wislawa_Szymborska/106/Nic_dwa_razy  
12 PC 6. 
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pełne łez!"13. Może dobrze by było, uprzytomnić sobie tamtych 
nauczycieli i wychowawców, profesorów i formatorów; a także 
uzmysłowić sobie kolegów i koleżanki z ławy szkolnej. Jakże 
wówczas nie dziękować Bogu za wszystkie typy szkół i drogi 
do nich, którymi dreptaliśmy po wiedzę i naukę; za wszystkich, 
którzy umiejętnie wlewali w nasze łepetyny prawdę o świecie, o 
człowieku i o Bogu; za wszystkich, z którymi zakolegowaliśmy 
się i zaprzyjaźnili!  
 

Etap drugi: 
Na wagarach, czyli zielone światło dla kryzysów 

 
Wiedzę o pierwszym etapie drogi wiary czerpaliśmy z informa-
cji o tym, ze ci dwaj w drodze do Emaus byli uczniami Jezusa, 
a więc terminowali w Jego szkole. Teraz tych dwóch śledzimy 
już z bliska: dostrzegliśmy ich (razem z Łukaszem) na drodze 
do Emaus; może dopiero co zostawili za sobą bramy Jerozoli-
my; idą (a właściwie się wloką?) i przyciszonym głosem roz-
mawiają ze sobą: o tym wszystkim, co się wydarzyło. A wyda-
rzyło się tyle, że dla nich zawalił się cały dotychczasowy świat. 
  
Spójrzmy na położenie i sytuację tych dwóch uczniów okiem 
szkolnej społeczności i określmy nasze spostrzeżenia jej słow-
nictwem! Ci dwaj odłączywszy się od wspólnoty, która – jak 
przykazał Nauczyciel – pozostała "grzecznie" w Jerozolimie, 
udali się w drogę do domu, a więc samowolnie uchylili się od 
szkolnego obowiązku bycia razem w określonej przestrzeni. 
Jest to więc ucieczka z zaplanowanych zajęć, dokonana wbrew 
regulaminom;  psychologia widzi taką samowolkę jako specy-
ficzny przejaw kultury szkolonej, ważny i istotny, bo to jedna z 
pierwszych lekcji brania odpowiedzialności za siebie i podej-
mowania ryzykownych decyzji. Tak więc to nieuzasadnione 
przebywanie poza szkołą "na wolnym powietrzu" jest klasycz-
nym wagarowaniem. wymknięciem się na wagary14, gdzie 
można w zaufanym towarzystwie pooddychać pozorną wolno-
ścią i swobodą, doświadczyć braku dyscypliny i dzwonka.  
  
Ciekawe, że Chrystus spotykając swych uczniów na wagarach, 
zaraz na wejściu nie udzielił im żadnej nagany czy reprymendy 
za samowolne oddalenie się od społeczności szkolnej, ale 
swoim wykładem dał im do zrozumienia, że czasem nasz ogląd 
spraw i wydarzeń wymaga korekty. A więc na drodze wiary 
dozwolone są wątpliwości, zastrzeżenia, obiekcje, opory, per-
turbacje, pytania, problemy, trudności, przesilenia, a nawet 
niedowiarstwo, błędy i kryzysy. 
  
Jakby nie patrzeć na ten postępek uczniów-wagarowiczów, jest 
to czyn tej "gorszej" części natury ludzkiej, skażonej grze-
chem pierworodnym, o którym mówi katechizm: To grzech 
"przekazywany całej ludzkości przez zrodzenie, to znaczy 
przez przekazywanie natury ludzkiej pozbawionej pierwotnej 
świętości i sprawiedliwości. Dlatego grzech pierworodny jest 
nazywany grzechem w sposób analogiczny; jest grzechem 
zaciągniętym, a nie popełnionym, jest stanem, a nie aktem"15. 
Summa summarum: dziedziczenie grzechu pierworodnego jest 
tajemnicą, której nie da się do końca zrozumieć. Koniec, krop-
ka. 
 Nasze zasady duchowości (trzecia i czwarta) mó-
wią o tej "materii" krótko prostymi zdaniami: Zło nas pociąga 
(3); Ulegamy grzechowi (4).  Św. Paweł ilustruje tę prawdę 
osobistym świadectwem: Jestem świadom, że we mnie, to jest 

                                                
13 Tuwim J., Nad Cezarem,  
http://bibliotekaloparczew.blogspot.com/2015/09/szkoo-szkoo-gdy-cie-
wspominam.html 
14 Słowo "wagary" pochodzi od łac. czas. vago, vagare = wałęsać się, tułać 
się, błąkać się, bezładnie biegać. 
15 KKK 404. 

w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi 
chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie. Nie czynię bowiem 
dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli 
zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, 
który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, 
że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło (Rz 7, 18-21). To 
właśnie za Pawłem wyjaśniono w naszym podręczniku forma-
cyjnym: "Na wszystkich poziomach: rozumu, intelektu, woli oraz 
emocjach z nimi powiązanych, występuje nie tylko brak entu-
zjazmu wobec tego, co dobre, lecz także tendencja do osiąga-
nia celów, które nie leżą w najlepiej pojętym interesie osoby"16. 
Św. Jan stwierdza w Liście jasno i bez ogródek: Jeśli mówimy, 
że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w 
nas prawdy (1J 1,8). Zasada czwarta przypomina też skutki 
grzechu: "grzech osobisty powoduje rozpad naszego własnego 
życia, izoluje nas od bliźnich i niszczy więzi między Bogiem a 
nami"17. 
  
W tym wagarowaniu uczniów można też zobaczyć pewne 
symptomy kryzysu ich wiary. Kryzys, jak informują słowniki  i 
encyklopedie, to stan decyzji, wyboru, załamania, nierównowa-
gi, wahnięcia, zmagania, walki, przełomu, przesilenia, stan 
zniechęcenia, niebezpieczeństwa, to utrata motywacji do życia 
i pracy. To układ wydarzeń powodujący wzrost zagrożenia – i 
to pod presją upływającego czasu. Ale też w niektórych języ-
kach kryzys to coś pozytywnego: atut, okazja, możliwość, 
szansa, perspektywa na przyszłość. Kryzys jest zjawiskiem 
wszechobecnym i nieuniknionym w wielu dziedzinach życia 
człowieka i społeczeństw. Również na drodze wiary zdarzają 
się kryzysy, które zmuszają do przemyśleń, zmian i podejmo-
wania nowych wyzwań i zadań. Tych dwóch uczniów dopadł 
właśnie kryzys wiary, który oderwał ich od wspólnoty, uwięził 
ich oczy, ostudził serca i wygnał na drogę donikąd.  
  
Kryzys wiary niejedno ma imię, ale zawsze dotyczy sytuacji, w 
której człowiek niewiele rozumie z tego, co dzieje się w jego 
życiu, a martwa wiara nie daje mu doświadczenia Boga. Wtedy 
rodzi się smutek i niepokój, zwątpienie i narzekanie. Jest to 
pewien dyskomfort, ale zarazem dowód, że człowiek żyje. że 
jego życie jest dynamicznym procesem, mobilizującym do 
ciągłego rozwoju. Jednym słowem: kryzys rozwala rutynę, 
rozbija sztampę, zmusza do refleksji i do zmiany.  
  
Tak samo jest z kryzysem wiary. Wiara, będąca ważną częścią 
ludzkiego życia, jest rzeczywistością niezwykle dynamiczną, 
która przechodzi różne fazy: pojawia się albo zanika, rośnie lub 
też maleje, wzmacnia się albo słabnie. Upływający czas niesie 
różne okoliczności i doświadczenia, a te z kolei generują kon-
kretne egzaminy i próby wiary, pokusy i pułapki na drodze. 
Czasami w imię zmiany i rozwiązania kryzysu potrzeba porzu-
cić dotychczasowy status quo i dokonać "skoku w ciemno". Bo 
twórczo przeżywany kryzys podprowadza do przemiany; każe 
patrzeć na otaczającą rzeczywistość oczami Boga, co wymaga 
wysiłku wiary i zaufania do Niego. 
  
Uczniowie będący na wagarach, przeżywają ewidentnie kryzys 
wiary, ale swoim zachowaniem podpowiadają przy tym, jak 
sobie radzić w takiej sytuacji. Oni, wprawdzie smutni, zdruzgo-
tani i rozczarowani, ale nie poddali się, lecz rozmawiali ze 
sobą, a nawet rozprawiali i zaciekle dyskutowali, niemal do-
skakując sobie do gardeł. Rozmowa dotyczyła ostatnich wyda-
rzeń w Jerozolimie, związanych z ich Mistrzem (męka i śmierć), 
które ich mocno dotknęły i zachwiały ich wiarę. Trzeba nie lada 
odwagi, żeby mówić o tym, co dopiero się wydarzyło, a czego 
się nie pojmuje, o tym, co niezmiernie boli i uwiera. 

                                                
16Formacja zmartwychwstańcza, 66.  
17 Jw., 98.  
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Kryzys wiary może dosięgnąć również osoby konsekrowane, 
niezależnie od wieku, charakteru, wykształcenia i pozycji we 
wspólnocie. Jan Paweł II zauważa, że sytuacje kryzysowe w 
tym sektorze Kościoła wywołane są przez różne czynniki: ze-
wnętrzne – "jak zmiana miejsca lub urzędu, trudności w pracy 
lub brak sukcesów apostolskich, niezrozumienie lub zepchnię-
cie na margines itp.",  lub przez bodźce natury osobistej – "jak 
choroba fizyczna albo psychiczna, oschłość duchowa, śmierć 
bliskich osób, problemy w relacjach z innymi, silne pokusy, 
kryzysy tożsamości, poczucie własnej nieważności i tym po-
dobne"18. Jeśli każdy powołany jest do nieustannego rozwoju w 
sferze intelektualnej, emocjonalnej, estetycznej, duchowej, 
moralnej, społecznej, to tym bardziej osoba konsekrowana, bo 
przecież "kto nie idzie naprzód, ten się cofa". I to we wszystkich 
dziedzinach następuje przy tym coraz większe zaniedbanie, 
rozluźnienie dyscypliny wewnętrznej, a w konsekwencji odda-
lenie się od Jezusa i totalna rezygnacja. 
  
Mistrzowie życia wewnętrznego w celu wyjścia z sytuacji kryzy-
sowych radzą przestrzegać pewnych zasad: 1) zaufać Panu 
Bogu i oddać Mu wszystkie troski i problemy, radości i nadzie-
je; 2) mimo wszystko modlić się gorliwie i wytrwale, mówić do 
Boga, opowiadać Mu siebie; 3) czytać Pismo święte, bo to 
jest autentyczne słuchanie Pana Boga; 4) nie bać się, nie 
martwić się, nie obawiać się o jutro, bo Bóg wszystko zaplano-
wał i nad wszystkim czuwa; 5) póki czas, czynić dobro z rado-
ścią; 6) rozmawiać ze spowiednikiem, ojcem duchownym, z 
przyjacielem, radzić się mądrzejszych od siebie; 7) wybaczać 
co złe, sobie i innym; 8) a nade wszystko kochać Boga, bliź-
niego i siebie.  
 

Etap trzeci: 
Niespodziana korepetycja, czyli pożytek formacji 

Pełny ek(f) 
Gdy uczniowie szli i rozmawiali/rozprawiali ze sobą 
o wszystkim, co się wydarzyło w Jerozolimie, a musiała to być 
bez wątpienia bardzo żywa dysputa, niepostrzeżenie przyłącza 
się do nich ten Trzeci, jeszcze nierozpoznany zmartwychwstały 
Jezus. Ten nieznajomy i obcy Towarzysz wędrówki na wejściu 
pyta ich, jakie to rozmowy prowadzą w drodze. Wówczas za-
trzymali się, przystanęli, a smutek na ich twarzach zdradzał, że 
śmierć Jezusa przyjęli z ogromnym żalem i rozczarowaniem. I 
tak od słowa do słowa, rozwinęła się interesująca rozmowa.  
  
Mistrz pociągnął ich pytaniem za język, a oni relacjonowali 
wszystko, co wiedzieli; a byli przekonani, że o ostatnich wyda-
rzeniach są obeznani więcej niż ten, który pyta. Opowiadając 
o Jezusie, widzą w Nim tylko potężnego Proroka19 i z nieukry-
wanym żalem podkreślają, że razem z Jego ukrzyżowaniem, 
umarły ich nadzieje. Widać, że uczniowie nie wierzą, że Jezus 
został wskrzeszony z martwych i żyje. Teraz dopiero dochodzi 
do głosu mądrość i wiedza Nieznajomego, który po naganie 
za ich brak wiary i oziębłość serc, po postawieniu retorycznego 
pytania, zaczął im wykładać, co we wszystkich Pismach odno-
siło się do Niego. W ten sposób pomógł im zrozumieć, że męka 
i śmierć Mesjasza zostały przewidziane w planie Bożym i za-
powiedziane w Piśmie Świętym. Jak się potem okazało, to 
spowodowało, że w ich smutnych sercach zapłonął na nowo 
ogień nadziei. "Jezus słuchał, jak mówili o swojej zawiedzionej 
nadziei; idąc z nimi, «wykładał im, co we wszystkich Pismach 
odnosiło się do Niego». Obaj uczniowie zaczynają patrzeć w 
nowy sposób na Pisma wraz z Wędrowcem, który wykazuje 
niezwykłą znajomość ich życia. To, co wydarzyło się w tamtych 

                                                
18 VC 70. 
19 Ale nie widzą Mesjasza i Pana. 

dniach, nie jawi się już jako porażka, ale jako spełnienie i nowy 
początek"20. 
  
Ewangelista wspomnianym wyżej jednym zdaniem "załatwił" 
cały obszerny i profesjonalny wykład biblijny Zmartwychwstałe-
go. Ślady tego wykładu być może znajdują się w pierwszym 
wystąpieniu Piotra w dzień Pięćdziesiątnicy (Dz 2,17-35). W 
tym wykładzie Jezusa z drogi do Emaus – poruszając się ciągle 
w klimatach szkolnych – można się dopatrzeć pewnego rodzaju 
korepetycji, udzielonej niespodzianie uczniom, którzy z otrzy-
manych nauk, jak widać, nie wszystko zapamiętali. Korepetycja 
(niem. Korrepetition) oznacza dosłownie powtórkę z korek-
tą/poprawką. Jest to dodatkowe wsparcie w nauce ze strony 
kompetentnego i rzetelnego pomagiera.  
 

 
 
Takie zrozumienie korepetycji nie jest dalekie od pojęcia for-
macji21, która pierwotnie przebywała w wojskowości i oznacza-
ła oddział lub charakter uszykowania jednostki. Gościła też w 
geologii, gdzie użyczała nazwy konkretnym zespołom skał. Na 
grunt kościelno-teologiczny formacja została przeniesiona w 
drugiej połowie XX wieku i wrzucono do niej: wychowanie, 
nauczanie, kształcenie, dobre maniery, sposób bycia, przygo-
towanie itp. Pojawiała się gęsto i często22 w oficjalnych doku-
mentach papieskich i kongregacyjnych. Jan Paweł II w adhor-
tacji Vita consecrata określił formację jako "uczestnictwo w 
dziele Ojca, który za pośrednictwem Ducha kształtuje w ser-
cach młodych mężczyzn i kobiet myśli i uczucia Syna"23. Inne 
jeszcze interesujące określenie formacji, zapisane w tym do-
kumencie, brzmi: "Formacja jest doniosłym procesem, dzięki 
któremu człowiek nawraca się w głębi swego istnienia ku Słowu 
Bożemu, a jednocześnie uczy się sztuki szukania Bożych zna-
ków w rzeczywistości tego świata"24.   
  
Formacja – w tym rozumieniu – jest procesem wieloaspekto-
wym, obejmującym wymiar ludzki, intelektualny, duchowy i 
apostolski, a równocześnie jest procesem integralnym, harmo-
nijnie rozwijającym wszystkie wymiary życia człowieka. Mówi 
się też o formacji początkowej, podstawowej, wspólnotowej i 
formacji ciągłej/stałej/permanentnej. Stąd wyrosło zapotrzebo-
wanie na kompetentnych i mądrych formatorów, którzy by 
pomagali w tych ważnych procesach, które trwają przecież całe 
życie. Papież wyjaśnia: "Formatorzy muszą być osobami do-

                                                
20Benedykt XVI, Verbum Domini, 54. 
21 Termin pochodzi z łac. formare = kształtować, formować, nadawać okre-
śloną postać, porządkować. 
22 W VC występuje 98 razy. 
23 VC 66. 
24 VC 68. 
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świadczonymi w poszukiwaniu Boga, aby mogły także innym 
towarzyszyć na tej drodze. Uważnie śledząc działanie łaski, 
winni oni wskazywać przeszkody, także te mniej widoczne, ale 
nade wszystko odkrywać piękno naśladowania Chrystusa oraz 
wartość charyzmatu, w którym się ono urzeczywistnia". I dopo-
wiada: "Głównym narzędziem formacji jest rozmowa osobista, 
którą należy odbywać regularnie i często, widząc w niej prakty-
kę o niezrównanej i wypróbowanej skuteczności" (VC 66). 
  
Innymi ważnymi narzędziami formacji są dni skupienia, reko-
lekcje, Lectio divina, czytanie duchowne, konferencje asce-
tyczne, wykłady, konwersatoria, które kształtują i ubogacają 
umysł, a przede wszystkim: codzienna Eucharystia i adoracja 
Najświętszego Sakramentu, Liturgia Godzin, spowiedź, kierow-
nictwo duchowe itd. Formacja oznacza ciągłe wzrastanie oraz 
wierność powołaniu, które z natury jest darem dynamicznym. 
Konstytucje CR przypominają: "Formacja zmierza w pierwszym 
rzędzie do tego, aby wychować zakonnika do głębszego 
uczestnictwa w Tajemnicy Paschalnej, dzięki któremu, kiero-
wany Duchem Świętym, umiera on dla samego siebie, aby żyć 
z Chrystusem w Bogu" (150). I jeszcze jeden artykuł: "Rozwój 
człowieka dokonuje się stopniowo, etapami, a łaska Boża 
uwzględnia naturę ludzką. Dlatego formacja powinna brać pod 
uwagę – tak przy teoretycznej nauce o pełni życia chrześcijań-
skiego i zakonnego, jak i jego praktyce – stopniowy oraz ciągły 
rozwój" (159). 
  
A będąc już na zaawansowanym etapie formacji permanentnej, 
trzeba nam  się troszczyć – jak to podpowiadają Konstytucje – 
"o własny rozwój duchowy i zawodowy poprzez kierownictwo 
duchowe, osobistą lekturę i prywatne studium, a także udział w 
kursach, w seminariach i innych programach naukowych" 
(172). Warto też pamiętać o pięciu wymiarach formacji stałej, 
są to: 1) wymiar duchowy, realizujący się poprzez rozwijanie 
relacji z Bogiem, osiąganie wewnętrznej harmonii i odkrywanie 
swojej tożsamości w kontekście drogi konsekrowanej; 2) wy-
miar ludzki i braterski, gdzie kształtuje się chrześcijańska doj-
rzałość; 3) wymiar apostolski, polegający na dostosowywaniu 

aktywności zgodnej z duchem założyciela, do wymagań cza-
sów współczesnych; 4) wymiar zawodowy, wymagający solid-
nych (a nie pozorowanych) działań celem zdobywania potrzeb-
nej wiedzy i umiejętności; 5) wymiar charyzmatyczny, polega-
jący na zdobywaniu informacji na temat swojego instytutu, a 
także na coraz głębszym rozumieniu jego powołania i miejsca 
w Kościele (Por. VC  71). Jak sama nazwa wskazuje, formacja 
ciągła ma trwać całe życie i powinna przynosić owoc w postaci 
kolejnych kroków na drodze wiary i świętości realizowanej 
zgodnie z charyzmatem. 
  
I tutaj "melduje się" piąta zasada duchowości zmartwych-
wstańczej (trochę przydługawo sformułowana): Bóg wzywa nas 
do przemiany, do paschalnego misterium umierania i zmar-
twychwstania z Jezusem. Przemiana to nawrócenie, powtórne 
narodzenie, kolejny krok ku świętości. Prawdziwa przemiana 
opiera się na Prawdzie i prowadzi człowieka do praktykowania 
miłości."Pierwszym i najważniejszym wynikiem przemiany jest 
to, że Chrystus żyje w człowieku. Człowiek pozwala Duchowi 
swobodnie kształtować siebie na wzór i obraz Chrystusa, tak 
że stopniowo dochodzi do dobrowolnego podejmowania 
wszystkich swoich decyzji zgodnie z łaską Ducha Świętego" 
(Formacja zmartwychwstańcza, 108). 
  
Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na jeden ważny szczegół tego 
trzeciego etapu emausowej drogi. Mianowicie, Łukasz powia-
da, że jak Nieznajomy zagadnął ich pytaniem i dał przez to 
znak, że chce z nimi rozmawiać, to ci dwaj zatrzymali się, 
przystanęli, czyli zrobili sobie przerwę w marszu. Tak samo 
jest i z nami. Jeżeli chcemy "doładować akumulatory", to mu-
simy stanąć, wyłączyć się i podłączyć do źródła prądu; jeżeli 
pragniemy "doformować" się, to trzeba w naszym zabieganiu 
wziąć sobie czas na przystanek formacyjny, wygospodaro-
wać i zabezpieczyć przestrzeń dla Ducha. I w naszym kalenda-
rzu muszą zostać zarezerwowane terminy na te ważne i ko-
nieczne sprawy, bez których nie da się dobrze funkcjonować. 

Ks. Kazimierz Wójtowicz CR  
 

   
 
 

 
 

   Wiadomości ze świata 
 
 

 

 

FRANCISZEK O BYCIU KAPŁANEM: UWIELBIAM MOŻLIWOŚĆ SŁUŻENIA INNYM W TEN SPOSÓB 
 
Argentyński ksiądz Guillermo Marcó 
przeprowadził dla portalu Infobae długi 
wywiad z papieżem Franciszkiem z 
okazji 10. rocznicy jego wyboru na pa-
pieża. Franciszek zdradza m.in., dlacze-
go kocha być księdzem, dlaczego nie 
chciał zobaczyć oryginalnej wersji Ma-
donny Rozwiązującej Węzły w Augsbur-
gu, jaki jest nastrój wśród kardynałów i 
co chciałby powiedzieć dzieciom i mło-
dzieży, rodzicom, chorym i starszym. 
 
Argentyński kapłan zna dobrze papieża 
Franciszka, ponieważ w czasie gdy 
Bergoglio był kardynałem i arcybisku-
pem Buenos Aires, ks. Marcó był jego 
rzecznikiem. W poniedziałek ks. Marcó 
opublikował długi wywiad z papieżem 
Franciszkiem dla Infobae z okazji 10-
lecia pontyfikatu. W wywiadzie papież 
Franciszek wyjaśnia, że nie zamieniłby 
bycia księdzem za “nic na świecie”. – 
Mając to doświadczenie bycia księdzem. 
Ze wszystkimi ograniczeniami, wadami i 

grzechami, ale księdzem – powiedział 
Franciszek i dodał: “Uwielbiam możli-
wość służenia innym w ten sposób”. 
 

 
 
W wywiadzie papież Franciszek określił 
atmosferę w Kolegium Kardynalskim 
jako dobrą. Zdarzają się różnice zdań, 
“ale pozytywną rzeczą jest to, że mówią 
to, co myślą”. Jedyną rzeczą, która go 
martwi, jest to, że ludzie nie zajmują się 
swoimi problemami. – Dzięki Bogu w 

Kolegium Kardynalskim jest komunika-
cja. Zarówno między młodszymi, jak i 
starszymi kardynałami. Możemy mówić 
swobodnie, nie wiem czy wszyscy, ale 
wielu tak robi. Czasem mówią mi: “uwa-
żaj na to…”, a ja odpowiadam: “Dzięku-
ję. Pomyślę o tym i znajdę rozwiązanie, 
więc może…”. Ale czasami mówię też: 
“Słuchaj, nie zgadzam się z tobą w tej 
kwestii, ponieważ….”. Ale jest otwarty 
dialog – powiedział Franciszek. 
 
Papież Franciszek znany jest z tego, że 
darzy Matkę Bożą Rozwiązującą Węzły 
z kościoła św. Piotra na Perlach w Au-
gsburgu wielkim szacunkiem. Nigdy 
jednak nie widział osobiście tego wize-
runku Matki Bożej. Wcześniej zapoznał 
się z nim na obrazku, który przysłała mu 
w Argentynie niemiecka zakonnica. – 
Ale nigdy nie poszedłem zobaczyć ory-
ginalnego obrazu; spędziłem trochę 
czasu w Niemczech, we Frankfurcie. Ale 
to mi wystarczyło, ta cześć, która zaczę-
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ła się już w Argentynie – powiedział 
Franciszek. Nawiasem mówiąc, papież 
Franciszek wyraził podobne odczucia we 
wcześniejszym wywiadzie dla niemiec-
kiego tygodnika “Die Zeit”. 
 
Ks. Marcó poprosił zwierzchnika Kościo-
ła katolickiego o skierowanie kilku krót-
kich przesłań do konkretnych grup ludzi. 
Oto co odpowiedział papież Franciszek: 

Do dzieci: “Dbajcie o dziadków. Odwie-
dzajcie ich i niech was rozpieszczają”. 
 
Do ludzi młodych: “Nie bójcie się życia. 
Nie stójcie w miejscu, idźcie do przodu. 
Będziecie popełniać błędy, ale najwięk-
szym błędem jest stanie w miejscu, więc 
idźcie do przodu”. 
 
Do matek i ojców: “Nie marnujcie miło-
ści. Dbajcie o siebie nawzajem, a bę-

dziecie mogli lepiej zadbać o swoje 
dzieci”. 
 
Do chorych: “To jest trudne. Doradzanie 
cierpliwości jest oczywiste. Ja nie mam 
cierpliwości, więc rozumiem, jeśli jeste-
ście trochę zirytowani. Proście Pana o 
łaskę cierpliwości, a da wam łaskę 
przejścia przez to wszystko”. 

 Za: www.deon.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________
 

INSTRUKCJA DYKASTERII INSTYTUTÓW ŻYCIA 
KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZŃ ŻYCIA 
APOSTOLSKIEGO, DOTYCZĄCA KRAJOWYCH 
KONFERANCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH 

 
W ostatnich dniach przewodniczący KWPZM ks. Kariusz Wilk 
CSMA otrzymał z Dykasterii Instytutów Życia Konsekrowanego 
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego polskie tłumaczenie In-
strukcji na temat funkcjonowania krajowych konferencji wyż-
szych przełożonych. Oto pełna treść tego dokumentu: 
 

INSTRUKCJE 
 
Konferencje, które powstały już w latach 50. z inicjatywy 
Kongregacji ds. Zakonników, w oparciu o nauczanie papieża 
Piusa XII, były następnie wspierane i umacniane w swoim 
charakterze przez odrębne dokumenty soborowe i posobo-
rowe (por. Christus Dominus 35,5; Perfectae Caritatis 23; Ad 
Gentes 33; Ecclesiae Sanctae, IX, 42-43; Mutuae Relationes 
21, 61-67; Regimini Ecclesiae Universae 73 S 5; Pastor Bo-
nus 109, Vita Consecrata, 50-53). Następnie kanony 708-709 
obecnego Kodeksu Prawa Kanonicznego, uregulowały i 
określiły dokładniej ich naturę, kompetencje i zakres ich dzia-
łalność. 
 
Przestrzenią życiową Konferencji jest komunia kościelna, 
dlatego powinny one jasno przedstawiać rolę życia konse-
krowanego w Kościele, także w odniesieniu do innych powo-
łań; przyjmować jako bogactwo charyzmaty różnych Instytu-
tów; posiadać odpowiednią wiedzę na temat natury i misji 
każdej formy życia konsekrowanego. W tym kontekście Kon-
ferencje, starając się zrozumieć zamysł Boży ukryty w obec-
nych doświadczeniach historii, aby lepiej na niego odpowie-
dzieć stosownymi działaniami apostolskimi (VC, 53), oferują 
współpracę w zakresie formacji członków, przygotowania 
formatorów, pogłębiania kwestii teologicznych, w owocnym 
dialogu z Pasterzami. 
 
W ostatnich latach Konferencje przyczyniły się znacząco do 
odnowy życia konsekrowanego, tworząc rozbudowaną sieć 
relacji między różnymi Instytutami i próbując nowych form 
współpracy i wsparcia, zwłaszcza w dziedzinie formacji po-
czątkowej i ciągłej. 
 
Umocnione pozytywnymi rezultatami, jakie często udaje się 
osiągnąć, Konferencje powinny obecnie podjąć działania 
mające na celu włączenie coraz większej liczby Instytutów do 
Konferencji, ze szczególnym uwzględnieniem Instytutów ro-
dzimych; promowanie aktywnego i współodpowiedzialnego 
uczestnictwa wśród członków, zwłaszcza podczas Zebrań 
plenarnych; umacnianie drogi komunii z Konferencjami Epi-

skopatu i z poszczególnymi Biskupami; pielęgnowanie moż-
liwości poznania i spotkania między różnymi formami życia 
konsekrowanego; promowanie żywego poczucia Kościoła, 
autentycznej duchowości komunii i owocnej wymiany darów. 

 
Po zwróceniu szczególnej uwagi na naturę i zadania Konfe-
rencji Wyższych Przełożonych oraz mając na względzie spe-
cyficzne problemy, które pojawiły się w niektórych krajach, 
niniejsza Dykasteria opracowała następujące Instrukcje, aby 
pomóc Konferencjom w ich misji, ułatwić ich posługę kościel-
ną i uczynić ją bardziej skuteczną. 
 

1. 1. Specyfika posługi Konferencji wymaga jasności teologicz-
nej i organizacyjnej, dlatego też Zebrania plenarne będą 
musiały podejmować tematy związane z ich tożsamością 
charyzmatyczną i wyzwaniami, które stawiają przed nimi 
dzisiejsza misja. Równie ważne jest, aby tematy te były opra-
cowywane przez osoby będące w pełnej zgodności z Magi-
sterium Kościoła. 
 
2. Kolejnym celem Konferencji jest skuteczniejsza współpraca 
między poszczególnymi Instytutami dla dobra Kościoła (por. 
PC 23). Stąd potrzeba jedności i współpracy między Instytu-
tami w celu rozwiązania najbardziej palących problemów i 
pilnych spraw, takich jak: promocja kultury powołaniowej, z 
którą ściśle związany jest temat rozeznawania powołania; 
formacja ciągła, z odpowiednimi Centrami lub Oddziałami; 
ochrona nieletnich na poziomie informacji, formacja w celu 
zapobiegania nadużyciom; animacja misyjna; refleksja, publi-
kacja i rozpowszechnianie dokumentów Magisterium Kościo-
ła; opieka i pomoc zdrowotna; konwencje z Kościołem lokal-
nym.... W tym celu wielką pomocą może być ustanowienie 
stałych lub okresowych komisji, w zależności od potrzeb, przy 
odpowiednich Centrach lub Oddziałach. 
 
3. Zmniejszenie liczby zakonników doprowadziło do zamknię-
cia wielu wspólnot w różnych krajach. Równocześnie potrze-
ba formacji oraz dostęp do miejsc i narzędzi sprzyjających 
komunikacji, w tym komunikacji cyfrowej, doprowadziły często 
do koncentracji zakonników i zakonnic w dużych aglomera-
cjach miejskich. Są to nowe sytuacje, które wymagają roze-
znania, aby z wielkim duchem misyjnym i hojnością apostol-
ską odpowiedzieć na potrzebę właściwego rozmieszczenia 
„robotników Ewangelii” w danym kraju lub na danym teryto-
rium. 
 
4. Funkcja wspierania wzrostu komunii i wypełniania misji 
Kościoła wymaga stałego dialogu, ożywionego miłością, z 
Konferencjami Episkopatów i poszczególnymi biskupami. 
Niewątpliwie wskazane jest, aby istniały Komisje Mieszane i 
inne miejsca dyskusji, ale przede wszystkim należy pielęgno-
wać pragnienie prawdziwej komunii, przekładając na konkret-
ne gesty takie słowa jak wzajemność, informacja, dialog, 
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uczestnictwo, współpraca, pomocniczość i współodpowie-
dzialność. 
 
5. Konferencje powinny pozostawać w kontakcie z Przedsta-
wicielami Papieskimi: informować ich o wszelkich sprawach o 
znaczeniu religijnym lub kościelnym; zapraszać Nuncjusza na 
Zebrania plenarne Konferencji w odpowiednim czasie; za 
pośrednictwem Nuncjusza przesyłać dokumenty przeznaczo-
ne dla tej Dykasterii. 
 
Podtrzymują także stałe relacje z tą Dykasterią poprzez: 
zapraszanie przedstawicieli Dykasterii na Zebrania plenarne; 
przesyłanie do Dykasterii akt Zebrania plenarnego (w przy-
padku wyborów, przekazanie nazwiska Przewodniczącego i 
członków Konsulty, wraz z nazwami Instytutów do których 
przynależą) oraz innej dokumentacji, która pozwala na po-
znanie życia zakonnego w danym kraju; zachęcanie do dialo-
gu; dzielenie się problemami w celu wspólnego poszukiwania 
rozwiązań. 
 
6. W celu wspierania komunii kościelnej i uniknięcia ewentu-
alnych konfliktów instytucjonalnych, Konferencje Wyższych 
Przełożonych nie powinny wydawać oświadczeń lub komuni-
katów, które miałyby wpływ na życie duszpasterskie kraju. W 
szczególnych przypadkach lub w sytuacjach trudnych Prze-
wodniczący Konferencji, ewentualnie w towarzystwie Wice-
przewodniczącego lub jednego z Konsultorów, spotyka się z 
Przełożonymi Dykasterii, aby poinformować ich o sytuacji 
Konferencji lub zająć się konkretnymi problemami. 

 
Stosowne wydaje się również zaznaczyć, że: 
a. członkami Konferencji są Przełożeni wyżsi Instytutów za-

konnych i Stowarzyszeń życia apostolskiego, które uzyska-
ły prawne zatwierdzenie jako instytuty na prawie diecezjal-
nym lub papieskim. Stowarzyszenia, które chcą się stać in-
stytutami życia konsekrowanego, mogą być ewentualnie 
zaproszone do udziału w niektórych momentach formacyj-
nych; 

b. przełożeni są członkami Konferencji na mocy swojego urzę-
du, a nie jako przedstawiciele Instytutu: w konsekwencji, 
jeśli w tym samym kraju jest kilku Przełożonych wyższych 
tego samego Instytutu, wszyscy mają prawo być pełno-
prawnymi członkami (tzn. z głosem czynnym i biernym) 
Konferencji.  
Natomiast, gdy dany Instytut nie ma w kraju Przełożonego 
wyższego, to wówczas tenże może mianować swojego sta-
łego delegata dla tego okręgu;  

c. z reguły na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
należy wybrać urzędującego Przełożonego wyższego, na-
tomiast stali delegaci mogą być członkami Konsulty. 

 
Mając nadzieję, że propozycje te będą przydatne dla dobra 
życia zakonnego i jego misji w Kościele, niniejsza Dykasteria 
pozostaje do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek wyjaśnień 
lub prośby o pomoc, w celu jak najlepszego wspierania posługi 
animacji i komunii między Konferencjami. 

Watykan, 29 sierpnia 2018 r. 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KARD. MICHAEL CZERNY SJ  
O PAPIEŻU: NIESKOŃCZONA 
JEST NASZA WDZIĘCZNOŚĆ 

 
W wywiadzie dla „L’Osservatore Roma-
no kard. Michael Czerny SJ podsumo-
wuje dekadę Franciszka na tronie Pio-
trowym ujmując je w kilku ważnych dla 
Papieża słowach: Dobry Samarytanin, 
braterstwo, wspólny dom. „To nie są 
priorytety abstrakcyjne, ale globalne – 
mówi kard. Czerny – to priorytety dla 
przywódców, wiernych chrześcijan i ludzi 
dobrej woli, dla wszystkich, którym zale-
ży na życiu ludzkim i przyszłości ludzkiej 
rodziny”. 
 
Jak, zdaniem Księdza, będzie przebiegał 
pontyfikat w przyszłości? To znaczy, 
jakie są tematy i wyzwania, z którymi 
będzie musiało zmierzyć się nauczanie 
papieża Franciszka?  
 
„Uważam, że – także dzięki reformie 
Kurii Rzymskiej – najpilniejszą potrzebą 
jest skok jakościowy Kościołów lokal-
nych. Nie jest to program polityczny a 
priori, ale raczej zaproszenie do realizo-
wania powołania i misji towarzyszenia 
Kościołom lokalnym w ich priorytetach, 
w ich pilnych potrzebach”. 
 

Na pytanie czym obecnie zajmuje się 
dykasteria, której przewodniczy, kard. 
Czerny odpowiada, że podstawową 
misją, jaką się obecnie zajmują, jest 
dołożenie wszelkich starań, by wysłu-
chać lokalne Kościoły i wszystkich tych, 
którzy podejmują wyzwanie integralnego 
rozwoju człowieka, udzielanie im pomo-
cy, zachęcanie, pobudzanie do działa-
nia, a nawet krytykowanie. Naszym 
zadaniem jest „pomóc Kościołowi wzra-
stać i odpowiadać adekwatnie na po-
trzeby dzisiejszego świata”. 
 

 
 
Mówiąc o migracji i wracając do pontyfi-
katu papieża, jednym z najbardziej sym-
bolicznych momentów była podróż na 
Lampedusę w lipcu 2013 roku. Od tego 
czasu papież nigdy nie przestał zwracać 
uwagi świata na ten problem i na tych 
ludzi zmuszonych do opuszczenia swo-
ich krajów… 

„ 
Można powiedzieć, że temat migracji 
jest sakramentem nauczania papieża 
Franciszka – stwierdził kard. Czerny. Na 
tę kwestię, tak konkretną, tak ludzką, a 
zarazem tak świętą w sensie jej wielkie-
go znaczenia, starał się uwrażliwić 
wszystkich wiernym i nie tylko. Wszyst-
kim na świecie Papież dał do zrozumie-
nia, jak fundamentalna jest godność 
życia ludzkiego i konieczność odpowie-
dzi na potrzeby bliźniego. Zwrócił uwagę 
na wielkie znaczenie zjawiska migracji, 
wskazał na obecność Jezusa, Świętej 
Rodziny, wśród tych, którzy uciekają. 
Uzmysłowił wszystkim swoim naucza-
niem, że mogą na tę sytuację odpowie-
dzieć – jako chrześcijanie i jako ludzie – 
przyjąć, wspierać, chronić i integrować”. 
 
Czy te cztery wskazania Papieża, także 
w świetle ostatnich tragedii [dziennikarz 
odnosił się głównie do śmierci 70 mi-
grantów na Morzu Śródziemnym w mar-
cu br.], zostały, zdaniem Księdza, zro-
zumiane i przyjęte? 
 
„Z pewnością wszyscy ludzie zrozumieli 
to, co powiedział Papież, nawet ci od-
powiedzialni za te tak zwane tragedie, 
które są raczej zbrodnią. Są one wyni-
kiem działań politycznych. Uważajmy 
zatem, aby nie mieszać tych dwóch 
porządków…. Słowa Franciszka trafiają 
do wszystkich, do wierzących przede 
wszystkim, do ludzi, którzy wierzą w 
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Boga, w życie, w braterstwo, we wspólny 
dom. Oni odpowiadają na słowa Ojca 
Świętego, nie zgadzają się z okrutnym i 
nieludzkim odrzucaniem bliźniego”. 

Jakie życzenie chciałby Ksiądz złożyć 
papieżowi? 
 
„Więcej niż życzenie, to silne pragnienie, 
aby wciąż otrzymywał łaskę i wiedział, 

jak nieskończona jest nasza wdzięcz-
ność, wdzięczność całego świata za te 
dziesięć lat, które zmieniły nas wszyst-
kich na lepsze”.          Za: www.jezuici.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

JEZUICKIE UNIWERSYTETY WYPRACOWUJĄ 
STRATEGIĘ NA NAJBLIŻSZE LATA 

 
W pierwszej połowie marca 2023 roku odbyło się w Kurii Gene-
ralnej Towarzystwa Jezusowego w Rzymie spotkanie zarządu 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Jezuickich Uniwersytetów 
(International Association of Jesuit Universities, IAJU). W spo-
tkaniu wzięli także udział przedstawiciele regionalnych stowa-
rzyszeń uniwersyteckich, grup roboczych, a także stowarzy-
szeń zrzeszających szkoły inżynierskie i szkoły biznesu. 
 
W drugim dniu spotkania, Przełożony Generalny o. Arturo Sosa 
SJ poruszył takie tematy jak złożoność obecnych czasów, sens 
współpracy i podstawowe znaczenie tożsamości jezuickiej 
wyrażającej się w zaangażowaniu w misję niesienia sprawie-
dliwości i pojednania. Jego wystąpienie przyczyniło się do 
żywej wymiany poglądów wśród uczestników. 
 
Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego zaprosił ze-
branych do refleksji nad tym, jak instytucje, które reprezentują, 
otwierają się na głos Ducha Świętego i na ile rozeznają kieru-

nek, w jakim Duch Święty chce prowadzić dzisiaj jezuickie 
szkolnictwo wyższe. 
 

 
 
Spotkanie było ważną częścią procesu wypracowywania stra-
tegii działania Międzynarodowego Stowarzyszenia Jezuickich 
Uniwersytetów (IAJU) na najbliższe lata. 
 
IAJU jest stowarzyszeniem jezuickich uniwersytetów katolickich 
i instytutów szkolnictwa wyższego. Stowarzyszenie założone w 
2018 roku i zatwierdzone przez Przełożonego Generalnego 
Towarzystwa Jezusowego o. Arturo Sosę SJ jest międzynaro-
dowym ciałem doradczym ściśle współpracującym z jezuickim 
Sekretariatem ds. Jezuickiego Szkolnictwa Wyższego. 

        Za: www.jezuici.pl 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

POLSKI DOMINIKANIN DZIEKANEM 

TEOLOGII NA ANGELICUM 
 
Generał Zakonu Dominikanów, o. Ge-
rard Francisco Timoner III, nominował 
ojca Dominika Jurczaka OP na dziekana 
Wydziału Teologicznego Angelicum 
 
Jego kandydatura została wcześniej 
postulowana przez Radę Wydziału 
i zyskała zgodę Dykasterii ds. Kultury 
i Edukacji. Nowemu Ojcu Dziekanowi 
serdecznie gratulujemy i życzymy sił 
w nowej misji! 
 
LITURGISTA 
 
Ojciec Jurczak urodził się w 1980 roku 
w Bielsku-Białej. Po uzyskaniu stopnia 
inżyniera na Politechnice Poznańskiej 
w 2002 roku wstąpił do Zakonu Kazno-
dziejskiego. W roku 2008 złożył profesję 
uroczystą, a rok później przyjął święce-
nia kapłańskie. W 2011 r. uzyskał licen-
cjat kościelny z teologii dogmatycznej 
na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła 
II w Krakowie, a w 2017 r. obronił dokto-
rat z nauk liturgicznych w Papieskim 
Instytucie Liturgicznym w Rzymie. Jest 
wicedyrektorem czasopisma naukowego 
Ecclesia Orans, wykładowcą w Papie-
skim Instytucie Liturgicznym Anselmia-
num i na Papieskim Uniwersytecie An-

gelicum w Rzymie. Od 2014 roku jest 
członkiem Międzynarodowej Komisji 
Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego, 
a w 2020 roku został powołany przez 
Generała Zakonu, o. Gerarda Francisco 
Parco Timonera III na sześcioletnią 
kadencję przewodniczącego tej komisji. 
 

 
 
W latach 2016-2019 był prezesem Fun-
dacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, 
a od tego czasu pozostaje jej konsulto-
rem – bliskim i stałym współpracowni-
kiem oraz członkiem zespołu. W latach 
2018-2022 sprawował także urząd pro-
motora liturgii Polskiej Prowincji Domini-
kanów. 
 
Prowadzi również zajęcia dydaktyczne 
i formacyjne w Kolegium Filozoficzno-
Teologicznym Polskiej Prowincji Domini-
kanów w Krakowie; wielokrotnie brał 
udział spotkaniach dotyczących liturgii 
w ramach Dominikańskich Szkół Wiary. 

Publikował m.in. w miesięczniku „W 
drodze”, „Teofilu”, na stronie Liturgia.pl. 
 
ANGELICUM 
 
Historia Papieskiego Uniwersytetu Świę-
tego Tomasza z Akwinu, zwanego popu-
larnie Angelicum, sięga korzeniami XIII 
wieku. Uczelnia jest bowiem spadko-
biercą średniowiecznego studium 
conventuale, które Zakon Dominikanów 
założył w rzymskim klasztorze Santa 
Sabina około roku 1222. Od 1265 roku 
nauczał tutaj św. Tomasz z Akwinu. 
 
W 1577 roku dominikańska szkoła zo-
stała przemianowana na Kolegium Świę-
tego Tomasza z Akwinu. W 1906 roku 
zostało ono podniesione przez Piusa 
X do rangi uczelni papieskiej. 
 
Wśród profesorów Angelicum jest obec-
nie kilku polskich dominikanów: 
m.in. Wojciech Giertych OP, Ryszard 
Rybka OP, Mariusz Tabaczek OP, 
czy właśnie nowo wybrany Dominik 
Jurczak. W latach 2017-2021 rektorem 
tej dominikańskiej uczelni był o. Michał 
Paluch OP. Polska Prowincja jest jedną 
z najbardziej reprezentowanych prowin-
cji wśród wykładowców tej uczelni. 

Za: www.info.dominikanie.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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CANTALAMESSA: KOŚCIÓŁ NIE MOŻE SIĘ  OBYĆ BEZ TEOLOGII 
 

Synod nie może się obyć bez teologii, podobnie jak i Kościół, w 
ani jednej chwili swego życia. Teologia bowiem to słowo o 
Bogu – mówił kard. Raniero Cantalamessa OFMCap w wielko-
postnym rozważaniu dla Papieża i Kurii Rzymskiej. Podkreślił, 
że bez teologii wiara łatwo mogłaby się stać bezduszną klepa-
niną, zabrakłoby też podstawowych środków do jej inkulturacji. 
 
Papieski kaznodzieja przyznał jednak, że tak rozumiana teolo-
gia sama potrzebuje odnowy. „Ludowi Bożemu potrzebna jest 
teologia, która nie mówi o Bogu zawsze i tylko w trzeciej oso-
bie, z kategoriami często zapożyczonymi z systemu filozoficz-
nego danej chwili, niezrozumiałymi poza wąskim gronem wta-
jemniczonych. Napisane jest, że Słowo stało się ciałem, ale w 
teologii Słowo często stało się jedynie ideą! Karl Barth życzył 
sobie nadejścia teologii, którą dałoby się głosić, ale do tego 
mamy jeszcze daleko. (…) Jestem przekonany, że nie ma 
takiej treści wiary, choćby najbardziej wzniosłej, która nie była-
by zrozumiała dla każdego umysłu otwartego na prawdę. Jeśli 
czegoś możemy się nauczyć od Ojców Kościoła, to tego, że 
można być głębokim, nie będąc przy tym niejasnym. Grzegorz 
Wielki mówi, że Pismo Święte jest „proste i głębokie, jak rzeka, 
w której może chodzić jagnię, a pływać słoń”. Teologia powinna 
inspirować się tym modelem. Każdy powinien móc znaleźć w 
niej chleb dla swoich zębów: człowiek prosty – pożywienie, a 
uczony – wyrafinowany pokarm dla swego podniebienia. Nie 
mówiąc już o tym, że to, co pozostaje ukryte dla mądrych i 
inteligentnych, często objawia się najmniejszym“ – stwierdził 
kaznodzieja Domu Papieskiego. 
 
Kard. Cantalamessa jest przekonany, że w teologii dokona się 
taka przemiana, jeśli wszystkie główne tajemnice wiary będą 
wyjaśniane w oparciu o podstawowe objawienie Ewangelii, że 
Bóg jest miłością. Papieski kaznodzieja sam pokazał, jak moż-
na to zrobić w odniesieniu do tajemnic Boga Trójcy czy wciele-

nia Syna Bożego. Wskazał, że to również miłość jest istotą 
ofiary Jezusa na krzyżu. 
 
„Cierpienie Chrystusa zachowuje całą swoją wartość i Kościół 
nigdy nie przestanie go rozważać: nie jako przyczynę, samą w 
sobie, zbawienia, ale jako znak i dowód miłości: „Bóg okazuje 
nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, 
gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5, 8). Śmierć jest zna-
kiem, miłość – znaczeniem. Dla Ewangelisty Jana kluczem 
jego opisu Męki jest to pierwsze zdanie: „umiłowawszy swoich 
na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1).  
 

 
 
W ten sposób usuwa się z Męki Pańskiej konotację, która zaw-
sze pozostawiała nas w zakłopotaniu i niedosycie, a mianowi-
cie, że chodzi tu o jakąś cenę i okup, który trzeba zapłacić 
Bogu lub, co gorsza, diabłu, o ofiarę, która ma uśmierzyć gniew 
Boży. W rzeczywistości to raczej Bóg złożył wielką ofiarę, dając 
nam swojego Syna, nie oszczędzając Go, tak jak Abraham 
złożył ofiarę, nie oszczędzając swojego syna Izaaka. Bóg jest 
raczej podmiotem niż odbiorcą ofiary krzyża!“ – przypomniał 
kard. Cantalamessa.                            Za: www.vaticannews.va 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA W DOMU 
ŚWIĘTEJ RODZINY W NAZARECIE 
 
Tegoroczne obchody Uroczystości Świę-
tego Józefa w Nazarecie przeżywaliśmy 
w poniedziałek 20 marca. W godzinach 
popołudniowych przybył do Nazaretu 
Kustosz Ziemi Świętej o. Francesco 
Patton, ofm. Tradycyjne uroczyste przej-
ście ostatnim odcinkiem drogi w kierun-
ku Bazyliki Zwiastowania i procesyjne 
wejście odbyło się w towarzystwie braci 
franciszkanów, duchownych, osób kon-
sekrowanych, członków różnych ruchów 
charyzmatycznych oraz licznie zgroma-
dzonych wiernych z Galilei i nie tylko.  
 
Uroczystego powitania w drzwiach Bazy-
liki Dolnej dokonał gwardian wspólnoty 
franciszkańskiej o. Wojciech Bołoz, ofm, 
a w imieniu parafii o. Ibrahim Alsabagh, 
ofm. Proboszcz podkreślił ważność 
przybycia Ojca Kustosza porównując 
jego rolę do postaci św. Józefa jako 
opiekuna i towarzysza drogi, który po-
maga iść franciszkanom po Ziemi Świę-
tej śladami Jezusa i świętego Ojca Fran-
ciszka. W Grocie Zwiastowania odśpie-
wano hymn Te Deum.  

Uroczystą Mszę świętą w Bazylice Gór-
nej pod przewodnictwem kustosza kon-
celebrowali ojcowie franciszkanie oraz 
kapłani z pobliskich wspólnot. W homilii 
Ojciec Kustosz Francesco Patton wska-
zał na dzisiejszego patrona jako czło-
wieka uczciwego, który został przedsta-
wiony w Ewangelii nie za pomocą tego 
co mówił, ale przez to czego dokonał. 
Wyróżnił następnie trzy słowa określają-
ce św. Józefa jako tego, który buduje 
relacje w Świętej Rodzinie: przyjmowa-
nie, ochranianie i współpraca.  
 

 
 
Mówiąc o przyjęciu, podkreślił umiejęt-
ność przyjmowania daru i postepowania 
z nim w taki sposób, jaki został scharak-
teryzowany w zachowaniu św. Józefa 

wobec Maryi i Jezusa. Wskazując na 
słowo ochrona wyłuszczył troskliwość 
Przeczystego Stróża Dziewicy od mo-
mentu zbudzenia ze snu, przez drogę do 
Betlejem, ucieczkę do Egiptu aż do 
powrotu do Nazaretu. Zaznaczył przy 
tym umiejętność zwrócenia uwagi na 
drugą osobę, bardziej kruchą, bezbron-
ną, słabszą, którą Żywiciel Syna Bożego 
postawił w centrum zamiast siebie. Od-
wołując się natomiast do słowa współ-
praca, kaznodzieja wskazał na Oblu-
bieńca NMP, który współpracował: z 
Matką Jezusa nad ochroną poczętego 
życia, z Bożą Łaską i planem Bożego 
Zbawienia, by ochronić Zbawiciela świa-
ta; a jako prawny ojciec współpracował 
ze swoją małżonką w dziele edukacji 
religijnej i ludzkiej młodego Jezusa.  
 
Przywołując cechy Opiekuna Świętej 
Rodziny, Ojciec Kustosz zauważył, że w 
nim uwidacznia się wzór życia chrześci-
jańskiego, wspólnotowego i rodzinnego. 
Wezwał nas tym samym, abyśmy potra-
fili: przyjmować Boże dary, opiekować 
się i współpracować bez osądzania i 
oceniania, stawiać samych siebie na 
drugim miejscu, nie zabiegając tylko o 
własny sukces; abyśmy potrafili współ-
pracować z Bogiem, który JEST pomię-



14-20 marca 2023          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              11/2023 (734)  

______________________________________________________________________________________________ 
 

 16 

dzy nami głosząc Ewangelię całemu 
światu i troszcząc się zwłaszcza o roz-
wój rodziny.  
 

Bezpośrednio po Eucharystii, wszyscy 
zebrani wierni przeszli procesyjnie z 
bazyliki do Kościoła św. Józefa. W kryp-
cie, w Domu Świętej Rodziny, wszyscy 

uczestnicy liturgii odczytali akt zawierze-
nia Ziemi Świętej Patronowi Kościoła 
Powszechnego.    s.M.Bogusława, csfn 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

WIZYTA W CZASIE WOJNY 
 
W dniach od 8 do 12 marca 2023, o. generał Sercanów Carlos 
Luis Suarez Codorniú udał się z wizytą do naszych współbraci 
w Ukrainie. Oczywistym wyzwaniem w przeprowadzeniu wizyty 
był czas wojny w tym kraju. Jednakże, to właśnie tragiczna 
sytuacja kraju i Kościoła była przynaglającym motywem, by 
odwiedzić współbraci i chrześcijan wśród których żyją i przeka-
zać im, tam na miejscu, konkretne wyrazy braterskiej miłości i 
solidarności, które od początku wojny, w różny sposób, stara 
się im okazywać całe nasze Zgromadzenie. 
 
W czasie wizyty, Ojciec Generał spotkał się ze wszystkimi 
ośmioma współbraćmi pracującymi obecnie na Ukrainie oraz 
zapoznał się z sercańskimi ośrodkami duszpasterstwa i innych 
posług rozwijanych w miejscach naszej obecności.  Spotkanie 
wspólnotowe, zorganizowane 11 marca w naszym domu w 
Perszotrawensku, było okazją do podsumowania wizyty, wyra-
żenia wdzięczności współbraciom za ich wolę pozostania 
wśród ludzi w potrzebie i za ich ofiarną pracę. Spotkanie to 
dało również możliwość do szczerego dialogu na temat naj-
ważniejszych zagadnień związanych z życiem i posługą serca-
nów na Ukrainie. 
 
Innym znaczącym momentem pobytu było długie spotkanie z 
ordynariuszem diecezji Kijowsko-Żytomierskiej, biskupem Wita-
lijem Krywickim. Stało się ono okazją nie tylko do przypomnie-
nia ponad 25 lat pracy naszych współbraci, ale i do szczerego 
dialogu i refleksji na temat konkretnych możliwości rozwoju 
naszej posługi w diecezji. Biskup kijowski podkreślił, że sercań-
ska posługa, w typowym dla niej duchu miłości i pojednania, 
jest najbardziej oczekiwaną odpowiedzią na wyzwania obecne-
go trudnego czasu diecezji i całego kraju. 
 
11 marca o. Carlos Luis spotkał się z naszymi współbraćmi, ks. 
Piotrem Chmieleckim (POL) i ks. Gerdem Hemkenem (GER), 
którzy przybyli  w tym samym czasie na Ukrainę z pomocą 
humanitarną. Ich pobyt w naszym domu w Perszotrawensku 

był jedynie przystankiem w drodze na wschód tego kraju. To 
tam, pomimo nasilających się walk, wciąż przebywa wielu po-
trzebujących wsparcia i ludzkiej solidarności. 
 

 
 
W niedzielę 12 marca, w ostatnim dniu swojego pobytu na 
Ukrainie, Ojciec Generał koncelebrował Mszę św. i wygłosił 
kazanie w kościele parafialnym w Romanowie. Wraz ze wspól-
notą parafialną modlił się o dar pokoju i zwycięstwa Bożego 
Miłosierdzia nad nienawiścią i niesprawiedliwością, które do-
tknęły ten kraj. 
 
Na długo pozostaną w pamięci obrazy z odwiedzanych miejsc, 
związanych z wojną i uwikłanymi w nią ludzkimi losami. Odwie-
dziny miejsc w mocno naznaczonych wojną Irpinie czy Buczy 
nie dają o sobie szybko zapomnieć, a rozmowy z ludźmi tam 
mieszkającymi pozwalają choć po części zrozumieć ogrom 
tragedii, która ich dotknęła. Bez wątpienia pozostają oni nie 
tylko w pamięci, ale także i w modlitwie. Ks. Artur Sanecki SCJ 
(Rzym)                                                                  Za: www.scj.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ŚWIĘCENIA BISKUPIE WIKARIUSZA 
APOSTOLSKIEGO ARABII PÓŁNOCNEJ 
 
Jedność, solidarność i dialog międzyre-
ligijny” – to trzy główne wyzwania, które 
podejmuje nowy wikariusz apostolski 
Arabii Północnej o. Aldo Berardi z za-
konu trynitarzy. Duchowny żyjący na 
Półwyspie Arabskim od dziesięciu lat 
dzisiaj przyjął święcenia biskupie. 
Zwraca uwagę, że w czterech krajach, 
które obejmuje jego prowincja kościel-
na, żyją dwa miliony katolików. Podkre-
śla, że wszyscy oni powinni być zdolni 
do miłowania i pomagania każdemu. 
 
Wikariat apostolski Arabii Północnej 
obejmuje cztery kraje: Bahrajn, Kuwejt, 
Katar oraz Arabię Saudyjską. Żyjący w 

nich katolicy pochodzą z różnych stron 
świata i rozmaitych tradycji. Ważną 
kwestią pozostaje dialog między wy-
znawcami różnych religii, zwłaszcza z 
muzułmańską większością.  
 

 
Po wizycie Papieża w Bahrajnie wiele 
drzwi zostało otwartych i zrodziły się 

pragnienia dialogu na temat wzajemnej 
tolerancji i współpracy. Trzeba także 
docierać do rozproszonych na ogrom-
nym terytorium wspólnot, które na co 
dzień nie mają kapłanów i dostępu do 
sakramentów. O. Berardi podkreśla 
znaczenie dialogu życia między katoli-
kami i wyznawcami innych religii oraz 
twórczy udział w rozwoju kraju. 
 
„Sytuacja jest różna w poszczególnych 
krajach. W trzech krajach mamy tole-
rancję i wolność kultu: Katarze, Bahraj-
nie i Kuwejcie. Tutaj katolicy mogą się 
spotykać, świętować, mają kościoły, 
można prowadzić katechizację. Krótko 
mówiąc, Kościół oferuje wszystko, co 
może z punktu widzenia duchowego i 
materialnego, udzielając także konkret-
nej pomocy socjalnej. Wyraża się to w 
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otwartości na biednych, migrantów, w 
solidarności, która ma bardzo istotne 
znaczenie. W Arabii Saudyjskiej nie ma 
wolności kultu, nie ma wolności religij-

nej. Toleruje się jedynie gromadzenie 
się na modlitwę w domu i świętowanie 
w grupie dwóch-trzech rodzin, przeka-
zywanie wiary dzieciom. Kościół żyje w 

różnorodności praw i zmian politycz-
nych, które musimy śledzić. Z Bożą 
pomocą na pewno pójdziemy do przo-
du.“ Za: www.vaticannews.va     

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

INSPEKTOR SALEZJANÓW: DZIECI NA 
UKRAINIE ŻYJĄ W CIĄGŁYM STRACHU 

 

We Lwowie ludzie po roku nauczyli się żyć z wojną. Chociaż 
walki toczą się daleko na wschodzie, w największym mieście 
zachodniej Ukrainy co raz są alarmy lotnicze i sporadyczne 
ataki rakietowe. Życie w ciągłym zagrożeniu pozostawia głębo-
kie blizny w psychice dzieci i młodzieży. O swoich doświadcze-
niach w wywiadzie dla austriackiej agencji katolickiej Kathpress 
opowiedział przełożony salezjańskiej wizytatorii Ukrainy ks. 
Mychajło Czaban. Podczas wizyty w Wiedniu z okazji 
“Hilfswerk Jugend Eine Welt” zrelacjonował wysiłki swojego 
zakonu w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb dzieci i 
uchodźców. 
 
“Strach jest dominującym uczuciem we Lwowie, zwłaszcza 
wśród dzieci. O ile w pierwszych tygodniach wojny była to jesz-
cze panika w obliczu niezrozumiałego zagrożenia i poczucie 
beznadziei, o tyle teraz wszyscy już się nauczyli z tym żyć. 
Nawet dzieci wiedzą teraz dokładnie, jak zachować się pod-
czas nalotu i kiedy znaleźć się w bunkrze. Znajomość wszyst-
kich środków ochronnych pomaga w radzeniu sobie z zagroże-
niem, a do syreny alarmowej już się przyzwyczaiły. Ale strach 
nadal pozostał i stał się stałym towarzyszem – powiedział grec-
kokatolicki duchowny. 
 
Mimo nalotów życie toczy się dalej i przynajmniej na zachodniej 
Ukrainie ludzie robią wszystko, aby stworzyć przynajmniej 
pozory codzienności. W “oratoriach”, salezjańskich ośrodkach 
wypoczynkowych, dzieci i młodzież zapraszane są na rozgryw-
ki piłkarskie, zajęcia gimnastyczne czy treningi cheerleaderek, 
dużym zainteresowaniem cieszy się również pomoc w nauce. 
“Zajęcia rekreacyjne są ważnym sposobem na odwrócenie 
uwagi. Sport i zabawa pozwalają zapomnieć o problemach, 
przynajmniej na kilka chwil, a to sprzyja także integracji dzieci 
uchodźców i ich rodzin” – wyjaśnił ks. Chaban. 
 
Zaznaczył, dzieci uchodźców ze Wschodu doświadczyły wielu 
strasznych rzeczy i są nimi poważnie naznaczone. Ks. Chaban 
opowiedział o dziecku z Mariupola przyjętym przez salezjanów, 
którego matka zginęła w atakach, a także o trzech braciach, 
którzy zostali osieroceni w wyniku ataku bombowego.  
 
Salezjanie we Lwowie doskonale znają się na opiece nad sie-
rotami: jeszcze przed wojną prowadzili zakład dla dzieci, które 
straciły rodziców. Na początku wojny zostały one zabrane 
przez samego ks. Chabana do filii zakonu za granicą. Jednak 
prawie wszystkie w międzyczasie wróciły – podobnie jak 90 
proc. wszystkich lwowskich dzieci, które na początku wojny 
wyjechały za granicę. W przypadku ewakuowanych sierot ks. 
Chaban powiedział, że tylko kilka z nich pozostało na Słowacji, 
by dokończyć edukację. 
 
Zakonnik podkreślił, że nauka w szkole jest szczególnie ważna 
dla zdrowia psychicznego dzieci. W centralnych i wschodnich 
miastach Ukrainy nauka w szkole jest bardzo ograniczona lub 
nie istnieje z powodu alarmów lotniczych. We Lwowie nato-
miast większość szkół może nadal funkcjonować, a wiele dzieci 

uchodźców nie ma innego wyboru. We Lwowie i innych mia-
stach zachodniej Ukrainy większość szkół jest wręcz przepeł-
niona z powodu wewnętrznych uchodźców ze wschodu kraju. 
 
Ogólnie rzecz biorąc, kwestia uchodźców jest obecnie dużym 
problemem również we Lwowie, ponieważ wojna zamieniła 
miasto w największy ośrodek dla uchodźców w kraju. Od lutego 
2022 r. do dawnych 750 tys. mieszkańców miasta dołączyło 
200 tys. osób z innych regionów. 150 z nich zostało przygarnię-
tych przez instytucje salezjańskie, ale zakon współpracuje też 
ściśle z rządem. Najważniejszym miejscem jest działka udo-
stępniona przez zakon, na której zbudowano modułowe miasto. 
Obecnie mieszka tam 1000 uchodźców, w tym wielu seniorów, 
osób niepełnosprawnych i 220 dzieci z matkami. 
 

 
 
Miastem modułowym zarządza salezjanin, który organizuje 
również terapię traumatyczną dla dzieci. Zakon zajmuje się 
również gastronomią, a wolontariusze codziennie gotują ciepły i 
bezpłatny posiłek dla wszystkich 1000 mieszkańców. Projekt, 
finansowany przez włoską organizację, zakończy się w kwiet-
niu, ale ks. Chaban ma nadzieję, że dzięki pomocy Austrii po-
przez Don Bosco Mission Austria i organizację pomocową 
“Jugend Eine Welt” uda się go kontynuować do początku jesie-
ni, ponieważ dla uchodźców bardzo ważne jest, aby odczuwali 
to wsparcie choćby poprzez jedzenie. 
 
Przede wszystkim ks. Chaban ma nadzieję, podobnie jak 
wszyscy Ukraińcy, na rychłe zakończenie wojny wraz z wyco-
faniem się Rosjan. Prawie wszyscy uchodźcy chcieliby wrócić 
do swoich rodzinnych wiosek i miasteczek na wschodzie kraju, 
gdy tylko zapanuje pokój. Oczywiście, dalszy rozwój wypadków 
jest trudny do przewidzenia. “Nadal mamy głęboką nadzieję, że 
zwyciężymy. W przeciwnym razie czekałyby nas okrucieństwa, 
które już są popełniane wobec Ukraińców na wschodzie, a 
nasz ukraiński naród zostałby zniszczony. Jeśli Rosja wygra, 
nie będzie już Ukrainy” – powiedział zakonnik. Mając na uwa-
dze ten cel i wspólnego wroga, Ukraina jest dziś zjednoczona 
jak nigdy dotąd. 93 procent ludności jest przekonana o zwycię-
stwie kraju i chce o nie walczyć – wynika z sondaży. Oczywi-
ście, potrzebne jest niezbędne “wsparcie do końca” ze strony 
Europy. Osobiste spostrzeżenia podczas “Hilfswerk Jugend 
Eine Welt” na temat ich codziennego życia we Lwowie przed-
stawiło trzech młodych ludzi, którzy towarzyszyli ks. Chabanowi 
w Wiedniu. Danilo, lat 17, pierwsze miesiące wojny spędził na 
Słowacji. “Zawsze byłem w strachu o moich bliskich” – powie-
dział. Vlad, lat 16, relacjonował mniej więcej “normalne życie” z 
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mniejszą niż wcześniej swobodą. “Nie spotykasz się już z przy-
jaciółmi wieczorem, bo nie wolno ci wychodzić na ulicę po 
godzinie 17″ – powiedział. Słuchanie głośnej muzyki nie jest już 
możliwe, bo można przegapić syrenę. Vlad często spędza swój 
wolny czas z 15-letnim uchodźcą z Charkowa i pomaga w jego 
integracji, ponieważ „on przeżywa więcej trudności niż ja.” 
 
Trzeci młodzieniec, 17-letni o imieniu Vlad, opowiedział o po-
wszechnej teraz nauce online we wszystkich lwowskich szko-

łach i uczelniach, które nie mają własnego schronu. “Jeśli jest 
bezpieczna piwnica, to zazwyczaj jest malutka i zimna” – po-
wiedział. Poinformował, że wielu innych młodych ludzi w jego 
wieku bierze udział w akcjach pakowania paczek z żywnością, 
aby nakarmić wojsko na froncie. “Na początku myślałem, że nie 
chcę dorosnąć. Tymczasem rozumiem, że nie mam wyboru. 
Nie ma życia dalej, jeśli nie staniesz się silniejszy i dojrzalszy” 
– wyznał Vlad.                          Za: KAI

 
 
 

 
 

Witryna Tygodnia 
 
 

 

 

RÓŻNORODNOŚĆ CHARYZMATÓW W INSTYTUCIE ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
Nowa książka ks. Kazimierza Wójtowicza CR 

 
Na rynku wydawniczym ukazała się 
nowa książka niestrudzonego ks. Kazi-
mierza Wójtowiczą CR, który od dzie-
siątków lat ubogaca całe zycie konse-
krowane w Polsce swoimi głębokimi 
przemyśleniami na temat istoty powoła-
nia do życia konsekrowanego oraz 
historii jego różnych form. Do nowego 
dzieła Ks. Kazimierza przedmowę napi-
sał bp. Jacek Kiciński CMF. Poniżej 
przezentujemy jej treść, która przybliży 
czytelnikom wartość tego dzieła. 
 

Przedmowa 
 

Życie konsekrowane od samego po-
czątku życia chrześcijańskiego stanowi-
ło najbardziej radykalną formę naśla-
dowania Jezusa Chrystusa, czystego, 
ubogiego i posłusznego. W ten sposób 
stało się widzialnym znakiem Jego 
obecności w Kościele i w świecie. Duch 
Święty w swoim nieograniczonym dzia-
łaniu wzbudzał i do dziś wzbudza nowe 
powołania do życia konsekrowanego – 
w różnych jego formach. Jest to Jego 
odpowiedź na zmieniające się znaki 
czasu. 
  
Historia Kościoła ukazuje bogactwo 
form życia konsekrowanego, których 
istotę powołania, konsekracji i posłania 
określa charyzmat. Jest on darem łaski 
Ducha Świętego dla danej osoby, 
wspólnoty, Kościoła i świata. Współcze-
śnie podkreśla się niezwykłą rolę chary-
zmatów, których zadaniem jest z jednej 
strony podtrzymywanie depozytu wiary 
w Kościele, a z drugiej nieustanne 
otwieranie się na nowe wyzwania. Je-
steśmy zatem świadkami rozwoju cha-
ryzmatów, ale także i zaniku. Niezwykle 
ważną rzeczą w przestrzeni charyzmatu 
jest postawa dynamicznej wierności 
charyzmatowi. Duch Święty jest bowiem 
w swym działaniu dynamizmem, który 
otwiera przed nami coraz to nowe hory-
zonty. 
  
Na obecnym etapie jesteśmy świadkami 
pewnej „zadyszki” życia konsekrowane-

go. Koncentracja na jego zewnętrznej 
stronie może pozornie niepokoić. Spa-
dek liczby powołań, malejące wspólno-
ty, brak niekiedy entuzjazmu może 
napawać obawami o przyszłość życia 
konsekrowanego. Gdy jednak wejdzie-
my nieco głębiej w istotę życia zakon-
nego, odkrywamy jego bogactwo i pięk-
no. Ponadto życie zakonne to nie tylko 
ludzki element, ale nade wszystko to 
powiew Ducha Świętego. 
 

 
 
Różnorodność charyzmatów w instytu-
cie życia konsekrowanego (próba klasy-
fikacji), to niezwykle cenne, a zarazem 
nowatorskie opracowanie znanego i 
cenionego teologa życia konsekrowa-
nego ks. Kazimierza Wójtowicza CR. 
Stanowi ono swoistego rodzaju kom-
pendium charyzmatycznego wymiaru 
życia konsekrowanego. Autor jako wy-
bitny znawca duchowości zakonnej 
podejmuje się niezwykle ważnego za-
dania, jakim jest próba klasyfikacji róż-
norodności charyzmatów. Całość opra-
cowania stanowi sześć rozdziałów wraz 
zakończeniem. W jego końcowej części 

znajdujemy cenne wnioski do dalszej 
refleksji. Wgłębiając się w prezentowa-
ne opracowanie możemy zauważyć 
niezwykle gruntowne spojrzenie na 
rzeczywistość charyzmatów. Ksiądz 
Wójtowicz CR podejmując zagadnienie 
charyzmatów, rozpatruje je w bardzo 
szerokim kontekście historycznym, 
teologicznym i prawnym. 
  
Książka ks. Kazimierza Wójtowicza CR 
ukazuje się w szczególnym czasie, w 
którym jako Kościół podejmujemy re-
fleksję nad synodalnością. Papież 
Franciszek rozpoczynając Synod o 
synodalności wskazał na zasadnicze 
jego kierunki: komunia, uczestnictwo i 
misja. Myśl ta wspaniale koresponduje 
z charyzmatycznym wymiarem życia 
konsekrowanego, każdy bowiem chary-
zmat przyczynia się do budowania 
wspólnoty, prowadzi do zaangażowania 
w jej rozwój i w konsekwencji staje się 
posłaniem, czyli konkretną misją.  
  
Obecny czas w życiu Kościoła jest 
czasem Ducha Świętego, potrzeba 
zatem zatrzymania się i wsłuchania się 
w Jego głos. Słuchanie zawsze prowa-
dzi do rozeznawania. Prezentowane 
opracowanie poparte osobistym do-
świadczeniem Autora z pewnością 
pomoże wielu osobom w dalszej reflek-
sji nad charyzmatyczną rzeczywistością 
Kościoła, zwłaszcza życia konsekrowa-
nego.   
  
Księdzu Kazimierzowi Wójtowiczowi CR 
pragnę osobiście podziękować za ko-
lejną pozycję książkową, a nade 
wszystko za piękną posługę pełną po-
świecenia i życzliwości dla życia konse-
krowanego w Polsce i nie tylko. 
 

Bp. Jacek Kiciński CMF 
Przewodniczący Komisji Życia  

Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego KEP 
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Odeszli do Pana 

 
 

ŚP. KS. MICHAŁ NIKOLIN SDB (1931-2023) 
 

16 marca 2023 roku odszedł do Pana w 
91 roku życia, 72 roku ślubów zakon-
nych i 64 roku kapłaństwa Ś.P. ks. Mi-
chał Nikolin SDB. 
 
Urodzony: 22.03.1931 r. w Niżniowie 
Nowicjat: 1949/1950 w Kopcu.  
Pierwsza profesja zakonna: 26.08.1950 
r. w Kopcu.  
Święcenia prezbiteratu: 08.08.1958 r. w 
Krakowie 

 
 

Msza św. pogrzebowa zostanie odpra-
wiona we wtorek, 21 marca br., o godz. 
12.00 w kościele pw. Św. Jana Bosko w 
Lubinie (ul. Jana Pawła II nr 58). Po-
przedzi ją modlitwa różańcowa, która 
rozpocznie się o godz. 11.30. Po Mszy 
św. ostatnie pożegnanie i złożenie ciała 
do grobowca salezjańskiego na cmenta-
rzu przy ul. Cmentarnej w Lubinie. 
 
Polecajmy śp. ks. Michała w naszych 
modlitwach. Wieczny odpoczynek racz 
mu dać Panie.  

Za: www.wroclaw.salezjanie.pl

 
 

ŚP. O. JAN KANTY STASIŃSKI OCD (1933-2023) 
 
Dnia 13 marca 2023 roku, w klasztorze 
Karmelitów Bosych w Poznaniu zmarł o. 
Jan Kanty Stasiński od Najświętszego 
Sakramentu i św. M. N. Teresy (Jerzy 
Władysław Stasiński), karmelita bosy. 
 
Urodził się 27 czerwca 1933 roku w 
Luboniu k. Poznania. W roku 1935 ro-
dzina wróciła do Poznania i zamieszkała 
w dzielnicy Sołacz. Właśnie w Poznaniu 
uczęszczał do szkoły podstawowej i 
liceum klasycznego. Jako nastolatek był 
bardzo zaangażowany w harcerstwie, 
śpiewał również w chórze chłopięcym 

Stefana Stuligrosza, a także w chórze 
śpiewu gregoriańskiego u poznańskich 
Karmelitów Bosych. Właśnie tam, u 
Karmelitów Bosych poczuł swoje powo-
łanie zakonne i kapłańskie. W lecie 1950 
roku wstąpił do nowicjatu Zakonu Kar-
melitów Bosych w Czernej. Po nowicja-
cie, dnia 18 września 1951 roku, złożył 
pierwszą profesję zakonną. Od roku 
1952 do 1954 studiował filozofię w Po-
znaniu, gdzie też 19 września 1954 
złożył profesję uroczystą. Od 1954 aż do 
święceń prezbiteratu studiował teologię 
w Krakowie. Święceń prezbiteratu w 

dniu 17 czerwca 1958 roku w kościele 
Sióstr Wizytek w Krakowie udzielił mu 
ks. Biskup Karol Pękala. 
 
Od września 1959 roku kontynuował, 
będąc konwentualnym w Lublinie, spe-
cjalistyczne studia filozoficzne na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim. W mar-
cu 1963 uzyskał tytuł magistra filozofii ze 
specjalizacji z filozofii teoretycznej. W 
tym samym czasie przez dwa lata stu-
diował również matematykę wyższą na 
tym samym Uniwersytecie. 
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Po studiach w Lublinie został przenie-
siony do klasztoru w Poznaniu, gdzie 
przebywał w latach 1962-1971. W Po-
znaniu był wykładowcą różnych działów 
filozofii w Wyższym Seminarium Du-
chownym Karmelitów Bosych oraz w 
Wyższym Seminarium Duchownym 
Księży Chrystusowców w Poznaniu 
(sześć lat). 
 
Pod koniec lat sześćdziesiątych wyraził 
swoją gotowość wyjazdu na misje do 
Afryki i został wybrany do pierwszej 
ekipy misjonarzy karmelitańskich. Przy-
gotowywał się do wyjazdu wraz z pierw-
szą grupą 11 misjonarzy w Krakowie i 
Poznaniu (1970-1971). Wyjechał na 
misje do Burundi w czerwcu 1971. Po 
ukończeniu kursu języka kirundi i prak-
tyki duszpasterskiej w parafiach Ojców 
Białych, pełnił funkcję duszpasterskie w 
parafiach Bukirasazi, Mpinga, Musonga-
ti. Został pierwszym proboszczem parafii 
w Musongati. Na misjach w Burundi 
przebywał aż do wyrzucenia misjonarzy 
w roku 1979. 

 
 
Następnie udał się do Rzymu gdzie 
podjął studia z teologii duchowości na 
Papieskim Wydziale Teologicznym Te-
rezjanum (1979-1980). Wyjechał na 
misje do Kongo Zairu (1980-1984), a 
następnie powrócił na misje Karmelitów 
Bosych do Rwandy, do parafii Rugango 
(1984-1986). Następnie powrócił do 
Polski i był lektorem filozofii w Wyższym 
Seminarium Karmelitów Bosych w Po-
znaniu (1986-1987), a potem wikariu-

szem parafii Opieki św. Józefa we Wro-
cławiu (1987-1992). Powrócił na misje 
do Burundi w 1992 roku i pełnił funkcję 
proboszcza w Musongati oraz lektora 
filozofii w Seminarium w Bujumbura do 
roku 2007.  W roku 2007 definitywnie 
zakończył swoją posługę misyjną i udał 
się do Rzymu, gdzie w latach 2007-2009 
pracował jako wikariusz w parafii San 
Pancrazio, prowadzonej wówczas przez 
Warszawską Prowincję Karmelitów 
Bosych. 
 
W latach 2009-2015 jako konwentualny 
w Poznaniu był częstym gościem na 
Górze Karmel – Hajfa, gdzie pracował 
jako przewodnik pielgrzymek. Od roku 
2015-2016 był konwentualnym w klasz-
torze na Góra Karmel (Hajfa). Od 2016 
był konwentualnym klasztoru Karmelitów 
Bosych w Poznaniu. 
 
Pogrzeb śp. o. Jana Kantego Stasiń-
skiego odbędzie się w sobotę, 18 marca 
w Bazylice Świętego Józefa u Karmeli-
tów Bosych w Poznaniu.no. Grzegorz A. 
Malec, OCD 

 
  

 
 

 


