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UROCZYSTOŚCI 400-LECIA PROWINCJI MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ  
 

 
 

 

MSZA NA WAWELU 
 

Świętowano 400-lecie powstania Prowincji Matki Bożej Aniel-
skiej Zakonu Braci Mniejszych, odłamu franciszkanów zwanych 
w Polsce potocznie reformatami. Z tej okazji w katedrze na Wa-
welu odprawiono 25 marca Mszę św., której przewodniczył abp 
Marek Jędraszewski. 
 
W Mszy wziął udział m.in. minister generalny Zakonu Braci 
Mniejszych o. Massimo Fusarelli OFM oraz bracia z reformac-
kich klasztorów franciszkańskich w Krakowie i Wieliczce a także 
wojewoda krakowski Łukasz Kmita i burmistrz Wieliczki Artur 
Kozioł. 
 
W homilii arcybiskup podkreślił, że w liturgii Uroczystości Zwia-
stowania Pańskiego kluczowym słowem jest "hodie - dzisiaj". 
Metropolita krakowski przypomniał, że 800 lat temu na ziemi 

włoskiej pojawił się św. Franciszek. W trudnych czasach, gdy 
zaprzeczano wszelkiej prawdzie, św. Franciszek jednoznacznie 
wskazywał kim jest Bóg, Stwórca cudownego świata. Franciszek 
przybliżał ludziom także tajemnicę wcielenia oraz kenozy Je-
zusa. Z wizji Boga, który stworzył cudowny świat, zrodził się za-
kon św. Franciszka, którego część 400 lat temu przybyła do Kra-
kowa. Bracia reformaci mówili na ziemiach Polskich o Bogu i Je-
zusie, który umiłował człowieka i uczyli, czym jest prawdziwy hu-
manizm. 
 
Abp Marek Jędraszewski wskazał na kolejne "dzisiaj". Powie-
dział, że trudno zrozumieć współczesność bez dostrzegania po-
stępującej laicyzacji. Dąży ona do tego, by usunąć z serca i wy-
obraźni człowieka obraz Boga. - Nasze "hodie - dzisiaj", nazna-
czone jest wielkim sprzeciwem człowieka wobec Emmanuela. 
Paradoksalnie po raz kolejny potwierdzają się słowa Soboru Wa-
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tykańskiego II, że gdy człowiek usuwa Boga z przestrzeni życio-
wej, to ginie sam. Ginie człowiek, bo przekreśla się w imię coraz 
bardziej wszechobecnej ideologii gender cały zamysł Boga co 
do małżeństwa, rodziny, powołania kobiety i mężczyzny. Tym 
bardziej nasze "hodie", a także wasze, bracia franciszkanie, do-
maga się jednoznacznego świadectwa o Bogu, jedynym Panu 
dziejów i historii - zaznaczył metropolita krakowski. Stwierdził, że 
"hodie - dzisiaj" to czas jednoznacznego świadectwa humani-
zmu, rozumienia człowieka jedynie przez Chrystusa, z Chrystu-
sem i w Chrystusie. Powiedział, że zebrani dziękują za poświę-
cenie, pracę i miłość pokoleń braci franciszkanów. - Prośmy 
Boga, byśmy nie zamykali oczu na nasze "hodie", abyśmy nie 
zagłuszali uszu na wołanie współczesnego świata, spragnio-
nego prawdy. Byśmy ciągle byli gotowi za Panienką Najświętszą 
powtarzać: "Oto ja, Służebnica, Sługa Pański, niech mi się stanie 
według Twego słowa". Niech mi się stanie to, czego oczekujesz 
Boże od mojego "hodie", od mojego "dzisiaj" - powiedział arcy-
biskup Jędraszewski. 
 
Na zakończenie Mszy św. minister generalny o. Massimo Fusa-
relli OFM przypomniał historię oraz początki działalności zako-
nów franciszkańskich. - Świętowanie jubileuszu to nie tylko spoj-
rzenie wstecz na nasze dziedzictwo, ale przede wszystkim spoj-
rzenie w przyszłość z nowym entuzjazmem - zauważył. Podzię-
kował arcybiskupowi za przewodniczenie Eucharystii i wygło-
szoną homilię. -  Kiedy Pan Bóg przychodzi, trzeba umieć Go 
rozpoznać i iść za Nim oraz nie pozostawać bezczynnym na sta-
łych, upatrzonych pozycjach - dodał minister generalny. Poprosił 
metropolitę o modlitwę za całe zgromadzenie, by mogło podołać 
wszelkim wyzwaniom. Przyznał, że sprawowanie Eucharystii w 
tym wyjątkowym miejscu, gdzie można odczuć historię Polski, 
było dla niego wzruszającym wydarzeniem. - Kiedy stałem przy 
ołtarzu, myślałem o tym jak wiele razy św. Jan Paweł II sprawo-
wał tutaj Eucharystię. Jego obecność, życie i świętość to błogo-
sławieństwo i nie może być w żaden sposób umniejszone - pod-
kreślił o. Fusarelli. Jako minister generalny, przekazał całej pro-
wincji błogosławieństwo św. Franciszka. 
 
W trakcie Mszy śpiewał  chór "Camerata" z Wieliczki pod dyrek-
cją Izabeli Szoty. Wśród śpiewaków był m.in. Marek Turchan z 
podwielickiego Mietniowa. - Z braćmi franciszkanami reforma-
tami łączy mnie więź szczególna, rodzinna. Moim krewnym był 
bowiem pochodzący z naszego gniazda rodzinnego - Biskupic o. 
Narcyz Jan Turchan OFM (1879-1942), franciszkanin-reformata, 
męczennik z Dachau, którego prochy spoczywają w Biskupi-
cach. Jest jednym ze 108 błogosławionych męczenników II 
wojny światowej, wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II. 
Do zakonu wstąpił w Wieliczce i tu po święceniach, a także m.in. 
w Krakowie był cenionym kaznodzieją. Mówimy w rodzinie, że to 
skuteczny święty. Gdy mamy jakieś problemy m.in. zdrowotne, 
zwracamy się o wstawiennictwo do bł. ojca Narcyza. Zazwyczaj 
jest ono skuteczne - mówi śpiewak "Cameraty". 

 Za: www.krakow.gosc.pl  
 

WIZYTA GENERAŁA BRACI MNIEJSZYCH  

 
W poniedziałek 20 marca 2023 r., w uroczystość św. Józefa ob-
lubieńca NMP i patrona Kościoła, z racji jubileuszu 400 –lecia 
obecności naszej Prowincji na ziemiach polskich, rozpoczął wi-
zytę w naszej Prowincji Minister Generalny o. Massimo Fusarelli 
OFM i Definitor Generalny o. Konrad Cholewa OFM. 
 
O. Massimo o godz. 14.30 udzielił wywiadu w TVP do pro-
gramu Balans bieli, emitowanego w TVP1 oraz we fragmentach 
w TVPInfo i TVPolsat. O godz. 16.00 wraz z Definitorem Gene-
ralnym w auli Franciszkańskiego Centrum Duchowości i Kultury 

w konwencie mokotowskim przy ul. Modzelewskiego 98A, spo-
tkał się z Braćmi pełniącymi posługę w północnej i środkowej 
Polsce; funkcję tłumacza sprawował o. Rufin Maryjka OFM. 
 
W trakcie tego spotkania wywiązała się dyskusja, w której udział 
wzięli: o. Gerard Kołatek OFM, o. Konstanty Ciaranek OFM, Ze-
non Styś OFM i o. Jeremiasz Szewczyński OFM. 
 
Na zakończenie Ojciec Generał wręczył mokotowskiej Wspólno-
cie okolicznościowy medal pamiątkowy, zaś każdemu Bratu Re-
gułę Braci Mniejszych i franciszkański znak „Tau”. 
 
Następnie o godz. 18.00 w kościele parafialnym pw. Matki Bożej 
Anielskiej celebrowano Mszę św. w intencji całego Zakonu Braci 
Mniejszych, a w szczególności naszej Prowincji i mokotow-
skiego konwentu. Na początku Eucharystii przybyłych gości po-
witali przedstawiciele Rady Parafialnej. 
 
Mszy św. przewodniczył i wygłosił homilię Minister Generalny, 
okolicznościowe kazanie tłumaczył o. Marek Wach OFM. 
 
Koncelebrowało 20 kapłanów, m.in.: Definitor Generalny o. Kon-
rad Cholewa OFM, Wizytator Generalny o. Sergiusz Bałdyga 
OFM, były Definitor Generalny o. Zenon Styś OFM, Minister Pro-
wincjalny o. Jacek Koman OFM, Wikariusz Prowincji o. Rufin 
Maryjka OFM, byli Prowincjałowie i obecni definitorzy: o. Marek 
Wach OFM i o. Nikodem Gdyk OFM; definitorzy: o. Krzysztof 
Bobak OFM i o. Grzegorz Chomiuk OFM oraz proboszcz parafii 
i wikariusz Domu o. Gerard Kołatek OFM. 
 

 
 
W uroczystości wzięli udział licznie przybyli wierni, m.in. bur-
mistrz Warszawy Mokotowa Rafał Miastowski, Bracia nieka-
płani, Siostry i Bracia warszawskich Wspólnot Franciszkań-
skiego Zakonu Świeckich, Siostry Franciszkanki Maryi Niepoka-
lanej oraz poczet sztandarowy warszawskiego Regionu Fran-
ciszkańskiego Zakonu Świeckich. 
 
Uroczystości były kontynuowane na wspólnej rekreacji I i III Za-
konu św. Franciszka z Asyżu. 
Po Eucharystii o. Massimo Fusarelli OFM i o. Konrad Cholewa 
OFM spotkali się w tzw. „sali tercjarskiej” warszawskiego kon-
wentu przy ul. Modzelewskiego 98A z przedstawicielami Fran-
ciszkańskiego Zakonu Świeckich. 
 
We wtorek 21 marca przedstawiciele Zarządu Generalnego i Za-
rządu Prowincji wraz z Wizytatorem Generalnym o. Sergiuszem 
Bałdygą OFM udali się do naszej Wspólnoty św. Antoniego w 
Warszawie przy ul. Senatorskiej 31. 
 

http://www.krakow.gosc.pl/
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Mszy św. o godz. 8.00 przewodniczył i wygłosił homilię Definitor 
Generalny o. Konrad Cholewa OFM, koncelebrowało 14 kapła-
nów. 
 
Przed Eucharystią Minister Generalny o. Massimo Fusarelli 
OFM w uroczystej procesji wprowadził relikwie św. Antoniego z 
Padwy i poświęcił relikwiarium, w którym zostały na stałe zain-
stalowane relikwie Patrona tej świątyni. 
 
Po Mszy św. Ojciec Generał udzielił wywiadu dla Polskiego Ra-
dia PR 1. W drodze do Krakowa przedstawiciele Zarządu Gene-
ralnego i Zarządu Prowincji odwiedzili Niepokalanów. Nawiedzili 
pierwszą kaplicę wybudowaną przez św. o. Maksymiliana Kolbe 
OFMConv, cele zakonne w których mieszkał św. Maksymilian i 
jego muzeum; towarzyszyła im ekipa filmowa TVP Info. 
 
Następnie udali się do Częstochowy na Jasną Górę. Nawiedzili 
kaplicę cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, przed 
którym trwali w modlitewnym skupieniu, polecając Jej orędow-
nictwu cały Zakon Braci Mniejszych oraz naszą Prowincję. 
 
Z przeorem konwentu jasnogórskiego o. Samuelem Pacholskim 
OSPPE zwiedzili Bibliotekę klasztorną, Salę Rycerską i refektarz 
klasztorny. Również w Częstochowie o. Masimo udzielił wy-
wiadu Radiu Jasna Góra. Przeor o. Samuel wręczył Ojcu Gene-
rałowi kopię cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 
 
W środę 22 marca w godzinach rannych Minister Generalny o. 
Massimo Fusarelli OFM i Definitor Generalny o. Konrad Cho-
lewa OFM z przedstawicielami Zarządu Prowincji odwiedzili 
Campus Misericordiae i Ośrodek Wsparcia Dziennego Caritas 
Kraków w Brzegach oraz Centrum pomocy dla uchodźców z 
Ukrainy w Grabiu. Towarzyszyli im: wiceburmistrz Wieliczki 
Agnieszka Szczepaniak i sekretarz miasta i gminy Wieliczka 
Adam Panuś. 
 
Od godz. 11.00 przebywali w naszym sanktuarium, klasztorze i 
Kolegium Serafickim w Wieliczce. Nawiedzili kaplicę Matki Bożej 
Łaskawej Księżnej Wieliczki, doczesne szczątki Czcigodnego 

Sługi Bożego Br. Alojzego Kosiby OFM i Jego celę oraz Kaplicę 
Porcjunkuli.  Minister Generalny o. Massimo Fusarelli OFM po-
błogosławił budynek powstającego muzeum Czcigodnego Sługi 
Bożego Br. Alojzego Kosiby OFM. Ponadto spotkał się z 
uczniami Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Franciszka-
nów w Wieliczce; podczas spotkania zapoznał się z multime-
dialną prezentacją Kolegium Serafickiego i odpowiadał na wiele 
pytań zadawanych przez uczniów, tłumaczył o. Alojzy Warot 
OFM. Wizytę Ojca Generała w Brzegach, Grabiu i w Wieliczce 
filmowała ekipa TVP Kraków. 
 
O godz. 18.00 w naszym kościele pw. Stygmatów św. Fran-
ciszka z Asyżu w Krakowie Bronowicach celebrowano Mszę św. 
w intencji naszej Prowincji. Na początku przybyłych gości powi-
tały przedstawicielki miejscowego Franciszkańskiego Zakonu 
Świeckich. 
 
W auli WSD w Krakowie Bronowicach Minister Generalny spo-
tkał się o godz. 16.00 z Braćmi pełniącymi posługę w południo-
wej Polsce; funkcję tłumacza sprawował o. Rufin Maryjka OFM. 
W dyskusji udział wzięli: o. Eligiusz Dymowski OFM, o. Roger 
Mularczyk OFM, o. Piotr Gądek OFM i o. Dawid Birunt OFM. 
 
Eucharystii przewodniczył Minister Prowincjalny o. Jacek Koman 
OFM, homilię wygłosił Ojciec Generał Massimo Fusarelii OFM, 
tłumaczył o. Eligiusz Dymowski OFM. Koncelebrowało 20 kapła-
nów, m.in.: Definitor Generalny o. Konrad Cholewa OFM, Wizy-
tator Generalny o. Sergiusz Bałdyga OFM, Wikariusz Prowincji 
o. Rufin Maryjka OFM, definitorzy: o. Marek Wach OFM i o. 
Grzegorz Chomiuk OFM, rektor WSD o. Norbert Cebula OFM, 
były Prowincjał o. Wacław Michalczyk OFM, animator ds. powo-
łań o. Piotr Gądek OFM oraz z zagranicy: o. Roger Mularczyk 
OFM z Ukrainy i o. Piotr Wach OFM z Włoch. 
 
W celebracji wzięli udział przybyli wierni, Bracia niekapłani, Sio-
stry i Bracia z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Siostry 
Franciszkanki Przemienienia Pańskiego. Służbę liturgiczną ołta-
rza pełnili nasi klerycy, zaś oprawę muzyczną ubogacił śpiew 
parafialnego chóru „Omni Die”.                 Za: www.ofm.krakow.pl  

 
 
 

 

   Wiadomości krajowe 
 
 
 

 

LIST BISKUPA KIELECKIEGO O BŁ. WINCENTYM KADŁUBKU 
 

„Święci na naszej drodze do nieba są ży-
wymi drogowskazami, a bł. Wincenty jest 
dla nas zarówno świadkiem wiary jak i bu-
downiczym naszej tożsamości społecz-
nej i narodowej” – pisze bp Jan Piotrow-
ski w liście skierowanym do wiernych die-
cezji kieleckiej, z okazji 800. rocznicy 
śmierci bł. Wincentego Kadłubka – pa-
trona Jędrzejowa, pochowanego w tam-
tejszym archiopactwie cysterskim i 
współpatrona diecezji kieleckiej. 
 
Biskup przypomina, że zmartwychwsta-
nie Jezusa Chrystusa nadaje głębszy 
sens naszemu życiu i pozwala nam spoj-
rzeć na siebie z perspektywy wieczności 
(…) oraz że „Kościół Chrystusowy świa-
domy mocy tego światła, które jaśnieje w 
życiu świętych i błogosławionych, ustala 
celebracje upamiętniające dzień ich 
śmierci, nazywając go dniem narodzin 
dla nieba”. 

W związku z tym aktualnie w diecezji kie-
leckiej od 8 marca br. upamiętniamy 800. 
rocznicę narodzin dla nieba bł. Wincen-
tego Kadłubka, kiedy to w kościele klasz-
tornym archiopactwa cystersów w Ję-
drzejowie miała miejsce uroczysta inau-
guracja obchodów Roku bł. Kadłubka – 
przypomina. 
 
„Pragniemy włączać się w tę rocznicę, 
która jak ufamy, stanie się dla wiernych 
owocnym czasem odnowy wiary przez 
wstawiennictwo bł. Wincentego. Ten 
uczony kapłan i biskup od lat nosił w 
swoim sercu szczere pragnienie ściślej-
szego zjednoczenia się z Chrystusem, 
dlatego po kilkunastu latach biskupiej po-
sługi w Krakowie udał się do jędrzejow-
skiego klasztoru cystersów” – zaznacza 
bp Piotrowski. 
 

Zauważa, jak ważna była łaska wiary w 
jego życiu, stając się „życiową busolą bł. 
Wincentego, który we wspólnocie Ko-
ścioła odnalazł swoje miejsce, aby jako 
świadek wiary w Jezusa Chrystusa być w 
nim solą ziemi i światłem świata”. 
 
Choć bł. Wincenty, żyjący na przełomie 
XII i XIII w., dla współczesnych wydaje się 
być kimś z odległej epoki, ale „to nie na-
sza wiedza uczyniła go wielkim Polakiem 
i błogosławionym synem Kościoła, ale 
jego wiara i rozum, które wznosiły go nie-
ustannie do źródła prawdy, jakim jest 
sam Bóg (por. Fides et ratio, 32)” – pisze 
biskup kielecki. 
 
Przypomina, że bł. Kadłubek obecnie 
znany jest bardziej jako autor „Kroniki 
Polski” i pierwszy pisarz, którego wydała 
nasza Ojczyzna, jednakże „jego spuści-

http://www.ofm.krakow.pl/
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zna przekracza dziedzictwo humani-
styczne, a w rzeczywistości jest dziedzic-
twem przenikniętym duchem Ewangelii”. 
Zwraca uwagę na „religijne spojrzenie” 
Mistrza Wincentego, ważne dzisiaj, gdy 
„żyjemy w czasach zeświecczenia, które 
sprawia, że wszystko chcemy tłumaczyć 
ludzkimi aspiracjami”. Przypomina, jak 
ważne dla nauki patriotyzmu jest dzieło 
Kadłubka, zakorzenione w Ewangelii. 
 
„Wincenty świadczy, że to dziedzictwo, 
które nazywamy Polską, nie zrodziło się 
z relacji ludów żyjących na tej samej 
ziemi czy z drogi ich wspólnych celów. 
To, co nazywamy Polską, zrodziło się po-
przez włączenie naszego narodu w dzie-
dzictwo Kościoła Chrystusowego, a więc 
w źródło łaski chrztu św., sakramentów 
św. i zasiewanych życiodajnych ziaren 

Ewangelii, które padły na serca ludów tej 
ziemi” – zauważa biskup kielecki. 
 

 
 
Akcentuje umiłowanie przez bł. Kadłubka 
– Eucharystii, „największego skarbu Ko-
ścioła” oraz wprowadzenie zwyczaju pa-
lenia lampki eucharystycznej przed taber-
nakulum. 

 
„Bł. Wincenty zapalając znicz euchary-
styczny przed tabernakulum przypomina, 
że jeśli w kościołach nie udziela się aku-
rat Komunii dającej życie wieczne, to jed-
nak Chrystus Pan jest tutaj rzeczywiście 
obecny. A Jego obecność domaga się 
czci. Więc czerwony płomień przed taber-
nakulum przypomina nam o obecności 
Pana i zaprasza nas do upadnięcia na ko-
lana przed Panem Wszechświata. Nie-
stety, dziś ludzie coraz rzadziej klękają 
przed Chrystusem, a tym samym mo-
żemy zauważyć, że tam, gdzie człowiek 
nie klęka przed Bogiem, z czasem za-
cznie klękać przed światem” – przestrze-
gał bp Piotrowski.                        Za: KAI 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

 

HOMILIA O. ARNOLDA CHRAPKOWSKIEGO 
NA INAUGURACJĘ JUBILEUSZU O. KORDECKIEGO 

 
– Niech ogromne dziedzictwo o. Augustyna Kordeckiego prze-
mówi również do naszego pokolenia. Niech stanie się wezwa-
niem do jedności w budowaniu dobra, dla pomyślnej przyszłości 
Polski. Trzeba podjąć odważnie nową obronę Jasnej Góry, 
obronę ducha Narodu, aby żyć w wolności dzieci Bożych – za-
chęcał Generał Zakonu Paulinów podczas Mszy św. inauguru-
jącej Rok Jubileuszowy o. Kordeckiego. 
 

 
 
O. Arnold Chrapkowski przypomniał, że w 1655 r., gdy cała Pol-
ska znalazła się w ręku szwedzkich najeźdźców, gdy zniknęła 
nadzieja, o. Kordecki wierzył i ufał, że obrona Jasnej Góry obu-
dzi z uśpienia Polaków, wstrząśnie nimi i poderwie do zwycię-
skiej walki. – Wiedział dobrze, że broni wartości jakimi są wiara 
katolicka i wolność narodu, dlatego postanowił bronić ich za 
wszelką cenę. Pokazał, że trzeba mieć niepodległego ducha, 
nawet jeżeli Ojczyzna jest w niewoli – mówił w kazaniu przeło-
żony generalny Paulinów, podkreślając za kard. Wojtyłą, że to 
potęga wiary i nadziei złożonej w Maryi są geniuszem dziejowym 
tego skromnego paulińskiego mnicha. 
 
– O. Kordecki winien zapisać się w naszej pamięci nie tylko jako 
legendarny obrońca Jasnej Góry czy literacki i filmowy bohater 
słynnego „Potopu”, ale przede wszystkim jako człowiek, który 
ufając całkowicie Bogu i pokładając nadzieję w Maryi, „mocniej-
szej od burzących kolubryn”, nie myśli o własnych ambicjach, o 
interesach tylko konkretnej grupy społecznej, opcji politycznej, 

stronnictwa, ale zasięgiem swego myślenia obejmuje cały na-
ród, obejmuje każdego człowieka – zauważył o. Generał. 
 
Kaznodzieja przypomniał, że o. Augustyn jest jednym z tych lu-
dzi, których Opatrzność zsyła od czasu do czasu jako wzory dla 
kolejnych pokoleń. – I nie brakowało w dziejach Polski następ-
nych wielkich postaci, które odwoływały do dziedzictwa o. Kor-
deckiego – zauważył o. Chrapkowski i wskazał na bł. Prymasa 
Wyszyńskiego, który w czasach mrocznego komunizmu wzywał 
do przeprowadzenia w Polsce „obrony Jasnej Góry już nie z po-
mocą armat i pocisków, ale przez potężny ładunek miłości 
sprawy, zbrojny w myśli i uczucia rozniecane przez Ojca Świę-
tego”. – I wyraźnie prymas pisze, że dziś szturmują „polską Ja-
sną Górę” istne „potopu świata fale”, wżerając się w mury duszy 
Narodu nienawiścią imienia Bożego, pasją grzechu i potwornych 
nałogów. „Polska Jasna Góra” jest podminowywana przez du-
cha nienawiści społecznej, przez programową apostazję mo-
ralną, przez zadawnione wady narodowe, które rzucają cienie 
na świetlany Naród ochrzczony. Stokroć to groźniejszy potop od 
szwedzkiego – przypomniał dalej o. Generał. Podkreślił, że te 
słowa Prymasa Wyszyńskiego tak mocno odpowiadają także 
obecnej sytuacji w naszej ojczyźnie: „pomimo zmienionych ze-
wnętrznych warunków widzimy, że i dzisiejsze niepokoje i zawi-
rowania groźniejsze są od szwedzkiego potopu”. 
 
– Każdemu z nas z osobna trzeba dokonać obrony w nas, we-
wnętrznej Jasnej Góry, a więc odnieść zwycięstwo nad wro-
giem, którym jest nasz grzech, nasze wewnętrzne zniewole-
nia. Do tego nawoływał przed laty bł. prymas Wyszyński zawie-
rzając i siebie, i ojczyznę Maryi. I to jest sprawdzona droga - 
podkreślał kaznodzieja. Przywoływał także św. Jana Pawła II, 
który uczył niepodległości ducha, mówił, że „tu na Jasnej Górze 
zawsze byliśmy wolni, tu uczymy się wolności, tu z niewoli prze-
chodzimy do wolności dziecka Bożego i tu prosił, aby nasz na-
ród, przez wiarę w niezawodną pomoc i obronę Maryi, odnosił 
zwycięstwo nad wszystkim, co zagraża godności ludzkiej i dobru 
Ojczyzny. Prosił o odwagę dla odpowiedzialnych za przyszłość 
Polski, aby wpatrzeni w postać o. Augustyna, potrafili bronić każ-
dego dobra, które służy Rzeczypospolitej”. 
 
Na okoliczność Roku Jubileuszowego paulini przygotowali obra-
zek z modlitwą za Ojczyznę przypisywaną bohaterskiemu prze-
orowi z czasów potopu szwedzkiego. Obok urny z prochami bo-
haterskiego przeora w Kaplicy Matki Bożej ustawiony jest jego 
portret i biało-czerwone kwiaty. Przybywający do Sanktuarium 
pielgrzymi podkreślają, że stanowi to okazję do przypomnienia 
sobie o tym człowieku wielkiej wiary. 
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O. Augustyn Kordecki urodził się w 1603 r. w Iwanowicach koło 
Kalisza. Mając już 30 lat, po odbytych studiach przywdział pau-
liński habit, a 10 czerwca 1634 r. przyjął święcenia kapłańskie. 
Pełnił różne odpowiedzialne zadania: był wykładowcą, wycho-
wawcą, przeorem w Wieluniu, Wielgomłynach, Oporowie, Piń-
czowie, sześciokrotnym przeorem Jasnej Góry, trzykrotnym pro-
wincjałem polskiej prowincji paulinów, wikariuszem generalnym 

Zakonu i definitorem prowincji. Doceniano go za wzorowe życie 
zakonne, karność, zapobiegliwość w administracji, męstwo i po-
korę oraz za szczególną cześć i nabożeństwo do Najświętszej 
Maryi Panny. Wpisany mocno w dzieje zakonu i ojczyzny umarł 
20 marca 1673 r. w klasztorze w Wieruszowie podczas wizytacji, 
którą odbywał jako prowincjał.                Za: www.jasnagora.com 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

„NIE ZAPOMINAJCIE O MIŁOŚCI” – XXI DNI KOLBIANSKIE W CENTRUM ŚW. MAKSYMILIANA 
 

 
 

Ponad 120 osób uczestniczyło w odby-
tych w dniach 24-26 marca 2023 r. w 
Centrum św. Maksymiliana w Harmężach 
k. Oświęcimia XXI Dniach Kolbiańskich – 
corocznym wydarzeniu poświęconym 
dziedzictwu św. o. Maksymiliana Marii 
Kolbego. Tegoroczna sesja poświęcona 
była idei zwycięskiej miłości objawionej w 
Aushwitz w heroicznym czynie o. Maksy-
miliana - oddaniu życia za Franciszka 
Gajowniczka. Od dwudziestu lat francisz-
kannie w Harmężach pragną doprowa-
dzić do powstania w tym miejscu Sank-
tuarium Zwycięskiej Miłości. 
 
O. Kazimierz Malinowski, dyrektor Cen-
trum, nawiązał we wprowadzeniu do ho-
milii kard. Karola Wojtyły, którą ten wygło-
sił 25 czerwca 1972 r. w Niepokalanowie. 
Przyszły papież już wtedy mówił o zwy-
cięstwie, które miłość Boża odnosi nad 
wszelkimi konsekwencjami grzechu. 
Przede wszystkim wydarzyło się to w ży-
ciu Chrystusa. Dzięki Niemu urzeczywist-
niło się także w Maryi, Jego Matce w ta-
jemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia, 
którą to od najmłodszych lat rozważał o. 
Maksymilian Kolbe.  
 
Przyszyły papież powiedział: Nie ma in-
nej drogi do prawdziwego zwycięstwa 
człowieka, jak tylko Jezus Chrystus. 
Niech zwycięża nad człowiekiem, 
owszem; ale niech przez Niego zwycięża 
człowiek, tak jak zwyciężył kiedyś nad 
człowiekiem; nad człowiekiem, Maksymi-
lianem Marią, przedtem Rajmundem – 

imię chrzestne. Ale przez to zwycięstwo 
nad Rajmundem zwyciężył człowiek; 
zwyciężył Maksymilian Maria. Zwyciężał 
tutaj, w polskim Niepokalanowie, potem 
w japońskim – zwyciężył w więzieniu na 
Pawiaku w Warszawie. Wreszcie naj-
większe zwycięstwo odniósł w obozie 
oświęcimskim. 
 
Ofiara św. Maksymiliana uzmysławia 
nam, że odkrył on najgłębszy sens życia, 
który polega na tym, by na wzór Boga sta-
wać się darem dla drugiego. Niczym nie-
zachwiana wolność jest warunkiem miło-
ści, która wydarza się w tej relacji daru. 
Idea ta doskonale łączy się z celami ist-
nienia sanktuariów, które w swoim wykła-
dzie zarysował o. prof. Zdzisław Kijas. 
„Sanktuarium tłumaczy sens śmierci i na-
daje jej znaczenie. Sanktuarium przenosi 
śmierć w przestrzeń życia” – mówił fran-
ciszkanin. Centrum św. Maksymiliana, 
które w myśl pierwotnego zamysłu miało 
funkcjonować jako sanktuarium „zwycię-
skiej miłości”, to idealne miejsce, by 
„przywracać sens temu, co tego sensu 
zostało pozbawione” powiedział o. Kijas. 
Harmęże mogą stać się miejscem, gdzie 
ludzka pamięć będzie oczyszczać się z 
tego, co złe, po to, by przyjeżdżający tu 
ludzie na nowo mogli rodzić się do sze-
roko pojętej miłości, której świadkiem na-
wet w tak trudnych okolicznościach był o. 
Kolbe. 
 

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Ma-
ryi Panny, a więc ofiarowana Maryi zdol-
ność życia w niczym nienaruszonej wol-
ności daru, która charakteryzuje wyłącz-
nie Osoby Trójcy Świętej, wyraziła się 
także w życiu św. Maksymiliana. Ks. prof. 
Robert Woźniak zwrócił uwagę, że o. 
Kolbe nie poniósł śmierci, ale zdecydował 
o tym, by oddać swoje życie za brata. Stał 
się tym samym – jak powiedział papież 
Jan Paweł II w zacytowanej przez ks. 
Woźniaka homilii z Niepokalanowa z 
1983 r. – „szafarzem własnej śmierci”. 
Św. Maksymilian trwał w wolności wy-
boru, którego dokonał na placu apelo-
wym, aż do samej śmierci.  Tak przeży-
wana śmierć staje się objawieniem życia, 
które przekracza ramy tego świata. O. 
Kolbe, umierając za współwięźnia, stał 
się świadkiem zmartwychwstania i przy-
szłej chwały, która objawiła się również w 
jego nieżywym już ciele. Znamy przecież 
zeznania więźnia, Bruno Borgowca, który 
twierdził, że wynoszone przez niego z celi 
śmierci ciało świętego w niewytłuma-
czalny sposób jaśniało. 
 
Dotychczasowe rozważania na poziomie 
teologicznym potrzebują także spotkania 
z realiami naszego życia. Stąd propozy-
cja o. prof. Marka Fiałkowskiego, kolej-
nego prelegenta, który w swoim wystą-
pieniu wskazał, że pierwszym celem 
Centrum powinna być edukacja na temat 
św. Maksymiliana. Prawda na temat wy-
darzeń z Auschwitz powoli zaciera się w 
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zbiorowej pamięci. Podobne procesy do-
tyczą tego, co powszechnie wiadomo na 
temat o. Kolbego. Zdaniem o. Marka, 
klasztor w Harmężach powinien być 
także przestrzenią, która pomagałaby lu-
dziom medytować nad wydarzeniami 
związanymi z dramatem więźniów obozu 
koncentracyjnego, a także miejscem spo-
tkania i formacji dla osób, które w jakikol-
wiek sposób są zaangażowane w obronę 
ludzkiego życia. 
 
Ostatni wykład poprowadzony przez An-
gelę Savastano, Sekretarz Generalną Mi-

sjonarek Niepokalanej o. Kolbego, doty-
czył włoskiego franciszkanina, który po-
wołał do istnienia ten świecki instytut ży-
cia konsekrowanego. O. Luigi Faccenda 
zainspirował członkinie wspomnianego 
zgromadzenia do propagowania idei „Celi 
miłości”, w którą od ponad roku włączają 
się także franciszkanie pracujący w Har-
mężach. Ta duszpasterska akcja polega 
na modlitwie w intencjach powierzanych 
o. Maksymilianowi, które co miesiąc są 
składane w celi śmierci świętego w Au-
schwitz. 
 

XXI Dni Kolbiańskie bez wątpienia były 
bardzo inspirujące intelektualnie. Był to 
także czas spotkania z Bogiem w czasie 
adoracji Najświętszego Sakramentu, czy 
też Eucharystii sprawowanych kolejno 
przez o. Ryszarda Żubera z Niepokala-
nowa, ks. Marka Studenskiego – wikariu-
sza generalnego diecezji bielsko-żywiec-
kiej i o. Mariusza Kozioła – wikariusza 
krakowskiej prowincji franciszkanów. Nie 
brakło także przestrzeni na dialog, który 
pomógł uczestnikom podsumować 
wszystko to, co w tym czasie przeżyli. 

o. Marek Kowalcze OFMConv 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPLICY KS. KŁOPOTOWSKIEGO 
 
Po gruntownym remoncie, w dniu 21 marca pobłogosławiono ka-
plicę Świętej Rodziny w Domu Generalnym Sióstr Loretanek na 
warszawskiej Pradze. Bł. ks. Ignacy Kłopotowski zakupił ją już 
ponad 90 lat temu. 
 
Początek historii kaplicy sięga roku 1932, gdy kard. Aleksander 
Kakowski, 3 stycznia dokonał jej poświęcenia. Znajdowała się 
ona wówczas w skrzydle od strony ul. Okrzei, w którym obecnie 
mieszczą się pokoje sióstr oraz świetlica środowiskowa „Dom 
Ojca Ignacego”. Ze względu na potrzebę remontu tej części, w 
2005 r. przeniesiono kaplicę do miejsca, w którym do lat 90. znaj-
dowała się drukarnia loretanek. W tym miejscu kaplica służyła 
siostrom aż do lipca 2021 roku.   
 
Dzięki ofiarnemu sercu p. Reginy Katner kaplica została odre-
montowana według projektu p. Tomasza Kulsa. Pragnąc od-
zwierciedlić jej oryginalną architekturę, wzorował się on na pro-
jekcie pierwszego architekta i wybitnego artysty Jerzego Ma-
chaja. 
 
Podczas Mszy świętej biskup warszawsko-praski Romuald Ka-
miński pobłogosławił kaplicę w obecności czterech kapłanów. W 
homilii, powołując się na słowa św. Pawła do Galatów: „Jeden 
drugiego brzemiona noście” (6, 2), przypomniał o tym, że na dro-
dze wiary nie jesteśmy sami. Podkreślał też, że kaplica to miej-
sce, w którym Jezus chce być obecny pośród nas przez całą 

dobę. Bóg cieszy się, gdy w ciągu dnia odwiedzamy Go choćby 
na chwilę, by w ten sposób umocnił naszą wiarę i nadzieję. „Gdy 
pytamy o sens naszego życia – zaznaczył celebrans – warto, 
byśmy pamiętali, że wszystko powinno być na większą chwałę 
Bożą”. 
 

 
 
Dziękujemy Bogu oraz wszystkim dobrym ludziom za to 
skromne, ale godne miejsce kultu, w którym będziemy mogli do-
świadczać obecności Pana. Pragniemy, aby nasze wspólnoty 
zakonne i rodzinne mogły doświadczać Bożej miłości oraz opieki 
Świętej Rodziny każdego dnia.                Za:  Siostry  Loretanki

___________________________________________________________________________________________________ 

 

PROWINCJAŁOWIE BONFRATRÓW  
Z EUROPY WSCHODNIEJ I CENTRALNEJ 

SPOTKALI SIĘ W WARSZAWIE 
 
W niedzielę, 19 marca 2023 r. do kon-

wentu w Warszawie przybyli członko-
wie Międzyprowincjalnej Komisji Eu-
ropy Centralnej i Wschodniej Zakonu 
Bonifratrów by w poniedziałek 20 marca 

br. w kurii prowincjalnej rozpocząć swoje 
dwudniowe posiedzenie. Główne tematy 
porządku obrad to: pomoc zakonu dla 
Ukrainy, kapituła generalna w Polsce, 
formacja i życie braci w Europie, konfe-
rencja regionalna Europy, proces połą-
czenia prowincji bawarskiej i austriackiej 
oraz kongres na temat inkluzji społecznej 
w Wiedniu. Skład Komisji tworzą: br. Jo-
aquim Erra Mas – 1. radny generalny, 
br. Rudolf Knopp –  prowincjał prowincji 

bawarskiej, br. Saji Mullankuzhy – pro-
wincjał prowincji austriackiej 
oraz br. Franciszek Salezy Chmiel – pro-
wincjał prowincji polskiej. 
 

 
 
21 marca 2023 r. w kurii prowincjalnej 
w Warszawie zakończyło się dwudniowe 
posiedzenie Międzyprowincjalnej Komisji 
Europy Centralnej i Wschodniej. Życie 
braci oraz działalność dzieł apostolskich 
w poszczególnych prowincjach były 
przedmiotem relacji i wspólnej refleksji 
prowincjałów Europy Centralnej 

i Wschodniej. Podczas końcowej części 
spotkania zapoznano się z najbliższymi 
wydarzeniami w tym regionie zakonu: 
 
w Wiedniu w dniach 15-16 czerwca 
2023 r. odbędzie się Kongres na temat 
inkluzji społecznej, w którym wezmą 
udział również przedstawiciele z naszych 
ośrodków pomocy społecznej; 
w Iwoniczu 31.08.2023 r. w ramach do-
rocznego festynu „Pożegnanie Lata” ob-
chodzone będzie 100-lecie działalności 
braci bonifratrów w tym miejscu oraz 80. 
rocznica eksterminacji podopiecznych 
z ośrodka bonifrateskiego podczas 
II wojny światowej; 
7 września 2023 r. odbędzie się oficjalna 
uroczystość 100-lecia braci bonifratrów 
w Salzburgu; 
w Marsylii od 13 do 17 listopada 2023 r. 
odbędzie się konferencja prowincjałów 
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regionu Europy, która będzie bezpośred-
nim, merytorycznym przygotowaniem 
do kapituły generalnej w 2024 r. w Czę-
stochowie. 
 

Kolejne spotkanie Komisji Międzyprowin-
cjalnej odbędzie się w Monachium, 
w prowincji bawarskiej od 6 do 8 grudnia 
2023 r. Posiedzenie Komisji było także 
okazją do braterskiego spotkania 

ze Wspólnotą konwentu warszawskiego. 
Przy wspólnym posiłku w refektarzu był 
czas na serdeczne rozmowy i refleksje. 

 Za: www.bonifratrzy.pl 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

30. ROCZNICA ISTNIENIA PROWINCJI ZWIASTOWANIA 
PAŃSKIEGO KSIĘŻY PALLOTYNÓW (POZNAŃ) 

W dniu patronalnego święta, w uroczystość Zwiastowania Pań-
skiego, poznańska prowincja Stowarzyszenia Apostolstwa Kato-
lickiego (Księża Pallotyni) obchodziła 30. rocznicę swego po-
wstania. Centralnym punktem uroczystości była Msza święta, 
celebrowana w kaplicy domu prowincjalnego w Poznaniu, której 
przewodniczył ks. prowincjał Zdzisław Szmeichel SAC. Podczas 
wygłoszonej homilii Przełożony Prowincjalny najpierw przypo-
mniał dramat zerwania relacji z Bogiem przez Adama i Ewę, by 
następnie ukazać pełną ufności Bogu postawę Maryi. Kazno-
dzieja mówił o potrzebie przechodzenia od strachu do ufności 
oraz od samotności do relacji z innymi także w naszym codzien-
nym życiu.  
 
Okazją do refleksji nad trzydziestoletnią historią prowincji, oraz 
do świętowania rocznicy, będzie wiosenny Zjazd Rektorów, Pro-
boszczów i Sekretarzy Agend Zarządu Prowincjalnego, który od-
będzie się od 12 do 13 kwietnia br. w Częstochowie.  

 

 
 
Dzień 25 marca br. to także początek kolejnej (trzyletniej) kaden-
cji Zarządu Prowincjalnego. W wyniku przeprowadzonych wybo-
rów, Radę Prowincjalną Prowincji Zwiastowania Pańskiego two-
rzą: ks. Zdzisław Szmeichel SAC (przełożony prowincjalny), ks. 
Przemysław Podlejski SAC (I radca), ks. Zbigniew Rembisz 
SAC, ks. Adam Kamizela SAC, ks. Kamil Wolan SAC.   

ks. Przemysław Podlejski SAC 

___________________________________________________________________________________________________ 

„Ten klasztor to był dla mnie raj w piekle” 
 

 
 

„Ten klasztor to był dla mnie raj w piekle” 
– wspomina Lea Balint, ocalona z Holo-
kaustu przez “Matusię” – matkę Matyldę 
Getter. Dziś, 24 marca, w Narodowy 
Dzień Pamięci Polaków ratujących Ży-
dów pokazano w Warszawie w kościele 
Wszystkich Świętych fabularyzowany do-
kument przedstawiający zaangażowanie 
sióstr Rodziny Maryi w ratowanie Żydów 
podczas okupacji. Po filmie odbyła się 
dyskusja z udziałem dyrektora Instytutu 
Dziedzictwa Myśli Narodowej prof. Jana 

Żaryna oraz psychologa prof. Tomasza 
Ochinowskiego. 
 
Film opowiada historię ratowania Żydów 
podczas okupacji przez Zgromadzenie 
Franciszkanek Sióstr Rodziny Maryi, kie-
rowane przez matkę Matyldę Getter, 
przełożoną Prowincji Warszawskiej, tytu-
łową „Matusię”. Była ona inicjatorką i 
główną koordynatorką akcji pomocy Ży-
dom. Za swoją heroiczną postawę zo-
stała odznaczona pośmiertnie medalem 
”Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. 

Według wspomnień sióstr Matka Matylda 
kierowała się zasadą: „Ktokolwiek przy-
chodzi na nasze podwórko i prosi o po-
moc, w imię Chrystusa, nie wolno nam 
odmówić”. Nieznane są dokładne liczby, 
ale prawdopodobnie zakonnice ocaliły 
ponad 500 dzieci żydowskich i około 250 
osób dorosłych. Z licznych relacji za-
równo sióstr jak i uratowanych osób prze-
bija przekonanie, że Opatrzność w spo-
sób szczególny czuwała nad Zgromadze-
niem: mimo że za udzielanie pomocy Ży-
dom groziła kara śmierci, to żadna z 
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sióstr nie zginęła, również żadnemu ży-
dowskiemu dziecku pod ich opieką nic się 
nie stało. 
 
Największym walorem filmu są wypowie-
dzi ocalonej z Zagłady Lei Balint, która 
wspomina ukrywanie się w klasztorze i 
dramatyczne przeżycia z tym związane. 
Matkę Matyldę, zmarłą w 1968 r. w wieku 
98 lat, wspominają też współsiostry. Jej 
sylwetkę, hart ducha oraz umiejętności 
organizatorskie charakteryzuje Alina Pe-
trowa-Wasilewicz, autorka książki o 
matce Getter zatytułowanej „Uratować ty-
siąc światów”, wydanej w 2021 roku 
(wyd. Esprit). 
 
Po pokazie filmu zorganizowano dysku-
sję, w której wzięli udział: dyrektor Insty-
tutu Dziedzictwa Myśli Narodowej prof. 
Jan Żaryn oraz psycholog prof. Tomasz 
Ochinowski, panel poprowadził Mirosław 
Biełaszko z warszawskiego oddziału IPN. 
Prof. Żaryn przedstawił rodzinną historię 
ukrywania w czasie okupacji przez jego 

rodzinę młodej dziewczyny, Irenki, ucieki-
nierki z lwowskiego getta, i jej męża La-
zara. Ta historia również związana jest z 
matką Matyldą, gdyż to właśnie ona skie-
rowała do dworu w Szeligach, gdzie 
mieszkali rodzice prof. Żaryna, młodą Ży-
dówkę. Profesor przytoczył dramatyczne 
wydarzenia z tym związane, zaznacza-
jąc, że krąg osób, które przyczyniły się do 
uratowania Żydów obejmował właściwie 
nie tylko kilkanaście osób zamieszkują-
cych dwór, ale można by powiedzieć 
szerszy krąg – mieszkańców wsi, którzy 
o tym wiedzieli. 
 
W czasie dyskusji starano się przedsta-
wić motywy, którymi kierowały się osoby 
decydujące się na heroiczny akt, naraża-
jący życie całej rodziny. Psycholog prof. 
Tomasz Ochinowski podkreślił czynnik 
relacji międzyludzkich, zaznaczył, że 
wojna i warunki ekstremalne sprzyjają 
uświadomieniu sobie, jak wielką warto-
ścią jest życie ludzkie i człowiek, nieza-
leżnie od kultury, religii czy rasy. 

 
Z kolei prof. Żaryn zwrócił uwagę na 
czynnik wiary: – Głównym motywem 
udzielania pomocy Żydom było sumienie 
chrześcijańskie, to znaczy, wychowanie 
Polaków owocowało tym, że naturalny 
lęk, strach i bojaźń, to wszystko co jest w 
naturze człowieka, nagle było niezwykle 
silnie konfrontowane z poczuciem obo-
wiązku wobec Pana Boga, nawet strachu 
wobec Pana Boga. 
 
W filmie rolę matki Matyldy Getter zagrała 
Agnieszka Mandat. Wystąpili w nim m.in. 
ocalona przez Matusię Lea Balint. Wyre-
żyserował go Maciej Fijałkowski. Scena-
riusz – Wojciech Kałużyński, zdjęcia – Mi-
chał Rytel-Przełomiec, montaż – Adam 
Bortnowski, muzyka – Michał Jurkiewicz, 
konsultacja historyczna – Adam Hlebo-
wicz, dr Mateusz Szpytma, koordynator 
projektu – Konrad Starczewski.   Za: KAI

 
 

 
 

Refleksja tygodnia 
 
 
 

 
 

EMAUS - IKONĄ DROGI WIARY. CZĘŚĆ II 
Rozważanie Ks. Kazimierza Wójtowicza CR 

 
 

 

Etap czwarty: 
Przy stole z chlebem, czyli posiłek i celebracja 

 
Narracja Emaus podprowadza czytelnika do wsi, do której zdą-

żali, gdzie następuje dosłowny zwrot akcji (i to nie jeden!), ale 

o tym za chwilę. Ci dwaj urzeczeni tym, co w drodze usłyszeli od 

Nieznajomego, (który w pierwszym odruchu, chciał iść dalej) 

przymusili Go, nalegając usilnie, by jednak został z nimi tego 

wieczoru we wsi i był ich honorowym gościem. Anonimowy Wę-

drowiec zgodził się już bez oporu1 i wszedł z nimi do domu. 

Wszyscy trzej zajęli odpowiednie miejsca przy stole, a to, co się 

potem wydarzyło ewangelista przedstawił w czterech "obra-

zach": 1) Gość wziął chleb; 2) odmówił błogosławieństwo; 3) po-

łamał go; 4) dawał im. W takich samych słowach Marek opisuje 

ustanowienie Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy: wziął 

chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im (Mk 14,22). 

Nawiązanie do gestów Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy jest 

oczywiste. W Dziejach Apostolskich Łukasz posługuje się tym 

obrazem łamania chleba, kiedy pisze o celebracji Eucharystii 

(Dz 2,42; 20,7.11).  

  

Teologowie spierają się, czy to spotkanie przy stole było rzeczy-

wistą Eucharystią, czy tylko wieczerzą z rytuałem chlebowym. 

                                                 
1 Może zmienił plan, usłyszawszy te modlitewne słowa: Zostań s nami, 

gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił! 

Nie nam to rozstrzygać! Zresztą Benedykt XVI w rozważaniu po-

łudniowo-niedzielnym (6.04.2008) autorytatywnie opatrzył drogę 

do Emaus takim komentarzem: "Ten piękny passus ewange-

liczny zawiera w sobie strukturę Mszy św.: w pierwszej części 

jest słuchanie słowa Pisma Świętego; w drugiej — liturgia eu-

charystyczna i komunia z Chrystusem obecnym w sakramencie 

Jego Ciała i Krwi. Karmiąc się przy tym podwójnym stole, Kościół 

nieustannie rozwija się i dzień po dniu odnawia w wierze, nadziei 

i miłości"2. A później w adhortacji Verbum Domini (2010 r.) 

stwierdził jeszcze jaśniej: "Słowo i Eucharystia tak ściśle przy-

należą do siebie, że nie można zrozumieć pierwszego bez dru-

giej: słowo Boże staje się sakramentalnym ciałem w wydarzeniu 

eucharystycznym. Eucharystia otwiera nas na zrozumienie Pi-

sma świętego, tak jak Pismo święte oświeca i wyjaśnia tajem-

nicę eucharystyczną"3. 

  

Kontynuując ogląd naszej drogi z punktu widzenia szkolno-ucz-

niowskiego, trzeba w tym spotkaniu przy stole zobaczyć posiłek 

w szkole, regenerujący nadwątlone siły młodocianego adepta. 

Na drodze szkolnej są również okazje do większego świętowa-

nia: zakończenie podstawówki, egzamin maturalny, dyplom mi-

strzowski, obrona pracy dyplomowej itp. To są takie tradycyjne 

stacje w życiu ucznia/studenta, gdzie koniecznie trzeba się za-

2 https://opoka.org.pl/biblio-
teka/W/WP/benedykt_xvi/modlitwy/ap_06042008.htm 
3 Verbum Domini, 55. 

http://www.misyjne.pl/
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trzymać, aby odetchnąć i nabrać sił do dalszej drogi; aby ucie-

szyć się, poświętować z przyjaciółmi oraz podziękować Bogu i 

ludziom za osiągnięty kolejny między-cel (bo cel ostateczny jest 

znany tylko Bogu!). 

  

Jeśli chodzi o drugi aspekt widzenia (bo nasz ogląd drogi do 

Emaus prowadzony jest dwutorowo) z platformy widokowej 

wiary, to epizod ten wskazuje dwa związane ze sobą miejsca, 

gdzie na naszej drodze wiary można spotkać i rozpoznać Zmar-

twychwstałego, który przemienia nasze życie: są nimi słuchanie 

Słowa i łamanie Chleba. To w znaku połamanego chleba ucz-

niowie rozpoznali Pana. Warunkiem było rozgrzane serce i roz-

palone słowami Pisma. Serce „zimne”, a więc nierozgrzane 

słowem, nie jest zdolne do rozpoznania znaków. Eucharystia 

(kryjąca się za kryptonimem łamanie chleba), to największe do-

bro Kościoła – to Jezus Chrystus. To w Eucharystii jest niewy-

czerpalne źródło naszego życia duchowego; to wzmacniający 

pokarm na naszą drogę wiary. To tu odnajdujemy nadzieję, otu-

chę i miłość, która jest bez miary. 

  

Nasza piąta zasada duchowości (Bóg wzywa nas do prze-

miany: do paschalnego misterium umierania i zmartwychwstania 

z Jezusem) podkreśla: "Misterium paschalne koncentruje się na 

Jezusie, ale nie ogranicza się do Jego życia w historycznym zna-

czeniu tego słowa. Nowe życie Chrystusa przekracza czas i 

przestrzeń. Może On poświęcać siebie na ofiarę Ojcu, gdy cie-

szy się zwycięstwem udzielonym Mu przez Ojca. Ta ciągła ofiara 

i to nieustanne zwycięstwo są celebrowane po pierwsze i przede 

wszystkim w sakramencie Eucharystii"4. Stąd w celebracji prze-

wija się tak żal za grzechy i pokuta, ofiara i umieranie, jak i wy-

sławian ie i uwielbienie, adoracja i kontemplacja. 

 

 
  

De Eucharistia nunquam satis. Dlatego chciałbym przywołać tu 

jedynie trzy dłuższe cytaty "zapalające": 1) "Kościół żyje dzięki 

Chrystusowi eucharystycznemu, Nim się karmi, z Niego czerpie 

światło. Eucharystia jest tajemnicą wiary i jednocześnie tajem-

nicą światła. Za każdym razem, gdy Kościół sprawuje Euchary-

stię, wierni mogą w pewien sposób ponownie przeżywać do-

świadczenie dwóch uczniów z Emaus: Otworzyły się im oczy i 

                                                 
4 Formacja zmartwychwstańcza, 112. 
5 Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistis, 6. 
6 Benedykt XVI,  Sacramentum caritatis, 30. 
7 Konstytucje CR, 57. 

poznali Go"5. 2) "Każdy człowiek, aby mógł kroczyć we właściwą 

stronę potrzebuje ukierunkowania ku ostatecznej mecie. Tą 

ostateczną metą w rzeczywistości jest sam Chrystus Pan, zwy-

cięzca grzechu i śmierci, który staje się obecny dla nas w szcze-

gólny sposób w celebracji eucharystycznej. I tak, będąc jeszcze 

obcymi i przybyszami w tym świecie, w wierze już uczestniczymy 

w pełni w zmartwychwstaniu"6. 3) "Eucharystia powinna stano-

wić centralny akt naszego codziennego życia... W Eucharystii 

doświadczamy także pojednania z naszymi braćmi i siostrami 

oraz przeżywamy z nimi jedność serca i duszy, gdy razem z 

Chrystusem ofiarujemy Ojcu samych siebie. To właśnie w Eu-

charystii Chrystus, nasz duchowy pokarm, daje nam siłę do wy-

pełnienia naszych chrzcielnych i zakonnych zobowiązań. Natu-

ralnym owocem naszego uczestnictwa w Eucharystii powinno 

być nabożeństwo do Chrystusa w Najświętszym Sakramencie"7.  

  

Prosto i zrozumiale podsumowuje to słynny katechizm dla mło-

dych: "W Eucharystii Jezus daje się nam, żebyśmy my oddali 

się Jemu. Można powiedzieć, że wystawiamy Chrystusowi czek 

in blanco na nasze życie. W ten sposób uczestniczymy w odku-

pieńczej i przemieniającej ofierze Chrystusa. W nasze proza-

iczne życie wkracza królestwo Boże. Bóg może wejść ze swoim 

życiem w nasze życie"8. 

  

Jeszcze jedno: wiara lubi celebrację, a celebracja lubi znaki. Ale 

powinna to być celebracja z założenia piękna, pełna adoracji i 

zdumienia wobec wielkiego daru niepojętej Tajemnicy, którą się 

celebruje. Gwarancją tego piękna są dobrze uformowani ludzie 

(na czele z kapłanem i służbą liturgiczną), którzy mają serce 

wrażliwe na obecność Boga i świadome nadprzyrodzoności ce-

lebrowanego misterium. Mówiąc praktycznie, celebracja będzie 

wtedy idealna i piękna, gdy przy zachowaniu norm liturgicznych 

dochodzi do zgodności myśli i słowa, zewnętrznego działania i 

skupienia serca; gdy działanie zewnętrzne zostaje oświecone i 

podbudowane wiarą i miłością, które jednoczą nas z Chrystusem 

i wzajemnie ze sobą9. 

   

Znak to jakiś konkret lub czynność dostrzegana przez nasze 

zmysły i z chwilą, gdy zostanie rozpoznana, kieruje myśl do tej 

rzeczywistości nadprzyrodzonej, która przynajmniej teraz nie 

jest dostępna. Znaki zaczynają mówić dopiero wtedy, kiedy ro-

zum zostaje oświecony światłem niebieskim, z oczu zostaną 

zdarte zasłony, a miłość rozgrzeje serce do czerwoności. Po 

zmartwychwstaniu ważne są nowe znaki: chusta grobowa, świa-

dectwa kobiet i uczniów, a przede wszystkim słowa Pisma. Te 

znaki są przekazywane przez pośrednictwo Kościoła, wzmoc-

nione  obiecanym błogosławieństwem Jezusa dla tych, którzy 

nie widzieli, a uwierzyli (J 20,29).  

Etap piąty: 
Przynaglenie do zadań, czyli siła napędowa 

 

Wydarzenia w domu w Emaus powodują potrójny nagły zwrot 

akcji: 1) Nieznajomy objawia się jako "stary" Znajomy: Mistrz Je-

zus z Nazaretu w postaci zmartwychwstałej/uwielbionej10; 2) 

Tym dwom uczniom wprawdzie przy łamaniu chleba otworzyły 

8 YouCat, 180. 
9 Por. Instrukcja kongregacyjna Redemptionis Sacramentum, 5. 
10 Właściwością takiego uwielbionego ciała jest m.in. to, że może się 
uobecniać, jak chce, kiedy chce i gdzie chce.  
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się oczy11, ale wtedy Zmartwychwstały zniknął im z pola widze-

nia tak szybko i niespodziewanie, jak się pojawił; 3) Z wieczerzy 

i ewentualnie z zamierzonego noclegu wyszły "nici", bo ucznio-

wie "w te pędy", bez zbędnej zwłoki, w tej samej godzinie wybrali 

się w drogę powrotną do Jerozolimy, do swoich, do wspólnoty. 

  

I znów – jak na początku drogi – uczniowie są sami i znów mówią 

między sobą, ale to są juz inne wspominki, to jest już inny temat 

rozmowy: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami 

w drodze i Pisma nam wyjaśniał?  To są już bowiem inni ludzie, 

radykalnie odmienieni, to już nie smutasy, w których oczy uwię-

zione nie widziały tego, co było na widoku, a przerażone serca 

były nieskore do wierzenia; teraz wiara kipi w ich pałających ser-

cach i rozgrzewa je do czerwoności. Teraz, pełni nadziei, mając 

tysiąc powodów ku temu, chcą jak najszybciej12 powrócić do 

braci w Jerozolimie. 

  

Patrząc z perspektywy szkoły na tę scenę, można dostrzec 

uczniów, którzy po odbyciu odpowiedniej nauki, ćwiczeń, prak-

tyki i stażu, po otrzymaniu odpowiednich świadectw "palą się" do 

działania, do pracy, do robienia tego, czego się nauczyli. Można 

powiedzieć, że była to ich pierwsza praca, gdzie człowiek stoi 

przed nieznanymi wyzwaniami i zagadkową przyszłością. Ale 

oni bez ociągania wyruszyli w drogę, instynktownie poszli z en-

tuzjazmem, żeby podjąć pracę, bo nie można przez lata tylko 

dobrze się zapowiadać; przychodzi bowiem czas, że trzeba się 

dobrze wykazać, sprawdzić. 

  

Podobnie wygląda ta droga z Emaus do Jerozolimy w oczach 

wiary. Wiara tęskni za uczynkami, bo bez uczynków/owoców 

martwieje i umiera13. To mówi apostoł Jakub, a Jezus mówi jesz-

cze bardziej jednoznacznie i dobitnie: nie każdy, który Mi mówi: 

Panie, Panie! wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto 

spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie (Mt 7,21). Pełnić 

wolę Bożą to znaczy: robić to, co Bóg zaplanował i wyznaczył do 

zrobienia. "Gołe" (bez uczynków) wyznanie wiary nie ma mocy 

zmiany życia, gdyż serce nie zostało odrodzone przez Ducha 

Świętego. Wiara nie toleruje bezczynności. Jeżeli wierzymy w 

Boga i naprawdę Go kochamy, to automatycznie mamy po-

trzebę, by uwielbiać Jego Imię i żyć tak, jak On przykazał. 

  

Podobnie rzecz ujmuje siódma zasada naszej duchowości: Bóg 

powołuje nas do pracy nad zmartwychwstaniem społeczeństwa. 

Ta mozolna i odpowiedzialna praca "wypływa ze zbawczego 

dzieła Chrystusa, a kierowana jest mądrością i mocą Ducha 

Świętego... Swoim życiem i słowami członkowie wspólnoty po-

magają innym odmienić ich życie i życie całego społeczeństwa 

na ile to tylko możliwe. Co ważniejsze, nauczają ich także o mi-

łości, którą Bóg żywi ku nim"14. Jeśli chodzi o sposób wykony-

wania pracy apostolskiej, cytowany dokument zaleca dwie po-

stawy: 1) "pragnienie ogarnięcia apostolatem tych, którzy pozo-

stają na marginesie i obrzeżach Kościoła" (to wyraźny ukłon w 

stronę nauczania Papieża Franciszka); 2) "pragnienie praktyko-

wania apostolatu w sposób, który zachęci innych do uznania go 

                                                 
11 Podobny proces przeżyli prarodzice, gdzie także był o jedzenie, da-
wanie i przyjmowanie, a skutkiem tego było otwarcie oczu: Wtedy ob-
ojgu otwarły się oczy i uświadomili sobie (Rdz 3,7) 
12 Ich pospieszny powrót przypomina podekscytowanie i pośpiech pa-
sterzy betlejemskich, którzy chcieli zobaczyć, co się tam zdarzyło (Łk 
2,15). 

za wzór do naśladowania"15 (to ukryty apel o dobrą i solidną ro-

botę). 

  

Teraz już wiemy, kto to ponaglał uczniów do zadań, jaka siła na-

pędowa "wypchała" ich w trybie pilnym w powrotną drogę. To 

"mądrość i moc Ducha Świętego". Uczniowie jakby na nowo się 

narodzili, przy czym chodzi tu o narodzenie z Ducha, o którym 

Jezus cierpliwie pouczał nocą Nikodema, dostojnika żydow-

skiego (por. J 3,1-13). Taki człowiek, narodzony z Ducha, wy-

daje bowiem nie owoce ciała, ale owoce ducha, które Paweł 

uszeregował w następującym porządku: miłość, radość, pokój, 

cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opano-

wanie (Ga 5,22).   

  

Katechizm wyjaśnia, że "poznanie wiary jest możliwe tylko w 

Duchu Świętym. Aby pozostawać w jedności z Chrystusem, 

trzeba najpierw zostać poruszonym przez Ducha Świętego. To 

On wychodzi naprzeciw nas i wzbudza w nas wiarę. Mocą na-

szego chrztu, pierwszego sakramentu wiary, życie, które ma 

swoje źródło w Ojcu i zostaje nam ofiarowane w Synu, jest nam 

udzielane wewnętrznie i osobowo przez Ducha Świętego w Ko-

ściele"16. Podkreśla też, że "Kościół jest miejscem poznania Du-

cha Świętego: w Pismach, które On natchnął; w Tradycji, której 

zawsze aktualnymi świadkami są Ojcowie Kościoła; w Nauczy-

cielskim Urzędzie Kościoła, któremu On asystuje; w liturgii sa-

kramentalnej, w której przez jej słowa i symbole Duch Święty 

prowadzi nas do komunii z Chrystusem; w modlitwie, w której 

wstawia się za nami; w charyzmatach i urzędach, które budują 

Kościół; w znakach życia apostolskiego i misyjnego; w świadec-

twie świętych, w którym ukazuje swoją świętość i kontynuuje 

dzieło zbawienia"17.   

  

Konstytucje CR wielokrotnie wspominają o roli Ducha Świę-

tego na naszej drodze wiary: "Działanie Ducha Świętego uwi-

dacznia się w tych przeogromnych objawach Bożej dobroci i mi-

łości. W odpowiedzi na Jego wezwanie dobrowolnie zdecydowa-

liśmy się na wstąpienie do Zgromadzenia Zmartwychwstania 

Pańskiego" (3). "Moc Ducha formuje w nas Chrystusa i pobudza, 

aby miłością odpowiedzieć na ogromną miłość Ojca w stosunku 

do nas" (Charyzmat). "Nawrócenie jest rzeczywistością dyna-

miczną, procesem trwającym całe życie: musimy nieustannie 

umierać dla samych siebie (dla samowoli, miłości własnej, czyn-

ności własnej), aby mocą Ducha Świętego zmartwychwstawać 

do nowego życia w miłości Chrystusa" (1).  

  

Na zakończenie oglądu tego odcinka drogi, gdzie zauważyliśmy 

z podziwem działanie Trzeciej Osoby Trójcy Świętej, proponuję 

krótką modlitwę do Ducha Świętego, której autorem jest św. Au-

gustyn:  

"Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał.  

Przymuszaj mnie, abym święcie postępował.  

Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte.  

Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre.  

Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił"18.  

13 Por. Jk 2,14-26. 
14 Formacja zmartwychwstańcza, 178. 
15 Jw. 181. 
16 KKK 683. 
17 KKK 688. 
18 https://modlitwy24.pl/modlitwy-do-ducha-swietego/ 
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Etap szósty: 
Wymiana świadectw, czyli wartość wspólnoty 

 

Ostatnie trzy wersety naszej perykopy przedstawiają szósty od-

cinek drogi wiary, który właściwie jest stacją końcową. Sekwen-

cja zdań wskazuje, że na "dzień dobry" nie odezwali się pełni 

wrażeń, ale przecież zmęczeni drogą dwaj pielgrzymi, lecz jako 

pierwsi zabrali głos ze świadectwem ci, którzy – zgodnie z pole-

ceniem Jezusa – zebrali się w domu: Jedenastu i inni. W ten 

sposób, zanim "uciekinierzy" przekażą pilnego newsa, z którym 

pędzili parę godzin, naprzód sami dowiedzą się o tym, co wyda-

rzyło się w międzyczasie w Jerozolimie: Pan rzeczywiście zmar-

twychwstał i ukazał się Szymonowi19! Wcześniej (Łk 24,12) Łu-

kasz odnotował jedynie, że Piotr zobaczył pusty grób i same 

płótna, co wywołało u niego tylko zdziwienie. Teraz dowiadujemy 

się razem z uczniami, że Pan mu się ukazał, aby potwierdzić 

swoje zmartwychwstanie, bo przecież to on Skała stanie się 

pierwszym autorytatywnym świadkiem męki i zmartwychwstania 

Chrystusa. Dopiero po tej relacji, kiedy ci zdyszani z drogi złapią 

oddech, zaczynają mówić i również opowiadać, co ich spotkało 

w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba. Następuje więc 

wymiana świadectw i wzajemne umocnienie się na drodze 

wiary.  

 

  

Oglądając ten odcinek drogi od strony dojrzałego człowieka, 

uświadamiamy sobie jego powołanie do wspólnoty, widzimy, 

że człowiek jest z natury istotą społeczną, ciągnie do drugiego 

człowieka, do wspólnoty. Współżycie i współpraca, relacje z in-

nymi ludźmi jest stanem normalnym, przyjemnym i koniecznym 

dla rozwoju ludzkiej osobowości w różnych jej aspektach. I tak w 

życiu dorosłym funkcjonujemy w różnego rodzaju wspólnotach: 

rodzinnej, przyjacielskiej, zawodowej, kościelnej, religijnej, języ-

kowej, obywatelskiej, lokalnej, terytorialnej itp. Wspólnota to 

grupa osób związana wspólnym pochodzeniem, wspólną kulturą 

lub wspólnymi interesami, czy wspólną własnością. Jej cechami 

charakterystycznymi są: trwałość, duchowość, tradycja, bezwa-

runkowość. 

  

Z punktu widzenia wiary to spotkanie uczniów w Jerozolimie 

                                                 
19 O tym objawieniu pisze też Paweł: 1 Kor 15,5. 
20 Instrukcja o życiu braterskim we wspólnocie, 11.  

jest dowodem, że "absolwent" szkoły Jezusa jest powołany nie 

tylko do osobistego naśladowania Mistrza, ale też do tworzenia 

wspólnoty osób, która jest zjednoczona więzią komunii z Bogiem 

i z innymi ludźmi. Trzeba jednak pamiętać, że taka wspólnota 

jest darem Ducha Świętego, a nie "wspólnotą interesów" opartą 

na ludzkich układach. Ten dar zobowiązuje do tworzenia brater-

stwa: "Uczucie wdzięczności i zachwytu wobec rzeczywistości 

boskiej komunii, udzielonej słabym stworzeniom, rodzi przeko-

nanie o potrzebie zaangażowania, aby tę rzeczywistość coraz 

pełniej ukazywać poprzez tworzenie wspólnot pełnych wesela i 

Ducha Świętego”20. To Duch Święty jest źródłem życia brater-

skiego. "To Duch prowadzi wspólnoty życia konsekrowanego ku 

wypełnieniu ich misji w służbie Kościołowi i całej ludzkości, zgod-

nie z ich własną pierwotną inspiracją”21. 

  

Na tej końcowej stacji naszej emausowej drogi wiary można spo-

tkać nieprzeliczone osoby konsekrowane, które w dowodzie toż-

samości mają wpisany pociąg do wspólnoty. Bo to taki specy-

ficzny gatunek ludzi: żyją w mniejszych czy większych "stadach", 

wszystko mają wspólne: dom, stół, kasę, pracę, modlitwy, cele-

bracje, rekreacje, odpoczynek. W ten ciąg wpisuje się też nasza 

szósta zasada duchowości: Bóg powołuje nas do wspólnoty, 

Podręcznik formacyjny zaraz wyjaśnia: "Każdy jest wezwany do 

poświęcenia pewnych osobistych upodobań i do przyjęcia stylu 

życia, który pomyślany jest tak, aby stawiać wyżej cele całej 

grupy. Ten nowy styl życia ma w zamierzeniu pomóc i jednostce, 

i apostolskim celom wspólnoty.,, To właśnie na poziomie wspól-

nego życia i apostolatu, poprzez praktyczne akty miłości bliź-

niego, każdy prawdziwie doświadcza, że jest uczniem Jezusa"22.  

  

Konstytucje CR w jednym rozdziale omawiają "wspólnotę i za-

rząd" – decyzja o tyle słuszna, że bez władzy, bez przełożonego 

żadna wspólnota się nie ostoi. Bez kapitana żaden statek nie 

wypłynie z portu. Władza – jako "służebnica sług Bożych" –  uła-

twia i podtrzymuje jedność we wspólnocie, "tworzy klimat sprzy-

jający wzajemnej wymianie i współodpowiedzialności, umożliwia 

udział wszystkich w sprawach ich dotyczących, zachęca braci 

do podejmowania odpowiedzialności za siebie i innych"23. Jak 

jest władza we wspólnocie, to musi być jeszcze posłuszeństwo 

ze strony jej członków, bo bez tego przełożony nic nie zdziała, 

nic nie przeprowadzi, nie zbuduje wspólnoty. Posłuszeństwo 

nie jest łatwe, tak samo jak i miłość bliźniego, który jest blisko, 

nie jest łatwa. Dlatego nasze Konstytucje przypominają: "Ze 

wzrostem naszej wiary rozpoznamy, że Duch Święty mówi do 

nas na wiele rożnych sposobów: przez Pismo Święte i Magiste-

rium Kościoła, przez przepisy naszych Konstytucji i Statutów, 

przez przełożonych kościelnych i zakonnych, przez osobiste na-

tchnienie, przez dochodzenie do zgody przy wspólnym szukaniu 

woli Bożej w dialogu i w czasie zebrań domowych, przez wyma-

gania życia wspólnego i apostolatu oraz przez wydarzenia co-

dziennego życia" (43).  

   

Często w ostatnich dokumentach kościelnych powtarza się na-

woływanie do prowadzenia wysokiej jakości życia wspólnoto-

wego: "Życie braterskie jest równie ważne jak działalność apo-

21 Vita consecrata, 42. 
22 Formacja zmartwychwstańcza, 155. 
23 Congregavit nos in unum Christi amor, 50. 
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stolska"; "Jakość życia braterskiego wpływa decydująco na wy-

trwanie w powołaniu"; "Komunia braterska jest już apostolatem"; 

"Trzeba starać się szerzyć braterstwo słowem, czynem i wła-

snym przykładem". W tym samym duchu brzmi zapis w naszych 

Konstytucjach: "Realizacja jego [Bogdana Jańskiego] wizji 

wzywa nas do zakładania żywotnych i widocznych wspólnot lo-

kalnych, co stanowi istotny element posłannictwa Zgromadze-

nia. Takie widzenie jego posłannictwa pomoże zakonnikowi zro-

zumieć, że czas i energie, które poświęca on na to, by nasze 

własne domy stały się pełną życia wspólnotą chrześcijańską, nie 

czynią apostolatu mniej owocnym, a wręcz przeciwnie, są jego 

istotnym wyrazem" (137).  

  

Ponadto trzeba nam pamiętać: Zamysłem i planem Boga dla 

człowieka jest wspólnota; nikt z nas nie zbawia się sam, jako 

pojedyncza jednostka, lecz Bóg łączy ludzi we wspólnoty; do 

nieba nie idzie się w pojedynkę, lecz grupami. Wiara wprawdzie 

jest aktem osobistym wierzącego, ale realizowana jest we 

wspólnocie. Każdy z nas otrzymał dar wiary od kogoś i każdy ma 

obowiązek tym darem podzielić się z innymi. Wspólnotą wiary 

jest Kościół, Zgromadzenie.  Zycie braterskie we wspólnocie to 

przede wszystkim życzliwa akceptacja ludzi takimi, jakimi są, z 

ich historią, wiekiem, charakterem, charyzmatami, temperamen-

tem, zdolnościami, talentami, z ich wiarą, po to, by im pomagać 

w stawaniu się tym, czym być powinni. 

 

Zakończenie, 
czyli końca nie widać 

 

Przeszliśmy medytacyjnie z uczniami i z Panem ewangeliczną 

drogę z Jerozolimy do Emaus i z Emaus do Jerozolimy: wszyst-

kie sześć etapów. Chcieliśmy na nie spojrzeć "okiem nadprzyro-

dzonym" i znaleźć w nich impulsy do naszej drogi życia i wiary; 

pragnęliśmy, aby w nas zostało trochę więcej blasku zmartwych-

wstania Jezusa. Zrozumieliśmy, że odejście  Boga może być 

tylko  pozorne, bo Chrystus z drogi do Emaus to Bóg idący obok, 

gotowy, aby się zbliżyć do sfrustrowanego człowieka i rozpalić 

mu serce i otworzyć oczy. A historia Emaus to znaczy: 1) być w 

drodze badając, szukając i pytając; 2) być otwartym na spotka-

nie, rozmowę ze współbratem i z Nim; 3) być otwartym na słowo 

Boże, które zapala zgaszone serca oraz ofiaruje światło i na-

dzieję; 4) być otwartym na to, co Nowe: na Chrystusa obecnego 

w połamanym chlebie; 5) z radością głosić i opowiadać orędzie 

wielkanocne o życiu ze śmierci. 

  

Ale droga wiary idzie dalej, aż do końca życia, bo wiara jest sa-

mym życiem. Na drogę wiary Bóg dał nam najlepszego Prze-

wodnika. Jest nim Jezus Chrystus i Jego Ewangelia. On nas pro-

wadzi drogą wiary. O Nim każdy wierzący mówi swoim ży-

ciem: Wiem, komu zawierzyłem (2 Tm 1, 12), a w chwilach za-

wirowań wiara każe mu wyznawać: wszystko mogę w Tym, który 

mnie umacnia (Flp 4, 13). 

  

No, dobrze, ale – może ktoś zapytać – gdzie jest ta nadzieja, 

którą zapowiadały drogowskazy? Nie trudno zauważyć, że 

każdy odcinek tej drogi, którą szliśmy, wymoszczony był na-

dzieją. I tak, w szkole Jezusa uczniowie spodziewali się, że będą 

pierwszymi beneficjentami w erygowanym królestwie niebie-

skim; będąc na wagarach myśleli, że kryzysy, które ich dopadły, 

miną bezpowrotnie i przyniosą rozwój; korzystając z niespodzia-

nej korepetycji, byli niemal pewni, że to im pomoże zrozumieć 

niezrozumiałe i oswoić się z trudna prawdą; przy wieczerzy z 

chlebem Zmartwychwstały "odkrył karty" i wszystko stało się ja-

sne: kto szedł z nimi, kto zapalił ich serca, kto otworzył ich oczy; 

gdy Duch Święty przynaglał ich do misji, ufali, że znajdą przyja-

znych odbiorców; i w końcu, gdy spotkali się z braćmi, których 

porzucili i wymienili świadectwa, docenili wartość wspólnoty i ży-

cia braterskiego.                            Ks. Kazimierz Wójtowicz CR
   

 
 
 
 
 

 

  Wiadomości zagraniczne  
 
 

 

 
 

 

PAPIEŻ FRANCISZEK DO PAPIESKIEJ AKADEMII ALFONSJAŃSKIEJ 
 

23 marca 2023 r. Ojciec święty Franci-
szek przyjął na audiencji profesorów, pra-
cowników i studentów Papieskiej Akade-
mii Alfonsjańskiej oraz Radę Generalną 
Zgromadzenia Redemptorystów i współ-
braci ze wspólnot w Rzymie, a także z 
Prowincji Neapolitańskiej. 
 
Publikujemy poniżej treść papieskiego 
przemówienia (źródło: www.vatican.va ) 
 

POGODZIĆ NAUKĘ Z BLISKOŚCIĄ 
LUDOWI BOŻEMU 

 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry! 
Z radością witam was na zakończenie 
waszego sympozjum na temat aktualno-
ści alfonsjańskiej propozycji moralnej i w 
związku z 75. rocznicą założenia wa-
szego Papieskiego Instytutu, którą bę-
dziecie obchodzić 9 lutego przyszłego 

roku. Dziękuję rektorowi za jego słowa i 
pozdrawiam Moderatora Generalnego 
Akademii, rektora Uniwersytetu Laterań-
skiego, wykładowców, pracowników i stu-
dentów, wyrażając wdzięczność za po-
sługę formacyjną, jaką ofiarujecie Kościo-
łowi w dziedzinie teologii moralnej. Po-
zdrawiam również wielu profesorów eme-
rytów, którzy poprzez swoją pracę odci-
snęli piętno na Akademii Alfonsjańskiej i 
na Kościele, oraz wielu byłych studentów, 
którzy kształcili się u was i nadal wnoszą 
swój wkład w lud Boży. Dziękuję Wam za 
tę cenną posługę formacyjną! 
 
Sobór Watykański II stwierdza, że teolo-
gia moralna, karmiona Pismem Świętym, 
powinna pomagać wiernym w zrozumie-
niu wielkości ich powołania do niesienia 
światu miłości Chrystusa (por. De-
kret Optatam totius, 16). 

 
Każda propozycja teologiczno-moralna 
ma w ostatecznym rozrachunku tę pod-
stawę: to miłość Boga jest naszym prze-
wodnikiem, przewodnikiem naszych oso-
bistych wyborów oraz naszej życiowej 
drogi. W związku z tym teologowie mora-
liści, misjonarze i spowiednicy są we-
zwani do wejścia w żywą relację z ludem 
Bożym, przyjmując w szczególności wo-
łanie najmniejszych, aby zrozumieć ich 
rzeczywiste trudności, spojrzeć na życie 
z ich perspektywy i zaproponować im od-
powiedzi odzwierciedlające światło od-
wiecznej miłości Ojca [1]. Wierni wobec 
alfonsjańskiej tradycji usiłujecie zapropo-
nować taki styl życia chrześcijańskiego, 
który respektując wymogi teologicznej re-
fleksji nie byłby jednak moralnością 
zimną, moralnością zza biurka, rzekłbym 
moralnością «kazuistyczną». A mówię to 

http://www.vatican.va/
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z własnego doświadczenia, ponieważ 
niestety w swoim czasie studiowałem 
właśnie moralność «kazuistyczną». Pro-
szę pomyśleć, że zabroniono nam czytać 
pierwszą książkę o. Bernarda Härin-
ga  Prawo Chrystusa: „To jest heretyckie, 

nie można tego czytać!”. A ja studiowa-
łem taką moralność: „Grzech śmiertelny, 
jeśli na ołtarzu brakuje dwóch świec, po-
wszedni, jeśli brakuje tylko jednej”. Cała 
kazuistyka tak wygląda, co mówię z po-
korą. Dzięki Bogu to już minęło, owa mo-
ralność zimna, zza biurka. Od was ocze-
kuje się propozycji odpowiadającej na pa-
storalne rozeznanie pełne miłosiernej mi-
łości, nastawione na zrozumienie, wyba-
czenie, towarzyszenie i przede wszyst-
kim integrację (por. Posynodalna Adhor-
tacja Apostolska Amoris laetitia, 312). 
Eklezjalność zakłada właśnie to: integra-
cję. 
 
Zgodnie z dziełem św. Alfonsa Liguori [2], 
rozpoczęliście swoje sympozjum od re-
fleksji nad sumieniem i dynamiką jego 
kształtowania. Jest to ważny temat. Istot-
nie, w złożonej i szybko zmieniającej się 
epoce, którą przeżywamy, tylko ludzie 
obdarzeni dojrzałym sumieniem będą w 
stanie sprawować w społeczeństwie 
zdrową posługę ewangeliczną w służbie 
braciom. 
 
Sumienie jest przecież przede wszystkim 
miejscem, gdzie każdy człowiek „jest sam 
na sam z Bogiem, którego głos roz-
brzmiewa w intymności” (Konstytucja 
duszpasterska Gaudium et spes, 16). 
Słowo, które wypowiada, nie jest jego 
własnym słowem, ale pochodzi od sa-
mego Słowa Stwórcy, które stało się cia-
łem, aby być z ludźmi[3]. I to właśnie w 
Jego szkole, w szkole Słowa Wcielonego, 
każdy uczy się dialogu z innymi, pielę-
gnując dążenie do powszechnego brater-
stwa, zakorzenionego w uznaniu nienaru-
szalnej godności każdej osoby (por. En-
cyklika Fratelli tutti, 8; Gaudium et spes, 
16). 
 
Zatrzymaliście się także nad niektórymi 
zagadnieniami z zakresu bioetyki. W tej 
złożonej dziedzinie zachęcam was do 
pielęgnowania cierpliwości w słuchaniu i 
konfrontacji, jak zaleca św. Alfons w sytu-
acjach konfliktowych. Nie bójcie się słu-
chać. Słuchanie będzie miało fundamen-
talne znaczenie w poszukiwaniu wspól-
nych rozwiązań, które uznają i gwaran-
tują poszanowanie świętości każdego ży-
cia, w każdych warunkach. Decydującym 
wzbogaceniem tego słuchania będzie 
wówczas przyjęcie interdyscyplinarnych 
metod badawczych (por. Konstytucja 
Apostolska Veritatis gaudium, 4c), które 

pozwolą z większą kompetencją i zdolno-
ścią krytyczną podchodzić do nowych 
wyzwań w świetle Ewangelii i ludzkiego 
doświadczenia (por. Gaudium et spes, 
46). Tylko w ten sposób będzie można 
wypracować w dziedzinie bioetyki argu-
menty rozsądne i solidne, zakorzenione 
w wierze, odpowiednie dla dorosłych i od-
powiedzialnych sumień i zdolne do inspi-
rowania debaty społeczno-politycznej. 
Trzeba unikać ekstremistycznej dynamiki 
polaryzacji, która jest bardziej typowa dla 
debaty medialnej niż dla zdrowych i płod-
nych badań naukowych i teologicznych. 
Stosujcie raczej zasadę „drogi złotego 
środka”, zawsze wskazywaną przez św. 
Alfonsa, która nie jest dyplomatyczną 
równowagą. Droga złotego środka jest 
twórcza, wyrasta z kreatywności i tworzy. 
Tylko ci, którzy to studiowali i praktyko-
wali, mogą to zrozumieć. Czy to nie jest 
równowaga? Nie, nie taka jest droga zło-
tego środka. 
 

 
 
Propozycja bioetyczna musi zwracać 
uwagę na prawdziwe dramaty ludzi, któ-
rzy często są zdezorientowani, gdy stają 
przed życiowymi dylematami moralnymi 
[4]. Dlatego zalecam, abyście owoce 
swojej pracy uczynili przystępnymi, uży-
wając „języka prostego” i opracowując 
wykonalne i humanizujące propozycje ży-
cia moralnego. „Język ludu”. Uważajcie, 
aby nie zapomnieć o świętym wiernym lu-
dzie Bożym! Ale nie na poziomie myśli, 
lecz wychodząc z waszych korzeni, które 
tkwią w świętym ludzie Bożym. Nie zapo-
minajcie, że zostaliście wzięci spośród 
owiec, że jesteście z nich, nie zapominaj-
cie o zapachu ludu, o myśli ludu, o uczu-
ciach ludu. I to nie jest komunizm, socja-
lizm, nie! To jest święty wierny lud Boży, 
który jest nieomylny „w zmyśle wiary”, nie 
zapominajcie o tym – tak mówi Sobór 
Watykański I, a potem Watykański II. Bę-
dąc zawsze po stronie konkretnego czło-
wieka, używajcie narzędzi refleksji etycz-
nej, aby budować solidne fundamenty, 
które będą go bronić przed szalejącą 
mentalnością efektywności i odrzucenia 
(por. Encyklika Laudato sì, 130-136). 
 
Trzeci obszar waszego sympozjum doty-
czył zagadnień moralności społecznej. 

Również w tej dziedzinie potrzeba dziś 
solidnej refleksji. Kryzys środowiska, 
przemiany ekologiczne, wojna, system fi-
nansowy wpływający na kondycję życia 
ludzi aż do tworzenia nowych niewolni-
ków, wyzwanie budowania braterstwa 
między ludźmi i między narodami – to za-
gadnienia, które muszą nas pobudzać do  
badań i dialogu. 
 
„Pan jest celem dziejów ludzkości” (Gau-
dium et spes, 45), a rodzaj ludzki, odno-
wiony w Chrystusie, jest przeznaczony 
do wzrastania jako rodzina Boża (por. 
tamże, 40). To jest cel naszej pracy! Sta-
rajmy się zatem wejść z pokorą i mądro-
ścią w złożoną tkankę społeczeństwa, w 
którym żyjemy, aby dobrze poznać jego 
dynamikę i zaproponować mężczyznom i 
kobietom naszych czasów odpowiednie 
drogi dojrzewania w tym kierunku 
(por. Gaudium et spes, 26). Mówię o dro-

gach, adekwatnych drogach, a nie o ma-
tematycznych rozwiązaniach. Problemy 
rozwiązuje się poprzez podejmowanie 
eklezjalnej drogi jako lud Boży. Mam na 
myśli podążanie z ludźmi w stanie moral-
nym, w jakim się znajdują, podążanie z 
nimi i szukanie sposobu na rozwiązanie 
ich problemów. Trzeba chodzić, a nie sie-
dzieć jak doktorzy, którzy z podniesionym 
palcem potępiają bez zatroskania. W 
ostatnich latach zajmowaliśmy się po-
ważnymi kwestiami moralnymi, takimi jak 
migracja i pedofilia; dziś widzimy pilną 
potrzebę dodania innych spraw, takich 
jak zyski skoncentrowane w rękach nie-
licznych i podział władzy globalnej. Przyj-
mijmy także te wyzwania z ufnością, go-
towi „dać uzasadnienie tej nadziei, która 
jest w nas” (por. 1 P 3, 14). 
 
Podsumowując, Kościół oczekuje od Pa-
pieskiej Akademii Alfonsjańskiej, że bę-
dzie potrafiła pogodzić rygor naukowy z 
bliskością świętemu ludowi Bożemu, że 
będzie dawała konkretne odpowiedzi na 
realne problemy oraz że będzie towarzy-
szyła i formułowała humanitarne propo-
zycje moralne, mając na uwadze zbaw-
czą Prawdę i dobro ludzi. Św. Alfons był 
twórcą życia moralnego i formułował pro-
pozycje. „To wielki teolog”. Tak, ale potra-
fił też te rzeczy spisać! W tych dniach słu-
chałem hymnów, które podarowaliście mi 
na Boże Narodzenie. Jak to wyjaśnić? To 
jest droga, to jest piękno duszy, delikat-
ność, to jest przynależność do ludu Bo-
żego, która nigdy nie podlega negocja-
cjom, nigdy. Niech Duch Święty pomoże 
wam być formatorami sumień, nauczycie-
lami tej nadziei, która otwiera serce i pro-
wadzi do Boga. Z serca wam błogosła-
wię, bardzo wam dziękuję za waszą 
pracę i proszę was, abyście modlili się za 
mnie. Dziękuję.      Za: www.redemptor.pl

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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SYMPOZJUM „ŚWIĘTY ALFONS, DUSZPASTERZ 
NAJMNIEJSZYCH I DOKTOR KOŚCIOŁA” 

 

„Święty Alfons, duszpasterz najmniejszych i doktor Kościoła. Ak-
tualność alfonsjańskiej propozycji moralnej między wyzwaniami 
a nadzieją” – taki tytuł nosiło sympozjum, które odbyło się na 
Papieskiej Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie w dniach 21-22 
marca 2023 r. Zwieńczeniem wydarzenia była audiencja u pa-
pieża Franciszka, której poświęcamy osobne artykuły. 
  
W spotkaniu, podzielonym na trzy sesje, z których każda doty-
czyła specyficznego obszaru teologii moralnej, wzięło udział je-
denastu kluczowych prelegentów, co w połączeniu z możliwo-
ścią zgłaszania przez słuchaczy pytań i problemów sprawiło, że 
dni te były szczególnie bogate w zainteresowania i przemyśle-
nia. 
 
Pierwsza sesja poświęcona była pogłębionej analizie sumienia, 
klasycznego tematu teologii moralnej fundamentalnej. O. prof. 
Alfonso Amarante CSsR w swoim wykładzie przedstawił naj-
pierw klucze interpretacyjne, za pomocą których można dziś od-
czytać postać św. Alfonsa, identyfikując je w obrazie „pasterza”, 
który pochyla się nad ostatnimi i wskazuje im drogę do świętości 
jako możliwą do przebycia, oraz „doktora”, który na pustkowiu 
opinii moralnych potrafi wskazać drogę pośrednią, zdolną do 
ucieczki zarówno od pobłażliwego subiektywizmu, jak i rygory-
stycznego obiektywizmu. 
 
Następnie o. prof. Antonio Donato CSsR zbadał centralną pozy-
cję sumienia w propozycji moralnej Alfonsa, wyłaniającą się z 
całego korpusu literatury, w której jest ono „aditus”, czyli bramą 
do życia moralnego, w dynamicznym procesie, w którym prowa-
dzi materialność prawa do formalnego nakazu. 
 
Prof. Cataldo Zucchero ze swej strony opisał rolę sumienia w 
rozeznaniu moralnym, od którego przyjmuje to drugie: dzięki 
działaniu Ducha Świętego i pod kierunkiem roztropności, przy-
chodzi mu od czasu do czasu określić, co jest największym do-
brem konkretnie możliwym do zrealizowania w danej sytuacji, po 
uwzględnieniu zarówno autorytetu etosu społecznego, jak i au-
torytetu normy oraz faktycznej sytuacji osoby. 
 
Prof. Carla Corbella opisała dynamikę kształtowania się sumie-
nia, dla którego, zwłaszcza w dzisiejszej kulturze solipsystycznej 
i narcystycznej, relacja intersubiektywna nabiera coraz więk-
szego znaczenia, aby poprzez drugiego i Innego osoba poznała 
i została pociągnięta do dobra, do którego jest wezwana. 
 
Druga sesja dotyczyła osoby w sferze bioetycznej. Prof. Mauri-
zio Faggioni ukazał na początku zdolność św. Alfonsa do radze-
nia sobie i przygotowywania rozwiązań problemów moralnych, 
jakie stawiały przed nim ówczesne warunki zdrowotne, co ujaw-
nia ducha duszpasterza, uważnego na konkretne potrzeby ludzi, 
i moralisty, pilnie śledzącego nowinki naukowe. 
 

O. prof. Giovanni Del MissierCSsR  zaproponował następnie ka-
tegorię wrażliwości jako klucz do poznania dzisiejszego ducha 
Alfonsa, to znaczy jego bliskości wobec ostatnich i opuszczo-
nych; kategoria ta pozwala nam rozszerzyć klasyczne granice 
bioetyki i określić nowy punkt ciężkości: ci, którzy w tym świecie, 
poprzez często niewidoczną wrażliwość, bardziej niż inni proszą, 
abyśmy się o nich zatroszczyli. 
Na koniec prof. María Martha Cúneo zaproponowała trzy prak-
tyki z zakresu medycyny dziecięcej, w których można zastoso-
wać rozeznanie moralne w perspektywie alfonsjańskiej: problem 
oceny adekwatności terapii, zaburzenia rozwoju seksualnego i 
zaburzenia tożsamości płciowej. 
 
Trzecia i ostatnia sesja dotyczyła sprawiedliwości społecznej z 
perspektywy moralności społecznej. Najpierw o. prof. Martin 
McKeever CSsR zaproponował refleksję nad relacją, jaka od 
czasów nowożytnych wytworzyła się między wiarą chrześcijań-
ską a sprawiedliwością społeczną, w której po raz pierwszy w 
historii ta ostatnia staje się pozakościelnym celem politycznym, 
ze względu na nowe zaufanie do człowieka w celu budowania 
bardziej sprawiedliwego świata. 
 

 
 
Następnie prof. Claudia Leal Luna przeprowadziła analizę histo-
ryczną teologii wyzwolenia, uznając, że w jej znanych i burzli-
wych wydarzeniach walka o sprawiedliwość stała się motywem 
do teoretycznego opracowania oraz okazją do odnowionej i nie 
odczarowanej ewangelizacji, aby rozeznać wolę Bożą w dyna-
mice historii. 
 
Giulio Cesareo przedstawił dokumenty nauki społecznej Ko-
ścioła, od „Quadragesimo Anno” do „Fratelli tutti”, śledząc ewo-
lucję, jaką przeszła ona w odniesieniu do kategorii sprawiedliwo-
ści społecznej, w ramach ciągłego pogłębionego studium, któ-
rego celem jest zawsze wsłuchiwanie się w rzeczywistość. 
 
Bogactwo i głębia tematów poruszanych podczas sympozjum 
nie mogły nie przekonać nas ponownie o dobroci propozycji mo-
ralnej św. Alfonsa i jej przydatności dla życia Kościoła, tego sa-
mego Kościoła, którego św. Alfons uczy nas i do służby któremu 
wzywa także dzisiaj.         ks. Lorenzo Pertusini, Rzym 

Za: www.redemptor.pl

________________________________________________________________________________________________________ 
 

PAPIEŻ DO SPOWIEDNIKÓW 
 

„Dziękuję wam za wasze codzienne za-
angażowanie i za rzeki miłosierdzia, które 
jak pokorne kanały wylewacie w świecie, 
aby gasić pożary zła i zapalać ogień Du-
cha Świętego” – powiedział Papież do 
spowiedników uczestniczących w XXXIII 

kursie dotyczącym forum wewnętrznego, 
organizowanym przez Penitencjarię Apo-
stolską. Franciszek zwrócił uwagę, że ży-
jąc miłosierdziem i ofiarowując je wszyst-
kim spragnionym, Kościół realizuje siebie 
oraz spełnia swoje zadanie apostolskie i 
misyjne. 
 

Ojciec Święty zaznaczył, że Kościół od 
swoich początków wyrażał „tożsamość 
miłosierdzia” odnoszącą się zarówno do 
ciała, jak i duszy, pragnąc wraz ze swoim 
Panem integralnego zbawienia osoby. 
Dzieło Bożego miłosierdzia zbiega się z 
całościowym działaniem misyjnym Ko-



21-27 marca 2023             Biuletyn Tygodniowy CiZ                                      12/2023 (735)  

______________________________________________________________________________________________ 
 

 15 

ścioła, z ewangelizacją, ponieważ prze-
bija przez nie oblicze Boga, jakie ukazał 
nam Jezus. Papież przypomniał kapła-
nom, że szczególnie w okresie Wielkiego 
Postu powinni być dyspozycyjni, aby 
sprawować posługę pojednania.  
 
Chodzi o przyjmowanie wszystkich bez 
uprzedzeń, bo tylko Bóg wie, jak łaska 
może działać w duszach, o słuchanie 
uchem serca, zranionego jak serce Chry-
stusa, następnie o rozgrzeszanie peni-
tentów, hojnie udzielając przebaczenia 
oraz o towarzyszenie im w pokutnej dro-
dze. Każdy penitent przypomina również 
kapłanowi, że oprócz bycia szafarzem 
miłosierdzia, pozostaje zwykłym grzesz-
nikiem. 
 
„Jeśli miłosierdzie jest misją Kościoła, 
musimy jak najbardziej ułatwić wiernym 
dostęp do tego «spotkania miłości», 
troszcząc się o nie od pierwszej spowie-

dzi dzieci i rozciągając tę uwagę na miej-
sca opieki i cierpienia. Kiedy nie można 
już wiele zrobić dla uzdrowienia ciała, 
wiele można i trzeba zrobić dla zdrowia 
duszy! W tym sensie spowiedź indywidu-
alna jest uprzywilejowaną drogą, ponie-
waż sprzyja osobistemu spotkaniu z Bo-
żym miłosierdziem, na które czeka każde 
skruszone serce – podkreślił Papież. –  
 

 
 
Każde skruszone serce oczekuje na mi-
łosierdzie. Podczas indywidualnej spo-
wiedzi Bóg chce osobiście każdemu 

grzesznikowi okazać czułość swoim miło-
sierdziem: Pasterz, jedynie On sam, zna 
i kocha swoje owce jedna po drugiej, 
zwłaszcza te najsłabsze i najbardziej po-
ranione. Trzeba docenić wartość celebra-
cji wspólnotowych przy pewnych oka-
zjach, nie rezygnując ze spowiedzi indy-
widualnej jako zwyczajnej formy sprawo-
wania sakramentu. W świecie, a widzimy 
to niestety na co dzień, nie brakuje ognisk 
nienawiści i zemsty. My spowiednicy mu-
simy więc pomnażać «gorące ogniska 
miłosierdzia». Nie zapominajmy, że to-
czymy walkę nadprzyrodzoną, walkę, 
która w naszych czasach wydaje się 
szczególnie zjadliwa, chociaż wiemy o 
ostatecznym zwycięstwie Chrystusa nad 
mocami zła, ale walka trwa. To zwycię-
stwo urzeczywistnia się naprawdę za 
każdym razem, gdy penitent otrzymuje 
rozgrzeszenie. Nic nie odpędza i nie po-
konuje zła bardziej niż Boże miłosier-
dzie.“                Za: www.vaticannews.va 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ZWIASTOWANIE PAŃSKIE W NAZARECIE 
 

Świętowanie odpustu w Nazarecie rozpoczęło się w wigilię Uro-
czystości Zwiastowania, w piątek 24 marca. W godzinach popo-
łudniowych miało miejsce uroczyste wejście do miasta J.E. Pier-
battisty Pizzaballa, ofm. Łacińskiemu Patriarsze Jerozolimy to-
warzyszyli Bracia Franciszkanie (kustosze miejsc świętych w 
Ziemi Świętej), duchowni, seminarzyści, osoby konsekrowane, 
skauci i licznie zgromadzeni chrześcijanie (nie tylko z Galilei). Po 
zejściu do Groty Zwiastowania uczestnicy liturgii odśpiewali uro-
czyste nieszpory. Wieczorem w tym samym miejscu o. Wojciech 
Bołoz, ofm (gwardian i rektor Sanktuarium Zwiastowania w Na-
zarecie) przewodniczył modlitwie, która składała się z dwóch 
części: uczczenia Słowa Bożego oraz Adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Tego wieczoru, kontemplując tajemnicę Słowa, 
które TU (w Nazarecie) stało się Ciałem, wierni modlili się za 
Ojca Świętego, za rodziny i o pokój na całym świecie, a szcze-
gólnie na Bliskim Wschodzie. 
 

 
 
Mszy świętej odpustowej w Bazylice Zwiastowania dnia następ-
nego (25 marca) przewodniczył J.E. Pierbattista Pizzaballa. W 
homilii odniósł się i zaprosił do ponownej kontemplacji tajemnicy 
Wcielenia zwracając szczególną uwagę na słowa Anioła Ga-
briela jakie wypowiedział do Maryi: «… Oto poczniesz i poro-
dzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i bę-
dzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego 
praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, 
a Jego panowaniu nie będzie końca». (Łk 1,31-33). To ważne i 

dające nadzieję stwierdzenie, a jednak wydaje się dalekie od na-
szego doświadczenia. Ponieważ trudno uwierzyć, gdy patrzymy 
na to, co dzieje się wokół nas, że Jezus rządzi naszym światem, 
że świat został zbawiony. Jeśli spojrzymy na naszą rzeczywi-
stość w Ziemi Świętej, rzeczywiście wydaje się, że Chrystus nie 
tylko nie króluje, ale jest wyszydzany i odrzucany. Widzieliśmy 
to wielokrotnie w Jerozolimie w ciągu ostatnich kilku tygodni. Wi-
dzimy to nawet w niektórych propozycjach ustaw, które choć 
wiemy, że nie zostaną uchwalone, to jednak wyrażają postawę 
rażącego odrzucenia Królestwa Chrystusowego i chrześcijań-
stwa – mówił hierarcha. 
 
Wyraźnie zaniepokojony ostatnimi wydarzeniami, także tymi w 
Nazarecie, zapytał: Gdzie w takim razie jest Królestwo? Jak wie-
rzyć słowom Anioła: „a jego królestwu nie będzie końca”? Gdzie 
jest Boża interwencja, gdzie widzimy Jego działanie w świecie? I 
sam odpowiedział: Spójrzmy prawdzie w oczy: nie wierzymy już 
lub nie wierzymy wystarczająco w działanie Boga w historii, w 
naszym życiu. Dlatego w dalszej części homilii zachęcał do po-
nownego uwierzenia w to, że – dzisiaj, tutaj, w Nazarecie, zo-
stało nam objawione, że w Jezusie „Bóg zbawia!” Jego miłość, 
Jego współczucie, Jego miłosierdzie są aktywne, prawdziwe, 
mocne. Przekonywał, że Bóg jest Panem historii, mocniejszym i 
większym od największego konfliktu. I to z Bożej decyzji miłości 
nastąpiło stwórcze i odkupieńcze działanie w świecie, Który te-
raz czeka na naszą odpowiedź. Aktywność w wierze, jaką po-
dejmiemy na wzór Maryi, której TAK nie było biernym posłuszeń-
stwem woli Bożej, ale wejściem w Boży plan, musi wyrażać się 
w naszym pełnym miłości i pasji uczestnictwie i zaangażowaniu 
na rzecz ratowania świata. Dla chrześcijanina kochać oznacza 
ratować, nawet za cenę życia. Chrześcijanin nie zamyka się w 
jakiejś  wyrafinowanej pobożności, nie boi się podziałów, odrzu-
ceń, prześladowań. Jego wiara nie zawodzi z powodu obecności 
zła na świecie. Przeciwnie, jest konstytutywnie otwarty na życie 
świata, chce je przekształcać i stawać się aktywnym budowni-
czym Królestwa – powiedział Patriarcha. 
 
Na koniec, zwierzchnik Kościoła Łacińskiego w Jerozolimie, po-
wołując się na słowa z Listu św. Pawła (Rz 8,35) dodawał słu-
chającym odwagi do stawania w obronie chrześcijańskich war-
tości, mówiąc: nikt nie może ugasić naszego pragnienia zmiany 
i ratowania świata, nikt nie może nas ograbić z marzenia o innym 
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sposobie życia, nikt nie może zdusić w nas pewności zbawienia, 
które do nas przyszło i które jest silniejsze niż jakakolwiek prze-
ciwna rzeczywistość. (…) „dla Boga nie ma nic niemożliwego” 
(Łk 1,37) – zakończył. 
 
Celebrację zakończyła procesja wokół miejsca Wcielenia Słowa 
Bożego z odczytaniem trzech fragmentów Ewangelii i złożeniem 

przez Gwardiana sanktuarium złotej róży przed wizerunkiem 
Matki Bożej. Po uroczystym błogosławieństwie, na dziedzińcu 
przed Bazyliką, hierarchowie odbierali świąteczne pozdrowienia 
od  wiernych, którzy zgromadzili się tam na okolicznościowej 
agapie.                                                          s.M.Bogusława, csfn 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KARD. CANTALAMESSA: MŁODZI TĘSKNIĄ ZA INNYM, A ON JEST W EUCHARYSTII  
 
Współczesny świat wygasił w młodych 
poczucie sacrum, a tym samym otwar-
tość na wiarę. Nadal jednak odczuwają w 
sobie potrzebę wyrwania się z banału co-
dzienności i dlatego tworzą sobie własne 
namiastki liturgii, choćby w postaci kon-
certów czy wielkich zgromadzeń – mówił 
w cotygodniowym kazaniu wielkopost-
nym dla Papieża i Kurii Rzymskiej kard. 
Raniero Cantalamessa. Poświęcił je litur-
gii, w której jest obecny Bóg, ów „całkiem 
Inny”, za którym tęskni zsekularyzowany 
człowiek. 
 
Papieski kaznodzieja zauważył, że w li-
turgii sacrum nie uobecnia się w swej po-
tędze i chwale, lecz w pokorze i ukryciu. I 
to właśnie jest wielką tajemnicą wiary, 
która wprawia nas w zachwyt i zdumie-
nie. 
 
„Zachwyt i zdumienie, tak, ale nad czym? 
Nie nad majestatem, ale nad upokorze-
niem Sługi Bożego! Wyraźnie dostrzegał 
to św. Franciszek z Asyżu: „Drży ludz-
kość – pisał w jednym ze swoich listów do 
całego Zakonu – drży cały wszechświat i 
raduje się niebo, gdy na ołtarzu, w rękach 
kapłana, spoczywa Chrystus, Syn Boga 
żywego”. Ale dlaczego drży? Tak mówi 
dalej: „O wzniosła pokoro! O wzniosłości 
pokorna, że Pan wszechświata, Bóg i 
Syn Boży, tak się uniżył, że dla naszego 
zbawienia skrył się w niepozornej posta-
cią chleba! Oto, bracia, pokora Boga!”“ 

Mówiąc o tym, jak udostępnić współcze-
snemu człowiekowi tę skrytą obecność 
Boga, kard. Cantalamessa zauważył, że 
przede wszystkim trzeba czuwać, aby nie 
zaprzepaścić wymowy samej liturgii, sa-
mowolnymi i dziwacznymi improwiza-
cjami, i zachować niezbędną skromność 
i opanowanie, także wtedy, gdy Msza św. 
jest odprawiana w niecodziennych oko-
licznościach. 
 
Papieski kaznodzieja zauważył, że 
szczególną wagę trzeba też przykładać 
do liturgii Słowa, pamiętając, że mało jest 
rzeczy, które z taką mocą potrafią uczy-
nić wyłom w ludzkim sercu i pozwolić mu 
doświadczyć transcendentnej rzeczywi-
stości Boga, jak żywe Słowo Pana gło-
szone z wiarą i zapałem podczas Eucha-
rystii. 
 

 
 
Kard. Cantalamessa zwrócił też uwagę 
na potrzebę zachowania chwili milczenia 
po przyjęciu Komunii. Przypomniał, że to 
właśnie z tego doświadczenia ciszy przed 

Panem rozwinęła się w praktyka adoracji 
Najświętszego Sakramentu. 
 
„Adoracja Najświętszego Sakramentu 
jest najwyraźniejszym znakiem tego, że 
pokora i ukrycie Chrystusa w Eucharystii 
nie pozwalają nam zapomnieć, że jeste-
śmy w obecności Najświętszego, Tego, 
który z Ojcem i Duchem Świętym stworzył 
niebo i ziemię. Tam, gdzie jest ona prak-
tykowana – przez parafie, osoby i wspól-
noty – jej owoce są widoczne, także w po-
staci ewangelizacji. Kiedy jakiś kościół 
jest wypełniony trwającymi w ciszy przed 
Najświętszym Sakramentem wiernymi, to 
każdy, kto przypadkiem zagląda do takiej 
świątyni, może powiedzieć: Oto Bóg! 
Przypominam sobie komentarz pewnego 
niekatolika po zakończeniu godzinnej ci-
chej adoracji eucharystycznej w dużym 
kościele parafialnym w Stanach Zjedno-
czonych wypełnionym wiernymi: Teraz 
rozumiem – powiedział do przyjaciela – 
co wy, katolicy, macie na myśli, kiedy mó-
wicie o realnej obecności! Jeśli jest jakiś 
powód, dla którego żal mi łaciny, to jest 
nim zanik pewnych pieśni, które powstały 
z myślą o tych chwilach adoracji i które 
służyły całym pokoleniom wiernych 
wszystkich języków dla wyrażenia ich go-
rącego oddania Jezusowi obecnemu w 
Najświętszym Sakramencie: Adoro te 
devote, Ave verum, Panis angelicus. 
Przetrwały one już niemal tylko dzięki 
muzyce, którą do tych tekstów napisali 
znani artyści.“   Za: www.vaticannews.va  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SALEZJANIN I TRZY ZAKONNICE WŚRÓD 
NOWYCH KANDYDATÓW NA OŁTARZE 
 
Misjonarz posługujący w Ekwadorze, dama dworu Izabeli Kasty-
lijskiej, stygmatyczka oraz trzy zakonnice – Papież zatwierdził 
dekrety dotyczące heroiczności cnót 6 nowych osób. W ten spo-
sób otwiera się droga do możliwej beatyfikacji kolejnych człon-
ków Kościoła. 
 
Ks. Carlo Crespi Croci pochodził z Legnano i wstąpił do salezja-
nów. W 1923 r. wyruszył do Ekwadoru, gdzie pracował ewange-
lizacyjnie, ale również jako botanik i archeolog. Pod koniec życia 
poświęcił się na rzecz posługi konfesjonału – potrafił spowiadać 
nawet przez 17 godzin dziennie  

Carlo Crespi Croci SDB 
 

. 

http://www.vaticannews.va/
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Sługa Boża Teresa Enríquez de Alvaredo żyjąca na przełomie 
XV i XVI w. w obecnej Hiszpanii została wychowana w bogoboj-
nej rodzinie. Będąc już wcześniej częścią otoczenia Izabeli Ka-
stylijskiej, z woli swoich bliskich poślubiła ministra na dworze kró-
lewskim i urodziła 4 dzieci. W 1503 r. została wdową, po czym 
opuściła stolicę oraz poświęciła się dziełom miłosierdzia aż do 
swojej śmierci w 26 lat po mężu. 
 
Młoda włoszka z okolic Trydentu, Maria Domenica Lazzeri, po-
chodziła z prostej i religijnej rodziny pracującej na roli. Żyła w 
XIX w. i zmarła, mając 33 lata. Oddawała się posłudze chorym 
oraz ubogim, a także przez ostatnią jedną trzecią swojej obec-
ności na ziemi posiadała stygmaty. 
 
Angielka Maria Katarzyna Flanegan urodzona niedługo przed 
rozpoczęciem 20. stulecia wstąpiła do Zakonu Najświętszego 

Zbawiciela św. Brygidy. Poza posługą dla potrzebujących, zaan-
gażowała się w budowanie relacji katolicko-luterańskich w 
Szwecji. 
 
Żyjąca w podobnym czasie Włoszka Leonilde di San Giovanni 
Battista to siostra z Instytutu Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. 
Szczególnie ceniona za swoje oddanie na polu nauczania dzieci 
oraz za ofiarowanie najuboższym wszystkiego, co miała do dys-
pozycji, w czasie II wojny światowej. 
 
Również pochodząca z przełomu XIX i XX w. Portugalka María 
do Monte Pereira była zakonnicą. Należała do Zgromadzenia 
Sióstr Szpitalniczek Najświętszego Serca Pana Jezusa i praco-
wała na rzecz chorych na Maderze. Odznaczała się wielką bli-
skością z Bogiem prowadzącą do wysokiego poziomu samokon-
troli.                                                     Za: www.vaticannews.va  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

WIZYTA D’INSIEME GENERAŁA 
SALEZJANÓW W AMERYCE PŁD. 
 

 

W piątek, 24 marca, w domu rekolekcyj-
nym "El Cenáculo-La Montonera" zakoń-
czyła się Wizyta d’Insieme dla regionu 
Ameryka Cono Sud pod przewodnictwem 
Przełożonego Generalnego ks. Ángela 
Fernándeza Artime, z udziałem jego wi-
kariusza, ks. Stefano Martoglio, radców 
sektorowych (formacja, duszpasterstwo 
młodzieży, komunikacja społeczna, misje 
i ekonomia), radcy regionalnego ks. Ga-
briela Romero, oraz rad inspektorii sale-
zjanów Księdza Bosko w Argentynie, 
Brazylii, Chile, Paragwaju i Urugwaju. 
 
Pierwsza sesja tradycyjnie rozpoczęła się 
wspólnotowym odmówieniem Jutrzni, 
słowami powitana ks. Mario Villalby, 
przełożonego inspektorii Paragwaju, 
który pełnił funkcję moderatora dnia. W 
swoim przemówieniu podziękował in-
spektorii Południowej Argentyny za go-
ścinność oraz za podarowanie uczestni-
kom książek o św. Artemidesie Zattim, 
wydanych przez “Ediciones Don Bosco 
Argentina” (EDBA): “Artémides Zatti. A 
Dios hay que darle lo mejor”, autorstwa 
ks. Néstora Zubeldía, oraz “Creí. Pro-
metí. Sané”, autorstwa ks. Eduardo Me-
ana Laporte. 
 
Następnie ks. Gildasio Mendes, radca 
generalny ds. komunikacji społecznej, 
przedstawił skierował “słówko na dzień 
dobry”. Jego wystąpienie dotyczyło toż-
samości konsekrowanej i obecności na 
wirtualnych podwórkach. Mówił także o 
śnie jako sztuce komunikacji, odnosząc 
to do snu 9-letniego Janka Bosko i wizji, 

którą miał pod koniec życia podczas 
Mszy św. odprawionej w kościele Naj-
świętszego Serca w Rzymie.  Na koniec, 
odnosząc się do nowych form komunika-
cji, ks. Mendes powiedział: "Wyzwania 
związane z komunikacją to umiejętność 
słuchania, rozeznawania i dialogu". 
 

 
 
Potem nastąpiła praca w grupach zwią-
zanych z prezentacjami z poprzedniego 
dnia - animacja misyjna, rodzina sale-
zjańska, salezjańskie duszpasterstwo 
młodzieżowe i animacja powołaniowa. 
Następnie Przełożony Generalny miał 
okazję wypowiedzieć się na temat niektó-
rych specyficznych sytuacji Zgromadze-
nia. W tym względzie mówił na przykład o 
obecności salezjanów w Nikaragui, któ-
rzy pomimo skomplikowanej sytuacji, w 
jakiej znajduje się ten kraj, trwają na sta-
nowisku i kontynuują dzieło, także w miej-
scowych domach. 
 
Następnie moderator udzielił głosu sekre-
tarzom każdej grupy, prosząc ich, by za-
brali głos na forum ogólnym. 
 
Pierwsza sesja popołudniowa rozpoczęła 
się od wystąpienia ks. Stefano Martoglio, 
wikariusza Przełożonego Generalnego, 
który podkreślił temat współpracy mię-

dzyinspektorialnego z Siedzibą Gene-
ralną. Wyraził również wdzięczność za 
współpracę. Następnie położył nacisk na 
trzy aspekty: 
 
- Centrala, która będzie oferować swoje 
usługi dla całego Zgromadzenia poprzez 
dostępność i zaangażowanie wielu sale-
zjanów pracujących tam przez okres od 3 
do 6 lat. W tym sensie podkreślił znacze-
nie udziału wszystkich regionów, jako 
czynnika, który wnosi bogactwo każdego 
miejsca i kultury do wspólnoty Siedziby 
Generalnej. 
 
- Wielkie miejsca salezjańskie i inne 
usługi świadczone przez Siedzibę Gene-
ralną na rzecz Stolicy Apostolskiej. 
- Na koniec usługa Papieskiego Uniwer-
sytetu Salezjańskiego (UPS) w Rzymie, 
ukierunkowana na nauczycieli, studen-
tów oraz propozycje dla wszystkich in-
spektorii w Regionie i na świecie. 
 
Po nim głos zabrał ks. Romero, który jako 
radca regionalny rozpoczął prace w ra-
mach inspektorii, w czasie których po-
szczególne rady dzieliły się swoimi doko-
naniami, marzeniami i wyzwaniami, czy-
niąc to w świetle celu tej Wizyty d'In-
sieme: “Pogłębić temat naszej tożsamo-
ści jako osób konsekrowanych (życie bra-
terskie, modlitwa, misja) w nowych kon-
tekstach życia konsekrowanego w Ame-
ryce Łacińskiej i w obliczu wyzwań zwią-
zanych z misją dzieloną ze świeckimi”. 
 
Pod koniec popołudnia, w czwartej i 
ostatniej sesji dnia i Wizyty d'Insieme, 
Przełożony Generalny przedstawił oceny 
i sugestie Rady Generalnej. 

   Za: www.infoans.org 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PORWANY 2 TYGODNIE TEMU 
ZAKONNIK ODZYSKAŁ WOLNOŚĆ 

 

Ks. Jean-Yves Medidor ze Zgromadzenia Kapłanów św. Wiatora 
(wiatorianów; CSV), uprowadzony prawie dwa tygodnie temu w 
miejscowości Croix des Bouquets na przedmieściach stolicy Ha-
iti – Port-au-Prince, jest już na wolności. Oznajmili o tym 23 
marca dwaj prowincjałowie tego zgromadzenia, księża: Nestor 
Fils Aime CSV – w Kanadzie i Dudley Pierre CSV – w Haiti. 

http://www.vaticannews.va/
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“Dowiedzieliśmy się, że nasz brat odzyskał wolność wczoraj wie-
czorem. Dziękujemy tym wszystkim, którzy towarzyszyli i wspie-
rali nas modlitwą w ciągu tych dwunastu piekielnych dni. Bę-
dziemy nadal modlić się za wszystkich, którzy ciągle jeszcze są 
przetrzymywani jako zakładnicy i oczekują dnia uwolnienia. Ży-
czymy dobrego powrotu o. Jeanowi-Yvesowi. Niech Pan umocni 
go i pomoże mu odwrócić tę bolesną stronicę” – głosi wspólne 
oświadczenie obu prowincjałów. 
 

10 marca w Croix des Bouquets na przedmieściach Port-au-
Prince nieznani sprawcy uprowadzili ks. Jeana-Yvesa Medidora, 
proboszcza parafii Najlepszego Chrystusa Króla w stolicy Haiti. 
Według portalu Mano Actualité, który poinformował o tym 14 bm. 
uzbrojona grupa zakapturzonych mężczyzn porwała kapłana w 
pobliżu miejsca jego zamieszkania. 
 
To kolejne porwanie nastąpiło w kilka tygodni po odzyskaniu 
wolności przez ks. Antoine’a Macaire Christiana Noaha – misjo-
narza klaretyna z Kazalu na północy kraju, uprowadzonego 7 lu-
tego. 
 
Croix des Bouquets pozostaje od dawna pod kontrolą zbrojnego 
ugrupowania zwanego „400 Mawzoo”, “wyspecjalizowanego” w 
porwaniach ludzi. 
 
Ks. Medidor należy do Zgromadzenia Kapłanów św. Wiatora 
(wiatorianów; CSV) – wspólnoty zakonnej, założonej w 1830 w 
Lyonie przez miejscowego księdza, sługę Bożego Louisa Quer-
besa (1793-1859). Patron Zgromadzenia – św. Wiator z Lyonu 
żył w drugiej połowie IV wieku i zmarł w wieku 18 lat jako lektor-
pustelnik w Egipcie.                                                          Za: KAI 

 
 
 

 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

 
 

 
 

 

SPOTKANIE KONSEKROWANYCH  
U KLARETYNÓW W KRZYDLINIE 

 
Mam przyjemność zaprosić na weeken-
dowe Spotkanie Konsekrowanych orga-
nizowane przez Instytut Teologii Życia 
Konsekrowanego, w dniach 28 – 30 
kwietnia 2023 roku w Krzydlinie Małej 
koło Wołowa. 
 
W tym roku temat główny brzmi: 
 
„Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”. We 
Wspólnocie, w Kościele i w świecie.   

 
Po długiej przerwie spowodowanej ogra-
niczeniami pandemicznymi, chcemy po-
wrócić do naszych corocznych spotkań 
Osób Konsekrowanych. Chcemy pochy-
lić się nad umiejętnością komunikacji 
międzyludzkiej. Jak mówić, by być słu-
chanym i jak słuchać, kiedy inni mówią w 
różnych wymiarach naszej rzeczywisto-
ści, gdzie jesteśmy. W rozumieniu te-
matu, pomoże nam zdanie z 1. Księgi Sa-
muela 3,9b. Widzenie Samuela. 

 
Honorowy Patronat nad Sympozjum objął 
JE Bp Jacek KICIŃSKI CMF, Przewodni-
czący Komisji ds. Życia Konsekrowanego 
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego 
KEP. 
 

 
 
Wśród zaproszonych prelegentów i gości 
są: JE. Bp Legnicki Andrzej Siemieniew-
ski, O. Mathew Vattamattam CMF – Ge-
nerał Misjonarzy Klaretynów,  O. Piotr 
Bęza CMF – Prowincjał Polskiej Prowincji 
Misjonarzy Klaretynów. O. Maksymilian 

Stępień OSPPE, S. Joanna Pępkowska 
MC, S. Fidelis Miazga CSCIJ 
Miejsce: Krzydlina Mała, koło Wołowa 
(60 km. od Wrocławia). 
 
Dojazd:PKP (ewentualnie PKS) ze sta-
cji Wrocław Główny do stacji Wołów (kie-
runek – Głogów, Zielona Góra). Z Wo-
łowa, po wcześniejszym zgłoszeniu, gwa-
rantujemy dojazd samochodem do Krzy-
dliny Małej. 
 
Całkowity koszt udziału w Sympozjum 
(noclegi, posiłki) wynosi 330 zł. Zgłosze-
nia do 25 kwietnia br. pod numerem tele-
fonu: 71 328 06 61 lub mai-
lem:   psiktzk@gmail.com. Liczba uczest-
ników jest ograniczona. Informacje i pro-
gram Sympozjum na www.klaretyni.pl 
 
Z braterskim pozdrowieniem i nadzieją 
spotkania – o. Aleksander Bober CMF 
dyrektor ITŻK
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Witryna tygodnia 
 
 

 

 

„FILOKALIA” - NOWA SERIA WYDAWNICTWA BENEDYKTYNÓW W TYŃCU  
 

Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec 
podjęło się wysiłku wydania „Filokalii”, 
czyli największego zbioru tekstów z du-
chowości chrześcijańskiej. Cała „Filoka-
lia” obejmuje pięć tomów. W najbliższym 
czasie opublikowany zostanie pierwszy 
tom (druga połowa kwietnia 2023 r.). 
Czym w ogóle jest „Filokalia”? To naj-
większy i najbardziej znany zbiór pism w 
duchowości chrześcijańskiej. Obejmuje 
teksty z kilkudziesięciu pism blisko 40 au-
torów chrześcijańskich z okresu od IV do 
XVII wieku. Nie jest to zbiór wszystkich 
tekstów, jakie powstały w tym okresie, ale 
jest ich wyborem. „Możemy powiedzieć, 
że jest to wybór najpiękniejszych pism. 
Samo słowo »filokalia« znaczy bowiem 
»umiłowanie tego, co piękne«. Gdy ten 
termin odnosimy do książki, przyjmuje 
znaczenie »antologii«, czyli zbioru wybra-
nych części” – wyjaśniają benedyktyni z 
Tyńca. 
 
Pierwsze wydanie „Filokalii” powstało w 
1782 r. w Wenecji. Przygotowali je św. Ni-
kodem Hagioryta i św. Makary z Koryntu. 

W ich zamyśle lektura „Filokalii” ma dopo-
móc w prowadzeniu życia prawdziwie 
chrześcijańskiego. 
 

 

W związku z wydaniem pierwszego tomu 
„Filokalii” przez Wydawnictwo Benedyk-
tynów TYNIEC powstała nowa strona in-
ternetowa o tej publikacji: filokalia.pl. A 

tam podstawowe informacje o projekcie 
„Filokalia”. 
 
„Filokalia” to szkoła duchowości, modli-
twy i teologii. „Jeśli chcesz poważnie trak-
tować życie duchowe, to »Filokalia« jest 
dla Ciebie. Jeśli chcesz budować swoją 
wiarę w oparciu o solidną duchowość, 
sprawdzoną przez wieki, to »Filokalia« 
jest dla Ciebie. Jeśli chcesz się nauczyć 
nowej formy modlitwy; modlitwy, na której 
nie musisz już myśleć, analizować i roz-
trząsać wielu spraw bez końca, ale po 
prostu być w obecności Boga, to »Filoka-
lia« da Ci możliwość poznania modlitwy 
kontemplacyjnej. Jeśli w końcu chcesz 
coś dla siebie zrobić, coś zmienić na lep-
sze w swoim życiu, czegoś nowego się 
dowiedzieć, to »Filokalia« jest dla Ciebie” 
– przekonują benedyktyni. 

Za: www.gosc.pl  

 
  

http://filokalia.pl/
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Odeszli do Pana 
 

 

 
 

ŚP.O. ROBERT KONICZEK OMI (1961 – 2023) 
Wieloletni misjonarz na Madagaskarze 

 
 

W szpitalu w Wolsztynie odszedł do Pana 
śp. o. Robert Koniczek OMI. 40 lat prze-
żył w życiu zakonnym, w Chrystusowym 
kapłaństwie 34. 
 
Robert Koniczek urodził się 20 lutego 
1961 roku w Gliwicach. Jego rodzinną 
parafią była wspólnota w Sośnicowicach 
(diecezja gliwicka). Ukończył Technikum 
Budowlane w Zabrzu, gdzie złożył egza-
min maturalny w 1981 roku. Następnie 
wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Ob-
latów Maryi Niepokalanej. Roczny nowi-
cjat odbył na Świętym Krzyżu, gdzie 8 
września 1982 roku złożył pierwszą pro-
fesję zakonną. Studia filozoficzno-teolo-
giczne odbył w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Obrze. Tutaj składa wie-
czyste śluby zakonne – 8 września 1986 
roku. Z rąk biskupa pomocniczego archi-

diecezji poznańskiej, Stanisława Napie-
rały, otrzymuje święcenia diakonatu – 17 
czerwca 1987 roku. Święceń prezbiteratu 
udzielił mu abp Jerzy Stroba, metropolita 
poznański, 20 czerwca 1988 roku. 
 

 

Po święceniach kapłańskich o. Robert 
Koniczek OMI został skierowany na 
roczne przygotowanie do Poznania w 
celu wyjazdu na misje. Na Madagaskarze 
przepracował 28 lat. Wrócił do Polski w 
2017 roku i został skierowany do Obry w 
charakterze pomocy duszpasterskiej. W 
lutym 2019 roku został dodatkowo mia-
nowany kapelanem szpitala w Wolszty-
nie. Po ciężkiej chorobie odszedł do 
Pana… 
 
Uroczystości pogrzebowe: 

Uroczystości żałobne odbędą się w 
Obrze 31 marca (piątek): 
11.00 – różaniec w intencji zmarłego 
11.30 – Msza święta pogrzebowa, po niej 
złożenie ciała w kwaterze oblackiej 
cmentarza przy kościele św. Jakuba 
Większego.            Requiescat in Pace! 

Za: www.oblaci.pl  
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