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SŁUŻCIE LUDOWI BOŻEMU JAKO ŚWIADKOWIE MIŁOŚCI 
Homilia papieża Franciszka do duchowieństwa i osób konsekrowanych Konga 

 

 
 
 

Do służenia ludowi Bożemu jako świadkowie Bożej miłości 
zachęcił papież kapłanów, diakonów i seminarzystów a także 
osoby konsekrowane Demokratycznej Republiki Konga. Fran-
ciszek spotkał się z nimi w katedrze w Kinszasie. Osobom 
konsekrowanym złożył życzenia z okazji ich dzisiejszego świę-
ta. 
 
 
Oto pełna treść homilii w tłumaczeniu o. Stanisława Ta-
siemskiego OP 
 
Drodzy bracia kapłani, diakoni i seminarzyści, 
drogie osoby konsekrowane, 
dobry wieczór i dobrego świętowania! 
Cieszę się, że mogę być z wami dzisiaj, w święto Ofiarowania 
Pańskiego, w dniu, w którym modlimy się szczególnie za życie 
konsekrowane. Wszyscy, podobnie jak Symeon, czekamy na 
światło Pana, aby rozświetliło ciemności naszego życia, a 
jeszcze bardziej wszyscy pragniemy przeżyć to samo do-
świadczenie, jakie stało się jego udziałem w świątyni jerozo-
limskiej: trzymać w ramionach Jezusa. Trzymać Go w ramio-
nach tak, aby mieć Go przed oczami i przy sercu. W ten spo-

sób, kiedy stawiamy Jezusa w centrum, zmienia się nasze 
spojrzenie na życie i nawet w trudach i mozole czujemy się 
otuleni Jego światłem, pocieszeni Jego Duchem, wparci Jego 
słowem, podtrzymywani Jego miłością. 
 
Mówię to myśląc o słowach powitania wypowiedzianych przez 
kardynała Ambongo, któremu dziękuję. Mówił on o „ogrom-
nych wyzwaniach”, którym trzeba stawiać czoła, chcąc żyć z 
zaangażowaniem kapłańskim i zakonnym na tej ziemi, nazna-
czonej „warunkami trudnymi i często niebezpiecznymi”, a tak-
że wielkim cierpieniem. A przecież – jak przypomniał – w służ-
bie Ewangelii jest także wiele radości, i liczne są powołania do 
kapłaństwa oraz życia konsekrowanego. Oto obfitość Bożej 
łaski, która działa właśnie w słabości (por. 2 Kor 12, 9) i która 
czyni was zdolnymi, wspólnie z wiernymi świeckimi, do rodze-
nia nadziei w często bolesnych sytuacjach, w jakich znajduje 
się wasz lud. 
 
Pewność, która nam towarzyszy nawet w trudnościach, wynika 
z wierności Boga. On przez proroka Izajasza mówi: „Otworzę 
też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu” (43, 19). Pomy-
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ślałem, aby zaproponować wam kilka refleksji wypływających z 
tych właśnie słów Izajasza: Bóg otwiera drogi na naszych 
pustyniach, a my, wyświęceni szafarze i osoby konsekrowane 
jesteśmy powołani, aby być znakiem tej obietnicy i by realizo-
wać ją w historii świętego Ludu Bożego. Ale konkretnie, do 
czego jesteśmy powołani? Do służenia ludowi jako świadkowie 
Bożej miłości. Izajasz pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób. 
 
Przez usta proroka Pan dociera do swojego ludu w drama-
tycznym momencie, gdy Izraelici zostali zesłani do Babilonu i 
zniewoleni. Współczujący im Bóg chce ich pocieszyć. Zresztą, 
ta właśnie część Księgi Izajasza jest znana jako „Księga Po-
cieszenia”, ponieważ Pan kieruje do swojego ludu słowa na-
dziei i obietnice zbawienia. Najpierw przypomina o więzi miło-
ści, łączącej Go z Jego ludem: „Nie lękaj się, bo cię wykupi-
łem, wezwałem cię po imieniu; tyś mój! Gdy pójdziesz przez 
wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. 
Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię 
płomień” (43, 1-2). W ten sposób Pan objawia się jako Bóg 
współczucia i zapewnia, że nigdy nie pozostawia nas samymi, 
że zawsze jest u naszego boku, jako ostoja i siła w trudno-
ściach. 
 
Drodzy kapłani i diakoni, osoby konsekrowane, seminarzyści: 
także przez was Pan pragnie dzisiaj namaścić swój lud olejem 
pocieszenia i nadziei. Wy również jesteście powołani, by po-
wtórzyć tę obietnicę Boga, by pamiętać, że to On nas ukształ-
tował i do Niego należymy. Jesteście powołani, by wspierać 
pielgrzymowanie wspólnoty i towarzyszyć jej w wierze na spo-
tkanie Tego, który już idzie obok nas. Bóg nie pozwala wodom, 
by nas pogrążyły, ani ogniowi żeby nas spalił. Poczujmy się 
posłańcami tej nowiny pośród ludzkich cierpień. Bowiem to 
właśnie oznacza bycie sługami ludu: kapłanami, zakonnicami, 
misjonarzami, którzy doświadczyli radości wyzwalającego 
spotkania z Jezusem i ofiarują tę radość innym. Pamiętajmy o 
tym: kapłaństwo i życie konsekrowane stają się jałowe, jeśli 
przeżywamy je po to, żeby „posługiwać się” ludem, zamiast 
jemu „służyć”. Nie chodzi o pracę dla zarobku czy zyskania 
pozycji społecznej, ani nawet zapewnienia bytu rodzinie, z 
której pochodzimy. Jest to misja bycia znakiem obecności 
Chrystusa, Jego bezwarunkowej miłości, przebaczenia, po-
przez które chce nas pojednać między sobą, współczucia, w 
którym pragnie zatroszczyć się o ubogich. Zostaliśmy powoła-
ni, aby ofiarować nasze życie dla naszych braci i sióstr, niosąc 
im Jezusa, jedynego, który leczy rany serca. 
 
Chcąc tak przeżywać nasze powołanie, nieustannie stajemy 
wobec wyzwań do podjęcia i pokusy do pokonania. Chciałbym 
krótko zastanowić się nad trzema z nich: duchowa przecięt-
ność, światowa wygoda, powierzchowność. 
 
Przede wszystkim trzeba pokonać duchową przeciętność. W 
jaki sposób? Ofiarowanie Pańskie, które na chrześcijańskim 
Wschodzie nazywane jest „świętem spotkania”, przypomina 
nam o priorytecie naszego życia: spotkaniu z Panem, zwłasz-
cza w modlitwie osobistej, ponieważ relacja z Nim jest funda-
mentem naszej pracy. Nie zapominajmy, że sekretem wszyst-
kiego jest modlitwa, bowiem posługa i apostolstwo nie są 
przede wszystkim naszym dziełem i nie zależą wyłącznie od 
ludzkich możliwości. Być może powiecie mi: tak, to prawda, 
ale zobowiązania, pilne sprawy duszpasterskie, trudy apostol-
skie i zmęczenie grożą tym, że brakuje czasu i energii na mo-
dlitwę. Chciałbym, nawiązując do tego, podzielić się kilkoma 
radami: przede wszystkim zachowajmy wiarę w pewne litur-
giczne rytmy modlitwy, które wyznaczają dzień, od Mszy św. 
po brewiarz. Codzienna celebracja eucharystyczna jest pulsu-
jącym sercem życia kapłańskiego i zakonnego. Liturgia Godzin 

pozwala nam modlić się regularnie razem z Kościołem. Nigdy 
jej nie zaniedbujmy! Nie zaniedbujmy też spowiedzi: zawsze 
potrzebujemy przebaczenia, abyśmy sami mogli obdarzać 
miłosierdziem. Jeszcze jedna rada: jak wiemy, nie możemy 
ograniczać się do rytualnego odmawiania modlitw, ale musimy 
każdego dnia wygospodarować czas na głęboką modlitwę, aby 
trwać całym sercem przy sercu naszego Pana: na dłuższą 
chwilę adoracji, na rozważanie słowa Bożego, na różaniec 
święty; na pełne bliskości spotkanie z Tym, którego kochamy 
ponad wszystko. Ponadto, zanurzeni w działaniu, możemy 
uciekać się do modlitwy serca, do krótkich „aktów strzelistych”, 
słów uwielbienia, dziękczynienia i wezwania, które należy 
powtarzać Panu, gdziekolwiek jesteśmy. Modlitwa usuwa nas 
z centrum, otwiera nas na Boga, stawia na nogi, bowiem po-
wierza nas w Jego ręce. Tworzy w nas przestrzeń do do-
świadczenia bliskości Boga, aby Jego Słowo stało się nam 
bliskie, a za naszym pośrednictwem także tym, których spoty-
kamy. Bez modlitwy nie zajdziemy daleko. Wreszcie, aby 
przezwyciężyć duchową przeciętność nie ustawajmy nigdy w 
przyzywaniu Matki Bożej, naszej Matki, i w uczeniu się od Niej 
kontemplacji i naśladowania Jezusa. 
 
Drugim wyzwaniem jest przezwyciężenie pokusy światowej 
wygody, wygodnego życia, w którym wszystko mamy mniej lub 
bardziej zorganizowane, a sami biernie podążamy naprzód, 
szukając swojego komfortu i postępując bez entuzjazmu. W 
ten sposób tracimy jednak istotę misji, która polega na prze-
kroczeniu własnego „ja”, aby udać się ku naszym braciom i 
siostrom, pełniąc w imię Boga posługę bliskości. Ze światowo-
ścią, zwłaszcza w kontekście ubóstwa i cierpienia, wiąże się 
wielkie zagrożenie: ryzyko wykorzystywania posiadanej roli do 
zaspokojenia naszych potrzeb i wygód. To smutne, gdy kon-
centrujemy się na samych sobie i stając się zimnymi biurokra-
tami ducha. Wtedy, zamiast służyć Ewangelii, troszczymy się o 
zarządzanie finansami i prowadzenie jakiegoś dla nas opłacal-
nego interesu. Czymś skandalicznym jest, gdy dzieje się tak w 
życiu kapłana lub zakonnika, którzy, wprost przeciwnie, po-
winni być wzorcami wstrzemięźliwości i wewnętrznej wolności. 
Jakże wspaniałe jest natomiast utrzymywanie czystości inten-
cji i bycie wolnym od układów finansowych, radośnie przyjmu-
jąc ewangeliczne ubóstwo i pracując u boku ubogich! A jakże 
pięknie być wyrazistym w przeżywaniu celibatu jako znaku 
całkowitej dyspozycyjności wobec Królestwa Bożego! Oby się 
tak nie stało, że te wady, które chcielibyśmy wykorzenić u 
innych i w społeczeństwie, okażą się głęboko osadzone w nas 
samych. Proszę was, wystrzegajmy się światowych wygód. 
 
Wreszcie trzecim wyzwaniem jest przezwyciężenie pokusy 
powierzchowności. Jeśli Lud Boży czeka, by dotarło do niego i 
pocieszyło go Słowo Pana, to potrzeba kapłanów i zakonników 
przygotowanych, uformowanych i pasjonujących się Ewange-
lią. W nasze ręce został złożony dar. Byłoby z naszej strony 
zarozumiałością sądzenie, iż możemy żyć misją, do której Bóg 
nas powołał, bez codziennej pracy nad sobą i bez odpowied-
niej formacji, zarówno w życiu duchowym, jak i w przygotowa-
niu teologicznym. Ludzie nie potrzebują funkcjonariuszy do 
spraw kultu, czy ludzi wykształconych, oderwanych od ludu. 
Jesteśmy zobowiązani do wejścia w centrum tajemnicy chrze-
ścijaństwa, do pogłębienia doktryny chrześcijańskiej, do stu-
diowania i rozważania słowa Bożego; a jednocześnie do pozo-
stania otwartymi na niepokoje naszych czasów, na coraz bar-
dziej złożone pytania naszej epoki, abyśmy mogli zrozumieć 
życie i potrzeby osób, aby zrozumieć, jak wziąć je za rękę i im 
towarzyszyć. Dlatego formacja duchownych nie jest czymś 
opcjonalnym. Mówię to do seminarzystów, ale dotyczy to 
wszystkich: formacja jest drogą, którą należy podążać zawsze, 
przez całe życie. 
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Tym wyzwaniom, o których wam powiedziałem, musimy stawić 
czoła, jeśli mamy służyć ludowi jako świadkowie miłości Boga, 
bowiem służba jest skuteczna tylko wtedy, gdy łączy się ze 
świadectwem. Rzeczywiście, po wypowiedzeniu słów pocie-
szenia, Pan mówi przez Izajasza: „Który z nich może to ogłosić 
i oznajmić nam minione rzeczy? Wy jesteście moimi świadka-
mi” (43, 9.10). Świadkowie. Aby być dobrymi kapłanami, dia-
konami i osobami konsekrowanymi nie wystarczą słowa i in-
tencje: ale „mówić” przede wszystkim własnym życiem. Drodzy 
bracia i siostry, patrząc na was, dziękuję Bogu, bo jesteście 
znakami obecności Jezusa, który przemierza ulice tego kraju i 
dotyka życia ludzi oraz ran ich ciała. Ale nadal potrzeba ludzi 
młodych, którzy powiedzą Mu „tak”, nowych kapłanów i zakon-
ników, którzy pozwolą, aby Jego piękno zajaśniało w ich życiu. 
W swoich świadectwach przypomnieliście mi, jak trudno jest 
przeżywać tę misję na ziemi bogatej w tak wiele naturalnego 
piękna i zasobów, ale zranionej przez wyzysk, korupcję, prze-
moc i niesprawiedliwość. Jednak mówiliście też o przypowieści 
o dobrym Samarytaninie: to Jezus przechodzi naszymi droga-
mi i, zwłaszcza poprzez swój Kościół, zatrzymuje się i troszczy 
o rany uciśnionych. Najmilsi, posługa, do której zostaliście 
powołani, jest właśnie taka: ofiarować bliskość i pocieszenie, 
które są niczym światło nieustannie płonące pośród tak wiel-
kiej ciemności. Ażeby być braćmi i siostrami wszystkich, bądź-
cie nimi przede wszystkim między sobą: świadkami brater-
stwa, a nigdy wojny; świadkami pokoju, uczącymi się przezwy-
ciężać także trudności wynikające z poszczególnych aspektów 
kultur i środowisk etnicznych, ponieważ – jak powiedział Be-
nedykt XVI zwracając się do kapłanów afrykańskich – „przy-
kład waszego życia w pokoju, ponad barierami plemiennymi i 
rasowymi, może poruszyć serca” (Adhort. apost. Africae mu-
nus, 108). 
 
Przysłowie mówi: „Wiatr nie łamie tego, co potrafi się ugiąć”. 
Historia wielu ludów tego kontynentu została niestety nagięta i 

pochylona od ran i przemocy. Dlatego, jeśli istnieje jakieś 
pragnienie, które wypływa z serca, to jest nim pragnienie, żeby 
już nie było więcej potrzeby poddawania się arogancji silniej-
szych, pochylania głowy pod jarzmem niesprawiedliwości. 
Możemy też przyjąć słowa tego przysłowia zasadniczo w sen-
sie pozytywnym: jest pewien sposób uginania się, który nie 
jest synonimem słabości, ale siły; a więc oznacza bycie ela-
stycznym, przezwyciężając sztywność; oznacza to pielęgno-
wanie człowieczeństwa gotowego do uczenia się, które nie 
zamyka się w gniewie i niechęci; oznacza bycie gotowym, 
dając się zmienić, nie trzymając się kurczowo swoich idei i 
stanowisk. Jeśli pokornie kłaniamy się przed Bogiem, to On 
czyni nas podobnymi do siebie, czyniącymi miłosierdzie. Kiedy 
trwamy potulnie w rękach Boga, On nas kształtuje i czyni nas 
ludźmi pojednanymi, którzy umieją się otworzyć i prowadzić 
dialog, przyjąć i przebaczyć, wlać rzeki pokoju na jałowe stepy 
przemocy. I dlatego, gdy z impetem wieją wiatry konfliktów i 
podziałów, ludzie ci nie dadzą się złamać, bo są napełnieni 
Bożą miłością. Bądźcie tacy także i wy: gotowi uczyć się od 
Boga miłosierdzia, nigdy nie dający się złamać wiatrom po-
działów. 
 
Serdecznie wam dziękuję bracia i siostry, za to, kim jesteście i 
co robicie, za wasze świadectwo dla Kościoła i świata. Nie 
zniechęcajcie się, jesteście potrzebni! Jesteście cenni, ważni: 
mówię to wam w imieniu całego Kościoła. Życzę wam, abyście 
zawsze byli kanałami Bożego pocieszenia i radosnymi świad-
kami Ewangelii, prorokami pokoju w spiralach przemocy, 
uczniami Miłości, gotowymi leczyć rany ubogich i cierpiących. 
Jeszcze raz dziękuję za waszą posługę i za gorliwość duszpa-
sterską. Błogosławię was i noszę w swoim sercu. I proszę, 
abyście się zawsze za mnie modlili! Tłumaczenie o. Stanisław 
Tasiemski OP                                                                 Za: KAI 

 
 
 

Obchody Dnia Życia Konsekrowanego w Polsce – cz. 1 
 
 

 

BIAŁYSTOK: „ICH SERCA PŁONĄ 
MIŁOŚCIĄ DO BOGA I LUDZI” 

 
„Ofiarowanie i poświęcenie swojego 
życia w imię Boga ma szczególną war-
tość. Tego nas uczy spotkanie 
z osobami konsekrowanymi” – mówił 
abp Józef Guzdek w święto Ofiarowania 
Pańskiego, obchodzone w Kościele jako 
Dzień Życia Konsekrowanego. Podczas 
Mszy św. w archikatedrze białostockiej 
osoby konsekrowane odnowiły swoje 
śluby i przyrzeczenia. 
 
Metropolita białostocki, przywołując 
w homilii słowa czytań liturgicznych 
dzisiejszego święta, podkreślał, że Bóg 
ofiarował swego Syna w ręce ludzi, 
którzy byli dobrzy bądź źli, przyjaźni lub 
wrodzy, a dziś powierza Chrystusa 
w nasze ręce. 
 
„Dziś symbolem Chrystusa w naszych 
rękach jest świeca. Popatrzmy uważnie 
na swoje ręce i zastanówmy się, czy 
są to ręce przyjazne dla Jezusa? 

A może obojętne, a nawet odrzucające 
czy krzywdzące? Czy przez nasze grze-
chy nie przyczyniliśmy się do zgaszenia 
w naszych sercach płomienia Bożej łaski 
i miłości?” – pytał, zachęcając do ra-
chunku sumienia z odpowiedzialności 
za powierzony nam w czasie chrztu św. 
skarb wiary. 
 

 
 
Nawiązując do obchodzonego w Koście-
le Dnia Życia Konsekrowanego metropo-
lita zaznaczał, że Bóg ofiarował swojego 
Syna także w dłonie osób konsekrowa-
nych, które „w sposób szczególny stały 
się odpowiedzialne za niesienie Chry-
stusa, który jest Światłością świata, 

w obszary spowite ciemnością niezna-
jomości prawdy o Bogu bogatym w miło-
sierdzie. Dobre, szlachetne i pracowite 
dłonie sióstr i braci zakonnych, służąc 
Bogu, niosą pomoc duchową i material-
ną każdemu człowiekowi, który jej po-
trzebuje”. 
 
Przypominając dzieła, które pełnią osoby 
poświęcone Bogu – pracujące w kraju 
i na misjach zagranicznych – wyjaśniał, 
że „ich serca płoną miłością do Boga 
i do ludzi”. 
 
„Wolność i ofiara to dwie niezwykle 
ważne wartości w naszym życiu. Jednak 
to od zdolności do ofiary i poświęcenia 
zasadniczo zależy rozwój i szczęście 
poszczególnych ludzi, wspólnot małżeń-
skich i rodzinnych, a także wspólnoty 
narodowej. Nie wystarczy jednie mówić 
o wolności i prawach człowieka zapomi-
nając o wychowaniu do odpowiedzialno-
ści i ponoszenia ofiar w służbie najwyż-
szym wartościom. W tej służbie motywa-
cje są najważniejsze – siostrami zakon-
nymi i zakonnikami, którzy składając 
śluby zakonne: czystości, ubóstwa 
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i posłuszeństwa, zaufali Bogu i oddali się 
do Jego wyłącznej dyspozycji” – wska-
zywał abp Guzdek, życząc, aby każdy, 
wypełniając swoje powołanie, był zdolny 
do poświęcania swojego życia i pono-
szenia ofiar w służbie Bogu i bliźnim. 
 
Po homilii siostry zakonne, księża pozo-
stałe osoby konsekrowane odnowiły 
swoje śluby i przyrzeczenia. 
 
„Dla mnie Dzień Życia Konsekrowanego 
jest okazją, by wyrazić wdzięczność 
Bogu za Jego prowadzenie na drodze 
powołania” – mówi s. Dominika Steć 
ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miło-
siernego. „W naszej wspólnocie zakon-
nej najważniejszym wydarzeniem dnia 
jest Eucharystia i odnowienie ślubów 
zakonnych. W miarę możliwości nie 
podejmujemy tego dnia prac, które mo-
żemy przełożyć na inny dzień, aby mieć 

więcej czasu na modlitwę – bycie 
z Bogiem, który nas powołał do swojej 
służby” – zaznacza i dodaje, że tego 
dnia siostry spędzają więcej czasu 
wspólnie – przy obiedzie, na rekreacji, 
bardziej uroczyście niż w inne dni. 
 
„To taki duchowy oddech, przerywający 
codzienność, niejednokrotnie szarą. Jest 
to także okazja dla ludzi nas otaczają-
cych do złożenia nam życzeń. Mamy 
świadomość, jak wiele osób się za nas 
modli, za co także w tym dniu bardzo 
dziękujemy” – zaznacza s. Dominika. 
 
W Archidiecezji Białostockiej posługę 
pełni 5 męskich i 15 żeńskich zgroma-
dzeń zakonnych, w sumie ponad 200 
osób konsekrowanych. Są również 
obecne wspólnoty i instytuty życia kon-
sekrowanego oraz dziewice konsekro-
wane. 

 
Siostry zakonne prowadzą domy pomo-
cy społecznej, domy samotnej matki, 
świetlice dla dzieci oraz przedszkola 
i szkoły. Pracują jako katechetki, nau-
czycielki i wychowawczynie. Podejmują 
różne formy posługi jako zakrystianki, 
organistki, sekretarki i pielęgniarki. 
Obejmują swoją służbą, pracą i modlitwą 
osoby potrzebujące. 
 
Księża Werbiści prowadzą parafię oraz 
dom rekolekcyjny w Kleosinie. Księża 
Salezjanie w Różanymstoku, oprócz 
parafii-sanktuarium, prowadzą placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą o charakterze 
resocjalizacyjnym dla młodzieży niedo-
stosowanej społecznie. Księża jezuici 
prowadzą parafię na peryferiach Białe-
gostoku. Od niedawna w archidiecezji 
posługują także Księża Misjonarze Matki 
Bożej Pocieszenia.  Za: www.archibial.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________

DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA: PYTAJMY BOGA 
I RÓBMY RZECZY ZWYCZAJNE NADZWYCZAJNIE 

 
„Zamiast użalania się na sobą zróbmy coś: po prostu zapytaj-
my Pana Boga na modlitwie, co mamy robić” – zachęcił wika-
riusz generalny diecezji ks. Marek Studenski podczas Euchary-
stii 2 lutego 2023 r. z okazji święta Ofiarowania Pańskiego i 
Dnia Życia Konsekrowanego. Liturgia była sprawowana w 
sanktuarium św. Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach. Du-
chowny wskazał na przykład czczonego w wilamowickiej świą-
tyni świętego i przypomniał, że jego czasy obfitowały w niezwy-
kle trudne sytuacje i kryzysy, jednak metropolita Lwowa trakto-
wał te wyzwania jako zadania do wykonania. 
 
W sanktuarium modliło się około stu sióstr zakonnych ze zgro-
madzeń działających na terenie diecezji bielsko-żywieckiej. 
Obecni byli przełożeni zgromadzeń i instytutów zakonnych oraz 
stowarzyszeń apostolskich, które funkcjonują na Podbeskidziu. 
Modliły się konsekrowane dziewice i wdowy. Procesja ze świe-
cami odbyła się w świątyni. Odnowiono śluby i przyrzeczenia 
zakonne. Przed Eucharystią adorację Najświętszego Sakra-
mentu poprowadził o. Innocenty Kiełbasiewicz OFM, kierownik 
duchowy dziewic konsekrowanych w diecezji bielsko-
żywieckiej. 
 
W homilii ks. Studenski przyznał, że współczesne czasy obfitu-
ją we wzmożoną krytykę osób konsekrowanych, a duchowień-
stwo zmagać się musi na co dzień z falą hejtu i krytyki. Zara-
zem jednak zachęcił, by nie przeżywać pojawiających się pro-
blemów, lecz potraktować je jako zadanie. 
 
„Nikt z nas nie wybierał czasu, w którym będzie realizował 
swoje powołanie i Pan Bóg chce, żebyśmy to, co dzisiaj mamy 
przyjęli jako zadanie, jako wyzwanie, a nie jako problem” – 
wyjaśnił i za papieżem Franciszkiem powtórzył, że Kościół jest 
dziś swoistym szpitalem polowym, a konsekrowani są właśnie 
na froncie walki duchowej. 
Wskazał na postać św. abp. Bilczewskiego, który ponad 100 lat 
temu otworzył w swym rodzinnym mieście ochronkę, do dziś 
funkcjonującą i wychowującą kolejne pokolenia. „Narzekamy, 
nie raz się użalamy nad sobą, nie wiemy, co robić. No to zrób-
my coś: po prostu zapytajmy Pana Boga na modlitwie, co ma-
my robić” – podkreślił i poradził „by nie silić się na jakieś wielkie 

dzieła”, lecz „wykonywać rzeczy zwyczajne w nadzwyczajny 
sposób”. 
 
„W obrzędzie święceń kapłańskich diakonatu jest takie piękne 
zdanie, które mnie bardzo uspokaja: niech Bóg, który rozpoczął 
w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Pan Bóg wszystkiego 
dokona. Ja się tylko muszę zdać na Niego, pozwolić się pro-
wadzić i robić to, co do mnie należy” – zaznaczył. 
 

 
 
„Nie do końca wszystko od nas zależy. Pan Bóg posłuży się 
naszymi cnotami, nawet naszą nieśmiałością, naszym rozmo-
dleniem, naszą nieraz gadatliwością, tym, co my nazywamy 
wadami. Pan Bóg potrafi wykorzystać je do swojego dzieła” – 
zapewnił. 
 
Pod koniec wikariusz generalny wręczył listy gratulacyjne 
osiemnastu siostrom zakonnym obchodzącym okrągłe jubileu-
sze – 65-lecia, 60-lecia, 50-lecia, 40-lecia, 25-lecia – ślubów 
zakonnych. Wśród kapłanów przeżywających 65-lecie ślubów 
zakonnych znalazł się nieobecny na uroczystościach salezjanin 
ks. Aleksander Karkoszka SDB. 
 
Eucharystię koncelebrowało kilkunastu kapłanów zakonnych, w 
tym referent ds. instytutów życia konsekrowanego dla zakonów 
i zgromadzeń męskich o. Ezdrasz Biesok OFM. Słowa podzię-
kowania wypowiedziała na koniec referentka ds. instytutów 
życia konsekrowanego dla zakonów i zgromadzeń żeńskich s. 
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Natalia Małgorzata Wałach CMBB. Świąteczne spotkanie za-
kończyło wspólne kolędowanie przy stole. Wcześniej uczestni-
cy modlitwy mogli uczcić relikwie świetego z Wilamowic. O abp. 
Józefie Bilczewskim opowiedział kustosz sanktuarium ks. prałat 
Stanisław Morawa. 

Na terenie diecezji bielsko-żywieckiej istnieje 60 klasztorów, 
należących do 30 żeńskich zgromadzeń zakonnych. Działa tu 
też 29 męskich domów zakonnych, należących do kilkunastu 
zgromadzeń męskich. Kapłani zakonni prowadzą 17 parafii na 
Podbeskidziu.                                  Za: www.diecezja.bielsko.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________

ABP DEPO W CZĘSTOCHOWIE: 
WYBIERAJMY CHRYSTUSA 
 
– Jesteśmy, aby potwierdzić prymat 
wiary w Boga, który jest zawsze pierw-
szy w porządku miłości i potwierdzić, że 
Bóg nie jest nigdy konkurentem dla 
naszej wolności – powiedział abp Wa-
cław Depo, który w Dniu Życia Konse-
krowanego, przewodniczył Mszy św. w 
archikatedrze Świętej Rodziny w Czę-
stochowie. Msza św. była połączona z 
11. rocznicą ingresu metropolity często-
chowskiego. 
 
W archidiecezji częstochowskiej 2 lutego 
przypadła również 97. rocznica ingresu 
pierwszego biskupa częstochowskiego 
Teodora Kubiny, biskupa społecznika, 
założyciela „Niedzieli”. 
 
W Mszy św. wzięły udział osoby życia 
konsekrowanego. Mszę św. koncele-
browali m.in. bp Andrzej Przybylski, 
biskup pomocniczy archidiecezji często-
chowskiej i ks. prał. Ryszard Selejdak, 
rektor Wyższego Międzydiecezjalnego 
Seminarium Duchownego w Często-
chowie. 
 
W homilii abp Depo przypomniał, że „ze 
wszystkich stworzeń, tylko człowiek jest 
wstanie przyjąć tajemnicę Wcielenia, tę 
niezwykłą tajemnicę wkroczenia Boga w 
historię człowieka”. – Tylko człowiek jest 
godny zobaczyć przez otwartość swoje-
go serca i wiarą fakt Bożej odwagi włą-
czenia ludzkiego ciała w samo serce 
swojego istnienia – dodał. 
 
Komentując czytania mszalne podkreślił, 
że „wiara jako światło z wysoka, jako 
światło Ducha Świętego, natchnęło 

wówczas Symeona i Annę, by byli 
świadkami ofiarowania Jezusa w świąty-
ni”. – Dzisiaj ta sama wiara podprowa-
dza nas do tajemnicy Jezusa, byśmy 
ujrzeli to, co niewidzialne, byśmy uwie-
rzyli, że On jest nie tylko zwykłym dziec-
kiem, ale Mesjaszem i zbawieniem 
wszystkich narodów świata. Jest świa-
tłem oświecającym każdego człowieka, 
gdy na świat przychodzi – powiedział 
arcybiskup. 

 
 
– Oczami Maryi i Józefa, Symeona i 
Anny uczymy się zachowywać wszystkie 
sprawy Boże w naszych sercach, by do 
nich przez wiarę na nowo przylgnąć – 
zaapelował do osób życia konsekrowa-
nego. 
 
– Jesteśmy w bazylice archikatedralnej, 
aby potwierdzić prymat wiary w Boga, 
który jest zawsze pierwszy w porządku 
miłości i potwierdzić, że Pan Bóg nie jest 
nigdy konkurentem dla naszej ludzkiej 
wolności. On nic człowiekowi nie odbie-
ra, lecz daje siebie w darze Bożego 
Syna – kontynuował metropolita często-
chowski. 
 

– Przychodzimy tutaj, aby odczytywać 
oczami wiary drogi Pańskie w znakach 
czasu i rozpoznawać to, co jest praw-
dziwe, dobre, Bogu przyjemne i dosko-
nałe. Przychodzimy, aby zrozumieć 
swoją niepowtarzalną rolę obecności w 
świecie i swoje miejsce w Kościele. W 
Nim każdy ma swoje imię zapisane u 
Boga na wieczność – wyjaśniał istotę 
życia poświęconego Bogu abp Depo. 
Za Benedyktem XVI zawołał, „byśmy się 
nie lękali postawić na Chrystusa jako na 
fundament życia; by tego życia nie prze-
grać”. I wskazywał, ze życie z Chrystu-
sem będzie zawsze znakiem sprzeciwu, 
że trwanie z Nim i w Nim nie może być 
na próbę jakiegoś czasu, czy też prze-
jawem uczuć. 
– Trwanie w Kościele – podkreślmy to – 
Chrystusowym, nigdy nie było i nie bę-
dzie łatwe – zaznaczył metropolita i 
wskazywał na współczesne przejawy zła 
w Polsce. Europie i na świecie. – Czyż 
nie jest to próba zawłaszczenia naszej 
historii i wiary. która otrzymaliśmy nie od 
jakiegoś ustroju politycznego, ale od 
wcielonego Boga, który za nas umarł i 
zmartwychwstał. Dla nas historia sprzed 
2 tys. lat nie jest wspomnieniem, ale 
życiem w Chrystusie. Wybierajmy więc 
Chrystusa i świadczmy o Jego obecno-
ści w świecie. Uczmy się od Maryi wier-
ności trwania przy Chrystusie – podsu-
mował abp Depo. 
 
Po wyznaniu wiary osoby życia konse-
krowanego odnowiły śluby zakonne. 
 
Na zakończenie Mszy św. bp Andrzej 
Przybylski, biskup pomocniczy archidie-
cezji częstochowskiej podziękował me-
tropolicie za wszystkie lata przewodni-
czenia częstochowskiemu Kościołowi. 

Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________

DROHICZYN: MIŁOWAĆ, WIELBIĆ I SŁUŻYĆ 
 
W święto Ofiarowania Pańskiego do drohiczyńskiej katedry 
przybyły osoby życia konsekrowanego, aby pod przewodnic-
twem pasterza diecezji dziękować za dar wybrania, prosić o 
Boże błogosławieństwo oraz o nowe powołania. 
 
Po raz dwudziesty siódmy w Kościele Powszechnym obcho-
dzony był Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej też okazji w 
Drohiczynie zgromadzili się przedstawiciele żeńskich i męskich 
zgromadzeń zakonnych pracujących na terenie diecezji, by 
trwać na wspólnej modlitwie. 
 

Mszy św. przewodniczył i słowo Boże wygłosił bp Piotr 
Sawczuk. Podkreślił, że obchodzone święto przypomina, „że w 
Kościele jest Chrystus, Światło na oświecenie pogan. Tu moż-
na Go spotkać. Pokazuje też, że Kościół to organizm ulepiony 
przez Boga, przez Boga zorganizowany, przez Niego prowa-
dzony, że każdy w tym organizmie, w tym Mistycznym Ciele 
Chrystusa ma swoje miejsce i swoje zadania. Wśród licznych 
grup są też osoby zaproszone do szczególnej zażyłości z Pa-
nem, konsekrowane, czyli poświęcone i poświęcające się na 
służbę.” 
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Eucharystię koncelebrował bp senior Antoni Dydycz oraz miej-
scowi i zaproszeni kapłani na czele z ks. prał. Tadeuszem 
Syczewskim – wikariuszem biskupim ds. osób życia konsekro-
wanego. Podczas liturii wymowne były szczególnie dwa mo-
menty. Pierwszy związany był z obrzędem pobłogosławienia 
gromnic. Po nim w procesyjnym szyku, z zapalonymi świecami 
udano się do ołtarza. Kolejny moment nastąpił po homilii, kiedy 

to przybyłe osoby życia konsekrowanego, w łączności z całym 
Kościołem, odnowiły swoje śluby i przyrzeczenia zakonne. 
Zadeklarowały, że chcą miłować Boga, wielbić Go i służyć Mu. 
Prosiły, aby Bóg ich umacniał swoją łaską, wpierał i dodawał 
odwagi. 
 
Na zakończenie Eucharystii słowa wdzięczności w imieniu 
wszystkich wyraził salezjanin ks. Tadeusz Niewęgłowski – 
delegat biskupa ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowa-
rzyszeń Życia Apostolskiego. 
 
Kolejna część spotkania miała miejsce w kaplicy Wyższego 
Seminarium Duchownego. Animowały ją siostry Karmelitanki 
Dzieciątka Jezus z Siemiatycz wraz z Magdaleną Murawską 
OV oraz młodzieżą. Program słowno-muzyczny zawierał frag-
menty zaczerpnięte z Pisma Świętego oraz teksty św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus. Wykonywane śpiewy pomagały w medy-
tacji i trwaniu w modlitewnym skupieniu. Spotkanie zakończyła 
agapa w refektarzu seminaryjnym.    Za: www.drohiczynska.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KAZANIE BISKUPA JACKA 
JEZIERSKIEGO W ELBLĄGU 
 
Drodzy uczestnicy Eucharystii, Czcigod-
ne i Czcigodni Konsekrowani! 
 
Maryja i św. Józef Opiekun przynieśli 
Jezusa do świątyni w Jerozolimie w 40 
dniu Jego życia. Uczynili to, aby zgodnie 
z prawem religijnym przedstawić Jezusa 
Bogu. 
 
Dzisiejsze święto zwraca naszą uwagę 
na jedno z misteriów ziemskiego życia 
Syna Bożego. On stał się człowiekiem, 
aby uwolnić ludzi spod panowania zła, 
grzechu i śmierci. Przyjście Jezusa do 
nas realizuje zbawczą wolę Boga. 
Stwórca poprzez swojego Syna przy-
chodzi do dotkniętej złem, grzechem, ale 
też cierpieniem i przemocą ludzkości. 
Bóg przyszedł do człowieka poprzez 
narodzenie się Jezusa w Betlejem. 
Przyszedł, aby wyzwolić ludzi ze stanu 
zniewolenia złem i z grzesznych struktur 
społecznych (por. Hbr 2, 14-18). Przyj-
ście Syna Bożego posiada swój cel, 
którym jest przygarnięcie potomstwa 
Abrahamowego, a w gruncie rzeczy 
całej ludzkości. Przygarnięcie trzeba 
rozumieć jako ocalenie. Bóg bowiem jest 
zbawicielem każdego człowieka. 
** 
Według informacji internetowych mamy 
w Polsce około 30 tysięcy osób konse-
krowanych. Sióstr jest 16 tysięcy, w tym 
mniszek klauzurowych 1220. 
Określenie „instytuty życia konsekrowa-
nego” obejmuje: dawne i nowe formy, 

indywidualne i wspólnotowe, aktywne w 
świecie i wycofujące się poza mury i 
kraty klauzury, dynamicznie rozwijające 
się, ale też takie które się starzeją oraz 
te, które po wielu latach odradzają się. 
 
Osoby życia konsekrowanego to pustel-
nicy, ale również cenobici, czyli zwarte 
społeczności mnisze. To dziewice, za-
konnicy, to członkowie zgromadzeń, 
towarzystw, stowarzyszeń apostolskich. 
To członkinie i członkowie świeckich 
instytutów w świecie. To osoby ze 
współczesnych wspólnot monastycznych 
łączące elementy scezy chrześcijań-
skiego Wschodu i tradycji zachodniej. To 
członkowie wspólnot ekumenicznych 
oraz osoby należące do wspólnot w 
pewnym sensie paralelnych, jednak 
związanych ze sobą (żeńskich i mę-
skich). To również pobłogosławione 
wdowy. 
 
Tym, co istotne w tym bardzo zróżnico-
wanym fenomenie życia konsekrowane-
go, jest konieczność aprobaty Kościoła 
dla sposobu i stylu życia różnych instytu-
tów. 
 
Życie konsekrowane jest przede wszyst-
kim podążaniem za Jezusem Chrystu-
sem. Jest Jego twórczym naśladowa-
niem. Chodzi tu o Jezusa modlącego 
się, rozmawiającego ze swoim Ojcem. 
Chodzi więc o wierność wezwaniu do 
cierpliwej i wytrwałej modlitwy. Jest to 
modlitwa psalmami (zwłaszcza jutrznia i 
nieszpory), będąca modlitwą całego ludu 
Bożego, modlitwą Kościoła. Zaniedbanie 
modlitwy, medytacji i lektury Ewangelii 
prowadzi niepostrzeżenie do zmiany 

światopoglądu i postaw. Nasze myślenie 
gubi wówczas wymiar pionowy i pozo-
staje na płaszczyźnie poziomej. A tu na 
pierwszy plan wysuwa się pragmatyzm, 
myślenie w kategoriach korzyści. 
 
Czasami używamy sformułowań: chrze-
ścijanie stanowczy, konsekwentni, rady-
kalni. Takie określenia można odnieść 
do osób życia konsekrowanego. Różne 
są jego formy, różne charyzmaty, od-
mienne tradycje własne, inne style funk-
cjonowania na co dzień. Tym, co wspól-
ne, jest stanowczość i konsekwencja w 
zdążaniu do celu, w wypełnieniu wła-
snego powołania. 
 
Konsekrowane i konsekrowani winni być 
cierpliwi wobec spotykanych osób, wo-
bec ich różnego widzenia świata i życia 
ludzkiego. Winni być również zdolni do 
słuchania głosów krytycznych, a także 
nieprzyjaznych, a nieraz nawet epitetów, 
czy wypowiedzi pozbawionych kultury. 
 
Każda z form życia konsekrowanego 
posiada swoje wartości, które są aktual-
ne również dziś. Potrzeba tylko wyob-
raźni właściwej ludziom wierzącym, 
która rodzi przekonanie, że każde dobro 
wydaje z czasem swój owoc. Wasze 
życie Drodzy Konsekrowani, poświęcone 
Chrystusowi, wasze życie oddane na 
różny sposób ludowi Bożemu, posiada 
swoje znaczenie i swój walor. Dlatego 
nie wolno poddawać się zniechęceniu i 
apatii. Trzeba spokojnie szukać nowych 
dróg spotkania i dialogu ze współcze-
snym człowiekiem i światem. 

Za: www.diecezja.elblag.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________
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BP MAZUR: KIEDY SIĘ OFIARUJE COŚ,  
TO OFIARUJE SIĘ TO CAŁE ŻYCIE 

 

W Katedrze ełckiej 4 lutego z okazji 27. Dnia Życia Konsekro-
wanego na wspólnej Eucharystii spotkały się osoby konsekro-
wane z całej diecezji. Mszę świętą poprzedziła konferencja 
wygłoszona przez Bp Dariusza Zalewskiego oraz adoracja. 
 
W konferencji biskup pomocniczy diecezji ełckiej nawiązał m.in. 
do Święta Ofiarowania Pańskiego: „Maryja, która była Niepoka-
lanie poczęta dostosowuje się do prawa żydowskiego, nie 
mówi że jej to prawo nie obowiązuje bo jest Matką Boga. Po-
słusznie wypełnia nakazy prawa. (…) Ofiara złożona przez 
Maryję i Józefa świadczy o tym, że byli rodziną ubogą. Nikt nie 
jest zwolniony ze składania ofiary, to prawo czy obowiązek 
każdego. Gdy uboga wdowa składa ofiarę jednego grosza to 
Jezus nie mówi jej nie rób tego, to twoje jedyne pieniądze. 
Jezus tego nie czyni. (…) Radość z tego, że mam i mogę się 
tym podzielić świadczy o godności człowieka. Nie ma zwolnie-
nia z ofiary jest tylko proporcjonalność w zależności od tego 
jaki jest nasz stan posiadania. Kolejna prawda wynikająca z 
ofiarowania to to, że kiedy się ofiaruje coś to ofiaruje się to 
całe. Nie ma tam miejsca na wybiórczość. (…) Bogu ofiarujemy 
całych siebie. Bóg ma prawo do twojego życia, twojego zdro-
wia”. 
 
Biskup Jerzy Mazur powitał wszystkie osoby konsekrowane w 
tym dziewice i wdowy konsekrowane, pustelników i stowarzy-
szenia życia apostolskiego: „Gromadzi nas tutaj jeden chrzest, 
jedna wiara, jeden Pan, który obdarzył nas powołaniem zakon-
nym, do życia konsekrowanego. Gromadzimy się w Pierwszą 
Sobotę miesiąca w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, w 
dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi. Maryja zachę-
ca nas byśmy trwali w tej jednej intencji wynagradzającej i 
zadośćuczynienia za grzechy i przez to wypraszali pokój” – 
mówił podczas homilii Bp Jerzy Mazur. 
 

„W tym dniu razem z Wami pragnę wyrażać wdzięczność za 
łaskę powołania do bycia <żywą pamiątką życia i działania 
Jezusa> oraz jesteśmy świadomi, że wystarczy nam Jego łaski 
i prosimy Go o nią z pokorą i ufnością, by żyć darem wierności i 
radością wytrwałości. Życie według ślubowanych rad ewange-
licznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa stanowi najbar-
dziej radykalny wyraz naśladowania Jezusa Chrystusa. 
Wszystko to dokonuje się mocą wiary przeżywanej w Kościele, 
który jest Rodziną dzieci Bożych; jest naszym domem i naszą 
Matką” 
 

 
 
Ordynariusz diecezji ełckiej podkreślił, że osoby życia konse-
krowanego są darem dla Kościoła ełckiego i jednocześnie 
najwspanialszymi klejnotami. Dziękował zgromadzonym za 
ubogacanie Kościoła darem obecności i świadectwem chary-
zmatu oraz za to, że przekładają Ewangelię na konkretną for-
mę życia oraz potrafią odczytywać wyzwania i znaki czasu 
stojące przed Kościołem. 
 
„Słowo Boże zachęca wszystkie osoby konsekrowane, by były 
posłuszne swoim przełożonym a przełożeni czuwali nad ich 
zbawieniem. 
 
Bardzo ciekawe, że przełożeni są odpowiedzialni za dusze 
człowieka, za którego odpowiadają jako przełożeni. Z tego 
będą rozliczani. To jest ich główne zadanie, ich główna misja. A 
zadaniem podwładnego jest słuchać, dać się prowadzić i być 
posłusznym” – mówił Bp Mazur.            Za:  www.diecezjaelk.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ABP WOJDA: BĄDŹMY 
DAREM NA WZÓR JEZUSA 

 

W święto Ofiarowania Pańskiego osoby 
życia konsekrowanego zgromadziły się 
w archikatedrze oliwskiej na Mszy św. 
sprawowanej pod przewodnictwem abp. 
Tadeusza Wojdy, metropolity gdańskie-
go. 
 
W homilii abp Wojda podkreślił, że prze-
żywane święto Ofiarowania Pańskiego 
ma wymiar dziękczynny. - Jest to dzień 
dziękczynienia za dar wszystkich osób 
konsekrowanych, za dar tych, którzy 
oddali swoje życie na wyłączną wła-
sność Chrystusowi, naśladując Go w 
szczególny sposób poprzez życie we-
dług rad ewangelicznych: czystości, 
ubóstwa i posłuszeństwa - powiedział 
metropolita. Zaznaczył, że to święto jest 
jednocześnie okazją do odnowienia 
oddania i wierności Bogu. Komentując 

Ewangelię ukazującą ofiarowanie Jezu-
sa w świątyni zwrócił uwagę na dynami-
kę konsekracji, która pozwala być ży-
wym świadectwem wobec innych. 
 

 
 
Przypomniał, że życie konsekrowane 
dokonuje się mocą wiary przeżywanej w 
Kościele. - Do tej prawdy trzeba powra-
cać, stawiać sobie pytanie nie tylko o to, 
jak wygląda moje życie konsekrowane, 
moja wierność Jezusowi, ale też jaka 
jest moja wiara, na ile jest ona mocna - 
stwierdził kaznodzieja. Zauważył, że 

Kościół jest jedyną przestrzenią, gdzie to 
życie może się rozwijać, doskonalić, 
umacniać i w pełni realizować dzięki 
Eucharystii. - To Chrystus stwarza Ko-
ściół i tak samo stwarza życie konse-
krowane. Dlatego Kościół trzeba kochać, 
wspierać i modlić się, aby zawsze był 
święty, powszechny i apostolski - apelo-
wał hierarcha. 
 
W dalszej części rozważania wskazał na 
potrzebę wiary osadzonej w autentycz-
nej miłości Jezusa Chrystusa, który jako 
pierwszy umiłował, wybrał i powołał. - 
Uświadamia nam to, że najdoskonalsze 
nawet konstytucje zakonne, śluby czy 
przyrzeczenia niewiele wniosą w nasze 
życie, jeśli nie uwierzymy do końca w 
Jezusa Chrystusa i nie zjednoczymy się 
z Nim w całkowitej i bezwarunkowej 
miłości - przekonywał kaznodzieja. Do-
dał, że Bóg nie tylko jako pierwszy umi-
łował, ale dalej kocha człowieka pomimo 
słabości, grzechów, egoizmu, niestałości 
czy niewierności. 
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Nawiązując do św. Augustyna i jego 
zawołania: "Kochaj i czyń, co chcesz" 
powiedział, że miłość jako nieoceniona 
wartość wpisuje się w naturę człowieka. 
- Człowiek pragnie kochać i być kocha-
nym. Człowiek może mieć wszystko, ale 
bez miłości będzie nieszczęśliwy. Życie 
nabiera sensu dopiero wtedy, gdy spoj-
rzymy na nie przez pryzmat miłości. Jeśli 

nauczymy się kochać, będziemy wie-
dzieć jak żyć i po co żyć - powiedział 
arcybiskup. 
 
Przypomniał, że Chrystus posyła osoby 
konsekrowane do świata, aby na wzór 
starca Symeona i prorokini Anny dawały 
świadectwo o obecności Boga we wła-
snym wnętrzu. Tak definiowana jest ich 

misja ewangelizacyjna. - Dzielmy się 
więc z innymi naszą wiarą, nadzieją, 
naszą wiernością Jezusowi, naszym 
pięknem duchowym, naszym entuzja-
zmem ewangelicznym i naszą gotowości 
służenia - zakończył metropolita gdań-
ski.                    Za: www.gdansk.gosc.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________

ABP SKWORC: „SĄ WARTOŚCI, ZA KTÓRE 
TRZEBA BYĆ GOTOWYM ŻYCIE DAĆ 

 
– Wiatry są przeciwne, jak na Jeziorze Galilejskim, ale pamię-
tajmy, że w łodzi Kościoła jest Chrystus. W Nim jest nasza siła i 
w Nim lokujemy naszą nadzieję, naszą ufność i naszą miłość – 
mówił abp Wiktor Skworc do osób konsekrowanych w dniu ich 
święta 
 
Siostry i bracia zakonni, członkowie instytutów świeckich, dzie-
wice i wdowy konsekrowane – katedra w Katowicach zapełniła 
się nimi 2 lutego. Ten dzień jest obchodzony w Kościele jako 
święto Ofiarowania Pańskiego oraz Dzień Życia Konsekrowa-
nego. 
 
653 siostry 
 
Według stanu na jesień 2021 r. w archidiecezji działały 653 
siostry w 76 domach zakonnych, należące do 24 różnych 
zgromadzeń i zakonów. W archidiecezji służy też 120 zakon-
nych prezbiterów i 40 braci. – Systematycznie rośnie wspólnota 
konsekrowanych dziewic i wdów – mówił arcybiskup katowicki 
Wiktor Skworc w czasie homilii. – Ta bogata skala duchowości i 
posług została wzbogacona w minionym roku przez trzy nowe 
wspólnoty: przez siostry Kapucynki Najświętszego Serca Jezu-
sowego; siostry św. Jadwigi Królowej – Służebnice Chrystusa 
Obecnego; przez braci Karmelitów Bosych. Serdecznie was 
witamy w naszej wspólnocie i przekazuję życzenia zadomo-
wienia i łaski nowych powołań – powiedział. 
 
Arcybiskup podziękował osobom konsekrowanym za ich służ-
bę, w tym za pomoc uchodźcom z Ukrainy. 
 

Zamordowane elżbietanki 
 

Mówił też o elżbietankach zamordowanych w 1945 r. przez 
Sowietów. – Bracia i Siostry! Wobec trwającej wojny, kiedy 
historia się powtarza, nie możemy nie wspomnieć bł. Siostry 
Marii Paschalis Jahn i jej dziewięciu Towarzyszek, beatyfiko-
wanych blisko rok temu we Wrocławiu. Przy końcu II wojny 
światowej, w roku 1945, wśród powszechnego zamętu, wśród 

ludzi przebywających na Śląsku było wielu chorych, starych i 
okaleczonych, sierot i bezdomnych. Dla nich wszystkich pomo-
cą była wytrwała i ofiarna służba sióstr zakonnych. Wśród nich 
były siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety: Siostra Maria 
Paschalis Jahn i jej dziewięć Towarzyszek – powiedział. 
 

 
 
Zauważył: – Były zwyczajnymi siostrami, radośnie przeżywają-
cymi swoje powołanie, ofiarnie służącymi ludziom w prostym 
codziennym poświęceniu. Radzieccy żołnierze Armii Czerwonej 
podczas przejścia frontu na zachód w szczególny sposób znę-
cali się nad kobietami w habitach: brutalnie je bijąc, dręcząc 
fizycznie oraz mordując. Taki los spotkał także elżbietanki. 
Większość z nich zginęła w obronie czystości własnej oraz 
powierzonych ich opiece chorych, osób starszych i dziewcząt, 
inne – pełniąc posługę miłosierdzia wobec bliźnich, a niektóre 
zmarły na skutek doznanych udręczeń i wycieńczenia. W at-
mosferze ogólnego terroru i zastraszenia, siostry przeszły wła-
sną drogę krzyżową aż na Golgotę, naśladując męczeństwo 
Chrystusa. 
 
Podkreślił: – Dzisiaj wrocławskie błogosławione, przypominając 
wszystkie kobiety, ofiary wojen, przemocy i gwałtów, uczą nas, 
że nie wolno się poddawać. Że są wartości, za które trzeba być 
gotowym życie dać: czy to w codziennej, ofiarnej służbie, czy to 
– nawet – w heroicznym oporze wobec zła. Bo „kto wytrwa do 
końca, ten będzie zbawiony”. 

Za: www.archidiecezjakatowicka.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________

BP SALATERSKI W KALISZU: 
BYĆ BLISKO ŚW. JÓZEFA 

 

– Jeżeli w modlitwie jest źródło rozezna-
nia naszego powołania to potrafimy 
dochować wierności w dobrej i złej doli– 
mówił bp Stanisław Salaterski, który 2 
lutego przewodniczył w Narodowym 
Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu co-
miesięcznym modlitwom w intencji ro-
dzin i obrony życia poczętego. Tym 

razem nabożeństwo połączono z Dniem 
Życia Konsekrowanego. Temat lutowego 
spotkania brzmiał: „Życie konsekrowane 
to życie ofiarowane”.  
 
Na terenie diecezji kaliskiej przebywa 
i posługuje ponad 370 sióstr zakonnych 
oraz ponad 80 zakonników i członków 
zgromadzeń zakonnych, a także 6 dzie-
wic, 2 wdowy konsekrowane i 1 pustel-
nica. Delegatem biskupa kaliskiego ds. 
życia konsekrowanego jest ks. kan. 
Michał Kieling. Referentką zakonów 

żeńskich w diecezji kaliskiej jest s. dr 
Natalia Musidlak. 
 
Księży biskupów, kapłanów, osoby kon-
sekrowane i wiernych powitał ks. prał. 
Jacek Plota, kustosz Narodowego Sank-
tuarium św. Józefa w Kaliszu, 
a modlitwę do św. Józefa w Kaplicy 
Cudownego Obrazu św. Józefa popro-
wadził ks. Robert Szymura. 
 
W ramach konferencji o obecności 
i świadectwie osób konsekrowanych 
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w codziennym życiu mówił ks. Michał 
Krych MSF, wychowawca i wykładowca 
prawa kanonicznego w Wyższym Semi-
narium Duchownym Misjonarzy Świętej 
Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Roz-
mowę prowadził ks. Mateusz Puchała, 
dyrektor Radia Rodzina i Telewizji Dom 
Józefa. 
 
Mszy św. przewodniczył biskup pomoc-
niczy diecezji tarnowskiej bp Stanisław 
Salaterski. Wraz z nim modlili się: biskup 
kaliski Damian Bryl, biskup pomocniczy 
Łukasz Buzun, ks. kan. Michał Kieling, 
delegat biskupa kaliskiego ds. życia 
konsekrowanego, kapłani, ojcowie 
i księża zakonni, klerycy roku propedeu-
tycznego z archidiecezji poznańskiej, 
archidiecezji gnieźnieńskiej, diecezji 
bydgoskiej i diecezji kaliskiej studiujący 
w kaliskim seminarium, osoby konse-
krowane i wierni z diecezji kaliskiej.  
 
W homilii bp Stanisław Salaterski wska-
zywał, że powołanie zakonne odkrywa 
się na modlitwie, w osobistym ogarnię-
tym tajemnicą i często niezwykłością 
spotkaniu z Panem Bogiem. – Jeżeli tam 
jest źródło naszego rozeznania to potra-
fimy dochować wierności w dobrej i złej 
doli, niezależnie co na temat naszej 
drogi będzie mówił świat, jakie postawy 
jednostek będzie eksponował 
i analizował. Trzeba, abyśmy u początku 
swej drogi widzieli swoje osobiste spo-
tkanie z Panem Bogiem i powiedziane 

Jemu „tak”, które przyniesie szczęście 
doczesne i wieczne, kiedy będzie po-
twierdzane wiernością i dyspozycyjno-
ścią – powiedział celebrans.  
 

 
 
Zaznaczył, że w każdym domu zakon-
nym na godziwym miejscu znajduje się 
figura św. Józefa, która przystrajana jest 
nie tylko kwiatami, ale przede wszystkim 
modlitwą. - Siostry, chociaż cieszą się 
sympatią i pomocą wielu życzliwych 
ludzi, bez św. Józefa nie widzą swojej 
przyszłości. Trzeba, abyśmy mieli św. 
Józefa blisko nie tylko w figurce, ale 
nade wszystko w świadomości. Jeżeli 
św. Józef będzie między nami to ufam, 
że światło dobrego przykładu wielorakich 
form posługi będzie widoczne we współ-
czesnym świecie – stwierdził kaznodzie-
ja. 
 
Po kazaniu osoby konsekrowane odno-
wiły śluby zakonne, a po komunii św. 
w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józe-
fa Kaliskiego bp Stanisław Salaterski 

w obecności biskupów zawierzył św. 
Józefowi rodziny i dzieci nienarodzone 
oraz osoby konsekrowane z całej diece-
zji. 
 
W przemówieniu biskup kaliski dzięko-
wał osobom konsekrowanym za posługę 
w Kościele. – Chcemy dziękować za 
dzieła, które dokonujecie, ale chcemy 
podziękować dzisiaj Panu Bogu nade 
wszystko za was, bo to co najcenniej-
szego wnosicie w życie Kościoła to jest 
świadectwo waszego życia oddanego 
Panu Bogu. Chcemy modlić się, żeby to 
świadectwo było klarowne, jednoznacz-
ne, radykalne i coraz bardziej promieniu-
jące na cały Kościół i świat – mówił bp 
Bryl. 
 
Prosił też o modlitwę w intencji osób 
młodych, które rozpoznają swoje powo-
łanie. – Wspierajmy ich naszymi modli-
twami i dobrym słowem. Drodzy rodzice 
pomóżcie waszym dzieciom odkryć ich 
powołanie, wesprzyjcie ich, gdy to powo-
łanie będzie powołaniem do życia kon-
sekrowanego. Wspierajcie ich w tym, bo 
oni bardzo tego potrzebują – przekony-
wał ordynariusz diecezji kaliskiej. 
 
Podczas Mszy św. śpiewał chór klery-
ków roku propedeutycznego. Spotkanie 
transmitowane było przez Telewizję 
Trwam, Radio Maryja i Radio Rodzina. 

Za: www.diecezja.kalisz.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________

JĘDRZEJÓW: BEZ OFIAROWANIA SIĘ CHRYSTUSOWI  
I JEGO KOŚCIOŁOWI POWOŁANIE TRACI SENS 

„Bez ofiarowania się Chrystusowi i Jego Kościołowi powołanie 
traci sens, bo wtedy przekształca się w realizację jakiegoś 
osobistego upodobania czy hobby – mówił bp Andrzej Kaleta w 
Jędrzejowie, podczas Diecezjalnego Dnia Życia Konsekrowa-
nego. 
 
Z racji przypadającej w tym roku 800. rocznicy śmierci bł. Win-
centego Kadłubka – diecezjalne obchody odbyły się w archio-
pactwie cystersów, gdzie spoczywa błogosławiony i gdzie znaj-
duje się jego sanktuarium. 
 
Bp Kaleta w homilii przypomniał tradycję obchodów dnia; 
Ewangelista Łukasz mówiąc o Symeonie powiedział: «A Duch 
Święty spoczywał na nim» (Łk 2, 25). – Te słowa dziś odnosi-
my do osób konsekrowanych, których Duch wprowadza w 
szczególne doświadczenie Chrystusa. Przez odnawiające 
działanie swojej miłości pragnie On bowiem uczynić was prze-
konującymi świadkami nawrócenia, pokuty i nowego życia – 
mówił. Biskup zwrócił uwagę, że „nawrócenie jest potrzebne 
współczesnemu światu, który milcząco odchodzi od Boga”. 
 
– Wy jesteście znakiem dla świata. Swoim pojawieniem się, 
często tylko swoją obecnością podsuwacie ludziom myśl: Bóg 
Jest! Im bardziej ktoś chce o Bogu zapomnieć, albo Go wy-
przeć ze swojego życia, wy jesteście dla niego znakiem sprze-

ciwu, swego rodzaju milczącym wołaniem: Bóg Jest! Bóg jest 
bliżej ciebie, niż ci się wydaje! – mówił bp Andrzej Kaleta. 
 

 
 
To konsekrowani, jak podkreślał, przypominają „porządek 
etyczno-moralny w jego obiektywnym wymiarze, aktualność rad 
ewangelicznych: posłuszeństwa, ubóstwa, czystości”. – Wasz 
radykalizm, zwłaszcza w życiu dziewiczym, w czystości, w 
bezżeństwie jest wprost szokiem dla współczesnego człowieka, 
a przez to jest dla niego darem – stwierdził. 
 
Mówił także o trudnościach, których doświadcza życie konse-
krowane, jak choćby spadek powołań i starzenie się wspólnot, 
problemy ekonomiczne, pułapki relatywizmu, marginalizacja i 
brak znaczenia społecznego, co „może przyczynić się do osła-
bienia niejednego konsekrowanego serca, pozbawiając je 
zdolności do marzeń”. 
 
– Nic więc dziwnego, że przeżywając Dzień Życia Konsekro-
wanego po raz kolejny chcemy uświadomić sobie kim jesteśmy 
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i Kto nas powołał (…). Prośmy więc, odnawiając śluby zakon-
ne, aby Ten, który jest źródłem wszelkiego powołania pozwolił 
wam z nadzieją i radością iść drogą życia konsekrowanego i 
osiągnąć tę miarę świętości, którą przewidział dla każdego i 
każdej z was przed wiekami – modlił się bp Andrzej Kaleta. 
Spotkanie osób konsekrowanych – delegacji wspólnot z całej 
diecezji, odbyło się z udziałem przedstawicieli zgromadzeń, 
zakonów i reprezentantów różnych form życia konsekrowane-
go. 
 
Konferencję wygłosił o. Rafał Ścibiorowski, opat cysterski. Była 
poświęcona osobie bł. Wincentego Kadłubka, który dla osób 
konsekrowanych stanowi wzór życia w praktykowaniu zakon-
nych cnót. Cystersi z racji rocznicy bł. Kadłubka zaplanowali 
szereg innych wydarzeń o charakterze religijnym, kulturowym, 
naukowym, które otwiera Dzień Życia Konsekrowanego. 
 
O. Grzegorz Irzyk karmelita z Piotrkowic i sercanin ze Stopnicy, 
ks. Jacek Szczygieł w rozmowie z KAI zauważają sens blisko-
ści z Jezusem. – Siłę do przeżywania życia konsekrowanego 
czerpię ze spotkań sam na sam z Panem Bogiem. Spotkanie z 

Nim to słuchanie i mówienie. To nam dodaje odwagi – mówił 
ks. Szczygieł. 
 
W ramach obchodów tego dnia, po konferencji opata, odbyła 
się także adoracja Najświętszego Sakramentu 
 
Osoby konsekrowane odnowiły śluby zakonne i przyrzeczenia. 
Dzień Życia Konsekrowanego ustanowił w 1997 r. papież Jan 
Paweł II. Istotą życia konsekrowanego jest naśladowanie Chry-
stusa na drodze rad ewangelicznych, czyli przez życie w czy-
stości, ubóstwie i posłuszeństwie. W gronie osób konsekrowa-
nych są w diecezji: zakonnicy i zakonnice, mnisi i mniszki, 
pustelnicy i świeccy konsekrowani, dziewice poświęcone Bogu 
i wdowy konsekrowane oraz wdowiec. 
 
Dzień Życia Konsekrowanego ma być dla wiernych okazją do 
dziękczynienia Bogu za te formę życia i służby Bogu. To rów-
nież promocja misji osób konsekrowanych, które służą w Ko-
ściele i w świecie modlitwą, pracą i zaangażowaniem w róż-
nych charyzmatach.         Za: KAI

_____________________________________________________________________________________________________________________

KRAKÓW: JEDYNĄ RACJĄ ISTNIENIA 
OSÓB KONSEKROWANYCH W ŚWIECIE 

JEST SAM JEZUS 
 
– Jedyną racją istnienia osób konsekro-
wanych w świecie jest sam Jezus, Jego 
miłość i tylko On – mówił bp Damian 
Muskus OFM w czasie Mszy św. spra-
wowanej w bazylice Mariackiej w Kra-
kowie w Światowym Dniu Życia Konse-
krowanego. 
 
W czasie homilii bp Damian Muskus 
zwrócił uwagę na opisaną w Ewangelii 
wg św. Łukasza scenę ofiarowania Je-
zusa w świątyni jerozolimskiej. To wów-
czas prorokini Anna i starzec Symeon 
doczekali się wypełnienia Bożej obietni-
cy, która była sensem całego ich życia – 
zobaczyli i dotknęli Dziecka, które przy-
niosło światu zbawienie. Wtedy wszyst-
ko inne przestało mieć znaczenie. 
– To Jezus stanowi centrum naszego 
świata, to On jest autorem naszego 
powołania, to On jest najważniejszą 
Postacią Kościoła i świata – mówił kra-
kowski biskup pomocniczy i podkreślał, 
że wszystko można zyskać, gdy całe 
swoje życie skoncentruje się na Jezusie. 
Zwracając się do osób konsekrowanych 

powiedział, że nie zostały powołane do 
„podobania się temu światu”, do bycia 
„fajnymi, sympatycznym i lubianymi”, a 
nawet „potrzebnymi”, bo to, co dzisiaj 
użyteczne, jutro może stracić znaczenie. 
– Jedyną racją istnienia osób konsekro-
wanych w świecie jest sam Jezus, Jego 
miłość i tylko On – zaznaczył. – Nasze 
życie ma być jednoznaczne, bardzo 
czytelne, niezafałszowane, widoczne – 
dodawał. 
 

 
 
Biskup, który sam jest zakonnikiem, 
zwrócił uwagę, że konsekracja nie sta-
wia ponad światem, nie separuje od 
sióstr i braci w Kościele. – Nie jesteśmy 
lepsi. Nie zostaliśmy wybrani z powodu 
jakichś szczególnych zalet charakteru 

czy wyjątkowych zdolności. Bywa na 
odwrót – Pan nas przyciągnął do Siebie 
mimo naszych słabości i wad – mówił bp 
Damian Muskus zaznaczając, że zarów-
no poczucie wyższości wywołane świa-
domością wyboru elitarnej drogi powoła-
nia, jak i kompleks niższości wobec 
świata, który czasem nie szczędzi drwin 
uczniom Jezusa są zaprzeczeniem 
miłości. – Nie jesteśmy ani lepsi, ani 
gorsi. Jesteśmy, bo Bóg nas kocha, a 
nasze życie ma przypominać ludziom, 
że i oni są kochani, że są wyjątkowi, że i 
ich czeka równie wielka nagroda. Mamy 
mówić światu swoją postawą, swoim 
świadectwem, że Bóg jest miłością. 
Tylko tyle i aż tyle – podkreślał. 
 
Na koniec biskup złożył życzenia oso-
bom konsekrowanym. – Życzę, byśmy 
nie lękali się tracić życia dla Pana, dla 
sióstr i braci. Życzę, byśmy byli jak ta 
maleńka wspólnota skupiona przy Jezu-
sie w świątyni jerozolimskiej. Życzę 
codziennej wierności i nadziei, którą On 
sam w nas podtrzymuje. Życzę, byśmy 
byli dla świata znakami rozrzutnej miło-
ści Boga i potrafili dla Niego tracić 
wszystko to, co w Jego oczach nie ma 
żadnej wartości.       Za: www diecezja.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________

BP DAJCZAK: BÓG PRAGNIE CAŁEGO CZŁOWIEKA 
 
Czego Bóg pragnie? Wszystkiego, całego człowieka, jak to w 
miłości bywa. Nie cząstki, nie odrobiny, nie jakiejś formy “uza-
wodowionej”, ale wszystkiego, co nas tworzy – mówił w kosza-
lińskiej katedrze bp Edward Dajczak do osób z żeńskich i mę-
skich zgromadzeń zakonnych w Dniu Życia Konsekrowanego. 
 
Obchody diecezjalne Dnia Życia Konsekrowanego odbyły się 2 
lutego w katedrze w Koszalinie. Przybyły na nie głównie przed-
stawicielki żeńskich zgromadzeń zakonnych oraz innych form 

życia konsekrowanego funkcjonujące w diecezji koszalińsko-
kołobrzeskiej. Obecni byli także mężczyźni wiodący życie kon-
sekrowane w zgromadzeniach. Liturgii przewodniczył bp 
Edward Dajczak, a koncelebrowali ją bp Zbigniew Zieliński, bp 
Krzysztof Zadarko oraz bp senior Paweł Cieślik, a także licznie 
zgromadzeni kapłani. 
 
Na początku homilii bp Dajczak stwierdził, że w pielgrzymce 
wiary Bóg w swoim odwiecznym planie kładzie dłoń na niektó-
rych ludziach i wybiera ich na szczególną służbę, przenikając 
ich ogniem miłości i kształtując. 
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– Czego Bóg pragnie? Wszystkiego, całego człowieka, jak to w 
miłości bywa. Nie cząstki, nie odrobiny, nie jakiejś formy “uza-
wodowionej”, ale wszystkiego, co nas tworzy – mówił bp Daj-
czak o konsekracji, będącej nie tylko zobowiązaniem człowie-
ka, ale więcej – odpowiedzią oczekiwaną przez Miłość. 
 
Oddanie siebie samego Bogu na wyłączność ma znaczenie we 
współczesnym świecie, który utracił zdolność pielgrzymowania, 
natomiast włóczy się od wydarzenia do wydarzenia, od zabawy 
do łez i odwrotnie, kontynuował biskup, co prowadzi donikąd, w 
nic. – My jesteśmy ludem, który pielgrzymuje i wie dokąd. I w 
tej pielgrzymce umie czekać, żeby wiedzieć, kiedy się przy-
spiesza, a kiedy trzeba spowolnić, zamknąć się w wieczerni-
kach i czekać głębiej na światło Ducha Świętego. Za taką for-
mę wieczerników uznał bp Dajczak synod diecezjalny, który 

przez minione niespełna 6 lat gromadził diecezjan na spotka-
niach w parafiach, dekanatach, rekolekcjach, dniach skupienia. 
 
– To jest ten cudowny święty bezruch, wyciszenie, żeby usły-
szeć Boga, który ze swej natury będąc miłością, jest delikatny i 
szepce. W tumulcie, jazgocie, nie słyszy się Go. Trzeba ciszy, 
spokoju i odpowiedzi: “Panie, czekam, jestem gotowy na to, co 
mi podpowiesz. Idę” – podpowiadał hierarcha opisując zadanie 
człowieka konsekrowanego jako zgodę na to, by w swoim życiu 
zradykalizować sakrament Chrztu św. poprzez niepowtarzal-
ność i oddanie całkowite, bez rujnującego wszystko “ale”. Po-
stawa oddania na wzór Jezusa prowadzi do bycia dostępnym, 
bliskim każdemu człowiekowi, także zagubionemu, błądzące-
mu, nie mającemu dobrej woli. – Wezwani jesteśmy do wielkich 
rzeczy, ale Pan, który jest wszystkim dla nas, jest bratem czło-
wieka. Nie możemy być inni. 
 
Na zakończenie Mszy św. przedstawicielki osób konsekrowa-
nych złożyły podziękowania za lata posługi odchodzącemu z 
funkcji biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego bp. Edwardowi 
Dajczakowi oraz powitały mianowanego na tę funkcję bp. Zbi-
gniewa Zielińskiego. 
 
W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej działa 12 instytutów za-
konnych męskich i 28 żeńskich; posługuje 128 księży zakon-
nych, 6 braci i ponad 232 siostry. Jest także 8 dziewic i 6 wdów 
konsekrowanych, czyli przedstawicielek tzw. indywidualnych 
form życia konsekrowanego.               Za: www.koszalin.gosc.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________

LEGNICA: SPOTKANIE W KATEDRZE 
 
Kilkudziesięciu zakonników dziękowało 
Bogu za dar powołania do życia konse-
krowanego.  
 
W święto Ofiarowania Pańskiego w 
legnickiej katedrze, jak to ma miejsce od 
ponad 30 lat, w południe rozpoczęła się 
Eucharystia, której szczególnymi 
uczestnikami były siostry zakonne, bra-
cia oraz ojcowie, a także kapłani ze 
zgromadzeń zakonnych. Uroczystość ta 
jest bowiem Dniem Życia Konsekrowa-
nego w Kościele. 
 
Zanim rozpoczęła się Eucharystia, ze-
brani adorowali Najświętszy Sakrament. 
Tej modlitwie przewodził o. Zdzisław 

Tamioła OFM Conv, referent biskupa 
legnickiego ds. instytutów życia konse-
krowanego. 
 

 
 
Eucharystii przewodniczył biskup legnic-
ki Andrzej Siemieniewski. W tym roku bp 
Jacek Kiciński CMF, przewodniczący 
Komisji ds. Instytutów Życia Konsekro-
wanego i Stowarzyszeń Życia Apostol-

skiego Konferencji Episkopatu Polski, w 
Liście na Światowy Dzień Życia Konse-
krowanego, wskazał, że są oni „świad-
kami wiary w Kościele i w świecie”. Do 
tego nawiązał ordynariusz diecezji le-
gnickiej w homilii, w której odwołał się do 
czytanego chwilę wcześniej fragmentu 
Ewangelii wg św. Łukasza o przyniesie-
niu Jezusa do świątyni. Występowali w 
niej starzec Symeon oraz prorokini An-
na. 
 
Biskup legnicki wskazał jednocześnie 
wiele przykładów przenikania się życia 
konsekrowanego ze znakami, jakie 
możemy spotkać w naszych świątyniach 
m.in, ołtarza, balasek, ambony. 

                   Za: www.legnica.gosc.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________

LUBLIN: DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
I JUBILEUSZ BP. MIECZYSŁAWA CISŁY 

 
Dzień Życia Konsekrowanego i jubileusz bp. Mieczysława Ci-
sły. Do archikatedry lubelskiej przybyło wiele osób na modlitwę 
dziękczynną.  Liturgia zgromadziła osoby życia konsekrowane-
go, duchownych diecezjalnych i zakonnych, a także gości 
przybyłych na jubileusz święceń biskupich bp. Mieczysława 
Cisły. 
 
Uczestników liturgii powitał abp Stanisław Budzik. Podkreślił, 
nawiązując do dokumentów papieskich, że wiara nie mieszka w 

mroku. A im bardziej człowiekowi zagrażają ciemności, tym 
bardziej ważne jest odzyskiwanie świata. Jeśli gaśnie płomień 
wiary, wszystkie inne światła tracą swój blask. - Święto Ofiaro-
wania Pańskiego, pełne światła, jest dobra okazją by dzięko-
wać Bogu za bezcenny dar, jakim jest dla nas życie konsekro-
wane, wyrastające z wiary i miłości, w różnych jego formach i 
wymiarach. To również dobra okazja, aby podziękować za 
wszelkie dobro, jakiego doznaliśmy i wciąż doznajemy dzięki 
modlitwie i pracy sióstr i braci licznych zgromadzeń zakonnych 
oraz instytutów życia konsekrowanego - mówił abp S. Budzik. 
 
Odniósł się również do jubileuszu bp Mieczysława Cisły. Do-
kładnie 2 lutego mija 25 lat od momentu jego konsekracji bi-
skupiej.  
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Zwracając się do jubilata, metropolita lubelski powiedział: - 
Księże biskupie przez otrzymanie święceń z rąk abp Józefa 
Życińskiego, stałeś się następcą apostołów, stałeś się również 
sługą ewangelii dla nadziei świata. Dziś razem z tobą z 
wdzięcznością spoglądamy na minione dwadzieścia pięć lat, 

przez które z wielką gorliwością świadczyłeś o tym, że Chry-
stus jest naszą Paschą. Metropolita podkreślił wieloletnią gorli-
wą posługę głoszenia słowa i udzielania sakramentów przez bp 
Cisłę. Następnie odczytał list od papieża Franciszka nadesłany 
na jubileusz bp Cisły. 
 
Powitał także przybyłych na srebrny jubileusz biskupstwa go-
ści. Do archikatedry lubelskiej przybyli m.in. abp Józef Michalik, 
były przewodniczący KEP, abp Abel, ordynariusz diecezji lu-
belsko-chełmskiej kościoła prawosławnego, abp Mieczysław 
Mokrzycki, metropolita lwowski, abp Henryk Nowacki, były 
nuncjusz apostolski w Słowacji i Nikaragui, bp Mariusz lesz-
czyński, biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej, 
bp Grzegorz Suchodolski, biskup pomocniczy diecezji siedlec-
kiej. Obecni byli także biskupi archidiecezji lubelskiej: bp Ry-
szard Karpiński, bp Józef Wróbel, bp Adam Bab. Nie zabrakło 
najbliższych biskupa jubilata. Swoją wdzięczność za lata po-
sługi biskupiej bp Cisło wyraził na zakończenie liturgii. 

Za: www.lublin.gosc.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________

ŁOWICZ: „JESTEŚCIE NAM 
BARDZO POTRZEBNI” 

 
Przy pomniku św. Jana Pawła II rozpo-
częły się centralne obchody Dnia Życia 
Konsekrowanego w diecezji łowickiej. 
 
Do zgromadzonych pod pomnikiem osób 
życia konsekrowanego procesyjnie wy-
szli biskupi Andrzej F. Dziuba oraz Woj-
ciech Osial wraz z kapłanami oraz asy-
stą liturgiczną. Po krótkiej modlitwie 
wszyscy udali się do katedry łowickiej, 
gdzie rozpoczęła się Masza św. 
Eucharystii przewodniczył i homilię wy-
głosił bp Andrzej F. Dziuba. U progu 
Mszy św. ks. Marek Wyszomierski przy-
witał wszystkich zgromadzonych, po-

dziękował biskupom za obecność i za-
prosił do wspólnej modlitwy. 
 

 
 
W homilii Biskup Łowicki po komentarzu 
do dzisiejszej liturgii słowa, zwrócił się 
do osób konsekrowanych: -Dziękujemy 
wszystkim siostrom, wszystkim kapła-

nom ze zgromadzeń zakonnych, 
wszystkim braciom, wdowom i dziewi-
com konsekrowanym za dar waszej 
obecności w naszej diecezji. Jesteście 
nam bardzo potrzebni i chcemy aby 
Kościół łowicki ofiarowywał wam i znaki 
wdzięczności, znaki nadziei, ale także 
mocy w tym, co jest waszą drogą życia, 
waszego powołania, waszych charyzma-
tów -mówił bp Dziuba. 
 
Po homilii nastąpiło odnowienie ślubów 
zakonnych. 
 
Na koniec Eucharystii Biskup Łowicki 
podziękował za obecność i wspólną 
modlitwę, po czym udzielił zgromadzo-
nym pasterskiego błogosławieństwa.  

Za: www.diecezja.lowicz.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________

ABP RYŚ: PAN CIĘ PYTA, CZY POTRAFISZ MI DAĆ SIEBIE? 
 
– Często próbujemy Panu Bogu ofiarowywać różne rzeczy, ale 
najtrudniej jest Mu oddać siebie. Czasem jest tak, że tym wię-
cej dajemy Bogu rzeczy, im trudniej nam jest oddać siebie. 
Jakbyśmy chcieli ten podstawowy deficyt zakryć wielością 
czynów, wielością spraw, ceną tych rzeczy. Potrafimy czynić 
wielkie fundacje i zdobywać się na wielkie ofiary. Pan dziś 
mówi do nas: nie to się liczy, liczy się to kim ty jesteś przede 
mną? Czy potrafisz mi dać siebie? – pytał abp Grzegorz Ryś. 
 
Ojcowie, siostry i bracia zakonni, przedstawiciele świeckich 
instytutów życia konsekrowanego oraz wierni świeccy modlili 
się w czwartek, 2 lutego w łódzkiej katedrze. Mszy świętej w 
Dniu Życia Konsekrowanego obchodzonego od lat w święto 
Ofiarowania Pańskiego przewodniczył abp Grzegorz Ryś. 
 
W homilii metropolita łódzki zwrócił uwagę na proroctwo Mala-
chiasza i wypełnienie się jego w 40 dniowym Dzieciątku Jezus 
przyniesionym do świątyni przez Maryję i św. Józefa. – Pan 
wkroczył do swojej świątyni, kiedy Maryja i Józef przynieśli Go 
do Jerozolimy! Wspominamy to wydarzenie po to, żeby dzisiaj 
się spełniła obietnica Malachiasza, to znaczy żeby dzisiaj Pan 

mógł wejść do swojej świątyni! Jakiej? Tej, którą kocha najbar-
dziej, tej, której najbardziej porządna, tej którą sam buduje – a 
nie jest postawiona rękami ludzkimi – ale jest odwiecznie po-
myślana, zaprojektowana i stworzona przez Niego. Tą świąty-
nią, którą Bóg kocha i wybiera ponad wszystkie inne jest każdy 
człowiek, jest każdy z nas. Nie ma cenniejszej świątyni na 
świecie. Bóg chce wejść dzisiaj do tej świątyni, którą jest każdy 
z nas, byśmy mogli mu w niej składać ofiary sprawiedliwe i 
miłe, bo sami z siebie nie potrafimy tego czynić. – zauważył 
kaznodzieja. 
 
– Jezus chce być dziś wniesiony do wnętrza tej świątyni, którą 
jest nasze człowieczeństwo, nasza osoba, każdy z nas. Dobrze 
jest zobaczyć w jaki sposób Jezus wypełnia to proroctwo Mala-
chiaszowe. Jezus wypełnia to słowo będąc przyniesionym do 
świątyni jako 40 dniowe dziecko. Jakby chciał nam powiedzieć, 
że nie potrafimy czcić Boga w sposób słuszny, właściwy i pra-
wy jeśli nie przyjmiemy Jezusa w tej postawie. Jeśli się nie 
zjednoczymy z Nim – 40 dniowym dzieckiem i nie przyjmiemy 
Jego postawy, to ten nasz kult nie będzie Bogu miły. Kiedy 
patrzymy na 40 dniowe dziecko to doskonale rozumiemy, że 
ono nie ma nic do ofiarowania. 40 dniowe dziecko nie ma nic, 
wiec jego ofiarą może być tyko ono samo! Kiedy patrzymy na 
małe dziecko to nie patrzymy na to, co ono ma, ale na to kim 
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jest! Jeszcze bardziej liczy się to, kim będzie! – zaznaczył du-
chowny. 
 

 
 
Kończąc homilię metropolita łódzki powiedział – Często próbu-
jemy Panu Bogu ofiarowywać różne rzeczy, ale najtrudniej jest 
Mu oddać siebie. Czasem jest tak, że tym więcej dajemy Bogu 
rzeczy, im trudniej nam jest oddać siebie. Jakbyśmy chcieli ten 
podstawowy deficyt zakryć wielością czynów, wielością spraw, 
ceną tych rzeczy. Potrafimy czynić wielkie fundacje i zdobywać 
się na wielkie ofiary. Pan dziś mówi do nas: nie to się liczy, 

liczy się to kim ty jesteś przede mną? Czy potrafisz mi dać 
siebie? Liczy się to, kim będziesz dalej, co się urodzi z tej litur-
gii w tobie – kim ty będziesz? Kim się staniesz stojąc dziś 
przede mną i składając mi ofiarę? Dziś do naszego wnętrza 
przychodzi 40 dniowy Jezus, aby uczyć nas tego, co istotne 
wtedy, kiedy chcemy Bogu składać ofiary, kiedy chcemy Bogu 
oddawać chwałę! – zakończył. 
 
Po homilii ojcowie, siostry i bracia zakonni oraz przedstawiciele 
świeckich instytutów życia konsekrowanego wobec Pana Boga, 
biskupa i zgromadzonych w świątyni odnowili swoje śluby za-
konne. 
 
Przed błogosławieństwem metropolita łódzki podziękował 
wszystkim osobom życia konsekrowanego za ich zaangażowa-
nie i posługę w Kościele Łódzkim. 
 
Na terenie Archidiecezji Łódzkiej posługuje 17 zakonów i 
zgromadzeń zakonnych męskich oraz 30 zgromadzeń zakon-
nych żeńskich. Działają też 4 świeckie instytuty życia konse-
krowanego: Instytut Miłosierdzia Bożego, Ochotniczki Księdza 
Bosko oraz Dziewice i Wdowy Konsekrowane Archidiecezji 
Łódzkiej.              Za: www.archidiecezja.lodz.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________

BP STUŁKOWSKI: „OFIAROWALIŚCIE 
BOGU SKARB – SWOJE ŻYCIE” 
 
O tym, że osoby konsekrowane ofiaro-
wały Bogu swoje życie, czyli swój naj-
większy skarb, a także o tym, że trzyma-
jąc się Go, powinny widzieć nad sobą 
otwarte niebo, powiedział ks. biskup 
Szymon Stułkowski do osób konsekro-
wanych na Mszy św. w katedrze płoc-
kiej, z okazji 26. Światowego Dnia Życia 
Konsekrowanego (2 lutego br.). W świę-
to Ofiarowania Pańskiego, zwane też 
świętem Matki Bożej Gromnicznej, do-
konał tradycyjnego pobłogosławienia 
świec. 
 
Na początku Mszy św. w katedrze ks. 
kan. Andrzej Pieńdyk, diecezjalny refe-
rent ds. Instytutów Życia Konsekrowa-
nego i Stowarzyszeń Życia Apostolskie-
go, podziękował za obecność siostrom 
zakonnym i braciom zakonnym, żyjącym 
na co dzień radami ewangelicznymi. 
 
Bp Szymon Stułkowski w homilii podkre-
ślił, że osoby konsekrowane pokazują 
swoim życiem, że oddali się Bogu. Od-
dali Mu przecież swój największy skarb, 
jakim jest ich życie: – Pokazujecie, że 
Bóg kocha świat tak bardzo, że dał swo-
jego Syna, aby ten spalił się dla nas i 
uratował świat. Każdego dnia pracujecie 
na rzecz Królestwa Bożego. Modlicie się 
za mnie i jesteście wpisani w moją co-
dzienną modlitwę. Razem tworzymy 

Mistyczne Ciało Chrystusa – podkreślił 
hierarcha. 
 
Biskup przywołał słowa papieża Fran-
ciszka do konsekrowanych i postawił im 
podobne jak Ojciec święty pytania, wy-
rastające z Ewangelii (por. Łk 2,22-40). 
Symeon przyszedł do świątyni poruszo-
ny przez Ducha, a co dziś porusza oso-
by konsekrowane, czy codziennie Go 
przyzywają, czy wypełniają swoje powo-
łanie, czy je rozeznają? 
 

 
 
– Czy widzę Jezusa, który żyje we mnie, 
napełnia mnie, karmi swoim Ciałem? 
Czy widzę Go w drugim człowieku, we 
współbracie, współsiostrze, w cierpią-
cych, w potrzebujących? Czy nie za-
trzymuję się nad troską o to, że spadają 
powołania i że przyszłość wygląda kiep-
sko, zamiast oddać tego wszystkiego 
Chrystusowi? – pytał siostry i braci za-
konnych. 
 
Kaznodzieja zastanawiał się też, co 
osoby zakonne trzymają w swoich rę-

kach, czy „jak dziecko przytulają się do 
Jezusa”, czy wybierają Go codziennie, 
czy wędrują za Dobrym Pasterzem, 
który się o nich troszczy i czy gdy się Go 
trzymają, widzą nad sobą otwarte niebo, 
wieczność, do której dążą? Zaznaczył 
również, że trzymana tego dnia w dło-
niach świeca, to jakby trzymanie Chry-
stusa, który się dla nich spala. 
 
W czasie Eucharystii przedstawiciele 
zgromadzeń zakonnych uroczyście 
odnowili śluby zakonne. Ponadto, zgod-
nie z tradycją, odbył się obrzęd pobłogo-
sławienia świec gromnicznych i proce-
sja. 
 
Na zakończenie Mszy św. ks. Marcin 
Kowalewski CMF, proboszcz parafii pw. 
św. Maksymiliana Kolbego w Płocku 
przyznał, że zakonnicy doświadczyli już 
tego, że życie zakonne, konsekrowane, 
nie jest obojętne biskupowi płockiemu. 
Przyznał, że osoby konsekrowane są w 
jakimś sensie podobne do świec: jedne 
są dłuższe, drugie krótsze, jedne palą 
się lepiej, inne gorzej, jednak wszystkie 
starają się to robić dla Chrystusa. Obie-
cał dalszą modlitwę osób konsekrowa-
nych za Pasterza Kościoła płockiego, a 
także szeroko otwarte dla niego drzwi 
domów zakonnych. 
 
Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli do 
Opactwa Pobenedyktyńskiego na aga-
pę.                 Za: www.diecezjaplocka.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________



31 stycznia - 06 lutego 2023          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              05/2023 (728)  

______________________________________________________________________________________________ 
 

 14 

PRZEMYŚL, STRACHOCINA I LEŻAJSK MIEJSCAMI SPOTKANIA 
OSÓB KONSEKROWANYCH W DIECEZJI PRZEMYSKIEJ 

 
W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 2023 r., przypadał 
kolejny Dzień Życia Konsekrowanego. W archidiecezji przemy-
skiej centralne uroczystości pod przewodnictwem biskupów z 
udziałem sióstr, braci i kapłanów zakonnych odbyły się w 
Przemyślu, Strachocinie i Leżajsku.  
 
– Modlimy się dziś w intencji wszystkich tych wszystkich, którzy 
są osobami konsekrowanymi. Tworzymy dziś piękną mozaikę 
sióstr zakonnych, braci zakonnych, pustelnika, a także wdów i 
dziewic konsekrowanych oraz członków instytutów życia kon-
sekrowanego – mówił abp Adam Szal, metropolita przemyski, 
który przewodniczył Eucharystii w kościele OO. Karmelitów w 
Przemyślu. 
 
Homilię podczas Mszy świętej wygłosił o. Krzysztof Górski, 
karmelita, przeor przemyskiego klasztoru  oo. Karmelitów. 
Zwrócił w niej uwagę, że życie osób konsekrowanych wpisuje 
się w Ewangelię o ofiarowaniu Jezusa w świątyni. – Jesteśmy 
tutaj, aby odnowić swoją wierność Panu, odnowić swoją kon-
sekrację, odnowić swoje śluby i zobowiązania. Mówiąc języ-
kiem dzisiejszego święta, odnowić swoje ofiarowanie się – to 
znaczy swoje wydanie się Kościołowi. Nie ma miłości do idei 
czy abstrakcji jest do miłości do konkretnych osób, Kościołem 
są konkretne osoby. Naszą drogą jest wydanie się tym ludziom, 
którzy stoją na naszej drodze do Niego, albo tym ludziom, 
którym my staniemy na drodze, aby ich poprowadzić – mówił o. 
Krzysztof Górski. Powołując się na słowa papieża Benedykta 
XVI, o. Górski wskazywał, że zadaniem konsekrowanych jest 
głoszenie Boga i dawanie nadziei światu. – Naszym zadaniem 
jest przynosić Bogu, tych którzy sami tutaj nie mogą przyjść, bo 
już po latach zgubili sens i zgubili drogę, przestali łaknąć, albo 
zastąpili go różnymi suplementami – zauważył. 
 
W Dzień Życia Konsekrowanego co roku odnawiane są także 
przyrzeczenia zakonne, w których osoby konsekrowane po-
twierdzają swoją gotowość do codziennego ofiarowania siebie 
Bogu i Kościołowi. – Po to są te momenty, jak ten moment, 
który będziemy przeżywać za chwilę, kiedy przed Kościołem 
przemyskim odnowimy swoje śluby, swoje przyrzeczenia, swo-
je wydanie, kiedy zapragniemy, aby Pan Bóg na nowo przyjął 
od nas tę ofiarę i żeby przyjął ją jako ofiarę całopalną, aby 
wszystko co dla siebie zatrzymuje Jemu oddać. Wydaje się w 
wolności, bez oczekiwania i bez odpłaty. Bez zasługiwania w 
całkowitym darze z siebie. Dlatego nasze oddanie podpisywali-
śmy na ołtarzu, to znaczy, że miarą tego oddania jest krzyż – 
wskazywał zakonnik. 
 
* * 
Drugim miejscem uroczystej celebracji Dnia Życia Konsekro-
wanego była Strachocina, konkretnie sanktuarium św. Andrzeja 
Boboli, patrona trwającego roku duszpasterskiego w archidie-
cezji przemyskiej. Tam Eucharystii przewodniczył bp Stanisław 
Jamrozek. W homilii biskup życzył osobom życia konsekrowa-
nego takie poczucia, że Pan Bóg zawsze czuwa nad ich powo-
łaniem i pracą na rzecz wspólnoty Kościoła. – Dzisiaj jesteśmy 
zaproszeni do Pana, żeby całkowicie do Niego należeć. Po-
zwolić się Panu oczyszczać, pozwolić żeby On zawładnął świą-
tynią naszego serca – zaznaczył kaznodzieja dodając, że to 
bardzo często jest rezygnacją z własnego „ja”. – Ale po to z 
tego rezygnujemy, by pokazać światu, że miłość do Jezusa, ta 
wyłączność przez bezżenność nie pozbawia nas człowieczeń-
stwa, a jeszcze bardziej ubogaca. Jesteśmy jeszcze bardziej 
zjednoczeni z Chrystusem. A im więcej jest w nas Chrystusa 
tym bardziej jesteśmy w pełni ludźmi – przekonywał i zachęcał 

hierarcha. Zdaniem biskupa Jamrozka to jest właśnie powoła-
niem osób życia konsekrowanego, aby tak się upodobnić do 
Chrystusa, by móc powiedzieć za św. Pawłem „już nie ja żyję, 
ale żyje we mnie Chrystus”. – To jest zadanie osób konsekro-
wanych. Żeby mogli o nas mówić, że w tej siostrze, w tym ka-
płanie, czy bracie zakonnym zobaczyłem Jezusa – powiedział 
kaznodzieja podkreślając, że śluby zakonne zawsze są umoc-
nieniem na tej drodze życia z Bogiem. 
 
– Nie bójcie się tych wyzwań codziennych. Niech wam zawsze 
pomaga świadomość, że Pan staje przy was. Podejmujcie te 
wysiłki i bądźcie wierni do samego końca. Niech Pan Bóg was 
prowadzi, umacnia i wam wszystkim błogosławi – zakończył 
homilię bp Jamrozek. 
 

 
 
* * 
 
Trzecim miejscem uroczystej celebracji Dnia Życia Konsekro-
wanego było sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, 
gdzie pracę duszpasterską podejmują OO. Bernardyni. 
Tam Eucharystii przewodniczył bp Krzysztof Chudzio. 
 
W homilii hierarcha wyjaśniał wyjątkowość misji osoby konse-
krowanej. – Polega ona na ukazaniu światu cnotliwego życia: 
wiary, nadziei, miłości. Wspaniały przykład daje nam Maryja. 
To, co dokonuje się w Niej dokonuje się przez Jej wiarę. Głę-
boko wierzy w Boga, jest otwarta na Jego wolę, wolna od 
wszelkiej kalkulacji i jest dyspozycyjna, by przyjąć każde zada-
nie. Jednocześnie jest pełna nadziei – zauważył bp Chudzio, 
Przypomniał także, że być chrześcijaninem to mieć w sobie 
nadzieję. – Dzisiejszy świat bardzo potrzebuje nadziei i chodzi 
o to, żeby światu dawać nie ludzką, ale Boską nadzieję. Tę 
nadzieję przynosi nam Chrystus!. Dlatego osoba konsekrowa-
na ofiarowując siebie przez drogę rad ewangelicznych podej-
muje ofiarę, trud, cierpienie i krzyż, ale to nadzieja daje siły, 
aby wznieść się ponad przeciwności. 
 
Bp Chudzio dodał, że nadzieja pomaga w osobistej drodze 
uświęcania. – Pozwala odkrywać nowe drogi tego uświęcania. 
Pozwala wychodzić z lenistwa i stagnacji. W ten sposób taka 
osoba staje się dla świata czytelnym znakiem odnajdywania 
sensu życia z Bogiem i w Bogu. To jest właśnie ta wyjątkowa 
misja osoby konsekrowanej dzisiaj – powiedział hierarcha. 
 
* * 
Dzień Życia Konsekrowanego w archidiecezji przemyskiej 
odbywał się w trzech ośrodkach, ale wszyscy uczestnicy cen-
tralnych obchodów tego święta brali udział w konferencji asce-
tycznej, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz wspólnej 
agapie, który była okazją do zacieśniania więzi braterskich i 
siostrzanych pomiędzy zgromadzeniami, ale także umacniania 
się w codziennych trudach realizacji własnego powołania w 
zgodzie z radami ewangelicznymi.       Za: www.przemyska.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________
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RZESZÓW: MARYJA UCZY, ŻE WIERNOŚĆ 
BOGU TO WYPEŁNIANIE JEGO PRAWA  

 
„Nasza wdzięczność jest szczególna 
wobec osób konsekrowanych za ich 
czytelne świadectwo wiary i za to, że 
żyjąc wiarą na co dzień ukazują chrystu-
sowy styl życia” – mówił biskup Jan 
Wątroba podczas Mszy św. w katedrze 
rzeszowskiej w święto Ofiarowania Pań-
skiego. W Eucharystii, z okazji swojego 
święta patronalnego, uczestniczyły oso-
by konsekrowane posługujące w diecezji 
rzeszowskiej. 
 
Mszy św. w katedrze rzeszowskiej prze-
wodniczył bp Jan Wątroba, który modlił 
się w intencji osób konsekrowanych, 
przeżywających w święto Ofiarowania 
Pańskiego (02.02.) swoje święto patro-
nalne. Eucharystię koncelebrował ks. 
Stanisław Kamiński, wikariusz biskupi 
ds. zakonnych, a także 9 kapłanów. 
 
Na początku Mszy św. ks. Stanisław 
Kamiński powitał zebranych i wprowadził 
w przeżywaną liturgię. Następnie odbył 
się obrzęd błogosławieństwa świec i 
procesja z dolnego kościoła do głównej 
części katedry rzeszowskiej 
 
Homilię wygłosił bp Jan Wątroba, który 
w pierwszej części, odnosząc się do 
przeżywanego święta, nawiązał do po-
stawy Matki Najświętszej i św. Józefa. 
„Maryja uczy nas, że wierność Bogu 

oznacza wypełnianie prawa Bożego. 
Ona wypełniła wszystko bez wyjątku. 
Choć sama nie potrzebowała oczysz-
czenia, pozostała jednak posłuszna 
prawu. Skromna, prosta, uboga kobieta, 
poddana Bogu.  
 

 
 
W postawie Maryi i Józefa można do-
strzec piękną lekcję dla rodziców i wy-
chowawców. Rodzice powinni przedsta-
wiać, czyli zawierzać swo-je dzieci Panu 
Bogu. To jest gest wdzię-czności wobec 
Stwórcy, a także znak wielkiej pokory 
wobec niełatwej misji rodzicielskiej i 
wychowawczej. Pełny rozwój człowieka 
dokonuje się dzięki Bożej łasce, a rodzi-
ce powinni się czuć narzędziem Bożej 
łaski, dlatego powinni często błogosławić 
swoje dzieci, modlić się za nie i z nimi 
oraz wciąż na nowo zawierzać je Panu 
Bogu” – mówił bp Wątroba. 
 
Biskup Rzeszowski odnosząc się 
do obchodzonego Dnia życia konsekro-
wanego powiedział: „Trzy elementy 
wspólnoty: słowo, wierność i otwarcie 

na Ducha Świętego stanowią istotę życia 
każdej osoby konsekrowanej. Rozważać 
słowo Boże, trwać wiernie na modlitwie 
i być otwartym na to, co Duch Święty 
chce nam powiedzieć, to wypełnić powo-
łanie do życia konsekrowanego, a jed-
nocześnie wyznać wiarę w Kościół 
Chrystusowy. Nasza wdzięczność jest 
szczególna wobec osób konsekrowa-
nych za ich czytelne świadectwo wiary 
i za to, że żyjąc wiarą na co dzień uka-
zują chrystusowy styl życia. Towarzyszą 
nam przez swoją pełną zatroskania 
miłosierną obecność, ale także przez 
milczącą obecność przepełnioną modli-
twą w intencjach Kościoła, świata, 
a także poszczególnych osób i wspól-
not”. 
 
Po homilii osoby konsekrowane zgro-
madzone w katedrze odnowiły swoje 
przyrzeczenia. Na zakończenie liturgii s. 
Agata Jakieła CSFN, referentka diece-
zjalna ds. życia konsekrowanego, po-
dziękowała bp. Janowi Wątrobie za 
przewodniczenie liturgii i modlitwę 
w intencji osób życia konsekrowanego. 
 
W Eucharystii w rzeszowskiej katedrze 
uczestniczyło prawie 100 osób życia 
konsekrowanego, a pośród nich ojcowie 
i bracia zakonni, siostry zakonne, wdowy 
i dziewice konsekrowane oraz członko-
wie instytutów świeckich. (jn) 

Za: www.diecezja.rzeszow.pl 

 
 

 
 

 
 

Refleksja tygodnia 
 
 

 

KOCHAĆ, WIELBIĆ I SŁUŻYĆ 
Homilia Abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP, na Dzień Życia Konsekrowanego 

 
W życiu konsekrowanym trzeba czuwać przede wszystkim 
nad tym, aby życie cnotami – wiarą nadzieją i miłością – 
wzmocnionymi przez śluby, było sprawą najważniejszą, 
stanowiącą zasadniczą oś życia, a więc sprawą, której 
poświęca się największą uwagę – mówił do osób zakon-
nych w święto Ofiarowania Pańskiego abp Stanisław Gą-
decki. Przewodniczący Episkopatu Polski wraz z poznań-
skimi biskupami pomocniczymi uczestniczył w obchodach 
Światowego Dnia Życia Konsekrowanego w katedrze w 
Poznaniu. 
 

HOMILIA ABP. STANISŁAWA GĄDECKIEGO 
 
Święto Ofiarowania Pańskiego stało się – zgodnie z decyzją 
św. Jana Pawła II – Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. 
Jest to dzień wdzięczności Bogu za osoby konsekrowane, 
żyjące tak w formach życia wspólnotowego (zakony i zgroma-

dzenia, stowarzyszenia życia apostolskiego, instytuty świec-
kie), jak i w formach życia indywidualnego (dziewice konsekro-
wane, wdowy konsekrowane, pustelnicy). 
 
W naszej diecezji żyje 35 zgromadzeń żeńskich (z 83 placów-
kami) oraz 21 zgromadzeń męskich (z 40 placówkami). 
Z okazji tego szczególnego święta osób konsekrowanych pra-
gnę rozważyć razem z wami dwa tematy; najpierw ewangelijną 
scenę ofiarowania Pańskiego a następnie kwestię codziennej 
wierności życia konsekrowanych. 
 
OFIAROWANIE I OCZYSZCZENIE (Łk 2,22–40) 
 
Pierwsza sprawa to scena ofiarowania Pana Jezusa w świątyni 
jerozolimskiej. W tej scenie dochodzą do głosu dwa różne 
rytuały nakazane przez Prawo Mojżesza a mianowicie ofiaro-
wanie Jezusa oraz oczyszczenie Maryi. Trzydziestego pierw-



31 stycznia - 06 lutego 2023          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              05/2023 (728)  

______________________________________________________________________________________________ 
 

 16 

szego dnia po urodzeniu Prawo Mojżesza nakazywało ofiaro-
wać w świątyni pierworodnych chłopców a – w dniu czterdzie-
stym – obowiązywało oczyszczenie matek. 
 
Rytuał ofiarowanie ofiarowania  Pana Jezusa nawiązywał do 
dawnej sceny ocaleniu pierworodnych chłopców żydowskich 
podczas plagi egipskiej: „Gdy faraon wzbraniał się nas uwolnić, 
Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, zarówno 
pierworodne z ludzi, jak i z bydła, dlatego ofiaruję dla Pana 
męskie pierwociny łona matki i wykupuję pierworodnego mego 
syna” (Wj 13,14-15). W zamian za ocalenie swego życia, pier-
worodni byli zobowiązani do służby kapłańskiej. Jednakże – po 
wyjściu z Egiptu – odkąd na  pustyni służba kapłańska została 
powierzona pokoleniu Lewiego (Targum Onqelosa do Wj 25,5) 
– inni pierworodni chłopcy – pochodzący z innych pokoleń – 
mogli zostać uwolnieni od służby kapłańskiej. 
 
Uwolnienie takie dokonywało się w Bramie Nikanora (czyli 
„Pięknej”), która prowadziła z dziedzińca niewiast na dziedzi-
niec kapłanów. Sama ceremonia była krótka, ale bardzo wy-
mowna. Ojciec kładł dziecko na tacy i podawał go kapłanowi. 
Ten zadawał ojcu retoryczne pytanie: czy pragniesz zostawić 
swego syna na służbę w świątyni, czy też chcesz go wykupić? 
Ceremonia przewidywała odpowiedź ojca: „Chcę go wykupić”. 
Na te słowa kapłan powtarzał trzykrotnie: „Twój syn został 
wykupiony”. Ewangelista nic nie wspomina o cenie wykupu 
(pięciu syklach). 
  
Opis Łukaszowy zdają się jednak zakładać, że Jezus nie został 
przyniesiony do świątyni w celu wykupienia Go od służby ka-
płańskiej, ale że właśnie został konsekrowany na służbę Panu. 
Taki sens temu wydarzeniu zdają się nadawać późniejsze 
słowa dwunastoletniego Jezusa skierowane do Jego rodziców: 
„Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do 
mego Ojca?” (Łk 2,49). Podobny sens zakłada List do Hebraj-
czyków: „Przeto przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru 
nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za 
grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę – w 
zwoju księgi napisano o Mnie – abym spełniał wolę Twoją, 
Boże” (Hbr 10,5-7). A zatem scena ofiarowania Jezusa w świą-
tyni ukazuje chwilę, w której Jezus został „przedstawiony” 
[παραστησαι] Panu i – w oficjalny sposób  – swoją duchową 
służbę Bogu. Rozpoczął ją od całkowitego oddania swego 
życia w ręce Boga. 
 
Gdy idzie o oczyszczenia Maryi to Księga Kapłańska nakazy-
wała kobiecie po urodzeniu dziecka powstrzymywanie się – 
przez trzydzieści trzy dni – od rzeczy świętych. „Nie będzie 
dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, 
dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia” (Kpł 12,1-4). Idzie 
tutaj o nieczystość rytualną, w którym czasie kobieta nie mogła 
brać udziału w zgromadzeniu liturgicznym. Nie ma to natomiast 
nic wspólnego z nieczystością moralną; nie szło tutaj o brud 
duszy. Maryja nie miała żadnego grzechu i dlatego – 
w stosunku do Niej – nie możemy mówić o jakiejkolwiek nie-
czystości moralnej. Jednakże nieczystość rytualna dotyczyła 
także Jej, ponieważ ona również podlegała Prawu Mojżesza. 
Po ukończeniu więc przewidzianego czasu rodzice winni przy-
nieść kapłanowi do świątyni jednorocznego baranka na ofiarę 
całopalną oraz młodego gołębia lub synogarlicę na ofiarę prze-
błagalną. „Jeżeli zaś ona jest zbyt uboga, aby przynieść baran-
ka, to przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, 
jednego na ofiarę całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną. 
W ten sposób kapłan dokona przebłagania za nią, i będzie 
oczyszczona” (Kpł 12,6-8). 
 
Warto zauważyć, że w przypadku tych dwóch aktów – wyku-
pienia Syna i oczyszczanie Matki – niekoniecznie trzeba było 

udawać się do świątyni, ale Maryja i Józef chcieli tego dokonać 
– zgodnie z Prawem – właśnie w świątyni jerozolimskiej (Łk 
1,32.35). Przy okazji swego oczyszczenia Maryja przedstawia 
Bogu Jego Syna, a jednocześnie – z ust Symeona i Anny – 
dowiedziała się o Jego przyszłości. 
 
„A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to czło-
wiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch 
Święty spoczywał na nim”. Była tam również prorokini 
([προφητις]) Anna, która „nie rozstawała się ze świątynią, słu-
żąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą”. Duch Święty 
był głównym aktorem tej sceny. Symeon udał się do świątyni 
„za natchnieniem Ducha”. To Duch święty sprawił, że serce 
Symeona płonęło pragnieniem spotkania Boga; to On sprawił, 
że jego oczy były zdolne do rozpoznania Mesjasza, nawet jeśli 
pojawi się On tylko jako małe i ubogie niemowlę. Duch Święty 
sprawił, że Symeon był w stanie dostrzec obecność Boga i 
Jego działanie w małości i kruchości. 
 
Anna z kolei była prorokinią, czyli kobietą obdarzoną szczegól-
ną intuicją i wyczuleniem na Ducha świętego. Jako prorokini 
spędzała w świątyni wiele czasu, modląc się i poszcząc. Sta-
nowiła wzór starości przepełnionej radością, wdzięcznością i 
pokojem. Łukasz przedstawił ją jako „ubogą Pana”. Jako oso-
bę, która  miała zwyczaj koncentrowania się na tym, co naj-
ważniejsze; co wyostrza wzrok serca i pozwala rozpoznać w 
Jezusie Zbawiciela świata. Tych dwoje starców doczekało się 
w świątyni przyjścia Mesjasza. 
 

 
 
ŻYCIE KONSEKROWANE 
 
Drugi temat to samo życie konsekrowane. Podobnie jak Maryja 
– w najwyższym stopniu konsekrowana – przyniosła w swoich 
ramionach do świątyni Jezusa, który przybył, aby rozproszyć 
ciemności świata miłością Boga, tak również osoby życia kon-
sekrowanego wniosły do katedry zapalone świece. Wniosły 
światło wskazujące na to, że życie konsekrowane jest symbo-
licznie odbiciem światła Chrystusa. 
 
Papież Franciszek wiąże ten znak z podążaniem osób konse-
krowanych „za natchnieniem Ducha Świętego” i przywołuje to, 
co w duchowości nazywa się „poruszeniami duchowymi”. Są 
nimi poruszenia duszy, które pochodzą od Ducha Świętego. 
Dlatego osoby konsekrowane winny najpierw pytać same sie-
bie: przez kogo daję się poruszać: przez Ducha Świętego czy 
przez ducha tego świata? Jest to pytanie, z którym wszyscy 
musimy się zmierzyć. Podczas gdy Duch Święty prowadzi nas 
do rozpoznania Boga w małości i kruchości niemowlęcia, to my 
czasami myślimy o życiu konsekrowanym w kategoriach suk-
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cesów, tymczasem Duch Święty wymaga od nas tylko tego, 
abyśmy pielęgnowali naszą codzienną wierność. 
 
Jakże piękna w tym świetle jest owa codzienna wierność Sy-
meona i Anny, którzy każdego dnia udawali się do świątyni, 
modlili się choć wydawało się, że nic szczególnego się nie 
dzieje. Czekali całe życie, nie zniechęcili się i nie narzekali, 
pozostając wiernymi każdego dnia (por. Papież Franciszek, 
Homilia podczas Mszy św. w święto Ofiarowania Pańskiego, 
2.02.2022). 
 
Ojciec Święty odniósł się przy tym do waszego podwójnego 
powołania. Pierwsze powołanie – „według Prawa” – domaga 
się, aby Józef i Maryja udali się do świątyni, aby wykonać to, co 
nakazuje Prawo. Idą, aby odpowiedzieć na wezwanie Boga. 
Drugim jest powołanie „według Ducha Świętego”. Wszyscy 
jesteśmy powołani do posłuszeństwa wobec Ducha, który do-
konuje rzeczy nowych. „Prawo i Duch idą w parze, ręka w rękę” 
– mówił Papież. 
 
Różne formy życia konsekrowanego mają różne sposoby chro-
nienia i karmienia swego życia wiary oraz mają różne misje i 
różne zadania do wykonania, ale nie te zadania są najważniej-
sze. Ważniejsze od misji danego instytutu jest samo życie 
konsekrowane. Misja – instytutu czy danej osoby w instytucie – 
może się zmienić w trakcie życia, ale samo życie konsekrowa-
ne ciągle pozostaje. 
 
W wielu zgromadzeniach zakonnych w latach posoborowych 
dokonano błędnego przestawienia, a mianowicie na pierwszym 
miejscu postawiono misję. W niektórych amerykańskich żeń-
skich zgromadzeniach zakonnych zaczęto kłaść główny akcent 
na formację zawodową, by siostry mogły kompetentnie uczyć w 
szkołach czy też pracować w służbie zdrowia, natomiast for-
mację duchową oraz teologiczną, która niesie i wzmacnia życie 
duchowe ograniczono do minimum lub wprost pominięto. Skut-
kiem tego zgromadzenia te dzisiaj wymierają. Można przecież 
być lekarzem czy nauczycielką bez bycia zakonnicą, a więc, po 
co wstępować do zgromadzenia, jeśli misja jest sprawą naj-
ważniejszą? W życiu konsekrowanym trzeba czuwać przede 
wszystkim nad tym, aby życie cnotami (wiarą nadzieją i miło-
ścią) – wzmocnionymi przez śluby – było sprawą najważniej-
szą, stanowiącą zasadniczą oś życia, a więc sprawą, której 
poświęca się największą uwagę. 
 
Skutkiem zaniedbań w formacji, u jednych deficyt wiary przeja-
wia się w przesadnym akcentowaniu życia intelektualnego. 
Wiara jest wtedy traktowana jako przeżycie emocjonalne dla 
maluczkich, podczas gdy człowiek wykształcony, delektujący 
się własnymi osiągnięciami intelektualnymi preferuje towarzy-
stwo intelektualistów a nie prostych wiernych. Taki człowiek 
karmi swoje myślenie przede wszystkim uczoną strawą, formu-
łowaną i rozwijaną całkowicie poza wiarą i niekiedy przesiewa 
prawdy wiary przez sito kryteriów pochodzących spoza wiary. 
Pogłębianie takiej wiedzy nie integruje życia intelektualnego 
wokół tajemnic wiary, ale coraz bardziej od wiary oddala. 
 
U innych ten sam deficyt może się przejawiać w narcystycznym 
egocentryzmie, w szukaniu sposobów realizacji siebie oraz 
zapewnieniu sobie zadowolenia z życia. A gdy  to samozado-
wolenie będzie niewystarczające, wówczas pojawia się szuka-
nie psychologii, psychoterapii, czy też sportów mających za-
pewnić dobre samopoczucie. W takim podejściu zapomina się 
o tym, że szczęście przychodzi wtedy, gdy się ma coraz więcej 
problemów coraz wyższego rzędu i gdy się te problemu podej-
muje z wiarą. Koncentracja na sobie, na własnym samopoczu-

ciu, na swoich pomysłach nie może dać ostatecznego błogo-
sławieństwa a z czasem nudzi siebie i innych. 
 
U jeszcze innych deficyt życia wiarą przejawia się w ucieczce w 
ideologiczne manipulacje, w imię jakiś doczesnych celów. Naj-
częściej u ludzi wykształconych jest to ucieczka w politykę. 
Wtedy wiara jest ciągle mieszana a nawet utożsamiania z 
określonym stanowiskiem politycznym, skutkiem czego ludzie 
się kłócą, obrażają na siebie, i z czasem odkrywają, że to nie 
miłość Chrystusowa ich zgromadziła, a jedynie podobne poglą-
dy na sprawy doczesne. 
 
Jeszcze inni – którzy nie mają szerszych zainteresowań nau-
kowych ani poglądów politycznych – gdy nie rozwijają w sobie 
życia wiary, uciekają w pustą, fasadową religijność. W życiu 
zakonnym traktują wtedy odziedziczone praktyki religijne jako 
niezmienny bagaż, który należy mechanicznie i bezdusznie 
wypełniać. Przejawy życia wspólnotowego oraz dochodzenie 
do decyzji we wspólnocie traktuje się jako działanie pozorowa-
ne, a właściwe zainteresowania i więzi ludzkie są gdzieś in-
dziej. Takie mechaniczne, bezduszne życie zakonne może 
trwać latami. Jedni znajdują w tym jakąś zadowalającą dla 
siebie pozycję, inni zaś degenerują się psychicznie, trwając w 
ludzkiej niedojrzałości. W takim przypadku wiara nie jest już 
czynnikiem rozwijającym myślenie, poszerzającym horyzonty i 
pobudzającym do większej ofiarności i ludzkiej dojrzałości. 
Wiara nie mobilizuje ludzkich sił dla dobra Kościoła, lecz ga-
śnie, przykryta męczącą religijnością i pustym życiem zakon-
nym. 
 
Najważniejsza zatem jest dbałość o jakość życia wiarą, nadzie-
ją i miłością. Jest to sprawa ważniejsza niż dbałość o cnoty 
moralne. Błędnym jest rozumowanie, że najpierw trzeba zwal-
czyć w sobie nieład moralny, a dopiero później będzie można 
pomarzyć o jakieś więzi z Bogiem. O więzi z Bogiem trzeba 
zadbać od razu, nawet gdy w psychice i w postępowaniu jawią 
się ciągle niedobre skłonności i zdarzają bolesne upadki. Jedy-
nie poprzez otwarcie się na Boga przez żywą wiarę, wierzący 
grzesznik znajdzie boską a nieludzką moc, która z czasem mu 
pomoże wygrzebać się z grzechu (por. O. Wojciech Giertych 
OP, Wiara w życiu konsekrowanym). 
 
W minionym roku potwierdzeniem tego była beatyfikacja 10 
sióstr męczenniczek elżbietańskich – s. M. Jahn Paschalis i 
dziewięciu Towarzyszek. Dla dzisiejszej kultury powierzchow-
ności ich świadectwo wiary staje się wezwaniem, aby nie za-
trzymywać się na tym, co zewnętrzne i przemijające. Siostry – 
pozostając wiernie przy powierzonych ich opiece osobach oraz 
broniąc swojej godności – przyjęły krzyż cierpienia i wzgardy, 
stając się dla sióstr zakonnych i braci wzorem odkrywania 
prawdziwej Miłości. Oddając życie Chrystusowi i za Chrystusa, 
stały się wzorem miłości wiernej aż do końca. 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
A teraz pomódlmy się: 
Przenajświętsza Trójco, błogosławiona i błogosławiąca, prosi-
my Cię za wszystkie osoby konsekrowane, napełnij ich serca 
głęboką pewnością, że zostały wybrane, aby kochać, wielbić i 
służyć. Pozwól im zaznać Twojej przyjaźni. Napełnij Twoją 
radością i pociechą. Pomagaj im przezwyciężać chwile trudno-
ści i podnosić się po upadkach. Uczyń je odblaskiem Twojego 
boskiego piękna. Daj im odwagę podejmowania wyzwań na-
szych czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci i człowie-
czeństwa naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. 

Za: www.episkopat.pl 
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Wiadomości z Polski i ze świata 
 
 

 

 

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO W NAZARECIE 
 

 
 
Święto Ofiarowania Pańskiego a jedno-
cześnie  27 Światowy Dzień Życia Kon-
sekrowanego dane nam było przeżywać 
w tym roku podczas celebracji Mszy 
świętej w kościele dolnym Bazyliki Zwia-
stowania Pańskiego w Nazarecie. Ob-
rzędowi pobłogosławienia świec, wspól-
nej procesji i Eucharystii sprawowanej 
przy Grocie Zwiastowania przez licznie 
zgromadzonych kapłanów, przewodni-
czył Mons. Rafic Nahra, biskup pomoc-
niczy Łacińskiego Patriarchatu Jerozoli-
my i wikariusz Patriarchy dla Izraela. W 
słowie wstępnym, ksiądz biskup wyraził 
wdzięczność do zgromadzonych osób 
konsekrowanych za ich obecność i po-
sługę w Ziemi Świętej. Podkreślił także, 
jak ważna jest wspólna modlitwa i dzięk-
czynienie za osoby, które swoje życie 
całkowicie oddały Bogu przez różnorakie 
formy konsekracji. Nawiązując do miej-
sca, w którym się zgromadziliśmy po-
wiedział: Pięknie jest być właśnie tutaj – 
przy Grocie Matki Bożej; pięknie jest 
wspominać Maryję, która TUTAJ powie-
działa – TAK. I to słowo oddaje całą 
prawdę o konsekracji. TUTAJ, pierwsza 
Konsekrowana uczy, co to znaczy mó-
wić TAK. 
 
W homilii, skierowanej zarówno do osób 
konsekrowanych jak i parafian, kazno-
dzieja w trzech punktach odniósł się do 
postaci z Ewangelii, które uczą nas co 
znaczy: oddać życie Bogu. Wpierw zau-
ważył Annę, która przybywała nieustan-

nie w świątyni, która służyła Bogu modli-
twą i postem. – Ta postawa ma nas 
uczyć życia w obecności Bożej podczas 
zwyczajnych codziennych czynności; 
post ma nas oderwać od siebie samych, 
aby zdobyć pełną wolność wewnętrzną –
 powiedział bp Nahra. Drugi wzór, ksiądz 
biskup wskazał w Symeonie, na którym 
‘spoczywał Duch Święty’: – Bo nie ma 
konsekracji bez Ducha Świętego, to On 
uświęca i konsekruje. Duch Święty to 
Miłość, więc On nas uzdalnia do miłości i 
służenia innym. Jeśli nie zatrzymany się 
na sobie, możemy wychodzić do innych, 
kochać innych. Trzeci bohater, na któ-
rym kaznodzieja skupił uwagę, to św. 
Józef, – którego przykład życia, ma 
uczyć nas posłuszeństwa w pełnieniu 
woli Bożej wszędzie tam gdzie Bóg nas 
posyła. Nawet jeśli to posłanie nie jest 
dla nas łatwe – podkreślił. Na koniec bp 
Nahra zaprosił osoby konsekrowane do 
ponownego oddania się Bogu, na wzór 
Maryi, która Jemu wszystko zawierzyła. 
 
Po homilii miało miejsce odnowienie 
ślubów. Każda osoba konsekrowana 
pragnąca ponowić swoje oddanie Bogu, 
uczyniła to z zapalonym, specjalnie 
przygotowanym dla niej lampionem, 
odczytując w znanym dla siebie języku 
tekst formuły ślubów. Zanim jednak to 
nastąpiło, główny celebrans zwrócił się z 
prośbą do wszystkich obecnych, aby w 
tym momencie byli świadomymi świad-
kami ponownego oddania się Bogu osób 

konsekrowanych, podziękowali za dar 
powołania i aby modlili się o wierność 
dla nich. Podkreślił tym samym szcze-
gólny wymiar świadectwa życia, apostol-
skiego trudu, potrzeby otwartości, ak-
ceptacji i dyspozycyjności do współpracy 
na niełatwym polu ewangelizacyjnym 
przy tak bogatej różnorodności religii, 
kultur, narodowości i języków.  
 
Na Eucharystii zgromadziły się osoby 
życia konsekrowanego nie tylko z Naza-
retu, ale z niemalże całej Galilei. Siostry 
i bracia zakonni oraz członkowie Instytu-
tów Świeckich i nowych wspólnot chary-
zmatycznych przybyli z Hajfy, Kafarna-
um, Tabghi, Magdali. Po Mszy świętej 
odbyła się okolicznościowa agapa. 
Przedłużeniem świętowania, była wspól-
na wieczorna adoracja przy Grocie 
Zwiastowania z animacją liturgiczną 
wspólnoty Shalom. 
 
W Nazarecie obecnie posługuje dzie-
więciu Polaków: cztery siostry zakonne 
(trzy ze Zgromadzenia Sióstr Najświęt-
szej Rodziny z Nazaretu – nazaretanki; 
jedna ze Zgromadzenia Sióstr Boskiego 
Zbawiciela – salwatorianka), trzech braci 
zakonnych z Zakonu Szpitalnego Św. 
Jana Bożego – bonifratrzy, jeden ojciec 
z Zakonu Braci Mniejszych – franciszka-
nin oraz jeden kapłan z Towarzystwa 
Świętego Franciszka Salezego – sale-
zjanin. Według danych statystycznych z 
2021 roku w Ziemi Świętej posługuje 
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ponad 500 zakonników, ponad 900 
sióstr zakonnych oraz około 300 osób 
należących do różnych Instytutów Życia 
Konsekrowanego i nowych wspólnot 

kościelnych. Stosunkowo nową formą 
życia poświęconego Bogu w diecezji są 
osoby żyjące według Ordo Virginum. 

Obecnie jest sześć dziewic konsekrowa-
nych i dwie na etapie przygotowawczym. 
 Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________
 

WE LWOWIE DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
POŚWIĘCONY BŁ. BERNARDYNIE JABŁOŃSKIEJ 
 
W Dniu Życia Konsekrowanego – 2 lutego i w 125. rocznicę 
rozpoczęcia posługi zakonnej przez bł. Bernardynę Jabłońską 
jej duchowe uczennice, albertynki Hieronima, Radosława i 
Dorotea odnowiły śluby zakonne w kościele św. Jana Pawła II 
we Lwowie. Symbolicznie, gdy odmawiały one modlitwę wyra-
żającą oddanie się na służbę Bogu w najuboższych, stała przy 
nich romska mama z kilkudniowym synem Grigorijem. Pocho-
dzi ona z nieustannie niszczonego przez Rosjan miasta 
Bachmut w Donbasie i od pewnego czasu mieszka w parafial-
nym Domu św. Jana Pawła II. 
 
Albertynki budują we Lwowie dom dla bezdomnych kobiet. 
Posługują w caritasowej kuchni dla ubogich, szukają ich na 
ulicach miasta, odwiedzają ich w domach. Od początku wojny 
pomagają licznym uchodźcom. Gdy tysiącami przybywali oni 
na dworzec, siostry rozdawały im jedzenie i pomagały w znale-
zieniu schronienia. W parafii św. Jana Pawła II mieszkają 
uchodźcy, dlatego ten kościół stał się miejscem odnowienia 
ślubów. Siostra Hieronima przedstawiła historię obecności 
swego Zgromadzenia we Lwowie, sięgającą 1892 roku oraz 
charyzmat i misję ich powołania. 

 
 
Błogosławiona Bernardyna Maria Jabłońska (1878-1940) po-
znała św. Brata Alberta i braci albertynów w 1896 i była za-
chwycona ich posługą ubogim. Mimo początkowych oporów i 
sprzeciwów rodziny, a nawet proboszcza jej parafii, który wi-
dział ją w roli katechetki, wstąpiła do niedawno powstałego 
zgromadzenia albertynek i w 1897 przywdziała ich habit. W rok 
później rozpoczęła posługę w domu prowadzonym przez sio-
stry w Krakowie. Od 1902 aż do śmierci była przełożoną gene-
ralną zgromadzenia, przyczyniając się bardzo do jego rozwoju. 
Wielki wpływ na jej duchowość i życie zakonne wywarło po-
znanie w 1896 założyciela zgromadzenia i stały kontakt z nim 
do jego śmierci 25 grudnia 1916. Stała się później jedną z 
głównych spadkobierczyń jego idei i misji. Błogosławioną ogło-
sił ją (wraZ z Marią Karłowską) 6 czerwca 1997 w Zakopanem 
św. Jan Paweł II.                                                              Za: KAI   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KAPITUŁA GENERALNA 
FRANCISZKANEK RYCERSTWA 

NIEPOKALANEJ 
 
Siostry Franciszkanki Rycerstwa Niepo-
kalanej wybrały nowy Zarząd Generalny. 
Wybory odbyły się podczas Kapituły 
Generalnej w Konagai (diec. Nagasaki) 
w święto Ofiarowania Pańskiego, 2 
lutego 2023 r. Przełożoną Generalną w 
Zgromadzeniu została Japonka, s. dr 
Luca Maria Ritsuko Oka. 

 
 
Do Rady Generalnej weszły również 
dwie Polki: s. Dorota Maria Drozdow-
ska, jako wiceprzełożona generalna, 
oraz s. Celina Maria Skibicka. Ponadto 

w Radzie znalazła się także Korean-
ka, s. Honorabilia Maria Park Eun Hee. 
 
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek 
Rycerstwa Niepokalanej powstało w 
Japonii w 1950 r. Założył je polski fran-
ciszkanin, o. Mieczysław Maria Miroch-
na, który wyjechał do Kraju Kwitną-
cej Wiśni wraz ze św. Maksymilianem 
Kolbe. Obecnie siostry pracują w czte-
rech krajach: Japonii, Polsce, Korei 
Południowej i Wietnamie.  

Za: www.siostrymi.pl 
  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KAPITUŁA PROWINCJALNA REDEMPTORYSTÓW 
ZAKOŃCZYŁA OBRADY W ROWACH 

 
W dniach od 26 do 31 stycznia 2023 r. w ośrodku wypoczyn-
kowo-rekolekcyjnym redemptorystów w Rowach obradowała 
XVIII Kapituła Prowincjalna Prowincji Warszawskiej Redempto-
rystów zgromadzona na sesji sprawozdawczo-wyborczej połą-
czonej z pracami nad projektem planu apostolskiego na naj-
bliższe czterolecie. Wzięło w niej udział 41 współbraci, którzy 
reprezentowali redemptorystów pracujących zarówno w Polsce, 
jak i w krajach Europy Zachodniej i Środkowej, za wschodnią 
granicą Polski oraz w Ameryce Północnej i Południowej. 
 
W czasie obrad urząd przełożonego Prowincji Warszawskiej 
objął o. Dariusz Paszyński, który został wybrany wcześniej w 

powszechnym głosowaniu. Podziękował on dotychczasowemu 
przełożonemu o. Januszowi Sokowi za przewodniczenie Pro-
wincji przez ostatnie 12 lat. Kapituła dokonała wyboru nowych 
radnych, którzy razem z przełożonym Prowincji tworzą jej za-
rząd. Zostali nimi: o. Mariusz Mazurkiewicz – wikariusz przeło-
żonego Prowincji, o. Sylwester Cabała – radny zwyczajny, o. 
Łukasz Drożak i o. Sylwester Pactwa – radni nadzwyczajni. 
 
Swoje przesłanie do uczestników Kapituły oraz całej Prowincji 
skierował w formie wideo przełożony generalny, o. Rogério 
Gomes. Podziękował za pomoc Ukrainie, przypomniał o klu-
czowych da kształtowania „misjonarzy nadziei”: tożsamości, 
misji, życie konsekrowanym, formacji i zarządzaniu. Przypo-
mniał nam dobre rady Założyciela, św. Alfonsa Liguori, na 
trudne czasy: a) nie lękać się czasów, w których żyjemy; b) nie 
oddalać się nigdy od Boga; c) być wiernym swojemu sumieniu; 
d) odczytywać znaki czasu; e) nie zapominać o ubogich.  



31 stycznia - 06 lutego 2023          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              05/2023 (728)  

______________________________________________________________________________________________ 
 

 20 

 
 
Uczestnicy Kapituły dokonali oceny sprawozdań prowincjała i 
ekonoma Prowincji oraz z działalności odpowiednich sekreta-
riatów i instytucji Prowincji. Nie zabrakło prezentacji życia i 
pracy naszych współbraci poza granicami Polski oraz wspól-
nych doświadczeń w ramach Obszaru Współpracy Jednostek 
Słowiańskich i Konferencji Redemptorystów Europy. Wiele 

czasu Kapituła poświęciła pracom nad projektem planu apo-
stolskiego, który wkrótce wejdzie w życie i zostanie osobno 
przedstawiony. 
 
Obrady podsumował przełożony Prowincji, przypominając, że 
jesteśmy dla ewangelizacji, która nie jest nawet najważniej-
szym, ale jest jedynym zadaniem Kościoła, a więc i Zgroma-
dzenia. Wszystko inne temu ma służyć. Świeccy w tym dziele 
nie są współpracownikami, ale współodpowiedzialnymi za 
misję. 
 
Zakończył słowami św. Alfonsa, że „życie nie jest nam dane dla 
odpoczynku, ale po to, by zasługiwać na życie wieczne”, za-
chęcając wszystkich do wspólnych wysiłków w byciu „misjona-
rzami nadziei” i pójścia za Odkupicielem. 
 
W Kapitule wzięli udział także goście: o. Johannes Römelt – 
koordynator Konferencji Redemptorystów Europy, o. Wołody-
myr Borejko – przełożony Prowincji Lwowskiej, o. Jozef Mihok 
– przełożony Prowincji Bratysława-Praga i o. Miroslav Bujdoš – 
przełożony Wiceprowincji Michalowce. o. Mariusz Mazurkie-
wicz CSsR                                               Za: www.redemptor.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SIOSTRA DOLORES ZOK: KRYZYS 
POWOŁAŃ PRZYNAGLA NAS  

DO ŚWIADCZENIA ŻYCIEM 
 
Kryzys powołań przynagla nas, aby 
ewangelizować i świadczyć o Jezusie. 
Wiele osób chce żyć bliżej Boga, dlatego 
szuka prawdziwych świadków Chrystu-
sa. Sami chcą takimi być – mówi Family 
News Service przewodnicząca Konfe-
rencji Wyższych Przełożonych Żeńskich 
Zgromadzeń Zakonnych s. Dolores Zok 
SSpS. Obecnie w Polsce pracuje 16 400 
sióstr zakonnych w 105 zgromadze-
niach. 2 lutego w Kościele katolickim 
obchodzony jest Światowy Dzień Życia 
Konsekrowanego. 
 
Co przyciąga młode kobiety do wstąpie-
nia do zakonu? Przede wszystkim po-
trzeba spotkania Boga. „W tej chwili w 
mojej wspólnocie, w Zgromadzeniu 
Misyjnym Służebnic Ducha Świętego, 
mamy dwie młode postulantki. Jedna 
jest prawniczką, ma 30 lat. Druga zaś 
jest po stosunkach międzynarodowych. 
Chcą żyć bliżej Boga, chcą o Nim 

świadczyć, chcą wyjechać na misje do 
najbiedniejszych krajów świata” – pod-
kreśliła s. Zok. „Dzisiejszy młody czło-
wiek szuka prawdziwych świadków 
Chrystusa i sam chce takim być” – doda-
ła. 
 

 
 
Obecnie, oprócz ponad 16 tys. sióstr 
zakonnych, w Polsce żyje ok. 11 tys. 
zakonników. Brak powołań to wyzwanie, 
z którym Kościół będzie mierzyć się 
jeszcze przez wiele lat. Mimo to, kryzys 
powołaniowy w Polsce i w innych kra-
jach, jak podkreśla s. Zok, „zachęca nas 
do większej ewangelizacji”. „Ten kryzys 
przynagla nas, ale jest dla nas zapro-
szeniem: niezależnie od wieku musimy 

czuć się młode, aby ewangelizować, by 
świadczyć o Jezusie” – podkreśliła 
przewodnicząca Konferencji Wyższych 
Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń 
Zakonnych. 
 
W Polsce żyje ok. 30 tys. osób konse-
krowanych. Oprócz sióstr, braci i ojców 
zakonnych do tego grona zaliczani są 
członkowie Instytutów Świeckich oraz 
osoby, które wybrały indywidualną formę 
życia konsekrowanego, prowadząc 
normalne życie, pracując w różnych 
środowiskach i w różnych zawodach. 
Jak podają kościelne statystyki, można 
zauważyć pozytywny trend dotyczący 
indywidualnych form życia konsekrowa-
nego. W Polsce taki styl życia wybrało 
już niemal 800 osób. 
 
Dzień Życia Konsekrowanego ustanowił 
w 1997 roku św. Jan Paweł II. Obcho-
dzony jest 2 lutego, w święto Ofiarowa-
nia Pańskiego. Tego dnia w świątyniach 
jest także przeprowadzania zbiórka na 
potrzeby zakonów klauzurowych. 

Family News Service 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Odeszli do Pana 

 
 

ŚP. KS. ANTONI SZWAIKOWSKI CM (1955-2023) 
 

 

4 lutego 2023 r. o godz. 12.00 mszą 
świętą pogrzebową, której przewodni-
czył bp Robert Chrząszcz, parafia pw. 
Matki Bożej Objawiającej Cudowny 
Medalik w Zakopanem-Olczy pożegnała 
ks. Jana Szwaikowskiego CM, długolet-
niego duszpasterza sanktuarium. W 
pogrzebie udział wzięli licznie zebrani 
parafianie, księża diecezjalni oraz księża 
misjonarze z ks. Wizytatorem Pawłem 
Holcem CM, siostry zakonne, a także 
władze samorządowe. 

W homilii ks. Kryspin Banko CM tak 
mówił o śp. ks. Janie: „Duszpasterz – 
nie znam piękniejszego określenia ka-
płana przez wiernych. Zmarł duszpa-
sterz naszej parafii, który z oddaniem 
służył nam przez wiele lat. Czasami 
mogą to być słowa na wyrost, ale tak nie 
jest w przypadku księdza Jana. Był 
pasterzem, który z oddaniem służył 
olczańskim parafianom, bo was rozu-
miał, bo był stąd. Przyszedł do was i 
was pokochał. Znając jego charakter, 
gdyby te słowa słyszał, to by się zżymał, 

że za wielkie, że na wyrost, niepotrzeb-
ne. Ale ja mówię to z przekonaniem, bo 
obserwowałem, co mówił i jak czynił, 
kiedy tylko miałem sposobność być tutaj. 
Tak! Był jednym z was! I dobrze, że u 
was pozostanie”. 
 
Ks. Jan Szwaikowski CM został pocho-
wany na olczańskim cmentarzu w gro-
bowcu księży misjonarzy. W Zakopa-
nem-Olczy posługiwał przez 28 lat.   

Za: www.misjonarze.pl

ŚP. BR. PIOTR KACPER UTNICKI ZSBJ (1982-20223) 
 
Br. Piotr Kacper Utnicki urodził się 6 
stycznia 1982 r. w Goleniowie k. Szcze-
cina. Ukończył szkołę podstawową, a 
następnie Zasadniczą Szkołę Zawodo-
wą o profilu piekarza. W młodości od-
czuwając powołanie zakonne, po ukoń-
czeniu 18-go roku życia, w dniu 6 maja 

2000 r. napisał prośbę o przyjęcie do 
Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego, 
W swej prośbie pisze, cyt. „pragnę całe 
swoje życie poświęcić Bogu, modlitwie 
oraz Kościołowi świętemu”. Po krótkim 
pobycie w naszej Rodzinie Zakonnej na 
własną prośbę opuścił tymczasowo 

Zgromadzenie, celem pilnego podjęcia 
leczenia się u ortopedy, by potem jesz-
cze lepiej móc służyć w Zgromadzeniu. 
Dnia 7 czerwca 2002 r. ponownie napi-
sał prośbę o przyjęcie do Zgromadzenia. 
Po wstępnej formacji jaką jest postulat, 
w 2002 r. rozpoczął 2-letni okres nowi-
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cjatu, który zakończył złożeniem pierw-
szych ślubów zakonnych w dniu 1 lutego 
2005 r., a po 6 latach dnia 1 lutego 2010 
r. złożył śluby wieczyste. 
 
Już będąc w nowicjacie Brat Piotr dał się 
poznać jako człowiek uczynny, uprzej-
my, skromny, dobry, szczery, o życzli-
wym usposobieniu, zawsze przygotowa-
ny do liturgii. Nigdy nie unikał wspólnoty, 
często można Go było spotkać w kaplicy 
na modlitwie prywatnej., często korzy-
stający z sakramentów świętych. Zaw-
sze punktualny i wprowadzający we 
wspólnotę spokój i pozytywną energię. 
 
Po złożeniu ślubów wieczystych Brat 
Piotr ukończył kurs prawa jazdy i od 
tego czasu jako kierowca bardzo ofiarnie 
służył naszemu Zgromadzeniu, szcze-
gólnie w czasie Jego pobytu w Domu 
Generalnym w Puszczykowie. W czasie 
swoich ślubów czasowych przez kilka lat 
pracował jako zakrystianin w Katedrze 
Warszawskiej. 
 
Dnia 11 lutego 2010 r. został wysłany do 
pracy furtiańskiej w Domu Arcybiskupa 
Poznańskiego, a rok później został mia-
nowany przełożonym domu poznańskie-
go na okres 3 lat. 
 
W listopadzie 2014 r. Brat Piotr został 
przeniesiony z Poznania do Domu Ge-
neralnego w Puszczykowie, gdzie pełnił 
funkcję Przełożonego Domowego. Do-
datkowo ówczesny Przełożony General-
ny mianował Brata Piotra w 2015 r. 
Mistrzem Nowicjatu a w 2017 r. doszła 

Jemu jeszcze funkcja Referenta Powo-
łaniowego Zgromadzenia. 
 

 
 
Z tych wszystkich funkcji, mimo nawału 
obowiązków, Brat Piotr wywiązywał się 
bardzo dobrze i gorliwie, również, jeśli 
chodzi o przygotowywanie nabożeństw i 
prowadzenie śpiewu w czasie Mszy 
świętej oraz wszelkich modlitw zakon-
nych. Swoje obowiązki zawsze wykony-
wał bardzo odpowiedzialnie i sumiennie. 
Będąc w Domu Generalnym bardzo 
gorliwie dbał o wielu braci chorych i 
cierpiących, którym zawsze zapewniał 
jak najlepszą opiekę medyczną w szpita-
lu w Puszczykowie i w Poznaniu, a także 
na miejscu – w naszym Domu General-
nym. 
 
Na wiosnę 2021 r. stan zdrowia Brata 
Piotra zaczął się pogarszać, zdiagnozo-
wano u Niego złośliwy nowotwór szpiku 
kości. Od tego czasu nasze Zgroma-

dzenie bardzo zajęło się naszym chorym 
Współbratem. Miał zapewnioną opiekę 
duchową wszystkich Współbraci w po-
staci codziennej modlitwy. Podjęto le-
czenie w klinice onkologicznej zarówno 
w Poznaniu, jak i w Warszawie, naświe-
tlania, radioterapię, chemioterapię, itd. 
Niestety pojawiły się przerzuty choroby, 
a stan zdrowia Brata Piotra w ostatnim 
czasie bardzo szybko się pogarszał.  
 
Potrzebował już nieustannej opieki, 
którą zapewniali Jemu Bracia w Pusz-
czykowie, szczególnie Brat Ekonom 
Generalny Andrzej Paliwoda, za co 
jesteśmy Jemu bardzo wdzięczni i po-
stulant Bartosz. Przez cały czas choro-
by, Brat Piotr miał zapewnioną dobrą 
opiekę medyczną i duchową. Do końca 
świadom swego stanu zdrowia zacho-
wywał pokój w swoim sercu i zasiewał 
go w osobach, które odwiedzały Jego na 
łożu boleści. 
  
Pomimo ogromnych starań wielu osób o 
powrót do zdrowia Brat Piotr zmarł w 
godzinach wieczornych w dniu 31 stycz-
nia 2023 r. w przeddzień swojej 18tej 
rocznicy ślubów zakonnych. 
 
Mszy świętej pogrzebowej przewodni-
czył dnia 4 lutego 2023 r. o godz.13.00 
w Kaplicy Domu Generalnego w Pusz-
czykowie Ks. Arcybiskup Stanisław 
Gądecki, po czym trumna z ciałem 
zmarłego Brata Piotra spoczęła w gro-
bowcu Braci Serca Jezusowego na 
cmentarzu parafialnym w Puszczykowie. 
„Wieczny odpoczynek racz mu dać 
Panie…”                         Za: www.zsbj.pl 

 
  

 
 

 


