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PRYMAS POLSKI: POTRZEBUJE WAS CHRYSTUS! POTRZEBUJE KOŚCIÓŁ! 
 

 
 
„Nawet jeśli doświadczamy znużenia czy zwątpienia, jeszcze 
raz zaufajmy drodze Chrystusa, zaufajmy Jego wezwaniu” – 
mówił abp Wojciech Polak do osób konsekrowanych modlą-
cych się 2 lutego w katedrze gnieźnieńskiej. Tego dnia Kościół 
obchodzi Święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia Konse-
krowanego, w którym siostry, ojcowie i bracia zakonni odna-
wiają swoje śluby i przyrzeczenia zakonne. Oto treść jego 
homilii: 
 
Drodzy Bracia w Chrystusowym Kapłaństwie, 
Osoby Życia Konsekrowanego, 
Umiłowani Siostry i Bracia, 
 
Choć przed chwilą usłyszeliśmy, że rodzice przynieśli Jezusa 
do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu, to jednak w tak 
różnych wyobrażeniach tej Łukaszowej sceny, na przeróżnych 
obrazach widzimy, że to właśnie Maryja niesie na swych rę-
kach do świątyni Jezusa. Mamy więc przed oczami umysłu 
obraz Matki – jak zauważył kiedyś w święto Ofiarowania Pań-
skiego papież Franciszek – obraz Maryi, idącej z Dzieciątkiem 
Jezus na ręku. Wnosi Go do świątyni, wprowadza w lud, niesie 
Go na spotkanie ze swoim ludem. Tak jak kiedyś niosła Go już 
pod swym sercem do domu swej krewnej Elżbiety, tak teraz 
niesie Jezusa, aby Go przedstawić w świątyni. Matka przynosi 
więc nam swojego Syna, czy to jak wtedy, jeszcze ukrytego w 
Jej dziewiczym łonie, czy to jak dziś, w święto Ofiarowania 
Pańskiego, już niesionego przez Nią na ręku. Maryja przycho-
dzi do nas ze swym Synem. Myślę, że te słowa zabrzmią dziś 

w naszych uszach i w naszych sercach jeszcze nowym dźwię-
kiem. Przeżywamy przecież w naszej archidiecezji nawiedze-
nie Maryi w znaku Jej cudownego, Jasnogórskiego Wizerunku. 
I widzimy, że nie przychodzi do nas sama. Na Jasnogórskiej 
Ikonie widzimy Matkę z Jezusem na ręku. Ale ta Jasnogórska 
Ikona ukazuje nam, że trzymając na swych rękach Jezusa, 
Czarna Madonna swą matczyną dłonią sama już wskazuje 
nam na Niego. Matka Boża idzie, ale – jak zauważa wspo-
mniany już przez nas papież Franciszek – to Syn idzie przed 
Nią. Ona Go niesie, ale to On Ją prowadzi tą drogą Boga, 
przychodzącego do nas, abyśmy my mogli iść do Niego. Ona 
niesie Go na spotkanie ze swym ludem – jak głosi nam ten 
dzień Ofiarowania Pańskiego – ale w świątyni to Jezus wy-
chodzi nam na spotkanie, a my idziemy na spotkanie               
z Nim. Jesteśmy zaproszeni, by jak kiedyś Symeon i Anna,     
o których przed chwilą usłyszeliśmy, a po nich tak wielu na-
szych sióstr i braci, wyjść Mu naprzeciw. Jesteśmy więc za-
proszeni, by Go spotkać. Jesteśmy wezwani, by przyjść do 
Niego. I możemy w tym właśnie widzieć – jak wskazywał nam 
kiedyś papież Franciszek – początek życia konsekrowanego. 
Osoby konsekrowane – tłumaczył papież – są powołane prze-
de wszystkim, by były mężczyznami i kobietami spotkania. 
Powołanie, w rzeczy samej nie opiera się na naszym planie 
„wymyślonym przy biurku”, ale na łasce Pana, która do nas 
dociera poprzez spotkanie zmieniające życie. Człowiek spoty-
kając naprawdę Jezusa, nie może pozostać takim, jakim był 
wcześniej. On jest nowością, która wszystko czyni nowe. Oso-
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ba, która przeżywa to spotkanie staje się świadkiem i umożli-
wia spotkanie innym. 
 
Drodzy Siostry i Bracia! Drodzy Konsekrowani! Drodzy Męż-
czyźni i Kobiety spotkania!  
 
Cieszę się dziś tutaj w naszej katedrze waszą obecnością. 
Cieszę się z tego spotkania z wami. Ale cieszę się i bardzo 
wam wszystkim dziękuję, że przez swe powołanie do życia 
radami ewangelicznymi i przez swoje życie i swoją posługę, 
wy jesteście w naszym Świętowojciechowym Koście-
le świadkami spotkania. Dziękuję więc za świadectwo waszej 
wiary i miłości do Jezusa, ale także za świadectwo wiary          
i miłości do naszych sióstr i braci. Podstawową regułą życia 
zakonnego – jak przypomniał kiedyś na spotkaniu z osobami 
konsekrowanymi papież Franciszek – jest przecież naślado-
wanie Chrystusa zaproponowane przez Ewangelię (…) Ewan-
gelia nieustannie nam przypomina, abyśmy w centrum nasze-
go życia i misji stawiali Chrystusa. To prowadzi nas do „pierw-
szej miłości”. A kochać Chrystusa – mówił dalej papież –
 znaczy kochać Kościół, Jego ciało. Życie konsekrowane rodzi 
się w Kościele, wzrasta z Kościołem i przynosi owoce jako 
Kościół. To w Kościele, jak uczy nas święty Augustyn, odkry-
wamy pełnego Chrystusa. I choć z różnych powodów jest to 
również trudna miłość, miłość naprawdę wymagająca, to jed-
nak jakże ważna i istotna. Miłość wrażliwa na tych najsłab-
szych i najmniejszych, na wykluczonych i pogardzanych przez 
innych, na ludzi chorych i niepełnosprawnych, na biednych       
i opuszczonych, na szukających wciąż bezpiecznego miejsca   
i bezdomnych, którym – jak wiem i widzę – z troską i konkretną 
pomocą codziennie służycie. Miłość, z jaką – jak pięknie napi-
sały w swym liście do naszych parafii Siostry Karmelitanki –
 otulacie nas waszą modlitwą, a nasze radości i zmagania o 
wierność Jezusowi, nasze łzy i trudności, niesiecie przed Jego 
oblicze, aby skarb głębokiej wiary, pomimo niesienia go w 
kruchości waszego człowieczeństwa, umacniał się w nas, w 
naszych rodzinach i wspólnotach i promieniował na tych, któ-
rzy są daleko. Miłość do tego Kościoła Chrystusowego, który 
żyje tutaj, pośród synów i córek tej ziemi, która mówi otwarcie 
o tym, co ważne i istotne, ale też i o tym, co nas trapi i boli, co 
w konsekwencji domaga się nawrócenia i naszej przemiany, 
co jest i zostało wypowiedziane z szacunkiem i troską również 
w czasie spotkań synodalnych. Miłość dnia powszedniego, 
wciąż otwarta na to, by razem nosić brzemiona i te na kate-
chezie, i te w ewangelizacji. Miłość zdolna budować wspólnotę 
i dać o niej świadectwo poprzez bycie – jak to trafnie nazwał 
papież Franciszek – swoistymi tkaczami braterskiej wspólno-
ty, idąc nie w pojedynkę i osobno, ale razem, nie zatrzymując 
się i nie cofając przed przeszkodami i nieporozumieniami sta-
wianymi przez innych.  
 

Komunia jest bowiem prawdziwym skarbem zgromadzeń za-
konnych, ponieważ pozostają one wtedy otwarte na spotkanie, 
na dialog i wzajemną pomoc, dając o niej świadectwo i cierpli-
wie jej ucząc 
 
Moi Drodzy!  
 
Niosąc na swych rękach Jezusa, Maryja wchodzi w progi jero-
zolimskiej świątyni. Przyniesienie Jezusa do Jerozolimy, aby 
Go przedstawić Panu, stało się dla Symeona i Anny okazją do 
spotkania z Nim. I tu także – jak zauważa papież Franciszek –
 podobnie jak w przypadku Maryi, również starzec Symeon 
bierze Dziecko na ręce, ale w rzeczywistości to Dziecko ujmu-
je go i prowadzi. Biorący w swe objęcia Jezusa i niosący Go, 
są przez Niego samego prowadzeni. Jaką mamy wizję życia 
konsekrowanego – zapytał kiedyś osoby konsekrowane papież 
Franciszek. A jaką dziś my, Siostry i Bracia, mamy wizję życia 
konsekrowanego? W tym świecie, który – mówiąc znów za 
papieżem Franciszkiem – wciąż przeżywa nie tyle jakąś kolej-
ną epokę ciągłych zmian, ale wprost zmianę epoki, wydawać 
się może, że i życie konsekrowane powoli będzie odchodzić w 
przeszłość. U niektórych rodzi się poczucie straty tego, co 
było, co z takich czy innych powodów wciąż się kurczy, co 
odchodzi w niepamięć. Taka perspektywa wielu napawa lę-
kiem i rodzi nawet pewną pokusę wycofywania się. Mówiłem to 
już wiele razy – zauważy papież Franciszek – dzisiaj pokusa 
cofania się, dla bezpieczeństwa, ze strachu, dla zachowania 
wiary, dla zachowania charyzmatu założyciela (…) To pokusa 
(…) Poprzez siły, które zawodzą, Duch Święty zaprasza nas 
do odnowy naszego życia i naszych wspólnot. To jest droga 
życia i nadziei. To nie my mamy brać Jezusa w swe ręce, ale 
dać Mu się wziąć w Jego dłonie i zaufać Mu, że On będzie nas 
prowadził. Wtedy jak Symeon zdolni będziemy błogosławić 
Boga nie tylko za to, co już uczynił, ale co czynić będzie nadal 
z nami. Trzeba tylko, aby i nasze ramiona trzymały Jezu-
sa. Trzeba, abyśmy wszyscy właśnie Jego się uchwycili. Trze-
ba, byśmy i my dziś naprawdę wzięli Go w objęcia. Nie za-
właszczając Go i nie czyniąc z Niego wygodnej wymówki, ale 
dając Mu się prowadzić. Otwórzmy nasze ramiona na Chry-
stusa i na nasze siostry i braci. Nawet jeśli doświadczamy 
znużenia czy zwątpienia, jeszcze raz zaufajmy Jego drodze, 
zaufajmy Jego wezwaniu, Jego zaproszeniu i odnówmy naszą 
konsekrację. Niech te słowa, które za chwilę, Kochani Siostry    
i Bracia, wypowiecie staną się dla was źródłem nowej mocy     
i siły. Potrzebuje was Chrystus! Potrzebuje Chrystusowy Ko-
ściół! Potrzebuje nasza Świętowojciechowa Wspólnota! Gdyby 
was zabrakło, gdyby zabrakło tego znaku – powtórzę za Vita 
consecrata – należałoby się obawiać, że miłość ożywiająca 
Kościół ostygnie, że zbawczy paradoks Ewangelii straci swą 
ostrość, że sól wiary zwietrzeje w świecie ulegającym tak 
szybko sekularyzmowi.                       Za: www.prymaspolski.pl  

 
 
 

Relacje z obchodów Dnia Życia Konsekrowanego – cz. II 
 
 

 
 

 

ABP GALBAS DO KONSEKROWANYCH: BACZMY, JAKIEGO TYPU MILCZENIE PANUJE W NASZYCH WSPÓLNOTACH 
 

Baczmy na to, jakiego typu milczenie 
panuje w naszych wspólnotach ‒ mówił 
do osób konsekrowanych abp Adrian 
Galbas. Arcybiskup koadiutor z okazji 
Dnia Życia Konsekrowanego sprawował 
o poranku Mszę św. w kaplicy katowic-
kiego klasztoru sióstr karmelitanek. 
 

Hierarcha w homilii zwrócił uwagę na 
fragment Ewangelii odczytany tego dnia. 
Scena Ofiarowania Pańskiego to mo-
ment spotkania „Starego Testamentu z 
Nowym, Prawa z Ewangelią, dawnej 
świątyni, tej z kamienia, stojącej w cen-
trum Jerozolimy, ze świątynią nową, 
którą jest sam Chrystus Pan”. 
 

Dziękując siostrom karmelitankom za 
zaproszenie, zaproponował krótką re-
fleksję nad milczeniem jako ważną ce-
chą życia konsekrowanego. Przywołał 
słowa kard. Roberta Saraha, który w 
swej książce „Moc milczenia” napisał, że 
„milczenie słuchania jest uwagą, darem 
z siebie, marką moralnej elegancji”. – 
Oby tak było w naszych zakonnych 
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wspólnotach, a jeszcze bardziej w na-
szych zakonnych sercach. Oby były 
duchowo i wewnętrznie eleganckie. Oby 
była w nas postawa milczenia, po to, by 
– jak Maryja – przyjąć Słowo i by Słowu 
powiedzieć „fiat” – mówił. 
 
Przypomniał, że milczenie nierozerwal-
nie związane jest z umiejętnym używa-
niem słów. Przywołał tu nauczanie Pa-
pieża Franciszka, który wielokrotnie 
przestrzegał przed plotkowaniem. – 
Gdybyśmy te minuty, które przeznacza-
my na prokurowanie niepotrzebnych 
słów, przeznaczyli na modlitwę, byliby-
śmy o tyleż bardziej spokojni i głębocy, 
mądrzy i skuteczni. Bylibyśmy święci – 
zauważył koadiutor. 
 
Abp Galbas zwrócił uwagę, że milczenie 
– jako cecha życia konsekrowanego – 

nie powinno być okazją do przemilcza-
nia trudności. – Jest jednak pewien 
moment, który jest niestety nierzadko 
obecny w naszych wspólnotach zakon-
nych, a wobec którego nie powinniśmy 
nigdy milczeć. Chodzi o sytuacje jakiej-
kolwiek przemocy – powiedział. – Wo-
bec takich i mnóstwa innych sytuacji, w 
których widzisz, że ktoś jest nieszano-
wany, nieuznawany, niszczony, że się z 
kimś nie liczy, nie wolno ci milczeć! Bo 
wtedy jest się współuczestnikiem ewi-
dentnego zła – podkreślał. 
 
Według arcybiskupa, szczególną uwagę 
na rodzaj milczenia wspólnoty powinni 
zwracać uwagę jej przełożeni. – Jeśli 
zaś jesteśmy przełożonymi, to bardzo 
baczmy na to, jakiego typu milczenie 
panuje w naszych wspólnotach? Czy 
jest to milczenie wynikające z przyjęcia i 

otwarcia na Słowo, milczenie modlitwy, 
milczenie Józefa, czy też milczenie 
gniewu, obojętności i złości, milczenie 
pokonanych i zakneblowanych – apelo-
wał. 
Wracając do czwartkowej Liturgii Słowa, 
kaznodzieja przywołał słowa psalmu. 
Cytował, że tylko ten wstąpi na górę 
Pana, który jest człowiekiem „o rękach 
nieskalanych i o czystym sercu, który nie 
skłonił swej duszy ku marnościom i nie 
przysięgał fałszywie”. – Oby to był du-
chowy portret wszystkich osób konse-
krowanych. Obyśmy byli ludźmi o nie-
skalanych rękach, o czystym sercu, nie 
lgnący do marności. Tymi, którzy nie 
mówią nic fałszywie, nie przysięgają 
fałszywie – życzył na koniec.       Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO NA JASNEJ GÓRZE 
 
Jasna Góra to dla wielu osób konsekrowanych miejsce ich 
powołania, dziękczynienia i zawierzenia swej służby Bogu na 
wzór Maryi. W obchodzony dziś Światowy Dzień Życia Konse-
krowanego także tutaj trwa modlitwa pielgrzymów za siostry, 
ojców, braci i świeckich żyjących według rad ewangelicznych. 
 
– Mamy w sercu Kościoła, na jego zapleczu takie osoby, które 
poświęcają swoje życie. Nie zakładają domów, nie robią karie-
ry, żyją w czystości, ubóstwie i pokorze, ale podejmują wiele 
dzieł miłosierdzia i są takimi prostymi osobami, ale z wielkim 
duchowym zapleczem – tak o osobach konsekrowanych mówił 
w rozmowie z @JasnaGóraNews bp Andrzej Przybylski dele-
gat Komisji Episkopatu Polski ds. powołań. 
 
Bp Przybylski zwrócił uwagę, że na Jasnej Górze stale zano-
szone są modlitwy o powołania zakonne. – Modlitwa za 
wszystkie osoby życia konsekrowanego jest bardzo ważna, ale 
potrzebna jest też ludzka troska o wszystkie wspólnoty sióstr 
zakonnych, bo czasami trzeba wyciągnąć do nich po prostu 
pomocną dłoń i wesprzeć materialnie – podkreślił częstochow-
ski biskup pomocniczy. 
 
Życzył, żeby osoby życia konsekrowanego nie miały wątpliwo-
ści, że są potrzebne, czuły się szczęśliwe i budowały dobre i 
trwałe wspólnoty oparte na doświadczeniu Boga i ludzi. 
W Sanktuarium szczególnie dziś trwa także dziękczynienie za 
posługę ojców i braci Paulinów należących do wielkiej zakon-
nej rodziny. 
 
W obchodzone dziś święto osób konsekrowanych wpisuje się 
także jubileusz 25-lecia złożenia ślubów zakonnych br. Bernar-
da Kluczkowskiego, definitora Zakonu Paulinów. Przez 17 lat 
posługiwał w USA w tzw. Amerykańskiej Częstochowie, a 
ostatnie lata na Jasnej Górze. – Jestem wdzięczny Bogu za 
każdy dzień życia zakonnego, bo doświadczam jego przeo-
gromnej miłości, łaski i opieki Bożej i wiem, że warto było te 25 
lat oddać Bogu – podkreślił br. Bernard. Jak wspomina już w 
szkole podstawowej był na Jasnej Górze z pieszą pielgrzymką 
i jak mówi „jakoś Matka Boża swoim wzrokiem mnie złowiła i 
po prostu pozostaje za to dziękować”. – Wiem, że to jest to 
miejsce na którym Pan Bóg chce, żebym był. Wszystkie te 
moje drogi w zakonie prowadziły mnie do tego, gdzie jestem 
teraz – podkreślił paulin. 

– Dla mnie bycie bratem to bycie dobrym jak chleb na wzór św. 
Brata Alberta. Tutaj na Jasnej Górze, przy Matce Bożej uczę 
się pokory i służby pielgrzymom, poprzez drobne gesty – po-
dejście do ludzi z uśmiechem i codzienną modlitwą przed Jej 
Obrazem – powiedział z kolei br. Mariusz Rowicki, paulin. 
 
Jasna Góra to szczególne miejsce powołań. Niemal każdego 
dnia przybywają tutaj siostry zakonne, które dziękują Matce 
Bożej Jasnogórskiej za ten dar. 
 

 
 
S. Karolina, bernardynka z Wielunia, która na co dzień żyje w 
zaciszu zakonnej klauzury realizując swój charyzmat pokuty i 
modlitwy, podkreśliła, że to właśnie na pątniczym szlaku zro-
dziło się jej powołanie. – Pielgrzymowałam z Poznania do 
Częstochowy i pytałam się Boga jaka jest moja droga i to wła-
śnie pielgrzymki pomogły mi odkryć powołanie. To jest wielka 
radość, że mogę przyjechać do Matki Bożej i już jako siostra 
stanąć przed Nią i wyrazić wdzięczność – powiedziała s. Karo-
lina. 
 
Powołanie s. Joanna, pijarka, również wymodliła pielgrzymując 
na Jasną Górę. Szła z Żywca. Jak twierdzi piękniejszego sce-
nariusza nie mogła sobie wymarzyć i wie, że wszystko za-
wdzięcza Maryi. 
 
Z kolei s. Monika, która jest również pijarką opowiadała, że w 
jasnogórskiej Kaplicy zawierzyła się Maryi mówiąc: „Matko 
Boża jeżeli Ty chcesz, to pójdę do zakonu” i tak wstąpiła do 
Instytutu Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych. – Nasza zało-
życielka naznaczyła zgromadzenie maryjnością, każdą modli-
twę kończymy zawierzając się Jej i też to przekazujemy na-
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szym uczniom, żeby trzymali się Matki Bożej – podkreśliła. 
Pamiętam jak przyjeżdżałam tutaj z pielgrzymką maturzystów, 
później były czuwania w Kaplicy Matki Bożej i piesze piel-
grzymki. Zawsze prosiłam Maryję Jasnogórską, aby moje życie 
było wypełnieniem woli Bożej. Podczas jednej z wizyt, to wła-

śnie z placu jasnogórskiego, wykonałam pierwszy telefon do 
sióstr bernardynek z pytaniem o możliwość przyjazdu i już tam 
zostałam – wspominała s. Maria, bernardynka. 

             Za: www.jasnagora.com

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KONSEKROWANI 
NA KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 

 
– Tylko wewnętrznie przemienieni, na-
wróceni, będziemy znakiem dla innych. 
Tylko wtedy wypełnimy nasze powołanie 
– mówił o. Teofil Czarniak OFM podczas 
Mszy św. sprawowanej w bazylice kal-
waryjskiej z okazji Światowego Dnia 
Życia Konsekrowanego. W modlitwie 
wzięli udział przedstawiciele wspólnot 
zakonnych z okolicznych klasztorów. 
 
Uroczysta Msza św. rozpoczęła się od 
procesji ze świecami oraz poświęcenia 
gromnic. Na początku Eucharystii 
wszystkich zebranych w bazylice przywi-
tał o. Gracjan Kubica OFM, kustosz 
sanktuarium. 
 
W czasie liturgii ojciec Prowincjał wygło-
sił homilię. Przywołując słowa papieża 

Benedykta XVI, zwrócił uwagę, że Jezu-
sa w świątyni rozpoznali tylko Symeon i 
Anna, którzy prowadzili życie nastawio-
ne na Boga, kontemplacyjne, poświęco-
ne modlitwie i rozmyślaniu Słowa Boże-
go. 
 

 
 
– Mamy być tymi, którzy rozpoznają 
obecność Pana Boga. Po to się modli-
my, po to mieszkamy za klauzurą, nosi-
my habity, aby umieć rozpoznać w świe-
cie Boga i pokazać Go innym – powie-
dział ojciec Teofil. 

W dalszych słowach przypominał, że 
osoby zakonne poprzez poświęcenie 
Bogu są znakiem dla świata. Mówił, że 
życie zakonne musi „budzić zdziwienie i 
rodzić pytania”. Kapłan zachęcał osoby 
zakonne, by robiły wszystko, aby poka-
zywać innym Boga przez ciągłe nawra-
canie się, modlitwę i pracę nas sobą.  
 
– Nasza przemiana musi zaczynać się w 
sercu, we wnętrzu, a dopiero potem 
promieniować na zewnątrz – stwierdził. 
 
Na zakończenie Prowincjał podziękował 
wszystkim zakonnikom i siostrom za-
konnym za codzienną pracę, zmagania i 
chęć stawania się coraz lepszymi. 
 
Przed Mszą świętą odbyła się adoracja 
żłóbka przy szopce, którą poprowadziła 
Franciszkańska Młodzież Oazowa oraz 
chór kalwaryjskiej bazyliki. o. Tarsycjusz 
Bukowski OFM.      Za: www.kalwaria.eu 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

BP TADEUSZ BRONAKOWSKI PRZEWODNICZYŁ 
MODLITWIE KONSEKROWANYCH W ŁOMŻY 

 

W ramach święta Dnia Życia Konsekrowanego  w Łomży miały 
miejsce centralne uroczystości diecezjalne. Spotkania osób 
konsekrowanych odbyły się w Domu Wspólnoty Kapłańskiej i 
Katedrze łomżyńskiej. 
 
O ofierze mówił Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej, 
Tadeusz Bronakowski, który przewodniczył Mszy świętej: -Pan 
Jezus powołuje niektóre osoby, aby poszły Jego śladami w 
sposób bardziej radykalny, niż pozostali wierni. W ten sposób 
znają się one znakiem Chrystusa, który jest miłością, pokojem, 
przebaczeniem i radością. Przez ustawiczną modlitwę, milcze-
nie, odłączenie od świata i gorliwą pokutę ukazują Chrytusa 

modlącego się w samotności i z Nim noszą w swoich sercach 
nasze troski i cierpienia.    Za: www.radionadziela.pl    
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

BP ARKADIUSZ OKROJ: JESTEŚCIE 
PIĘKNĄ TWARZĄ KOŚCIOŁA 

 
W Święto Ofiarowania Pańskiego w 
bazylice katedralnej w Pelplinie  zgro-
madziły się osoby konsekrowane z całej 
diecezji pelplińskiej. W homilii biskup 
pomocniczy Arkadiusz Okroj powiedział: 
„Jesteście piękną twarzą Kościoła”. Po 
procesji ze świecami wewnątrz świątyni 
rozpoczęła się Msza św. koncelebrowa-
na przez kilkudziesięciu duchownych 
pod przewodnictwem biskupa Arkadiu-
sza Okroja.  

 
 

W homilii główny celebrans nawiązał do 
obrazu Narodzenia Pańskiego w ołtarzu 
mariackim pelplińskiej katedry. Zauwa-
żył, że „ci, którzy są blisko Jezusa są 
rozświetleni a ich twarze pięknieją”. 
 
Uzasadniając doroczne spotkanie osób 
konsekrowanych kaznodzieja akcento-
wał: „Jesteśmy tutaj, gdyż my kochamy 
Kościół i musimy mówić o pięknie Ko-
ścioła, który jest święty, gdyż ożywia Go 
Chrystus i Duch Święty swoją miłością”. 
W tym Kościele „my grzesznicy dążymy 
do świętości”, kontynuował. 
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Przypominając misję Kościoła realizo-
waną przez osoby konsekrowane, bp 
Okroj podkreśl, że „dla Kościoła ważny 
jest każdy człowiek”. „Piękna jest ta 
twarz Kościoła, gdzie człowiek pozwala 
Kościołowi dobrowolnie się formować”, 
mówił biskup pomocniczy. Zwracając się 

uczestników liturgii kaznodzieja stwier-
dził: „Jesteście piękną twarzą Kościoła, 
bo osoby konsekrowane to Kościół, 
który jest piękną twarzą Kościoła”. Uza-
sadniając to stwierdzenie duchowny 
przypomniał liczne dzieła duchowe i 
materialne podejmowane przez zakony i 

zgromadzenia w służbie człowiekowi. Po 
homilii osoby konsekrowane odnowiły 
swoje przyrzeczenia podejmowane 
podczas ślubów i konsekracji. Spotkanie 
zakończył wspólny obiad. 

 Za: www.radioglos.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

BP MAREK SOLARCZYK: JESTEŚCIE JAK ANIOŁOWIE, 
KTÓRZY MAJĄ PROWADZIĆ INNYCH  
 
Diecezjalne obchody Światowego Dnia Życia Konsekrowanego 
odbyły się w klasztorze i kościele ojców bernardynów pw. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Radomiu. 
 
Na uroczystości zaprosił o. Juniper Ostrowski OFM, diecezjal-
ny referent ds. życia konsekrowanego. Obchody Światowego 
Dnia Życia Konsekrowanego rozpoczęła adoracja Najświęt-
szego Sakramentu i modlitwa uwielbienia słowami Psalmów z 
godziny mniejszej południowej. - Pragniemy dziękować dobre-
mu Bogu za dar i łaskę powołania kapłańskiego i zakonnego, 
powołania do życia konsekrowanego. Pragniemy w tej naszej 
modlitwie uwielbienia dziękować za każde powołanie do na-
szych wspólnot zakonnych. Pragniemy prosić o dary Ducha 
Świętego, aby pokonać różnego rodzaju trudności, na jakie 
napotykamy w naszym życiu konsekrowanym. Stajemy prosić 
o żar Ducha Świętego, aby rozpalał nasze serca w oddaniu się 
jedynie Tobie. Pragniemy też prosić cię Panie Jezu Chryste o 
dobre i liczne powołania do naszych wspólnot zakonnych, aby 
nie zabrakło tych, którzy niosą Twoje orędzie, Dobrą Nowinę w 
różnych zakątkach naszej diecezji, na różnych stanowiskach 
naszego posługiwania - mówił o. Juniper. 

 
 
Po adoracji rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył i 
homilię wygłosił bp Marek Solarczyk. Przed Eucharystią, zanim 
ordynariusz poświęcił zapalone gromnice, powiedział: - Spo-
tkaliśmy się, aby przeżywać w uroczysty sposób już po raz 27. 
w Kościele powszechnym Dzień Życia Konsekrowanego. Cie-
szę się z waszej obecności kochane osoby życia konsekrowa-
nego. Dziękujemy za waszą obecność, za waszą posługę, za 
dary, które płyną z bogactwa waszych charyzmatów. Dzisiaj 
chcę razem z wami zawierzać i odnawiać to wszystko, co Pan 
Bóg powierzył każdej i każdemu z was na drodze konsekracji 
ku świętości.                                          Za: www.radom.gosc.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

BP NITKIEWICZ: WSPÓLNOTA JEST 
WAŻNA DLA NASZEGO ŚWIADECTWA  
 
W Opatowie, w kościele Ojców Bernar-
dynów obchodzony był Diecezjalny 
Dzień Życia Konsekrowanego. 
 
W tegoroczne obchody diecezjalnego 
dziękczynienia za dar osób zakonnych, 
wpisała się poranna Msza św.  sprawo-
wana przez biskupa sandomierskiego 
Krzysztofa Nitkiewicza w kaplicy klasz-
tornej sióstr klarysek w Sandomierzu 
oraz popołudniowa Eucharystia w  ko-
ściele pw.  Wniebowzięcia NMP w  Opa-
towie. Wraz z biskupem ordynariuszem 
Mszę św.  koncelebrowali ks. Leon Si-
wecki, wikariusz biskupi ds. Instytutów 
Życia Konsekrowanego, o. Edgar Se-
meniuk, gwardian oraz proboszcz para-
fii, ojcowie zakonni oraz przybyli księża. 
 
Biskup Nitkiewicz podziękował w homilii 
siostrom, kapłanom i braciom z  Instytu-
tów Życia Konsekrowanego za ich 
obecność, modlitwę oraz apostolat w  
diecezji oraz zachęcał, aby nieść światło 
Chrystusa drugiemu człowiekowi. 
 

– Mamy być przez nasze wszczepienie 
w Chrystusa światłem wiary, nadziei 
i miłości dla innych. Podobnie jak On 
jest dla nas. Droga do wypełnienia tego 
zadania prowadzi przez pozostawanie 
w jedności z Chrystusem, przez  kar-
mienie się Jego Słowem i Ciałem, żyjąc 
tylko dla Niego. "Ideałem życia konse-
krowanego jest upodobnienie się do  
Pana Jezusa i do jego całkowitej ofiary 
z siebie" – naucza św. Jan Paweł II. 
To najlepszy sposób, byśmy potrafili 
płonąć, spalać się dla Pana, a nie  tyl-
ko ogrzewać się przy świętym ogniu, jak 
starożytne kapłanki pogańskiej bogini 
Westy.  
 

 
 

Pomimo nasilającej się nagonki na  
duchownych, siostry zakonne czy co 
gorliwszych świeckich katolików, ogrom-
na rzesza ludzi ciągle na nas liczy i nas 
potrzebuje. A jeśli od czasu do czasu 
poczujemy na sobie trawiący żar ognia 
i ługu, o którym mówi prorok Malachiasz, 
to tylko dlatego, byśmy stali się czyści 
i mogli składać Panu ofiary sprawiedliwe 
- mówił kaznodzieja 
 
Jak podkreślił biskup, żyjąc w świecie 
staczającym się ku zagładzie, gdzie 
człowiek występuje przeciw samemu 
sobie, odrzucając Boga i Jego prawo, 
powinniśmy wskazywać, niczym zapalo-
na świeca, albo jeszcze lepiej, jak pło-
nąca pochodnia, wyrazistą alternatywę. - 
Tą alternatywą jest naturalnie nie nasza 
osoba, czy nawet diecezja lub zgroma-
dzenie zakonne, lecz Jezus Chrystus. 
Tą alternatywą dla zagubionego świata 
jest Boża miłość towarzysząca nam 
nieustannie. A ponieważ doświadczamy 
jej we wspólnocie diecezjalnej i  zakon-
nej, ta wspólnota odgrywa również istot-
ną rolę w naszym świadectwie. Pragnę 
wam za nie gorąco podziękować drogie 
Siostry zakonne, dziewice i wdowy kon-
sekrowane, ojcowie, księża i bracia. 
Charyzmaty zakonne są oknami 
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i drzwiami przez które Duch Święty 
nawiedza naszą diecezjalną wspólnotę, 
tchnąc w nią nowe życie. Niech nigdy 
ich nie zabraknie w Diecezji Sandomier-
skiej – powiedział biskup ordynariusz. 
 
Po homilii osoby konsekrowane odnowi-
ły swoje śluby i przyrzeczenia zakonne, 
a następnie na ręce biskupa złożyły 
zapalone świece na znak swojego od-
dania Bogu i gotowości służenia wspól-

nocie Kościoła. W trakcie uroczystej 
liturgii do grona wdów konsekrowanych 
została włączona Pani Mariola Skoczy-
las. 
 
Druga część wspólnego świętowania 
Dnia Życia Konsekrowanego odbyła się 
w klasztorze Ojców Bernardynów, któ-
rzy dla wszystkich przybyłych przygoto-
wali poczęstunek. 
 

Na terenie Diecezji Sandomierskiej 
posługuje w zgromadzeniach męskich 
siedemdziesięciu pięciu ojców zakon-
nych. W zgromadzeniach żeńskich swo-
je powołanie realizuje trzysta trzydzieści 
sióstr zakonnych, a także osiem dziewic 
konsekrowanych  i dwie osoby w stanie 
wdowy konsekrowanej. 

Za: www.sandomierz.gosc.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

SIEDLCE: BP GURDA SPOTKAŁ SIĘ  
Z KONSEKROWANYMI W KATEDRZE 

 

W Święto Ofiarowania Pańskiego do katedry w Siedlcach 
przybyły Osoby Życia Konsekrowanego z terenu całej diecezji 
siedleckiej. Tego dnia dziękowano Panu Bogu za ich codzien-
ną posługę w Kościele siedleckim, świadectwo wiary w Chry-
stusa i miłości do Kościoła Chrystusowego. Proszono także o 
nowe i wierne powołania do wszystkich form życia konsekro-
wanego. 
 
Ksiądz biskup w homilii wskazał, że zapalone świece, z którymi 
dziś przychodzimy do kościoła, są znakiem obecności w świe-
cie Pana Boga, który przyszedł, aby rozświetlić mroki ludzkiego 
życia. - Dzięki temu światłu, człowiek ma szansę, aby jego 
życie dokonywało się w świetle, które On – Bóg, przyniósł 
ludziom. On zajaśniał światłem w mrokach ludzkiego życia. 
Ten, kto to światło przyjmie ma szanse zobaczyć siebie w 
Bożym świetle, w świetle Bożej prawdy - wskazał biskup sie-
dlecki. 
 
W diecezji siedleckiej jest obecnie: około 300 sióstr zakonnych 
i 80 zakonników, 12 wdów pobłogosławionych, dwie dziewice 

konsekrowane, jeden pustelnik i jedna pustelnica oraz około 25 
członków instytutów świeckich. W Skórcu, Księża Marianie 
prowadzą nowicjat. W Siedlcach znajduje się: Dom Generalny 
Zgromadzenia Sióstr „Jedność” pw. Św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus (Siostry Tereski); Dom Prowincjalny Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny (Siostry Służki) 
oraz Dom Prowincjalny Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzy-
ża. W diecezji siedleckiej są także dwa klasztory kontempla-
cyjne: Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek od Nieustającej 
Adoracji Najświętszego Sakramentu w Siedlcach oraz Sióstr 
Karmelitanek Bosych w Kodniu.       Za: www.katedra.siedlce.pl 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO Z 
ZACHĘTĄ DO PODĄŻANIA DROGĄ ŚWIĘTOŚCI 

 
Zebranych w katedrze w Świdnicy 
przedstawicieli żeńskich i męskich 
zgromadzeń zakonnych z terenu diecezji 
bp Marek Mendyk prosił, by mieli odwa-
gę nieść Ewangelię tam, gdzie ich Duch 
Święty ich pośle. 
 
Tradycyjnie 2 lutego w katedrze pw. św. 
Stanisława i św. Wacława Mszy św. w 
intencji osób konsekrowanych przewod-
niczył biskup świdnicki. Wygłosił także 
do przybyłych na święto Ofiarowania 
Pańskiego okolicznościową homilię. 
 
- Dzisiejsze czasy rzucają wyzwanie 
wszystkim członkom Kościoła, nie tylko 
świeckim, ale może zwłaszcza osobom 
życia konsekrowanego, także osobom 
duchownym, by mieli odwagę być katoli-
kami. Co to znaczy? By mieli odwagę 
ponieść Ewangelię w jej pełni poza 
Galileę, poza miejsce odkrycia swojego 
życiowego powołania, czyli wszędzie 
tam, gdzie ich Duch Święty pośle. Pod-

jęcie tego wyzwania wymaga kontynua-
cji drogi, której wytycznymi są bliźniacze 
kryteria: prawdy i misji - mówił. 
Zauważył, że katolicy prowadzący życie 
konsekrowane - mężczyźni i kobiety - 
składający publicznie wieczyste śluby 
ubóstwa, czystości i posłuszeństwa - to 
dzisiaj mniej więcej jeden procent świa-
towego Kościoła. Jednak w ciągu całej 
jego historii ta zawsze znikoma mniej-
szość stanowiła zarazem jego istotny 
element i klucz do odnowy. 
 

 
 

- Tak będzie także w wypadku odnowy 
katolicyzmu przyszłości, kiedy mężczyź-
ni i kobiety wiodący życie konsekrowane 
będą żywotnym centrum wzrostu Ko-
ścioła; swego rodzaju duchowym jądrem 
reaktora, z którego płynąć będą ku 
wszystkim członkom Mistycznego Ciała 
energie łaski - przekonywał biskup. 
 
Dodał, że Dzień Życia Konsekrowanego 
pozwala świętującym postawić sobie 
trzy pytania: Co robią jako siostry za-
konne, zakonnicy, jako zgromadzenie 
czy wspólnota? Dlaczego to robią i jak to 
robią? 
 
- Sobór Watykański II przypomina, że 
nie jesteście kimś wyjątkowym przez to, 
co czynicie ani też dlaczego to czynicie, 
ponieważ wszyscy chrześcijanie są 
przeznaczeni do dania takiej samej 
odpowiedzi. Życie konsekrowane ma 
siłę dzięki trzeciemu słowu: „jak”. To jest 
bowiem wasz sposób działania i styl 
pójścia za Jezusem, który nadaje sens 
waszemu istnieniu. Dla Kościoła i ludzi, 
do których idziecie każdego dnia, jeste-
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ście siłą, która płynie z tego "jak" - pod-
kreślał bp Mendyk. Zachęcał, by zebrani 
podążali drogą świętości. Pokazywali 
światu, że jest w nich światło, które nie 
tylko oświetla drogę, ale też daje poczu-
cie zwykłej codziennej życzliwości, 
otwartości, ciepła i wrażliwości sumienia. 

Wraz z nim przy ołtarzu modlili się bp 
Adam Bałabuch, bp Ignacy Dec, ks. 
Marek Korgul, referent ds. Instytutów 
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń 
Życia Apostolskiego, przedstawiciele 
Świdnickiej Kurii Biskupiej i Wyższego 
Seminarium Duchownego, a także du-
chowni z męskich zgromadzeń zakon-

nych na terenie diecezji. Ich przedstawi-
ciel, o. Zdzisław Świniarski, podziękował 
na koniec biskupom i zebranym za 
wspólną modlitwę. Po Mszy św. wszyscy 
przeszli do gmachu świdnickiego WSD, 
gdzie czekał na nich ciepły poczęstunek 

Za: www.swidnica.gosc.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

BP ANDRZEJ JEŻ DO OSÓB KONSEKROWANYCH: 
CZYM MOŻEMY ZASKOCZYĆ ŚWIAT? 

 
– Możemy zaskoczyć i zachwycić świat obecnością Chrystusa, 
którego nosimy w sobie – mówił biskup tarnowski Andrzej Jeż 
w Dzień Życia Konsekrowanego. Na Mszy św. w bazylice ka-
tedralnej w Tarnowie modliły się osoby konsekrowane z całej 
diecezji tarnowskiej. Wierni świeccy także licznie przyszli na 
liturgię przynosząc gromnice. Biskup tarnowski w homilii pod-
kreślił, że to właśnie wiara stanowi podstawę powołania do 
życia kapłańskiego i zakonnego. 
 
– Z niej rodzi się świadomość bycia umiłowanym/umiłowaną 
przez Boga. Wiara umożliwia doświadczenie miłości Stwórcy i 
prowadzi do pragnienia głębszej zażyłości z Nim. Czym mo-
żemy zachwycić, zaskoczyć świat? Medialnym show, świetną 
formą oddziaływania w przestrzeni charytatywnej? Przede 
wszystkim możemy zaskoczyć i zachwycić świat obecnością 
Chrystusa, którego nosimy w sobie i jesteśmy widoczną Jego 
obecnością w świecie. 
 
Biskup podkreślił, że życie zakonne, jako szczególne oddanie 
się Chrystusowi, wymaga potrójnej wierności: Ewangelii, Ko-
ściołowi i charyzmatom zakonu. – Życie zakonne nie ma sensu 
poza Kościołem i bez wierności jego wskazaniom. Z drugiej 
strony życie konsekrowane jest tak głęboko wpisane w znak 
Kościoła, że nie może się on bez niego się obejść. Dlatego z 
wielką determinacją Kościół chroni życie zakonne – dodał. 
 
Biskup tarnowski podkreślił, że owocem wzrostu wiary jest też 
pragnienie jedności Kościoła. – Życie konsekrowane ma być 
odpowiedzią na wołanie podzielonego i coraz bardziej rozdar-
tego świata, który potrzebuje jedności. Pragnienie jedności 
stanowi z jednej strony akt realizacji złożonego ślubu posłu-
szeństwa, z drugiej zaś jest wyrazem miłości do Chrystusa – 
Głowy mistycznego ciała, którym jest Kościół. Kiedy zagraża 
nam podział, trzeba umacniać jedność. Nie ma ona nic wspól-
nego z duchem korporacji. Jedność Kościoła ma źródło w 

Sercu Jezusa Chrystusa. Musimy trwać tuż przy Nim i w Nim – 
powiedział. 
 
Biskup zwracając się do świeckich licznie zgromadzonych w 
katedrze prosił, aby troszczyli się o osoby konsekrowane i 
modlili się za siostry zakonne, ojców i braci. – Módlmy się 
wszyscy, by życie konsekrowane mogło nieustannie odnawiać 
swoją wierność zamysłom Boga, wychodzącego naprzeciw 
wszystkim ludziom, którzy poszukują Prawdy, Życia i Miłości – 
powiedział biskup. 
 

 
 
Siostry i zakonnicy modlili się m.in. o nowe powołania. – Dziś 
trzeba nieść ludziom nadzieję – podkreśla siostra Joela, która 
od 20 lat jest w zgromadzeniu sióstr św. Józefa. – Życie ślu-
bami: czystością, ubóstwem, posłuszeństwem nie ogranicza 
mnie, ale daje mi ogromną wolność. Pracuję teraz z dziećmi i 
młodzieżą. Ogarniam ich modlitwą, wzbudzam w nich tęsknotę 
za Bogiem. To rola macierzyństwa duchowego – dodaje sio-
stra. W diecezji tarnowskiej osoby konsekrowane m.in. prowa-
dzą parafie, szkoły i przedszkola, pracują w szpitalach, opieku-
ją się seniorami, pomagają ubogim, uczą religii w szkołach. 
Siostry i zakonnicy z diecezji tarnowskiej głoszą także Ewange-
lię na misjach.                                                                Za: KAI 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
W TORUNIU 

 
W sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej 
Ewangelizacji w Toruniu świętowano 
dziś Dzień Życia Konsekrowanego. 
 
Na Eucharystii 2 lutego w toruńskim 
sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej 
Ewangelizacji zebrali się kapłani, zakon-
nicy, siostry zakonne i inni, którzy chcieli 
świętować dzisiejszy dzień. Mszy św. 
przewodniczył bp Wiesław Śmigiel, który 
w homilii zaznaczył jak ważne są osoby 
konsekrowane dla całego Kościoła.  

 

 
 
Dziękujemy dziś Bogu za osoby konse-
krowane. Bardzo się cieszę, że dziś tu 
jesteśmy. Osoby konsekrowane winny 

być znakiem Boga i Jego Królestwa - 
mówił toruński Pasterz. 
 
Mszę św. upiększył śpiew scholi pod 
dyrekcją ks. Mariusza Klimka. Na za-
kończenie Eucharystii siostry złożyły 
podziękowania wszystkim, którzy przy-
czynili się, by tak pięknie świętować ten 
dzień, a szczególne podziękowania 
złożyły Księdzu Biskupowi, ks. Toma-
szowi Tułodzieckiemu, s. Agnieszcze 
oraz kustoszowu sanktuarium - o. An-
drzejowi Laskoszowi, redemptoryście. 

      Za: www.diecezja-torun.pl 
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ABP GÓRZYŃSKI: ŻYCIE DEDYKOWANE NA SŁUŻBĘ BOGU 
 
W święto Ofiarowania Pańskiego Kościół przeżywa Dzień Życia 
Konsekrowanego. Podczas Eucharystii w konkatedrze św. 
Jakuba w Olsztynie abp Józef Górzyński modlił się za osoby 
konsekrowane. 
 

 
 
W konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie abp Józef Górzyński 
sprawował Eucharystię z udziałem osób konsekrowanych – 
sióstr zakonnych, ojców i braci zakonnych, dziewic konsekro-
wanych oraz członków świeckich instytutów życia konsekrowa-
nego. Podczas liturgii osoby konsekrowane odnowiły swoje 
śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. 
 
– Gromadzimy się, by podziękować Panu Bogu za osoby życia 
konsekrowanego, które przez świadectwo złożonych ślubów 
odzwierciedlają naturę oblubieńczą Kościoła. Ekscelencjo, 

prosimy cię o modlitwę za osoby konsekrowane, przyjmij i 
pobłogosław odnawiane dziś śluby. W naszej modlitwie dzięk-
czynnej niech nie zabraknie prośby o nowe, liczne i święte 
powołania – mówił na wstępie ks. Dariusz Sonak, wikariusz 
biskupi do spraw życia konsekrowanego. 
 
W wygłoszonej homilii abp Józef Górzyński, odnosząc się do 
fragmentu Ewangelii ofiarowania Jezusa w świątyni, wskazywał 
na świadków tego wydarzenia, którzy w Dzieciątku – za sprawą 
Ducha Świętego – dostrzegli Światło dla świata, zapowiadane-
go Mesjasza. 
 
– Oni mają jedną wspólną cechę, gotowość ofiarowania swoje-
go życia na służbę Bogu. Z takimi Chrystus Pan zaczyna dzieło 
zbawienia na świecie i takich potrzebuje, dopóki świat trwa. 
Powołując swój Kościół, zlecając mu zbawcze zadanie w świe-
cie, opiera je na tych, którzy są gotowi ofiarować swoje życie 
na służbę. Dzisiaj nieprzypadkowo podkreślamy życie konse-
krowane, bo to jest życie, które charakteryzuje fakt, że jest w 
całość dedykowane na służbę Bogu, konsekrowane – mówił 
metropolita warmiński. 
 
Ofiarowanie w całości swojego życia na służbę Bogu i ludziom 
to pragnienie, które leży u podstaw podjęcia drogi osoby kon-
sekrowanej. 
 
W archidiecezji warmińskiej obecnie pracuje: 180 sióstr zakon-
nych, 95 ojców zakonnych, 3 braci zakonnych, 12 dziewic kon-
sekrowanych. Na terenie archidiecezji warmińskiej znajduję się 
30 żeńskich i 27 męskich domów zakonnych. 

                                   Za: www.archwarmia.pl  

   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

KARD. NYCZ: BĄDŹCIE 
ZNAKIEM DLA ŚWIATA 

 
W Dniu Życia Konsekrowanego siostry i 
braci zakonni, przedstawiciele instytutów 
świeckich, dziewice i wdowy konsekro-
wane najpierw w kościele ss. wizytek 
odmówili koronkę do Bożego Miłosier-
dzia, po czym procesyjnie przeszli do 
archikatedry warszawskiej, w której 
uroczystej Mszy przewodniczył kard. 
Kazimierz Nycz. 
 
Podczas liturgii ostatni raz w tym roku 
liturgicznym wybrzmiały kolędy. Na 
początku Mszy św. miał miejsce związa-
ny ze świętem Ofiarowania Pańskiego – 
Matki Boskiej Gromnicznej obrzęd po-
błogosławienia świec. 
 
W kazaniu metropolita warszawski, 
odnosząc się do tego obrzędu, przywołał 
refleksję, jaką Poul Ricoeur poświęcił 
idei symbolu – jako znaku dającego do 
myślenia, odsyłającego do rzeczywisto-
ści zakrytej. Hierarcha wskazał, że jak te 
świece odnoszą do Chrystusa – światła 
świata – i Jego Matki, tak znakiem mają 
być też osoby konsekrowane. Znakiem 
istotnym w każdym momencie życia, nie 

tylko w okoliczności gromów i burz, a 
przede wszystkim gdy człowiek kończy 
swoje życie na ziemi. 
 

 
 
Przywołując Jana Pawła II, który w 1997 
r. ustanowił Dzień Życia Konsekrowane-
go, wskazał, że po 25 latach świat i 
Kościół tym bardziej potrzebuje życia 
konsekrowanego jako istotnego znaku. 
 
– Wasza procesja z kościoła sióstr wizy-
tek, wasza obecność, jest znakiem dla 
ludzi, przede wszystkim na tej głównej 
ulicy Warszawy jest może znakiem dla 
tych, którzy są z innych kultur, krajów. 
Daje im do myślenia. Jest znakiem tego, 
że skoro ci ludzie modlą się, śpiewają, 
rezygnują z wielu rzeczy, to znaczy, że 
są wartości, które przekraczają wymiar 
ziemski, dla których warto coś poświę-
cić, warto zrezygnować. Ten symbol 
powinien dawać światu do zrozumienia, 
że jest rzeczywistość, do której idziemy, 
dla której warto wiele poświęcić. To 

symbol i znak życia wierzącego – mówił 
kard. Nycz. 
 
Doceniając poszczególne charyzmaty 
zakonne i posługi wskazał, że dziś, w 
szybko laicyzującym się świecie, naj-
ważniejsze może się okazać właśnie 
bycie znakiem wiary i życia wiecznego; 
wskazanie, że życie ludzkie nie kończy 
się w tym doczesnym wymiarze na zie-
mi, ale go przekracza. 
 
Za papieżem Franciszkiem podkreślił 
konieczność radosnego przeżywania 
powołania, by radość i pogoda wynika-
jące z przepełnionego Bogiem wnętrza 
promieniowały i były światłem dla świa-
ta. 
 
Metropolita warszawski poprosił także 
wszystkich konsekrowanych, by włączyli 
się w proces synodalny, bez obaw o to, 
co być może słyszą z różnych stron o 
jakichś niebezpieczeństwach. „Nie bój-
cie się wejść na tę drogę, nawet jeśli 
słyszycie jakieś lękliwe głosy. Bądźcie 
na tej wspólnej drodze z biskupami, 
duchowieństwem i świeckimi. Tylko na 
tej drodze, wspólnie rozeznającej pro-
blemy świata i Kościoła, Kościół może 
znaleźć swoją przyszłość’ – powiedział, 
wzywając do zaufania papieżowi i rozpa-
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lania na nowo soborowego „aggiorna-
mento”. 
 
Hierarcha wskazał, że świat się dyna-
micznie zmienia, jest ciągle nowy, i tym 
bardziej trzeba nieść mu światło Ewan-
gelii, trzeba zakorzeniać w nim Kościół, 
rozszerzać na tę nowość świata rzeczy-
wistość Kościoła. Wezwał do zaanga-
żowania w nową ewangelizację i dawa-
nie świadectwa życiem. Podkreślił, że 
Kościół powinien być otwarty, powinien 
być otwarty na świat. „Ale nie możemy 
się z tym światem zlać, upodobnić do 
niego, przyjąć jego reguły – mamy głosić 
i dawać świadectwo, wtedy nie będzie 

podstaw do obaw o Kościół” – mówił 
kard. Nycz. 
 
Wezwał osoby konsekrowane do trwania 
w Kościele, którego są istotną częścią. 
„Żaden zakon, żadna wspólnota nie 
może być państwem w państwie. Jeste-
ście zawsze w Kościele i jesteście zaw-
sze dla Kościoła konieczni. Utrzymujcie 
więc związek z biskupem, z probosz-
czem, nie próbujcie tworzyć jakichś 
samodzielnych gett, bo w nich nie zrea-
lizujemy, tego co nam powierzył Jezus – 
głoszenia Ewangelii” – powiedział me-
tropolita warszawski. 
 

Przywołując dzisiejszą Ewangelię o 
ofiarowaniu Pana Jezusa w świątyni 
kard. Nycz podkreślił wagę życia od 
poczęcia do śmierci, bo zawsze jest ono 
daremi własnością Boga. 
 
Przywołując postać Maryi i słowa Syme-
ona o mieczu przenikającym duszę 
zauważył, że bez miłości, bez poświę-
cenia, bez trudu, nie ma życia chrześci-
jańskiego. „A na pewno byłoby pozba-
wione sensu bez ofiary, czasem krzyża, 
życie konsekrowane” – zakończył ka-
znodzieja.                                    Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

BP KAMIŃSKI: MAMY TOWARZYSZYĆ LUDZIOM 
 

W Święto Ofiarowania Pańskiego biskup Romuald Kamiński 
sprawował w Katedrze Warszawsko-Praskiej Mszę Świętą w 
intencji osób życia konsekrowanego.  Pasterz diecezji war-
szawsko-praskiej mówił, że osoby życia konsekrowanego, jako 
oddane Bogu i zakorzenione w Nim, są szczególnie powołane 
do tego, by pomagać młodym pokoleniom w odkrywaniu ich 
drogi: 
 
Trzeba się dobrze zastanowić, co to znaczy odpowiadać na 
potrzeby bieżące. Nie chodzi tutaj, żebyśmy się dostosowywali. 
Chodzi o to, żeby czuć mentalność współczesnego człowieka. 
To się zmienia dzisiaj bardzo szybko, nie co 25 lat, jak to okre-
ślano, że pokolenie jedno jest trochę różne od drugiego. Dzisiaj 
ten czas, okres przemian, znacznie się skrócił i chodzi o to, 
aby ten człowiek nowy, wiekowo współczesny czasom, rozu-
miał z jakimi propozycjami, ale i wymaganiami do niego idzie-
my. Bo my, dzięki zakorzenieniu, o to powinniśmy bardzo 
dbać. Ośmielamy się być gotowymi do pomocy innym, ale 
trzeba rozumieć to z wielką pokorą. Nie pouczać, ale mamy 
prawo wskazywać i pomagać innym odnaleźć właściwe drogi. 
Biskup Kamiński zwrócił też uwagę, że w życiu konsekrowa-
nym szczególną łaską jest możliwość stałego towarzyszenia 
ludziom: 
 
W naszym życiu konsekrowanym mamy towarzyszyć ludziom 
tam, gdzie nas Bóg ustanowił. Ze względu na rodzaj naszego 

posługiwania, w różnych relacjach, znajdziemy mnóstwo ludzi, 
a Pan Jezus jeszcze nam podeśle niejednego dodatkowego, 
wobec którego trzeba będzie spełnić funkcję towarzysza jego 
drogi. Czasami jest tak, że my się nigdy fizycznie nie poznamy, 
ale będzie nam dany przywilej, łaska – przez modlitwę, cier-
pienie, duchowe towarzyszenie, czuwanie, by towarzyszyć tym 
ludziom w ukierunkowaniu na Boga. 
 

 
 
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowił papież Jan 
Paweł II w 1997 roku. Przypada on corocznie 2 lutego, w świę-
to Ofiarowania Pańskiego. Jego celem jest głębsza refleksja 
Kościoła powszechnego nad darem życia poświęconego Bogu.  

Za: www.diecezja.waw.pl   

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

OFIAROWANIE, GORLIWOŚĆ, WIERNOŚĆ 
– 3 FILARY ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
 
W Kościele Katolickim 2 lutego jest datą 
podwójnego świętowania. Obchodzimy 
tego dnia święto Ofiarowania Pańskiego 
(nazywane też tradycyjnie uroczystością 
Matki Boskiej Gromnicznej), a także 
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.  
 
We wrocławskiej Katedrze odbyła się 
Msza Święta pod przewodnictwem me-
tropolity wrocławskiego, ks. abp. Józefa 
Kupnego. 

 
 
W kazaniu wygłoszonym przez o. Fa-
biana Kaltbacha OFM — proboszcza 

parafii pw. św. Antoniego we Wrocławiu 
Karłowicach oraz wykładowcę w Instytu-
cie Osób Życia Konsekrowanego, dele-
gata ds. męskich instytutów zycia kon-
sekrowanego, podkreślono, na czym 
powinno opierać się życie konsekrowa-
ne. 
 
Choć słowo „ofiara” w j. polskim wywołu-
je często negatywne skojarzenia, to jego 
znaczenie nabiera pozytywnego wy-
dźwięku, jeśli użyjemy go w znaczeniu 
„ofiarować”.      Za: www.radiorodzina.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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W SZCZECINIE MODLITWIE OSÓB KONSEKROWANYCH 
PRZEWODNICZYŁ ABP ANDRZEJ DZIĘGA 

 
W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 2023 r., w Bazylice 
Archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie obchodzono XXVII 
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez 
św. Jana Pawła II. Osoby Życia Konsekrowanego trwały na 
modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, a następnie 
uczestniczyły w uroczystej procesji i Eucharystii, której prze-
wodniczył Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga.       Za: www.kuria.pl  
 
- Ciekawostką jest to, że w tym roku mamy specjalną relikwię, 
z Watykanu prosto przywieszoną. Świecę, której św. Jan Pa-
weł II używał jeszcze w poprzednim tysiącleciu. Właśnie 2 
lutego, w trakcie obchodów tego święta, będzie uroczyście 
wniesiona do katedry na czas odnowienia ślubów - mówi sio-
stra Judyta ze Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża. 
 
Na uroczystość zaproszeni są także wszyscy wierni świeccy - 
zachęca salezjanin ks. Mariusz Wencławek, proboszcz parafii 
św. Jana Bosko w Szczecinie: - Wierni, którzy wspierają osoby 
konsekrowane, często korzystają z ich posługi, mają teraz 
możliwość, aby wyrazić przez modlitwę troskę o te osoby. 
 
Osoby konsekrowane to te, które złożyły śluby posłuszeństwa, 
czystości i ubóstwa. Przeważnie żyją w zakonach, chodzą w 

habitach, a na co dzień prowadzą parafie i różne dzieła chary-
tatywne. 
 

 
 
W archidiecezji szczecińsko-kamieński jest 20 zgromadzeń 
zakonnych żeńskich, a w nich 150 sióstr zakonnych, klasztor 
sióstr klauzurowych, a w nim 17 sióstr. Po stronie męskiej 10 
zgromadzeń zakonnych i 167 zakonników, sześciu braci za-
konnych. Jest też jeden instytut świecki życia konsekrowane-
go, w którym są trzy panie, a poza tym w archidiecezji jest 
sześć dziewic konsekrowanych, 35 wdów konsekrowanych i 
jedna pustelnica.                                 Za: www.radioszczecin.pl  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

W ZAMOŚCIU KONSEKROWANI 
SPOTKALI SIĘ U FRANCISZKANÓW 
 
Święto Ofiarowania Pańskiego przypada 
czterdziestego dnia po Bożym Narodze-
niu, czyli 2 lutego. 
 
Jest to pamiątka ofiarowania Pana Je-
zusa w świątyni jerozolimskiej. Tego 
dnia Kościół obchodzi również Dzień 
Życia Konsekrowanego. Z tej okazji 
sprawowana była uroczysta Msza św. 
pod przewodnictwem Biskupa Diece-
zjalnego Mariana Rojka w parafii Ojców 
Franciszkanów pw. Zwiastowania NMP 
w Zamościu. Wszystkich przybyłych 
wiernych na początku Eucharystii przy-
witał proboszcz parafii ojciec Andrzej 
Zalewski. Do osób życia konsekrowane-
go w głoszonej homilii zwrócił się ks. bp 

Marian Rojek. Ks. biskup wspomniał 
wszystkie osoby, które stoją u począt-
ków zakonnych zgromadzeń działają-
cych na terenie naszej diecezji.  
 

 
 
Do zgromadzeń zakonnych leżących na 
terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczo-
wskiej należą: Małe Siostry Jezusa, 
Klaryski, Mniszki Kamedułki, Córki Maryi 
Niepokalanej, Serafitki, Albertynki, Be-

nedyktynki, Franciszkanki Misjonarki 
Maryi, Siostry Najświętszego Imienia 
Jezus, Służebniczki Starowiejskie, Feli-
cjanki, Józefitki, osoby Świeckiego Insty-
tutu Spigolatrici della Chiesa oraz Ojco-
wie: Bernardyni, Franciszkanie, Re-
demptoryści i Misjonarze Krwi Chrystu-
sa. 
 
2 lutego przypada także 17. rocznica 
sakry biskupiej ks. bp. Mariana Rojka. W 
imieniu wszystkich wiernych życzenia 
złożyły siostry zakonne. 
 
W uroczystej Mszy św. uczestniczyli 
także ks. dr Ryszard Mazurkiewicz Wi-
kariusz Biskupi do Spraw Życia Zakon-
nego naszej diecezji oraz osoby życia 
konsekrowanego, a także osoby świec-
kie.                    Za: www.radiozamosc.pl 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BP LITYŃSKI: NIE MOŻE ZABRAKNĄC WASZEJ MODLITWY 
 
W sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej 4 lutego 
odbyły się diecezjalne obchody Dnia Życia Konsekrowanego. 
Mszy św. z odnowieniem ślubów zakonnych przewodniczył bp 
Tadeusz Lityński. 
 
Spotkanie w Rokitnie przebiegło pod hasłem „Konsekrowani 
świadkami wiary w Kościele i świecie”. Rozpoczęło się od kon-
ferencji o. Mirosława Dudzisa OFMCap. i adoracji Najświętsze-
go Sakramentu. Głównym punktem spotkania była Msza św. w 
bazylice rokitniańskiej z odnowieniem ślubów zakonnych. 
 

 
 



7-13 lutego 2023          Biuletyn Tygodniowy CiZ                              6/2023 (729)  

_____________________________________________________________________________ 
 

 11 

W homilii bp Tadeusz Lityński przypomniał, że osoby konse-
krowane są świadkami Jezusa Chrystusa. – Robią to przez 
wytrwałą modlitwę w zakonach kontemplacyjnych, dzieła miło-
sierdzia i wychowawcze, katechetyczne, czy misyjne. Posługu-
ją w parafii, szpitalach, czy zakładach opiekuńczych. Niestety w 
naszych czasach – dążenia do sukcesu i źle pojętej wolności – 
wielu ludzi, nawet ochrzczonych nie rozumie piękna tego powo-
łania. Należy je odczytywać w świetle ośmiu błogosławieństw i 
Jezusowego wołania: „Przyjdź i naśladuj mnie” – mówił biskup. 
 
– Dziś jako biskup dziękuję wszystkim osobom życia konse-
krowanego. Zarówno ze zgromadzeń żeńskich, jak i męskich, 
które od wielu lat realizują swoje posłannictwo na terenie die-
cezji zielonogórsko-gorzowskiej. Dziękuję siostrom, braciom, 
dziewicom konsekrowanym i wdowom, dzięki waszej modlitwie 

wzrasta i umacnia się nasza wiara, a także realizowane są 
liczne dzieła. Nie może tej modlitwy i odważnego świadectwa 
zabraknąć – dodał. 
 
Mszę św. koncelebrował bp Paweł Socha, który wywodzi się 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Spotkanie zakończyła modli-
twa różańcowa. 
 
Aktualnie w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej pracują 174 
siostry z 24 żeńskich zgromadzeń zakonnych oraz 100 zakon-
ników, kapłanów i braci, z 10 zgromadzeń męskich. Kilka kobiet 
podjęło indywidualne życie konsekrowane poprzez włączenie 
do stanu dziewic lub wdów 

                                   Za: www.archwarmia.pl  

 
 
 

Refleksja tygodnia 
 
 

 

BYCIE PROWINCJAŁEM UMOCNIŁO MOJĄ WIARĘ 
Wywiad z o. Pawłem Zającem OMI 

 

Uwielbiam Pana Boga za ten 6-letni okres i za wszystko, czego 
doświadczyłem i myślę, że z takiej perspektywy wiary, to prze-
de wszystkim wychodzę jako człowiek jeszcze bardziej wierzą-
cy – mówi o. Paweł Zając OMI, ustępujący Prowincjał Polskiej 
Prowincji. 
 
„Jestem Panu Bogu przede wszystkim wdzięczny za to, że 
pozwolił mi w taki sposób doświadczyć Kościoła, wspólnoty 
zakonnej – i tej w Polskiej Prowincji, jak i w szerszym wymiarze 
europejskim, bo też pełniłem pewne funkcje w tej wspólnocie 
prowincjałów Europy. Jest więc poczucie takiego ogromnego 
bogactwa” – opowiada o. Paweł Zając, dzieląc się swoimi 
pierwszymi refleksjami po 6 latach pełnienia funkcji Prowincjała 
Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 
 
Rozmowa Michała Jóźwiaka i Justyny Nowickiej z o. Pawłem 
Zającem OMI 
 
Ustępujący Prowincjał zdradza, że ma poczucie wyhamowują-
cego powoli pociągu, ale jeszcze za wcześnie, by w pełni sobie 
uświadomić wszystkie owoce mijającego czasu. 
 
Dużo myśli się ciśnie do głowy. Czuję taką potrzebę dy-
stansu pewnego, żeby sobie uświadomić co dla mnie oso-
biście ten czas przyniósł, ale było to wyjątkowe doświad-
czenie życia zakonnego, ponieważ w tej funkcji prowincjała 
ma się o wiele więcej kontaktów osobistych – z zakonnika-
mi, współbraćmi, o wiele intensywniejsze doświadczenie 
pełnionych posług, realizacji charyzmatu, o wiele bliższe 
doświadczenie rozmaitych trudności, które przeżywamy, 
ale też pięknych i radosnych chwil – tłumaczy. 
 
Ojciec Paweł Zając OMI podkreśla, że ma poczucie braterstwa 
oblackiej wspólnoty gorliwie wypełnionej misji oraz „świado-
mość, że to ponad 100-letnie dziedzictwo wielu pokoleń udało 
się pomnożyć. Będziemy je przekazywać następnym pokole-

niom”. Jak dodaje, fundamentem misji w Kościele jest Jezus 
Chrystus i nie można budować na sobie. 
 
Budujemy na Jezusie Chrystusie i rzeczywiście widzę czy-
telnie tę obecność Jezusa Chrystusa w naszej posłudze i 
misji, którą pełnimy. Oby o. Markowi, mojemu następcy, 
nigdy nie zabrakło siły ducha i Darów Ducha Świętego oraz 
wsparcia ludzi, aby pięknie pełnił swoją posługę Prowincja-
ła – życzy o. Zając. 
 

 
 
Ustępujący Prowincjał zdradził też swoje plany na najbliższy 
czas. Jak zaznaczył, potrzebuje po natłoku obowiązków nieco 
odpoczynku mentalnego. Jakie to plany? O tym oraz wielu 
innych sprawach możesz posłuchać w naszej rozmowie z 
Pawłem Zającem OMI w naszym podkaście: 
 
https://open.spotify.com/episode/3EvjXtX5i0myRnMUK6Qx9N?
go=1&sp_cid=b3896f9e3c8b33beea4cc7eda41ff849&utm_sour
ce=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1 

Za: www.oblaci.pl 
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Wiadomości z kraju i ze świata 
 

 
 

NOWY PRZEŁOŻONY GENERALNY MARIANÓW 
 
10 lutego 2023 roku Kapituła Generalna 
dokonała wyboru nowego Przełożonego 
Generalnego Zgromadzenia Księży 
Marianów. Został nim ks. Joseph Gerald 
Roesch MIC, dotychczasowy Wikariusz 
Generalny Zgromadzenia. 
 
Ks. Joseph Roesch MIC pochodzi z 
Nowego Jorku. Ma 62 lata, a w Zgro-
madzeniu Księży Marianów jest od 34 
lat. Wcześniej był aktorem teatralnym. 
Tak sam o sobie mówi: 
 
Dorastałem w Staten Island, N.Y., jako 
drugi najstarszy z pięciorga dzieci. 
Często chodziłem na codzienną Mszę 
św. Byłem ministrantem, a moja rodzina 
często odmawiała wspólnie Różaniec. 
Jako młody chłopak po raz pierwszy 
pomyślałem o kapłaństwie, szukając w 
gimnazjum niższego seminarium, a w 
szkole średniej – w Archidiecezji Nowe-
go Jorku. Ale nie zdecydowałem się na 
żadne z nich. Poszedłem na Uniwersy-
tet Świętego Józefa w Filadelfii i uzy-
skałem licencjat z angielskiego, drama-
tu i sztuk pięknych, a następnie przez 
kilka lat pracowałem jako aktor. Odcho-
dziłem od wiary, ale modlitwy moich 
rodziców i mała książka o małych dzie-
ciach z Fatimy i ich poświęceniu sprawi-
ły, że wróciłem do sakramentu pojedna-
nia i do głębszego praktykowania wiary. 
Przez pewien czas kontynuowałem 
pracę jako aktor, jednocześnie uczest-
nicząc w codziennej Mszy Świętej, 
chodząc na adorację, odmawiając Ró-
żaniec i Koronkę do Miłosierdzia Boże-
go oraz czytając Pismo Święte. Pan dał 
mi wiele łask, abym mógł zerwać z 

dawnymi wadami, a także odczuwałem 
głód modlitwy i lektury duchowej. 
 

 
 
Ciągle wracały do mnie myśli o kapłań-
stwie. Do mojego serca przemówiła 
taśma z konferencji charyzmatycznej. 
Było na niej słowo proroctwa, które 
mówiło: “Jeśli nadal będziesz ignorował 
Moje wezwanie, będę musiał skłonić 
innych, aby wykonali Moją pracę za 
Mnie”. Kiedy usłyszałem te słowa, było 
to jak uderzenie w moją klatkę piersio-
wą. Czułem, że są one skierowane do 
mnie i że przez długi czas unikałem 
wezwania Pana. Czułem się zmuszony 
do odpowiedzi na to wezwanie. Chcia-
łem dołączyć do wspólnoty zakonnej, 
która miałaby coś wspólnego z Maryją, 
ponieważ dorastałem w dużej rodzinie i 
myślałem, że kapłaństwo diecezjalne 
może być samotne. 
 
W mojej głowie pojawiła się myśl: “A co 
z marianami?”. Nie miałem pojęcia, kim 
są marianie, ale znalazłem ich przez 
ogłoszenie w Catholic Digest. Napisa-
łem do nich i poczułem ulgę, że wresz-
cie zrobiłem coś w sprawie mojego 
powołania, a jednak zadałem sobie 
pytanie: “Co zrobiłem?”. Pojawiła się 
pokusa, by wycofać się z kroku, który 

uczyniłem. Korespondowałem z maria-
ninem w Stockbridge, Mass., ale pierw-
szym marianinem, którego spotkałem, 
był Portugalczyk. Spotkałem go w Fati-
mie podczas pielgrzymki, którą tam 
odbyłem. Zapytał mnie o mój wiek, który 
w tamtym czasie wynosił 24 lata. Po-
wiedział: “Dołącz teraz! Dwadzieścia 
trzy to za wcześnie, a 25 to za późno!” 
(Myślę, że powiedział to do wszystkich!) 
W Fatimie oddałem swoje serce Jezu-
sowi i Maryi. Otrzymałem łaskę uwol-
nienia od wszystkich moich lęków. Kie-
dy spotkałem marianów w USA, poczu-
łem się z nimi i ich duchowością dobrze. 
Wydawało się, że dobrze do nich pasu-
ję. 
 
Kapituła dokonała także wyboru pozo-
stałych członków Zarządu Generalnego: 
Wikariuszem Generalnym został do-
tychczasowy przełożony Prowincji Pol-
skiej, ks. Tomasz Nowaczek 
MIC. Ponadto do Rady Generalnej 
zostali wybrani ks. Jovanete Vieira MIC, 
ks. Wojciech Jasiński MIC i ks. Zbi-
gniew Piłat, którzy pełnili te funkcje 
również w poprzedniej kadencji. Ks. 
Vieira, pochodzący z Brazylii, jest prze-
łożonym domu zakonnego w Rzymie, 
ks. Jasiński jest Ekonomem General-
nym zaś ks. Piłat jest Sekretarzem 
Generalnym i Prokuratorem General-
nym (przedstawicielem wobec Stolicy 
Apostolskiej). 
 
Zarząd Generalny wybierany jest na 6-
letnią kadencję.                           Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

IRLANDZKI JEZUITA OPOWIADA  
O SYTUACJI PO TRZĘSIENIU ZIEMI W SYRII 
 
Ojciec Tony O’Riordan SJ (na zdjęciu), dyrektor JRS Syria, 
kieruje jezuicką pomocą w zniszczonym przez trzęsienie ziemi 
Aleppo. Opisuje „mrożący krew w żyłach obraz potężnej cięża-
rówki przegubowej z ciałami w białych workach. „Stała przed 
nią zdesperowana rodzina, szukająca ukochanej osoby, takie 
historie są tutaj powszechne” – mówi z przejęciem o. Tony. 
Odwiedzając jedno ze 126 schronisk, które zostały na szybko 
zorganizowane w Aleppo, o. O’Riordan spotkał mężczyznę, 
który przez ponad dwanaście godzin rozmawiał ze swoim bra-
tem i członkami rodziny uwięzionymi pod gruzami, ale niestety 
rodzina nie przeżyła. 
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Pomoc medyczna i psychologiczna odbywa się już w bez-
piecznych strefach. Natomiast zimowe temperatury, poniżej 
zera, i przerwy w dostawie prądu zaostrzają kryzys. 
 
Jezuita śpi w nieogrzewanym pomieszczeniu, ale dziękuje 
Bogu, że ma przynajmniej łóżko i kilka kocy. Zeszłej nocy było -
4°C. Nie można było nawet podgrzać sobie wody, bo nie ma 
prądu. Cierpi wiele osób, które już wcześniej zmiażdżone woj-
ną, wyniszczone głodem i biedą, starają się przetrwać i poma-
gają przetrwać innym. 
 
Huk poruszającej się ziemi, osuwające się na ziemię budynki, 
hałas tłuczonego szkła, spadający gruz – tak opisują miesz-
kańcy Aleppo te przerażające sekundy, które wyrwały ich nad 

ranem ze snu. Służby medyczne podają, że w południowo-
wschodniej Turcji i północnej części Syrii zginęło około 21 000 
osób. W Syrii zostało zniszczonych wiele budynków w Aleppo, 
Latakii, Hamie i Tartus. 
 
Dla irlandzkiego jezuity trudne sytuacje nie są obce. Wcześniej 
pracował przez sześć lat w dzielnicy gangów narkotykowych w 
Moyross w Limerick. Posługiwał także w Sudanie Południo-
wym, gdzie w 2018 roku przeżył brutalny atak na obóz dla 
uchodźców. 
 
Darowizny pieniężne na pomoc poszkodowanym przez trzęsie-
nie ziemi w Syrii i w Turcji można przesyłać poprzez stro-
nę: Jesuit Refugee Service.                            Za: www.jezuici.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KONFERENCJA ZAKONNA 
HISZPANII PRZEKAZAŁA 100 TYS. 

EURO DLA OFIAR TRZĘSIENIA ZIEMI 
 
Władze Hiszpańskiej Konferencji Osób 
Duchownych (CONFER), reprezentują-
cej działające w tym kraju zgromadze-
nia i zakony katolickie, przekazały 100 
tys. euro na pomoc dla ofiar trzęsienia 
ziemi w Turcji i Syrii. Jak poinformowały 
władze stowarzyszenia, decyzja o pil-
nym skierowaniu środków finansowych 
dla poszkodowanych przez kataklizm 

zapadła 7 lutego, czyli nazajutrz po 
tragedii, na posiedzeniu Komitetu Fun-
duszu Solidarności CONFER. 
 
W wydanym komunikacie kierownictwo 
CONFER podało, że środki te są prze-
kazywane potrzebującym za pośrednic-
twem struktur Caritas działającej w obu 
tych poszkodowanych krajach. Wezwały 
też zgromadzenia zakonne do przeka-
zywania środków na rzecz ofiar katakli-
zmu. Podkreślono również, że tragedia 
ta jest jednym z największych “drama-
tów na świecie powstałych w wyniku 

trzęsienia ziemi”. “Zbieramy środki, aby 
we współpracy z Caritas wesprzeć 
potrzebujących” – stwierdza komunikat 
organizacja hiszpańska. 
 
Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 
stopni wstrząsnęło w poniedziałek 6 bm. 
rano obszarem na pograniczu Turcji i 
Syrii. Kolejne wstrząsy o sile 7,5 stopnia 
wystąpiły ponownie w tym samym rejo-
nie kilka godzin później. W sumie do 
środowego popołudnia potwierdzono 
zgon ponad 11 tys. osób.     Za: KAI

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MICHALICI:  NOWY PROWINCJAL W PARAGWAJU I  ARGENTYNE 
 
W michalickiej kolebce Ameryki Południowej, czyli w Natalicio 
Talavera (Paragwaj), w Święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lute-
go br., podczas Mszy świętej o godz. 17.00, na urząd przeło-
żonego Prowincji Paragwajsko-Argentyńskiej został wprowa-
dzony ks. Stanisław Szczepan Nowak, obecnie proboszcz 
parafii w Posadas (Argentyna). Dekret mianowania, podpisany 
przez przełożonego generalnego ks. Dariusza Wilka CSMA, 
odczytał sekretarz prowincji ks. Gustavo Raffa. 
 
Otoczmy szczególną modlitwą dwóch naszych współbraci: ks. 
Piotra Szytniewskiego, który przekazuje urząd przełożonego 
prowincji i ks. Stanisława Nowaka, który dzisiaj przejmuje ster 
michalickiej łodzi o nazwie: Prowincja Paragwajsko-
Argentyńska – zaprosił na początku liturgii wikariusz generalny 
ks. Krzysztof Poświata CSMA, który przewodniczył Eucharystii i 
wygłosił homilię. 
 
Obrzęd zmiany przełożonego prowincji jest jak przekazanie 
pałeczki w biegu sztafetowym ze słowami: To, co mogłem – 
zrobiłem. Oddałem wszystkie swoje siły, bieg ukończyłem. 
Teraz oddaję ster, idę nieco odpocząć… Zawsze w takich sy-
tuacjach możemy przywołać słowa Ojca Założyciela, lekko je 
parafrazując: „Odchodzę, ale ty poprowadź dalej to dzieło. Ono 
nie jest ani moje, ani twoje – to dzieło Boże. A każdy z nas to 
sługa nieużyteczny” – mówił kaznodzieja. I dodał: – Dziękujemy 
dzisiaj ks. Piotrowi za te lata jego oddanej i odważnej służby. 
Nowego prowincjała ks. Stanisława zapewniamy o naszym 
wsparciu, modlitwie i chęci współpracy. Niech ta Prowincja 
rośnie i nabiera mocy. Rośnie w świętości już powołanych, ale 
też rośnie w nowe powołania. Niech napełnia się Bożą mądro-

ścią i wzajemną miłością. Niech łaska Boża zawsze na was 
spoczywa. 
 
Po homilii nowy Prowincjał złożył Wyznanie wiary i wypowie-
dział słowa przysięgi wierności. Jeszcze przed błogosławień-
stwem ks. Wikariusz odczytał specjalny list Ojca Generała 
skierowany do odchodzącego Prowincjała ks. Piotra Szytniew-
skiego, kilka słów powiedział nowy Prowincjał, a wszyscy z 
wyciągniętymi rękami odmówili nad nim błagalną modlitwę. 
 

 
 
We Mszy świętej, oprócz ustępującego i nowego Prowincjała, 
wikariusza generalnego, uczestniczyli także: ks. Gustavo Raffa 
– rektor WSD i dyrektor szkoły w Ñemby (Paragwaj), ks. Stani-
sław A. Nowak – proboszcz z Natalicio Talavera (Paragwaj), 
ks. Tadeusz Brzuszek – proboszcz parafii San Alberto Magno 
w Oberá (Argentyna), ks. Daniel Pesce – proboszcz parafii San 
Benito w Oberá (Argentyna), dwaj diakoni: José i Yonatan, 
klerycy i nowicjusze.                                    Za: www.michalici.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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PIERWSZE FRANCISZKAŃSKIE 

MISJE W BOTSWANIE 
 
Dnia 9 lutego 2023 r. nasza zakonna 
Prowincja (krakowscy Bernardyni) ofi-
cjalnie rozpoczęła pracę misyjną w Bot-
swanie. Jest to jednocześnie zapocząt-
kowanie obecności Zakonu Braci Mniej-
szych na botswańskiej ziemi. 
 
W obecności Definitora Generalnego 
Zakonu, o. Konrada Cholewy OFM i 
Wizytatora Generalnego, o. Alana Brzy-
skiego OFM została podpisana umowa 
pomiędzy naszą Prowincją a Diecezją 
Francistown w Botswanie. Sygnatariu-
szami tej umowy byli: nasz Prowincjał, o. 
Teofil Czarniak OFM oraz ordynariusz 
diecezji, bp Anthony Pascal Rebello 
SVD. 
 

Na mocy tej umowy nasi współbracia 
będą prowadzili ośrodek rekolekcyjny 
Kanamo Pastoral Centre na skraju mia-
sta Mahalapye w południowo-wschodniej 
części Botswany. Ksiądz biskup wyraził 
pragnienie, aby misjonarze szerzyli kult 
Bożego Miłosierdzia oraz przybliżali 
postacie świętych franciszkańskich, 
głosząc słowo Boże w diecezji oraz 
formując kapłanów. Obecnie drogę 
przeciera pierwszy z misjonarzy, o. Cy-
riak Budzisz. Za kilka miesięcy dołączy 
do niego o. Waldemar Jagieła. 
 

 
 

Botswana jest krajem niemal dwa razy 
większym niż Polska, przy liczbie ludno-
ści nieco ponad 2 mln mieszkańców. 
Około 70% ludzi to chrześcijanie, jednak 
większość z nich wyznaje religie afro-
chrześcijańskie, które powstały z moty-
wacji niepodległościowych, przez ode-
rwanie się od misji katolickich czy prote-
stanckich. Katolicy w tym kraju stanowią 
tylko 5% społeczeństwa. 
 
Zapoczątkowanie naszej obecności w 
tym kraju jest wykonaniem decyzji Kapi-
tuły Prowincjalnej z 2020 r., która zdecy-
dowała, abyśmy podjęli kierunek na-
szych działań misyjnych w kraju, gdzie 
dotychczas nie było Zakonu Braci Mniej-
szych. Nowa misja jest więc działa-
niem Implantatio Ordinis – „zaszczepie-
niem Zakonu”. 

Za: www.franciszkanie.pl   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

30-LECIE FRANCISZKAŃSKIEJ MISJI W PARAGWAJU 
 
W dniach od 30 stycznia do 4 lutego przeżywaliśmy w Para-
gwaju uroczystości zawiązane z rocznicą 30 lat obecności 
naszego zakonu (OFMConv) w Paragwaju. 
 
Pierwszy zakonnik, o. Rufin Orecki, przyjechał tu co prawda w 
roku 1986, ale była to przez kilka pierwszych lat obecność 
nieformalna. W 1992 roku Prowincja Krakowska wysłała tu 
kolejnych zakonników, a 10 stycznia 1993 roku w sposób for-
malny zastała zaakceptowana obecność Braci Mniejszy Kon-
wentualnych z prowincji krakowskiej w Paragwaju. 
 
O. Rufin od początku swojego pobytu w Paragwaju szerzył kult 
Miłosierdzia Bożego oraz Rycerstwo Niepokalanej. W duchu 
Rycerstwa założył w 1989 roku czasopismo o nazwie „Tupasy-
Nee”, co oznacza „Głos Matki Bożej”. Miesięcznik ten funkcjo-
nuje do dzisiaj. W kolejnych latach wybudował budynek klasz-
torny w stolicy kraju – Asunción oraz rozpoczął wspólnie z 
innymi zakonnikami budowę sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Aregua. 
A 
by uczcić ten jubileusz do Paragwaju przyjechali przedstawicie-
le naszych jednostek zakonnych z Ameryki Łacińskiej i dnia 30 
stycznia rozpoczęło się spotkanie FALC . W spotkaniu uczest-
niczył generał naszego zakonu o. Carlos Trovarelli oraz pro-
wincjał prowincji krakowskiej o. Marian Gołąb. 
 
Część zakonników przyjechała kilka dni wcześniej, aby móc 
uczestniczyć w uroczystości ślubów wieczystych brata Erit 
Roberto Maria Peralta Mercado. Można powiedzieć, że właśnie 
te uroczyste śluby zakonne otworzyły obchody jubileuszu 30-
lecia. Mszy świętej przewodniczył generał zakonu o. Carlos 
Alberto Trovarelli z Rzymu, a śluby przyjął prowincjał prowincji 
krakowskiej o. Marian Gołąb. 

 
W dniach od 1 do 4 lutego odbyły się dziękczynne Msze święte 
jubileuszowe i okolicznościowe spotkania. Pierwsza z nich 
odbyła się w środę 1 lutego w sanktuarium narodowym Matki 
Bożej w Caacupe. Maryja czczona w tym sanktuarium jest 
nazywana „Virgen do los milagros” (Dziewicą od cudów). Eu-
charystii przewodniczył o. Marek Wilk, delegat prowincjała w 
Paragwaju, a okolicznościowe kazanie wygłosił o. Sidfredo 
Chaparro, kustosz kustodii kolumbijskiej. 
 
Drugiego dnia, w czwartek 2 lutego, w święto Ofiarowania 
Pańskiego, spotkaliśmy się na modlitwie dziękczynnej w Are-
guá. Przy ołtarzu w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Eucha-
rystii przewodniczył ks. biskup Joaquin Robledo, ordynariusz 
diecezji San Lorenzo. On też wygłosił Słowo Boże. 
 
Trzeci dzień jubileuszowych spotkań odbył się w Guarambaré, 
gdzie od ponad 20 lat posługujemy w parafii. Tutaj Mszy św. 
przewodniczył o. Sidfredo Chaparro z Kolumbii, a kazanie 
wygłosił o. Marian Gołąb, prowincjał z Krakowa. Po Mszy św. 
wspólnie z parafianami uczestniczyliśmy w pokazie folkloru 
paragwajskiego oraz w koncercie muzyki paragwajskiej. 
Szczególne emocje wzbudził taniec z (uwaga) dziesięcioma 
butelkami na głowie!!! W trakcie spotkania parafianie podzię-
kowali o. Markowi Wilkowi za 22 lata proboszczowania w Gua-
rambaré. 
 
Ostatni, czwarty dzień świętowania, odbył się w Asunción. 
Tutaj Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił generał 
zakonu o. Carlos Alberto Trovarelli. Po Mszy świętej, zwycza-
jem paragwajskim, wszyscy uczestnicy uroczystości degusto-
wali lokalne przekąski oraz jubileuszowy tort. 
„Deo gracias” za 30 lat obecności w Paragwaju i za te jubileu-
szowe obchody. o. Tadeusz Pobiedziński, OFMConv, Paragwaj 
                                                    Za: www.misje.franciszkanie.pl  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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INAUGURACJA PROCESU 
BEATYFIKACYJNEGO  

S. IWONY KRÓL CSSE 
 
W kościele pw. św. Stanisława Biskupa i 
Męczennika we Wschowie 9 lutego 
odbyło się pierwsze posiedzenie trybu-
nału w procesie beatyfikacyjnym s. Iwo-
ny Król CSSE – elżbietanki nazywanej 
„cichą bohaterką Wschowy”. Przewodni-
czył mu bp Tadeusz Lityński. 
 
Sesja inauguracyjna rozpoczęła się od 
zaprzysiężenie członków komisji histo-
rycznej. Następnie s. Weronika Szele-
jewska CSSE przedłożyła prośby o 
rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i 
przedstawiła postać s. Iwony Król CSSE. 
Po otwarciu procesu beatyfikacyjnego i 
odmówieniu modlitwy do Ducha Święte-
go przez bp. Tadeusza Lityńskiego od-
było się zaprzysiężenie członków trybu-
nału beatyfikacyjnego. Następnie s. 
Weronika Szelejewska CSSE przekaza-
ła biskupowi listę świadków. 
 
Po odpisaniu podpisanie protokołu 
wszyscy zebrani odmówili modlitwę w 
intencji beatyfikacji s. Iwony Król CSSE. 
Chwilę później rozpoczęła się Msza św. 
poprzedzona odsłonięciem tablicy upa-
miętniającej elżbietankę nazywaną „ci-
chą bohaterką Wschowy”. 
 
Homilię wygłosił bp Tadeusz Lityński. – 
Siostra Iwona zapewne w swojej pomo-
cy innym nie tyle widziała co traci, ale 
jak wiele w dawaniu może wyniknąć 
szczęścia dla niej samej! Dojrzałość 
chrześcijańska, bycie dla innych, rozwi-
jają w nas to, co Boże, gdy nie boimy się 
służyć, gdy jesteśmy dla innych – pod-
kreślił biskup. 
 
– Życie siostry Iwony może być dla nas 
wskazówką, w jaki sposób i my, zarówno 
indywidualnie, jak i wspólnotowo może-
my realizować tę, oblubieńczą miłość – 
dodał. 
 
Kaznodzieja przypomniał, że troszczyła 
się o chorych i ubogich, a także strzegła 
sacrum. – Była tą, która chroniła Serce 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie, 
gdy zbierała sprofanowane, porozrzuca-

ne hostie, chroniła w widzialnym znaku, 
jakim jest świątynia, gdy wyniosła z 
niego bombę, chroniła w drugim czło-
wieku, który często był zmarginalizowa-
ny, opuszczony, zdany tylko na siebie – 
mówił bp Lityński. 
 
– Nigdy nie była obojętna wobec profa-
nacji i braku szacunku do otaczającego 
ją sacrum, którym było przecież Naj-
świętsze Serce Jezusa, obraz i podo-
bieństwo Boże w innych ludziach – do-
dał. 
 

 
 
S. Iwona Król urodziła się 12 maja 1908 
r. w Mrozach koło Kartuz. 6 sierpnia 
1930 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr 
św. Elżbiety w Poznaniu. Podczas po-
czątkowej formacji zakonnej uzyskała 
dyplom pielęgniarski i państwowe 
uprawnienia do wykonywania tego za-
wodu. Pracowała jako pielęgniarka na 
placówkach w Wyrzysku, Kruszwicy i 
Pucku. Po wybuchu II wojny światowej 
trafiła najpierw do Wrocławia, a następ-
nie do Wschowy. Z tym miastem pozo-
stała związana przez resztę swojego 
życia. 
 
Odznaczała się głęboką pobożnością, 
samarytańską miłością względem bliź-
nich, heroiczną odwagą i patriotyzmem. 
W czasie wojny – pomimo nacisków 
przełożonych oraz władz cywilnych – 
odmówiła podpisania volkslisty. Po 
wkroczeniu do Wschowy wojsk radziec-
kich z narażeniem życia strzegła powie-
rzonego jej opiece kościoła parafialnego. 
Wyniosła z niej bombę zegarową, która 
po kilkunastu godzinach wybuchła. Sio-
stra Iwona zbierała w okolicznych wio-
skach sprofanowane przez radzieckich 
żołnierzy konsekrowane Hostie i sprzęty 

liturgiczne, wiedząc, jak bestialscy potra-
fili być sowieccy żołnierze. 
 
Prowadziła proste i pokorne życie po-
święcając się głównie opiece nad cho-
rymi. Z wielkim oddaniem troszczyła się 
o ich materialne i duchowe potrzeby. 
Zmarła 8 sierpnia 1990 r. w trakcie urlo-
pu, który spędzała u swoich krewnych w 
Chwaszczynie niedaleko Gdańska. Jej 
pogrzeb odbył się we Wschowie 12 
sierpnia 1990 r. 
 
Inicjatorem procesu beatyfikacyjnego s. 
Iwony Król CSSE jest Zgromadzenie 
Sióstr św. Elżbiety. Osobą odpowie-
dzialną za przygotowanie i prowadzenie 
dochodzenia jest s. Weronika Szelejew-
ska CSSE. 29 marca 2021 r. bp Tade-
usz Lityński zatwierdził ją jako wicepo-
stulatorkę sprawy. 
 
28 stycznia 2022 r. w imieniu Zgroma-
dzenia Sióstr św. Elżbiety wicepostula-
torka zwróciła się do biskupa zielono-
górsko-gorzowskiego z prośbą o rozpo-
częcie procesu beatyfikacyjnego i kano-
nizacyjnego s. Iwony Król CSSE. 
9 czerwca 2022 r. pozytywną opinię w 
tej sprawie wydała Konferencja Episko-
patu Polski. 17 listopada 2022 r. bp 
Tadeusz Lityński wydał edykt, w którym 
poinformował diecezjan o planowanym 
rozpoczęciu dochodzenia. 
15 stycznia 2023 r. została powołana 
komisja historyczna, której zadaniem 
jest zebranie i zbadanie dokumentacji 
dotyczącej s. Iwony Król CSSE. 
Komisję tę tworzą: ks. dr hab. Robert 
Romuald Kufel – przewodniczący, ks. dr. 
Łukasz Kędzierski i pani lic. Jolanta 
Pawłowska. Po uzyskaniu zgody waty-
kańskiej Kongregacji ds. Kanonizacyj-
nych, 30 stycznia 2023 r. bp Tadeusz 
Lityński powołał diecezjalny trybunał 
beatyfikacyjny w składzie: ks. prof. dr 
hab. Adam Kalbarczyk – delegat bisku-
pa, ks. dr Piotr Garstecki – promotor 
sprawiedliwości, s. Karola Piotrowiak 
CSSE – notariusz. 
W uroczystościach wzięli udział świeccy 
i duchowni ze wschowskiego dekanatu, 
rodzina s. Iwony Król, a także siostry 
elżbietanki na czele z s. M. Samuelą 
Werbińską, przełożona generalna Zgro-
madzenia Sióstr św. Elżbiety. 
Za: www.vaticannews.va  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ODPOWIEDZIALNI ZA FORMACJĘ W POLSKICH 
SEMINARIACH ZAKOŃCZYLI OBRADY W KALISZU 
 
Przez trzy dni w seminarium w Kaliszu obradowało 50 rektorów 
i formatorów z seminariów diecezjalnych i zakonnych w Polsce 
w ramach Sesji Formatorów Seminaryjnych, która odbyła się 
pod patronatem Komisji Duchowieństwa KEP. Głównym tema-

tem obrad był „Ludzki i duchowy wymiar etapu propedeutycz-
nego”. 
 
Sesja rozpoczęła się w poniedziałek, 6 lutego, Mszą św. pod 
przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, 
przewodniczącego Komisji Duchowieństwa Konferencji Epi-
skopatu Polski, który wyraził nadzieję, że formacja duchowa 
kleryków roku propedeutycznego przyczyni się do tego, że 
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staną się prawdziwie gotowymi nie tylko do dalszej pracy nad 
sobą, ale i do prawdziwie osobistego życia wiarą. 
 
Drugiego dnia gościem spotkania był biskup kaliski Damian 
Bryl, przewodniczący Zespołu ds. wprowadzenia dokumentu 
„Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” („Droga formacji 
prezbiterów w Polsce”). Podkreślał on, że formacja wymaga 
całościowego spojrzenia na konkretnego człowieka. – Trzeba 
nam widzieć konkretnego człowieka z całą jego historią, z ca-
łym obdarowaniem, z całą słabością. My nie formujemy idei o 
człowieku, tylko konkretne osoby. Uważajmy na to, żeby nie 
uogólniać, ale żeby widzieć konkretnego człowieka, mieć do 
niego szacunek i pokornie mu towarzyszyć – powiedział. 
 
Zaznaczył, że w formacji bardzo ważne jest wprowadzenie w 
dojrzałe przeżywanie wierności prawu Bożemu. – Ważne jest, 
żeby nasi wychowankowie w Bożym prawie widzieli drogę do 
zbawienia. To jest jedno z większych wyzwań dla nas dzisiaj, 
bo prawo Jezusa przynosi krzyż i zmaganie, ale prowadzi do 
wyzwolenia i zbawienia – stwierdził bp Bryl. 
 
Każdego dnia odbywały się debaty. Zajęcia prowadzili m.in.: 
Przemysław Kwiatkowski, przewodniczący Konferencji Rekto-
rów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Za-
konnych, ks. Tomasz Trzaskawka, ojciec duchowny PWSD w 
Gnieźnie, ks. Zbigniew Wołkowicz, moderator etapu propedeu-
tycznego w Łasku-Kolumnie WSD w Łodzi, ks. Dariusz Mazur, 
ojciec duchowny ASD w Poznaniu, ks. Przemysław Tyblewski i 
ks. Paweł Rybak, prefekci etapu propedeutycznego w Kaliszu, 
Wojciech Żak, psychiatra, psychoterapeuta, Jacek Federowicz, 
psycholog, psychoterapeuta, współpracownicy ASD w Pozna-
niu. 
 
Ks. Przemysław Kwiatkowski wskazał, że etap propedeutyczny 
jest fundamentem do dalszej formacji seminaryjnej. – Widząc 
potrzebę jak najlepszego towarzyszenia młodym ludziom, któ-
rzy rozpoznają powołanie do kapłaństwa Stolica Apostolska 
przygotowała nowe, uaktualnione zasady formacji kapłańskiej 
dla całego Kościoła. Jakiś czas temu te zasady przyjęliśmy w 
Kościele w Polsce i zaadaptowaliśmy do naszych warunków. 
One wprowadzają m.in. nową etapowość formacji. Pierwszym 
fundamentalnym etapem tej drogi jest etap propedeutyczny, 
który w założeni trwa przynajmniej rok – tłumaczył w rozmowie 
z KAI rektor PWSD w Gnieźnie, a zarazem przewodniczący 
Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych 
Diecezjalnych i Zakonnych. Duchowny zaznaczył, że obecnie 

etap propedeutyczny został wprowadzony w połowie diecezji w 
Polsce, a koleje diecezje i ośrodki do tego przygotowują się. 
 
– Spotkaliśmy się w Kaliszu już po raz kolejny po to, żeby tę 
formację na etapie propedeutycznym jak najlepiej przygotowy-
wać i pogłębiać. Tym razem głównym tematem, wokół którego 
gromadzimy się jest formacja ludzka i duchowa. Kilka lat temu 
jedna ze wspólnot zaproponowała na okres przeżywania Ad-
wentu hasło „Bądź jak Bóg, stań się człowiekiem”. Dla mnie 
jest ono bardzo wymowne i nośne. Myślę, że odnosi się także 
do tego o czym tutaj rozmawiamy, słuchając podpowiedzi eks-
pertów: psychologów, psychoterapeutów czy ojców duchow-
nych jak to zrobić, żeby ci najmłodsi kandydaci do kapłaństwa 
przeżywali jak najpiękniej swoje człowieczeństwo także w wy-
miarze duchowym, a my, którzy im towarzyszymy jako księża, 
wychowawcy, psycholodzy czy terapeuci, żebyśmy razem z 
nimi wzrastali w człowieczeństwie – akcentował ks. Kwiatkow-
ski. 
 

 
 
Sesja zakończyła się w środę Mszą św. w Narodowym Sank-
tuarium św. Józefa w Kaliszu. 
 
Od 1 października 2021 r. w budynku seminarium duchownego 
w Kaliszu kandydaci do kapłaństwa z archidiecezji gnieźnień-
skiej i poznańskiej oraz diecezji kaliskiej, a od 2022 r. także 
diecezji bydgoskiej odbywają tzw. okres propedeutyczny. Sto-
sowne decyzje, po zasięgnięciu opinii Kongregacji ds. Ducho-
wieństwa, podjęli: abp Stanisław Gądecki, metropolita poznań-
ski, abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński i biskup kali-
ski Damian Bryl. Wybór seminarium w Kaliszu podyktowany 
jest faktem, że od 2020 r. alumni diecezji kaliskiej studiują w 
Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.     Za: KAI 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DIECEZJA AVEIRO PROMUJE 
“DNI OTWARTE” DO ŻYCIA 

KONSEKROWANEGO 
 
Diecezja w Aveiro na północnym zacho-
dzie Portugalii zorganizowała “dni otwar-
te” w miejscowym wyższym seminarium 
duchownym nt. powołań kapłańskich i 
zakonnych oraz uzyskania wiedzy o 
życiu konsekrowanym. W wydarzeniu 
wzięli udział zarówno kandydaci i kan-
dydatki do stanu duchownego i zgroma-
dzeń zakonnych, jak i młodzież z diece-
zji. Jednym z głównych punktów tego 
spotkania było ukazanie życia św. Jana 
Pawła II – powiedział jeden z organizato-
rów “dni” ks. João Santos, dyrektor wyż-

szego diecezjalnego seminarium du-
chownego w Aveiro. 
 

 
 
Wyjaśnił, że omawianie ważnych wyda-
rzeń z życia pochodzącego z Polski 
papieża służyło nie tylko wskazaniu 
wyzwań dotyczących poszukiwania drogi 
życiowej, ale też przybliżeniu postaci 
inicjatora Światowych Dni Młodzieży, 
których najbliższe obchody centralne 

odbędą się w sierpniu 2023 r. w Lizbo-
nie. “Jan Paweł II był nie tylko papieżem, 
który zapoczątkował ŚDM, ale też czło-
wiekiem, który był w swoim powołaniu 
osobą szczęśliwą, mimo przeciwności” – 
powiedział duchowny. 
 
Przypomniał, że od pewnego czasu 
władze diecezji w Aveiro podejmują 
działania służące wsparciu młodzieży 
szkół średnich i akademickiej w roze-
znawaniu jej drogi życiowej. Spotkania 
te, połączone z modlitwą, odbywają się 
m.in. w seminarium w tym portugalskim 
mieście. Na marzec zaplanowano tam 
konferencję poświęconą wyzwaniom 
życia w małżeństwie. 

Za: www.chrystusowcy.pl  
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ZJAZD REDEMPTORYSTÓW MISJONARZY 
LUDOWYCH I REKOLEKCJONISTÓW 
 
Obraz Kościoła w Polsce po pandemii – to temat tegorocznego 
zjazdu misjonarzy ludowych i rekolekcjonistów Prowincji War-
szawskiej Redemptorystów. W dniach 6-8 lutego 2023 r.,  trzy-
dziestu z nich spotkało się przy sanktuarium Matki Bożej Nieu-
stającej Pomocy w Krakowie, by rozważać i dyskutować, jak w 
czasach po pandemii skutecznie głosić Ewangelię. 
 
Zjazd rozpoczął się wieczorną Mszą św. w sanktuarium MBNP, 
której przewodniczył o. Sylwester Cabała, radny zwyczajny. We 
wtorkowe przedpołudnie dwa referaty przedstawiła pani prof. dr 
hab. Kaja Kaźmierska socjolog, doktor habilitowana, profesor 
Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Socjologii Kultury 
Uniwersytetu Łódzkiego. Były one poświęcone tematowi wybo-
rów religijnych. Pani profesor scharakteryzowała przyczyny 
spadku religijności wśród wiernych w czasie pandemii oraz 
przedstawiła, jakie są główne motywy rezygnacji z życia religij-
nego zwłaszcza osób młodych. 
 
Po południu prelegentem zjazdu był Ks. dr Jacek Wróbel SAC, 
rekolekcjonista, duszpasterz i wykładowca homiletyki w WSD 
Pallotynów w Ołtarzewie. Ks. dr Jacek Wróbel po południu w 
sposób pełen energii przedstawiał różne pomysły kreatywnego 
opowiadania historii tak, aby zaciekawiły i pobudziły słuchacza 
do refleksji. Prelegent zwrócił uwagę, że opowieść nie może 
być tylko napisana, ale musi być przede wszystkim przeżyta. 
Dzień zakończył się Mszą św. w sanktuarium MBNP, której 
przewodniczył o. Prowincjał Dariusz Paszyński CSsR. W swojej 
homilii zachęcił misjonarzy, aby w swoim głoszeniu wzbudzali 
tęsknotę do Boga Stwórcy. 
 
Trzeci dzień zjazdu rozpoczął się poranną Eucharystią w sank-
tuarium. Przewodniczył jej i homilię wygłosił o. Zbigniew Mało-
lepszy. W swoich słowach o. Zbigniew nawiązując do kultu 
ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy podzielił się swoim 
bogatym doświadczeniem głoszenia Słowa Bożego w pracy 
misyjnej w Brazylii w prowincji Bahia. 

 
 
W środę gościem zjazdu był o. dr Dariusz Pabiś, wykładowca 
WSD w Tuchowie oraz przełożony wspólnoty w Lubaszowej. 
Prelegent w swoim wystąpieniu przedstawił sytuacje Kościoła 
w czasie pandemii, jaki i po niej. Zwrócił uwagę, że nie była to 
pierwsza epidemia w historię ludzkości, jednak pandemia 
COVID-19 stała się katalizatorem pewnych postaw związanych 
z religijnością. Niestety wielu ludzi związanych luźno z instytu-
cją Kościoła wykorzystała ten moment, aby usprawiedliwić 
swoje odejście od wiary. Stąd jak zaznaczył prelegent dziś 
ważne jest głoszenie do nich przede wszystkim kerygmatu, aby 
mogli na nowo odnaleźć w swoim życiu Boga. 
 
Na zakończenie zjazdu uczestnicy zapoznali się także z aktu-
alnymi wydarzeniami w dziedzinie misji i rekolekcji, które 
przedstawił o. Wojciech Bieszke, przewodniczący Sekretariatu 
Misji i Rekolekcji Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. 
Obecnie bezpośrednio w działalność misyjno-rekolekcyjną w 
Polsce i na Białorusi zaangażowanych jest ok. 65 redemptory-
stów.  W ostatnich czterech latach, mimo pandemii, a przez to 
ograniczonych możliwości działalności, redemptoryści w Polsce 
przeprowadzili 269 misji ludowych, 144 renowacji misji, oraz 
1026 rekolekcji parafialnych. o. Łukasz Baran CSsR, Lublin 

            Za: www.redemptor.pl 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

JEZUICI ZAINAUGUROWALI CYKL KATECHEZ DLA DOROSŁYCH W RADOMIU 
 

Jak odróżnić głos Jezusa od głosu Hei-
deggera? Zastanawiał się nad tym jezui-
ta o. Mariusz Bigiel, który zainaugurował 
12 lutego w Radomiu cykl katechez dla 
dorosłych, zatytułowany “Niedzielny 
podwieczorek z Benedyktem XVI, czyli 
prezentacja zdumiewających przemil-
czeń nauczania Josepha Ratzingera – 
Benedykta XVI”. Martin Heidegger był 
niemieckim filozofem, który kolaborował 
z nazistami. Przez swoich uczniów uwa-
żany jest za jednego z najważniejszych 
filozofów XX wieku. 
 
O. Bigiel mówił, że celem jego referatu 
jest „poznanie prawdziwej wiary katolic-
kiej w dobie powszechnego fałszowania 
oraz wszelkich podróbek”. Mówił też, że 
„głos Heideggera podszywa się pod głos 
Chrystusa w teologii katolickiej”. Stwier-
dził również, że „we współczesnej deba-
cie o naturze moralności i sposobach jej 

poznania problem sumienia stał się 
kluczowym punktem dyskusji, przede 
wszystkim w obszarze katolickiej teologii 
moralnej”. 
 
– Jesteśmy świadkami przeciwstawiania 
się sobie dwóch koncepcji katolicyzmu: z 
jednej strony mamy nowe spojrzenie na 
jego istotę, które ujmuje wiarę na pod-
stawie wolności i jako zasadę wolności, 
a z drugiej strony model przebrzmiały, 
przedsoborowy, który przyporządkowuje 
chrześcijańską egzystencję autorytetowi 
władz, porządkującej życie w najdrob-
niejszych, najbardziej intymnych szcze-
gółach, za pomocą norm, i starającej się 
w ten sposób zachować kontrolę nad 
ludźmi. Moralność sumienia i moralność 
władzy wydają się zatem ze sobą 
sprzeczne jako dwa nieprzystające do 
siebie modele – powiedział prelegent. 

Dalej podkreślał, że wnikliwe oraz wy-
trwałe studium nauczania Josepha Rat-
zingera a późniejszego Benedykta XVI, 
pozwala nam rozróżnić głos Jezusa od 
głosu Heideggera, co postulował papież 
z Bawarii. 
 
– Głos Jezusa pochodzi z nieba, a głos 
Heideggera z piekła; Jezus daje zbawie-
nie, a Heidegger prowadzi do potępie-
nia; Jezusa wprowadza Królestwo Boże, 
a Heidegger obozy koncentracyjne; 
Jezus czci życie a Heidegger uprawia 
kult śmierci; głos Jezusa jest zgodny z 
logiką a Heideggera z dialektyką he-
glowską; Jezus niesie radość i buduje 
wspólnotę, a Heidegger niesie smutek i 
prowadzi do samotności – wymieniał o. 
Mariusz Bigiel przypominając jednocze-
śnie, że Ratzinger jeszcze jako prefekt 
Kongregacji Nauki Wiary zatwierdził 
modlitwę o prawość sumienia zawartą w 
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encyklice Dominum et vivificantem Jana 
Pawła II. 
 
Jezuita o. Mariusz Bigiel w 1996 roku 
ukończył studia teologiczne na Wydziale 
Teologicznym „Bobolanum” w Warsza-
wie zaś w 1997 roku otrzymał święcenia 
kapłańskie. Przez wiele lat pełnił posługę 
duszpasterską w USA. Prowadził parafię 

na Wyspie St. John na Karaibach w 
archipelagu Wysp Dziewiczych. Zaan-
gażowany był w szkoły nowej ewangeli-
zacji. Publikował w “Życiu Konsekrowa-
nym” i “Katechecie”. Tłumaczył książki z 
języka francuskiego, angielskiego i hisz-
pańskiego. Obecnie prowadzi liczne 
rekolekcje krajowe i zagraniczne. Spe-
cjalizuje się w wytyczaniu nowych szla-

ków duchowości i wdrażaniu ekspery-
mentalnych metod ewangelizacji przy 
zachowaniu wierności treści Ewangelii. 
Przebywa w Sanktuarium Matki Bożej 
Łaskawej w Warszawie, gdzie pełni 
funkcję spowiednika, rekolekcjonisty i 
kierownika rekolekcji indywidualnych. 

 Za: KAI 

Polskiej w tej sprawie. Obecnie projekt 
ten jest w trakcie ostatecznych uzgod-
nień redakcyjno-legislacyjnych z Rzą-
dowym Centrum Legislacji. Po ich za-
kończeniu rozporządzenie zostanie 
przekazane do kontrasygnaty Prezesa 
Rady Ministrów, a następnie zostanie 
przedłożone do podpisu Prezydenta RP 
– poinformowała Radio Plus Radom 
Kancelaria Prezydenta RP. 
Służby prezydenta przypomniały, że 
ustanowienie pomnika historii następuje 
w drodze rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, wydanego na 
wniosek ministra właściwego do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowe-
go. 
 
Klasztor ojców bernardynów to najcen-
niejszy zabytek Radomia. Powstał z 
fundacji króla Kazimierza Jagiellończyka 
w 1468 r., pierwotnie zlokalizowany za 
murami miasta, przy dawnym trakcie 
lubelskim. Zespół tworzą gotycki jedno-
nawowy kościół z wieżą przy prezbite-
rium oraz przylegający do niego klasztor 
o trzech skrzydłach otaczających wiry-
darz z krużgankami i dostawiony budy-
nek gospodarczy, tzw. piekarnik. 
 

Kompleks wybudowano w latach 1468–
1516. W latach 1911–1914 przeprowa-
dzono rozbudowę kościoła według pro-
jektów architekta Stefana Szyllera. 
 
W ostatnich latach zostały w nim prze-
prowadzone gruntowne prace remonto-
wo-konserwatorskie. Udało się wypia-
skować cegły, usunięto betonowe prze-
murowywania, uzupełniono ubytki w 
ścianach oraz odsłonięto okiennice, 
które w XIX wieku zostały zamurowane. 
Wymieniono część więźby dachowej i 
dachówki. Udało się także wyremonto-
wać gotycki piekarnik klasztorny – jedy-
ny tego typu obiekt w Polsce.     Za: KAI
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Odeszli do Pana 

 
 

ŚP. KS. JAN SOBIERAJ SChr (1933-2023) 
Wieloletni misjonarz w Brazylii 

 

Pokładając ufność i nadzieję w Jezusie 
Zmartwychwstałym informujemy, że w 
godzinach popołudniowych w środę 8 
lutego 2023 r., kiedy Kościół w liturgii 
wspomina św. Hieronima Emilianiego i 
św. Józefinę Bakhitę, w dziewięćdziesią-
tym roku życia w domu zakonnym w 
Puszczykowie do wieczności został 
odwołany śp. ks. Jan Sobieraj, chry-
stusowiec, który przez ponad 55 lat 
posługiwał wśród Polonii w Brazylii. 
 
Ks. Jan Sobieraj SChr, syn Romana i 
Heleny z domu Pyszke, urodził się 21 
marca 1933 r. w Wytomyślu w powiecie 
nowotomyskim w woj. poznańskim. Kilka 
dni później został ochrzczony w miej-
scowym kościele parafialnym pw. św. 
Michała Archanioła. W 1949 r. zgłosił się 
do Niższego Seminarium Duchownego 
Towarzystwa Chrystusowego w Ziębi-
cach, gdzie pobierał nauki w zakresie 
szkoły średniej i gdzie również przyjął 
sakrament bierzmowania. We wrześniu 
1952 r. rozpoczął w Bydgoszczy kano-
niczny nowicjat, który ukończył złoże-
niem 8 września 1953 r. w Bydgoszczy 
pierwszej profesji zakonnej. Po niej 
kontynuował przerwaną naukę w Niż-
szym Seminarium, po której ukończeniu, 
we wrześniu 1955 r., podjął studia filozo-
ficzno-teologiczne w Wyższym Semina-
rium Duchownym Towarzystwa Chrystu-
sowego w Poznaniu. Zostały one na 
krótko przerwane (na kilka miesięcy) po 
tzw. ‘odwilży gomułkowskiej’ w paź-
dzierniku 1956 r., kiedy to klerycy zostali 
posłani na parafie do pracy kateche-
tycznej: Janowi przypadła w udziale 
parafia w Chociwlu. 8 września 1959 r. 
w Poznaniu złożył profesję dozgonną, a 
9 czerwca 1962 r. w poznańskiej kate-
drze z rąk pasterza archidiecezji po-
znańskiej abpa Antoniego Baraniaka 
SDB przyjął święcenia kapłańskie. 
Po święceniach przez cztery lata posłu-
giwał duszpastersko w naszych para-
fiach na Pomorzu Zachodnim i składał 
wymagane egzaminy wikariuszowskie: 
•    VII 1962 – VIII 1964 w parafii pw. MB 
Nieustającej Pomocy w Suchaniu, 
•    VIII 1964 – VIII 1965 w parafii pw. 
św. Michała Archanioła w Poczerninie, 
•    VIII 1965 – I 1966 w parafii pw. Naj-
świętszego Serca Jezusowego w Gryfi-
cach. 
 
W lipcu 1966 r. wypłynął statkiem do 
pracy duszpasterskiej wśród Polonii w 

Brazylii, dokąd przybył we wrześniu 
1966 r. Misję duszpasterza polonijnego 
na Ziemi Krzyża Południa wypełniał 
przez ponad 55 lat w wielu miejscach 
Brazylii, ugruntowując wiarę powierzo-
nych mu osób i ucząc je języka i tradycji 
ojców oraz rozbudowując ośrodki dusz-
pasterskie: 
 

 
 
Swoje posługiwanie w Brazylii rozpoczął 
jako wikariusz w Guarani das Missões 
RS, gdzie pracował do 1970 r jako Na-
stępnie został przeniesiony do Mendes 
RJ, gdzie pełnił funkcje kapelana braci 
marystów oraz proboszcza parafii pod 
wezwaniem Krzyża Świętego. W Men-
des kontynuował rozpoczętą budowę 
kościoła parafialnego. W 1971 r. został 
mianowany II Radnym i Ekonomem 
wiceprowincji Towarzystwa Chrystuso-
wego w Brazylii. Podczas jego kadencji 
został wybudowany dom prowincjalny w 
Kurytybie PR. W latach 1974-1980 pełnił 
funkcję proboszcza parafii pw. Dobrego 
Jezusa w Campo Largo PR. Dzięki jego 
staraniom zostały zakupione tereny 
obok kościoła parafialnego, zbudowane 
trzy kościoły filialne oraz podjęta budo-
wa kolejnego kościoła filialnego. W 
styczniu 1981 r. został mianowany pro-
boszczem parafii pw. św. Piotra i Pawła 
w Kurytybie. Obok istniejącego wówczas 
drewnianego kościoła zakupił działki pod 
budowę nowej świątyni, której budowa 
trwała prawie 5 lat, a jej poświęcenie 
nastąpiło 2 lipca 1989 r. przez abpa 
Pedro Fedalto, metropolitę Kurytyby. W 
tym samym czasie ksiądz Sobieraj kon-
tynuował budowę plebanii przy kościele 
pod wezwaniem św. Jana Bosko, gdzie 
po roku powstała nowa parafia. W latach 

1989-1995 pełnił funkcję ekonoma pro-
wincji pw. Matki Bożej Niepokalanie 
Poczętej w Ameryce Południowej, a 
jednocześnie od 1992 r. jako proboszcz 
prowadził parafię w Virmond PR. Przy-
czynił się tam do zbudowania czterech 
kościołów filialnych. Dzięki jego stara-
niom został sprowadzony do kościoła 
parafialnego obraz Matki Boskiej Czę-
stochowskiej, który został w Gnieźnie 
poświęcony przez Ojca Świętego Jana 
Pawła II w czasie jego V pielgrzymki do 
Ojczyzny z przeznaczeniem dla Polonii 
w Ameryce Południowej. Przez trzy lata 
uczył też języka polskiego w miejscowej 
szkole. W latach 1995-1997 na Uniwer-
sytecie Parańskim w Kurytybie odbył 
kurs podyplomowy w ramach studiów z 
kultury i języka polskiego. W Virmond 
posługiwał do 1998 r. W styczniu 1999 r. 
został proboszczem Polskiej Parafii 
Personalnej w Rio de Janeiro RJ. W 
2015 r., po rezygnacji z funkcji probosz-
cza w Rio, został administratorem, a 
następnie rezydentem parafii pw. św. 
Jana Chrzciciela w Kurytybie. W 2017 r. 
zamieszkał w domu prowincjalnym w 
Kurytybie. Niestety z czasem, z upływa-
jącymi latami sił zaczęło ubywać i zdro-
wie zaczęło się pogarszać: w 2021 r. 
przeszedł poważny zabieg operacyjny. 
 
Na początku czerwca 2022 r., w roku 
swojego diamentowego jubileuszu ka-
płaństwa, powrócił do Polski i zamiesz-
kał w domu chrystusowca-seniora w 
Puszczykowie. A celebrację tego jubile-
uszu rozpoczął jeszcze na ziemi brazy-
lijskiej, dziękując Bogu za kapłaństwo 
wraz z tymi, u których posługiwał: w 
Kurytybie (w marcu 2022 r.) i Rio de 
Janeiro (w maju 2022 r.). Po powrocie 
do ojczyzny włączył się w uroczystości 
jubileuszowe wraz ze Współbraćmi w 
poznańskiej katedrze oraz w domach w 
Poznaniu, Puszczykowie i Stargardzie. 
Nie zabrakło ks. Jana na dziękczyn-
nym Te Deum i Magnificat u stóp Czar-
nej Madonny na Jasnej Górze oraz w 
rodzinnej parafii w Wytomyślu. W godzi-
nach popołudniowych w środę 8 lutego 
2023 r., kiedy Kościół w liturgii wspomi-
na św. Hieronima Emilianiego i św. 
Józefinę Bakhitę, Pan Życia i Śmierci 
odwołał ks. Jana do siebie.  

Za: www.chrystusowcy.pl  
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ŚP. S. ZENOBIA CECYLIA MASŁOŃ CSCIJ (1938-2023) 
Wieloletnia misjonarka w Rwandzie i Burundi

 
   
10 lutego 2023 roku, w domu prowin-
cjalnym w Balicach k. Krakowa, w wieku 
84 lat, odeszła do wieczności s. Zenobia 
Masłoń, długoletnia misjonarka w 
Rwandzie i Burundi, przeżywszy w 
Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek 
Dzieciątka Jezus 64 lata, w tym 48 lat w 
posłudze misyjnej. Urodziła się 
18.09.1938 roku w Żabnie, w diecezji 
tarnowskiej. Rodzicami jej byli Jan i Julia 
zd. Żelazo. W wieku 17 lat wstąpiła do 
Zgromadzenia w Sosnowcu. Członkiem 
zgromadzenia była już jej ciocia, s. Apo-
lonia Żelazo (1919-2011), a następnie 
wstąpiły także jej dwie młodsze rodzone 
siostry: s. Fabiola Amalia (1941-2017) i 
s. Zuzanna – również misjonarka. Sio-
stra Zenobia pierwszą profesję zakonną 
składała w Sosnowcu 25.05.1958 r. na 
ręce m. Georgii Sroki, a śluby wieczyste 
złożyła w Czernej 25.05.1963 r. na ręce 
m. Agnes Grudniewskiej, w obecności 
Ojca Założyciela Sługi Bożego o. An-
zelma Gądka OCD. 
 
Początkowo posługiwała w Zgromadze-
niu jako krawcowa, hafciarka i zakry-
stianka we wspólnotach: w Sosnowcu, 
Wielogłowych, Czernej, Jeziornej i Kla-
rysewie k. Warszawy. W każdej z tych 
wspólnot ofiarnie pracowała i gorliwie 
realizując charyzmat Zgromadzenia 
przez modlitwę i pracę. Czyniła to 
zwłaszcza pod kierunkiem osobistych 
wskazań Ojca Założyciela, które otrzy-
mywała od niego w listach (zob. poni-
żej). 
 
Gdy po Soborze Watykańskim II Zgro-
madzenie podjęło decyzję rozpoczęcia 
pracy misyjnej, s. Zenobia zgłosiła swoje 
pragnienie wyjazdu do Afryki, gdzie 
siostry miały wspomóc prace ojców 
karmelitów bosych w Burundi. Od marca 
1973 r. rozpoczęła w Sosnowcu inten-
sywną naukę języka francuskiego przy-
gotowując się do wyjazdu. W celu do-
skonalenia znajomości języka przebywa-
ła pół roku we Francji, skąd 16.03.1974 
r. z Paryża udała się do Burundi, dołą-
czając do pierwszych misjonarek Zgro-
madzenia, które rozpoczęły tam pracę 
8.12.1973 r. 
 
Na pierwszej placówce misyjnej, w 
Mpinga, a następnie w Musongati s. 
Zenobia zajmowała się szyciem i pracą 
w ogrodzie, równocześnie ucząc się 
tubylczego języka kirundi, także na 
kursie państwowym. Pracę apostolską 

rozpoczęła jako kierowniczka miejsco-
wych katechistów, jednocześnie pełniąc 
w kościele posługę zakrystianki. W 1976 
r. została wybrana na przełożoną domu 
w Musongati. We wrześniu 1981 r. zało-
żyła nową placówkę misyjną w Shanga. 
Tam ofiarnie oddawała się pracy w za-
krystii, katechumenacie oraz niosąc 
pomoc najuboższym. W tej wspólnocie 
misyjnej obchodziła swój jubileusz 25-
lecia profesji zakonnej.  
 

 
 
W lipcu 1985 r. zmuszona była opuścić 
Burundi, ponieważ nie otrzymała prze-
dłużenia wizy pobytowej. Udała się więc 
do sąsiedniej Rwandy na placówkę 
misyjną w Rugango, gdzie rozpoczęła 
pracę w katechumenacie i zakrystii. Po 
trzynastu latach (1998) powróciła do 
Burundi, do Musongati, gdzie podjęła 
ponownie pracę, jako odpowiedzialna za 
katechumenat oraz zajęła się na szero-
ką skalę działalnością charytatywną w 
parafii. Pełniła w tym okresie urząd 
pierwszej radnej wikarii misyjnej. W 
latach 2002-2004 przebywała na nowej 
fundacji zgromadzenia w Gitega-Songa, 
gdzie pomagała przy budowie nowego 
klasztoru przeznaczonego na dom nowi-
cjatu i działalność przedszkolną. Od 
2004 r. pełniła posługę przełożonej 
domu w Musongati, a po skończonej 
kadencji znów przez pewien czas prze-
bywała w Rugango (Rwanda), pomaga-
jąc w pracach domowych i zajmując się 
szyciem. Stan zdrowia nie pozwalał jej 
na szerszą działalność. W 2008 r. pod-
czas wypoczynku w Ojczyźnie obchodzi-

ła w Sosnowcu swój Jubileusz 50-lecia 
profesji zakonnej. 
 
Ostatnią placówką misyjną s. Zenobii 
była znów Gitega. Mimo słabego zdro-
wia zajmowała się jeszcze organizowa-
niem pomocy dla ubogich osób star-
szych w rozległej parafii.  
 
28 stycznia 2020 r. w Gitega, podczas 
uroczystości poświęcenia szkoły wybu-
dowanej przez Zgromadzenie, jako 
votum na 100-lecie Zgromadzenia, 
Przewodniczący Komisji Episkopatu 
Polski ds. Misji, Bp Jerzy Mazur SVD, 
który przewodniczył ceremonii, wręczył 
s. Zenobii Masłoń medal „Benemerenti 
in Opere Evangelizationis” za wieloletnią 
posługę misyjną w Rwandzie i Burundi 
oraz świadectwo miłosierdzia wobec 
najuboższych i najsłabszych. 
 
Osłabiona chorobą i ofiarnym życiem, s. 
Zenobia – na prośbę m. Błażei Stefań-
skiej, przełożonej generalnej – powróciła 
z pracy misyjnej do Polski 22.04.2021 r. 
Nadal dane jej było wspomagać misje – 
swoim cierpieniem i modlitwą. W okresie 
pandemii przeszła niebezpieczne dla jej 
wyczerpanego organizmu zakażenie 
covidem z powikłaniami. W ostatnich 
miesiącach życia musiała przebywać w 
łóżku. Wyznała kiedyś, że jest to dla niej 
bardzo trudne, gdyż zawsze prowadziła 
bardzo czynny tryb życia. Mówiła więc z 
prostotą do Pana Jezusa: „Nie rób mi 
tego, ja zawsze biegałam!” 
 
Nasza siostra misjonarka Zenobia Ma-
słoń odeszła do wieczności podczas 
swoich rekolekcji, 10 lutego 2023 r. o 
godz. 5.30, w obecności modlących się 
przy niej sióstr, w roku jubileuszowym 
50-lecia misji Zgromadzenia w Afryce 
(Burundi, Rwanda, Kamerun), w które i 
ona przez 48 lat wkładała swoją piękną 
cząstkę trudu. Siostry Afrykanki na 
wieść o śmierci s. Zenobii wznosiły 
dziękczynienie Bogu za jej życie i powo-
łanie misyjne oraz świadectwo życia 
karmelitanki Dzieciątka Jezus. 
 
Pogrzeb s. Zenobii odbył się 14 lutego 
2023 r. w kościele parafialnym pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w Mydlni-
kach, k. Krakowa, gdzie została pocho-
wana na miejscowym cmentarzu, obok 
współsióstr. 
Opracowała: s. Konrada Dubel, cscij

 


