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Wiadomość Tygodnia

KOMUNIKAT DELEGACJI EPISKOPATU POLSKI
NA ZAKOŃCZENIE SYNODU BISKUPÓW O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE
Kończący się dzisiaj synod biskupów na temat małżeństwa i
rodziny był doświadczeniem jedności Kościoła i ubogacaniem
się Jego różnorodnością. Kościół szczerze zatroskany o rodzinę
przypomniał światu jej niezastąpioną wartość. Zastanawiał się w
jaki sposób skutecznie chronić jej prawa w życiu społecznym,
gospodarczym, politycznym i kulturalnym.
Jesteśmy wdzięczni papieżowi Franciszkowi za jego troskę o to,
by Ewangelia Miłosierdzia Bożego dotarła do każdej rodziny.
Dziękujemy, że przypomina nam, iż wciąż aktualne jest nauczanie św. Jana Pawła II, którego sam nazwał „Papieżem rodziny”.
Wyrażamy naszą wdzięczność całej Konferencji Episkopatu Polski, która nas upoważniła do reprezentowania Jej stanowiska.
Dziękujemy wszystkim Polakom w Ojczyźnie i poza jej granicami
za modlitwę i okazywane nam wyrazy wsparcia.
Umocnieniem podczas synodalnej dyskusji była dla nas świadomość, że w Polsce jest wiele rodzin, które z Bożą pomocą, w
dobrej i złej doli, każdego dnia troszczą się o wierność swojemu
powołaniu. Teraz zaś zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób
przesłanie tego synodu wprowadzić w życie.

życiu Kościoła. Dlatego też zapraszamy wszystkich do regularnego uczestnictwa we Mszy Świętej, do zgłębiania Słowa Bożego.
Zachęcamy rodziny do wspólnej modlitwy i wychowania dzieci
w wierze oraz zaangażowania w życie parafii i wspierania dzieł
miłosierdzia. To zaproszenie kierujemy także do osób rozwiedzionych, żyjących w ponownych związkach cywilnych, które –
choć nie przystępują do Komunii Świętej – nie są wykluczone z
Kościoła. Warto, aby szczerze rozmawiały one z kapłanem, który
pomoże im spojrzeć na ich sytuację oczyma Chrystusa Pana, w
świetle niezmiennej nauki Kościoła katolickiego.
Podczas tego synodu papież Franciszek ogłosił świętymi Zelię i
Ludwika Martin, rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Niech
miłość małżeńska i rodzicielska nowych Świętych stanie się wzorem i natchnieniem dla małżeństw i rodzin.
Ojcowie Synodalni:
Abp Stanisław Gądecki, biskup poznański,
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski
Bp Jan Wątroba, biskup rzeszowski
Rzym, dnia 25 października 2015 roku

Idąc za św. Janem Pawłem II, synod ten przypomniał – dostępne
wszystkim wierzącym – sposoby aktywnego uczestnictwa w
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Wiadomości z kraju

SPOTKANIE KONSTELACJI C6 W KRAKOWIE
W dniach 23-25 października 2015 r. w
domu generalnym Sióstr Józefitek w
Krakowie odbyło się spotkanie wyższych
przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych z Europy wschodniej. W sesji,
której tematem była „Jedność charyzmatów – proroctwo czuwania” uczestniczyło
19 sióstr z Czech, Słowacji i Polski. Sesji
przewodniczyły s. Krystyna Smolarczyk
przełożona generalna Sióstr Bożego Serca
Jezusa i s. Leticja Niemczura przełożona
generalna Sióstr Świętego Józefa reprezentujące wspólnoty zakonne z Europy
wschodniej przynależące do Konstelacji
C6 w Międzynarodowej Unii Przełożonych
Generalnych (UISG). Sesja miała na celu
przygotowanie do spotkania plenarnego
UISG, które odbędzie się 9-13 maja 2016 r.
w Rzymie pod hasłem „Globalna solidarność”.
Pierwszego dnia uczestniczki spotkania
wysłuchały relacji m. Leticji z sesji, która
odbyła się w lutym 2015 r. w Nemi pod
Rzymem na temat: „Przełożeni w drodze
ku solidarności światowej”. Przekazane
treści ukazywały postawę osób konsekrowanych wobec świata, jako głosicieli
Ewangelii Życia, dzięki której urzeczywistniamy Boga w świecie, sami oczyszczamy swoje motywacje i pogłębiamy

miłość, która wyznacza drogę naszego
powołania. Wzywając do nowego sposobu życia charyzmatem własnego instytutu przedstawiono, jakimi cechami powinna odznaczać się współczesna przełożona.

gorz Babiarz, prefekt WSD Archidiecezji
Krakowskiej w kazaniu ukazał moc prorockiego działania zachęcając tym samym
do odważnego rozpoznawania obecnego
czasu i angażowania się w duchowe ożywianie siebie i świata.
W sobotę udałyśmy się do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Łagiewnik, aby
dzięki zawierzeniu Maryi i wstawiennictwu świętych wzmocnić się w prorockiej
misji i poczuć się silniejszymi w jedności
charyzmatów różnych wspólnot zakonnych.

Następnie po wprowadzeniu m. Krystyny
odbyła się praca w grupach językowych
na temat prorockiej misji osoby konsekrowanej, jaką jest czuwanie. Siostry
dzieliły się doświadczeniami przeżywania
solidarności międzyzakonnej i międzykulturowej w dziedzinie formacji i apostolatu.
Zwieńczeniem pierwszego dnia spotkania
była Eucharystia, podczas, której ks. Grze-

Ostatniego dnia poruszany był temat
współpracy i solidarności międzyzakonnej
w oparciu o teorię zachowania zasobów
(COR) wg Stevana Hobfolla. Powyższe
treści i zestawienie ich z obrazami ewangelicznymi przedstawiły s. Władysława
Krasiczyńska józefitka i s. Deodata Stasiak
niepokalanka.
Spotkanie członkiń Konstelacji C6 zakończyło się zebraniem wezwań i sugestii na
przyszłość oraz Mszą Świętą, podczas
której kaznodzieja wzmacniał naszą wiarę
we wszechmoc i miłosierdzie Boga.
s. Stefania Korbuszewska CSL

________________________________________________________________________________________________________
W poniedziałek, 19 października o godz. 11.00 Mszy św. odprawionej przed Cudownym Obrazem z udziałem braci zakonnych
przewodniczył bp Łukasz Buzun, biskup pomocniczy diec. kaliskiej.

BRACIA NA JASNEJ GÓRZE
33. Pielgrzymka Braci Zakonnych trwa na Jasnej Górze. W tym
roku bracia z różnych zgromadzeń zakonnych z całej Polski gromadzą się na wspólnej modlitwie w dniach 19-20 października.

Obecni byli m.in.: o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów; o. Szymon Hiżycki, opat z Tyńca; br. Izaak Kapała, przeor
Opactwa Benedyktynów z Lubinia, członek Konsulty Wyższych
Przełożonych Zakonów Męskich, przewodniczący Komisji Braci
Zakonnych; br. Eugeniusz Kret, prowincjał Zakonu Szpitalnego
Świętego Jana Bożego.

„Ta pielgrzymka jest to okazja spotkania wspólnoty braterskiej
przy sercu najukochańszej Królowej Pokoju – mówi br. Hieronim
Majka ze Zgromadzenia Ducha Świętego z Bydgoszczy – Nasze
zgromadzenie jest pod opieką Niepokalanego Serca Maryi, tym
bardziej mi tęskno tutaj na Jasną Górę. Nasza wspólnota życia
konsekrowanego jest misyjna, choć charyzmat pracy, nie tylko
dla misji, ale dla osób najbardziej potrzebujących. Posługujemy
w ponad 70 krajach świata”.

Słowa powitania wypowiedział o. Marian Waligóra, przeor Jasnej
Gór. Mówił: „Drodzy bracia, w trwającym Roku Życia Konsekrowanego razem z Maryją, z Matką Syna Bożego chcecie odpowiadać sobie na pytanie ‘Kim jestem dla Kościoła?’. Patrząc w Jej
oblicze pełne zadumy i zatroskania, jesteście zaproszeni, by na
nowo przejąć się swym powołaniem, by na nowo odkryć swoje
miejsce we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie Kościoła świętego. Witam was wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję wam za
świadectwo przywiązania do Chrystusa, radykalizmu ewangelicznego i wielkiego zaufania do Boga, którego uczymy się przez
całe nasze życie, również przez to doroczne pielgrzymowanie na
Jasną Górę. W jakiś sposób pod płaszczem Maryi uczymy się na
nowo odkrywać piękno naszego brackiego powołania (…) Drodzy bracia, w waszych domach zakonnych bardzo często jesteście pierwszymi, z którymi kontakt mają przybywającymi do

„Cieszy nas to, że możemy być razem jako przedstawiciele różnych wspólnot zakonnych tutaj na Jasnej Górze – mówi br. Julian
Kazimierz Koczwara, podprzeor z opactwa cystersów w Wąchocku – Brat zakonny też jest świadkiem Chrystusa, jest współpracownikiem dla kapłana Ja pełnię funkcję zakrystiana czyli przygotowuje do Mszy św., ale także oprowadzam grupy, spotykam się z
chorymi, aby pocieszać, rozmawiać z nimi. Uważam, że jak najbardziej brat zakonny jest potrzebny w zakonie, a także i w Kościele. Jest znakiem, bo przecież jesteśmy konsekrowani, złożyliśmy śluby zakonne, czy czasowe czy wieczyste”.
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klasztoru ludzie, wierni. Dlatego wasza postawa, wasza kondycja
duchowa jest tak bardzo ważna, bo przez was wielu ludzi może
doświadczyć bliskości Boga samego, Jego dobroci, często bez
wielkich słów można być znakiem bliskości Pana, tego wam
życzę. Niech Maryja, pokorna Służebnica Pana uczy was wszystkich pokornego, chętnego i pełnego pokoju służenia Bogu w
braciach”.

rzewał, przyjmował konkretne kształty, aby wydawał owoce,
owoce miłosierdzia wobec drugiego człowieka”.
W Polsce posługuje w różnych zgromadzeniach zakonnych około
650 braci. Najczęściej są furtianami, ogrodnikami czy kucharzami,
ale w zakonach typowo brackich np. u bonifratrów są lekarzami,
a u braci szkolnych nauczycielami. Większość zgromadzeń
przyjmuje kandydatów chętnych do posługi zakonnej bez święceń kapłańskich.
*
Mszy św. odprawionej we wtorek, 20 października o godz. 11.00
w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył o. Szymon Hiżycki, opat z
Tyńca.
„Jedno słowo wyróżnia chrześcijaństwo spośród wszystkich
religii tego świata. Słowo, którego nie znajdziemy nigdzie indziej,
to jest słowo, które osobiście daje nam sam Bóg, to jest słowo,
którego żaden człowiek nie miałby nawet odwagi wymyślić,
gdyby mówił o życiu człowieka z Bogiem, i tym słowem jest łaska
– podkreślił w homilii o. Szymon Hiżycki – To jest fundament
religii chrześcijańskiej. I dobrze, że to słowo chcemy rozważyć
właśnie tutaj w Kaplicy na Jasnej Górze przed Ikoną Maryi, o
której tyle razy w ciągu dnia mówimy: ‘łaski pełna’, powtarzając
słowa Archanioła Gabriela”.
„We wszystkich religiach, które są, gdzieś bardzo głęboko w
naszym przekonaniu, w intuicyjnym rozumowaniu kim jest Pan
Bóg, tkwi przekonanie, że na to, co Pan Bóg nam daje, musimy
sobie zasłużyć, albo musimy sobie zapracować, że musimy być
godni tego, co Pan Bóg nam daje. A to słowo ‘łaska’, jak bomba
rozsadza gmach naszej ludzkiej ułomnej doskonałości i wprowadza zupełnie nową jakość, dlatego, że mówi nam, że to nie jest
tak, że człowiek najpierw pracuje w pocie czoła a potem Pan Bóg
daje mu to, na co sobie człowiek zasłużył, ale wręcz przeciwnie,
zanim człowiek uczynił choćby jeden krok w kierunku Pana Boga,
to Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego
zbawienia. I po tym wydarzeniu, które miało miejsce 2 tys. lat
temu, już nic nie jest takie same. Pan Bóg jest zwycięzcą i wierzymy, że krzyż jest silniejszy niż śmierć – mówił o. Hiżycki – Jeżeli
mówimy, że łaska Boża jest człowiekowi do zbawienia koniecznie
potrzebna, to znaczy to, że to Pan Bóg sprawia, że każdy z nas
staje się kimś pięknym, kimś tak pięknym, jak Bóg, i że na ten dar
Pana Boga wcale sobie człowiek nie musi zasługiwać, bo to Pan
Bóg chce każdego człowieka takim uczynić, i to tylko od człowieka zależy czy on tę łaskę przyjmie, czy nie”.
Za: www.jasnagora.com

„Dzisiaj na liturgii słyszymy błogosławieństwo ‘ubogich w Duchu’, ludzi, którzy na pierwszym miejscu stawiają bliskość, zależność wobec Boga, to jest na pierwszym miejscu, i tak jest też w
naszym życiu braterskim, zakonnym, w życiu osób świeckich, i w
życiu biskupim, kapłańskim. Kiedy nie stawiamy Pana Boga na
pierwszym miejscu, nie pracujemy nad sobą, nie współpracujemy z łaską, to zaraz inne bożki podnoszą głowę i zajmują to
pierwsze miejsce. Wystarczy zaniedbanie, wystarczy lenistwo, w
tej dziedzinie, która jest dla nas najtrudniejszą dziedziną życia
(…) Praca wychowawcza, którą bracia tutaj spełniają, czy praca
opiekuńcza nad drugą osobą, nie jest czymś łatwym, bo często
drugi człowiek jest osobą trudną do zniesienia z różnych powodów, i z naszych osobistych, i z tej drugiej strony i ta praca jest
bolesna, trudna – podkreślał w homilii bp Łukasz Buzun – Praca
nad sobą, nad własnym charakterem, nad powołaniem, nad
kształtowaniem swojej osobowości, a to wszystko w relacji z
Bogiem, a więc w odpowiedzi na łaskę, jest w życiu człowieka
czymś najtrudniejszym, i to wiemy z osobistego doświadczenia.
Prośmy Matkę Bożą, która jest dla nas Przewodniczką na drodze
naszej wiary, aby ten skarb miłosierdzia rozwijał się w nas, doj-
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GÓRA ŚW. ANNY
MIĘDZYNARODOWYM SANKTUARIUM

gólny charakter tego miejsca i swoje
umiłowanie względem niego, a nawet już
wcześniej tak wielu już cudów na nim
dokonując.

Kongregacja ds. Duchowieństwa rozpatrując prośbę z 15 września 2009, którą
przedstawił J. E. abp Alfons Nossol, biskup
Opola w imieniu Braci Mniejszych Franciszkanów, aktem z dnia 26 sierpnia 2015
r. „w myśl Kodeksu Prawa Kanonicznego,
kan. 1231 1232, ustanawia Międzynarodowego Sanktuarium świętej Anny, Matki
Najświętszej Maryi Panny w Górze Świętej
Anny, na terenie diecezji opolskiej”.
To radosne wydarzenie ucieszyło wszystkich braci w prowincji i wzmocniło dziękczynienie Bogu, gdyż w ten sposób potwierdził, poprzez Urząd Kościoła, szcze-

Dekret o ustanowieniu Międzynarodowego Sanktuarium świętej Anny Matki
Najświętszej Maryi Panny – a później
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podczas Mszy św. kończącej obchody i
odpust Podwyższenia Krzyża Św. w Górze
św. Anny, J.E. Bp Andrzej Czaja potwierdził – wśród licznych zasług i opisów
miejsca m.in. uznał, że „wśród celów
istnienia Sanktuarium jest także i ten, by
było ono ważnym centrum nauczania
wiary, pobożności i formowania sumień
ludu górnośląskiego, scalając w jeden
organizm kościelny ludzi o różnym pochodzeniu narodowym (por. Statuty nr
12)”, co sprawia, że troska i dbałość o to
miejsce leży na sercu coraz większej ilości
nie tylko pojedynczych osób, lecz także
całym wspólnotom, parafiom, zgromadzeniom, z różnych części kraju i świata.
Za: www.franciszkanie.com
.
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sa PZPN, Zbigniewa Bońka, obrazy misyjne, książki. Każdy los
wygrywał. Uczestnicy mogli posilić się gorąca, „wojskową” grochówką.

PALLOTYNI ZAKOŃCZYLI ANIMACJĘ MISYJNĄ

DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ

Punktem centralnym uroczystości była Msza św. koncelebrowana, pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej, Marka Solarczyka. W homilii ksiądz biskup
podkreślił misyjność Kościoła, odniósł się do nauczania Jana
Pawła II i wyraził wdzięczność dyrektorom szkół i księżom proboszczom, za przeprowadzoną animację w diecezji. W koncelebrze udział wzięli: ks. Marcin Iżycki, dyrektor Dzieła Misyjnego
Diecezji Warszawsko-Praskiej; wiceprowincjał Polskiej Prowincji
Chrystusa Króla SAC, ks. Zenon Hanas; dyrektor ds. misji Prowincji Chrystusa Króla SAC, ks. Grzegorz Młodawski SAC wraz z
księżmi pracującymi w Pallotyńskim Sekretariacie Misyjnym,
zaproszeni księża dziekani oraz proboszcz, ks. Andrzej Kopczyński. Wśród gości obecni byli Burmistrz Miasta Ząbki Robert Perkowski, przedstawiciel Dzieła Pomocy „Ad Gentes” i dyrektor
Miva Polska, ks. Jerzy Kraśnicki. Po Mszy św. zaproszeni goście
udali się na agapę misyjną.

Dokładnie 23 października 2015 r. minęły cztery lata od rozpoczęcia animacji misyjnej w diecezji warszawsko-praskiej. Inicjatorem tego ważnego przedsięwzięcia dla Kościoła powszechnego
był abp Henryk Hoser SAC, ordynariusz diecezji warszawskopraskiej. W animację włączył się Pallotyński Sekretariat Misyjny
we współpracy z Dziełem Misyjnym Diecezji WarszawskoPraskiej. Działania te miały na celu kształtowanie świadomości
powszechnego powołania misyjnego oraz uwrażliwienie dzieci,
młodzieży i dorosłych na problemy, z którymi borykają się misjonarze pracujący w różnych częściach świata.
Księża misjonarze z Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego przeprowadzili animację we wszystkich parafiach diecezji, głosząc
kazania na niedzielnych Mszach św. i przeprowadzili katechezy
dla dzieci i młodzieży z większości szkół na terenie diecezji. Kazania poświęcone były pracy misyjnej w Sierra Leone, gdzie posługują misjonarze ad gentes oraz misjom pallotyńskim w różnych
krajach.
Uwieńczeniem tego czteroletniego, misyjnego dzieła było uroczyste zakończenie w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.
Świętowanie rozpoczęto wieczorem, w sobotę 24 października
2015 r., dziękczynną adoracją Najświętszego Sakramentu, którą
poprowadził wieloletni misjonarz, ks. Roman Rusinek SAC. Adoracja zakończyła się Apelem Jasnogórskim. Niedziela 25 października 2015 r., stała się świętem misyjnym w parafii. Na
wszystkich Mszach św. ks. Roman Rusinek SAC podejmował
tematykę misyjną. W godzinach popołudniowych na placu przed
kościołem odbył się festyn misyjny zorganizowany przez Pallotyński Sekretariat Misyjny i Dzieło Misyjne Diecezji WarszawskoPraskiej, podczas którego aktorzy czytali bajki afrykańskie, można było odwiedzić stoiska z rękodziełem afrykańskim i innymi
pamiątkami misyjnymi, posłuchać muzycznego zespołu. Miłośnicy pojazdów mogli obejrzeć pokaz motocykli polskich dakarowców oraz odwiedzić stoisko organizacji Miva Polska.

Szczególne słowa podziękowania za zorganizowanie tej uroczystości należą się gospodarzowi miejsca, proboszczowi parafii pw.
Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, ks. Andrzejowi Kopczyńskiemu,
ks. Marcinowi Iżyckiemu i ks. Grzegorzowi Młodawskiemu SAC,
którzy byli odpowiedzialni za przeprowadzenie animacji misyjnej
w diecezji warszawsko-praskiej B r . A d a m F u ł e k
Za: InfoSAC

Ciekawostką była wystawa przechwyconych towarów przez
Służbę Celną. Księża Jan Kędziora SAC i Benjamin Bahashi SAC z
Demokratycznej Republiki Konga przeprowadzili loterię misyjną,
w której m.in. można było wygrać rower, piłkę z podpisem preze-
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KLERYCY A.D. 2015

konnych na I roku formuje się 202 młodych zakonników.

Dokładnie 748 alumnów rozpoczęło tej
jesieni przygotowanie do kapłaństwa w
diecezjalnych i zakonnych seminariach
duchownych w Polsce. W sumie, na
wszystkich rocznikach formuje się 3571
przyszłych księży – wynika z oficjalnych
już statystyk Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych.

– W porównaniu do ubiegłego roku,
diecezje mają o 7 proc. mniej nowych
kandydatów do kapłaństwa, natomiast
zakony o 2 proc. więcej – komentuje te
dane ks. dr Wojciech Rzeszowski, przewodniczący Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych.

W tym roku najwięcej nowych kandydatów przyjęły na I rok seminaria diecezjalne w Tarnowie i Katowicach, każde po 31.
Wprawdzie tarnowskie nadal pozostaje
największym seminarium duchownym w
Polsce (do kapłaństwa przygotowuje się
w nim 190 kleryków), to po raz pierwszy
od wielu lat w statystykach nowych powołań znalazło się na pierwszym miejscu
ex equo z innym seminarium.
Katowice mają dużo powołań, mimo, że
zgłaszający się do seminarium najpierw
jeszcze jako kandydaci odbywają roczny
okres propedeutyczny, a dopiero potem
mogą uzyskać status kleryka i rozpocząć
studia filozoficzno-teologiczne. W sumie,
ich formacja do kapłaństwa trwa, wraz z
rokiem propedeutycznym, 7 lat.

W seminariach diecezjalnych pierwszy rok
studiów filozoficzno-teologicznych rozpoczęło 546 mężczyzn. Ośmiu z nich
przygotowuje się do kapłaństwa w Międzydiecezjalnym Wyższym Seminarium
Duchownym dla Starszych Kandydatów w
Krakowie, potocznie nazywanym seminarium 35+. Natomiast w seminariach za-
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Pod względem liczebności pierwszego
rocznika w czołówce, podobnie jak w
poprzednich latach utrzymuje się Wyższe
Seminarium Duchowne w Przemyślu z 20
nowymi alumnami. W tym roku 20 kandydatów przyjęto także na I rok w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Po 18 alumnów przyjęły seminaria w
Gdańsku i Lublinie. Natomiast najmniej
alumnów na I roku mają seminaria w
Kaliszu, Sosnowcu i Elblągu.
Z kolei w seminariach zakonnych przygotowania do kapłaństwa rozpoczęło w tym
roku 202 młodych zakonników. Najwięcej,
bo 16 na I roku – w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Po 13 zakonników rozpoczęło studia w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w

Łodzi (to franciszkanie konwentualni w
czarnych habitach) oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej (franciszkanie w brązowych habitach) oraz Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze.
W czołówce są także jezuici z 12 scholastykami, którzy rozpoczęli studia filozoficzne w Kolegium Jezuitów w Krakowie.
Wszystkich kleryków diecezjalnych jest
obecnie, według stanu na 1 października
– 2673. – To mniej o 7 proc. w stosunku
do ubiegłego roku – wskazuje ks. dr Rzeszowski i dodaje, że kleryków zakonnych
jest więcej o 3 proc. Obecnie wszystkich
kleryków zakonnych jest 898.

Najliczniejsze polskie seminaria to WSD w
Tarnowie (190 alumnów), WMSD w Warszawie (114 alumnów), WŚSD w Katowicach (102 alumnów) i WSD w Przemyślu
(100 alumnów). Natomiast najbardziej
kameralne to: WSD w Łowiczu (27 alumnów), WSD Diecezji Sosnowieckiej w
Częstochowie (31 alumnów) i WSD Diecezji Bydgoskiej (również 31 alumnów).
Z zakonnych seminariów w Polsce, najliczniejsze jest Kolegium FilozoficznoTeologicze Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie (56 braci studentów),
Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze
(54) i Wyższe Seminarium Duchowne
Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad
Wartą (50).
Za: www.deon.pl

________________________________________________________________________________________________________
Marek Augustyn, który swoje wystąpienie uznał nie tylko za wyraz hołdu dla współbraci, seminaryjnych kolegów, ale chciał
przez nie ukazać głęboki związek celebracji eucharystycznej z
poświęceniem kapłańskiego życia ojca Zbigniewa i Michała,
którzy przyjęli męczeńską śmierć z rąk komunistycznego ugrupowania ,,Sendero Luminoso” jako ofiary zjednoczonej z ofiarą
Chrystusa.

SESJA O MĘCZENNIKACH PERUWIANSKICH
10 października odbyła się we Wrocławiu sesja popularno – naukowa przybliżająca postaci polskich męczenników franciszkańskich – ojca Michała Tomaszka i ojca Zbigniewa Strzałkowskiego,
którzy 5 grudnia, zostaną włączeni w poczet błogosławionych.
Pierwszy z zaproszonych prelegentów – franciszkanin, o. Zdzisław Gogola, wykładowca UPJP II, mówił o początkach polskiej
misji w Peru. Był to czas, kiedy pełnił on rolę prowincjała.
Praca misjonarzy w tym terenie polegała na posłudze sakramentalnej, a także działalności społeczno – charytatywnej, czym
szczególnie narazili się komunistycznym terrorystom z organizacji Świetlisty Szlak (Sendero Luminoso). „Franciszkanie zostali
zamordowani w bestialski sposób, rozstrzelani, a ich samochody
spalone…” powiedział o. Zdzisław Gogola.
Kolejnym gościem był ojciec prof. Wiesław Bar, politolog, teolog,
prawnik kanonista, wykładowca prawa wyznaniowego, kanonizacyjnego i rodzinnego, który brał udział w procesie beatyfikacyjnym męczenników franciszkańskich.

Podczas sesji chór parafialny wykonał dwie pieśni ,, Męczennicy z
Pariacoto” oraz ,,Męczeńska krew”, do których słowa ułożył proboszcz parafii p.w. św. Karola Boromeusza ojciec Marek Augustyn, a melodię skomponowała organistka Irmina Zakowicz.
Dzień poświęcony ojcu Zbigniewowi Strzałkowskiemu i ojcu
Michałowi Tomaszkowi zakończył się Mszą Św. dziękczynną, pod
przewodnictwem Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza oraz
odsłonięciem wystawy poświęconej męczennikom. Aleksandra
Barcikowska / red.
Wiecej na: www.franciszkanie.pl

W wystąpieniu ,,Wielki Tydzień w Pariacoto” prelegent zestawił
męczeństwo ojców Zbigniewa i Michała z Wielkim Tygodniem
Pana Jezusa. Wskazał na wiele podobieństw pomiędzy okolicznościami śmierci polskich misjonarzy a męką i śmiercią Jezusa.
Ostatnią konferencję ,, Błogosławieni misjonarze franciszkańscyzjednoczeni z Jezusem przez Eucharystię” poprowadził ojciec dR

________________________________________________________________________________________________________

U WERBISTÓW W KLEOSINIE
KONSEKROWANI Z ARCH. BIAŁOSTOCKIEJ
W niedzielę, 18 października 2015 roku, w
Domu Misyjnym św. Kazimierza w Kleosinie i w Parafii św. Teresy odbyło się skupienie dla osób konsekrowanych z Archidiecezji Białostockiej. Data i miejsce nie
przypadkowe, wszak to Rok Życia Konsekrowanego i Niedziela Misyjna w Kościele.
Najlepszym miejscem na świętowanie był
zatem dom zakonny werbistów w Kleosinie.

Na spotkanie przybyło 55 osób, w tym
siostry zakonne z 17 zgromadzeń zakonnych, salezjanie z Różanegostoku. Nie
zabrakło również współbraci werbistów z
Kleosina.
O godz. 10.00 gości przywitał w kaplicy
zakonnej o. Franciszek Martyna, Rektor
Domu Misyjnego. Następnie w sali muzealnej odbyła się konferencja multimedialna na temat życia zakonnego w Indiach,
którą poprowadził o. Anthony Erragudi
SVD.

5

O godz. 11.30 w kościele parafialnym w
Kleosinie odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu przygotowana przez o.
Feliksa Kubicza SVD. W czasie jej trwania
uczestnicy mieli także okazję skorzystać z
Sakramentu Pojednania. Po niej, w południe, odprawiono mszę świętą, której
przewodniczył ks. bp. Edward Ozorowski,
Metropolita Białostocki, zaś homilie wygłosił o. Franciszek Martyna SVD
Spotkanie zakończyło się wspólnym
obiadem w Domu Misyjnym.
Za: www.werbisci.pl
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OBLACI O NOWEJ EWANGELIZACJI
Dziś ostatni dzień trwającego w Kodniu od 19 października Zjazdu Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
Obecni są na nim m.in. o. generał Louis Lougen OMI oraz o. prowincjał Antoni Bochm OMI. Słowo o nowej ewangelizacji wygłosił
do uczestników bp Grzegorz Ryś.
Konferencję „Wspólnota zakonna a nowa ewangelizacja” biskup
rozpoczął od przytoczenia fragmentu z Dz 4,32-35, w którym
mowa jest o wspólnocie pierwszych Apostołów. Biskup krakowski mówił zarówno o powołaniu do ewangelizacji w każdym
momencie naszego życia, jak i o potrzebie wspólnotowego głoszenia Ewangelii. Sednem konferencji było wezwanie do nawrócenia pastoralnego – czyli przejścia od „konserwacji” do misji.

Nieprzypadkowo wybrano miejsce Zjazdu. Sanktuarium Matki
Bożej Kodeńskiej to renesansowy kościół z I poł. XVII w., wybudowany dzięki fundacji Mikołaja Sapiehy. W świątyni znajduje się
cudowny obraz Matki Bożej Gregoriańskiej. Obecnie to jedno z
najbardziej znanych sanktuariów maryjnych w Polsce.
Za: www.oblaci.pl

Obecność ojca generała Louisa Lougen OMI na Zjeździe jest
związana z jego drugą wizytą w Polsce. Po zakończeniu obrad
uda się on do innych domów zakonnych m.in. Iławy i Gdańska.

_______________________________________________________________________________________________________

JEZUICI I FRANCISZKANIE
O EKOLOGII W KRAKOWIE
Konferencja „Kościół i nauka w obliczu
ekologicznych wyzwań” zorganizowana
wspólnie przez jezuitów i franciszkanów
odbyła się 14.10.2015 w Akademii Ignatianum w Krakowie.
Zaproszeni goście wraz ze specjalistami
świata nauki zastanawiali się i dyskutowali
nad encykliką Laudato si’ w kontekście
osiągnięć nauki i dotychczasowego nauczania Kościoła. Wzięło udział 11 specjalistów i praktyków różnych specjalności,
często odległych dyscyplin nauki – od
filozofów i teologów po architekta krajobrazu, czy eksperta od zmian klimatycznych. Pokazano, jak nieduży 160stronicowy dokument jest bogaty w
inspiracje. Publikujemy naszą relację.
Wśród słuchaczy i prelegentów znaleźli
się przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych – Ligi Ochrony Przyrody, Polskiego Klubu Ekologicznego, Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu
(współorganizator) czy Greenpeace oraz
ruchów miejskich. Różnorodność podejścia do problematyki w encyklice papieża
z jednej strony, a z drugiej komplementarność ujęć i analiz pokazuje, że Laudato
si’ można czytać na wielu poziomach.
Daje to pełny obraz rzeczywistości o
stanie naszej planety i możliwych (no
właśnie czy możliwych?) sposobach przeciwdziałania degradującym zjawiskom.
Diagnoza nie jest optymistyczna, dochodzimy do granic zużycia zasobów naturalnych, w znacznym stopniu zniszczyliśmy biosferę w wymiarze globalnym.
Wraz z niszczeniem środowiska postępuje
społeczna degradacja całych społeczno-

ści. Konieczna jest przebudowa systemów
społeczno-gospodarczych, poszukiwanie
rozwiązań alternatywnych, przypomniano
słowa papieża: jeszcze „wiele można
zrobić”. Trudno jednak szukać zmian i
rozwiązań najbardziej palących problemów bez „nawrócenia ekologicznego”,
inicjowania projektów lokalnych i odejścia od naukowo-technicznego, utylitarystycznego postrzegania przyrody. Zawieść mogą także rozwiązania pośrednie,
tzw. słabego zrównoważenia, co zauważył
rektor AIK, prof. J. Bremer SJ.
Rozwiązaniem nie jest zastąpienie jednych, brakujących surowców innymi,
kiedy u podstaw obecnego kryzysu znajduje się błąd odnoszący się do świata
wartości i relacji.

mywana przez Boga – Stwórcę), odbiera
się w naukach przyrodniczych „jak poezję” i nie idą za tym żadne kroki w przewartościowaniu natury”.
Inni prelegenci wskazywali za Ojcem
Świętym na „wypaczony antropocentrzym” jako źródło degradującej, konsumpcyjnej postawy człowieka do środowiska przyrodniczego. O. Artur Filipowicz SJ podkreślił, że warunkiem koniecznym zmiany jest dialog, a podstawą tego
dialogu – nawrócenie ekologiczne, co
wymaga ekstrapolowania relacji „Jezus –
Ja” na otaczający świat. Następnie wypracowanie cnót ekologicznych skoncentrowanych na wspólnym domu, naszej
wspólnej Ziemi. Konsekwencją jest zmiana stylu życia na poziomie jednostki i
społeczeństwa. Z kolei o. Jacek Poznański
wskazał na problematykę systemowego
ujęcia i relacji w encyklice oraz co z niej
wynika.
W sesji 2, ekologicznej, lejtmotywem było
pojęcie ekologii integralnej (o. Stanisław
Jaromi OFMConv.), także w kontekście
etyki środowiskowej (Anita GanowiczBączyk, UKSW). Marcin Popkiewicz, autor
głośnej i ważnej książki „Ziemia na rozdrożu”, pokazał w jakim stopniu konsumujemy (przejadamy) zasoby planety
przyczyniając się do zmian klimatycznych.

Problematyka wygłoszonych prezentacji i
analiz oscylowała wokół pojęcia RELACJI:
z Bogiem, z naturą i innymi ludźmi oraz
kryzysu na każdym z poziomów tej relacji.
W inaugurującym wykładzie w sesji 1,
filozoficznej, prof. Zbigniew Wróblewski
(KUL) opisał ewolucję w stosunku do
natury, jaką mamy do czynienia w kulturze. Mocno obecne w papieskiej encyklice
przekonanie, że przyroda ma aspekty
duchowe (tzn. że jest stworzona i utrzy-

6

Sesja 3, teologiczna, obejmowała analizę
encykliki z punktu widzenia odniesień
biblijnych. Ks. Roman Batorski (WSD Łowicz) powiedział, czego w encyklice zabrakło, np. wprost krytyki chowu przemysłowego, czy krytyki wobec historycznych, degradujących praktyk „czynienia
sobie Ziemi poddaną
S. Adelajda Sielepin CHR (UJPII) zauważyła, że papież dotknął najgłębszych pra-
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gnień i odczuć, także osób niewierzących,
stąd taki odzew dokumentu na świecie.
Przypomniała ubóstwo wymienione w 10
pkt. LS w nowym znaczeniu: wyrzeczenia
się użytkowego i przedmiotowego podejścia do rzeczywistości.

nia). Istotnym pojęciem w kontekście
przywołanego przez papieża „wypaczonego antropocentryzmu” może być antropocentryzm relacyjny skoncentrowany
na więzi międzyludzkiej i więzi z całym
stworzeniem.

Z kolei prof. Krzysztof Leśniewski wskazał
na interesujący wpływ prawosławia XX
wieku na to, co dzieje się w Kościele Katolickim (np. ekumenizm, teologia stworze-

Po zakończeniu konferencji jej uczestnicy
przeszli ulicami Krakowa, planty i rynek z
podziękowaniem za encyklikę papieża na
banerze – „wielki projekt ekologii inte-

gralnej”. Następnie odbyła się Msza święta dziękczynna za encyklikę papieża Franciszka i ustanowienie Dnia Modlitw o
Ochronę Stworzenia w Bazylice św. Franciszka Asyżu w Krakowie. Przewodniczył
o. Jacek Poznański SJ, homilię głosił ks.
Roman Batorski a wszystkich witał o.
Stanisław Jaromi.
Więcej na: www.swietostworzenia.pl

_______________________________________________________________________________________
Święto Laikatu zakończyliśmy w niedzielę Mszą świętą pod przewodnictwem o. prowincjała Józefa Matrasa SP – który wygłosił
również rozpalającą serca homilię. Przed błogosławieństwem,
rozsyłającym nas do codziennych obowiązków, otrzymaliśmy z
rąk Ojca Prowincjała ikonę Matki Bożej Szkół Pobożnych, której
wizerunek znajduje się w rzymskim domu św. Pantaleona.
Uczestnicy spotkania podziękowali pijarom zakonnikom wręczając 17 róż, symbolizujących każde z 17 pijarskich dzieł, których
reprezentanci brali udział w spotkaniu. Podziękowanie o. Sławomira Dziadkiewicza SP, który po raz pierwszy był odpowiedzialny
za organizację Święta, skierowane do organizatorów i uczestników, było ostatnim akcentem tego dnia.

ŚWIĘTO LAIKATU PIJARSKIEGO
W dniach od 16 do 18 października 2015 r. odbyło się w Częstochowie IV Święto Laikatu Pijarskiego pod hasłem „Matka Boża
Szkół Pobożnych”. Na święto przyjechało blisko 140 reprezentantów 17 dzieł pijarskich (świeckich i zakonnych) z całej Polski (w
tym z szkół sióstr pijarek z Krakowa i Rzeszowa).
Każdego dnia uczestniczyliśmy w konferencjach nawiązujących
do hasła tegorocznego Święta. Michał Wilk, fascynując słuchaczy
wiedzą, w piękny, szalenie emocjonalny sposób, rozwinął temat
,,Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami. Czy
autor Apokalipsy na pewno miał na myśli Matkę Bożą”, ukazując
także powiązania między ostatnią i pierwszą Księgą Biblii. Ojciec
dr Mateusz Pindelski SP wygłosił konferencje nt. „Duchowość
Maryjna św. Józefa Kalasancjusza” i ,,Koronka Dwunastu Gwiazd
w tradycji pijarskiej”, zwracając uwagę nie tylko na historię kształtowania się tej modlitwy, ale i graficzny sposób jej interpretacji.
Ojciec Eugeniusz Grzywacz SP przybliżył nam temat ,,Matka Boża
w ikonografii pijarskiej”, prezentując różne style, ujęcia, a nade
wszystko dzieląc się swym umiłowaniem sztuki.
Podczas tegorocznego Święta codziennie towarzyszyła nam
modlitwa Liturgią Godzin, śpiew Godzinek, a w sobotę nabożeństwo Maryjne. Oprawa muzyczna, za którą odpowiadała p. Gabriela Wąsacz, podnosiła walor każdego spotkania, a wspólny
śpiew w piątkowy wieczór aż do północy przerodził się w pieśń
uwielbienia.
Spotkanie było okazją do pogłębienia naszej relacji z Matką Bożą,
którą ukochał św. Józef Kalasancjusz i której zawierzył swój zakon. Sprzyjało temu miejsce i możliwość wspólnej modlitwy w
Kaplicy Jasnogórskiej, szczególnie w godzinie Apelu. Przybycie
przedstawicieli tylu dzieł pijarskich służy wzajemnemu poznawaniu się, ciągnącym się późno w noc rozmowom, a tym samym
budowania więzi między pijarami – zakonnikami i świeckimi.

Wpatrując się w ikonę, pamiątkę naszego wspólnego świętowania, rozważamy słowa św. Józefa Kalasancjusza „Najświętsza
Maryja Panna jest tak dobra, że przyjmuje każdą naszą modlitwę,choćby najmniejszą, pod warunkiem, że się ją odmawia z
całego serca.”
Za: www.pijarzy.pl

Refleksja tygodnia

PAPIEŻ FRANCISZEK O WIERNOŚCI W ŻYCIU MAŁŻEŃSKIM
obietnicy: można powiedzieć, że rodzina żyje obietnicą miłości i
wierności, jaką składają sobie nawzajem mężczyzna i kobieta.
Zawiera ona zobowiązanie do przyjęcia i wychowania dzieci.
Realizuje się ona jednak również w opiece nad rodzicami w podeszłym wieku, w ochronie i opiece nad słabszymi członkami
rodziny, we wzajemnej pomocy, aby zrealizować swoje zalety i
zaakceptować swoje ograniczenia. Obietnica małżeńska poszerza
się, aby dzielić radości i cierpienia wszystkich ojców, matek, dzieci, z wielkodusznym otwarciem na współżycie międzyludzkie i

Podczas audiencji ogólnej 21.10.2015 papież Franciszek w
związku z obradami Synodu Biskupów o rodzinie wyłóścił
następującą katechezę o wierności w życiu małżeńskim:
Drodzy bracia i siostry,
W poprzedniej medytacji zastanawialiśmy się nad ważnymi
obietnicami, jakie rodzice składają dzieciom, od chwili gdy są one
pomyślane w miłości i poczęte w łonie matki. Możemy dodać, że
przyglądając się bliżej, cała rzeczywistość rodziny opiera się na
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osobista więź między miłością a zrodzeniem potomstwa nie
wypisuje jej w naszym ciele.

dobro wspólne. Rodzina, która zamyka się w sobie jest sprzecznością, dewaluacją obietnicy, która ją zrodziła i która ją ożywia.
W naszych czasach, poszanowanie dla wierności obietnicy życia
rodzinnego wydaje się znacznie osłabione. Dzieje się tak dlatego,
że z jednej strony bardzo podkreślane jest błędnie rozumiane
prawo do poszukiwania własnej satysfakcji, za wszelką cenę i we
wszelkiej relacji, jako niezbywalna zasada wolności. Z drugiej
strony, ponieważ zobowiązanie do życia w relacji i zaangażowania na rzecz dobra wspólnego opierają się wyłącznie na przymusie wypływającym z prawa. Ale w rzeczywistości, nikt nie chce
być kochany jedynie ze względu na posiadane dobra czy też z
obowiązku. Miłość, podobnie jak i przyjaźń zawdzięczają swoją
siłę i swoje piękno temu, że rodzą więź nie odbierając wolności.
Bez wolności nie ma przyjaźni, nie ma miłości, nie ma małżeństwa. Zatem wolność i prawda nie są sprzeczne wobec siebie, ale
wręcz przeciwnie, nawzajem się wspierają, czy to w relacjach
międzyosobowych, czy też społecznych. Pomyślmy choćby o
szkodach powodowanych w kulturze globalnej komunikacji
przez inflację niespełnionych obietnic, w różnych dziedzinach
oraz pobłażanie z powodu niedotrzymywania danego słowa i
podjętych zobowiązań!

Należy przywrócić społeczne poszanowanie dla wierności w
miłości. Trzeba wydobyć z ukrycia codzienny cud milionów mężczyzn i kobiet, którzy odradzają podstawy swego życia rodzinnego, jakimi żyje każde społeczeństwo, nie będące w stanie zagwarantować tego w inny sposób. Nie przypadkiem ta zasada wierności względem obietnicy miłości i zrodzenia potomstwa jest
wpisana w Bożym stworzeniu jako odwieczne błogosławieństwo,
któremu powierzono świat.

Tak, drodzy bracia i siostry, wierność to obietnica zaangażowania, która spełnia się sama, rozwijając się w wolnym posłuszeństwie danemu słowu. Wierność jest ufnością, która pragnie być
rzeczywiście dzielona z innymi, nadzieją, która pragnie być
kształtowana razem. Wierność obietnicom jest arcydziełem ludzkości! Jeśli spojrzymy na jej śmiałe piękno, jesteśmy przerażeni,
ale jeśli lekceważymy jej mężną wytrwałość, jesteśmy zgubieni.
Żadna relacja miłości – żadna przyjaźń, żadna forma upodobania,
żadne szczęścia dobra wspólnego nie osiąga poziomu naszego
pragnienia i naszej nadziei, jeśli nie osiąga tego cudu duszy.
Mówię "cud", ponieważ moc i perswazja wierności, mimo wszystko, nieustannie nas oczarowują i zadziwiają. Poszanowania dla
danego słowa, wierności względem obietnicy nie można kupić i
sprzedać. Nie można jej wymusić siłą, ale nie można też ustrzec
bez poświęcenia. Żadna inna szkoła nie może nauczyć prawdy
miłości, jeśli nie uczyni tego rodzina. Żadne inne prawo nie może
narzucić piękna i dziedzictwa tego skarbu godności ludzkiej, jeśli

Jeśli św. Paweł może powiedzieć, że w więzi rodzinnej objawiona
jest w sposób tajemniczy decydująca prawda dotycząca także
więzi Pana i Kościoła, oznacza to, że sam Kościół odnajduje tutaj
błogosławieństwo, którego należy strzec i z którego nieustannie
trzeba się uczyć, zanim będzie się go uczyło i karciło. Nasza wierność obietnicy jest jednak zawsze powierzona łasce i miłosierdziu Boga. Kościół stawia sobie za punkt honoru umiłowanie
rodziny ludzkiej, w chwilach dobrych i złych! Niech Bóg da nam
stanąć na wysokości tej obietnicy. Módlmy się też za ojców synodalnych, aby Pan pobłogosławił ich pracy, wykonywanej z twórczą wiernością, ufając, że On jako pierwszy, Pan, jest wierny swoim obietnicom.
Za: www.radiomaryja.pl

Wiadomości zagraniczne

W RZYMIE ZAKOŃCZYŁ SIĘ SYNOD BISKUPÓW O RODZINIE
Synod był doświadczeniem Kościoła pielgrzymującego wraz z rodzinami świętego
Ludu Bożego – podkreślił Ojciec Święty
Franciszek podczas Mszy św., która zakończyła Synod Biskupów poświęcony
rodzinie. Dokument końcowy synodu
potwierdził naukę Kościoła na temat
rodziny i małżeństwa.

aby głosić tajemnicę miłości rodziny.
Kontynuujmy drogę, jakiej pragnie Pan.

Papież przestrzegł też przed ślepotą i
głuchotą na problemy współczesnego
świata i rodzin.

Mszę św. w Bazylice św. Piotra wraz z
Ojcem Świętym koncelebrowało ponad
trzystu księży kardynałów, patriarchów,
księży arcybiskupów i biskupów z całego
świata, którzy uczestniczyli w synodzie.
– Dziękuję wam za wspólnie przebytą
drogę ze spojrzeniem skierowanym ku
Panu i braciom, w poszukiwaniu dróg,
jakie Ewangelia wskazuje naszym czasom,

zobaczmy chwałę Boga jaśniejącą w
człowieku żyjącym – mówił w kazaniu
Ojciec Święty.

Prośmy Go o spojrzenie uzdrowione i
zbawcze, potrafiące upowszechniać światło, gdyż pamięta wspaniałość, która je
olśniła. Nigdy nie dając się przyćmić pesymizmem i grzechem, poszukujmy i
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– Możemy przechodzić przez pustynie
ludzkości, nie widząc tego, co jest naprawdę, ale to, co chcielibyśmy zobaczyć.
Jesteśmy w stanie budować wizje świata,
ale nie akceptujemy tego, co Pan stawia
nam przed oczami. Wiara, która nie umie
zakorzenić się w życiu ludzi, pozostaje
jałowa i zamiast oazy, tworzy kolejne
pustynie – wskazał Ojciec Święty.
Wczoraj Ojcowie Synodalni przyjęli dokument końcowy synodu. Przypomina on
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światu, jaką wielką wartość stanowi rodzina. Wskazuje także propozycję, jak skutecznie chronić prawa rodzin w życiu
społecznym, gospodarczym, politycznym
i kulturalnym. Synod potwierdził naukę
Kościoła na temat rodziny i małżeństwa.
– To była bardzo ciężka i wyczerpująca
praca, ale warto było dla dobra kościoła i
rodziny tę pracę wykonać – podkreślił ks.
abp Henryk Hoser.

– Niektórzy w związku z tym, że tam jest
położony nacisk na to rozeznanie uważają, że być może są jakieś możliwości wyjątków w tej zasadzie. Natomiast trzeba
powiedzieć, że w praktyce Kościoła wyjątki się stosuje w odniesieniu do prawa
kanonicznego, ale nie w stosunku do
prawa objawionego. Tu wyjątków nie ma i
tak to trzeba doprecyzować – wyjaśnił ks.
abp Henryk Hoser.

było małżeństwo z Polski – Jadwiga i
Jacek Pulikowscy.
– Daliśmy świadectwo, w którym dość
mocno upomnieliśmy się o normalne
rodziny i o zajęcie się rodzinami w kryzysie. Jesteśmy zadowoleni z tego, że kilkukrotnie w grupach dyskusyjnych udało
nam się mieć istotny wpływ na przebieg
dyskusji – zaznacza dr inż. Jacek Pulikowski.

Polski Episkopat reprezentowali na SynoDokument przyjęty przez Ojców SynodalKs. abp Henryk Hoser zaznacza równoczedzie także ks. abp Stanisław Gądecki,
śnie, że Synod nie dokonał zmiany doprzewodniczący Konferencji Episkopatu
nych trafi teraz do Ojca Świętego, który
podejmie dalsze decyzje.
tychczasowej dyscypliny sakramentu
Polski oraz ks. bp Jan Wątroba, biskup
Eucharystii w odniesieniu do osób żyjąrzeszowski. Wśród audytorów synodu
Za: Radio watykanskie
cych w związkach niesakramentalnych.
____________________________________________________________________________________________________________________
cji. Musimy odbudować duszpasterstwo narzeczonych jako podstawową gwarancję stabilnej przyszłości rodzin zakorzenionej w
wierze chrześcijańskiej. W tym celu konieczna jest katechizacja
dotycząca tego etapu życia dotycząca świętej czystości od strony
czystości moralnej i godności ludzkiej, nie ukrywając, że grzech
istnieje. Jest bardzo ważne, aby przezwyciężyć strach przed katechezą o czystości (aby nie wydawała się "dziwna" w oczach świata), jak również ustosunkowanie się do prądów starających się
subtelnie zastąpić wartość czystości stosujących zeświecczone
wyrażenia takie jak "dojrzałość seksualna", "własne odczucie",
"modernizm", "relatywizm", "wyzwolenie seksualne","ideologia
gender" itp, które tylko wprowadzają zamęt i utwierdzają młodych ludzi w słuszności podążania drogą nieczystości narkotyzując ich sumienie. Należy również zachęcać młodych ludzi do
odwagi i osobowości w podążaniu za Chrystusem, a nie za modą
masową.

POLSKI BISKUP WERBISTA PRZEMÓWIŁ
NA SYNODZIE BISKUPÓW POŚWIĘCONYM RODZINIE
Podczas obrad Synodu o Rodzinie głos zabrał także bp Krzysztof
Białasik SVD, werbista, ordynariusz Diecezji Oruro. Zabierając głos
na Synodzie bp Białasik zwrócił szczególną uwagę na duszpasterstwo dla narzeczonych i zachowanie czystości przedmałżeńskiej.
Bp Krzysztof Białasik SVD był reprezentantem Episkopatu Boliwii
podczas Synodu o Rodzinie, którego tematem jest „Powołanie i
misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. Oto wystąpienie bpa Białasika:

Należy wydobyć maksymalne znaczenie CZYSTOŚCI, która jest
synonimem ŻYCIA. Nauczać iż czystość jest obroną życia od poczęcia, a dlaczego?... Po prostu dlatego, że większość aborcji jest
skutkiem stosunków seksualnych poza małżeństwem, a szczególnie w czasie wczesnej młodości.
Należy:
• Odnowić wysiłki ewangelizacyjne , tak jak to czynił Jezus Chrystus.
• Katechizować odnośnie nauczania moralnego Kościoła .
• Ukazywać piękno sakramentalnego małżeństwa i rodziny.
• Pamiętać, w sposób konkretny, że wszelkie forma współżycie
seksualnego poza małżeństwem jest grzechem śmiertelnym.
Oraz, że czystość jest jak drzwi, które ratuje życie przed najgorszym w historii holokaustem, jakim jest aborcja.
• Oznajmiać, że małżeństwo jest możliwe tylko między mężczyzną
i kobietą, i że homoseksualizm jest zboczeniem, ponieważ jest
sprzeczny z naturą.
• Nawoływać, że jedyna i PRAWDZIWA MIŁOŚĆ polega na naśladowaniu Chrystusa.
A przede wszystkim: o dnowić wezwanie do NAWRÓCENIA serca .
Kościół nie może ulegać światu, aby mu się przypodobać.

Ojcze Święty, Ojcowie synodalni
W Boliwii, rodzina zawsze była i jest podstawowym darem. W
ostatnich latach niektóre grupy społeczne, polityczne i farmaceutyczne, promowane i finansowane przez organizacje światowe,
wdrożyły ideologie przeciwne życiu i rodzinie, które papież Jan
Paweł II nazwał "kulturą śmierci". Są one zagrożeniem dla fundamentalnego dobra całej ludzkości. Nie możemy przemilczeć tej
smutnej rzeczywistości.
Trzeba kształcić młodych ludzi, szczególnie tych, którzy chcą
założyć rodziny na mocnym fundamencie małżeństwa sakramentalnego, aby potrafili docenić ten dar małżeństwa i rodziny, oraz
by potrafili wzmocnić i chronić je w każdym wymiarze. Dlatego
czas przygotowania do małżeństwa jest najbardziej istotny dla
ważności i trwałości rodziny.

Należy podjąć wysiłki: Mniej zaangażowania w przyklejaniu grzechu plastrem i więcej wysiłku w odbudowie jasnego przesłania
Jezusa Chrystusa dla ZBAWIENIA dusz; gdyż obecnie sumienie
uśpione, pod wpływem narkotyków lub zdeprawowane, jest
najszybszą drogą prowadzącą do wiecznego potępienia wielu
dusz. Kościół musi słuchać Boga a nie ludzi Za: www.werbisci.pl

Narzeczeństwo mogło by być dla małżeństwa tym, czym seminarium dla kapłaństwa: drogą do przygotowania i nie do deforma-
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ŚWIĘCENIA BISKUPIE BYŁEGO

GENERAŁA SERCANÓW

obecnym generałem Zgromadzenia ks.
Heinerem Wilmerem SCJ, który złożył
nowemu biskupowi życzenia.

25 października, ks. José Ornelas Carvalho, były przełożony generalny Księży
Najświętszego Serca Jezusa, został wyświęcony na biskupa diecezji Setúbal w
rodzinnej Portugalii.
Święcenia biskupie odbyły się w głównej
świątyni diecezji Setúbal – katedrze pw.
Matki Bożej Łaskawej, usytuowanej w
sercu średniowiecznego miasta. Sakry
biskupiej udzielił mu metropolita diecezji
lizbońskiej kard. Manuel Clemente, jednocześnie przewodniczący Konferencji
Episkopatu Portugalii. W święceniach
wzięli też udział biskupi ośmiu diecezji
należących do metropolii, a także przybyli
na uroczystość biskupi sercanie: abp
Murilo Ramos Krieger z Brazylii, abp Claudio Dalla Zuanna z Mozambiku oraz bp
Jose Caires De Nobrega z Madagaskaru.
Do katedry w Setúbal przybyli również
sercanie z innych prowincji na czele z

Dziękując wszystkim za obecność, bp José
Ornelas Carvalho poprosił swoich diecezjan, by przyjęli go jako brata, a jednocześnie jako dar dla całej wspólnoty wierzących. Podkreślił, że jako biskup jest częścią społeczności i Kościoła, który obejmuje cały świat. Wspomniał również rozmowę z papieżem Franciszkiem po swojej
nominacji, który wyraził pragnienie, by był
misjonarzem w diecezji Setúbal. „Przyjąłem tę propozycję jako dar i wezwanie

Boga, ufając w obecność Ducha Świętego
i w moc modlitwy” – powiedział do zgromadzonych na zakończenie uroczystości,
dodając, że Kościół nie jest tylko sam dla
siebie, lecz ma „otwarte oczy i serce”, by
wyjść na spotkanie tych, którzy go najbardziej potrzebują. Widocznym znakiem
otwartości nowego biskupa był krzyż
sercański na jego sutannie.
Wcześniej, przed wejściem do katedry, bp
Carvalho skierował słowa pozdrowienia
do mieszkańców miasta i diecezji przybyłych licznie na święcenia swego nowego
ordynariusza. Do świątyni w uroczystej
procesji w otoczeniu asyst i skautów
została wprowadzona figura Matki Bożej
Fatimskiej, czczonej w całej Portugalii.
Ks. José Ornelas Carvalho SCJ został mianowany przez papieża Franciszka trzecim
biskupem katolickim diecezji Setúbal w
dniu 24 sierpnia 2015 roku. Ma 61 lat, jest
rodem z Madery. Został wyświęcony na
kapłana w 1981 roku. Posiada doktorat z
nauk biblijnych.
Za: www.sercanie.pl

________________________________________________________________________________________________________
Okolicznościowe listy do uczestników historycznych wydarzeń w
Los Angeles wystosowali m.in. Prymas Polski ks. abp Wojciech
Polak, Prezydent RP Andrzej Duda oraz Sekretarz Stanu, Szef
Gabinetu Prezydenta RP minister Adam Kwiatkowski.

SANKTUARIUM JANA PAWŁA II W LOS ANGELES
W polskim kościele pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Los Angeles
odprawiona została dziś Msza św. inaugurująca powstanie Sanktuarium św. Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże
wygłosił ks. bp Edward Clark. Polski Kościół w Los Angeles stał się
kolejnym miejscem kultu św. Jana Pawła II w USA.
Ks. Rafał Dyguła SChr, proboszcz parafii, a także kustosz Sanktuarium – podkreśla, że miejscowa Polonia przeżywała radość tego
historycznego wydarzenia przez cały dzień.
– Polonia brała udział w dorocznym polskim festiwalu parafialnym, który tym razem stał się rzeczywistym Dniem Papieskim dla
parafian oraz licznie przybyłych na uroczystości pielgrzymów.
(…) Jestem przekonany, że jako pokolenie Jana Pawła II będziemy na nowo odkrywali duchowe dziedzictwo świętego pontyfikatu naszego rodaka, i przyzywali jego wstawiennictwa w naszych modlitwach w kościele, w którym osobiście przewodniczył
złotemu jubileuszowi naszej parafii, pamiętnego 29. sierpnia
1976 r., jako polski kardynał w drodze z Kongresu Eucharystycznego w Filadelfii – powiedział ks. proboszcz.

W kalifornijskiej parafii Matki Bożej Jasnogórskiej od ponad 50 lat
posługują misjonarze polonijni ze zgromadzenia zakonnego
księży chrystusowców.
Za: www.radiomaryja.pl
____________________________________________________________________________________________________________________

PAPIEŻ WSPOMINA KARD. KORCA
Nieustraszonym świadkiem Ewangelii i
dzielnym obrońcą wiary oraz praw człowieka nazywa Ojciec Święty zmarłego w
wieku 91 lat kard. Jána Chryzostoma
Korca, dawnego biskupa Nitry na Słowacji.
W wysłanym dziś telegramie kondolencyjnym Franciszek przyznaje, że wiadomość o jego śmierci przyjął ze wzruszeniem.

Przypominając jego lata spędzone w
więzieniu oraz fakt, że bardzo długo odmawiano mu prawa do wypełniania swej
biskupiej posługi, Papież podkreślił, że
zmarły nigdy nie dał się zastraszyć, lecz
dawał jasne świadectwo męstwa i zaufania Bożej Opatrzności, a także wierności
Stolicy Piotrowej.
Zmarły 24 października kard. Korec był
jezuitą. Na biskupa został wyświęcony
potajemnie już w wieku 27 lat, ale insygnia biskupie odebrał dopiero 18 lat póź-
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niej podczas pierwszego spotkania z
papieżem Pawłem VI. Swą posługę pełnił
potajemnie, pracując jednocześnie jako
zamiatacz ulic i robotnik. W 1960 r. został
skazany na 12 lat więzienia. Wolność
odzyskał w czasie praskiej wiosny w 1968
r. Wtedy też mógł udać się do Rzymu.
Jawnie jednak posługę biskupią zaczął
pełnić dopiero w 1989 r. Rok później
został mianowany ordynariuszem Nitry i
wybrany na przewodniczącego episkopatu Słowacji. Jan Paweł II w 1991 r. mianował go kardynałem.Za: Radio watykanskie
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jem poznawać. Jak zauważył gospodarz spotkania, bp Edward
Pawłowski, była to bardzo skromna reprezentacja tutejszych
wspólnot zakonnych, które przecież nie mogą w całości oddać się
świętowaniu, gdy czeka tak wiele dzieł apostolskich. W czasie
Mszy modlono się o nowe powołania do życia konsekrowanego,
ale też w intencji odnowy duchowej kraju, który 800 lat temu
został poświęcony Maryi jako „Terra Mariana”. Następnie dokonano prezentacji poszczególnych wspólnot i instytutów zakonnych. Zwrócono przy tym uwagę, że ich apostolat na Łotwie ma
w znacznej mierze charakter cichej „pracy u podstaw”, w której
nie ma posług nieważnych, bo każda może być dla ludzi znakiem
wzywającym do nawrócenia.
Za: Radio watykańskie

ZJAZD OSÓB KONSEKROWANYCH NA ŁOTWIE

Ostatnie wydarzenia kościelne, jak Światowe Spotkanie Rodzin
czy Synod Biskupów, odsunęły nieco w cień Rok Życia Konsekrowanego. A obchodzony on jest w różny sposób, także tam, gdzie
nie ma szans na zgromadzenie tłumów czy zorganizowanie z
rozmachem kampanii promocyjnej. Tak było również na Łotwie.
Na zaproszenie ordynariusza Jełgawy, czyli dawnej Mitawy, 24
października przyjechali do tego miasta (dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Kurlandii i Semigalii) przedstawiciele większości
męskich i żeńskich instytutów zakonnych pracujących na Łotwie.
W sumie zebrało się ok. 30 osób, by wspólnie modlić się i nawza____________________________________________________________________________________________________________________

CHRYSTUSOWCY UCZCILI

fiach pielgrzymki oraz lokalne uroczystości.

PATRONKĘ BRAZYLII
Polska ma Częstochowę, Francja - Lourdes, Portugalia - Fatimę, a Meksyk - Guadalupe. W Brazylii rolę narodowego
sanktuarium maryjnego pełni położone w
połowie drogi miedzy Sao Paulo a Rio de
Janeiro sanktuarium w Aparecida.
12 października Brazylia świętowała
wspomnienie swojej Patronki. Od pierwszej wizyty Jana Pawła II w tym kraju ta
uroczystość religijna jest dniem wolnym
od pracy. Czciciele Madonny z Aparecidy
przygotowują się do Jej święta poprzez
udział w nowennie, procesjach, uroczystych Mszach św. Dzieje się tak wszystkich
parafiach brazylijskich. Ci którzy w dniu
święta nie mogą przybyć do narodowego
sanktuarium, organizują w swoich para-

W prowadzonej przez chrystusowców
parafii Cruz Machado w dniu Patronki
Brazylii wierni licznie pielgrzymują do
wybudowanej w 1966r kapliczki, która
położona jest na najwyższym w powiecie
(1114 m. n.p.m.) wzniesieniu. Mimo obfitych opadów deszczu także i w tym roku
liczni wierni dotarli na wzgórze, aby
uczestniczyć w celebrowanej przez miejscowego proboszcza ks. Zbigniewa Perd-

jona SChr Mszy św. oraz oddać cześć
swojej Patronce. Wśród pątników szczególną uwagę przyciągała duża grupa
gauchos przybyłych konno. Kilka godzin
wcześnie pobłogosławieni przez ks. Zbigniewa wyruszyli oni na pielgrzymi szlak
zabierając z sobą figurę Matki Bożej z
Aparecidy. W uroczystościach odbywających się w Cruz Machado uczestniczył
także ksiądz prowincjał który przewodniczył Mszy św. odprawionej w kościele
parafialnym. Podobne uroczystości miały
też miejsce w innych prowadzonych przez
chrystusowców parafiach w Brazylii. W
parafii Mallet, gdzie uroczystościom
przewodniczył ks. biskup ordynariusz
diecezji Uniao da Vitoria, wierni zgromadzili się w wybudowanym kilka lat temu
kościele filialnym pod wezwaniem Matki
Bożej z Aparecida, natomiast w parafii
Balsa Nova ks. Antonio Polanczyk SChr
odprawił specjalne nabożeństwo błogosławiąc zgormadzone dzieci. Ks. Kazimierz
Długosz SChr
Za: www.chrystusowcy.p

Zapowiedzi wydarzeń
blikowanym na stronie wydarzenia o.
Góra.

RUSZAJĄ PRZYGOTOWANIA

DO LEDNICA’2000
Spotkanie młodych na polach lednickich
odbędzie się w 2016 roku już po raz dwudziesty. Przyszłoroczna Lednica, zaplanowana na 4 czerwca, wpisuje się w obchody 1050-lecia Chrztu Polski. To także rok,
w którym obchodzony będzie jubileusz
800-lecia zakonu ojców dominikanów.
Zapraszam uczestników Spotkań z dawnych lat. Zapraszam budowniczych Lednickiego Ośrodka. Musimy wszyscy się
spotkać. Musimy wybrać Jezusa. Musimy
śpiewać i tańczyć. Jezus jest naszym życiem. Pragniemy, aby był wszystkim we
wszystkich – napisał w zaproszeniu inicjator lednickich spotkań, o. Jan Góra.

Jednym z pierwszych punktów przygotowań będą warsztaty muzyczne pt.
„Weekend w C-DUR”, które odbędą się w
dniach 20-22 listopada. Warsztaty muzyczne poprowadzą muzycy z zespołu
Siewcy Lednicy i Scholi Lednickiej. Zapisy
i informacje na stronie lednica2000.pl

Na przyszłoroczne spotkanie dominikanin
tradycyjnie zaprasza także księży i siostry
zakonne. Kapłani otrzymają butelkę wina
z winnic małopolskich oraz trzy hostie,
przygotowane przez firmę Christ. Mają
one być symbolem ofiarowania się Jezusowi w Najświętszej Eucharystii. Młodzież
z kolei otrzyma Pismo Święte Nowego
Testamentu i biały drewniany krzyż. – Cóż
innego mogę wymyślić na Tysiąclecie
Chrztu Polski? – pyta w zaproszeniu opu-
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W Spotkaniach Młodych Lednica 2000 do
tej pory w sumie uczestniczyło ok. 2 mln
osób. Wszystkie spotkania odbywające się
w ciągu roku na Polach Lednickich organizuje Wspólnota Lednica 2000 działająca
przy klasztorze ojców Dominikanów w
Poznaniu. Oprócz Spotkania Młodych są
to Lednica Dzieci, Lednica Seniora, Lednica Motocyklisty oraz letnie rekolekcje i
weekendowe spotkania w ramach Uniwersytetu Wiary.
Za: www.deon.pl

Biuletyn Tygodniowy CiZ
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WITRYNA TYGODNIA

"FUNDAMENTY WIARY. PRZEWODNIK ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO"
Książka "Fundamenty wiary. Przewodnik
życia chrześcijańskiego" przedstawia
wiarę Kościoła w sposób prosty i zasadniczy, w formie sprzyjającej jej duchowemu
przyswojeniu, zgodnie z rozległą i utwierdzoną tradycją przedstawiania wiary, w
którą należy ufać, którą należy przeżywać
i głosić.

Jedyne „misterium chrześcijańskie” powinno zatem być przedstawiane w swoich czterech aspektach, jako że jest wyznawane, celebrowane, przeżywane i
przemadlane. Autor książki uczynił to w
teologiczno-duchowych komentarzach
do Symbolu Apostolskiego, daru Słowa
Bożego i Sakramentów, przykazań i błogosławieństw, podstawowych modlitw
chrześcijanina.

Wiara ma koncentrować się wokół czterech filarów: Symbolu wiary (Credo
chrzcielnego); siedmiu Sakramentów;
Przykazań (życia przeżywanego w posłuszeństwie Bogu) i modlitwy (Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo).

Niech łaska Boga po trzykroć świętego
rozpali serce tego, kto je przyswoi, abyśmy
coraz bardziej otwierali nasze oczy na światło piękna, które nie pozna zmierzchu, i
które wiara w Chrystusa odsłania dla zaspokojenia naszego pragnienia.

Podział ten znajduje uzasadnienie w
„misterium chrześcijańskim”, czyli Boskim
planie zbawienia, objawianym stopniowo
w historii aż do pełni daru ofiarowanego
w Jezusie Chrystusie, uobecnianym w
głoszonym Słowie Bożym i w Sakramentach Kościoła. Jego wypełnianie ma być
nieustannie przeżywane w modlitwie.

Bezpośredni link do książki
Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni
Zew”
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków
tel. 12 428 32 40
www.bratnizew.pl

ROK zYCIA KONSEKROWANEGO 2015
na www.zyciezakonne.pl
•
•
•
•

Rok Życia Konsekrowanego na świecie
Rok Życia Konsekrowanego w Polsce
Rok Życia Konsekrowanego w Diecezjach
Dokumenty na Rok Życia Konsekrowanego
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