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Kapituła Generalna FZŚ w Rzymie (ss. 12–14)

Uczestnicy kapituły generalnej na audiencji u papieża Franciszka, Watykan 15 listopada 2021 r.

Konferencja naukowa  
„800 lat FZŚ na ziemiach polskich”,

Gniezno 12–13 listopada 2021 r. (ss. 18–19)
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Drodzy Czytelnicy

W Polsce obchody roku jubileuszowego 800-lecia III 
zakonu franciszkańskiego zakończyła dwudniowa 
konferencja naukowa zorganizowana w listopadzie 
ubiegłego roku w Gnieźnie przez Radę Narodową FZŚ. 
Przedstawiamy fragmenty z obszernego omówienia 
wystąpień prelegentów zamieszczonego na stronie in-
ternetowej FZŚ w Polsce.  
 Również w listopadzie – w Rzymie – odbyła się 

wyborcza kapituła generalna. Na ministra generalnego FZŚ na kolejną, 6-letnią ka-
dencję został wybrany br. Tibor Kauser, o czym piszemy w skrócie z relacji praso-
wych na ten temat na stronie CIOFS. Uczestnicy tej kapituły udali się na audiencję 
do papieża Franciszka. Ojciec święty do sióstr i braci FZŚ skierował swoje słowo, 
które prezentujemy.
 2 października 2021 roku ministrowie generalni rodzin franciszkańskich spo-
tkali się w Asyżu, aby wspólnie zaplanować obchody nadchodzących pięciu waż-
nych rocznic z życia naszego Zakonodawcy. Z tej okazji wystosowali oni list oko-
licznościowy, w którym te rocznice nazwali wspólnym mianem franciszkańskiego 
osiemsetlecia. Zostało ono oficjalnie ogłoszone 29 listopada 2021 roku – w święto 
Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego – w sanktuarium w Greccio. Zachęcamy 
do lektury tego listu. 
 Natomiast 12 marca br. przypada 100. rocznica śmierci bł. Anieli Salawy, patronki 
FZŚ w Polsce. Na łamach tego numeru kwartalnika prezentujemy życie apostolskie 
tej błogosławionej tercjarki franciszkańskiej, jak również pierwszą część artykułu  
o znaczeniu Eucharystii w jej życiu.
 Ponadto w gazetce m.in. stałe cykle: „Pisma św. Franciszka” (o napomnieniu 9.), 
„W nurcie formacji” (o świętowaniu dnia Pańskiego) oraz „Z życia wspólnot regio-
nów” (o spotkaniach związanych z minionym rokiem jubileuszowym i kapitułach 
wyborczych czy wizytacjach).

redakcja

Pisma św. Franciszka
4 Napomnienie 9. – Miłość

Miłość nieprzyjaciół

W nurcie formacji
6 Świętowanie dnia Pańskiego

100. rocznica śmierci 
bł. Anieli Salawy

9 Życie apostolskie patronki FZŚ  
w Polsce

11 Eucharystia w życiu bł. Anieli 
Salawy (1)

Aktualności
12 Kapituła generalna FZŚ w Rzymie
14 Przemówienie ojca świętego 

Franciszka do uczestników  
kapituły generalnej FZŚ

15 Intencje modlitewne
16 Kalendarz liturgiczny

Franciszkańskie osiemsetlecie 
(2023–2026)

17 List ministrów generalnych  
z okazji franciszkańskiego  
osiemsetlecia

Wydarzenia – informacje 
– komunikaty  

18 Konferencja naukowa z okazji 
800-lecia III zakonu  
franciszkańskiego  

Z życia wspólnot regionów  
(ss. 22–30) 

22 Świętowanie roku  
jubileuszowego FZŚ 
we wspólnotach

26 Kapituły wyborcze i wizytacje
28 Odeszli do Pana

Redakcja:
Rada Regionalna FZŚ Region Katowicki
Przełożona s. Ewa Ochman

Zespół redakcyjny: s. Ewa Ochman
s. Maria Pietyra, o. Maciej Kucz OFM
zdjęcia red. s. Leokadia Puto
Współpraca: s. Aleksandra Gruszka
s. Bożena Karkoszka
Redakcja i korekta: s. Maria Pietyra
Konsultacja: o. Ariel Kucia OFM

Materiały do kwartalnika prosimy przesyłać
na e-mail: miriamkorpid@gmail.com

Konto FZŚ Regionu Katowice:
Bank Zachodni WBK 
34 1090 1779 0000 0001 3628 7622

Za zgodą Ministra Prowincjalnego 
Prowincji Wniebowzięcia NMP 
w Katowicach-Panewnikach
Do użytku wewnętrznego FZŚ

Zdjęcia nieopisane pochodzą z zasobów 
redakcji i wspólnot FZŚ

Redakcja zastrzega sobie prawo 
skracania i adiustacji tekstów 
oraz zmiany tytułów.

DTP i druk:
FPR „MACGRAF”
40-719 Katowice, ul. Zadole 35
www.macgraf.pl

OD REDAKCJI

W numerze

UWAGA: Redakcja uprzejmie prosi, by nie przesyłać wiadomości czy tekstów 
pocztą tradycyjną na adres drukarni. W starszych numerach kwartalnika można 
znaleźć adres do korespondencji lub zwrócić się o takowy do przełożonej(-ego) 
regionu. Informuje się, że każdy numer gazetki jest gotowy na końcowe dni miesię-
cy: lutego – nr 1 (na marzec), maja – nr 2 (na czerwiec), sierpnia – nr 3 (na wrzesień), 
listopada – nr 4 (na grudzień). W związku z tym prosimy nie dzwonić do drukarni 
z pytaniem, czy jest już kwartalnik lub kiedy się ukaże.

Informujemy także, że sytuacja 
epidemiczna może nadal wpłynąć 
na edycję kwartalnika (główny po-
wód to trudności z jego rozprowa-
dzeniem). Materiały do kwartal-
nika prosimy nadsyłać do redakcji 
na bieżąco z aktualnych wydarzeń 
(o ile się odbędą) do numeru 2. 
najpóźniej do połowy kwietnia 
2022 roku. (Cykl produkcyjny na-
szego pisma trwa ok. 6 tygodni).
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PIsmA ŚW. FRAnCIsZKA

miłość nieprzyjaciół

nAPOmnIEnIE 9. – miłość

Pan mówi: Miłujcie nieprzyjaciół waszych (czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za prześladujących i spo-
twarzających was) (Mt 5,44). Ten bowiem rzeczywiście kocha swego nieprzyjaciela, kto nie boleje nad doznawaną krzywdą, 
lecz dla miłości Bożej smuci się grzechem jego duszy. I czynem okazuje mu miłość.

Kolejne napomnienie św. Francisz-
ka dotyka tematu bardzo trud-

nego, mianowicie miłości nieprzyja-
ciół. Biedaczyna w pierwszej części 
napomnienia przytacza ewangeliczną 
naukę Jezusa o miłości nieprzyjaciół. 
Jezus, jak wiemy, zniósł starotesta-
mentalną zasadę: oko za oko, ząb za 
ząb, która na zło odpowiadała złem. 
Nienawiść odciskała nienawiść.
 Jezus, dając przykazanie miłości 
nieprzyjaciół, chciał ustalić zupełnie 
nowe normy współistnienia między-
ludzkiego. Chrześcijanin to ten, który 
swoim przebaczeniem przerywa krąg 
nienawiści. Nie odpłacając złem za zło, 
stawia tamę nienawiści. Miłość i prze-
baczenie usuwają zło, sprawiają, że 
staje się ono słabe i nie ma w sobie 
destrukcyjnej mocy. Jezus daje dwie 
rady, jak ma wyglądać miłość nieprzy-
jaciół: mamy im dobrze czynić i modlić 
się za nich.

 Jeśli pierwsza rada nie może być 
– z przyczyn obiektywnych – zawsze 
stosowana, to natomiast druga jest 
zawsze aktualna i możliwa do speł-
nienia. Modlitwa jest zawsze pierwszą 
tamą dla zła, sprawia, że czyjaś agre-
sja nie opanowuje naszego serca. Zło, 
które nas wtedy dotyka, nie czyni nam 
takiej szkody, jaką mogłoby uczynić. 
Modlitwą możemy wreszcie dosięgnąć 
tego, który czyni nam krzywdę. Jest 
znakiem wielkiej dojrzałości chrześci-
jańskiej i ludzkiej, jeśli potrafimy się 
modlić za tych, którzy nas krzywdzą. 
Można powiedzieć, że ta modlitwa 
jest szczególnie miła Bogu, ponieważ 
przekracza ludzką naturę, domaga-
jącą się sprawiedliwego wyrównania 
rachunków.     
 Święty Franciszek idzie dalej w dzie-
dzinie miłości bliźniego. Pisze, że ten 
bowiem rzeczywiście kocha swego nie-
przyjaciela, kto nie boleje nad doznawa-
ną krzywdą, lecz dla miłości Bożej smuci 
się grzechem jego duszy. 
 Cierpienie, jakie ktoś nam zada, 
może w nas wywołać względem tej 
osoby agresję. Jest dużym sukcesem, 
jeśli tę agresję opanujemy. Jednakże 
krzywda nam zadana może spowo-
dować w nas ból, który zamknie nas 
w sobie. Może stać się to, o czym pi-
sze św. Franciszek, że będziemy boleć 
nad doznawaną krzywdą. Natomiast 
on chce, byśmy po raz kolejny prze-
kroczyli siebie i nie boleli nad sobą 
i swoim bólem, ale nad tym, który nas 
skrzywdził. 
 Miłość nieprzyjaciół wymaga prze-
kroczenia siebie i zapomnienia o so-
bie. Dopiero wtedy będziemy mogli 
dostrzec, że krzywda nam wyrządzo-
na jest czymś wtórnym do rany, jaka 

została zadana Bogu. Tam, gdzie poja-
wia się krzywda bliźniego, jest zawsze 
obecny grzech, który sprawia ból 
Bogu. Biedaczyna pragnie, abyśmy 
smucili się grzechem, a nie tym, co 
nas boli. Niewątpliwie miłość nieprzy-
jaciół wymaga zapomnienia o sobie. 
Bez tego nie będziemy w stanie do-
strzec biedy, w jaką wpadł ten, który 
nas krzywdzi, ani bólu Boga z tego 
powodu. 
 Na koniec św. Franciszek krótko za-
chęca, aby czynem okazać mu miłość. 
Miłość nieprzyjaciół nie może więc 
rozgrywać się tylko na płaszczyźnie 
duchowej. Jeśli jest to tylko możliwe, 
powinna się przejawiać w jakimś kon-
kretnym dziele miłości. 
 Pytanie o miłość do nieprzyjaciół 
powinno nam często towarzyszyć 
w naszej refleksji nad sobą. Nie może-
my sobie nigdy pozwolić na noszenie 
w sobie uczuć nienawiści, zemsty albo 
bycia skrzywdzonym. Jeśli nas spotka-
ła jakaś krzywda ze strony bliźniego, 
to trzeba nam prosić Boga o łaskę ule-
czenia z tych ran. 

o. Syrach Janicki OFM
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W nuRCIE FORmACJI

Świętowanie dnia Pańskiego

Dwa ukazania się Chrystusa Zmar-
twychwstałego apostołom w Wie-

czerniku, obydwa pierwszego dnia ty-
godnia, są nam przedstawione przez św. 
Jana Ewangelistę jako pierwowzór nie-
dzielnego zgromadzenia Kościoła. Nie-
dziela zrodziła się wraz ze zmartwych-
wstaniem Chrystusa. Jezus powstał 
z martwych pierwszego dnia tygodnia. 
Tego samego dnia wieczorem ukazał 
się On uczniom zgromadzonym w Wie-
czerniku i dał im swego Ducha oraz swój 
pokój. Dla chrześcijan dzień ten stał się 
dniem Pańskim w pełnym tego słowa 
znaczeniu. W tym dniu wierzący groma-
dzą się; przychodzi do nich Jezus mimo 
drzwi zamkniętych, to znaczy nie z ze-
wnątrz, ale od wewnątrz dzięki Eucha-
rystii; udziela uczniom Ducha Świętego 
i pokoju; w komunii uczniowie dotyka-
ją, a nawet przyjmują zranione i zmar-
twychwstałe ciało i wyznają swoją wiarę 
w Niego.
 Kiedy chrześcijaństwo dzięki Kon-
stantynowi stało się religią dominu-
jącą, niedziela zajęła miejsce żydow-
skiego szabatu jako dzień świąteczny 
także w wymiarze cywilnym i dała na-
zwę pierwszemu dniowi tygodnia, 
który dotąd nosił nazwę dnia słońca. 
U chrześcijan trzecie przykazanie Boże 
dotyczy niedzieli: „Pamiętaj, abyś dzień 
święty święcił”.
 Święcenie niedzieli oznacza trzy 
rzeczy: uczynienie z niej dnia poświę-
conego Bogu, dnia poświęconego 
człowiekowi, dnia poświęconego bliź-
niemu. Niedziela jest przede wszystkim 
dniem poświęconym Panu Bogu. Po 
sześciu dniach pracy, interesów, zmar-

twień trzeba się koniecznie zatrzymać, 
sprawdzić, czy kroczymy właściwą 
drogą, czy realizujemy cel naszego 
życia. Środkiem najpełniejszym i naj-
właściwszym, aby tego dokonać, jest 
udział w niedzielnym zgromadzeniu 
– uczestnictwo we Mszy św. Słuchamy 
wówczas słów Jezusa, wspominamy 
Jego śmierć i zmartwychwstanie, przy-
stępując do komunii, dotykamy Go jak 
Tomasz w Wieczerniku.
 Niedzielna Msza św. może być, 
i zwykle jest, chwilą najdonioślejszego 
zgromadzenia w danej miejscowości 
czy osiedlu, momentem, w którym 
zbieramy się i pozdrawiamy w świą-
tecznym nastroju, zrywamy z anonimo-
wością, która tak bardzo dehumanizuje 
współczesne życie.
  Niedziela jest też dniem poświę-
conym człowiekowi. Stwórca w swej 
mądrości postanowił, że będzie je-
den dzień, w którym człowiek odnaj-
dzie samego siebie i swoją wolność. 
Uświadomi sobie, że ma ciało, które ma 
wzmocnić, umysł, który należy rozwi-
jać, rodzinę i przyjaciół, z którymi po-
winien spędzić nieco czasu. Niedziela 
jest darem uczynionym człowiekowi, 
aby ratować w nim to, co najcenniejsze. 
Trzeba ponownie odkryć piękno i ko-
nieczność świątecznego wypoczynku. 
Organizacja pracy i naglące potrzeby 
rodziny mogą niekiedy usprawiedliwić 
pracę w niedzielę, ale nie powinno to 
stać się regułą oraz zajmować wszyst-
kich niedziel i całych niedziel. Gdy 
mowa o odpoczynku, nie można nie 
wspomnieć o zabawie, rozrywce, rekre-
acji. Człowiek potrzebuje także tego, 
żeby odetchnąć od trudu i stresu. Bóg, 
jak dobry Ojciec, cieszy się, gdy widzi, 
jak Jego dzieci się bawią, jest bowiem 
w zabawie ukryta mądrość. Zabawa 
pomaga nam nie brać siebie nazbyt 
poważnie.
 Wreszcie niedziela jest dniem po-
święconym innym. Można spędzić 
niedzielę, starając się ulżyć komuś 
w cierpieniu i być wieczorem w pełni 
zadowolonym, ubogaconym. Nie ma 
bowiem głębszej radości od tej, jaką 
daje uczucie bycia pożytecznym, gdy 

sprawi się, że uśmiechnie się ktoś, kto 
zna tylko smutek. Każdy ma wokół sie-
bie potrzebujących i cierpiących, któ-
rych może wspomóc. Są ludzie starsi, 
osoby samotne, upośledzone. Także to 
jest sposób święcenia dnia świętego. 
O każdym z tych gestów Jezus mówi: 
„Mnieście uczynili”.
 Jest piękny tekst Pisma Świętego, 
który reasumuje to wszystko, co powie-
dzieliśmy dotąd o niedzieli: „Ten dzień 
jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. 
Nie bądźcie smutni i nie płaczcie… 
Idźcie, spożywajcie potrawy świątecz-
ne i pijcie napoje słodkie – poślijcie 
też porcje temu, który nic gotowego 
nie ma: albowiem poświęcony jest ten 
dzień Panu naszemu. A nie bądźcie 
przygnębieni, gdy radość w Panu jest 
waszą ostoją” (Ne 8,9-10).
 Gromadzenie się wiernych w świą-
tyni na Mszy św. nie jest jedynie rezulta-
tem naszej decyzji spotkania się razem. 
Zostaliśmy zaproszeni, Bóg wezwał nas 
do dialogu (dlatego właśnie tworzymy 
„Kościół”). My z naszej strony jesteśmy 
skazani na poszukiwanie po omacku 
obecności Boga ukrytego i niedostęp-
nego. Bóg Jezusa Chrystusa przemówił 
do ludzi, objawił swoją miłość, zawsze 
starał się zawrzeć z nimi przymierze.
 Słowo Boże nie zostało skierowa-
ne tylko do ludzi jednej epoki. Jest to 
Słowo żywe, które działa nieustannie 
w sercach tych, którzy je słuchają. Zna-
lazło ono pełną realizację w Jezusie 
Chrystusie, który w słowach i czynach 
wypełnił plan Bożej miłości. Począw-
szy od Niego, każde słowo wypowie-
dziane przez Boga staje się zrozumia-
łe i nabiera szczególnego znaczenia. 
W Jezusie, Słowie Bożym, które stało 
się ciałem, Bóg przemówił do ludzi 
nie tylko słowami, ale również czyna-
mi, działaniami, podjętymi decyzjami. 
Z tego względu na Mszy św. w czasie 
liturgii słowa zostaje przyznane szcze-
gólne miejsce Ewangelii (śpiew Alle-
luja przed Ewangelią, pozycja stojąca 
w czasie jej słuchania, ucałowanie księ-
gi przez odczytującego ją kapłana lub 
diakona). W Ewangelii możemy znaleźć 
słowo, które dotrze do nas z całą pro-
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100. ROCZnICA ŚmIERCI bł. AnIElI sAlAWy

Życie apostolskie 
bł. Anieli salawy (1881–1922)

– patronki FZŚ w Polsce

Aniela Salawa urodziła się 9 wrze-
śnia 1881 roku w Sieprawiu, 

wsi położonej w okolicach Krakowa. 
W domu rodzinnym nie było do-
statków, ale też nie było nędzy. Do 
szkoły chodziła tylko dwa lata, zdo-
bywając umiejętność czytania, pisa-
nia i liczenia. Od 12. roku życia coraz 
bardziej włączała się w prace przy 
gospodarstwie, jednak dla słabej fi-
zycznie Anieli prace te były za ciężkie. 
Po ukończeniu 16 lat, jesienią 1897 
roku, udała się za przykładem starszej 
siostry Teresy na służbę do Krakowa. 
Pracowała u różnych zamożnych lu-
dzi w charakterze służącej lub poko-
jówki. Jej zwykła codzienna praca, 
wykonywana bez przerwy przez 20 
lat, to jest do roku 1917, odznaczała 
się obowiązkowością, rzetelnością, 
uczciwością. Również w tym okresie 
nastąpiło pogłębienie jej życia religij-
nego, dzięki usilnej i systematycznej 
pracy nad sobą oraz pomocy łaski 
Bożej.
 Ostatni okres życia Anieli Sala-
wy związany był z doświadczeniem 
cierpienia. Aniela nie tylko zaakcep-
towała własne cierpienie fizyczne 
i duchowe jako dar Boga, ale zgodziła 
się również przyjmować dodatkowe 
cierpienia celem zadośćuczynienia za 
grzechy swoje i innych ludzi. Aniela 
zmarła 12 marca 1922 roku w szpi-
taliku Stowarzyszenia św. Zyty przy 
ulicy Radziwiłłowskiej 20 w Krakowie.
 Aniela Salawa dokonała świado-
mego wyboru świeckiej drogi życia, 
która w konsekwencji doprowadziła 
ją do dalszych wyborów, a mianowi-
cie stanu, zawodu i religijności.
 Po krótkim przypomnieniu ży-
ciorysu bł. Anieli rozważmy problem 
życia apostolskiego w życiu patronki 

FZŚ w Polsce. W tym czasie, kiedy żyła 
Aniela Salawa, w nauczaniu i w prak-
tyce Kościoła nie podkreślano apo-
stolstwa świeckich, a tym bardziej 
apostolstwa indywidualnego. Znane 
są jednak osoby prowadzące w swym 
życiu działalność apostolską. Do 
nich należała między innymi służąca 
w Krakowie Aniela Salawa. Całe jej 
życie było w zasadzie apostolstwem 
przykładu, słowa, modlitwy, cierpie-
nia i współcierpienia z bliźnimi.

Apostolstwo 
słowa

Aniela Salawa zdawała sobie sprawę, 
że chrześcijanin jest odpowiedzialny 
za innych ludzi spotkanych na swej 
drodze. Dlatego też nie tylko wła-
snym życiem, ale i słowem chciała 
ludziom przybliżyć Chrystusa, któ-
ry był treścią jej życia. Na rozmowy 
o Bogu, na dobre rady i pouczenia 
były przeznaczone nie tylko pewne 
godziny, ale wykorzystywała każde 
miejsce i sytuację. W oddziaływaniu 
apostolskim nie ograniczała się do 
najbliższego otoczenia. Najwięcej 
z jej słowa korzystały służące, bo one 
najwięcej potrzebowały pociechy, 
zachęty, wyjaśnienia. Będąc jedną 
z nich, bardziej niż ktokolwiek potra-
fiła je zrozumieć i trafić do ich serca, 
odpowiedzieć na ich potrzeby. Toteż 
koleżanki chętnie przychodziły do 
niej, a jej pokoik w niedzielne popo-
łudnia zamieniał się w salę konferen-
cyjną, gdzie odbywały się zebrania 
i pogadanki religijne.
 Służące przychodziły do niej ze 
wszystkimi sprawami dotyczący-
mi pracy oraz życia wewnętrznego. 

Znajdowały w Anieli przyjaciółkę, 
towarzyszkę, a nawet matkę. Wszyst-
kie przyjmowała z gorącym sercem 
i uśmiechem pełnym szczerej życzli-
wości. Każda odchodziła od niej po-
krzepiona na duchu i uspokojona. 
Przyjaciółki, znając wyrozumiałość 
i dyskrecję Anieli, chętnie otwierały 
przed nią serca i powierzały swoje ta-
jemnice. Gdy zachodziła konieczność, 
potrafiła szczerze powiedzieć praw-
dę w oczy i ukazać błędne postępo-
wanie koleżanki. Jedna z nich żaliła 
się, że nie dostała się do spowiedzi 
do swojego spowiednika z powodu 
wielu penitentów, a spowiedź u in-
nego księdza nie daje jej zadowole-
nia. Aniela wykazała jej, że kieruje się 
przywiązaniem do swego spowiedni-
ka, co w rezultacie przynosi jej więcej 
szkody niż pożytku.
 Od Anieli uczyły się służące praw-
dziwego życia z Bogiem. Na wspól-
nych spotkaniach najchętniej roz-
mawiała o rzeczach Bożych i życiu 
duchowym. Tak kierowała rozmowę, 
że nigdy nie pozwoliła na obmowę, 
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Kapituła generalna FZŚ w Rzymie 
(13–21 listopada 2021)

Prezydium CIOFS zakończyło swoją 
służbę (16 listopada)
Prezydium CIOFS zakończyło swoją służ-
bę na końcowej sesji popołudniowej we 
wtorek 16 listopada, przed zgromadze-
niem plenarnym kapituły generalnej, po 
upływie 6-letniej kadencji (2014–2020), 
rok później, niż planowano, z powodu 
pandemii COVID-19.
 „Pozostawiamy nasz mandat w wa-
szych rękach” – podsumował Tibor Kau-
ser OFS, minister generalny, po podzię-
kowaniu zgromadzeniu za możliwość 
służby międzynarodowemu bractwu. 
Uczestnicy kapituły odpowiedzieli cie-
płym i braterskim aplauzem wyrażają-
cym uznanie dla wszystkich członków 
Prezydium.
 Tibor Kauser, Chelito Núñez, Ana 
Fruk, Ana Maria Raffo, Attilio Galimberti, 
Michel Janian, Silvia Noemí Diana, Jenny 
Harrington, Augustine Young Hak Yoon, 
Andrea Karlovic, br. Alfred Parambaka-
thu, br. Carlos Ginés, br. Pedro Zitha oraz 
br. Tomàs Ginga wraz z licznymi współ-
pracownikami stworzyli zespół, który 
wypełnił swoje zadanie. 
 Ostatnią ważną decyzją podjętą za 
tej kadencji była zmiana siedmiu obsza-
rów służby Prezydium CIOFS. Od teraz 
będą to: Europa Północna, Europa Po-
łudniowa i Morze Śródziemne, Ameryka 
Środkowa i Północna, Ameryka Połu-
dniowa, Afryka Frankofońska i wyspy, 
Afryka Anglo- i Portugalskojęzyczna 
oraz Azja-Oceania.
 Dzień ten był bardzo intensywny, 
gdyż poruszony został również główny 
temat kapituły: „Dar i odpowiedzialność 
ministra jako sługi”, zaprezentowany 
przez brata Michalea Perry’ego OFM, 

byłego ministra generalnego. Brat Mi-
chael położył nacisk na potrzebę „stania 
się współuczniem i współmisjonarzem 
odpowiedzialnym za życie franciszkań-
skie” i zachęcił wszystkich franciszka-
nów, zakonnych i świeckich, by zdali so-
bie sprawę z tego, że są „prawdziwymi 
następcami św. Franciszka”.
 Podczas trwania kapituły nieustan-
nie przejawiała się chęć realizacji zada-
nia ożywienia zakonu i kierowania nim 
w Kościele; szczególnie wpłynęła na to 
poniedziałkowa audiencja [15 listopa-
da] u papieża Franciszka. W tym sensie 
akcentowany „Synod na temat syno-
dalności 2021–2023” dał istotną szansę 
zakonowi, który został zachęcony do 
uczestnictwa w tym procesie za pośred-
nictwem poszczególnych diecezji.

17 listopada 2021
Tibor Kauser OFS z Węgier został po-
nownie wybrany na ministra gene-
ralnego Franciszkańskiego Zakonu 
Świeckich. Zacznie on drugą 6-letnią 
kadencję. Mary Stronach OFS ze Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki jest nową 
wiceminister generalną. Mary jest byłą 
międzynarodową radną USA, pełniącą 
służbę w Prezydium Zakonu jako tłu-
macz i członek Komisji ds. Formacji. Kie-
rują oni „małym bractwem” Prezydium 

Rady Międzynarodowej OFS (CIOFS). 
Zostali oni wybrani podczas Kapituły 
Generalnej Zakonu w Rzymie (Włochy), 
trwającej od 13 do 20 listopada 2021 
roku.
 Wybrano również siedmioro radnych 
Prezydium pełniących służbę w różnych 
częściach świata, a także radnego Prezy-
dium reprezentującego Młodzież Fran-
ciszkańską (YouFra). Są to: 
•	 Francis	Park	OFS	(Korea	Południowa):	

Azja-Oceania
•	 Adolph	 Assagba	 OFS	 (Togo):	 Afryka	

Frankofońska i wyspy
•	 Eremenciana	Chinyama	OFS	(Zimba-

bwe): Afryka Anglo- i Portugalskoję-
zyczna 
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 Z komunikatów Przełożonej 
narodowej FZŚ

•	 Dina	Shabalina	OFS	(Ukraina):	Europa	
Północna

•	 Noemi	Riccardi	OFS	(Włochy):	Europa	
Południowa i Morze Śródziemne

•	 Ana	María	Raffo	OFS	(Peru):	Ameryka	
Środkowa i Północna (reelekcja)

•	 Silvia	Noemí	Diana	OFS	(Argentyna):	
Ameryka Południowa (reelekcja).

•	 Luis	Félix	Chocojay	OFS	(Gwatemala):	
YouFra.

Nowe Prezydium zostało zatwierdzone 
przez przewodniczącego sesji elekcyj-
nej br. Massimo Fusarellego OFM, mini-
stra generalnego, podczas sprawowania 
Mszy św. dziękczynnej w bazylice św. 
Sebastiana w Rzymie.

Franciszkański Zakon Świeckich 
ustanawia priorytety na następne 
sześć lat 
Kapituła Generalna Franciszkańskiego 
Zakonu Świeckich zakończyła swoją 
pracę w niedzielę 21 listopada 2021 
roku, zatwierdzając działania prioryte-
towe na następne sześć lat, jak również  

udzielając międzynarodowym liderom 
mandatu do ukończenia prac nad two-
rzeniem stałych biur do spraw formacji, 
finansów, komunikacji oraz JPIC (Justice 
– Sprawiedliwość, Peace – Pokój, Integri-
ty of Creation – Integralność Stworze-
nia). Priorytety są następujące:
•	 Formacja, przede wszystkim wspie-
ranie służebnego przywództwa, jak 
również kontynuacja szkolenia asy-
stentów duchowych ze szczególnym 
naciskiem na zakonników niefrancisz-
kańskich, którzy zgodzili się służyć, gdy 
bracia z Pierwszego Zakonu i TOR nie 
są dostępni.
•	 Młodzież	 Franciszkańska, którą 
podczas jej franciszkańskiej podróży 
obejmuje OFS.
•	 Finanse z rocznym raportem o sta-
nie finansów zakonu.

•	 Komunikacja z większym we-
wnętrznym udostępnianiem informa-
cji, jak i docieraniem do opinii publicz-
nej poprzez różne media. Rozeznano 
także, iż promowanie powołań po-
winno stanowić centrum wydziału 
komunikacji. Dokument końcowy za-
twierdzony przez kapitułę został przy-
gotowany przez specjalną komisję, 
w skład której wchodzili: María Consu-
elo de Nuñez (Chelito) OFS, była wice-
minister generalna z Wenezueli; Michel 
Versteegh OFS z Holandii oraz Jane De-
rose Bamman OFS ze Stanów Zjedno-
czonych Ameryki.

red.
(za: Biuro prasowe Kapituły  

Generalnej/ciofs.info;
tłum. z j. angielskiego A. Biedrowska)
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Przemówienie ojca świętego Franciszka
do uczestników kapituły generalnej FZŚ

(15 listopada 2021)

Drodzy Bracia i Siostry FZŚ, 
dzień dobry!
Pozdrawiam was słowami, które św. 
Franciszek kierował do spotykanych po 
drodze: „Niech Pan obdarzy was poko-
jem!”. Cieszę się, że mogę was powitać 
z okazji waszej Kapituły Generalnej. 
W tym kontekście chciałbym przypo-
mnieć niektóre elementy właściwe 
waszemu powołaniu i misji. Wasze 
powołanie rodzi się z powszechnego 
wezwania do świętości. Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego przypomina nam, 
że „świeccy uczestniczą w kapłaństwie 
Chrystusa: coraz bardziej z Nim zjedno-
czeni rozwijają łaskę chrztu i bierzmo-
wania we wszystkich wymiarach życia 
osobistego, rodzinnego, społecznego 
i kościelnego, a tym samym wypełniają 
wezwanie do świętości skierowane do 
wszystkich ochrzczonych” (nr 941). Ta 
świętość, do której jesteście powołani 
jako franciszkanie świeccy, jak proszą 
was Konstytucje Generalne i Reguła, 
zatwierdzona przez św. Pawła VI, pocią-
ga za sobą nawrócenie serca, przycią-
gniętego, zdobytego i przemienionego 
przez Jedynego, który jest Świętym, 
który jest „dobrem, wszelkim dobrem, 
najwyższym dobrem” (św. Franciszek, 
Uwielbienie Boga Najwyższego). To spra-
wia, że jesteście prawdziwymi „pokut-
nikami”. W Liście do wszystkich wiernych 
św. Franciszek przedstawia „czynienie 

pokuty” jako drogę nawrócenia, drogę 
życia chrześcijańskiego, zobowiązanie 
do czynienia woli i dzieł Ojca Niebieskie-
go. W Testamencie opisuje swój własny 
proces nawrócenia tymi słowami, które 
dobrze znacie: „Mnie, bratu Franciszko-
wi, Pan dał tak rozpocząć życie pokuty: 
gdy byłem w grzechach, widok trędo-
watych wydawał mi się bardzo przykry. 
I Pan sam wprowadził mnie między nich 
i okazywałem im miłosierdzie. I kiedy 
odchodziłem od nich, to, co wydawało 
mi się gorzkie, zmieniło mi się w słodycz 
duszy i ciała; i potem nie czekając długo, 
porzuciłem świat” (1-3).
 Proces nawrócenia przebiega tak: 
Bóg podejmuje inicjatywę: „Pan dał mi 
zacząć czynić pokutę”. Bóg prowadzi 
pokutnika do miejsc, do których nigdy 
nie chciałby się udać: „Bóg wprowadził 
mnie między trędowatych”. Pokutnik 
odpowiada, akceptując oddanie się na 
służbę innym i okazywanie im miłosier-
dzia. A rezultatem jest szczęście: „To, co 
wydawało mi się gorzkie, zamieniło się 
w słodycz duszy i ciała”. Oto właśnie 
droga nawrócenia Franciszka. Do tego, 
drodzy Bracia i Siostry, zachęcam was 
w swoim życiu i w waszej misji. I proszę 
nie mylić „czynienia pokuty” z „uczyn-
kami pokuty”. Te – post, jałmużna, 
umartwienie – są konsekwencją decyzji 
o otwarciu serca na Boga. Otwórz swoje 
serce na Boga! Otwórz swoje serce na 
Chrystusa, żyjąc pośród zwykłych ludzi 
w stylu św. Franciszka. Tak jak Franciszek 

był „zwierciadłem Chrystusa”, tak i wy 
możecie stać się „zwierciadłem Chrystu-
sa”. Jesteście mężczyznami i kobietami 
zaangażowanymi w życie w świecie 
według charyzmatu franciszkańskiego. 
Charyzmat, który zasadniczo polega na 
zachowywaniu świętej Ewangelii nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa. Powołaniem 
franciszkanina świeckiego jest życie 
Ewangelią w świecie w stylu Biedaczy-
ny, sine glossa; przyjąć Ewangelię jako 
„formę i regułę” życia. Zachęcam was 
do przyjęcia Ewangelii jak Chrystusa. 
Niech Ewangelia, czyli sam Jezus, kształ-
tuje wasze życie. W ten sposób przyj-
miecie ubóstwo, mniejszość, prostotę 
jako swoje znaki rozpoznawcze wobec 
wszystkich.
 Z tą franciszkańską i świecką tożsa-
mością jesteście częścią Kościoła wycho-
dzącego. Waszym ulubionym miejscem 
jest przebywanie wśród ludzi, a tam, 
jako świeccy – żyjący w celibacie lub 
żonaci – księża i biskupi, każdy zgodnie 
ze swoim powołaniem, dajecie świadec-
two o Jezusie prostym życiem, bez pre-
tensji, zawsze chętnie naśladując Chry-
stusa Ubogiego i Ukrzyżowanego, tak 
jak św. Franciszek i wielu mężczyzn i ko-
biet waszego zakonu. Zachęcam was 
także do wyjścia na peryferie, dzisiejsze 
peryferie egzystencjalne, aby tam roz-
brzmiewało słowo Ewangelii. Nie za-
pominajcie o ubogich, którzy są ciałem 
Chrystusa: jesteście wezwani do gło-
szenia im Dobrej Nowiny (por. Łk 4,18), 
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tak jak uczyniła to między innymi 
św. Elżbieta Węgierska, wasza pa-
tronka. I tak jak niegdyś „wspól-
notę braterską pokutników” 
charakteryzowało zakładanie 
szpitali, ambulatoriów, jadłodajni 
i innych dzieł konkretnej miłości, 
tak dzisiaj Duch Święty posyła 
was, abyście praktykowali tę samą 
miłość z kreatywnością wymaga-
ną przez nowe formy ubóstwa. 
Niech wasza świeckość będzie 
pełna bliskości, współczucia, czu-
łości. I abyście byli mężczyznami 
i kobietami nadziei, żyjącymi nią, 
przekładając ją na konkretne sy-
tuacje dnia codziennego, relacje 
międzyludzkie, zaangażowanie 
społeczne i polityczne; pielęgno-
wanie nadziei na jutro poprzez 
łagodzenie dzisiejszych trudności. 
A nade wszystko, drodzy Bracia 
i Siostry, jesteście wezwani, aby 
to przeżywać, żyjąc w braterskiej 
wspólnocie, czując się częścią 
wielkiej rodziny franciszkańskiej. 
W tym sensie przypominam wam 
o pragnieniu Franciszka, aby cała 
rodzina pozostała zjednoczona, 
oczywiście z poszanowaniem 
różnorodności i autonomii, a tak-
że każdego członka. Ale zawsze 
w żywotnej, wzajemnej komunii, 
aby wspólnie marzyć o świecie, 
w którym wszyscy są i czują się 
braćmi, i wspólnie trudzą się, aby 
go zbudować (por. Fratelli tutti, 8): 
mężczyźni i kobiety, którzy walczą 
o sprawiedliwość i pracują o eko-
logię integralną, współpracując 
w projektach misyjnych i czyniąc 
was narzędziami pokoju i świad-
kami Błogosławieństw. 
 Zaczęliśmy więc od drogi na-
wrócenia, aby potem spojrzeć 
na wszystkie owoce, które płyną 
z serca zjednoczonego z Panem 
i miłośnikiem ubóstwa. Niech św. 
Franciszek i wszyscy święci z ro-
dziny franciszkańskiej towarzyszą 
wam na waszej drodze. Niech Pan 
wam błogosławi, a Matka Boża, 
„Dziewica, która stała się Kościo-
łem”, strzeże was. I proszę, nie 
zapomnijcie modlić się za mnie. 
Dziękuję.

(za: fzspolska.pl/aktualności)

Intencje 
Papieskiej Światowej sieci 

modlitwy na rok 2022
STyCZeń – O wychowanie do braterstwa 
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które do-
świadczają dyskryminacji i prześladowań na 
tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, 
w których żyją, uznanie własnych praw i god-
ności, która rodzi się z bycia braćmi. 
FZŚ – Za narodowe wspólnoty z Beninu, Togo 
i Kostaryki.
Ojcze nasz…

LUTy – Za zakonnice i inne kobiety konse-
krowane 
Módlmy się w intencji zakonnic i innych ko-
biet konsekrowanych – dziękując im za ich 
misję i odwagę – aby nadal odkrywały nowe 
odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych cza-
sów.
FZŚ – Za narodowe wspólnoty z Argentyny 
i Wenezueli.
Ojcze nasz…

MARZeC – O chrześcijańską odpowiedź na 
wyzwania bioetyczne 
Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w ob-
liczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali 
zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami 
społecznymi. 
FZŚ – Za narodowe wspólnoty z Austrii, Boli-
wii, Portugalii i Rumunii oraz za powodzenie 
szkoły formacji w Argentynie.
Ojcze nasz…

KWIeCIeń – Za pracowników służby zdrowia
Módlmy się, aby zaangażowanie pracowni-
ków służby zdrowia w opiekę nad osobami 
chorymi i starszymi, szczególnie w krajach 
najuboższych, było wspierane przez rządy 
i lokalne wspólnoty.
FZŚ – Za Prezydium CIOFS i narodową wspól-
notę z Kuby. 
Ojcze nasz…

MAJ – O wiarę dla młodych
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do 
pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, 
głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz po-
święcenie się służbie.
FZŚ – Za narodową wspólnotę z Kanady.
Ojcze nasz…

CZeRWIeC – Za rodziny
Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich 
na całym świecie, aby dzięki konkretnym ge-
stom przeżywały bezinteresowność miłości 
oraz świętość w codziennym życiu.
FZŚ – Za narodową wspólnotę z Salwadoru.
Ojcze nasz…

LIPIeC – Za osoby starsze
Módlmy się w intencji osób starszych, które 
są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich
doświadczenie i mądrość pomagały naj-
młodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją 
i odpowiedzialnością.
FZŚ – Za jedność i współpracę narodowych 
i lokalnych wspólnot.
Ojcze nasz…

SIeRPIeń – Za małych i średnich przedsię-
biorców
Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, 
poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym 
i społecznym, znaleźli środki niezbędne do 
kontynuowania swojej działalności w służbie 
społeczności, w których żyją.
FZŚ – Za narodową wspólnotę z Brazylii.
Ojcze nasz…

WRZeSIeń – O zniesienie kary śmierci
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi 
w nienaruszalność i godność osoby, zosta-
ła zniesiona w ustawodawstwie wszystkich 
państw świata.
FZŚ – Za cały świat cierpiący z powodu CO-
VID-19, szczególnie za pracowników służby 
zdrowia.
Ojcze nasz…

PAŹDZIeRNIK – O Kościół otwarty na 
wszystkich
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii 
i odważny w jej głoszeniu, był miejscem so-
lidarności, braterstwa i otwartości, doświad-
czając coraz bardziej synodalności.
FZŚ – Za narodowe wspólnoty z USA i Francji.
Ojcze nasz…

LISTOPAD – Za dzieci, które cierpią
Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – te, któ-
re żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty – miały 
dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać 
uczucia ze strony rodziny.
FZŚ – Za Prezydium CIOFS.
Ojcze nasz…

GRUDZIeń – Za organizacje wolontariatu
Módlmy się, aby organizacje wolontariatu 
i zajmujące się promocją człowieka znalazły 
osoby pragnące angażować się na rzecz do-
bra wspólnego oraz aby szukały wciąż no-
wych dróg współpracy na poziomie między-
narodowym.
FZŚ – Za lepszą współpracę pomiędzy OFS 
a YouFra na całym świecie.
Ojcze nasz…
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Kalendarz liturgiczny 
brewiarza FZŚ

Uroczystości, święta oraz wspomnienia świętych i błogosławionych patronów  
czcimy, odmawiając oficjum z niedzieli I tygodnia lub oficjum o świętym 
(ss. 433–557 brewiarza FZŚ).

okres Wielkiego Postu
2.03 – Środa Popielcowa – IV tydzień
6.03 – 1. niedziela Wielkiego Postu – I tydzień

13.03 – 2. niedziela Wielkiego Postu – II tydzień
20.03 – 3. niedziela Wielkiego Postu – III tydzień
27.03 – 4. niedziela Wielkiego Postu – IV tydzień

3.04 – 5. niedziela Wielkiego Postu – I tydzień
10.04 – Niedziela Palmowa – II tydzień

okres wielkanocny
17.04 – uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 
 – niedziela I tygodnia
 (oktawa Wielkanocy: poniedziałek–sobota – niedziela 
 I tygodnia)
24.04 – 2. niedziela Wielkanocy, czyli Miłosierdzia Bożego 
– II tydzień

1.05 – 3. niedziela Wielkanocy – III tydzień
8.05 – 4. niedziela Wielkanocy – IV tydzień

15.05 – 5. niedziela Wielkanocy – I tydzień

22.05 – 6. niedziela Wielkanocy – II tydzień
29.05 – uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – III tydzień

5.06 – uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
 – niedziela I tygodnia

okres zwykły
6.06 – święto NMP Matki Kościoła – niedziela I tygodnia

  (7–11.06 – wtorek–sobota – II tydzień)
12.06 – uroczystość Trójcy Świętej – III tydzień
 (13 czerwca – święto św. Antoniego z Padwy, Oficja  
 o świętych, s. 433)
 (16 czerwca – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
 Chrystusa 
 – niedziela I tygodnia)
19.06 – 12. niedziela zwykła – IV tydzień
26.06 – 13. niedziela zwykła – I tydzień

3.07 – 14. niedziela zwykła – II tydzień
10.07 – 15. niedziela zwykła – III tydzień
17.07 – 16 niedziela zwykła – IV tydzień

Franciszkańskie osiemsetlecie 
(2023–2026)

2 października 2021 roku ministrowie 
generalni rodzin franciszkańskich spo-
tkali się w Asyżu, aby wspólnie zapla-
nować obchody nadchodzących pięciu 

ważnych rocznic osiemsetlecia francisz-
kanów, którego pokłosie będzie miało 
oddźwięk na całym świecie. W związ-
ku z tym wystosowali oni do Rodziny 

Franciszkańskiej list okolicznościowy 
[na stronie obok]. 29 listopada 2021 
roku – w święto Wszystkich Świętych 
Zakonu Serafickiego – w sanktuarium 
w Greccio spotkali się przedstawiciele 
prowincji zakonów franciszkańskich 
z Umbrii, Lacjum i Toskanii oraz biskupi 
diecezji Asyżu, Rieti i Arezzo, ogłasza-
jąc franciszkańskie osiemsetlecie. W tym 
celu powołali również kościelny komi-
tet koordynacyjny, któremu powierzo-
no przygotowanie wspomnianych ob-
chodów rocznicowych, aby „odbywały 
się w sposób zorganizowany i owoc-
ny, unikając rozproszenia i sprzyjając 
współpracy zaangażowanych osób i in-
stytucji”.

red. 
(za: ofm.org; franciszkanie.pl)
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Rok jubileuszowy FZŚ
– konferencja naukowa w Gnieźnie

W dniach 12–13 listopada 2021 
roku w Gnieźnie odbywała się 

konferencja naukowa pt. „800 lat FZŚ 
na ziemiach polskich”, zorganizowana 
przez Radę Narodową FZŚ w Polsce pod 
przewodnictwem s. Emilii Nogaj, przeło-
żonej narodowej FZŚ. 
 Konferencja zgromadziła naukow-
ców wielu dziedzin, w tym językoznaw-
ców, historyków i archiwistów. Prele-
genci poruszyli ważkie tematy w historii 
FZŚ w Polsce. Omawiano sposoby po-
wstania pierwszych wspólnot, zasady 
ich funkcjonowania i nurty religijności 
franciszkańskiej. Analizowano także 
pierwsze dokumenty, reguły i brewia-
rze, które służyły tercjarzom do modli-
twy. Zaakcentowano rolę świętych i bło-

gosławionych tercjarzy na przestrzeni 
wieków.
 Spotkanie uświetnili słowem skiero-
wanym do tercjarzy prymas Polski abp 
Wojciech Polak i były nuncjusz apostol-
ski abp Józef Kowalczyk.
 Moderator spotkania o. Alojzy Pań-
czak OFM zaznaczył, że widzi nowe pola 
badawcze, które wyłoniły się w trakcie 
dyskusji i ma nadzieję, że powstanie 
zwarta publikacja naukowa o historii 
franciszkanów świeckich w Polsce, bo 
temat ten jest nadal nierozpoznany.

red.

Na stronie Rady Narodowej FZŚ w Pol-
sce (www.fzspolska.pl/aktualności) 
znajduje się obszerne omówienie wy-
stąpień uczestników tej dwudniowej 
konferencji. Poniżej prezentujemy 
fragmenty.
„Rozpoczęcie konferencji poprzedzi-
ła Msza św. odprawiona w kościele 
franciszkanów na gnieźnieńskim Pa-
nieńskim Wzgórzu. Przewodniczył jej 
minister prowincjalny Prowincji św. 
Maksymiliana Marii Kolbego w Gdańsku 
o. Wojciech Kulig OFMConv, który wy-
głosił również homilię. Mówił w niej, że 
800 lat to piękny jubileusz, który przeży-
wamy w miejscach ważnych dla nas jak 
Jasna Góra oraz bazylika franciszkanów 

w Krakowie, w której znajduje się grób 
bł. Anieli Salawy, patronki FZŚ w Polsce. 
Dzisiaj gromadzimy się w sanktuarium 
Matki Bożej Pocieszenia i bł. Jolanty, 
która żyła duchowością franciszkańską. 
Święty Franciszek założył III zakon u stóp 
Matki Bożej Królowej Aniołów w trud-
nym czasie. Wezwanie, które usłyszał 
św. Franciszek: »Odbuduj mój Kościół«, 
jest aktualne i dzisiaj dla całej rodziny 
franciszkańskiej. Jesteśmy wezwani 
do refleksji i wsłuchiwania się w słowo 
Boże. Naszym zadaniem jest – mówił 
o. Wojciech – odczytywanie Ewange-
lii i stosowanie jej w życiu. Słowo Boże 
ma być wyznacznikiem naszego życia. 
Nasza droga na ziemi ma być taka sama 
jak Pana Jezusa i św. Franciszka. Mamy 
dbać o nasze uświęcenie, łaska Boża 
chce działać w naszych duszach. Ważna 
jest pokora, posłuszeństwo i wierność 
Kościołowi. Trzeba pozostać w Koście-
le, którego głową jest Jezus Chrystus. 
Święty Franciszek jest naszym przewod-
nikiem. On szedł śladami Chrystusa z ra-
dością i miłością do Pana Boga i ludzi. 
Nie trzeba nam szukać innych dróg, na-
sza duchowość jest jedyną w swoim ro-
dzaju. Duch Święty ożywia nas idących 
drogą św. Franciszka. Cechą duchowo-
ści franciszkańskiej jest nabożeństwo 
do Najświętszej Maryi Panny. Nie wol-
no nam pomijać Maryi. Ojciec Wojciech 
wymienił następujące zadania, które 
mamy realizować: słuchanie i przyjęcie 
słowa Bożego, wierność Chrystusowi, 
posłuszeństwo Kościołowi, synowskie 
zawierzenie Królowej Aniołów. Święty 
Franciszek zawsze słuchał głosu Pana 
Jezusa, służył i kochał bliźnich, przywra-
cał im nadzieję, dawał radość. Ojciec 
Wojciech zakończył homilię pytaniami: 
Jakie jest moje zaangażowanie w życie 
Kościoła? Jak przeżywam moją wiarę, 
moje powołanie. Czy potrafię otwierać 
się na znaki czasu? Święty Franciszek 
pomoże nam przybliżyć Chrystusa lu-
dziom naszej epoki”. 
 „Po Mszy św. rozpoczęła się kon-
ferencja naukowa. Słowo powitania 
skierowała do zebranych gości oraz 
sióstr i braci FZŚ przełożona narodowa 
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szli drogą świętości,
naśladując miłość 

św. Franciszka z Asyżu

Zarówno bł. kard. Stefan Wyszyński, 
jak i bł. ks. Jan Macha wyznaczają 

nam, franciszkanom świeckim, drogę 
do osiągnięcia świętości. W osobie pry-
masa Wyszyńskiego na pierwszy plan 
wysuwała się troska o człowieka. Była 
ona widoczna w jego nauczaniu i jego 
działaniu. Na drugi plan wysuwała 
się miłość kardynała do nieprzyjaciół. 
Jego kluczowe słowa „Kto nienawidzi, 
już przegrał” to znamienna cecha pry-
masa, którą powinniśmy naśladować. 
Ksiądz kardynał był prymasem, który 
z funkcji uczynił służbę, nie tylko dla 
dobra Kościoła, ale i dla całego narodu. 
Będąc w niewoli, zanurzał się w lektu-
rze m.in. o bł. Anieli Salawie, z której 
czerpał wzorzec franciszkańskiej służ-
by i poświęcenia dla bliźnich. Kardynał 
Wyszyński należał do Franciszkańskie-
go Zakonu Świeckich i był oddanym 
czcicielem św. Franciszka. Stąd też zro-
dziła się u niego realizacja ideału fran-
ciszkańskiej pokory i dobra, które roz-
siewał wokół siebie, niosąc wszystkim 
prawdziwy pokój. Każdy, kto zetknął się 
z prymasem, stawał się lepszy. 
 Podobnie wpływał na swoich para-
fian i podopiecznych bł. ks. Jan  Macha, 
który przemieniał ludzi swoją dobro-
cią i miłością. Miłość ks. Jana Machy 
pozwoliła mu przebaczyć nawet jego 
oprawcom. W nieludzkich czasach II 
wojny światowej w sposób heroicz-
ny realizował on wezwanie do miłości 
bliźniego. Od dzieciństwa miał wpaja-
ne ideały franciszkańskie, jego rodzi-
ce bowiem – Paweł i Anna Machowie 
– należeli do wspólnoty III Zakonu św. 
Franciszka w Chorzowie. W swojej ro-

dzinie realizowali powołanie francisz-
kańskie, wychowując w tej atmosferze 
swoje dzieci. Szczególnie wyraźnie za-
owocowało to w pięknym, ale krótkim 
życiu ks. Jana Machy, który poświęcał 
się dla innych, szczególnie tych, którzy 
tej pomocy potrzebowali – dla osób 
biednych, samotnych i opuszczonych. 
Ksiądz Jan Macha nie tylko pamiętał 

o organizowaniu dla nich pomocy ma-
terialnej, ale przede wszystkim niósł 
im pomoc duchową. Został oskarżony 
przez Niemców, że jako Polak działał na 
szkodę narodu niemieckiego, podej-
mując aktywność charytatywną i krze-
wiącą polskość. Skazano go na karę 
śmierci przez ścięcie gilotyną w kato-
wickim więzieniu. Niemcy, wykonując 



211/2022

WyDARZEnIA – InFORmACJE – KOmunIKAty

wyrok śmierci na ks. Janie i paląc 
jego ciało, zakładali, że zniknie nie 
tylko fizycznie, ale zostanie usunię-
ty także z ludzkiej pamięci. Tak się 
jednak nie stało. Pamiętali o nim 
rodzina, parafianie oraz mieszkań-
cy Rudy Śląskiej, Chorzowa, a także 
całego Śląska. Później wieści o jego 
męczeńskiej śmierci rozeszły się po 
całej Polsce.
 Dlaczego my, franciszkanie 
świeccy, możemy tak wiele czerpać 
z postaw błogosławionych kard. Ste-
fana Wyszyńskiego i ks. Jana Machy? 
Błogosławieni przez całe swoje życie 
angażowali się w pomoc potrze-
bującym. Dla nas, braci i sióstr FZŚ, 
ważniejsza jeszcze niż pomoc mate-
rialna powinna być postawa niesie-
nia pomocy duchowej. Taki właśnie 
wzorzec zostawili nam bł. ks. Stefan 
Wyszyński i bł. ks. Jan Macha, którzy 
będąc w więzieniu nie tylko się nie 
załamywali, ale podnosili na duchu 
załamanych, krzepiąc ich budującym 
słowem. Powinniśmy naśladować 
ich postawę miłości przebaczającej 
poprzez codzienne przebaczanie 
wszystkim naszym krzywdzicielom. 
Do takiej miłości braterskiej zachę-
cają nas nowi błogosławieni, abyśmy 
mogli sprostać wymaganiom, do 
których wzywa nas sam Bóg. To On 
daje nam właściwe rozeznanie, któ-
rego musimy dokonywać każdego 
dnia. Będzie ono o wiele łatwiejsze, 
kiedy chwycimy do ręki różaniec, tak 
jak czynili to oni, gdyż w tej modli-
twie znajdziemy mądrość na całe na-
sze życie i oczekiwanie na spotkanie 
ze Zbawicielem. 
 Dane mi było uczestniczyć w be-
atyfikacji zarówno prymasa Polski 
kard. Wyszyńskiego, jak i ks. Jana 
Machy. Świętość tych niezwykłych 
osób powinna być dla nas, fran-
ciszkanów świeckich, wzorem życia 
w postawie niesienia braterskiej mi-
łości każdemu człowiekowi spotka-
nemu na naszej drodze w czasach, 
w których przyszło nam dzisiaj żyć – 
w dobie sekularyzacji, materializmu, 
konsumpcjonizmu, braku zaintere-
sowania sprawami duchowymi.
 

s. Grażyna Kałużna-Lis, 
przełożona FZŚ przy parafii  

Świętej Trójcy w Bytomiu

uwaga
– Informujemy, że aktualnie asystentami duchowymi Regionu Katowickie-
go są:
•	 o.	Maciej	Kucz	OFM	(Prowincja	Wniebowzięcia	NMP,	Panewniki)
•	 br.	Piotr	Szaro	OFMCap	(Prowincja	Krakowska	Kapucynów)
•	 o. Roman Janusz OFMConv (Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strze-

mię, Kraków)

– XXIX Ogólnopolska Pielgrzymka FZŚ na Jasną Górę odbędzie się  
22 i 23 lipca 2022 roku, a data podana w kalendarzu – wkładce do kwar-
talnika jest błędna.

– W roku 2022 obchodzimy 100. rocznicę śmierci bł. Anieli Salawy. Aby 
uczcić naszą patronkę, Rada Narodowa wraz z Radą Regionu Krakowskie-
go organizuje rekolekcje w terminie od 8 do 11 września w Skomielnej 
Czarnej, które będą połączone z pielgrzymką do Sieprawia.

spotkanie asystentów 
regionalnych FZŚ

prowincji panewnickiej

8 lutego 2022 roku w domu zakon-
nym w Lublińcu miało miejsce dru-

gie spotkanie asystentów regionalnych 
FZŚ Prowincji Wniebowzięcia NMP 
(pierwsze odbyło się we wrześniu ubie-
głego roku w klasztorze w Rybniku). 
Obecni byli: gospodarz spotkania o. Bo-
guchwał Orczyk (asystent prowincjalny 
FZŚ oraz asystent Regionu Lubliniecko-
-Tarnogórskiego), o. Bertrand Sosnitza 
(asystent Regionu Opolsko-Gliwickie-
go), o. Innocenty Kiełbasiewicz (asy-
stent Regionu Bielsko-Żywieckiego), 
o. Maciej Kucz (asystent Regionu Kato-
wickiego) i o. Dorian Plas (asystent Re-
gionu Rybnickiego). 
 Na spotkaniu podsumowano m.in. 
obchody 800. rocznicy zatwierdze-
nia Memoriale propositum, pierwszej 
Reguły Braci i Sióstr od Pokuty, oraz 
dzielono się doświadczeniami z prze-
żywania roku jubileuszowego FZŚ pod-
czas obchodów w Krakowie, jak i w po-
szczególnych regionach. Poruszono 
także sprawę uczestnictwa asystentów 
i wspólnot tercjarskich w kolejnym 

jubileuszu – 100. rocznicy śmierci bł. 
Anieli Salawy, patronki FZŚ w Polsce. 
Ponadto omówiono współpracę asy-
stentów z radami regionalnymi i podle-
głymi im wspólnotami, mając na uwa-
dze zagadnienia dotyczące formacji 
teologicznej, franciszkańskiej oraz apo-
stolstwa tercjarskiego.
 Spotkanie asystentów zakończyła 
wspólnie celebrowana Msza św. i mo-
dlitwa za wszystkich asystentów i ter-
cjarzy, tak żywych, jak i zmarłych.

n
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Rekolekcje Regionu bielsko-Żywieckiego
w roku jubileuszowym FZŚ

W malowniczej Koszarawie-By-
strej, w klasztorze franciszka-

nów, grupa licząca 20 osób – franciszka-
nie świeccy z regionu oraz sympatycy 
św. Franciszka – od 30 września do 3 
października 2021 roku uczestniczyła 
w naukach rekolekcyjnych, które głosił 
o. Innocenty Kiełbasiewicz OFM, asy-
stent duchowy regionu. Tematem re-
kolekcji był sakrament pokuty.
 Pierwszy dzień rekolekcji, po zakwa-
terowaniu, rozpoczęliśmy udziałem 
w parafialnej Mszy św. oraz w nabożeń-
stwie do św. Franciszka. Po kolacji wy-
słuchaliśmy konferencji, potem adoro-
waliśmy Pana Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie i odmówiliśmy kompletę. 
Na zakończenie o. Innocenty udzielił 
nam pasterskiego błogosławieństwa. 
 Przez następne niezwykłe trzy dni 
z zapartym tchem słuchaliśmy ojca 
rekolekcjonisty, który omówił pięć wa-
runków dobrej spowiedzi – sakramen-
tu miłosierdzia: rachunek sumienia, żal 
za grzechy, mocne postanowienie po-
prawy, szczera spowiedź, zadośćuczy-
nienie Panu Bogu i bliźniemu. Ojciec 
przywoływał m.in. przepisy Katechi-
zmu Kościoła Katolickiego, Regułę św. 
Franciszka i pierwszą redakcję Listu do 
wiernych św. Franciszka (O tych, którzy 
czynią pokutę; O tych, którzy nie czynią 
pokuty), nauczanie św. Jana Pawła II, 
słowa Ewangelii. Posługiwał się rów-
nież przykładami z życia.
 Rekolekcjonista podkreślił, że Pan 
Jezus w Ewangelii zachęca: Starajcie się 
najpierw o królestwo Boże i Jego spra-

wiedliwość, a to wszystko – [co potrzeb-
ne do życia] – będzie wam dodane (Mt 
6,33). Święty Franciszek, gigant święto-
ści, przed krucyfiksem w kościółku św. 
Damiana modlił się słowami: „Najwyż-
szy, chwalebny Boże rozjaśnij ciemno-
ści mego serca i daj mi, Panie, praw-
dziwą wiarę, niezachwianą nadzieję 
i doskonałą miłość, zrozumienie i po-
znanie, abym wypełniał Twoje święte 
i prawdziwe posłannictwo”. Uczy nas 
również modlitwy: „Wszechmogący, 
wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny 
Boże, daj nam nędznym czynić dla Cie-
bie to, o czym wiemy, że tego chcesz, 
i chcieć zawsze tego, co się Tobie po-
doba, abyśmy wewnętrznie oczyszcze-
ni, wewnętrznie oświeceni i rozpaleni 
ogniem Ducha Świętego, mogli iść śla-
dami umiłowanego Syna Twego, Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, i dojść do 
Ciebie, Najwyższy, jedynie dzięki Twej 
łasce, który żyjesz i królujesz i odbie-
rasz hołd w doskonałej Trójcy i prostej 
Jedności, Bóg wszechmogący przez 
wszystkie wieki wieków. Amen”. Ponad-
to św. Franciszek, mistrz modlitwy, na-

pominał: „Człowiek jest tym tylko, czym 
jest w oczach Boga i niczym więcej” 
(Np 19,1).
 W Tertio millennio adveniente papież 
Jan Paweł II stwierdza: „Koniec drugie-
go milenium wzywa nas wszystkich do 
rachunku sumienia” (34) i wzywa nas, 
byśmy byli ludźmi sumienia. W Gau-
dium et spes czytamy: „Sumienie jest 
najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium 
człowieka, gdzie przebywa on sam 
z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu 
rozbrzmiewa. Przez sumienie dziwnym 
sposobem staje się wiadome to prawo, 
które wypełnia się miłowaniem Boga 
i bliźniego” (16). W Pierwszym Liście do 
Tesaloniczan św. Paweł nawołuje i prze-
strzega: Wszystko badajcie, a co szlachet-
ne zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, 
co ma choćby pozór zła (5,21). Ojciec 
Innocenty podkreślił, że dobrą prakty-
ką jest codzienny rachunek sumienia  
i zachęcał nas do refleksji nad naszym 
życiem. 
 W trakcie rekolekcji codziennie 
uczestniczyliśmy we Mszy św., nabo-
żeństwie różańcowym, Drodze Krzy-
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800 lat obecności 
świeckich naśladowców 

św. Franciszka z Asyżu w Kościele 

Za nami jubileusz 800-lecia FZŚ, czas 
radosnego świętowania, który zo-

bowiązał nas do refleksji nad swoim po-
wołaniem. Powołanie jest darem Boga 
i kształtuje każdego z nas przez całe 
życie. „Pan dał mi braci” – słowa, które 
umieścił św. Franciszek w swoim Testa-
mencie, oznaczają, że jesteśmy darem od 
Boga dla siebie. Wspólnota braterska jest 
naszym największym 
skarbem. Święty Franci-
szek swoim życiem uka-
zuje nam, że bez prze-
miany własnego serca, 
bez nawrócenia, bez ży-
cia Ewangelią, nie może 
być mowy o odnowie 
Kościoła. Niech to pra-
gnienie Boga w naszych 
sercach nieustannie 
wzrasta przez poznanie 
Jezusa, umacnianie wię-
zi z Nim. Moc Jego krzy-
ża niech naznacza nasze 
życie, podobnie jak św. 
Franciszka, a wtedy Bóg 
przemieni serca wielu na 
lepsze. 
 Wspólnota miejscowa FZŚ przy para-
fii św. Wojciecha w Mikołowie rozpoczę-
ła świętowanie już w 2020 roku: 
•	 Z	okazji	 nadchodzącej	 800.	 rocznicy	
założenia III zakonu franciszkańskiego 
przez św. Franciszka przeżywaliśmy pe-
regrynację tryptyku bł. Anieli Salawy 
z Panewnik po domach członków i pa-
rafian od 9 sierpnia do 12 września 2020 
roku, prosząc o błogosławieństwo dla 
naszej parafii.
•	Przez	cały	sierpień	2020	roku	podczas	
środowych nabożeństw prosiliśmy Mat-
kę Bożą Mikołowską, Matkę Miłosierdzia, 
za wstawiennictwem bł. Anieli Salawy, 
by pociągnęła nas całkowicie do Boga.
•	Ucztą	duchową	było	dla	nas	wspólne	
pielgrzymowanie do śląskiego Asyżu 28 
grudnia 2020 roku.
•	9	lutego	2021	roku	podczas	uroczystej	
Mszy św. dziękowaliśmy Bogu za wszyst-
kie dzieła Boże w 10. rocznicę wprowa-
dzenia przez wspólnotę miejscową reli-
kwii bł. Anieli do parafii. 

•	Kontynuując	świętowanie,	spotkaliśmy	
się w święto NMP Matki Kościoła (24 
maja) i 2 sierpnia, w święto MB Anielskiej 
z Porcjunkuli, w bazylice franciszkanów 
w Panewnikach. 
•	24	lipca	2021	roku	pokłoniliśmy	się	MB	
Królowej Polski na Jasnej Górze, prosząc 
o błogosławieństwo Boże i opiekę dla 
FZŚ. 

•	Co	roku	w	dniu	urodzin	bł.	
Anieli Salawy, czyli 9 wrze-
śnia, ofiarujemy Mszę św. 
w intencji jej kanonizacji 
oraz powołań kapłańskich, 
zakonnych, misyjnych i do 
FZŚ. 
•	 15	 września	 2021	 roku,	
w 152. rocznicę założenia 
wspólnoty FZŚ w parafii, 
dziękowaliśmy Bogu za 
wszystkie otrzymane łaski 
z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę MB Miko-
łowskiej i św. Franciszka. 
•	 3	 października	 2021	 roku	
obchodziliśmy Transitus 
(przejście), upamiętniający 
śmierć Biedaczyny, a naro-

dziny dla nieba.
•	 4	 października	 2021	 roku	 obchodzili-
śmy uroczystość św. Franciszka z Asyżu. 
Nasze życie ma być upodobnione do ob-
licza Chrystusa. Umiłowanie krzyża, swo-
jego krzyża, to umiłowanie życia, to umi-
łowanie Boga. Świętowaliśmy zarówno 
w parafii, jak i pielgrzymowaliśmy do 
śląskiego Asyżu. 
 28 listopada 2021 roku, za zgodą na-
szego proboszcza ks. Grzegorza Borga, 
do wspólnego świętowania zaprosiliśmy 
o. Macieja Kucza OFM, asystenta regio-
nalnego, który przybliżył parafianom 
życie we FZŚ. Możesz być tym, który 
przywdzieje duchowy uniform budow-
niczego i pomożesz odbudowywać we 
wspólnocie Kościół dzisiaj, bo on potrze-
buje cię dzisiaj”. 
 „Służmy Panu z radością, bądźmy słu-
gami Jego ludu” – słowa Jana Pawła II do 
naśladowców św. Franciszka. 

s. Lidia Balcarek

żowej. Odmawialiśmy jutrznię 
i kompletę. Wieczorem adorowali-
śmy Najświętszy Sakrament. Na za-
kończenie dnia ojciec udzielał nam 
pasterskiego błogosławieństwa. Był 
również czas na osobistą modlitwę, 
a także rozmowę braterską. Pano-
wała miła i radosna atmosfera. Ale 
nie brakowało też tej ważniejszej 
radości – wewnętrznej. A była tak 
wielka, że za przykładem naszego 
Zakonodawcy można było wołać: 
„Boże ujmij mi tej radości, bo mi ser-
ce pęknie”. W przedostatnim dniu 
chorzy uczestnicy rekolekcji przyjęli 
sakrament namaszczenia chorych. 
 O sferę kulinarną dbała pani Ha-
nia. Delektowaliśmy się pysznymi 
posiłkami. Za trud ich przygotowa-
nia podziękowaliśmy pani kucharce 
w ostatnim dniu naszego pobytu.
 Na zakończenie o. Innocenty na 
pamiątkę przeżytych rekolekcji każ-
demu uczestnikowi wręczył wizeru-
nek ikony krucyfiksu z kościółka św. 
Damiana wraz z modlitwą św. Fran-
ciszka, a także z kapłańskim bło-
gosławieństwem na naszej drodze 
śladami Chrystusa i Jego Ewangelii. 
A my wdzięcznym sercem, życząc 
obfitości łask Bożych, podziękowali-
śmy ojcu za trud głoszenia nauk re-
kolekcyjnych, ofiarowany nam czas, 
za wszelkie dobro, którego doświad-
czyliśmy, za czas naszej osobistej 
refleksji nad sakramentem pokuty 
i naszym życiem. Mamy nadzieję, że 
usłyszane słowa zaowocowały i na-
dal będą owocować osobistą prze-
mianą, abyśmy zawsze, wzorem św. 
Franciszka (alter Christus), kroczyli 
drogą Ewangelii i byli naśladowcami 
Miłości niekochanej (jak ubolewał 
św. Franciszek), ale miłosiernej i za-
wsze czekającej na każdego grzesz-
nika w sakramencie pokuty.
 Franciszkanie Regionu Bielsko-
-Żywieckiego uczestniczyli również 
w rekolekcjach głoszonych przez  
o. Innocentego na temat Reguły 
oraz sakramentu pokuty w Koszara-
wie, Cieszynie i Koniakowie.
 Wdzięczni za ten intensywny 
i piękny czas rekolekcji zapewniamy 
o naszej pamięci w modlitwie.
 

s. elżbieta Podhorodecka
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Świętowanie roku jubileuszowego FZŚ
w parafii św. marii 
magdaleny  
w tychach

Spotkanie, zorganizowane 27 listopa-
da 2021 roku, rozpoczęło się Mszą 

św. koncelebrowaną, której przewod-
niczył o. Maciej Kucz w asyście o. Emila 
Pacławskiego OFM i księdza opiekuna 
Pawła Kaczmarczyka. Ojciec Emil wygło-
sił konferencję formacyjną na temat ży-
cia we Franciszkańskim Zakonie Świec-
kim. Wskazał na różne cnoty, z których 
wyróżnił pobożność, aby promieniować 
nią w środowisku, w którym żyjemy, 
w rodzinach, wspólnotach, wśród ludzi 
spotykanych na co dzień. W nawiązaniu 
do Ewangelii z dnia (Łk 21,31-34) o. Emil 
uświadomił nam, żeby czuwać i modlić 
się w każdym czasie i przede wszyst-
kim unikać grzechów: lenistwa, obżar-
stwa i pijaństwa. Po Mszy św. odbyło się 
spotkanie braterskie dla franciszkanów 
świeckich okręgu tyskiego, które słowa-
mi powitania i hymnem do św. Francisz-

ka rozpoczęła siostra przełożona Ela Wy-
leżuch. Była uczta stołu i słowa. Siostry 
ze wspólnoty św. Franciszka i św. Klary 
przygotowały program muzyczno-słow-
ny. Czytały przepiękne wiersze, które 
przeplatane były pieśnią do św. Fran-
ciszka ułożoną specjalnie na tę okolicz-

ność. Atmosfera była bardzo przyjemna, 
frekwencja dopisała. Na zakończenie oj-
cowie Maciej i Emil udzielili nam błogo-
sławieństwa relikwiami św. Franciszka, 
które posiadamy w naszej parafii. 

s. Teresa Chachoń

w starych 
Panewnikach

nych, którzy należeli do III Zakonu św. 
Franciszka. Był także okolicznościowy 
tort z napisem „800 lat FZŚ”. Wszyscy 
obecni i nieobecni otrzymali „List do 
wiernych św. Franciszka”. Na zakończe-
nie ojciec proboszcz udzielił zebranym 
błogosławieństwa. Spotkanie upłynęło 
w radosnej atmosferze.

n

W niedzielę 9 stycznia br. o godz. 
14.30 wspólnota FZŚ przy parafii 

pw. św. Antoniego z Padwy w Starych 
Panewnikach spotkała się, aby uczcić 
800-lecie FZŚ. Było to zarazem spotka-
nie opłatkowe. Na rozpoczęcie odmó-

wiliśmy modlitwę. Proboszcz o. Serafin 
Sputek OFM, opiekun naszej wspólnoty, 
złożył wszystkim życzenia noworocz-
ne z podziękowaniem za współpracę. 
Przełamaliśmy się opłatkiem i każdy na-
wzajem złożył sobie życzenia. Odśpie-
waliśmy hymn na 800-lecie FZŚ. Siostra 
Irena i brat Albert przygotowali spot 
o treści związanej z tym jubileuszem. 
Wymienili wielu świętych i błogosławio-
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Adoracja przy żłóbku Pana w Panewnikach

spotkanie opłatkowe w Czeladzi-Piaskach

27 grudnia 2021 roku franciszkanie 
świeccy Regionu Katowickiego 

zgromadzili się w Panewnikach na ado-
racji Bożej Dzieciny. Ten dzień od wielu 
lat jest zarezerwowany dla Franciszkań-
skiego Zakonu Świeckich i to właśnie on 
rozpoczyna w bazylice adoracje stanowe 
przy żłóbku Pana. Rozważania prowadził 
o. Maciej Kucz OFM, asystent regionalny. 
W krótkich i prostych słowach nawiązy-

Członkowie wspólnoty FZŚ przy 
parafii Świętych Archaniołów 13 

stycznia br. spotkali się na opłatku. 
Spotkanie rozpoczęła adoracja żłób-
ka, którą prowadziła s. Urszula Pączek. 
Po niej odprawiona została Msza św., 
którą sprawowali o. Lucjusz Wójtowicz 
OFM oraz ks. proboszcz Janusz Grela. 
Po Mszy św. zebrani przeszli do auli, 
by przełamać się opłatkiem. Obecny 
był również ks. Antoni Mańka. Dla nas 
był to wspólnie dobrze przeżyty czas. 
Niech nam błogosławi nowo narodzo-
ne Dziecię z betlejemskiego żłóbka.

s. M.G.

wał do tych wydarzeń w życiu św. Fran-
ciszka, w których najpiękniej ukazana jest 
jego miłość do Zbawiciela w tajemnicy 
Wcielenia. Ojciec Maciej przeprowadził 
nas pięknymi refleksjami od pragnienia 
serca do zdarzenia w życiu św. Francisz-
ka, w ten sposób zostaliśmy zaprosze-
ni do kontemplacji Słowa Wcielonego, 
obecnego w Najświętszym Sakramencie. 
Śpiew kolęd ubogacał modlitwę. 
 Wydarzeniem kulminacyjnym nasze-
go spotkania była Msza św. celebrowana, 
której przewodniczył i homilię wygłosił 
bp Marek Szkudło. W słowie skierowa-
nym do nas, franciszkanów świeckich, 
podkreślił, jak istotne w dawaniu świa-
dectwa jest zjednoczenie z Chrystusem. 
Tylko Jego mocą możemy być w świecie 

apostołami Bożego Miłosierdzia, a źró-
dłem jest Eucharystia. Na niej budujemy 
i umacniamy nasze powołanie, z niej 
czerpiąc, jesteśmy uzdolnieni przekazać 
innym miłość i dobroć. Zbudowani sło-
wem, radośni przeżywaną oktawą Bo-
żego Narodzenia i umocnieni zgroma-
dzeniem we wspólnocie otrzymaliśmy 
więcej, niż sami możemy dać. Wdzięczni 
Panu Bogu za tak piękny dar rozstaliśmy 
się, życząc sobie pokoju i dobra! Piękną 
oprawą całego wydarzenia jest zawsze 
szopka ołtarzowa wewnątrz bazyliki, i to 
ona właśnie gromadzi w okresie bożo-
narodzeniowym różne grupy na adoracji 
Dzieciątka Jezus.

red.
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Kapituły wyborcze i wizytacje FZŚ…
…przy parafii 
pw. św. marii 
magdaleny 
w lubomi

Wydarzenie odbyło się 9 grudnia 
2021 roku i rozpoczęło od Mszy 

św. w intencji sióstr i braci ze wspólno-
ty o wierność łasce powołania, za ojca 
asystenta i Radę Regionu Rybnickiego. 
Z racji nieobecności ojca asystenta Eu-
charystię sprawował ks. Adam (salezja-
nin). Ważnym momentem było złoże-
nie profesji wieczystej przez s. Gabrielę 
Rumpel, w obecności m.in. przełożonej 
Regionu Rybnickiego s. Cecylii Chmie-
lińskiej, którą w imieniu Kościoła po-
twierdził ks. proboszcz Jacek Starosta, 
nasz opiekun duchowy. Po Mszy św. 

wizytacji dokumentów i wszelkie uwagi 
zostały ujęte w arkuszu: opinie i zalece-
nia. Kolejnym punktem programu były 
już same wybory nowej rady wspólnoty. 
Na kolejną kadencję, trzecią, zastał wy-
brany br. Henryk Golli, na jego zastępcę 
s. Beata Świerczek. Pozostali członko-
wie rady to: s. Genowefa Kłobuch – se-
kretarz, s. Maria Klimanek – skarbnik, 
br. Zygmunt Kłobuch – mistrz formacji, 
s. Gabriela Rumpel – członek rady ds. 
gospodarczych. Osoby wybrane po-
twierdziły swoją gotowość do podjęcia 
służby wobec wspólnoty i złożyły przy-
rzeczenie. 
 Następnie wszyscy obecni odmówi-
li uroczysty akt oddania się pod opiekę 
Matki Bożej Niepokalanej. Przewodni-
cząca kapituły złożyła gratulacje i życzy-
ła błogosławieństwa Bożego nowo wy-
branej radzie w wypełnianiu tej trudnej, 
odpowiedzialnej, ale i zaszczytnej misji 
we Franciszkańskim Zakonie Świeckich 
oraz w Kościele. 
 Z całego serca pragnę podziękować 
ks. proboszczowi Jackowi Staroście za 
wszelki przejaw troski, opiekę, ducho-
we przewodnictwo i za każdą chwilę 
nam poświęconą. Siostrze Cecylii skła-
dam podziękowanie za podjęty trud 
przewodniczenia kapitule wyborczej 
oraz wizytację braterską, s. Małgorzacie 
Adamczyk za konkretną pomoc w prze-
prowadzeniu tych wyborów. Wszystkim 
siostrom i braciom dziękuję za obec-
ność, aktywność i zaangażowanie oraz 
wszelkie dobro, jakie z Bożą pomocą 
czynią dla naszej wspólnoty, a także dla 
całej parafii.

br. Henryk Golli, przełożony

…w parafii trójcy Przenajświętszej 
w Katowicach-Kostuchnie

15 grudnia 2021 roku w domu kate-
chetycznym parafii miała miejsce 

wizytacja wspólnoty miejscowej FZŚ 
z przedstawicielami Rady Regionu Ka-
towickiego: zastępcą przełożonej s. 
Magdaleną Lipowicz i asystentem o. 
Maciejem Kuczem OFM. Po powitaniu 

zebranych przez księdza proboszcza 
Krzysztofa Szotę spotkanie zgodnie 
z Rytuałem rozpoczął o. Maciej od mo-
dlitwy do Ducha Świętego. 
 W pierwszej kolejności protokół 
sprawozdawczy przedstawiła przełożo-
na s. Michalina Komosińska, a następ-

nie swoje, bardzo ciekawe sprawozda-
nie z działalności formacyjnej złożyła 
s. Klara Golenia. Po dyskusji i przyjęciu 
nowych rozwiązań organizacyjnych 
dotyczących spotkań wspólnotowych 
dokonano przeglądu dokumentacji. Na 
koniec odmówiono modlitwę zgodnie 
z Rytuałem, a o. Maciej pobłogosławił 
zebranych.

Piotr Korzekwa

udaliśmy się do domu parafialnego, aby 
kontynuować spotkanie. Po gorącym 
poczęstunku przystąpiliśmy do kolej-
nych czynności określonych w Konsty-
tucjach Generalnych FZŚ dotyczących 
kapituły, mianowicie odmówiliśmy mo-
dlitwę na rozpoczęcie oraz wezwaliśmy 
Ducha Świętego słowami pieśni. Nastą-
piło sprawdzenie listy obecności celem 
ustalenia kworum.
 Przełożony br. Henryk przeczytał 
sprawozdanie z działalności rady za mi-
nioną trzyletnią kadencję. Następnie 
skarbnik s. Zofia złożyła sprawozdanie 
finansowe drogą telefoniczną (z po-
wodu choroby), które też otrzymała 
przewodnicząca kapituły s. Cecylia. 
W tym momencie zaproponowała ona 
najpierw przeprowadzenie wizytacji 
braterskiej. Dokonano starannego prze-
glądu wszystkich objętych zakresem 
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…przy parafii św. Karola 
boromeusza w Koszarawie

W niedzielę 21 listopada 2021 roku w naszej francisz-
kańskiej wspólnocie odbyła się kapituła sprawozdaw-

czo-wyborcza. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy Eucharystią 
o godz. 7.00, którą sprawowali ks. Piotr Susfał, wikariusz 
parafii, oraz o. Innocenty Kiełbasiewicz OFM, asystent Regio-
nu Bielsko-Żywieckiego, i o. Anioł Zieliński OFM, proboszcz 
sąsiedniej parafii w Koszarawie-Bystrej. Homilię skierował 
do nas o. Innocenty. Na spotkanie wraz z o. Innocentym 
przybyła s. Joanna Cieślar, zastępca przełożonej regionu, jak 
również s. Pelagia Dynak, która pełniła rolę protokolanta. Po 
Mszy św. udaliśmy się na probostwo, gdzie serdecznie przy-
jął i przywitał nas oraz przybyłych gości proboszcz parafii ks. 
Krzysztof Kozieł. 
 Na początku s. Joanna Cieślar, jako przewodnicząca ka-
pituły, rozpoczęła ją modlitwą z Rytuału, po czym odśpie-
waliśmy hymn do Ducha Świętego. Następnie przełożony 
wspólnoty br. Jan Hulbój złożył sprawozdanie z działalności 
wspólnoty od ostatniej kapituły, a skarbnik odczytał proto-
kół z finansów. W dalszej części spotkania po udzieleniu wy-
tycznych co do głosowania przez o. Innocentego w tajnym 
głosowaniu jednogłośnie na przełożonego wspólnoty wy-
brano po raz kolejny br. Jana Hulboja. Natomiast zastępcą, 

a zarazem sekretarzem został br. Krzysztof Lach. Skarbni-
kiem została po raz drugi s. Krystyna Wilczęga, a mistrzem 
formacji s. Zofia Puda. Komisja oraz cała wspólnota wraz 
z księdzem proboszczem Krzysztofem pogratulowała nowej 
radzie, a ta wyraziła podziękowania za okazane zaufanie. 
 Przy okazji nadmienię, że wspólnota istnieje od 1998 
roku i zbliża się do jubileuszu 25-lecia. Obecnie po profesji 
wieczystej jest 27 tercjarzy. Bardzo serdecznie dziękujemy o. 
Innocentemu i o. Aniołowi oraz s. Joannie i s. Pelagii za prze-
prowadzoną kapitułę, a ks. Krzysztofowi za obecność i przy-
jęcie na probostwie.

br. Krzysztof Lach, 
sekretarz wspólnoty

…przy parafii panewnickiej

18 września 2021 roku we wspólnocie miejscowej FZŚ przy 
parafii św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Kato-

wicach-Panewnikach odbyła się kapituła wyborcza (z powodu 
pandemii i reżimu sanitarnego przesunięta z maja 2020 roku). 
 Rozpoczęła się ona Mszą św. o 8.00. Po niej w domu para-
fialnym w Sali św. Antoniego zostały przeprowadzone wybory 
do nowej Rady zgodnie z obowiązującym prawem FZŚ. Kapi-
tule przewodniczyła s. Julia Niemiec oraz asystenci o. Maciej 
Kucz OFM i o. Sergiusz Bałdyga OFM.
 Skład nowej Rady: s. Marianna Jakubowska – przełożona, s. 
Barbara Wodniok – zastępca przełożonej, s. Ewa Konsek – se-
kretarz, br. Michał Klepacki – mistrz formacji, s. Elżbieta Rokita – 
skarbnik, s. Bogumiła Zielińska – radna sprawująca pieczę nad 
chorymi oraz radni: br. Tomasz Czoterbuk i br. Piotr Swoboda.

n

…w Puńcowie

We wspólnocie FZŚ przy parafii 
św. Jerzego kapituła sprawoz-

dawczo-wyborcza odbyła się 2 grudnia 
2021 roku. Rozpoczęła się od Eucha-
rystii, którą sprawowali ks. proboszcz 
Dariusz Kowala oraz asystent Regionu 
Bielsko-Żywieckiego o. Innocenty Kieł-
basiewicz OFM. Kapitule wyborczej 
przewodniczyli: przełożona Regionu 

Bielsko-Żywieckiego FZŚ s. Jadwiga Kaf-
ka, radna regionalna s. Pelagia Dynak 
oraz o. Innocenty Kiełbasiewicz OFM. 
 Obrady  rozpoczęliśmy modlitwą. 
Następnie s. Maria Kierpiec, przełożona 
wspólnoty, odczytała sprawozdanie z 
działalności wspólnoty oraz sprawoz-
danie finansowe. Następnie przystą-
piono do wyborów. W wyniku głosowa-
nia na przełożoną wybrano ponownie 
s. Marię Kierpiec. Dalszy skład rady: 
zastępca – s. Irena Świtalska, mistrz for-

macji i sekretarz – s. Brygida Pieczonka, 
skarbnik – s. Dorota Lachendro.
 Na zakończenie kapituły ksiądz pro-
boszcz udzielił pasterskiego  błogosła-
wieństwa nowo wybranej radzie, życząc 
jej obfitych łask Bożych na drodze po-
wołania franciszkańskiego. Po błogosła-
wieństwie kontynuowaliśmy braterskie 
spotkanie połączone z agapą.

         s. Brygida Pieczonka
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ODEsZlI DO DOmu OJCA
z FZŚ przy parafiach:

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

MB Uzdrowienia Chorych
•	 br.	Franciszek	Szklorz,	lat	92,	w	FZŚ	29	lat

MB Fatimskiej w Turzy Śl.
•	 s.	Genowefa	Stabla,	lat	87,	w	FZŚ	26	lat

NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju
•	 s.	Elfryda	Dworok,	lat	88,	w	FZŚ	53	lata
•	 s.	Maria	Siwek,	lat	86,	w	FZŚ	32	lata

Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Przegędzy
•	 s.	Janina	Domin,	lat	70,	w	FZŚ	30	lat

św. Franciszka z Asyżu 
w Chorzowie-Klimzowcu
•	 s.	Janina	Banaszczyk,	lat	82,	
 w FZŚ 38 lat
•	 br.	Stanisław	Banaszczyk,	lat	84,	
 w FZŚ 26 lat
•	 br.	Paweł	Sowa,	lat	85,	w	FZŚ	52	lata

Świętych Archaniołów 
w Czeladzi-Piaskach
•	 s.	Danuta	Walaszczyk,	lat	84,	
 w FZŚ 23 lata

św. Jacka w Stanowicach
•	 s.	Krystyna	Szala,	lat	78,	w	FZŚ	30	lat

św. Jacka w Bytomiu
•	 s.	Leonarda	Martynów,	lat	90,	w	FZŚ	32	lata

Trójcy Przenajświętszej 
w Katowicach-Kostuchnie
•	 s.	Gertruda	Seweryn,	lat	92,	w	FZŚ	29	lat

MB Różańcowej w Moszczenicy Śl.
•	 br.	Edward	Gniewek,	lat	85,	w	FZŚ	18	lat

Świętej Trójcy w Będzinie
•	 s.	Krystyna	Stodułkiewicz,	lat	85,	
 w FZŚ 22 lata

św. Antoniego w Chorzowie
•	 s.	Cecylia	Karen,	lat	87,	w	FZŚ	10	lat
•	 s.	Teresa	Wawrziczek,	lat	87,	w	FZŚ	27	lat

Wniebowzięcia NMP w Olszynie
•	 s.	Klara	Skolik,	lat	87,	w	FZŚ	31	lat

św. Karola Boromeusza w Jaworznie
•	 s.	Janina	Twardowska,	lat	85,	w	FZŚ	20	lat

…przy parafii Wniebowzięcia nmP 
w biertułtowach

Po modlitewnych przygotowaniach 
13 grudnia 2021 roku odbyły się 

wizytacja bratersko-pasterska i kapitu-
ła sprawozdawczo-wyborcza. O godz. 
15.30 rozpoczęliśmy Eucharystią – 
o światło Ducha Świętego i dobry wy-
bór nowej rady wspólnoty – którą spra-
wował o. Dorian Plas OFM, asystent 
Regionu Rybnickiego, który wygłosił 
także homilię. Oprawę liturgiczną przy-
gotowali członkowie rady wspólnoty. 
Po zakończeniu Mszy św. wspólnota 
oraz przybyli na kapitułę goście uda-
li się do salki, w której o. Dorian roz-
począł kapitułę wyborczą modlitwą. 

Obecni byli s. Cecylia Chmielińska, 
przełożona regionu, ks. Piotr Mrocz-
kowski, opiekun duchowy wspólnoty, 
oraz s. Małgorzata Adamczyk z parafii 
MB Różańcowej z Wrębowej jako se-
kretarz kapituły. Obrady rozpoczęliśmy 
hymnem do Ducha Świętego. Po wizy-
tacji i kontroli dokumentacji przełożo-
na wspólnoty s. Janina Kleban oraz s. 
Mirosława Kania, skarbnik, zdały spra-
wozdanie z minionej kadencji.
 Następnie przystąpiono do kapituły 
wyborczej. Do nowej Rady Wspólnoty 
FZŚ przy parafii WNMP W Bietułtowach 
wybrano: na przełożoną s. Janinę Kle-

ban (na III kadencję), na jej zastępcę s. 
Barbarę Racławską. Pozostali członko-
wie rady: br. Damian Kania – sekretarz 
(na III kadencję), s. Mirosława Kania 
– skarbnik (na III kadencję), br. Jan Ra-
cławski – mistrz formacji (na II kaden-
cję). Po zakończeniu głosowania s. 
Cecylia zatwierdziła wybór nowej rady 
i poprowadziła modlitwę końcową. 
Nowa rada wspólnoty złożyła przyrze-
czenie. Na zakończenie o. Dorian Plas 
udzielił wszystkim błogosławieństwa.
 Napełnieni Duchem Świętym i błogo-
sławieństwem relikwiami św. Franciszka 
przystępujemy do służenia Bogu i bliź-
nim w duchu św. Franciszka z Asyżu.

Rada wspólnoty
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niedziela powołaniowa
w bazylice św. Wojciecha w mikołowie

W niedzielę 28 listopada 2021 
roku wspólnota miejscowa FZŚ 

za zgodą księdza proboszcza Grze-
gorza Borga zaprosiła na Mszę św. 
powołaniową o godz. 9 asystenta re-
gionalnego o. Macieja Kucza OFM. 
Eucharystii przewodniczył ks. Łukasz 
Cnota w koncelebrze z o. Maciejem, 
który przybliżył temat powołania. Mó-
wił o odbudowywaniu duchowego 
Kościoła przez głoszenie Ewangelii 
świadectwem swojego życia. Przyto-
czył słowa papieża Franciszka, że fran-
ciszkanie świeccy są częścią Kościoła 
wychodzącego, czyli tego, który wy-
chodzi do drugiego człowieka. 
 Oto krótkie przesłanie: „Wydaje się 
proste, że chcąc być we wspólnocie 
FZŚ, patrzę na ten palec, na ten dro-

gowskaz, którym jest św. Franciszek 
i który wskazuje na Chrystusa i na 
Ewangelię, ale wyboru dokonuję ja. 
Marzeniem św. Franciszka było zostać 
rycerzem. Podczas jednej z wypraw 
usłyszał: »Franciszku, komu chcesz słu-
żyć, Panu czy słudze«, a potem usłyszał 
z krzyża San Damiano: »Franciszku, 
odbuduj mój Kościół«. 800 lat temu 
duchowy Kościół upadał. I my dziś 
mamy odbudowywać Kościół, służyć 
Bogu, głosić Ewangelię świadectwem 
naszego życia. Nasz charyzmat polega 
na życiu Ewangelią w stylu Biedaczyny 
z Asyżu, to znaczy na przyjęciu jej jako 
reguły życia. Franciszkanie świeccy są 
częścią Kościoła wychodzącego, czy-
li tego, który wychodzi do drugiego 
człowieka, do świata (słowa papieża 

Franciszka). I ktoś może zapytać: ale 
jak rozpoznać, czy ta droga może być 
moją drogą? Masz pytać Pana Boga, 
tak jak to robił św. Franciszek: »Panie 
Boże, co chcesz, abym czynił?« Czy od-
powiesz na wezwanie, komu służyć – 
Bogu czy człowiekowi?”.
 Wspólnota wraz z pocztem sztan-
darowym wzięła czynny udział w litur-
gii słowa. W tym dniu dziękowaliśmy 
Panu Bogu za dar świadectwa, za siły 
w pokonywaniu swoich słabości, pro-
sząc o nowe powołania. Słowami „Bóg 
zapłać” dziękujemy o. Maciejowi za 
bardzo wyczerpujący i ciekawy temat 
powołania. 

s. Lidia Balcarek, 
przełożona wspólnoty

90. urodziny br. Eugeniusza Olczyka

Wspólnota FZŚ przy parafii św. Ludwika Króla i Wnie-
bowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach stara się 

świętować jubileusze chorych sióstr czy braci razem z nimi. 
W lipcu 2021 roku, po złagodzeniu obostrzeń z powodu 
pandemii, świętowaliśmy z br. Eugeniuszem Olczykiem 
z naszej wspólnoty jego 90. urodziny. Uroczysta Eucharystia 
w jego intencji sprawowana była w kościele w Kobiórze, bo 

tam teraz mieszka br. Eugeniusz pod troskliwą opieką cór-
ki i jej rodziny. Pięcioosobowa delegacja naszej wspólnoty 
gościła także w domu br. Eugeniusza, gdzie spotkaliśmy się 
z wielką gościnnością i serdecznością. Dla nas takie spotka-
nia to wielka radość i poczucie, że wszyscy jesteśmy sobie 
potrzebni.                    

n
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100 lat wspólnoty FZŚ 
w parafii mb Częstochowskiej

w Katowicach-Podlesiu

Świętowanie 100. rocznicy istnienia 
wspólnoty FZŚ w roku jubileuszo-

wym 800-lecia III Zakonu św. Franciszka 
wyznaczyliśmy na 1 września 2021 roku, 
aby razem z Rycerzami św. Franciszka 
uczcić 10-lecie ich drużyny. Na spotka-
nie przybyła s. Ewa Ochman, przełożona 
Regionu Katowickiego, oraz zaproszeni 
goście z Dąbrowy Górniczej z rycerza-
mi, Mikołowa, rycerki z Rudy Śląskiej, 

Bytomia, Katowic. Miłą niespodzianką 
była s. Ines, misjonarka Miłości, która 
po 9 latach przyjechała na urlop z Kal-
kuty. Nastąpiło też wręczenie Dyplomu 
100-lecia istnienia FZŚ na ręce przeło-
żonej s Krystyny. Nie mniejszą radością 
było wręczenie pięciu tercjarkom dyplo-
mów z okazji 50. rocznicy  złożenia pro-
fesji, a otrzymały je do rąk własnych: s. 
Blandyna Bywalec, s. Domicela Kotas, 

s. Rozalia Pietyra; dla s. Józefy Bywa-
lec odebrała córka, a s. Stefanii Wrosz 
dostarczyła go przełożona wspólnoty. 
Ksiądz proboszcz Jacek Plech obdaro-
wał  te osoby medalami wybitymi na 
100-lecie naszej parafii. Z tej okazji był 
tort jubileuszowy, jak również poczęstu-
nek przygotowany przez nasze siostry 
i rodziny rycerzy.
 Największą radością była oczywiście 
odprawiona z okazji tego jubileuszu 
Msza św. o godz. 18 przez br. Zbigniewa 
Kołodziejczyka OFMCap z wygłoszoną 
homilią oraz odśpiewaniem uroczyste-
go „Te Deum”. Wystawiony był również 
poczet sztandarowy naszej wspólnoty. 
Po błogosławieństwie rycerze zaśpie-
wali ulubioną balladę o wilku z Gubbio.

n
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Kapituły wyborcze i nowe rady wspólnot… (ss. 26–28)

Wręczanie dyplomów z okazji 50. rocznicy profesji 
w FZŚ we wspólnocie FZŚ w parafii mb Częstochowskiej 

w Katowicach-Podlesiu (s. 30)

 …w lubomi

 …w Koszarawie

 …w Panewnikach

 …w Puńcowie
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Adoracja przy żłóbku Pana w Panewnikach, 
27 grudnia 2021 r. (s. 25)

Świętowanie roku jubileuszowego FZŚ we wspólnotach…

…w parafii św. marii magdaleny 
w tychach  …w starych Panewnikach

Rekolekcje Regionu 
bielsko-Żywieckiego (s. 22)

spotkanie opłatkowe 
w Czeladzi-Piaskach


