WSPOMIEIA OBECEGO PROWICJAŁA.
Wstęp
Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Wielki Jubileusz Roku 2000. Można było w tym świętym czasie uzyskać z
tej okazji odpust zupełny. Przełom wieków, a szczególnie przełom tysiącleci zawsze budził w ludziach pewien
niepokój. W takim to właśnie czasie, pewnego przełomu przyszło mi objąć urząd prowincjała. Był to dokładnie
koniec tysiąclecia - grudzień 1999 roku. W czasie kiedy obejmowałem tę funkcję, w Australii i Nowej Zelandii
przebywał Chrystusowiec z Polski, ks. biskup Stanisław Stefanek, który przeprowadził dla naszych księży Dni
Duszpasterskie w Canberze. Zbliżający się rok 2000 był specjalnym rokiem dla Australii, gdyż w Sydney miały
odbyć się XXVII Igrzyska Olimpijskie.
2000
W niedzielę 12 marca pożegnałem w Canberze ks. Stanisława Lipskiego, mojego poprzednika na urzędzie
prowincjała, który udawał się ponownie do pracy duszpasterskiej w Afryce Południowej. W tej uroczystej Mszy
św. wziął udział Biskup Polowy Armii Australii Geoffrey Mayne, a ze strony polskiej społeczności
podziękowanie za pracę ks. Stanisława wyraził p. Ryszard Majchrzak. Wygłosiłem w czasie pożegnalnej Mszy
św. homilię oraz podziękowałem za jego gorliwą pracę w sprawowaniu urzędu.
Ksiądz Mariusz Pluta SChr dołączył do grona duszpasterzy dla Polonii australijsko – nowozelandzkiej.
Zamieszkał w domu zakonnym Towarzystwa Chrystusowego w Bankstown. Jubileuszowe rekolekcje
kapłańskie w Canberze, 8 – 12 maja 2000 wygłosił ks. Janusz Nagórny, profesor KUL. Wcześniej głosił
rekolekcje wiernym w metropolii Sydney.
5 – 6 czerwca
odbyło się spotkanie Przełożonego Generalnego i Rady Generalnej Towarzystwa z
prowincjałami w Poznaniu. Wygłosiłem w czasie tej konferencji referat na temat: Problem przejmowania
parafii lokalnych, szanse i zagrożenia. 3 lipca 2000 r. Przełożony Generalny zwołał X Kapitułę Generalną w
dniach 2 – 17 lipiec 2001.
Na przełomie lipca i sierpnia odwiedziłem naszych rodaków żyjących na Tasmanii, z okazji 30 lecia pracy
duszpasterskiej księży Chrystusowców. Msze św. z tej okazji odbyły się w zarówno w Hobart jak i Launceston.
XXVII Igrzyska Olimpijskie, od dawna oczekiwane w Australii rozpoczęły się w Sydney dnia 15 września.
Polscy sportowcy mieli zapewnioną opiekę duchową, gdyż był z nimi kapelan z Polski. W Sydney działało też
Centrum Kultury i Promocji Polski z główną siedzibą w Klubie Polskim w Ashfield, które ściśle
współpracowało z Klubem w Bankstown jak i Klubem w Plumpton oraz z ośrodkami polskich duszpasterzy.
Wielu naszych Rodaków zaangażowało się jako woluntariusze w pomoc i obsługę igrzysk.
Od początku września ks. Tadeusz Ziółkowski rozpoczął swoją pracę duszpasterską w lokalnej australijskiej
parafii w Noble Park, Melbourne. Arcybiskup Denis Hart mianował ks. Ziółkowskiego proboszczem na dwie
kadencje po sześć lat każda. 1 października 2000 r. ks. Zenon Broniarczyk SChr, ówczesny vice prowincjał
został przeniesiony z Wellington, Nowa Zelandia do Domu Prowincjalnego jako przełożony domu i
Duszpasterz Polaków w Canberra – Queanbeyan. Zajął on miejsce ks. Waldemara Szczepaniaka, który udał się
na kilka miesięcy do Polski. Ks. Zenona miejsce w Wellington, N. Z. zajął ks. Bernard Bednarz.
Odbyły się tzw. Dni Duszpasterskie w Domu Prowincjalnym w Kanberze w dniach od 4 do 8 grudnia 2000 r.
Tematem było wprowadzenie przez Federalny Rząd Australii podatku GST. Bob Smeaton – ekspert finansowy
archidiecezji Canberra – Goulburn wyjaśniał na czym polega ten podatek i mówił jaka jest z tego korzyść dla
Kościoła. W czasie tych spotkań wybrano ks. Krzysztofa Chwałka SChr delegatem na X Kapitułę Generalną w
Poznaniu, a Zarząd Prowincji podjął decyzję, aby sprzedać dwie posiadłości Towarzystwa w Bankstown, NSW.

Przez cały 2000 rok postanowiłem zostać jeszcze w Brisbane, gdzie byłem proboszczem parafii na Bowen Hills
i od nowego, 2001 roku przejść do Canberry.
2001
Na początku tego 2001 roku zostały dokonane zmiany naszych duszpasterzy we wszystkich ośrodkach zgodnie
z dekretem ks. Generała regulującym kadencje Chrystusowców w naszej prowincji. Kadencja została określona
na okres sześciu lat dla duszpasterza odpowiedzialnego za ośrodek.
Nasi duszpasterze: najpierw ks. Maksymilian Szura a później ks. Kazimierz Bojda podjęli trud budowy
sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough (wschodnie dzielnice Melbourne). Napotkali oni od samego
początku na wielkie trudności zarówno ze strony władz lokalnych jak również niektórych Rodaków,
sceptycznie nastawionych do inicjatywy budowy nowego kościoła. Uzyskanie pozwolenia przeciągnęło się aż
do grudnia 2002 roku. Trzeba było nawet odwoływać się do Trybunału aby otrzymać zgodę Dandenong City
Council. Sprawa budowy kościoła, jakkolwiek przez niektóre kręgi uważana za kontrowersyjną, przyczyniła się
jednak do konsolidacji tego ośrodka. Realizacja tak ambitnego projektu nie była wolna od błędów. Z pewnością
miało to wpływ na przeciągnięcie się w czasie oddania kościoła do użytku (nastąpiło to dopiero w kwietniu
2006 roku). Niezaprzeczalnym jest jednak fakt, że rozpoczęte dzieło zostało uwieńczone sukcesem. Należy tutaj
podkreślić zasługę jaką ma w dziele budowy tego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia wspomniany duszpasterz,
ks. Kazimierz Bojda.
W niedzielę 18 lutego podczas porannej Mszy św. w Maitland odbyła się niecodzienna uroczystość. Pan Jan
Szczudluk został uhonorowany złotym medalem 40 – lecia Prowincji Świętej Rodziny w Australii i Nowej
Zelandii. Medal oraz specjalne błogosławieństwo papieskie wręczyłem panu Janowi, dziękując mu za jego
pracę i poświęcenie czasu i sił dla spraw polskich i kościelnych.
W tym 2001 roku, na czas Wielkiego Postu przyjeżdża z USA, ks. Antoni Bury SChr na urlop i pomoc
duszpasterską. Rekolekcje kapłańskie 2001 odbywają się w Canberze w dniach 23 - 27 kwietnia. Prowadził je
ks. prałat Józef Poręba z Polski. W dniach od 7 – 11 maja 2001 odbyła się IV Kapituła Prowincjalna. Tematem
przewodnim było: Prowincja Świętej Rodziny wobec nowej ewangelizacji.
Jubileusze 25 lecia kapłaństwa celebrowali w tym roku trzej Chrystusowcy pracujący w Australii, księża :
Antoni Dudek, Maksymilian Szura i Tadeusz Ziółkowski. Natomiast 20 rocznicę święceń celebrowałem ja sam,
a 10 lecie ksiądz Rafał Ruciński.
27 maja odbyło się w kościele M. B. Częstochowskiej w Marayong specjalne nabożeństwo z okazji 100
rocznicy urodzin ks. Kard. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Przewodniczyłem Mszy św. i wygłosiłem
okolicznościową konferencję. Po Mszy św. odbył się uroczysty obiad duszpasterski w sali im. Jana Pawła II
przy kościele.
Udałem się do Polski wraz z ks. Krzysztofem Chwałkiem aby wziąć udział w X Kapitule Generalnej
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Kapituła odbyła się w Poznaniu w dniach od 2 lipca do
17. Tematem przewodnim był temat : „Towarzystwo Chrystusowe wobec nowej ewangelizacji na początku III
tysiąclecia”. Przełożonym Generalnym został ponownie wybrany na druga kadencję ks. Tadeusz Winnicki.
Czas tej Kapituły Generalnej był naznaczony tragiczną śmiercią młodego Delegata z Kanady, ks. Adama
Barcza SChr. Nowe stulecie, a także nowe tysiąclecie będzie pamiętane z ataku terrorystycznego na Centrum
Handlowe w Nowym Jorku (11 wrzesień 2001).
Związek Harcerstwa Polskiego obchodził w tym roku 50 lecie istnienia na terenie Sydney. Z tej okazji władze
zaprosiły mnie, wszystkich byłych i obecnych harcerzy, harcerki i przyjaciół harcerstwa na uroczysty Zjazd
Jubileuszowy, który odbył się w Marayong w niedzielę 23 września. W programie była uroczysta Msza św.,
której przewodniczyłem, wspólny obiad oraz ognisko harcerskie.

Dnia 11 października do pracy w naszej prowincji przybył z Polski ks. Przemysław Karasiuk SChr. Zatrzymał
się na pewien czas w Marayong aby pomagając duszpastersko ks. Krzysztofowi Chwałkowi przygotować
wszystkie formalności swego pobytu w Australii.
Kolejne spotkanie polskich księży z Australii i Nowej Zelandii pracujących zarówno w polskim jak i lokalnym
duszpasterstwie odbyło się w Domu Prowincjalnym Towarzystwa Chrystusowego w Canberze w dniach 15 –
17 października. Obradom przewodniczył Rektor Polskiej Misji Katolickiej ks. Wiesław Słowik TJ, a gościem
honorowym był ksiądz arcybiskup Szczepan Wesoły. Tego typu spotkania odbywają się co roku, a poświęcone
są refleksji nad stanem naszego duszpasterstwa, problemom Kościoła Powszechnego, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na miejsce polskiej emigracji w tej wspólnocie.
Od 3 do 21 października odbywała się wizytacja ks. arcybiskupa Szczepana Wesołego, Delegata Episkopatu
Polski i Prymasa Polski do Spraw Emigracji. Ks. Arcybiskup bierzmował młodzież w czterech ośrodkach
duszpasterskich: Adelaide, Melbourne-Essendon, Canberra, Sydney-Marayong.
2002
Na początku lutego przyjechał ks. Generał Tadeusz Winnicki w celu zwizytowania naszej prowincji. Przyjechał
również w tym czasie ks. Antoni Regulski aby wygłosić rekolekcje wielkopostne dla naszych wiernych oraz
dla księży Chrystusowców.
Na początku tego roku, do pracy w prowincji przyjechał ks. Henryk Zasiura, pełniący obecnie funkcję wice
prowincjała. Kwiecień 2002 roku przyspieszył podjęcie decyzji dotyczącej zmiany zamieszkania
Chrystusowców w Sydney. Od wielu lat staraliśmy się o rozbudowę i remont domu w Bankstown. Niestety
restrykcje nałożone na ten budynek ze strony Bankstown City Council uniemożliwiły realizację naszych
planów. Stawiało to pod znakiem zapytania sens dalszego pozostania w tym miejscu. W wyniku konsultacji z
ks. Generałem T. Winnickim, zdecydowaliśmy się na kupno klasztoru sióstr Sercanek w Miller, koło Liverpool.
Po dokonaniu gruntownego remontu, duszpasterze zamieszkali w swoim nowym domu zakonnym, którego
poświęcenia rok później dokonał Wikariusz Generalny zgromadzenia, ks. Zbigniew Rakiej.
W sobotę 25 maja przypadła 20 rocznica kapłaństwa ks. Jerzego Słowińskiego SChr. W tym dniu na plebanii
przy parafii św. Teresy zgromadziło się 18 lokalnych księży z ks. Arb. Adrianem Doyle na czele. Nowy
proboszcz parafii ks. Ted McCormack MSC zaprosił wszystkich z tej okazji na uroczysty obiad.
Uczestniczyłem w uroczystej Mszy św. z tej okazji głosząc okolicznościowe kazanie.
W kościele parafialnym na Bowen Hills w Brisbane odbyła się uroczysta Msza św. z okazji 50 lecia małżeństwa
pp. Heleny i Jana Suchowieckich. Małżonkowie pobrali się krótko po przybyciu do Australii, jako bardzo
młodzi ludzie. Oboje od początku zaangażowani są w życie społeczne tamtejszej Polonii. Jan Suchowiecki jest
instruktorem harcerstwa jeszcze od czasu pobytu w Niemczech po II Wojnie Światowej. Był członkiem
Prezydium Polskich Organizacji w Australii i wielu innych organizacji polskich i australijskich. Jubileuszowej
Mszy św. przewodniczyłem i wygłosiłem kazanie. Po Liturgii w Domu Polskim w Milton odbyła się dalsza
część uroczystości i obiad.
W bazylice p.w. N. M. Panny w Geelong zebrał się tłum wiernych Rodaków, aby celebrować srebrny jubileusz
kapłaństwa ks. Tomasza A. Zaremby, który był duszpasterzem Polaków w tym mieście, przez sześć lat w
pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Wygłosiłem tam okolicznościowe kazanie. Były kwiaty, życzenia i
śpiewy w wykonaniu chóru i młodzieżowego zespołu Promyki. Po Mszy św. wierni zaprosili nas na wspólny
obiad do Domu Polskiego im. Orła Białego a później na jubileuszowe występy. Przemówienia, życzenia i
występy zespołów przeplatały się z wielką życzliwością Rodaków wobec ks. Tomasza i kapłanów z
Towarzystwa, którzy pracują tutaj od trzydziestu pięciu lat.

W Marayong odprawiona została Msza św., której przewodniczył Ks. Arp. Józef Życiński, następnie odbyło się
spotkanie w sali im. Jana Pawła II, połączone z obiadem i występami artystycznymi. Po spotkaniu Ks.
arcybiskup udał się do Konsulatu Polskiego w Sydney.
Wspólnota Polska w Hobart celebrowała 70 lecie istnienia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii
Zagranicznej. Przewodniczyłem uroczystej Mszy św. i wygłosiłem homilię na temat charyzmatu Towarzystwa.
Po Mszy św. w Domu Polskim odbył się z tej okazji obiad parafialny, w czasie którego wygłosiłem referat na
temat historii Towarzystwa Chrystusowego. Uroczystość przygotował ks. Jerzy Słowiński SChr wraz z
Komitetem Duszpasterskim.
W kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Unley, Polska Wspólnota w Adelaide przeżywała uroczystość
wprowadzenia relikwii św. Faustyny do lokalnej świątyni. Relikwie te zostały sprowadzone z Łagiewnik a
ufundowane przez polsko-australijską rodzinę państwa Stirrat. Fundatorzy wnieśli uroczyście relikwie wraz z
portretem św. Faustyny. Następnie odbyło się specjalne nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i uroczysta Msza
św. Ceremoniom tym przewodniczyłem i wygłosiłem kazanie na temat aktualności kultu Miłosierdzia Bożego
w dzisiejszym świecie. Całą uroczystość uświetnił miejscowy chór i zespół instrumentów dętych. Liturgię dnia
przygotowali Chrystusowcy, miejscowi duszpasterze: ks. Edmund Budziłowicz i ks. Przemysław Karasiuk.
W dniach od 10 do 16 grudnia 2002 odwiedziłem Ośrodek Duszpasterski Keysborough - Dandenong Ringwood. W niedzielę 15.12.02. odprawiałem wszędzie Mszę św. i wygłosiłem homilię. Kilka dni wcześniej
ks. Kazimierz Bojda SChr otrzymał wiadomość z Dandenong City Council o wydanym pozwoleniu na budowę
kościoła, sanktuarium w Keysborough. Po południu wraz z duszpasterzami uczestniczyłem w opłatku w Domu
Polskim Syrena oraz grupy tanecznej Łowicz.
2003
W lutym 2003 roku Rada Generalna zatwierdziła długo oczekiwane Dyrektorium Prowincji. Jest to
najważniejszy, po Ustawach i Dyrektorium Towarzystwa, dokument dla nas Chrystusowców żyjących w tej
prowincji.
29 kwietnia Chrystusowcy spotkali się na uroczystym poświęceniu nowego domu Towarzystwa w Miller. Ks.
Wikariusz Generalny, Zbigniew Rakiej przewodniczył uroczystej Mszy św. i wygłosił okolicznościową
homilię. Podkreślił wtedy 44 letnią obecność Towarzystwa w Australii i jubileusz 25 lecia Prowincji p.w. św.
Rodziny. Po Mszy św. poświecił dom im. Kard. Augusta Hlonda i wręczył nowe Modlitwy Towarzystwa 11
księżom. Po liturgii odbył się uroczysty obiad i długie braterskie spotkanie.
Rok ten był rokiem jubileuszu 25 lecia pontyfikatu papieża Jan Pawła II. Odbyły się przeróżne uroczystości
związane z tym jubileuszem. Największą była niewątpliwie specjalna Msza św. w katedrze sydnejskiej,
celebrowana przez kardynała Georga Pella, biskupów pomocniczych, księży miejscowych i Chrystusowców.
Kardynał w sposób specjalny uhonorował moją osobę i naszych księży, miejscem przy ołtarzu w czasie
koncelebry. Wydaliśmy z tej okazji specjalny jubileuszowy medal papieski. Szkatułka z medalami została
wysłana do Watykanu a druga wręczona Kardynałowi. Rok jubileuszu Ojca św. zbiegł się z jubileuszami
naszych księży.
W kaplicy p.w. M. B. Częstochowskiej w Marayong podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej pod
przewodnictwem ks. abp. Szczepana Wesołego został udzielony sakrament bierzmowania. Po Mszy św.
bierzmowani i ich rodziny oraz liczni wierni spotkali się z ks. abp Szczepanem na wspólnej kolacji w sali im.
Jana Pawła II. Na zakończenie spotkania trzymając się za ręce wszyscy wspólnie zaśpiewali piosenkę
„Przekażmy sobie znak pokoju”. Było to pożegnanie z ks. abp. Szczepanem Wesołym, który właśnie w tym
roku odchodził już na emeryturę.

Ks. Józef Migacz celebrował 25 lat kapłaństwa a ks. Zenon Broniarczyk trzydzieści. Również i w tym roku,
który bez przesady moglibyśmy nazwać rokiem jubileuszy, w Poznaniu przyjął święcenia kapłańskie ks.
Andrzej Kołaczkowski SChr. Swoje prymicje odprawił on w Melbourne, mieście z którego pochodzi. Pod
koniec tego ciekawego w wydarzenia roku, Australię odwiedził były prezydent Rzeczpospolitej Lech Wałęsa.
Przybył do Adelaide na dożynki zorganizowane przez miejscowe skupiska polonijne. Celebrowałem wówczas
uroczystą Mszę św. dla 6 tys. wiernych zgromadzonych w wielkim parku, w centrum miasta.
2004
Rok 2004 rozpoczął się od znamiennego wydarzenia polonijnego w Sydney. Na przełomie 2003/04
organizowano kolejny już Festiwal Pol Art. Tym razem ten Festiwal Polskiej Kultury odbywał się w Sydney.
Duszpasterstwo Chrystusowców było zaangażowane zarówno w przygotowanie jak i sam przebieg Pol Artu.
Kapelanem Festiwalu mianowany został ks. dr Antoni Dudek. Zakończenie festiwalu odbyło się jak zwykle w
Marayong. Byłem celebransem uroczystej Mszy św. i gościem honorowym Galowego Koncertu w sali im. Jana
Pawła II.
Tego roku przyjechał do pracy duszpasterskiej w prowincji ks. Grzegorz Gaweł SChr. W Środę Popielcową 25.02.04. wylądował w Sydney ks. Krzysztof Ośka SChr. Przyjechał do Australii po raz pierwszy aby wygłosić
rekolekcje wielkopostne naszym wiernym w metropolii sydnejskiej i w Brisbane oraz reprezentować ks.
Generała na Kapitule Prowincjalnej, która była zaplanowana na kwiecień tego roku. Ks. Krzysztof po Kapitule
zastępował księży podczas urlopów i udzielał się duszpastersko w naszych ośrodkach.
W Sydney wylądowała Przełożona Generalna Misjonarek Chrystusa Króla, Matka Edyta Rychel MChR.
Przyjechała do Australii po raz pierwszy aby zwizytować siostry, które tutaj pracują od 19 lat. Wizytacja
rozpoczęła się w Brisbane poprzez Hobart, Melbourne i zakończyła się wspólnym spotkaniem wszystkich sióstr
z Przełożoną Generalną w Canberze w Domu Prowincjalnym księży Chrystusowców.
Zaraz po zakończeniu Kapituły Prowincjalnej, w Canberze odbyły się rekolekcje dla kapłanów z Prowincji p.w.
św. Rodziny. Tegoroczne rekolekcje prowadził Dominikanin O. Roman Bakalarz z Rzeszowa. W czasie
rozważań i modlitwy celebrowano rocznice święceń kapłańskich Seniorów, którzy obchodzili 45 lecie. Są to
księża: Franciszek Feruga, Józef Kołodziej i Zbigniew Pajdak. W tym roku swoją dziesiątą rocznicę święceń
kapłańskich celebrował ks. Henryk Zasiura.
W niedzielę 2 maja uroczyście obchodzono w Auckland 25 lecie stałej posługi duszpasterskiej Towarzystwa
Chrystusowego. Również świętowano uroczystość NMP Królowej Polski i święto narodowe 3 Maja.
Przewodniczyłem tej liturgii i wygłosiłem okolicznościowe kazanie. Celebrował ze mną ks. Tomasz Nowak
SChr, obecny wówczas duszpasterz Auckland. Pierwszym stałym duszpasterzem w tym mieście był ks.
Dominik Sobala SChr.
16 września w kościele parafialnym księży Werbistów w Maquorie Fields – (zachodnie dzielnice Sydney),
odbył się pogrzeb długoletniego Duszpasterza Polaków ks. Zenona Grodzia SVD. Żałobnej Mszy św.
przewodniczył Prowincjał Werbistów a kazanie wygłosił ks. bp. Peter Inhgam, Ordynariusz Diecezji
Wollongong. Po Mszy św. odbyło się krótkie spotkanie księży i wiernych w sali parafialnej a chwilę później
odprowadzenie zwłok na cmentarz. Po Mszy św. rozmawiałem z biskupem na temat objęcia duszpasterstwa w
tym ośrodku.
24 października rozpoczęła się uroczystość 60 rocznica przyjazdu polskich sierot do Pahiatua w Nowej
Zelandii. W niedzielę o godz. 11,30 w kaplicy St. Patrik’s College w Silverstream odbyła się uroczysta,
dziękczynna Msza św., której przewodniczył ks. Kardynał Thomas Williams. W koncelebrze uczestniczył
również ordynariusz diecezji Palmerston oraz dziewięciu księży: Bernard Bednarz SChr – miejscowy
duszpasterz, Wiesław Słowik SJ – Rektor PMK, Janusz Urbańczyk – sekretarz Nuncjatury Apostolskiej w

Wellington i kilku lokalnych, zaprzyjaźnionych proboszczów. Po Mszy św. odbył się jubileuszowy obiad dla
500 osób. ks. Bernard Bednarz był kapelanem zjazdu a ja gościem oficjalnym.
W uroczystość Chrystusa Króla, Bp Pomocniczy Melbourne, Christopher Prowse w asyście ks. Kazimierza
Bojdy SChr, budowniczego nowego kościoła a także celebrujących kapłanów, dokonał poświecenia i
wmurowania kamienia węgielnego. Kamień ten, to przywieziona z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach cegła wyjęta z grobu świętej s. Faustyny Kowalskiej. Obecny był Ambasador Rzeczpospolitej
Polskiej dr. Jerzego Więcław z małżonką, pełniącą funkcję I Radcy Ambasady. Byłem również i ja zaproszony
jako gość oficjalny tej uroczystości.
W Domu Prowincjalnym w Canberze, księża pracujący w prowincji p.w. św. Rodziny spotkali się na tzw.
Dniach Duszpasterskich. Spotkanie to było okazją do umocnienia więzi braterskich oraz pogłębienia wiedzy
pastoralno-teologicznej. Myślą przewodnią było tajemnica Eucharystii a źródło do refleksji i dyskusji stanowią
dokumenty Kościoła: „Nowe ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego” oraz „Instrukcja o zachowaniu i
unikaniu pewnych rzeczy dotyczących Najświętszej Eucharystii”.
2005
Na początku 2005 roku Kuria Biskupia Archidiecezji Sydney przekazała dawny konwent sióstr Józefitek przy
parafii w Sefton, Siostrom Misjonarkom Chrystusa Króla. W ten oto sposób Siostry mogły rozpocząć swoją
posługę w tej metropolii. Było to niejako drugie podejście Misjonarek do Sydney. Pierwsze miało miejsce w
1990 roku. Również w 2005 roku, po długich poszukiwaniach, udało mi się pozyskać dla okolicznych Polaków
kościół w Campbelltown. Tamtejszy duszpasterz ks. Zenon Grodź SVD zmarł niespodziewanie kilka miesięcy
wcześniej. Ks. biskup przekazał nam duszpasterstwo, ale niestety godzina Mszy św. w kościele Macquarie
Fields kolidowała z godziną innego ośrodka Bankstown. Duszpasterstwo tych dwóch ośrodków miało być
połączone. Sam kościół w Cambelltown ma bardzo dogodne położenie, a jego otoczenie jest przepiękne. Msza
św. dla Polaków odbywa się tam w godzinach porannych.
W Keysborough podczas odpustu i święta Bożego Miłosierdzia zastała mnie wiadomość o śmierci papieża Jana
Pawła II. Jakież wrażenie uczyniła śmierć Ojca św. w tym dniu ? Przeżyłem z wiernymi w Keysborough
prawdziwe rekolekcje i obecność łaski Chrystusa w tym miejscu. Kolejne dni tylko jeszcze bardziej
potwierdzały tę prawdę. Ludzie spontanicznie gromadzili się w świątyniach na modlitwie, nie wiadomo czy
bardziej modlono się za, czy do zmarłego papieża. Tak było we wszystkich naszych ośrodkach duszpasterskich.
Nastąpiło jakieś nowe ożywienie polskości i wiary na Antypodach.
Pomimo różnych kontrowersji organizowano w sierpniu tego roku 25 lecie Solidarności. Zaproszono mnie do
Sydney abym celebrował to święto w kościele św. Feliksa w Bankstown. Wygłosiłem z tej okazji patriotyczne
kazanie. Przykro było jednak patrzeć, jak roztrwoniony został wielki potencjał ludzki tej epoki. Jedynie mała
grupka osób pozostała wierna tamtym ideałom. Podobnie było zresztą w Canberze gdzie celebrowałem taki sam
jubileusz tydzień później.
W listopadzie udałem się do Ojczyzny aby modlić się z całym Zgromadzeniem w intencjach Polonii. Było to
czuwanie specjalnie przygotowane i poświęcone Polakom żyjącym w Australii i Nowej Zelandii. Na Jasnej
Górze wygłosiłem referat na temat pracy duszpasterskiej w naszej prowincji. W obecności tysięcy wiernych
celebrowałem Mszę św. z ks. Generałem i licznie zebranymi kapłanami Towarzystwa. Rok został zamknięty
nominacją nowego Zarządu Prowincji. Zostałem wybrany a następnie otrzymałem nominację na drugą,
sześcioletnią kadencję w nieco zmienionym składzie. Ta kadencja rozpoczęła się wraz z nowym rokiem
przesunięciami księży w kilku ośrodkach duszpasterskich.

2006

Na początku tego roku odbyło się poświęcenie wyremontowanego konwentu Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla
w Sefton, którego dokonał Kardynał Pell. Po oficjalnej ceremonii Kardynał całe popołudnie spędził z siostrami
i licznie zgromadzonymi księżmi. W uroczystości wzięła także udział Przełożona Generalna zgromadzenia M.
Edyta Rychel.
Dwa miesiące później miało miejsce kolejne poświęcenie, tym razem sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Do
Melbourne przylecieli specjalnie na tę okazję dwaj goście z Polski - Przełożony Generalny Towarzystwa, ks.
Tadeusz Winnicki oraz Delegat Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Polonijnego, ks. Bp. Ryszard
Karpiński. Konsekracji kościoła dokonał miejscowy Arcybiskup Denis Hart. Na mocy dekretu nadał on tej
świątyni status sanktuarium, ustanawiając ks. Grzegorza Gawła pierwszym rektorem.
Na początku mojej drugiej kadencji Przełożonego Prowincji miałem szczęście celebrować 25 – lecie swojego
kapłaństwa. Z tej to okazji zaproszono mnie do ośrodków gdzie pracowałem w czasie 23 lat mojej posługi
kapłańskiej w Australii – do Bankstown, Canberry i Brisbane. Udałem się również do Rzymu i Poznania aby
wraz z kolegami kursowymi celebrować swoje święto. Dużym przeżyciem było dla mnie sprawowanie Mszy
św. przy grobie Jana Pawła II w bazylice św. Piotra a także w kaplicy seminaryjnej w Poznaniu. Rok ten okazał
się prawdziwie rokiem jubileuszowym.
W listopadzie wypadła 50 rocznica polskiego duszpasterstwa na Bowen Hills. Zaproszono mnie na tę
uroczystość jako głównego celebransa i kaznodzieję. Obecnie już szósty Chrystusowiec pełni posługę
proboszcza tej pięknej parafii. Rok zakończył się 40 leciem istnienia kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w
Marayong. Towarzystwo Chrystusowe przyczyniło się w znacznym stopniu do budowy i rozwoju
duszpasterstwa w tym regionie Sydney. Przewodniczyłem uroczystej Mszy św. a Słowo Boże wygłosił jeden z
pionierów naszej prowincji, były prowincjał i Rektor PMK ks. Zbigniew Pajdak. Przez czterdzieści lat bez
przerwy duszpasterzowali w tym kościele Chrystusowcy. Warto przypomnieć, że ks. J. Migacz został
pierwszym Rektorem tego kościoła.
W czasie siedmiu ubiegłych lat mojej posługi prowincjalskiej przyjechało do prowincji siedmiu młodych,
bardzo zdolnych i gorliwych kapłanów. Dwu w tym czasie także odeszło do pracy lokalnej w Kościele
Australijskim i niestety, jeden odszedł całkowicie z kapłaństwa. Jest to bolesne doświadczenie każdego
przełożonego. Dwa razy gościliśmy w tym czasie ks. Generała Tadeusza Winnickiego. Raz z kanoniczną
wizytacją i drugi raz z racji poświęcenia sanktuarium w Keysborough. Również dwukrotnie gościł na
Antypodach ks. Wikariusz Generalny Zbigniew Rakiej. Miał okazję zapoznać się z naszą pracą i zaobserwować
specyfikę tej prowincji. Tego roku przybył z Polski ks. Cezary Kraczkowski, aby wesprzeć siły prowincji.
2007
Przełom lat 2006/7 był czasem organizowanego co trzy lata w Australii Pol Artu. Tym razem polscy działacze
z Hobart zapragnęli po raz pierwszy zorganizować ten polski festiwal u siebie. Komitet organizacyjny
przygotował wszystko bardzo dokładnie i co jest ważne w tak kosztownych sytuacjach, uzyskał poparcie
finansowe stanowych władz Tasmanii. Na początku festiwalu ks. Arcybiskup Adrian Doyle celebrował w
katedrze Mszę św. i wygłosił piękne kazanie. We Mszy św. udział wzięli obecni polscy duszpasterze: Jerzy
Słowiński SChr - kapelan Pol Artu, Andrzej Kołaczkowski SChr, Rektor PMK Wiesław Słowik SJ, oraz
Tomasz Bujakowski OFM. Uczestniczyłem oczywiście i ja jako oficjalny gość Pol Artu. Odbyły się w Hobart
trzy wielkie i kilka mniejszych koncertów polskiej kultury.
Ten rok był również rokiem zmian Chrystusowców na placówkach duszpasterskich. Jak zawsze w takich
sytuacjach rośnie napięcie i niezadowolenie wiernych Rodaków. Tak było i tym razem w kilku miejscach.
Wierni nie mogli się pogodzić z faktem odejścia ich duszpasterza. 18 stycznia nagle zachorował bardzo
popularny i gorliwy duszpasterz Wellington N. Z., ks. Maksymilian Szura. Musiał poddać się operacji tętniaka,
który pękł w głowie. W tym wakacyjnym czasie gościliśmy w Australii Chór Kameralny Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza z Poznania. Goście śpiewali prawie we wszystkich naszych ośrodkach duszpasterskich
zbierając wszędzie pochwały i gromkie brawa.
Tegoroczne rekolekcje wielkopostne wygłosił w tzw. Regionie Północnym przybyły z Polski, wytrawny i
popularny misjonarz ks. Józef Przekop SChr. W dniach 11-13 kwietnia odbyła się w Domu Prowincjalnym VI
Kapituła Prowincjalna. Przewodniczyłem obradom tej Kapituły a Zarząd Generalny reprezentowany był przez
byłego Przełożonego Generalnego, ks. dr Edwarda Szymanka SChr. Kapituła ta miała na celu przygotować
prowincję do zbliżającej się wtedy XI Kapituły Generalnej, która miała odbyć się we wrześniu tego samego
roku.
W tym samym czasie przybyła delegacja Episkopatu Polski w celu przygotowania Światowych Dni Młodzieży,
które miały się odbyć w Sydney w lipcu 2008 r. Na czele tej delegacji stał Bp. Henryk Tomasik. Jeździłem wraz
z delegacją do biskupów, gdyż zostałem obdarzony odpowiedzialnością organizowania strony polskiej w
Australii. Spodziewaliśmy się około 2 tys. młodych ludzi z Polski. Potrzebna również była tzw. Polska
Kwatera, czyli biuro obsługi polskich pielgrzymów. Ten rok był również bardzo istotny dla Chrystusowców nie
tylko w kraju ale poza jego granicami.
We wrześniu wypadała celebracja 75 lecia powstania Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.
Korzystając z okazji pobytu i naszych kapłańskich rekolekcji, zorganizowaliśmy w Domu Prowincjalnym
specjalną Mszę św. Jako prowincjał byłem głównym celebransem a ks. Szymanek wygłosił jubileuszowe Słowo
Boże. Wśród licznie zgromadzonych gości był Ambasador Rzeczpospolitej p. Jerzy Więcław.
Na początku września udałem się wraz z delegatem z wyboru ks. Krzysztofem Chwałkiem na uroczystości
jubileuszowe i Kapitułę Generalną do Poznania. Uroczystości te zostały świetnie przygotowane pod każdym
względem. Mszy św. w poznańskiej katedrze przewodniczył kard. Adam Maida z Detroit a kazanie wygłosił
kard. Józef Glemp, Prymas Polski. Po uroczystościach rozpoczęły się obrady Kapituły Generalnej , która
wybrała nowy Zarząd Generalny Towarzystwa na czele z Przełożonym Generalnym ks. Tomaszem Sielickim.
Po powrocie z Polski udałem się niemal natychmiast do Nowej Zelandii. Najpierw do Auckland a później do
Wellington. W sposób szczególny traktowałem i dalej traktuję ten piękny kraj, żyjących tam naszych rodaków i
pracujących tam duszpasterzy. Każdego roku odwiedzam ten kraj przynajmniej dwa razy a jeśli jest jakaś
specjalna okazja, jadę częściej. Po chorobie ks. Maksymiliana trzeba było dokonać zmiany duszpasterza w
Wellington. Został nim ks. Tadeusz Świątkowski poprzednio pracujący w Newcastle. 25 listopada przypadła
uroczystość Chrystusa Króla. Ks. Stanisław Wrona zaprosił mnie na uroczystości do Hobart. Ten uroczysty
dzień Towarzystwa spędziliśmy z ks. Stanisławem Lipskim, gdyż ks. Wrona musiał wyjechać do Polski an
pogrzeb swojej matki.
2008
We wtorek 5 lutego przylecieli z Polski i Białorusi tegoroczni misjonarze, rekolekcjoniści: Józef Przekop i
Franciszek Gałdyś, obaj Chrystusowcy. Przywitałem ich osobiście na lotnisku w Melbourne. Następnego dnia
udali się już na trud głoszenia rekolekcji. Ks. Józef do Adelaide a ks. Franciszek do Sydney. Zaraz po
Wielkanocy wszyscy Chrystusowcy przyjechali na swoje kapłańskie rekolekcje do Domu Prowincjalnego w
Canberze. Rekolekcje te głosił ks. Józef Przekop. W tym czasie mieliśmy okazję celebrować kapłańskie
jubileusze. Ks. Stanisław Lipski dziękował Bogu za 40 lat służby kapłańskiej a ks. Józef Migacz za lat 30.
W tym samym czasie gościliśmy p. Krystynę Zając z Polski, którą na prośbę ks. Bp. Stanisława Stefanka
zaprosiłem do Australii aby przybliżała naszym wiernym osobę św. Joanny Beretta Molla. Pani Krystyna
zafascynowana nową świętą, mówiła w naszych ośrodkach duszpasterskich o roli św. Joanny we współczesnej
rodzinie oraz roli kobiety i matki.

20 kwietnia przyleciał z Polski do Brisbane ks. Maciej Piaskowski SChr, który podjął pracę duszpasterską w
Prowincji p.w. św. Rodziny. 20 maja Polacy w Adelaide pożegnali ks. Cezarego Kraczkowskiego, który został
skierowany dekretem Przełożonego Generalnego do pracy duszpasterskiej w Wielkiej Brytanii. Bardzo
serdecznie podziękowałem ks. Czarkowi za jego 2 letnią pracę w Australii a przede wszystkim za ostatnie 16
miesięcy spędzone w Adelaide.
9 lipca w godzinach porannych przyleciał do Sydney ks. Tomasz Sielicki SChr, Przełożony Generalny
Towarzystwa Chrystusowego w celu przeprowadzenia Wizytacji Kanonicznej Prowincji pw. św. Rodziny w
Australii i Nowej Zelandii. Na lotnisku witałem ks. Generała wraz z innymi księżmi. W czasie tej wizytacji
doszła wiadomość o śmierci byłego Przełożonego Generalnego ks. Czesława Kamińskiego. 16 lipca w kościele
p.w. M. B. Częstochowskiej w Marayong została odprawiona Msza św. w intencji ks. Czesława. Modlitwie
przewodniczył ks. Generał.
W czasie pobytu i wizytacji ks. Generała rozpoczęły się Światowe Dni Młodzieży w Sydney. Miałem
szczególne zadanie aby zorganizować tzw. Kwaterę Polską czyli biuro obsługi polskich pielgrzymów, które
zostało zorganizowane w Domu Polskim w Ashfield. Duszpasterze w Sydney organizowali akcje
duszpasterskie w tym czasie wzmożonej pracy. Braliśmy wszyscy udział w modlitewnych spotkaniach z Ojcem
św., Benedyktem XVI.
14 listopada w kościele p.w. Św. Teresy w Hobart odbyło się modlitewne spotkanie w intencji Polaków
rozsianych po całym świecie. Była to duchowa łączność z czuwającymi w tym dniu na Jasnej Górze. Po
rozważaniach i refleksji, miejscowy duszpasterz ks. Stanisław Wrona poprowadził nabożeństwo
eucharystyczne, po którym rozpoczęła się Msza św. Przewodniczyłem tej Mszy św. oraz wygłosiłem
okolicznościowe kazanie.
W dniach od 24 do 26 listopada w Domu Prowincjalnym odbyły się tzw. Dni Duszpasterskie zorganizowane
przez Polską Misję Katolicką. Przyjechali księża: Chrystusowcy, Jezuici, Zmartwychwstańcy, Paulini,
Dominikanie i Kapucyni. Odbyło się spotkanie duszpasterzy z nowym Ambasadorem Rzeczpospolitej, p.
Andrzejem Jaroszyńskim.
2009
21 lutego, Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, wspólnie modliły się w intencji beatyfikacji ich Założyciela
Sługi Bożego, Ojca Ignacego Posadzego. W czasie Mszy św. wygłosiłem naukę na temat wielkiej osobowości
O. Ignacego na podstawie swoich doświadczeń z okresu formacji nowicjackiej i seminaryjnej. Po wspólnej
modlitwie Misjonarki celebrowały rok jubileuszowy, 50 lat istnienia ich zgromadzenia zakonnego.
1 marca odbył się srebrny jubileusz pracy Towarzystwa Chrystusowego w Melbourne. Ks. Józef Migacz SChr
zaprosił mnie do St. Albans i Ardeer na uroczystości jubileuszowe gdyż był pierwszym Chrystusowcem
wspólnie z ks. Stanisławem Lipskim w tym mieście. Wygłosiłem okolicznościowe kazanie mówiąc o 50 latach
naszej pracy w Australii i Towarzystwie Chrystusowym. Po uroczystościach udaliśmy się z ks. Józefem do
Rowville gdzie Dom Polski Syrena celebrował 25 lecie istnienia a Stowarzyszenie Polaków 50 lecie. Na placu
Domu Polskiego odprawiliśmy Mszę św. i wygłosiłem kazanie na temat roli polskich organizacji społecznych
w utrzymaniu i rozwoju polskości na emigracji.
W pierwszych miesiącach tego roku, wraz z ks. Maksymilianem Szurą SChr bardzo gorliwie zabraliśmy się za
pracę redakcyjną naszego jubileuszowego albumu, który został wydany z okazji uroczystości jubileuszowych
pt. „ 50 lat duszpasterstwa Towarzystwa Chrystusowego w Australii i Nowej Zelandii.”

PODSUMOWAIE:
Nasz Dom Prowincjonalny w Canberze, bardzo dobrze służy polskiej społeczności. Ranga tego ośrodka ciągle
rośnie. Chętnie odwiedzany jest nie tylko prywatnie przez Rodaków ale również przez główne organizacje
polonijne. Radością napawa fakt, że walne zebrania urządzają u nas takie organizacje jak: koła SPK czy Rada
Naczelna Polskich Organizacji w Australii i Nowej Zelandii. Odbywają się tutaj od pewnego czasu tzw. Dni
Duszpasterskie organizowane przez Polską Misję Katolicką w Australii i Nowej Zelandii. Podsumowując
minione dziesięć lat muszę stwierdzić, że mamy naprawdę dobrych, gorliwych i oddanych Bogu, Kościołowi i
Polonii księży. Pomimo wielorakich presji i licznych trudności osiągnęli oni bardzo dużo w swojej pracy
duszpasterskiej. Z satysfakcją dostrzegam, że młodsze pokolenie szanuje pracę starszych i bazuje na tym co
stworzyli tutaj nasi pionierzy. Niestety prowincja nasza posuwa się wyraźnie wiekowo. Daje się to odczuć
również i w duszpasterstwie. Jubileusz 50 lecia naszej pracy zbiega się z 50 leciem kapłaństwa trzech naszych
pionierów. Są to księża: Franciszek Feruga, Józef Kołodziej i Zbigniew Pajdak. Pragnęliśmy godnie uczcić te
obydwa wielkie jubileusze. 20 maja dokładnie w rocznicę ich święceń w sanktuarium M. B. Częstochowskiej w
Marayong odbyła się celebrowana uroczysta Msza św. z tej okazji. W listopadzie tego roku celebrowaliśmy
sam jubileusz 50 lecia pracy. Najpierw 14 listopada z kard. George Pellem w Bankstown, a tydzień później, w
uroczystość Chrystusa Króla z ks. Generałem Tomaszem Sielickim w Marayong.
Ks. Tadeusz Przybylak SChr

