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Modlitwa wakacyjna 

Boże - Stwórco, który kazałeś nam być na ziemi wędrowcami i pielgrzymami w 

drodze do Twojego domu 

spraw, abyśmy w tej nasze wędrówce kierowali się Twoimi przykazaniami, 

posilali się Twoim chlebem 

i cieszyli się pięknem otaczającego świata. 

Udanych i Błogosławionych wakacji 

życzy Zarząd Fundacji FURCA 

 

WYDARZENIA II KWARTAŁU 2021 

Zakończenie roku akademickiego 2020/2021 

29 maja 2021 roku Uniwersytet Navarry w Pamplonie cieszył się aktem nadania tytułu licencjata teologii 33 studentom. 

Wśród nich znalazło się pięciu księży z Polski: ks. Maciej Biedroń (diecezja tarnowska), ks. Michał Buraczyński (diecezja 

warszawsko-praska), ks. Łukasz Duda (archidiecezja warszawska), ks. Piotr Hoffmann (archidiecezja poznańska) i ks. 

Tomasz Zych (diecezja sandomierska). Czterech obroniło licencjat z dziedziny teologii moralnej i duchowości, a jeden z 

teologii dogmatycznej. Po zdaniu egzaminów semestralnych, 25 maja zostały zaprezentowanie prace licencjackie, które 



oceniała komisja złożona z trzech profesorów. Dzień wcześniej (28 maja) odbył się egzamin licencjacki, w czasie którego 

każdy student miał za zadanie wygłosić wykład na jeden z wylosowanych tematów i odpowiedzieć na pytania trybunału 

profesorów. 

Pod koniec czerwca na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie skończyli swoje studia licencjackie: ks. Paweł 

Labuda (archidiecezja gdańska – prawo kanoniczne), ks. Paweł Rybka (diecezja bydgoska – historia sztuki), ks. Piotr 

Staryszak (diecezja rzeszowska- teologia dogmatyczna), ks. Piotr Stolarek (archidiecezja wrocławska - prawo kanoniczne). 

Ks. Paweł Labuda tak przybliża nam temat swojej pracy licencjackiej – „Jest to praca z prawa procesowego i odnosi się do 

interpretacji klauzuli zawartej w dwóch kanonach, które regulują apelację w procesie małżeńskim. Ta klauzula to pewnego 

rodzaju "nowość" wprowadzona przez motu proprio papieża Franciszka "Mitis Iudex Dominus Iesus" z 2015 roku. 

Odpowiada jednemu z celów reformy, jakim było uczynienie procesów bardziej prostymi i sprawnymi, a jej wprowadzenie 

ma na celu uniknięcie apelacji "na zwłokę", które niepotrzebnie wydłużają proces, a które ewidentnie pozbawione są 

fundamentu i  wykluczają wszelkie prawdopodobieństwo reformy apelowanych sentencji. 

To ciekawe i bardzo praktyczne zagadnienie, bo sędziowie w trybunałach kościelnych, w przypadku złożenia apelacji przez 

stronę procesu, oceniają ją także właśnie pod tym kątem. Norma jest dosyć nowa (bo to dopiero niecałe 6 lat od jej wejścia 

w życie) i bywa na różny sposób interpretowana. Stąd taki temat pracy, która ma być przedstawieniem powstałych 

dotychczas interpretacji, wskazaniem tej najbardziej poprawnej oraz ukazaniem różnych aspektów praktycznego 

zastosowania tych norm, zarówno w procesie zwykłym, jak i tym skróconym, również wprowadzonym przez reformę.” 

W minionym półroczu pomimo trudności spowodowanymi  pandemią dwóch księży zakończyło swoje studia doktoranckie: 

ks. Piotr Żuber obronił w marcu doktorat z prawa kanonicznego i Ks. Marcin Lech w czerwcu z teologii. Jego praca 

doktorska została napisana z teologii dogmatycznej, a konkretnie z mariologii. Temat pracy: "Maryja, łaska i nadzieja w 

Chrystusie. Wstawiennictwo i pośrednictwo Maryi w dialogu ekumenicznym anglikańsko-katolickim według deklaracji z 

Seattle". 

Wszystkim studentom należą się szczególne gratulacje z okazji zakończenia nauki w tym trudnym okresie pandemii. 

Pierwszy zapis notarialny dla FURCA 

Z wielką radością informujemy, iż jeden z absolwentów Uniwersytetu Navarry w Pampelunie postanowił ustanowić 

testament na rzecz Fundacji Rzymskiego Centrum Akademickiego. Podkreślił, że jest to jego forma wdzięczności za 

uzyskane dobro w postaci możliwości studiowania na Uniwersytecie. Dodał, że studia na Uniwersytecie Navarry całkowicie 

zmieniły jego życie i pozwoliły odnaleźć pełnię powołania kapłańskiego. Ustanawiając testament na rzecz naszej Fundacji, 

pragnie pomóc kolejnym młodym księżom pragnącym uczyć się i formować w kapłaństwie na Papieskim Uniwersytecie 

Świętego Krzyża w Rzymie i Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. 

Nowi studenci roku 2021/2022 

 

Ks. Marcin Bąk (Diecezja kielecka) 
Ksiądz Marcin będzie studiował teologię liturgiczną na Papieskim Uniwersytecie 
Świętego Krzyża w Rzymie. 

Pochodzi z Kielc. Po zakończeniu nauki w gimnazjum w Oblęgorku i Liceum 
Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, rozpoczął formację do 
kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, będąc jednocześnie 
studentem Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 13 
maja 2017 roku z rąk Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego w Bazylice Katedralnej w 
Kielcach otrzymał święcenia diakonatu. 10 maja 2018 roku obronił pracę magisterską 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, napisaną pod kierunkiem księdza dr hab. 
Tadeusza Gaci, prof. KUL. Praca nosiła tytuł: Źródła łacińskiej terminologii liturgicznej na 
przykładzie „De divinis officiis” Ruperta z Deutz. Święcenia prezbiteratu otrzymał 26 
maja 2018 roku w katedrze kieleckiej. W tym samym roku, został skierowany do pracy 
jako wikariusz parafii św. Bartłomieja Apostoła w Szczekocinach. Uczył religii w 
Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Szczekocinach oraz w Zespole Szkół w Goleniowach. 
W parafii był opiekunem Kręgu Biblijnego, Grona Przyjaciół Seminarium oraz parafialnej 
scholi dziecięco-młodzieżowej.  



 

Ks. Karol Baj (Towarzystwo Chrystusowe) 

Ksiądz Karol będzie studiował prawo kanoniczne na Uniwersytecie Nawarry w 
Pampelunie. 

Urodził się w małej wsi Dołhobrody nad Bugiem (Polska wschodnia) w roku 1989. Po 
zdaniu matury, wstąpił na Uniwersytet Wrocławski na kierunek prawo. W międzyczasie 
zaczął poszukiwać informacji o zgromadzeniach zakonnych, w tym także Towarzystwa 
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. W trakcie studiów kilkukrotnie jeździł na 
rekolekcje powołaniowe i inne akcje, gdzie odkrył, że Bóg wzywa go do szczególnej 
służby dla siebie. Zaraz po obronie pracy magisterskiej, złożył dokumenty wymagane do 
wstąpienia do nowicjatu, który rozpoczął w roku 2012. W 2018 roku złożył śluby 
wieczyste i rok później przyjął święcenia prezbiteratu. Następnie dwa lata pracował w 
Stargardzie w parafii Chrystusa Króla Wszechświata jako wikariusz. 

 

 

Ks. Mariusz Pielużka (Archidiecezja łódzka) 

Ksiądz Mariusz będzie studiował prawo kanoniczne na Uniwersytecie Nawarry w 
Pampelunie.  

Pochodzi z par. pw. św. Rafała Kalinowskiego w Łodzi, gdzie przez wiele lat był związany 
z liturgiczną służbą ołtarza. W roku 2009 ukończył XIII Liceum Ogólnokształcące im. 
Marii Piotrowiczowej w Łodzi. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Łodzi. 

24.05.2014 roku przyjął święcenia diakonatu z rąk bpa Ireneusza Pękalskiego, a 
25.02.2015 uzyskał tytuł magistra teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Święceń kapłańskich udzielił mu abp Marek Jędraszewski 
dnia 28.05.2015 r.  

W latach 2015-2018 był wikariuszem w par. pw. św. Wojciecha w Dobroniu, a w latach 
2018-2021 w par. pw. Najświętszej Eucharystii w Łodzi. Pracę w parafii łączył zawsze z 
prowadzeniem katechezy w szkole. 

25.09.2020 roku uzyskał licencjat kanoniczny z teologii pastoralnej na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. 

 

Ks. Piotr Pietrucha (Diecezja tarnowska) 

Ksiądz Piotr będzie studiował teologię na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. 

Urodził się 6 czerwca 1991 roku w Limanowej i tu spędził dzieciństwo oraz młodość. Po 
zdaniu egzaminu maturalnego w 2010 roku wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Tarnowie. 28 maja 2016 roku z rąk Ordynariusza Tarnowskiego Andrzeja 
Jeża przyjął święcenia prezbiteratu. W 2016 roku ukończył studia teologiczne na 
Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie – Wydział Teologiczny Sekcja w 
Tarnowie, broniąc pracę magisterską pt.: „Religijność a akceptacja własnej 
niepełnosprawności. Badania empiryczne osób z niepełnosprawnością ruchową”, która 
zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Otwarte drzwi” zorganizowanym przez 
PEFRON oraz UKSW, w kategorii prac magisterskich z zakresu rehabilitacji społecznej. 
Praca naukowa była owocem jego długoletniej współpracy, jako wolontariusza z 
Katolickim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Diecezji Tarnowskiej 
„Cyrenejczyk”. 

W latach 2016-2019 pełnił posługę wikariusza i katechety w parafii pw. św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Tyliczu. Obecnie od dwóch lata posługuje jako wikariusz i katecheta w 
parafii pw. św. Bartłomieja w Jastrzębi. „Pięć lat posługi duszpasterskiej na dwóch 
parafiach pozwoliło mi poznać duszpasterstwo dzieci, młodzieży, parafialnych grup 
teatralnych oraz duszpasterstwo rodzin i osób z niepełnosprawnością”- przyznaje ks. 
Piotr 

W 2020 roku ukończył licencjat z teologii oraz Podyplomowe Studia z Teologii ze 
Specjalizacją w Eklezjologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie – 
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie. W tym samym roku, decyzją Księdza Biskupa 
Andrzeja Jeża podjął studia z dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UPJP2 w 
Krakowie. 



 

Ks. Bartłomiej Michalski (Archidiecezja warszawska) 

Ksiądz Bartłomiej będzie studiował teologię na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. 

Urodził się 18 sierpnia 1993 roku w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2018 
roku z rąk Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, Arcybiskupa Metropolity 
Warszawskiego. 

„Od początku studiów teologicznych starałem się poświęcać dużo czasu na naukę, by 
uzyskać jak najlepszą wiedzą, dzięki której teraz mogę pracować wśród wiernych i 
wyjaśniać im Magisterium Kościoła Katolickiego. Decyzję Księdza Kardynała Kazimierza 
Nycza o kontynuowaniu studiów teologicznych na Uniwersytecie Nawarry przyjąłem z 
dużym entuzjazmem i ze świadomością odpowiedzialności jaką nakłada na mnie Kościół. 
Studia za granicą pomogą i umożliwią mi głębsze poznanie Kościoła i współczesnej 
teologii, szczególnie z zakresu Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społeczne. 

j  Jeszcze jedną wartością dodaną jest zasilenie przeze mnie grona kadry wykładowczej 
naszej Archidiecezji. Staram się jak często mawiał św. Josèmaria Escriva, aby wszystko 
w moim życiu było ku dobru - "Omnia in bonum". 

 

 

 

Ks. Michał Skierkowski (Diecezja warszawsko-praska) 
Ksiądz Michał będzie studiował teologię  na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w 
Rzymie. 
Ksiądz Michał Jacek Skierkowski urodził się w 1991 r. w Słupsku. Ma starszego brata 
Tomasza. Pierwsze 9 lat życia spędził w Słupsku. Przeprowadziwszy się do Warszawy 
zamieszkał na terenie parafii św. Franciszka z Asyżu w Warszawie-Tarchominie. W parafii 
związany był z Liturgiczną Służbą Ołtarza jako ministrant i lektor oraz był członkiem 
wspólnoty młodzieżowej Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Po zdaniu matury wstąpił do 
Wyższego Seminarium Duchownego diecezji Warszawsko-praskiej. Obronił magisterium 
z teologii (teologia fundamentalna)w 2015 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr hab. Waldemara Cisło. 
Przyjął święcenia kapłańskie 03.06.2017 r. z rąk ks. abp Henryka Hosera. Po święceniach 
posługiwał jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Dobrem (2017-2020) oraz w parafii 
św. Izydora w Markach (2020-2021). W pracy duszpasterskiej był katechetą w szkołach 
podstawowych, opiekował się wspólnotami: służby liturgicznej, Ruchu Światło-Życie, 
bractwa adoracyjnego, Ruchu Rodzin Nazaretańskich, przygotowywał dzieci i młodzież 
do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. 
Po święceniach kontynuował studia z teologii dogmatycznej na Akademii Katolickiej w 
Warszawie. 

 

 

Ks. Przemysław Witkowski (Diecezja toruńska) 
Ksiądz Marcin będzie studiował komunikację społeczną na Papieskim Uniwersytecie 
Świętego Krzyża w Rzymie. 
Urodził się w 1991 r. w Toruniu. Pochodzi z Łążyna, w którym mieści się kościół pw. św. 
Walentego. To właśnie w tej parafii jako ministrant, a później lektor służył Panu Bogu 
przy Stole Słowa i Eucharystii. W późniejszych latach będąc organistą w parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Siemoniu oraz w kościele filialnym pw. bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki w Łubiance odkrywał powołanie do kapłaństwa. W 2014 r. wstąpił do 
Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.  
 15 czerwca 2019r. przyjął święcenia diakonatu z rąk Ks. Biskupa Józefa Szamockiego w 
Katedrze Toruńskiej. Tam też przez rok pełnił diakońską posługę. 30 maja 2020 r. przyjął 
święcenia prezbiteratu z rąk Ordynariusza Diecezji Toruńskiej - Ks. Biskupa Wiesława 
Śmigla. Po święceniach otrzymał dekret do posługi duszpasterskiej w parafii pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętych Aniołów Stróżów w Lidzbarku. Tam 
też przez rok odkrywał piękno kapłaństwa w niełatwym czasie spowodowanym 
pandemią. Założył wspólnotę Kręgu Biblijnego, której celem jest dzielenie się 
doświadczeniem Bożego słowa. W czasie reżimu sanitarnego, spowodowanego przez 
pandemię, wspólnota spotykała się korzystając z komunikatora internetowego. Założył 
również zespół muzyczny, którego członkowie wielbili Pana Boga grą i śpiewem podczas 
Mszy Świętych i czuwań modlitewnych. Był odpowiedzialny za ministrantów i lektorów 
oraz młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania.  
„Studiowanie za granicą jest dla mnie wielką radością i jednocześnie wielkim, 
odpowiedzialnym zadaniem. Mam głęboką nadzieję, że Bóg, który powołał mnie do 
kapłaństwa, będzie udzielał mi hojnie swojego błogosławieństwa podczas pobytu w 
Rzymie.” 

 



 

Ks. Tomasz Żuchowski (Diecezja koszalińsko-kołobrzeska) 
Ksiądz Tomasz będzie studiował teologię dogmatyczną na Papieskim Uniwersytecie 
Świętego Krzyża w Rzymie. 
 Pochodzi z Sianowa, niewielkiego miasteczka znajdującego się w diecezji koszalińsko-
kołobrzeskiej. To tutaj, w parafii pw. św. Stanisława Kostki został ministrantem i 
rozeznawałem swoje powołanie do kapłaństwa. W 2012 r. wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Koszalinie. 23 czerwca 2018 r. przyjął święcenia diakonatu 
w Szczecinku. Tam też, w parafii pw. Narodzenia NMP pełnił diakońską posługę. Studia 
filozoficzno-teologiczne ukończył obroną pracy magisterskiej. 1 czerwca 2019 r. przyjął 
święcenia prezbiteratu w Kołobrzegu z rąk biskupa Edwarda Dajczaka. Przez dwa lata 
posługiwał w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Słupsku. „To tutaj stawiałem 
moje pierwsze kroki w kapłaństwie – mówi ks. Tomasz. Towarzyszyłem małżonkom ze 
wspólnoty Domowego Kościoła jako opiekun dwóch kręgów rodzin. Byłem moderatorem 
rejonu i opiekunem Diakonii Modlitwy. Pracowałem również z ministrantami i lektorami, 
uczyłem religii młodzież z klas 7 i 8 szkoły podstawowej, byłem odpowiedzialny za 
przygotowanie młodych ludzi do przyjęcia sakramentu bierzmowania”.  
Ufam, że wszystkie te doświadczenia są dziełem Boga i to Pan mnie prowadzi najlepszą 
drogą do świętości. 

 

WAKACYJNE WĘDRÓWKI 

W czasie wakacyjnych wyjazdów warto zainteresować się czy na naszej drodze nie znajdą ciekawe miejsca zwiazane z kultem 
religijnym. Wielką radość sprawimy naszej Matce, gdy nawiedzimy ją w jednym z sanktuariów. Do takiego miejsca zabiera 
nas ks. Piotr Misztal. 
 
Piekoszów – Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia  
 

 
 

Na ziemi świętokrzyskiej, przy drodze wiodącej z Kielc do 
Częstochowy znajduje się niewielka miejscowość Piekoszów. 
Nad zabudową góruje tutaj kościół pod wezwaniem Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, dobrze widoczny z trasy. Świątynia, 
choć pozornie zwyczajna, naprawdę warta jest odwiedzenia. 
Początki parafii sięgają XIV wieku, jednak Kościół wielokrotnie 
był przebudowywany.  Mimo, że obecnie większa jego część 
pochodzi z XIX, szczęśliwie zachował się w nim największy skarb 
ziemi piekoszowskiej: cudowny obraz Matki Bożej Miłosierdzia. 
Jego początki sięgają roku 1705, kiedy to został namalowany 
przez bliżej nieznanego nowicjusza paulińskiego z Częstochowy. 
Wkrótce obraz stał się sławny z racji krwawych łez, które się na 
nim pojawiły. Wydarzenie to zostało poświadczone przez 
licznych świadków. Stało się ono źródłem szczególnego kultu 
obrazu, żywionego przez okolicznych mieszkańców. Skuteczność 
modlitwy w piekoszowskim sanktuarium ukazuje kronika z 
połowy XVIII wieku mówiąca o niemal 250 cudach, głównie 
uzdrowieniach. Cześć obrazu nie słabła wraz z mijającym 
czasem, wręcz przeciwnie, znalazła ona swe zwieńczenie w 
koronacji obrazu 8 grudnia 1968. Aktu tego dokonał osobiście 

przyszły błogosławiony, kardynał Stefan Wyszyński w obecności 
70 tysięcy pielgrzymów przybyłych z całej Polski. Świadkowie 
wspominają, że podczas Mszy Świętej miały miejsce niezwykłe 
zjawiska związane ze słońcem… Do dziś istnieje możliwość 
wysłuchania ich relacji, wystarczy nawiedzić kościół w 
Piekoszowie i zapytać, któregoś ze starszych wiernych. Poza 
cudownym obrazem świątynia chlubi się wizerunkiem Chrystusa 
Boleściwego, również pochodzącym z XVIII wieku. Wokół 
świątyni znajdują się także stacje Drogi Krzyżowej, malowniczo 
usytuowane w ogrodzie, w lecie szczególnie zachęcającym do 
spaceru i modlitwy.   
  

     
 

 


