
Dziękujemy, że mogliśmy być choć w części świadkami tej
60 letniej drogi kapłańskiej.

Życzymy naszemu Kapłanowi błogosławieństwa Bożego, ludzkiej 
miłości, zdrowia i sił, i tego co zawsze poczucia humoru!



11 czerwca minęło 60 lat od dnia święceń kapłańskich ks. Adama 
Bonieckiego MIC.

Pracę duszpasterską rozpoczynał jako katecheta w liceum w 
Grudziądzu, współpracował z duszpasterstwem akademickim na 
KUL-u i wiele lat prowadził duszpasterstwo akademickie w kościele 
św. Anny w Krakowie, z ludźmi, z którymi jest związany, jako 
przyjaciel i duchowy przewodnik, do dziś. 

W latach 1964-1969 współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”, 
potem na życzenie Jana Pawła II podjął pracę w polskim wydaniu 
dziennika L’Osservatore Romano, którego został redaktorem 
naczelnym. Po powrocie do „Tygodnika Powszechnego” w 1991 r. 
był jego asystentem kościelnym, a po śmierci Jerzego Turowicza, 
redaktorem naczelnym pisma. 

Od 2011 roku przebywa oficjalnie na emeryturze, prowadząc 
nieustającą pielgrzymkę duszpasterską po całej Polsce, dzieląc się z 
innymi swoją wiarą, mówionym i pisanym słowem, ale przede 
wszystkim swoją postawą wobec Kościoła, ludzi i życia.



Ks.  Adamwwieku 18 lat wstąpił doZgromadzenieKsiężyMarianów.
W 1993 roku został generalnymprzełożonymZgromadzenia. 
Z tymzakonemprzechodzi drogę swojego życia, zawsze czując się jego
integralną częścią.
Zakonnikmusi być człowiekiem, którywkażdej chwili gotów jestwziąć kij
podróżny, tłumoczek swoich rzeczy (wmoimprzypadkuosiem tysięcy
książek) i iść tam, gdzie go posyłają” - to słowaks. Adama.

Naszczęście los posłał Go równieżdonas, doKlubów „Tygodnika
Powszechnego”, dla których stał się ojcemduchownym, pasterzem,
przewodnikiem i przyjacielem.
Duszpasterstwo rozumie jako towarzyszeniewdrodze życia, conieraz
przekłada się dosłownienawspólnewycieczki i udziałw rozmaitych
wydarzeniach. Zwracamy się doNiegowsprawachważnych i słuchamy
opiniiw sprawach trudnych. Możemy liczyćnawsparcie iwskazówki,
jak umacniać się i rozwijaćwwierze iwKościele. Słuchamy zuwagą i
jesteśmywysłuchiwani, bo to jestważna cecha tegoduszpasterstwa,
nastawionegonapoznanie drugiego, pomocwodnajdowaniu siebie,
bycie z innymi, rozmowę, działanie,modlitwę i skupienie.

Kapłanmabyć świadkiemwiary, nadziei imiłości,powiedział ks. Adamw
jednej ze swoichhomilii. 
Mabyć świadkiemwiary i sługąwspólnoty. I On takim jest.



Człowiek bez wiary nie 
istnieje. Jakiś rodzaj wiary, 
czyli nadawanie sprawom 
sensu, jest niezbędne. I 

myślę, że jednak wpisana 
jest ona w naturę człowieka.

Jest naszym kapłanem



Lepiej palić fajkę
niż czarownice.

Dzieli ludzkie słabości



Bywa wśród nas

Wielką jest sztuką dostrzec 
ułomność w drugim 

człowieku, a jednocześnie 
nie traktować go tak, jakby 

tylko był ułomnością.



Dzieli sięmądrością

Jeżeli chcesz ocenić jakąś 
sprawę, nie podchodź do 

niej z gotową odpowiedzią.



Szuka porozumienia

Prawda ma się bronić 
siłą samej prawdy a 

nie ustawami. 



Gromadzi słuchających

Różnice mogą irytować 
i budzić sprzeciw, ale 
nie muszą prowadzić 

do podziałów.



U Boga nikt nie jest skreślony.

Umacnia w wierze



Słucha i jest słuchany

Wierzę, że dialog się ziści, 
kiedy bać się przestaniemy 
i na prawdę uwierzymy w 

to, co wierzymy. 



Naucza i jednoczy

Rozmowa rozkręca się
w trzeciej godzinie.



Mamy wspólne radości

Dawać życie, to dawać siebie 
w zwykłych, codziennych i 
nadzwyczajnych sytuacjach.



Towarzyszy i poznaje

Wolność osobista to 
wybór naszych 

ograniczeń.



Rozmawia i prowadzi

Jeśli naprawdę się nie 
da porozmawiać, 

zapamiętaj że ktoś 
tego chciał, więc 

postaraj się żeby do 
rozmowy doszło.



Daje świadectwo

Nagle się okazało, że 
ksiądz ani budynek 
kościoła nie są nam 
niezbędnie potrzebne 

do zbawienia.



Wspiera w modlitwie

Nie módl się tak jak 
nie umiesz, ale módl 
się tak jak umiesz.



Spędza z nami czas

Nie obrażaj się. 
Nigdy się nie obrażaj 
(chyba że taktycznie).



Podróżuje ze słowem

Wiara to jest decyzja 
egzystencjalna. 



Przekracza granice

Co warto powiedzieć 
raz, warto drugi.
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Jest wśród przyjaciół


