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W dniu 15.kwietnia 2014 roku odbyło się spotkanie rekolekcyjne AKO Warszawa. W spotkaniu 
wzięło udział około 18 członków AKO. Rekolekcje prowadzili księża  ze Zgromadzenia Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej: ks. prof. Jan Bielecki i o. Krzysztof Ciepliński. Rekolekcje składały się 
z dwóch części. W pierwszej odbyła się Droga Krzyżowa. Druga część rekolekcji była zorganizowana 
w formie dialogu pomiędzy księdzem jezuitą Karolem Bołoz Antoniewiczem a dziennikarzem 
zbierającym informacje na temat jego życia. Dowiedzieliśmy się przy tej okazji kim był ksiądz 
Antoniewicz i jakie były koleje jego losu. Jest to postać mało znana. Pochodził z ormiańskiej rodziny 
szlacheckiej Józefa i Józefy z Nikorowiczów.  

Urodził się 6 listopada 1807 r. w Skwarzawie koło Lwowa. W 1827 r. ukończył studia prawnicze 
na Uniwersytecie we Lwowie. Brał czynny udział w powstaniu listopadowym. W 1833 r. wstąpił       
w związek małżeński z Zofią Nikorowicz i miał z nią pięcioro dzieci. Po przedwczesnej śmierci        
ich dzieci opiekował się chorymi i opuszczonymi, zamieniając swój dwór w Skwarzawie na szkołę            
i szpital, a po śmierci żony wstąpił do zakonu jezuitów. Zasłynął jako kaznodzieja i misjonarz, 
szczególnie podczas rozruchów chłopskich w 1846 r. zwalczał pijaństwo oraz inicjował akcje 
charytatywne. Po rozproszeniu jezuitów galicyjskich w 1848 r. głosił kazania w Krakowie, 
na Podkarpaciu, na Śląsku, a w końcu w Poznańskiem. Zorganizował w Obrze placówkę jezuicką, 
której był pierwszym przełożonym. Niosąc pomoc zarażonym na cholerę, sam padł ofiarą epidemii. 
Pozostawił bogatą spuściznę literacką: opowiadania, listy i poezje. Jest autorem popularnych pieśni 
religijnych: „Biedny, kto Ciebie”; „Chwalcie łąki umajone”; „Do Betlejemu pełni radości” (kolęda); 
„Nazareński śliczny kwiecie”; „Nie opuszczaj nas”; „O Józefie uwielbiony”; „O Maryjo, przyjm         
w ofierze”; „Panie, w ofierze Tobie dzisiaj składam” i wielu innych.  

Tuż przed wstąpieniem do zakonu napisał chyba najlepiej znaną pieśń, która jest wyrazem ludzkiego 
„łez padołu” i jednocześnie osobistym wyrazem wiary, nadziei i miłości – „W krzyżu cierpienie,        
w krzyżu zbawienie”. W poezji Antoniewicza dominują trzy wątki ideowo tematyczne: świadome 
przeżywanie łaski dziecięctwa Bożego, akceptacja cierpienia jako ważnego elementu 
chrześcijańskiego życia oraz żarliwa miłość i kult do Najświętszej Maryi Panny.  Zmarł na cholerę, 
którą się zaraził posługując chorym w szpitalu, 14 listopada 1852 r. w Obrze, w województwie 
wielkopolskim. Ostatnim dziełem, dokończonym już po śmierci autora przez jednego z jego braci 
duchownych, jest "Żłobek" - kolęda dla dzieci. Książka została wydana po raz pierwszy w Poznaniu 
nakładem L. Merzbacha w 1857 roku. 

Na zakończenie rekolekcji zebrani odśpiewali pieśń „W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie”         i 
złożyli sobie wzajemnie życzenia zdrowych pogodnych i radosnych Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego. 
Po spotkaniu Ksiądz ProfesorJan Bielecki podpisał deklarację przystąpienia do AKO. 


