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Drodzy
Przyjaciele Misji

Nadchodzące Święta zmartwychwstania Pańskiego prze-
żywać będziemy w  wyjątkowych okolicznościach złotego ju-
bileuszu kanonizacji św. Wincentego Pallottiego. rozpoczę-
cie roku jubileuszowego w 47 krajach, w których obecni są 
Pallotyni, odbyło się 22 stycznia 2012 r. W Polsce główne 
uroczystości inauguracyjne miały miejsce w kościele pw. św. 
Wincentego Pallottiego w  Warszawie, gdzie została od-
prawiona okolicznościowa Msza św., pod przewodnictwem 
nuncjusza apostolskiego w Polsce J.e. abpa celestino Mi-
gliore. W  homilii arcybiskup podkreślił, że „prawdziwym 
apostołem jest Jezus, nie my. Najpewniejszym sposobem 
Jego uobecnienia jest zgoda, jedność i  wzajemna miłość 
osób, które poświęcają się głoszeniu Dobrej Nowiny”.

Św. Wincenty Pallotti pierwszy odkrył, że w dziele ewan-
gelizacji świata potrzebna jest współpraca i  współdziałanie 
różnych grup w Kościele: kapłanów, osób konsekrowanych 
i  świeckich. Był przekonany, że apostolstwo powszechne 
przyczyni się do dynamicznego rozwoju ewangelizacji. Stał 
na stanowisku, że największe przykazanie – miłości, zobo-
wiązuje każdego, by w miarę swoich możliwości troszczył się 
o zbawienie bliźnich, jak o własne. 

to przekonanie św. Pallottiego jest aktualne również 
w dzisiejszych czasach. Kwestię troski o drugiego człowieka 
w wymiarze nie tylko materialnym, ale i duchowym, porusza 
Benedykt XVI w orędziu na Wielki Post. zauważa, że w dzi-
siejszym Kościele istnieje wielka wrażliwość na materialne 
potrzeby bliźniego, „natomiast niemal całkowicie pomija się 
milczeniem duchową odpowiedzialność za braci”. Papież za-
chęca nas wręcz do dyskretnego braterskiego upominania, 
z myślą o zbawieniu wiecznym naszych bliskich. 

Patrząc z perspektywy prawie dwóch wieków na rozwój 
charyzmatu pallotyńskiego w świecie, widać wspaniałe owo-

ce zaangażowania misyjnego wielu życzliwych osób. Jed-
nym z nich jest sanktuarium Matki Bożej Słowa w Kibeho, 
które zostało wybudowane również dzięki Waszej pomocy, 
w miejscu, gdzie 30 lat temu Maryja ukazała się rwandyjskim 
dziewczętom. Są to pierwsze uznane przez Kościół objawie-
nia maryjne na ziemi afrykańskiej. W 2003 r. to szczegól-
ne miejsce zostało powierzone polskim pallotynom, którzy 
troszczą się o duszpasterstwo pielgrzymów, dbają o  rozwój 
sanktuarium, zagospodarowanie terenu i  rozbudowę zaple-
cza pielgrzymkowego.

Kustosz sanktuarium ks. zbigniew Pawłowski Sac wie-
lokrotnie przekazywał wyrazy wdzięczności wszystkim do-
brodziejom sanktuarium: W tym miejscu przestają być widocz-
ne odczuwalne w codziennym życiu podziały etniczne Afrykań-
czyków, a doznane rany powoli zabliźniają się. Do sanktuarium 
w Kibeho przybywają ludzie z różnych narodów i plemion, by 
doświadczyć prawdziwej wspólnoty. W  święta maryjne oraz 
w rocznice objawień przybywa do Kibeho nawet do 40 tysięcy 
pielgrzymów. Od wielu lat naszym pragnieniem jest wybudo-
wanie Kalwarii na terenie sanktuarium. Kilka lat temu zostało 
usypane wzgórze Golgoty a aktualnie wykonywane są stacje dro-
gi krzyżowej, zaprojektowane przez polskiego artystę rzeźbiarza 
pana Jana Funka. Płaskorzeźby wykonywane są z  konstrukcji 
stalowej, masy klejowo betonowej i polichromowane. Miejscowy 
biskup i liczni pielgrzymi są bardzo wdzięczni za podjęcie pro-
jektu budowy Kalwarii w Kibeho. Jest to nie tylko dar serca dla 
sanktuarium, ale przede wszystkim włączenie się w dzieło gło-
szenia przesłania Matki Bożej Słowa oraz świadczenie o zbaw-
czej Ewangelii Krzyża na cały świat. 

Drodzy Przyjaciele Misji
Składam Wam z serca płynące Bóg zapłać za każdy gest mi-

łości i solidarności ludzkiej. Dziękuję za towarzyszenie naszym 
misjonarzom modlitwą i wsparciem materialnym. Jednocześnie 
zwracam się z serdeczną prośbą o dalszą solidarność z najuboż-
szymi. Przeżywając błogosławiony czas pallotyńskiego roku 
jubileuszowego oraz 30. rocznicę objawień Matki Bożej Słowa 
w Kibeho, zachęcam Was, Drodzy Współpracownicy do pój-
ścia za przykładem św. Wincentego Pallottiego. Proszę Was 

Wszyscy członkowie Ludu Bożego 
są powołani do współpracy w apostolstwie, 
ponieważ miłość,
największe przykazanie Pana,
zobowiązuje każdego, aby troszczył się
o zbawienie każdego jak o własne.

                                                                     św. W. Pallotti
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o odnowienie zapału misyjnego poprzez współudział w ufundowaniu dla sank-
tuarium w Kibeho płaskorzeźb na stacje drogi krzyżowej. Kalwaria będzie umiej-
scowiona wokół Golgoty widocznej na zdjęciu. zwracam się do Was z serdeczną 
prośbą o wsparcie tego projektu, choćby najmniejszą ofiarą. te małe gesty na rzecz 
misji, uczynione wspólnie i z miłością, są ogromnym wsparciem dla ludności na 
terenach misyjnych. Wasze ofiary pieniężne, przysłane z okazji odprawienia IN-
TENCJI MSZY ŚW. MAJOWYCH, również zostaną przeznaczone na ten cel. 

Doskonałą okazją do aktywnego włączenia się w dzieło ewangelizacji po-
przez wspólną modlitwę oraz poznanie problematyki misyjnej będą nasze te-
goroczne spotkania. z ogromną radością mam przyjemność zaprosić Was do 
wspólnej modlitwy, wyciszenia i  refleksji pod troskliwym okiem Pani Jasno-
górskiej, podczas PALLOTYŃSKICH REKOLEKCJI pod przewodnic-
twem ks. emiliana Sigla Sac, nocnego CZUWANIA MISYJNEGO oraz 
DNI SKUPIENIA, w terminach podanych poniżej. W trakcie tych spotkań, 
będzie możliwość oddania czci relikwiom św. Wincentego Pallottiego. 

Życzę Wam, Drodzy, aby rok jubileuszowy przyniósł błogosławione owoce 
w Waszym życiu.

Na Święta Zmartwychwstania Pańskiego 
przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia, 
niech Chrystus Zwycięski błogosławi 

Wam i Waszym Bliskim na każdy dzień.

Ks. Grzegorz Młodawski Sac 
Sekretarz ds. Misji i ewangelizacji Wschodu
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Pallotyński Sekretariat Misyjny organizuje różnego rodzaju akcje  
duchowego i  materialnego wspierania misji i  Kościoła na Wschodzie.  
Osoby, które chciałyby pomóc w działalności ewangelizacyjnej pallotynów, 
mogą włączyć się we współpracę poprzez: modlitwę w intencji misji i mi-
sjonarzy, cierpienia znoszone w tej intencji oraz składane ofiary materialne.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem tel.: +48 22 771 51 19
e-mail: biuro@sekretariat-misyjny.pl

www.sekretariat-misyjny.pl 

TRZYDNIOWE 
REKOLEKCJE PALLOTYŃSKIE

Częstochowa, 19-22.04.2012 r.
 

Dom Pamięci 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 

ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 12, Częstochowa

rekolekcje przeprowadzi ks. emilian Sigel Sac

rozpoczęcie w czwartek 19.04.2012 r.
o godz. 18.00 kolacją, a zakończenie 

w niedzielę 22.04.2012 r., obiadem. Koszt pobytu 220 zł. 
zgłoszenia przyjmujemy do 30.03.2012 r., 

pod nr tel. 22 771 51 19

CZUWANIE MISYJNE
Jasna Góra, 21/22.04.2012 r.

Inauguracja czuwania 21.04.2012 r., 
Mszą św. o godz. 18.00 w Dolinie Miłosierdzia, 

a od godz. 21.00 do 4.30 
kontynuacja czuwania nocnego 
w kaplicy cudownego obrazu. 

DNI SKUPIENIA
W programie spotkań jest Msza św., adoracja Najświętszego 
Sakramentu i konferencja duchowa. Spotkania mają miejsce 
w kościołach lub domach zakonnych, w godz. 14.00-16.00.

25 marca – KIELCE, ul. Fosforytowa 6,  
kościół pw. św. Wincentego Pallottiego (Księża Pallotyni)

25 marca – WARSZAWA, ul. Skaryszewska 12,  
kościół pw. św. Wincentego Pallottiego (dolny kościół)

29 kwietnia – BIAŁYSTOK, ul. Sybiraków 2,  
kościół pw. Ducha Świętego, kaplica Sybiraków

6 maja – SIEDLCE, ul. rawicza 32,  
kościół Sióstr Benedyktynek 

20 maja – ŁOMŻA, ul. Dworna 32,  
kościół Sióstr Benedyktynek 

27 maja – LUBLIN, ul. Warszawska 31,  
kaplica kościoła pw. Wieczerzy Pańskiej (Księża Pallotyni) 

3 czerwca – RADOM, ul. Młodzianowska 124,  
kaplica kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP

10 czerwca – KRAKÓW, ul. Grodzka 54,  
kościół pw. św. andrzeja (Siostry Klaryski)

2 września – OLSZTYN, ul. Dybowskiego 2,  
kościół pw. św. Franciszka z asyżu 

9 września – GIŻYCKO, ul. Pionierska 14 a,  
kościół pw. św. Kazimierza Królewicza

16 września – NOWE MIASTO N/ PILICĄ,  
ul. rawska 5, Siostry Niepokalanki 

23 września – RZESZÓW, ul. Partyzantów 38,  
kościół pw. św. Józefa 

30 września – BIAŁA PODLASKA, ul. Narutowicza 37, 
kościół pw. św. antoniego (Ojcowie Kapucyni)

30 września – ŻYRARDÓW, ul. Narutowicza 30,  
kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia

14 października – PUŁAWY, ul. Lubelska 7,  
kościół pw. Królowej różańcowej

I N F O R M A C J E
♦ MSZE ŚW. MAJOWE – Przez cały maj w kościołach pallotyńskich będziemy odprawiać codziennie 18 Mszy św. 
w podanych przez Was intencjach wypisanych na załączonych kartkach. Przesłane z tej okazji ofiary zostaną przezna-
czone na wykonanie stacji drogi krzyżowej w Kibeho. 
♦ MSZE ŚW. INDYWIDUALNE terminowe prosimy zamawiać z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. 

♦ Przypominamy o możliwości PRZEKAZANIA 1% OD PODATKU DOCHODOWEGO na cele 
działalności Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl, wpisując nr KRS 0000309499

S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y : 
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1. „Troszczmy się” 
– odpowiedzialność za brata

Pierwszym elementem jest 
wezwanie do tego, by „się trosz-
czyć” – występuje tu grecki cza-
sownik katanoein, który ozna-
cza: uważnie obserwować, być 
uważnym, przyglądać się w spo-
sób świadomy, dostrzegać pew-
ną rzeczywistość. Spotykamy 

go w ewangelii, kiedy Jezus mówi uczniom, 
by „przypatrzyli się” ptakom na niebie, które 
Boża Opatrzność otacza gorliwą troską, choć 
się nie trudzą (por. łk 12, 24), i  zachęca, 
by „dostrzec”, że mamy belkę we własnym 
oku, zanim zobaczymy drzazgę w oku bra-
ta (por. łk 6, 41). znajdujemy go również 
w innym fragmencie Listu do hebrajczyków, 
jako zachętę, by „zwrócić uwagę na Jezusa” 
(por. 3, 1), apostoła i arcykapłana naszego 
wyznania. a  zatem czasownik rozpoczyna-
jący wezwanie, o którym mówimy, zachęca, 
by patrzeć na drugiego człowieka, przede 
wszystkim na Jezusa, i by troszczyć się o sie-
bie nawzajem, by nie okazywać dystansu, 
obojętności wobec losu braci. tymczasem 
często dominuje postawa przeciwna: obojęt-
ność, brak zainteresowania, które rodzą się 
z egoizmu, maskowanego przez pozorne po-
szanowanie „sfery prywatnej”. także dzisiaj 
z mocą rozbrzmiewa głos Pana, który wzywa 
każdego z  nas do troszczenia się o  bliźnie-
go. także dzisiaj Bóg nas prosi, abyśmy byli 
„stróżami” naszych braci (por. rdz 4, 9), aby-
śmy tworzyli relacje nacechowane wzajemną 
troskliwością, zabieganiem o dobro drugiego 
i  o  jego pełne dobro. Wielkie przykazanie 
miłości bliźniego nakazuje i apeluje, by mieć 
świadomość, że jest się odpowiedzialnym za 
tego, kto tak jak ja jest stworzeniem i dziec-
kiem Bożym: fakt, że jesteśmy braćmi w czło-
wieczeństwie, a często także w wierze, winien 
nas skłaniać do dostrzegania w bliźnim praw-
dziwego alter ego, nieskończenie umiłowane-
go przez Pana. Jeżeli zaprawiamy się w tym 
braterskim patrzeniu, wówczas solidarność, 
sprawiedliwość, a także miłosierdzie i współ-

Bracia i siostry!
Wielki Post ponownie daje nam spo-

sobność do refleksji nad tym, co stanowi 
centrum życia chrześcijańskiego – miłością. 
Jest to bowiem odpowiedni czas, abyśmy 
z pomocą Słowa Bożego i sakramentów od-
nowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą, 
jak i wspólnotową. Jest to droga pod znakiem 
modlitwy i  dzielenia się, milczenia i  postu, 
w oczekiwaniu na radość paschalną. 

W tym roku chciałbym przedstawić parę 
myśli w  świetle krótkiego tekstu biblijnego, 
zaczerpniętego z  Listu do hebrajczyków: 
„troszczmy się o  siebie wzajemnie, by się 
zachęcać do miłości i do dobrych uczynków” 
(10, 24). to zdanie występuje w perykopie, 
w  której natchniony pisarz zachęca do po-
kładania ufności w  Jezusie chrystusie jako 
Najwyższym Kapłanie, który wyjednał nam 
przebaczenie i  dostęp do Boga. Owocem 
przyjęcia chrystusa jest życie według trzech 
cnót teologalnych: należy przystępować 
do Pana „z  sercem prawym, z wiarą pełną”  
(w. 22), by trwać niewzruszenie w  nadziei, 
którą wyznajemy (por. 23), troszcząc się 
nieustannie wraz z  braćmi o  „miłość i  do-
bre uczynki” (por. 24). Mówi się też, że dla 
umocnienia tej ewangelicznej postawy ważne 
jest, by uczestniczyć w spotkaniach liturgicz-
nych i  modlitewnych wspólnoty, mając na 
względzie cel eschatologiczny: pełną jedność 
w Bogu (por. w. 25). Skupię się na wersecie 24, 
który w paru słowach przekazuje cenną i za-
wsze aktualną naukę na temat trzech aspek-
tów życia chrześcijańskiego; są nimi troska 
o bliźniego, wzajemność i osobista świętość.

czucie w  naturalny sposób rodzą się w  na-
szym sercu. Sługa Boży Paweł VI twierdził, 
że współczesny świat cierpi przede wszystkim 
z  powodu braku braterstwa: „Ludzkość jest 
ciężko chora. Przyczyną tej choroby jest nie 
tylko zmniejszenie się zasobów naturalnych 
i ich chciwe zgromadzenie przez niewielu, ile 
raczej rozkład braterskiej więzi zarówno mię-
dzy ludźmi, jak i między narodami” (enc. Po- 
pulorum progressio [26 marca 1967], n. 66).

troska o bliźniego oznacza, że pragnie-
my jego czy jej dobra pod każdym względem: 
fizycznym, moralnym i duchowym. Wydaje 
się, że współczesna kultura przestała rozróż-
niać dobro i  zło, tymczasem trzeba z mocą 
podkreślać, że dobro istnieje i zwycięża, po-
nieważ Bóg „jest dobry i czyni dobro” (por. 
Ps 119 [118], 68). Dobrem jest to, co rodzi, 
chroni i promuje życie, braterstwo i wspólno-
tę. Odpowiedzialność za bliźniego oznacza 
zatem pragnienie i czynienie dobra drugiego 
człowieka, z nadzieją, że i on otworzy się na 
logikę dobra; interesować się bratem znaczy 
otworzyć oczy na jego potrzeby. Pismo Świę-
te ostrzega przed niebezpieczeństwem, jakim 
jest zatwardziałość serca, wywołana przez 
swego rodzaju „duchową znieczulicę”, która 
czyni ślepymi na cierpienia drugiego czło-
wieka. ewangelista łukasz przytacza dwie 
przypowieści Jezusa, ukazujące dwa przykła-
dy takiej właśnie sytuacji, która może zapa-
nować w  sercu człowieka. W  przypowieści 
o miłosiernym Samarytaninie kapłan i lewita 
obojętnie „przechodzą obok” człowieka na-
padniętego i  obrabowanego przez zbójców 
(por. łk 10, 30-32), natomiast w przypowie-
ści o bogaczu człowiek opływający w dobra 
nie zwraca uwagi na ubogiego łazarza, który 
umiera z głodu pod jego drzwiami (por. łk 
16, 19). W obydwu przypadkach mamy do 
czynienia z  przeciwieństwem „troszczenia 
się”, patrzenia z  miłością i  współczuciem. 
co nie pozwala humanitarnie i  z  miłością 
patrzeć na brata? często bogactwo mate-
rialne i dostatek, a także stawianie na pierw-
szym miejscu własnych interesów i własnych 
spraw. Nigdy nie powinniśmy być niezdolni 

Orędzie 
Ojca Świętego 
Benedykta XVI 

na Wielki Post 2012

Troszczmy się o siebie wzajemnie, 
by się zachęcać do miłości 
i do dobrych uczynków
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do „miłosierdzia” nad cierpiącym człowie-
kiem; nigdy nie mogą tak bardzo pochłaniać 
nas nasze sprawy i nasze problemy, że nasze 
serce stanie się głuche na wołanie ubogiego. 
Natomiast właśnie pokora serca i własne do-
świadczenie cierpienia mogą wzbudzić we 
wnętrzu człowieka współczucie i  empatię: 
„Sprawiedliwy zajmuje się sprawami ubo-
gich, grzesznik nie ma [dla nich] zrozumie-
nia” (Prz 29, 7). tym samym zrozumiałe 
staje się błogosławieństwo „tych, którzy się 
smucą” (Mt 5, 4), to znaczy tych, którzy 
potrafią zapomnieć o  sobie i  wzruszyć się 
cierpieniem drugiego człowieka. Spotkanie 
z  drugim i  otwarcie serca na jego potrzeby 
są sposobnością do zbawienia i szczęśliwości.

„troszczenie się” o  brata oznacza rów-
nież, że dbamy o  jego dobro duchowe. 
W  tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na 
pewien aspekt życia chrześcijańskiego, któ-
ry jak mi się wydaje, popadł w zapomnienie 
– upomnienie braterskie z  myślą o  zbawieniu 
wiecznym. Dzisiaj na ogół podchodzi się 
z dużą wrażliwością do kwestii opieki i mi-
łości w kontekście dobra fizycznego i mate-
rialnego innych, natomiast niemal całkowicie 
pomija się milczeniem duchową odpowie-
dzialność za braci. Inaczej jest w  Kościele 
pierwszych wieków i we wspólnotach cechu-
jących się prawdziwie dojrzałą wiarą, którym 
na sercu leży nie tylko cielesne zdrowie brata, 
ale także zdrowie jego duszy, ze względu na 
jego ostateczne przeznaczenie. W  Piśmie 
Świętym czytamy: „strofuj mądrego, a będzie 
cię kochał. Ucz mądrego, a będzie mądrzej-
szy, oświecaj prawego, a zwiększy swą umie-
jętność” (Prz 9, 8-9). Sam chrystus mówi, 
żeby upominać brata, który grzeszy (por. Mt 
18, 15). czasownik oznaczający upomnienie 
braterskie – elenchein – to ten sam, który od-
nosi się do prorockiej misji chrześcijan, jaką 
jest piętnowanie pokolenia tych, którzy ule-
gają złu (por. ef 5, 11). tradycja Kościoła 
zaliczyła „upominanie grzeszników” do dzieł 
miłosierdzia duchowego. Ważną rzeczą jest 
ocalenie tego aspektu miłości chrześcijań-
skiej. Nie należy milczeć w obliczu zła. Mam 
tu na myśli postawę tych chrześcijan, którzy 
przez szacunek dla człowieka lub po prostu 
z wygodnictwa dostosowują się do powszech-
nie panującej mentalności, zamiast prze-
strzegać swych braci przed tymi sposobami 
myślenia i postępowania, które są sprzeczne 
z prawdą i nie prowadzą do dobra. Upomnie-
nie chrześcijańskie nie jest jednak nigdy for-
mułowane w duchu potępienia czy oskarże-
nia; wypływa zawsze z miłości i miłosierdzia 
i rodzi się z prawdziwej troski o dobro brata. 
apostoł Paweł pisze: „Gdyby komuś przyda-
rzył się jakiś upadek, wy, którzy pozostajecie 
pod działaniem Ducha, w duchu łagodności 
sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz 
jednak, abyś i ty nie uległ pokusie” (Ga 6, 1). 
W naszym świecie, przesyconym indywidu-
alizmem, trzeba odkryć na nowo, jak ważne 

jest upomnienie braterskie, aby razem podą-
żać do świętości. Nawet „prawy siedmiokroć 
upadnie” (Prz 24, 16) – mówi Pismo Świę-
te – a wszyscy jesteśmy słabi i niedoskonali 
(por. 1 J 1, 8). Wielką przysługą jest zatem 
pomaganie i  akceptowanie pomocy w  po-
strzeganiu w prawdzie samych siebie, aby do-
skonalić własne życie i postępować bardziej 
prawidłowo drogą Pana. zawsze potrzebne 
jest spojrzenie, które miłuje i  koryguje, zna 
i uznaje, rozeznaje i przebacza (por. łk 22, 
61), jak Bóg uczynił i  czyni w  stosunku do 
każdego z nas.

2. „O siebie wzajemnie” 
– dar wzajemności

to „czuwanie” nad innymi jest sprzeczne 
z  mentalnością, w  której sprowadza się ży-
cie do wymiaru jedynie ziemskiego, nie po-
strzega go w  perspektywie eschatologicznej 
i akceptuje dowolny wybór moralny w  imię 
wolności jednostki. Społeczeństwo takie 
jak dzisiaj nasze może stać się obojętne za-
równo na cierpienia fizyczne, jak i duchowe 
i moralne potrzeby życia. tak nie powinno 
być we wspólnocie chrześcijańskiej! apostoł 
Paweł zachęca, by dążyć do tego, co „służy 
sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu»  
(rz 14, 19), starając się o to, „co dla bliźniego 
dogodne – dla jego dobra, dla zbudowania” 
(tamże 15, 2), nie szukając własnej korzyści, 
„lecz dobra wielu, aby byli zbawieni” (1 Kor 
10, 33). to wzajemne upominanie i zachę-
canie w  duchu pokory i  miłości winno być 
częścią życia wspólnoty chrześcijańskiej.

Uczniowie Pana, zjednoczeni z  chry-
stusem przez eucharystię, żyją w  jedności, 
która łączy ich niczym członki jednego ciała. 
to oznacza, że bliźni należy do mnie, jego 
życie, jego zbawienie wiążą się z moim ży-
ciem i  moim zbawieniem. Sięgamy tutaj 
bardzo głębokiego aspektu wspólnoty: nasze 
życie i życie innych są współzależne, zarówno 
w dobru, jak i w złu; tak grzech, jak i uczyn-
ki miłości mają również wymiar społeczny. 
W  Kościele, mistycznym ciele chrystusa, 
występuje ta wzajemność: wspólnota nie-
ustannie pokutuje i  błaga o  przebaczenie 
grzechów swoich synów, ale też nieustan-
nie weseli się i  cieszy świadectwami cnót 
i  miłości, które w  niej się pojawiają. „Żeby 
poszczególne członki troszczyły się o  siebie 
nawzajem” (1 Kor 12, 25), pisze św. Paweł, 
ponieważ jesteśmy jednym ciałem. Miłość 
do braci, której jeden z  wyrazów stanowi 
jałmużna – typowa praktyka wielkopostna, 
wraz z  modlitwą i  postem – jest zakorze-
niona w  tej wspólnej przynależności. tak-
że przez konkretną troskę o  najuboższych 
każdy chrześcijanin może wyrazić swoją 
przynależność do jednego ciała, którym jest 
Kościół. Wzajemna troska to także uznanie 
dobra, które Pan w nich czyni, i dziękowa-
nie razem z nimi za cuda łaski, jakich dobry 
i  wszechmogący Bóg nieustannie dokonuje 

w  swoich synach. Kiedy chrześcijanin do-
strzega w  bliźnim działanie Ducha Święte-
go, może się z tego jedynie radować i chwa-
lić za to Ojca niebieskiego (por. Mt 5, 16).

3. „By się zachęcać do miłości 
i do dobrych uczynków” 

– wspólna droga do świętości
to wyrażenie z  Listu do hebrajczy-

ków (10, 24) zachęca nas do tego, byśmy 
mieli na uwadze powszechne powołanie do 
świętości, nieustanne postępowanie w życiu 
duchowym, byśmy dążyli do większych cha-
ryzmatów oraz coraz wznioślejszej i bardziej 
owocnej miłości (por. 1 Kor 12, 31-13, 13). 
Wzajemna troska ma pobudzać do konkret-
nej, coraz większej miłości, „niczym światło 
poranne, które wschodzi i  wzrasta aż do 
południa” (por. Prz 4, 18), w  oczekiwaniu 
na dzień, który nie zna zmierzchu w Bogu. 
czas, który jest nam dany w życiu, jest cenny, 
abyśmy odkrywali i  spełniali dobre uczynki 
w miłości Boga. Dzięki temu Kościół rośnie 
i się rozwija, aby osiągnąć pełną doskonałość 
chrystusa (por. ef 4, 13). W tej dynamicznej 
perspektywie wzrostu mieści się nasze we-
zwanie, byśmy się wzajemnie pobudzali do 
osiągania pełni miłości i dobrych czynów.

Niestety, wciąż istnieje pokusa, by się nie 
angażować, tłumić Ducha, odmawiać „wy-
korzystywania talentów”, które nam zostały 
dane dla naszego dobra i  dobra bliźniego 
(por. Mt 25, 25 n.). Wszyscy otrzymaliśmy 
bogactwa duchowe czy materialne przydatne 
do tego, by wypełniać Boży plan, dla dobra 
Kościoła i  dla naszego zbawienia (por. łk 
12, 21 b; 1 tm 6, 18). Mistrzowie duchowo-
ści przypominają, że w życiu wiary ten, kto 
nie czyni postępów, cofa się. Drodzy bracia 
i  siostry, weźmy sobie do serca wciąż aktu-
alne wezwanie, by dążyć do „wysokiej miary 
życia chrześcijańskiego” (por. Jan Paweł II, 
list apost. Novo millennio ineunte [6 stycz-
nia 2001], n. 31). Kościół w swej mądrości, 
uznając i ogłaszając błogosławionymi i świę-
tymi niektórych przykładnych chrześcijan, 
ma na celu także wzbudzanie pragnienia, by 
naśladować ich cnoty. Św. Paweł napomina: 
„w  okazywaniu czci jedni drugich wyprze-
dzajcie” (rz 12, 10).

W  świecie, który wymaga od chrześci-
jan odnowionego świadectwa miłości Pana 
i wierności Mu, wszyscy winni czuć potrze-
bę prześcigania się w miłości, w usługiwaniu 
i w dobrych uczynkach (por. hbr 6, 10). to 
napomnienie ma szczególną moc w okresie 
przygotowania do świąt wielkanocnych. Ży-
cząc świętego i owocnego Wielkiego Postu, 
zawierzam was wstawiennictwu Najświętszej 
Maryi Panny i  z  serca udzielam wszystkim 
Błogosławieństwa apostolskiego.

Watykan, 3 listopada 2011 r.
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Spotkania ekumeniczne, 
wezwanie do pokoju 

i pomocy najuboższym 
Na lotnisku w Bostonie pierwsza dama 

ameryki, rosalyn carter, powitała Ojca 
Świętego słowami: „znamy cię dobrze, 
ty poruszyłeś cały świat”. W  czasie tej 
pielgrzymki, w  dniach 1-8 października  
1979 r., Jan Paweł II odwiedził sześć uprze-
mysłowionych miast USa. Odbył spo-
tkania z mieszkańcami Bostonu, Nowego 
Jorku, w  tym z  murzyńską społecznością 
z najbiedniejszej dzielnicy harlem i z laty-
noskimi katolikami w Bronxie, wstawiając 
się za nimi o pomoc mieszkaniową.

Spotkał się z  przedstawicielami Ko-
ściołów: prezbiteriańskiego, metodystycz-
nego, luterańskiego, prawosławnego, or-
miańskiego, koptyjskiego, etiopskiego, sy-
ryjskiego, reformowanego, anglikańskiego, 
Konwentu Baptystów, Kościoła Uczniów 
chrystusa, a  także wspólnotą żydowską 
i muzułmańską.

Pretekstem do odbycia tej pielgrzymki 
było zaproszenie na obrady ONz i  pro-
pozycja wygłoszenia mowy do delegatów 

 Ameryko, jeśli chcesz pokoju, czyń sprawiedliwość, 
jeśli chcesz sprawiedliwości, broń życia, jeśli chcesz życia, 

przyjmij prawdę objawioną przez Boga. 
Bł. Jan Paweł II

Od początku swojego pontyfikatu Ojciec Święty Jan Paweł II angażo-
wał się w  niesienie orędzia zbawienia wszystkim ludziom. Już w  styczniu 
1979 r., kiedy rozpoczął swoje pielgrzymowanie po świecie, pierwszą po-
dróż apostolską odbył na kontynent amerykański, odwiedzając Dominika-
nę i Meksyk. Jesienią tego samego roku odwiedził Stany Zjednoczone. Kraj 
ten okazał się uprzywilejowanym ze względu na pielgrzymki papieskie. Jan 
Paweł II był tu aż 7 razy.

państw członkowskich. Przemówienie 
Ojca Świętego na XXXIV Sesji zgroma-
dzenia Ogólnego ONz i spotkanie z ów-
czesnym prezydentem Stanów zjedno-
czonych Jimmym carterem, sekretarzem 
generalnym ONz Kurtem Waldheimem 
oraz przedstawicielami administracji, miało 
ogromne znaczenie. 

Warto wspomnieć, że Następcy św. 
Piotra czterokrotnie odwiedzali generalną 
siedzibę ONz w Nowym Jorku: Paweł VI 
w 1965 r., Jan Paweł II dwukrotnie, w 1979 
i w 1995 r. i Benedykt XVI w 2008 r.

W październiku 1979 r., gdy świat po-
dzielony był zimnowojennym konfliktem, 
Jan Paweł II tłumaczył na forum ONz: 
Pokój to myślenie o  innych ludziach, to bu-
dowanie sprawiedliwości i  podejmowanie 
prób budowania takiej polityki, która usza-
nuje każdego człowieka. (...) Pierwszy rodzaj 
systematycznego zagrożenia praw człowieka 

wiąże się z rozległą dziedziną podziału dóbr 
materialnych (...) Drugi rodzaj zagrożenia to 
różne formy niesprawiedliwości i  krzywdy, 
wyrządzanej duchowi ludzkiemu. Można 
bowiem ranić człowieka w  jego wewnętrz-
nym stosunku do prawdy, w  jego sumieniu, 
w sferze jego przekonań i światopoglądu, jego 
wiary religijnej, wreszcie w sferze tzw. swo-
bód obywatelskich, o których stanowi równo-
uprawnienie wszystkich bez dyskryminacji ze 
względu na pochodzenie, rasę, płeć, przyna-
leżność narodową, wyznaniową, przekonania 
polityczne itp. 

temat obowiązku pomocy najbiedniej-
szym, jaki spoczywa na zamożnym społe-
czeństwie, powracał w 51 przemówieniach 
wygłoszonych podczas tej pielgrzymki: 
Nie możemy trwać w  bezczynności, cieszyć 
się swymi bogactwami i wolnością, gdy w ja-
kimkolwiek miejscu Łazarz XX wieku stoi  
u naszych drzwi.

Podróże Apostolskie bł. Jana Pawła II
do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

1-8 X 1979 USa
26 II 1981 USa alaska, Guam
2 V 1984 USa alaska
9-12 IX 1984 Kanada
10-21 IX 1987 USa; Kanada 
9-16 VIII 1993 Jamajka, USa
4-9 X 1995 USa
26-27 I 1999 USa
23 VII – 2 VIII 2002 Kanada

PIELGRZYMKI OJCA ŚWIęTEGO JANA PAWŁA II 
DO AMERYKI PÓŁNOCNEJ 
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Najdalsze krańce USA: 
Guam, Alaska, Puero Rico

Następna, jednodniowa, wizyta na 
ziemi amerykańskiej miała miejsce 2 lata 
później, 22 lutego 1981 r. na wyspie Guam 
– terytorium zależnym od Stanów zjed-
noczonych. Ojciec Święty w  czasie piel-
grzymki do krajów Dalekiego Wschodu 
zatrzymał się tutaj w 405. rocznicę wybu-
dowania przez o. Luisa Diego de San Vi-
toresa pierwszego kościoła, a w drodze po-
wrotnej zatrzymał się na postój techniczny 
w  anchorage na alasce, gdzie odprawił 
Mszę św., w  której uczestniczyli rdzen-
ni mieszkańcy. trzy lata później, 2 maja 
1984  r., podróżując do Korei Płd. i  taj-
landii, ponownie zatrzymał się na alasce 
w  miejscowości Fairbanks. tego samego 
roku w  październiku Papież odwiedził 
również należącą do USa wyspę Puer-
to rico, gdzie zainaugurował nowennę 
przygotowującą do obchodów jubileuszu 
500-lecia odkrycia i ewangelizacji Nowego  
Świata. 

Amerykańska różnorodność 
i potrzeba jedności

Najdłuższa papieska wizyta do USa 
odbyła się w dniach 10-21 września 1987 r.  
Wiodła „szlakiem słońca” na Południe, 
poprzez Miami, columbię, Nowy Orlean, 
San antonio, Phoenix, Los angeles, San 
Francisco i  Detroit. Pielgrzymka ta prze-

biegła pod hasłem: „Jedność w dziele po-
sługiwania”. Papież wziął udział w obcho-
dach 200. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
USa, nawiedził lokalne Kościoły, widział 
się z  prezydentem ronaldem reaganem, 
odwiedził chorych na aIDS. Wiele czasu 
poświęcił Polonii, spotkał się z przedstawi-
cielami organizacji żydowskich w  Miami, 
z  Indianami amerykańskimi, uczestniczą-
cymi w  krajowym zjeździe, podczas któ-
rego otrzymał Orle Pióro – symbol władzy 
– i  wypalił fajkę pokoju z  przywódcami 
szczepów. zobaczył się z przedstawiciela-
mi prasy, przemysłu rozrywkowego w hol-
lywood i z naukowcami.

Podczas spotkania z  kapłanami pa-
pież   mówił o pokojowych formach walki 
o uznanie obywatelskich praw dla Murzy-
nów. Przypomniał wybitną postać Martina 
Luthera Kinga, który odegrał istotną rolę 
w  tej walce. Papież wyraźnie podkreślił, 
iż nie ma Kościoła czarnego, ani białego, ani 
amerykańskiego (…) jest i musi być w jednym 
Kościele Chrystusowym miejsce dla czarnych, 
białych, Amerykanów, dla każdej kultury 
i  każdej rasy. Do katolików latynoamery-
kańskich mówił o  tradycji rodziny oraz 
o solidarności z biednymi i emigrantami.

Z młodzieżą w Denver
Szczególną okazją do odwiedzenia 

Stanów zjednoczonych 14-15 sierpnia 
1993 r. był VIII Światowy Dzień Mło-

dzieży, w którym wzięło udział ok. 500 tys. 
osób. Jan Paweł II zapraszał młodych, aby 
stali się pielgrzymami po drogach historii 
współczesnej i  aby w  każdym człowieku 
odnaleźli miejsce obecności Boga. zachę-
cał: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię  
Chrystusa.

Wobec wojen i zagrożenia 
wolności – apel na forum ONZ

Szósta pielgrzymka na amerykańską 
ziemię odbyła się w dniach 4-9 paździer-
nika 1995 r. Wizyta związana była z ob-
chodami 50-lecia istnienia ONz.

Papież wezwał narody świata do po-
szanowania ludzkich praw i  potępił pro-
wadzące do przemocy i  zbrodni przejawy 
nacjonalizmu i nietolerancji. Przypomniał, 
że to właśnie ONz ma stać na straży po-
szanowania praw człowieka i powinna być 
moralnym centrum rodziny narodów.

Nawiązując do wydarzeń na Bałka-
nach i  w  afryce Środkowej, gdzie walki 
plemienne pochłonęły setki tysięcy ofiar, 
Ojciec Święty mocno podkreślił, że rodzi-
na ludzka żyje w różnorodności kultur i one 
wszystkie muszą mieć możliwość wyraża-
nia transcendentnej tajemnicy bytu: Każda 
kultura usiłuje rozważać tajemnicę świata 
i poszczególnego ludzkiego życia – mówił. – 
Sercem każdej kultury jest jej zbliżenie się do 
największej z wszystkich tajemnic: Tajemnicy 
Boga.

Inauguracja VIII Światowego Dnia Młodzieży w Denver na „Mile High Stadium”, 12 VIII 1993 r.  
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Szczególnie wiele miejsca papież po-
święcił wolności: jej poszukiwaniu i zagroże-
niom. zwrócił uwagę na kwestię odpowie-
dzialnego korzystania z daru wolności.

Obrona życia 
i nauka moralna dla USA

Stany zjednoczone ostatni raz gościły 
Ojca Świętego 26-28 stycznia 1999 r. w St. 
Louis. Przewodnim hasłem pielgrzymki były 
słowa: „aby wszyscy mieli udział w zbawczej 
mocy”. Papież zwracał uwagę na koniecz-
ność obrony życia, rodziny i  małżeństwa. 
Mówił wówczas: Nowa ewangelizacja potrze-
buje uczniów Chrystusa, którzy bezwarunkowo 
opowiadają się po stronie życia; którzy będą 
w każdej sytuacji głosić Ewangelię życia, sławić 
ją i jej służyć. Jan Paweł II zaapelował o znie-
sienie kary śmierci, która jest odebraniem 
godności, nawet jeśli człowiek dopuścił się 
wielkiego zła. aborcja, eutanazja i wspoma-
gane samobójstwo są przejawem odrzucenia 
daru życia. zaznaczył, że po upadku komu-
nizmu i  rozpadzie zSrr jedynym mocar-
stwem pozostały Stany zjednoczone, więc 
powinny stać się dla świata przykładem de-
mokratycznego społeczeństwa, respektujące-
go Dekalog. Na pożegnanie w katedrze St. 
Louis wypowiedział pamiętne słowa: Ame-
ryko, jeśli chcesz pokoju, czyń sprawiedliwość...

* * *

Jan Paweł II zyskał popularność i  przy-
chylną opinię nie tylko wśród amerykańskich 
katolików, ale także wśród większości ame-
rykanów. Katolicy stanowią w  USa ok. 20 
procent społeczeństwa. Przybywa ich dzięki 
napływowi imigrantów z krajów latynoskich. 
W odróżnieniu od mieszkańców zsekularyzo-
wanej europy zachodniej, praktykują dość re-
gularnie (58 procent), chociaż badania socjo-
logiczne wykazują, że nie przestrzegają nauki 
Kościoła w sprawach moralno-obyczajowych.

Sondaż, przeprowadzony przed beatyfi-
kacją przez katolicką organizację zakon ry-
cerzy Kolumba i nowojorski Marist College, 
wykazał, że 59 procent amerykanów uważa 
Jana Pawła II za jednego z najlepszych pa-
pieży w historii Kościoła. 74 procent ame-
rykanów i  90 procent katolików poparło 
beatyfikację.

12 maja 2011 r. w nowojorskiej siedzibie 
ONz odbyło się spotkanie poświęcone dzia-
łalności apostolskiej Jana Pawła II, a zwłasz-
cza jego działalności na rzecz godności i praw 
człowieka. Około 400 gości wysłuchało wy-
stąpień analizujących misję polskiego papie-
ża i  wspomnień o  nim. Panel przyciągnął 
m.in. dyplomatów, przedstawicieli ducho-
wieństwa, biznesu, a także naukowców.

Oprac. red. 

Papież wśród wiernych w Waszyngtonie, 7 x 1979 r.

Wizyta w nowojorskiej siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych związana z obchoda-
mi 50-lecia tej instytucji, 5 X 1995 r. 
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Kateri tekakwitha pochodziła z plemie-
nia Mohawków, jednego z sześciu plemion 
tzw. ligi irokeskiej. Irokezi, którzy obecnie 
zamieszkują jeszcze w USa i Kanadzie, to 
Indianie plemion ameryki Północnej. za-
nim na ich ziemie przybyli europejczycy, 
zajmowali okolice Wielkich Jezior, dorze-
cza rzeki Świętego Wawrzyńca oraz części 
późniejszych stanów: Wirginia, Karolina 
i alabama. „Irokezi”, czyli „przerażający lu-
dzie”, słynęli z męstwa, ale i z okrucieństwa. 
Napadali na sąsiednie plemiona, porywali 
Indianki i  dzieci, uprowadzając je do kra-
iny Mohawków. W  taki też sposób wódz 
Kenneronkwa zdobył swoją przyszłą żonę 
Marię Kahontake, chrześcijankę z  plemie-
nia algonkinów, późniejszą matkę Kateri.

Błogosławiona przyszła na świat  
w 1656 r., w Ossernenon, obecnie auresvil-
le w stanie Nowy Jork. Kiedy dziewczynka 
miała cztery lata, wybuchła epidemia czarnej 
ospy, podczas której jej rodzice zmarli. Kata-
rzyna wprawdzie przeżyła, ale pozostały jej 
blizny na twarzy i  uszkodzony wzrok. zo-
stała adoptowana przez ciotkę i wuja, wodza 
Klanu Żółwia. Posługiwała w ich domu.

Kiedy w  1666 r. Mohawkowie, jako 
jedyne plemię, odmówili przystąpienia do 
układu pokojowego z  Francuzami, przyby-
ła ekspedycja karna. Indianie, a wśród nich 
i Kateri, musieli szukać schronienia w pusz-
czy. Odnaleźli ich misjonarze jezuici, od 
których Indianka otrzymała swoją pierwszą 
wiedzę na temat chrześcijaństwa.

Kiedy ukończyła 18 lat, do wioski 
przybył ojciec Jacques de Lamberville. Pod 
wpływem opowieści misjonarza Indianka 
przypomniała sobie słowa matki o  Bogu. 
Dwa lata później, w niedzielę wielkanocną, 
przyjęła chrzest, a za patronkę obrała świętą 

Lilia Mohawków
Bł. Kateri Tekakwitha

pierwsza błogosławiona 
rdzenna Amerykanka 

Katarzynę z Sieny. Odtąd nazy-
wano ją Kateri.

Żyła w  środowisku, które 
było wrogo nastawione do wiary 
chrześcijańskiej, więc przyjęcie 
przez nią chrztu wywołało nie-
chęć ludności z wioski. ciągle  
ją prześladowano za wiarę w Je-
zusa. W  wyniku presji otocze- 
nia dziesięć lat później zmu-
szona została do ucieczki. Po 
trzystu kilometrach samotnej 
wędrówki dotarła do misji kato-
lickiej św. Franciszka Ksawerego 
w caughnawaga, gdzie znalazła 

bezpieczny dom. 
W  1677 r. złożyła ślub czystości. Spę-

dzała dużo czasu na modlitwie przed Naj-
świętszym Sakramentem. Była czcicielką 
eucharystii i Jezusa Ukrzyżowanego. Lubi-
ła strugać drewniane krzyżyki, które potem 
rozdawała ludziom, wieszała na drzewach 
na znak, by Jezus był coraz bardziej znany 
wśród Indian. Jej wyjątkowa pobożność ro-
biła ogromne wrażenie nie tylko na jej naj-
bliższych, ale również na Francuzach i mi-
sjonarzach. Poświęciła swoje życie pomocy 
biednym, chorym, uczyła religii aż do swojej 
śmierci, która miała miejsce w  Kanadzie,  
17 kwietnia 1680 r. zmarła w wieku 24 lat. 
Po śmierci z  twarzy Kateri znikły blizny, 
a  ludzie zaczęli modlić się o  jej wstawien-
nictwo. 

Jezuiccy misjonarze potwierdzają, że nad 
jej grobem miało miejsce wiele cudownych 
wydarzeń i  wciąż dokonuje się tam wiele  
cudów. 

Podążać jej śladem 
W  1939 r. w  Great Falls w  Motanie, 

z  inicjatywy Lousiusa Muencha, biskupa 
diecezji Fargo, została powołana organizacja 
zajmująca się problemami duszpasterskimi 
ludności indiańskiej. rok później, na cześć 
Kateri, przyjęła nazwę Konferencja teka-
kwitha. Na corocznych spotkaniach po-
dejmowane są problemy duszpasterstwa na 
terenie diecezji, warunki życia jej mieszkań-
ców, szkolnictwo i opieka zdrowotna. zada-
niem Konferencji tekakwitha jest ewange-
lizacja wśród pół miliona rdzennych kato-
lików, członków ponad 300 plemion i  na-
rodów indiańskich w  Stanach zjednoczo-
nych i Kanadzie, z położeniem akcentu na 
łączenie elementów duchowości pierwotnej 
z obrzędami Kościoła katolickiego. Organi-

zacja podejmuje także działania dotyczące 
komunikacji z hierarchią kościelną oraz roz-
wiązuje zawiłe kwestie w relacjach pomiędzy 
plemionami a Kościołem katolickim ame-
ryki, wreszcie zachęca do modlitwy o kano-
nizację swej patronki, Kateri tekakwitha. 

W 1980 r. przewodniczącą Konferencji 
została pochodząca z  rdzennego plemienia 
Mohawków s. Kateri Mitchen, ze zgroma-
dzenia Sióstr św. anny. Jej zdaniem beaty-
fikacja i  przyszła kanonizacja bł. Kateri to 
przełomowe momenty w  kształtowaniu się 
mentalności plemion indiańskich. „Poczuli-
śmy się częścią wielkiej wspólnoty Kościoła 
na świecie, jako pełnoprawni jej członkowie. 
Obraz błogosławionej Kateri widoczny jest 
na elewacjach wielu naszych kościołów, a wi-
zerunek świętej będzie widniał na frontonie 
Bazyliki Św. Piotra w  Watykanie. W  ten 
sposób ludzie w najodleglejszych zakątkach 
ziemi dowiedzą się o  naszych plemionach, 
spadkobiercach dziedzictwa duchowego  
bł. Kateri tekakwithy. Przykład błogosła-
wionej wciąż inspiruje nowe pokolenia, mo-
tywując do przekazywania wiary kolejnym 
generacjom. Ona nadal nas prowadzi.”

Droga do kanonizacji
Jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się 

w 1884 r. za pontyfikatu papieża Leona XIII. 
została beatyfikowana 22 czerwca 1980 r. 
przez Jana Pawła II i  uznana za patronkę 
ekologów, wygnańców, sierot oraz ludzi wy-
śmiewanych z powodu ich wiary. Nazywana  
jest również „lilią Mohawków”. atrybutami 
Kateri tekakwithy są lilie i żółw, a jej święto 
obchodzone jest 17 kwietnia w Kanadzie oraz 
14 lipca w USa. W 2002 r. pierwsza błogo-
sławiona Indianka patronowała Światowym 
Dniom Młodzieży w toronto w Kanadzie.

19 grudnia 2011 r. Watykan uznał za 
cud, za jej wstawiennictwem wyzdrowienie 
pięcioletniego Jake’a  zaatakowanego przez 
śmiercionośną, pochłaniającą tkanki bakte-
rię. cała rodzina chłopca to głęboko wierzą-
cy katolicy, a ojciec jest również Indianinem 
z  plemienia Lummi. Wszyscy zaczęli więc 
modlić się do błogosławionej Kateri teka-
kwitha, aby wstawiła się za życiem Jake’a. 
Są przekonani, że Jake wyzdrowiał dzięki jej 
wstawiennictwu u Boga. 

Podczas czwartego konsystorza zwy-
kłego, 18 lutego 2012 r. papież Benedykt 
XVI, ogłosił, że bł. Kateri Tekakwitha zo-
stanie zaliczona w poczet świętych w dniu 
21 października 2012 r.                      [BS]
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Prowincja Sióstr 
Misjonarek Apostolstwa 

Katolickiego

Krajowa Rada 
Koordynacyjna ZAK

Prowincja 
Chrystusa Króla SAC

Prowincja 
Zwiastowania 
Pańskiego SAC

Zjednoczenie  Apostolstwa Katolickiego

U progu zbliżającej się 50. rocznicy kanonizacji św. Wincentego Pallottiego stajemy przed 
Bogiem z  sercem przepełnionym wdzięcznością, wypowiadając modlitwę uwielbienia: „Niech 
będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim 
błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wy-
brał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego Obliczem (Ef 1,3-
4). Ten hymn dziękczynienia Rodzina Pallotyńska pragnie składać Bogu za dar świętości życia 
swojego Założyciela podczas jubileuszowego świętowania, które rozpocznie dnia 22 stycznia 
2012 roku uroczystą Eucharystią w kościele pw. Chrystusa Króla w Warszawie.

„Pallotti. Świętość dla apostolstwa” to motto, które będzie przewodzić naszym celebra-
cjom, modlitwie, refl eksji i apostolskim inicjatywom. Dążenie do świętości przenikało całe ży-
cie św. Wincentego. Podczas rekolekcji często w  modlitwie prosił: „Błagam Boga, aby zlał na 
mnie świętość niezbędną w mym stanie” (Wybór Pism III, 118). „Boże mój! Czuję się niegod-
ny, by być święty; ale Ty przez nieskończone swe miłosierdzie i przez zasługi Jezusa i Maryi, 
uczyń mnie świętym, jak świętym jest Ojciec Niebieski” (Wybór Pism III, 178). „Boże mój, Mi-
łosierdzie moje! Zapewniasz mnie, że jesteś świętością nieskończoną i udzielającą się bez granic, 
a przez cud miłosierdzia pragniesz udzielać mi się cały” (Wybór Pism III, 282). Kochać Boga 
i żyć z Nim w komunii znaczyło dla Pallottiego kochać bliźniego i pracować bez wytchnienia dla 
jego wiecznego zbawienia. Mimo przemian czasu i mentalności przykład życia i świętości nasze-
go Założyciela pozostają nadal ważne i aktualne.

Św. Wincenty oparł swoje apostolstwo na głębokim zjednoczeniu z Bogiem i tego same-
go pragnął dla swoich duchowych synów i córek, aby byli autentycznymi świadkami Chrystusa. 
Był on całkowicie przekonany, że skuteczność świadectwa zależeć będzie od tego w jakim stop-
niu życie Jezusa Chrystusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego, ujawni się w ich apostolskim życiu.

Rok Jubileuszowy jest dla wszystkich członków Zjednoczenia wezwaniem do życia w świę-
tości oraz do autentycznego i skutecznego urzeczywistniania istoty „bycia Kościołem”. We wspól-
nym dążeniu i działaniu rozwija się pełniej apostolskie posłannictwo właściwe dla każdego po-
wołania. Idąc za przykładem Założyciela bądźmy wrażliwi na nowe powołania jakie Bóg wzbu-
dzi w sercach wielu braci i sióstr, otwórzmy nasze wspólnoty, w których będą mogli podjąć du-
chową drogę formacji i szczerze włączyć się w życie i działalność apostolską Kościoła.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
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Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
U progu zbliżającej się 50. rocznicy kanonizacji św. Wincen-

tego Pallottiego stajemy przed Bogiem z sercem przepełnionym 
wdzięcznością, wypowiadając modlitwę uwielbienia: „Niech 
będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa chry-
stusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem ducho-
wym na wyżynach niebieskich – w chrystusie. W Nim bowiem 
wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nie-
skalani przed Jego Obliczem (ef 1,3-4). ten hymn dziękczy-
nienia rodzina Pallotyńska pragnie składać Bogu za dar świę-
tości życia swojego założyciela podczas jubileuszowego święto-
wania, które rozpocznie dnia 22 stycznia 2012 roku uroczystą 
eucharystią w  kościele pw. chrystusa Króla w  Warszawie.

„Pallotti. Świętość dla apostolstwa” to motto, które będzie 
przewodzić naszym celebracjom, modlitwie, refleksji i apostol-
skim inicjatywom. Dążenie do świętości przenikało całe życie 
św. Wincentego. Podczas rekolekcji często w modlitwie prosił: 
„Błagam Boga, aby zlał na mnie świętość niezbędną w mym sta-
nie” (Wybór Pism III, 118). „Boże mój! czuję się niegodny, by 
być święty; ale ty przez nieskończone swe miłosierdzie i przez 
zasługi Jezusa i Maryi, uczyń mnie świętym, jak świętym jest 
Ojciec Niebieski” (Wybór Pism III, 178). „Boże mój, Miłosier-
dzie moje! zapewniasz mnie, że jesteś świętością nieskończoną 
i udzielającą się bez granic, a przez cud miłosierdzia pragniesz 
udzielać mi się cały” (Wybór Pism III, 282). Kochać Boga i żyć 
z Nim w komunii znaczyło dla Pallottiego kochać bliźniego 
i  pracować bez wytchnienia dla jego wiecznego zbawienia. 
Mimo przemian czasu i  mentalności przykład życia i  świę-
tości naszego założyciela pozostają nadal ważne i  aktualne.

Św. Wincenty oparł swoje apostolstwo na głębokim zjedno-
czeniu z Bogiem i tego samego pragnął dla swoich duchowych 
synów i córek, aby byli autentycznymi świadkami chrystusa.

Był on całkowicie przekonany, że skuteczność świadectwa za-
leżeć będzie od tego w jakim stopniu życie Jezusa chrystusa, apo-
stoła Ojca Przedwiecznego, ujawni się w ich apostolskim życiu.

rok Jubileuszowy jest dla wszystkich członków zjedno-
czenia wezwaniem do życia w świętości oraz do autentycznego 
i skutecznego urzeczywistniania istoty „bycia Kościołem”. We 
wspólnym dążeniu i  działaniu rozwija się pełniej apostolskie 
posłannictwo właściwe dla każdego powołania.

Idąc za przykładem założyciela bądźmy wrażliwi na nowe 
powołania, jakie Bóg wzbudzi w sercach wielu braci i  sióstr, 
otwórzmy nasze wspólnoty, w których będą mogli podjąć du-
chową drogę formacji i szczerze włączyć się w życie i działal-
ność apostolską Kościoła.

zaproponowane celebracje w  poszczególnych miastach 
mają być pomocą i okazją do poznania drogi świętości Win-
centego Pallottiego i jego apostolskiego Dzieła oraz ożywienia 
ducha komunii i współpracy między członkami zjednoczenia. 
Na nowo uradujmy się naszym wielkim Świętym założycie-
lem, niech ponownie zachwyci nas jego droga świętości i we-
zwanie do powszechnego apostolstwa podejmowanego w du-
chu eklezjalnej komunii.

Drodzy Bracia i Siostry, niech świętowanie Jubileuszu od-
nowi w nas pragnienie świętości, które zaowocuje apostolską 
gorliwością w  podejmowaniu wyzwań nowej ewangelizacji. 
Niech stanie się źródłem inspiracji w poszukiwaniu odpowiedzi 
na współczesne potrzeby Kościoła i świata. Dzisiejszy Kościół 
potrzebuje autentycznych świadków i wiarygodnych głosicieli 
wiary, aby chrześcijanie mogli doświadczać życia w chrystusie 
i potrafili rozeznawać rzeczywistości Boskie i  ludzkie według 
Ducha Bożego.

Maryi, Królowej apostołów, zawierzmy owoce tego roku 
łaski i, prosząc o wstawiennictwo św. Wincentego Pallottie-
go, trwajmy w duchowej komunii.

6 stycznia 2012 roku, Uroczystość Objawienia Pańskiego

Ks . Józef Lasak SAC
Przełożony Prowincjalny

Ks. Adrian Galbas SAC
Przełożony Prowincjalny

S. M . Bernadetta Turecka SAC
Przełożona Prowincjalna

Ks . Marek Chmielniak SAC
Przewodniczący KRK ZAK



POZNAŃ, 25 marca 2012
 MIeJSce: kościół św. Wawrzyńca 
i św. Wincentego Pallottiego, ul. Przybyszewskiego 30

OŻARÓW MAZOWIECKI, 22 kwietnia 2012
 MIeJSce: sanktuarium Miłosierdzia Bożego,  
ul. Poznańska 183

ZAKOPANE, 20 maja 2012
MIeJSce: sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, 
Krzeptówki 14

HODYSZEWO, 24 czerwca 2012
MIeJSce: sanktuarium Matki Bożej Pojednania, 
ul. Platonoffa 40

KIELCE, 22 lipca 2012
MIeJSce: kościół św. Karola Boromeusza, 
ul. Karczówka Klasztor 1

CZęSTOCHOWA, 19 sierpnia 2012
MIeJSce: sanktuarium Miłosierdzia Bożego,
ul. Kordeckiego 49

KONSTANCIN-JEZIORNA/WSD OŁTARZEW, 
21-23 września 2012
KraJOWy KONGreS zaK

WADOWICE, 21 października 2012
MIeJSce: kaplica Królowej apostołów, Kopiec

LUBLIN, 18 listopada 2012
MIeJSce: kościół Wieczerzy Pańskiej, al. Warszawska 31

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, 16 grudnia 2012
MIeJSce: kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
ul. Piastowska 7

GNIEZNO, 20 stycznia 2013 – ZAKOŃCZENIE
MIeJSce: bazylika prymasowska pw. Wniebowzięcia NMP

Pallotyński Rok Jubileuszowy
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STACJE OGÓLNOPOLSKICH OBCHODÓW 
ROKU JUBILEUSZOWEGO
22 stycznia 2012 – 20 stycznia 2013

Świętowanie 50-lecia kanonizacji św. Wincentego Pallottiego w Polsce ma charakter jubileuszowego pielgrzymowania. W każ-
dym miesiącu roku Jubileuszowego, w różnych miejscach Polski, które są miejscami stacyjnymi, odbędzie się celebracja skupiająca 
rodzinę Pallotyńską z danego regionu.

temat przypisany do określonych miejscowości wyraża specyfikę pallotyńskiej obecności w danym regionie Polski, a jednocze-
śnie wpisuje się w ciąg całorocznych obchodów, w czasie których ukazujemy charakterystyczne rysy życia i świętości św. Wincentego 
Pallottiego.

Jubileuszowemu pielgrzymowaniu będzie towarzyszyć znak peregrynacyjny: krzyż-relikwia. Jest to krzyż, który wraz z ciałem 
św. Wincentego Pallottiego został złożony w jego grobie, a następnie z niego wyjęty w 1906 roku, w czasie pierwszej ekshumacji 
zwłok, w ramach toczącego się wówczas procesu beatyfikacyjnego. aktualnie, krzyż jest w posiadaniu Generalatu Sióstr Misjonarek 
apostolstwa Katolickiego, które przekazały go na czas trwania obchodów jubileuszowych w Polsce.
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Od sześciu lat troszczy się Ksiądz 
o  Sanktuarium w  Kibeho. Tutaj miały 
miejsce ważne dla całej Afryki objawienia 
maryjne, uznane już przez Kościół ka- 
tolicki.

Ks. Zbigniew Pawłowski: 20 lat po 
pierwszych doniesieniach o  objawieniach 
w Kibeho Kościół katolicki dokonał grun-
townej i  surowej analizy i  oceny tych wy-
darzeń i  w  2001 r. oficjalnie uznał je za 
prawdziwe. Matka Boża, jak wynika z ofi-
cjalnych dokumentów kościelnych, ukazała 
się trzem młodym kobietom: alphonsine 
Mumureke, Nathalie Mukamazimpa-
ka i  Marie claire Mukangango. Później 
znów donoszono o kolejnych objawieniach 
i przesłaniach Matki Bożej. te jednak nie 
zostały uznane przez Kościół. 

Nathalie, jest Pani jedyną wizjonerką, 
która mieszka w Kibeho. Co stało się z Pani 
koleżankami?

Natalie: Marie claire została zamor-
dowana w  1994 r. alphonsine przebywa 
w klasztorze za granicą. Ja pozostałam, aby 
opiekować się pielgrzymami i próbuję pro-
wadzić życie zanurzone w modlitwie, zgod-
nie z wolą Matki Bożej.

Kibeho miejscem przebaczenia 
i pojednania

 

Kiedy po raz pierwszy ukazała się Pani 
Matka Boża?

Nathalie: Po raz pierwszy zobaczy-
łam Maryję 12 stycznia 1982 r. Modliłam 
się w  kaplicy. Powietrze było przejrzyste. 
I  nagle zobaczyłam osobę. Powiedziała 
do mnie: „Nathalie, proszę, módl się dużo 
za świat”. Najpierw nie rozumiałam, kim 
była. Jednak następnego dnia znów miałam 
to samo objawienie, ale tym razem osoba 
przedstawiła się: „Jestem Matką Słowa”. 
„Nie lękaj się Nathalie, jestem Matką Bożą 
i mówię do ciebie.”

Pojawiała się wiele razy, aż do 1989 r., 
nieraz publicznie. Generalnie zawsze prosi-
ła, abym bez przerwy modliła się za świat. 
Przyszła z nieba, ponieważ życie ziemskie jest 
krótkie i chce nakłonić nas do nawrócenia. 

Czy przepowiedziała ludobójstwo 
w Rwandzie? 

Nathalie: Nie powiedziała wprost o lu-
dobójstwie, ale w wielu przesłaniach ostrze-
gała: „Jeśli ludzie się nie nawrócą i nie prze-
baczą sobie nawzajem, jeśli się nie pojedna-
ją, wtedy rzeki staną się czerwone od krwi”.

Ks. Zbigniew: Nigdzie indziej Mary-
ja nie mówiła tak wiele jak tu, w Kibeho. 

Może dlatego nazwała siebie „Matką Sło-
wa”. raz objawienie trwało cały dzień, aż 
do godziny 22.00. zasadniczo większość 
przesłań zawierała tę jedną ważną treść: 
„Nawróćcie się, w  przeciwnym razie sami 
będziecie dla siebie zagrożeniem”. I myślę, 
że to przesłanie nie straciło swojej aktual-
ności wraz z  tragicznymi wydarzeniami 
roku 1994. Gdy myślę o europie i o  tym, 
jak traktuje się tam życie – aborcja, euta-
nazja i podobne rzeczy – lub jak żartuje się 
z Kościoła i wiary, to mam te same obawy.

W  tym miejscu dokonała się masakra 
przynajmniej 25 tysięcy ludzi. Jakie są dziś 
echa tego wydarzenia?

Ks. Zbigniew: Niestety dziś mało kto 
mówi o ludobójstwie. Wprawdzie rząd po-
dejmuje wiele prób przepracowania tam-
tych wydarzeń, jednak czeka nas jeszcze 
długa droga do pojednania. Przed 1994 r. 
w Kibeho żyło 65.000 katolików. Obecnie 
nieco ponad 10.000. tutaj dokonały się 
rzeczy straszliwe, podobnie jak w  całym 
kraju. Dlatego musi dokonać się najpierw 
przebaczenie. Ludzie muszą sobie nawza-
jem darować winy. I  takim miejscem jest 
Kibeho: szkołą przebaczenia, miejscem, 
w  którym istotnie zapomina się, kto jest 
tutsi, a kto hutu.

Nathalie: Maryja przekazała nam prze-
słanie dla całej ludzkości: „Świat wkroczył 
na drogę prowadzącą ku unicestwieniu”. 
Maryja pragnęła, abyśmy wybrali drogę 
zbawienia. a jest nią Jezus chrystus. 

za: „alle welt”, 11/12/ 2011 r.
Tłumaczyła: U. Siniarska

 Około 40 tys. pielgrzymów z całego regionu Wielkich Jezior, a także z Europy i USA 
28 listopada 2011 r. wzięło udział w Eucharystii upamiętniającej 30-lecie objawień ma-
ryjnych w  rwandyjskiej wiosce Kibeho. Objawienia te jako jedyne w  Afryce, zostały 
uznane oficjalnie przez Kościół. Oto fragment rozmowy, która odbyła się z okazji uro-
czystości rocznicowych.

Nathalie Mukamazimpaka 
Jest jedną z trzech wizjonerek, którym od 1981 do 1983 r. ukazy-

wała się Matka Boża w Kibeho, przekazując przesłania dla świata. 
Mimo takiego „wyróżnienia” wioska nie została oszczędzona i  stała 
się świadkiem masowych zbrodni w czasie ludobójstwa w 1994 r. Zgi-
nęło w niej ponad 25 tysięcy osób. Natalie, nie licząc dramatycznych 
wydarzeń bratobójczej rzezi, nie opuściła Kibeho. Obecnie troszczy się 
o pielgrzymów i o nowe sanktuarium. 

Ks. Zbigniew Pawłowski SAC 
Jest rektorem sanktuarium w  Kibeho. 25 marca 2003 r. sank-

tuarium zostało powierzone polskim Księżom Pallotynom, którzy 
troszczą się o to, aby cel licznych pielgrzymek stał się miejscem prze-
baczenia, nawrócenia i  pokoju. Poza pracą duszpasterską ks. Zbi-
gniew zajmuje się także rozbudową zaplecza pielgrzymkowego. Jego 
pragnieniem jest, aby 600.000 pielgrzymów, którzy co roku odwie- 
dzają sanktuarium, znalazło godne miejsce spotkania z Chrystusem 
i z drugim człowiekiem.
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Polskie obchody 
30. rocznicy 

objawień 

maryjnych 

w Kibeho

W dniach 26-27 listopada 2011 r. 
w  Gietrzwałdzie odbyły się obchody 
30. rocznicy objawień maryjnych na 
ziemi afrykańskiej. Jubileusz upłynął podczas wietrznej i deszczowej pogody, ale w gorą-
cej atmosferze modlitewnej. Pallotyński Sekretariat Misyjny Prowincji chrystusa Króla 
reprezentowali ks. roman rusinek Sac i br. zdzisław Olejko Sac, misjonarz z rwan-
dy. z ramienia głównego organizatora obchodów rocznicowych, Fundacji Samarytanie, 
obecny był przewodniczący fundacji Pan adam Sobiech wraz z liczna grupą pielgrzy-
mów z trójmiasta.

Polskie obchody 30. rocznicy objawień maryjnych w Kibeho były szczególną okazją 
do przypomnienia orędzia Matki Bożej skierowanego z  ziemi afrykańskiej do całego 
świata. Figura Matki Bożej Słowa została uroczyście wniesiona i przywitana w sanktu-
arium w Gietrzwałdzie. Pielgrzymi mieli okazję zapoznać się z przesłaniem, wysłuchując 
konferencji, homilii i  biorąc udział w  spotkaniach modlitewnych. Głębokich przeżyć 
duchowych dostarczyło również świadectwo br. zdzisława Olejko Sac, na temat roli 
Matki Bożej Słowa w jego posłudze misyjnej i życiu osobistym.

W niedzielę centralnym punktem obchodów rocznicowych była uroczysta Msza św., 
podczas której odczytano „Przesłanie z Kibeho do Gietrzwałdu”, nadesłane przez rekto-
ra sanktuarium w Kibeho, ks. zbigniewa Pawłowskiego Sac.

Podczas Mszy św. nastąpił moment przekazania bursztynowej róży Matce Bożej 
z  Gietrzwałdu oraz bursztynowego różańca Matce Słowa z  Kibeho. Był to dar serca 
pielgrzymów z trójmiasta. 

W imieniu Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego serdecznie dziękuję Ojcom Ka-
nonikom regularnym za udostępnienie sanktuarium oraz za stworzenie braterskiej 
i rodzinnej atmosfery. Słowa podziękowania i wdzięczności kieruję do przedstawiciela 
Fundacji Samarytanie z Gdyni, Pana adama Sobiecha za zorganizowanie uroczystości 
jubileuszowych oraz wszystkim pielgrzymom z trójmiasta za dar serca dla Matki Bożej 
z Gietrzwałdu i Matki Słowa z Kibeho.

Ks. Roman Rusinek SAC

Czy wyjadę 
stąd lepsza?

28 listopada 
wpisuje się do 
mojego kalenda-
rza jako kolejna 
bardzo ważna 
data. Dzieje się 
tak dzięki poby-
towi w  Kibeho. 
ech, gdyby było 
możliwe świę-
towanie uroczy-

stości co roku tu, na miejscu... ale kto wie, 
skoro jestem w rwandzie, to już wierzę, że 
marzenia się spełniają, więc może i to się zre-
alizuje? W 2011 r. owa data była szczególna, 
bo to 30. rocznica Objawień Matki Bożej. 
Już tyle lat minęło od chwili, gdy Maryja na-
woływała do modlitwy, nawrócenia i lepsze-
go życia. czy coś przez 30 lat się zmieniło? 
czy ludzie stali się lepsi? Jaki jest świat, który 
budują? te i  inne pytania towarzyszyły mi 
w pielgrzymowaniu. Było jeszcze jedno: czy 
ja sama, dzięki obecności tutaj, wyjadę stąd 
inna, lepsza? 

Obchody uroczystości zaczęły się już 
poprzedniego dnia, a  dla wielu pielgrzy-
mów nawet kilka dni wcześniej. Większość 
z nich przybyła pieszo z odległych zakątków 
rwandy. Byli też pielgrzymi z  Burundi, 
Ugandy, Kenii czy Stanów zjednoczonych 
i Słowacji, no i oczywiście – również z Pol-
ski. Białych można w tłumie odnaleźć dosyć 
łatwo. Oczywiście odczułam, że cały czas 
wpatrzone są we mnie oczy afrykańczyków, 
którzy jakby zastanawiali się, czy Pan Bóg 
przypadkiem nie zapomniał nałożyć jeszcze 
koloru na tę bladą skórę? Pielgrzymi byli 
w tym roku wyjątkowo utrudzeni ze wzglę-
du na pogodę, bo pora deszczowa okazała się 
wyjątkowo wilgotna. Godziny poprzedzają-
ce uroczystość obfitowały w  burze i  ulewy. 
Kiedy na tak niewielkim terenie, jaki przy-
należy do sanktuarium, jest obecnych oko-
ło 40 tysięcy ludzi, przed deszczem nie ma 
gdzie się schronić. ale co przedziwne, rektor 
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Pragnę opisać perypetie dziewczynki 
o  nazwisku Lorenne Dawa, ale najpierw, 
aby czytelnicy mogli zrozumieć jej sytuację, 
przedstawię miejsce naszego pobytu. Miesz-
kamy w  regionie położonym na południo-
wym zachodzie Wybrzeża Kości Słoniowej, 
nad Oceanem Atlantyckim. Katolików jest 
tu znikoma ilość, w zasadzie członkowie ple-
mienia Krumen kierują się tradycją pogań-
ską. Niektóre ich zachowania śmieszą, ale 
inne napawają strachem, szczególnie kiedy 
osoby poddające się starym prawom spotyka 
krzywda. Świat duchów, czarów jest bardzo 
żywy, a  trucizny używa się często. Widać 
też wrogie nastawienie do innych plemion. 
Dla przykładu, ostatnio w  jednej rodzinie 
doszło do dużego nieporozumienia i  zmu-
szono matkę, która jest z innego plemienia, 
aby wraz z  małymi dziećmi opuściła nasz 
region. Ludzie są zawzięci i lepiej żyć z nimi 
w zgodzie. Kilkadziesiąt lat temu zabito tutaj 
misjonarza.

Historia Lorenne

Lorenne ma obecnie 12 lat, jest bardzo 
inteligentna, mówi po francusku, chociaż nie 
umie czytać i pisać. Mieszkała 5 km od parafii 
w wiosce hannie, ze swoją matką, ojciec opu-
ścił rodzinę dawno temu.

Jej tragedia zaczęła się przed sześcioma 
laty. Jedna z  czarownic wybrała ją sobie na 
swoją następczynię, zaprosiła do siebie, poczę-
stowała kilka razy jedzeniem. W tym jedzeniu 
miała jej przekazać swoją moc czarodziejską. 
Po kilku latach dziewczynka złamała nogę, 
ale „pomogła” jej w  tym trochę czarownica. 
Było to złamanie otwarte, doszło do zakażenia 
i do tej pory rana nie jest zagojona, co według 
miejscowych wierzeń oznacza, że chora osoba 
posiada nadzwyczajne siły. Dziewczynka żyła 
przez pewien czas w wiosce lub u dalszej ro-
dziny. Do pewnego czasu była tolerowana, ale 
kiedy trzy miesiące temu zmarła ze starości jej 
babcia, wszyscy orzekli, że to Lorenne ją za-
biła swoimi czarami, bo tutaj każdej śmierci 
ktoś musi być winny. tak długo jej to wma-
wiano, aż w  końcu ze strachu przed biciem 

sanktuarium ks. zbigniew Pawłowski Sac 
opowiadał, że sami pielgrzymi przyjmowali 
opady jako deszcz łask z nieba. takie pojmo-
wanie trudu cechuje osoby przybywające tu 
z wiarą, widzące głęboki sens napotykanych 
przeciwności. 

Bardzo urzekającym momentem wigilij-
nego czuwania, poprzedzającego uroczystość, 
była procesja z figurą Matki Bożej. Niesiono 
ją na ramionach, w zupełnych ciemnościach, 
rozświetlonych później przez płomyki świec. 
I  co ciekawe, to była jedna z  nielicznych 
chwil, kiedy nie padało. Jakby Matka Boża na 
chwilę przykryła Kibeho swoim płaszczem, 
chcąc być może dać możliwość zaczerpnięcia 
łask także z  innego źródła. Po procesji na-
stąpiło czuwanie modlitewne z rozważaniem 
różańca, zwieńczone fantastycznym koncer-
tem Mihigo Kizito.

Drugim bezdeszczowym momentem 
okazała się uroczysta Msza święta w  dniu 
uroczystości. Moją uwagę już na początku 
zwróciły starannie przygotowane sektory. 
Mszę św. odprawiało około 80 kapłanów 
pod przewodnictwem dwóch tutejszych bi-
skupów. Był też gość wyjątkowy – Daniel 
ange. Liturgia przygotowana była na wyso-
kim poziomie. Dzieci, które zbierały kolek-
tę, nosiły parasole w czasie Komunii św., co 
ułatwiało pielgrzymom dotarcie do kapłanów 
– wszystkie przygotowane, w  spokoju, ale 
i  z  radością wypełniały swoją posługę. Na-
prawdę byłam pod wrażeniem. Oczywiście 
nie mogę nie wspomnieć o  chórze – czym 
byłaby afrykańska liturgia bez śpiewu, bez 
pięknych gestów wielbiących Boga? Piękni 
byli też sami wierni, pielgrzymi o radosnych 
twarzach i – co tak bardzo przyciąga uwagę – 
w afrykańskich, bardzo kolorowych strojach. 
Szczególnie można je było dostrzec podczas 
procesji z  darami. Niesiono, jak na afrykę 
przystało, przedmioty praktyczne, takie jak: 
narzędzia do sprzątania a przede wszystkim 
warzywa i owoce.

Jest jeszcze jeden, jak zauważyłam będąc 
tutaj, bardzo ważny moment afrykańskiej 
liturgii. to pokropienie wodą święconą. 
Szczerze powiem, że o mało mi oczy z orbit 
nie wyszły, gdy w sześciu wiadrach zobaczy-
łam ją już na początku Mszy św. Pod koniec 
nabożeństwa spadła na nasze głowy jako ko-
lejny deszcz łask… 

cztery godziny trwało świętowanie pięk-
nego, można rzec, Jubileuszu Matki Bożej. 
Pomimo że „Pan Jezus zasadniczo mówił 
w języku kinyarwanda” (bo czytania i homilia 
były tłumaczone na język angielski i francu-
ski), czas spotkania z Nim i Jego Matką mi-
nął niezwykle szybko. rwandyjska liturgia 
ma w sobie coś bardzo urzekającego. Gesty, 
spojrzenie oczu, wyraz twarzy cieszą osoby 
nieznające języka. Jest dla mnie wielką łaską 
możliwość bycia tutaj, wspólne świętowanie i – 
mam nadzieję – przemienianie swojego serca. 

Agata Kochanowska 

powiedziała, że to ona zrobiła, „jedząc duszę” 
babci. Oczywiście została wygnana z  wioski 
i błąkała się po naszej miejscowości Grand Be-
reby. często można ją było spotkać na rynku: 
zamiatała, pomagała coś przenieść w  zamian 
za jedzenie, ale zazwyczaj głodowała. Spała na 
wolnym powietrzu.

Będąc na rynku, zauważyłem, że jakaś 
dziewczynka za mną chodzi, więc zacząłem 
z  nią rozmowę. Ku mojemu zdziwieniu od-
powiedziała po francusku, ale zauważyłem, 
że bardzo się bała, ponieważ jestem biały. 
W afryce w wielu krajach panuje przekonanie, 
że biali jedzą dzieci. 

Bardziej ośmieliła się, gdy podszedł do 
mnie jeden z  chrześcijan, odpowiedzialny za 
Caritas, ale ponieważ zebrała się już grupka 
gapiów, zaproponowałem, że pojedziemy do 
parafii. Musiałem jednak jeszcze zapewnić 
dziewczynkę, że nikt jej nie uderzy i dopiero 
wtedy wsiadła do samochodu.

Po nakarmieniu i  lekkim obmyciu za-
częliśmy rozmowę. Najpierw ukrywała swoją 
niezagojoną ranę. ale ponieważ czuć było 
odór, powoli, powiedziała prawdę. ranę mia-
ła zawiniętą brudną szmatką. Poprosiłem, aby 
pokazała chorą nogę. Po tylu latach pobytu 
w afryce widziałem wiele rzeczy, ale jednak ta 
rana zrobiła na mnie duże wrażenie: zakażenie, 
gnijące ciało, wystająca kość, noga po złamaniu 

Nasza mała 
czarownica
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źle zrośnięta. Pojechaliśmy zaraz do ośrodka 
zdrowia, gdzie pielęgniarz potwierdził, że było 
to złamanie otwarte, kość źle się zrosła i rana 
jest bardzo zakażona. 

Dziewczynka sama jest jeszcze trochę 
przekonana, że ma czarodziejskie moce; po 
prostu wmówiono jej to z powodu niegojącej 
się rany. Leczyć się nie chce, bo uważa, że tak 
już będzie do końca życia.

Postanowiliśmy, że trzeba coś zrobić. 
Jeden z  chrześcijan wpadł na pomysł, aby ją 
zachęcić jedzeniem, a ponieważ często głodo-
wała, więc to poskutkowało. Powiedzieliśmy 
jej, że jak będzie się leczyć, to każdego dnia 
dostanie posiłki. No i  udało się. Przychodzi 
rano na śniadanie, później idzie do ośrodka 
zdrowia, a następnie wraca na naukę czytania 
i pisania. Obecnie myślimy nad tym, co zrobić, 
aby dziewczynka po wyleczeniu wróciła do ro-
dzinnego domu. często mówi o swojej matce 
i  chce z nią mieszkać. Na ten temat rozma-
wialiśmy z wodzem wioski, który obiecał, że 
zwoła swoją radę i nas powiadomi. ale sprawa 
wygląda marnie, ponieważ on sam jest przeko-
nany, że dziewczynka jest czarownicą i taka się 
już urodziła. 

zastanawiamy się, jak wytłumaczyć dziew- 
czynce, że rana powstała po złamaniu i  nie 
jest wynikiem jakiś tam czarów. Leczenie za-
powiada się długie. Najpierw musi zagoić się 
rana, a  później w  szpitalu nastąpi złamanie 
nogi i złożenie jej na nowo. Po wyzdrowieniu 
łatwiej będzie dziecku uwierzyć w prawdę na-
szych słów. teraz przychodzi do parafii, aby 
otrzymać jedzenie i  powoli przyzwyczaja się 
do nas. Niestety, wielu ludzi trzyma się od niej 
z daleka, bo krąży przekonanie, że za udziele-
nie pomocy osobie wypędzonej z wioski moż-
na zostać przeklętym. trudno zwalczyć taki 
przesąd, ale Lorenne ostatnio powiedziała mi 
w tajemnicy, że ma już koleżankę, która na ryn-
ku sprzedaje ryby i jest dla niej bardzo dobra.

Mamy nadzieję, że jej historia zakończy 
się dobrze i dziewczynka wróci do normalnego 
życia. 

Ks. Antoni Myjak SAC

Dnia 9 stycznia 2012 roku mija 150. 
rocznica narodzin dla nieba Sługi Bo-
żej Pauliny Marii Jaricot (1799-1862), 
założycielki Papieskiego Dzieła Roz-
krzewiania Wiary i  Żywego Różańca. 
Papieskie Dzieła Misyjne w  Polsce, 
podobnie jak i  te na całym świecie, 
pragną przeżyć Rok 2012 jako czas 
lepszego poznania życia i  działalności 
Pauliny. Kościół w  Polsce chce pomóc 
nam w zbliżeniu się do tej wielkiej córki 
francuskiej ziemi, która – podobnie jak 
św. Teresa od Dzieciątka Jezus – nigdy 
na misje nie wyjechała, ale wspierała je 
bardzo intensywnie i  twórczo: ducho-
wo oraz materialnie. Dzięki swojemu 
bratu, przygotowującemu się do pracy 
misyjnej w  Chinach, Paulina poznała 
dramatyczną sytuację krajów misyjnych 
i  zrozumiała konieczność działalności 
wśród nich. Aby to zadanie wypełnić, 
założyła Dzieło Rozkrzewiania Wiary 
i zainicjowała Żywy Różaniec.

Ogłoszenie przez Papieskie Dzieła 
Misyjne roku 2012 czasem szczególnego 
zainteresowania osobą Pauliny Jaricot, to 
wymowny znak działania Bożej Opatrz-
ności w  rodzinie Pallotyńskiej, która 
22 stycznia 2012 r. rozpoczęła jubileusz 
50-lecia kanonizacji św. Wincentego 
Pallottiego. W przeddzień 150. rocznicy 
śmierci Pauliny Jaricot warto więc wspo-
mnieć o  tych dwóch wybitnych osobi-
stościach XIX w., którymi Bóg posłużył 
się jak „zapałką, by rozpalić wielki ogień” 
wiary i miłości na świecie.

 
Urodzona w Lyonie, 22 lipca 1799 r.,  

Paulina była współczesna Pallottiemu. 
Wspomniane Dzieło rozkrzewiania 
Wiary zainicjowała w roku 1822, a Żywy 
różaniec cztery lata później. Inicjatywy 
te okazały się bardzo znamienne i  nad-
zwyczaj płodne dla całego Kościoła. 
znamienne, ponieważ Dzieło to było 
inicjatywą osób świeckich, należących do 
różnych zawodów i  środowisk. Płodne, 
ponieważ rozwój Dzieła rozkrzewiania 
Wiary w różnych krajach był tak szybki, 
iż w  1922 r. Stolica apostolska została 
niejako zmuszona nadać mu status Dzie-
ła Papieskiego i ustanowić jego światową 
siedzibę w rzymie. Warto też zaznaczyć, 
że – podobnie jak Pallotti – Paulina anga-
żowała się w problemy świata robotnicze-
go, co jednak przysporzyło jej wiele cier-
pień i upokorzeń. W biedzie i całkowitym  

Zapałki w ręku Boga
ROK Z PAULINĄ JARICOT 

8 stycznia 2012 – 8 stycznia 2013

opuszczeniu zmarła 9 stycznia 1862 r.  
ze słowami: „Maryjo! Matko moja! cała 
jestem twoja!”. 

9 stycznia rodzina Pallotyńska 
dziękuje Bogu za łaskę „oświecenia za-
łożycielskiego”. Faktycznie, 9 stycznia 
1835 r., po mszy świętej sprawowanej 
u karmelitanek w klasztorze Regina Co-
eli w  rzymie, Pallottiemu zostały jakby 
podyktowane słowa, które tradycja pal-
lotyńska uważa za pierwsze natchnienie 
założycielskie: „Boże mój, Miłosierdzie 
moje, ty w  szczególny sposób w  nie-
skończonym miłosierdziu swoim zezwa-
lasz mi wprowadzić w  życie, zakładać, 
rozpowszechniać, doskonalić, utrwalać, 
przynajmniej najgorętszym pragnie-
niem: Pobożną Instytucję apostolstwa 
Powszechnego (una pia istituzione di un 
apostolato universale), mającą na celu roz-
szerzanie wiary i religii Jezusa chrystusa 
wśród wszystkich pogan i  akatolików; 
drugie apostolstwo (altro apostolato), 
mające na celu ożywianie, utrzymywa-
nie i pomnażanie wiary wśród katolików; 
Instytucję powszechnego miłosierdzia 
(istituzione di caritŕ universale), mającą na 
celu wykonywanie wszelkich dzieł miło-
sierdzia tak co do duszy, jak i co do ciała, 
ażeby świat poznał ciebie, na ile to jest 
możliwe, ponieważ ty jesteś nieskończo-
ną Miłością” (WP I, 35). 

Według tradycji pallotyńskiej, Win-
centy Pallotti miał spotkać po raz pierw-
szy Paulinę Jaricot w 1835 r., w klaszto-
rze Trinitŕ dei Monti przy Placu hiszpań-
skim. Paulina gościła w rzymie za życia 
Pallottiego dwa razy: w 1835 i 1839 r. Jak 
do tego spotkania miałoby dojść? Otóż, 
w  1835 r. Paulina ciężko zachorowała 
i za radą Jana Marii Vianneya, świętego 
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proboszcza z  ars, udała się do Włoch, 
a konkretniej do Mugnano w pobliżu Ne-
apolu, by prosić świętą Filomenę o łaskę 
zdrowia. Do sanktuarium św. Filomeny 
w Mugnano przybyła w sobotę 8 sierpnia 
1835 r. Była w takim stanie, że nie mogła 
poruszać się samodzielnie. 10 sierpnia, 
uczestnicząc we Mszy św., nagle poczuła, 
że dokonało się w  niej coś nadzwyczaj-
nego. Od tego momentu, zaczęła poru-
szać się w pełni samodzielnie. W drodze 
do Mugnano, Paulina zatrzymywała się 
w rzymie. to właśnie wtedy miała spo-
tkać Wincentego Pallottiego, który od 
razu rozpoznał w  Fundacji tej młodej 
Francuzki coś ze swego apostolato univer-
sale. Dlatego też rok później, za pozwole-
niem kard. Odescalchi, Pallotti zaczął za-
pisywać do Dzieła Liońskiego członków 
zjednoczenia apostolstwa Katolickiego.

Wzajemne przenikanie się obu Dzieł 
na początku nie przeszkadzało nikomu, 
ale w 1837 r. papież Grzegorz XVI na-
kazał powołanie centralnej rady Dzieła 
Liońskiego w rzymie, tak jak istniały już 
takowe w  Lyonie i  w  Paryżu. Poprosił 
księdza Pallottiego, by zajął się organi-
zacją tejże rady. Pallotti oddał wtedy 
do dyspozycji Dzieła czterech członków 
zjednoczenia apostolstwa Katolickiego: 
kardynała Giacomo Luigi Brignole, któ-
ry został jego prezesem, ojca Luigi togni 
(kamilianina), księcia Pompeo Gabriel-
li i  pana Giacomo Perelli (Por. OOcc 
V,181-182). Na początku wszystko ukła-
dało się bardzo dobrze. ale dość szybko 
pojawiła się opozycja „bez imienia i bez 
twarzy”. Insynuowano, że zjednoczenie 
Pallottiego jest przeszkodą w  rozwoju 
Dzieła Liońskiego, gdyż jest jego niepo-
trzebnym duplikatem. W gruncie rzeczy, 
to nie o  duplikat chodziło, ale o  nazwę 
Dzieła Pallottiego: Zjednoczenie Apostol-
stwa Katolickiego. Przeszkadzała ona nie-
którym rzymskim hierarchom. zaklinali 
się więc, że ją usuną z  „horyzontu Ko-
ścioła”. 30 lipca 1838 r. zdarzyło się coś, 
co głęboko dotknęło samego Pallottiego 
i poruszyło całe jego Dzieło. Otóż, w cza-
sie zebrania odbywającego się w  zakry-
stii kościoła San Crisogono na zatybrzu,  
abp Ignacy cadolini, Sekretarz Kongre-
gacji rozkrzewiania Wiary, przekazał  
ks. Pallottiemu kopię listu zaadresowa-
nego do kardynała Odescalchi, w którym 
między innymi czytamy: „Biorąc pod 
uwagę istniejące już w  rzymie Dzieło 
rozkrzewiania Wiary, nowe Stowa-
rzyszenie o  nazwie Apostolstwo Katolic-
kie okazuje się całkowicie nieużyteczne 
i  zbyteczne. W  związku z  powyższym, 
wierni przynależący do tak zwanego 
Apostolstwa winni ów związek opuścić 
i przyłączyć się do Dzieła rozkrzewiania 
Wiary”. Pan Bóg, na szczęście, potrafi 

pisać prosto po krzywych liniach i tylko 
dzięki Niemu oba Dzieła przetrwały do 
dni naszych. Więcej, rok 2012 łączy je 
wspomnianymi wyżej jubileuszami.

Ks. Franciszek amoroso twierdzi, że 
trzy rzeczy św. Wincenty Pallotti cenił 
szczególnie u Pauliny Jaricot. Najpierw, 
apostolski zapał tej młodej i  pięknej 
świeckiej kobiety; następnie, jej współ-
pracę ze wszystkimi środowiskami w or-
ganizacji pomocy na rzecz misji; wresz-
cie, uniwersalność jej ducha, która spra-
wiała, że dzieliła się dobrami duchowymi 
i materialnymi z misjami na całym świe-
cie. „Jesteśmy katolikami – powtarzano 
wtedy w środowisku Dzieła Liońskiego. 
W  konsekwencji nie powinniśmy pomagać 
takiej czy innej misji, ale wszystkim misjom 
rozproszonym po całej ziemi: UBIQUE 
PER ORBEM”. Faktycznie, uniwersalny 
wymiar misyjnego zaangażowania Pau-
liny wywarł ogromne wrażenie na św. 
Wincentym Pallottim. Nic więc dziw-
nego, że zaangażował się on, i  to całym 
sercem, w  rozpowszechnianie Liońskie-
go Dzieła rozkrzewiania Wiary. Jest 
historycznie dowiedzione, że to Pallot-
ti jako pierwszy zapoznał rzym z  tym 
Dziełem, promując je nad tybrem już 
od roku 1836. Niech ten „rok z Pauliną 
Jaricot” będzie więc i dla nas okazją zbli-
żenia się do Sługi Bożej, która podobnie 
jak św. Wincenty Pallotti pragnęła oży-
wiać wiarę i  rozpalać miłość na całym 
świecie wszelkimi stosownymi i koniecz-
nymi środkami. „Jestem pierwszą za-
pałką – wyznała któregoś dnia Paulina, 
którą Bóg się posłużył,  
by rozpalić wielki 
ogień”.

W  przeddzień 150. rocznicy naro-
dzin dla nieba Pauliny Jaricot, 8 stycz-
nia 2012 r., w  Bazylice Katedralnej  
św. Michała archanioła i  św. Floriana 
Męczennika w  Warszawie, odbyła się 
uroczysta Msza Święta. Przewodniczył jej 
nasz współbrat, abp henryk hoser Sac, 
w latach 2005-2008 przewodniczący Pa-
pieskich Dzieł Misyjnych, których Dzie-
ło rozkrzewiania Wiary jest integralną 
częścią. W  homilii powiedział miedzy 
innymi, że wiara wynika ze zdumiewają-
cego i zaskakującego spotkania z Bogiem 
i polega na całkowitym zawierzeniu nie 
tylko Jego słowom, ale przede wszyst-
kim Jemu samemu. „Jesteśmy odpowie-
dzialni za rozwój naszej wiary i  wiary 
innych – podkreślił abp hoser. Ponie-
waż tej odpowiedzialności nie chcemy 
podejmować, w krajach chrześcijańskich 
mamy daleko posunięty kryzys wiary, 
która powoli wręcz zanika”. zachęcając 
do budowania wiary na solidnej podsta-
wie, biskup warszawsko-praski wskazał 
na osobę Pauliny Jaricot, która w wieku  
17 lat zainicjowała Dzieło rozkrzewie-
nia Wiary. „Od samego początku Paulina 
chciała, aby Dzieło to było powszechne, 
tak jak Kościół jest powszechny – prze-
konywał nasz współbrat, dlatego zapro-
siła do niego osoby świeckie wykonujące 
różne zawody. Pierwsze „założycielskie 
spotkanie” Dzieła nie miało miejsca ani 
w kościele, ani w kaplicy, ale w zajeździe 
– zwrócił uwagę abp hoser, przypomi-
nając, że ożywienie wiary i odnowa Ko-
ścioła są niemożliwe bez entuzjastyczne-
go zaangażowania ludzi świeckich. 

 Ks. Stanisław 
Stawicki 

SAC

Mimo zmieniających się 
czasów dziedzictwo duchowe 
jakie pozostawiła nam Paulina 
Jaricot jest wciąż żywe. 

Naszą modlitwą i ofiarą mo-
żemy wspomóc misje i dzieło 
nowej ewangelizacji. 

Odnówmy więc swój zapał 
apostolski, odmawiając regu-
larnie różaniec w intencjach 
misyjnych Kościoła.
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Każdemu z  nas potrzeba, niezależ-
nie od wieku i pracy, jaką wykonujemy, 
miejsca zamieszkania itp., odpoczynku, 
ciszy i  refleksji; bo cierpimy niekiedy 
na szczególne zachwianie równowagi.  
Ks. Mieczysław Maliński słusznie za-
uważa: „zawirowało nam (...) w  gło-
wie od wynalazków, odkryć, osiągnięć, 
perspektyw”. tak bardzo nam wiruje 
w  głowie od planów, ambicji, pragnień, 
że czasem już nie wiemy, czego napraw-
dę chcemy, co jest dla nas najważniejsze, 
co wybrać? Kręcimy się, szukając punk-
tu oparcia. Jeśli jednak tylko zechcemy, 
możemy odnaleźć najsolidniejszy punkt 
oparcia – w Bogu. ale jak? 

ten sposób wskazuje nam Maryja. 
Wpatrzmy się więc w  Maryję, kontem-
plujmy Jej życie, przecież Ona jest „Mat-
ką i  wzorem wszystkich wezwanych do 
miłości, wszystkich, którzy osiągną zba-
wienie” (br. J. Dubois OP). 

Jej spojrzenie towarzyszy nam nie-
ustannie, gdyż jest naszą najlepszą Mat-
ką. Matczyny wzrok jest wierny, zawsze 
łagodny, rozświetla ścieżki naszego życia 
i  prowadzi najprostszą drogą do Syna, 
Mesjasza. Jezus przynosi ludzkości do-
brą nowinę o  miłosiernej miłości Ojca, 
który tak „umiłował świat, że Syna swe-
go Jednorodzonego dał, aby każdy, kto 
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał ży-
cie wieczne”. Bóg poprzez osobę Jezusa 
ofiarowuje nam na nowo utraconą w raju 
możliwość bycia blisko Niego. a Maryja 
wyśpiewuje hymn dziękczynienia za to, 
że Bóg okazał się wobec wszystkich ludzi 
Bogiem pełnym miłości i  miłosierdzia. 
Miłość i  miłosierdzie są dane ludzkości 
poprzez Nią, Nową ewę, która odrzuca 
szatańską pokusę nieufności wobec Boga 
i  całym sercem oddaje się Mu jako słu-
żebnica. Kobieca natura w Matce Bożej 
staje się ikoną objawiającą istotną cechę 
Boga – Jego miłosierdzie (B. Kucharski 
OcD, Kobiety Bożego Miłosierdzia). 

Nigdzie indziej bliskość Boga nie 
może być większa jak w  Maryi. Pewien 
kartuz pisze, że „Maryja nie niszczy sa-
motności z  Bogiem; Ona ją zapewnia”. 
I  daleka jest od tego, by rzucić cień na 
Boga; idąc do Niego przez Maryję, obie-
ramy drogę, którą chrystus obrał, idąc do 

Wpatrzeni w Maryję

nas i prowadząc nas do Ojca. Maryja jest 
też dla nas wzorem „doskonałości” życia 
duchowego, adoracji, wiary, nadziei i mi-
łości (M.t. huguet, Miriam a Izrael).

W  tym roku, który w  Kościele jest 
rokiem Wiary, szczególnie uczmy się 
od Maryi, zaufania i głębokiej wiary, tak 
potrzebnej, by się nie zagubić w mrokach 
i  zamęcie współczesnego świata. Przyj-
rzyjmy się też refleksji Michela Quoista 
zawartej w książce „Modlitwa i czyn” 
dotyczącej zachwytu Boga nad Mary-
ją: „Mój najpiękniejszy pomysł to moja 
Matka. (...) – brakowało mi Matki, więc 
uczyniłem ją. (...) Moja Matka nazywa 
się Maryja (...) Jej dusza jest przeczysta 
i pełna łaski. Jej ciało jest dziewicze i cała 
jest tak świetlana, że gdy byłem na ziemi, 
nigdy nie mogłem się Jej dość napatrzeć, 
dość nasłuchać, nigdy dość napodziwiać. 
Moja Matka jest tak piękna”. 

Mamy więc w niebie Matkę, która nie 
spuszcza nas z oczu. Mamy Matkę, która 
kocha nas całym sercem. Kocha każdego 
z nas (por. M. Quoist, Modlitwa i czyn). 

W  obecnych czasach, gdy przyznaje się 
kobiecie – często pozornie – wyjatkową 
wartość, zgubiło nam się gdzieś jedno 
ważne słowo – matka. Uczmy się od Ma-
ryi czułej i  ciepłej miłości oraz bądźmy 
otwarci na przyjęcie nowego życia. Dzi-
siejszy świat cierpi z powodu braku miło-
ści, ciepła i dobroci. Maryja jest więc nam 
szczególnie dzisiaj potrzebna. Ona przy-
pomina zarówno kobiecie, jak i mężczyź-
nie, że naszym powołaniem jest bezinte-
resowna służba. Kochajmy Ją i  módlmy 
się za Jej pośrednictwem. Przywołajmy 
słowa z wiersza romana Brandstaettera:

„Do ciebie krzyczymy,
Matko galilejskiej wody.
Do ciebie modlimy się (...)
Madonno, wstaw się u Boga
I błagaj Go, aby nas przemienił (...)
zlituj się nad nami, Matko nasza, 
Matko nasza, 
Matko nasza”.

 Br. Adam Fułek SAC
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Z WATYKANU: 
Nowi kardynałowie 
W dniach 18-19 lutego 2012 r. podczas 

czwartego konsystorza publicznego obecne-
go pontyfikatu, papież wręczył insygnia god-
ności kardynalskiej – biret, pierścień i bullę 
z nominacją – 22 nowym kardynałom, mia-
nowanym 6 stycznia br. Nowi kardynałowie 
pochodzą ze Stanów zjednoczonych, hong 
Kongu, Włoch, Portugalii, hiszpanii, Brazy-
lii, Indii, Kanady, czech, holandii, rumunii, 
Belgii i Malty. Osiemnastu z nich nie prze-
kroczyło jeszcze 80. roku życia. Do osiągnię-
cia tego wieku, kardynałowie mają prawo 
brać udział w konklawe i wybierać nowego 
papieża. Wśród nowych kardynałów jest 
10 watykańskich współpracowników Ojca 
Świętego oraz 8 biskupów kierujących waż-
nymi diecezjami w świecie i 4 zasłużonych 
duchownych powyżej 80. roku życia. Papież 
polecił nowych purpuratów modlitwom 
wiernych. [red.]

ZE ŚWIATA MISJI
 
DELEGATURA ŚW. TERESY 
OD DZIECIATKA JEZUS 
Kolumbia: Relikwie 
bł. Jana Pawła II 
z  inicjatywy Fundacji „Ofiar niewi-

dzialnych” i na zaproszenie wspólnoty księży 
pallotynów, 9 stycznia 2012 r., przybyły do 
Kolumbii relikwie bł. Jana Pawła II. Powi-
tanie na lotnisku miało charakter oficjalny, 
wzięli w nim udział przedstawiciele Kościoła 
i rządu. 20 stycznia br. relikwie zostały wy-
stawione do kultu publicznego w  katedrze 
w  Bogocie. Następnego dnia zostały prze-
wiezione do pallotyńskiej parafii Maria re-
ina. Ks. Sławomir Oder, postulator procesu 
beatyfikacyjnego Jana Pawła II, wygłosił ka-
techezę o życiu Błogosławionego. Na zakoń-
czenie ogłosił zgromadzonym, że pozosta-
wia w naszej parafii relikwie Jana Pawła II.  
te dwa dni pielgrzymki zgromadziły tysiące 
osób, które przybywały z różnych stron Ko-
lumbii, aby uprosić przez wstawiennictwo 
Błogosławionego pokój dla swojego kraju, 
uwolnienie osób więzionych przez terrory-
stów, uzdrowienie, a  także podziękować za 
uproszone cuda. Po wieczornej eucharystii 
relikwie zostały przekazane do diecezji car-
tago, po kilku dniach wróciły do Watykanu. 
[ks. G. Majewski SAC]

 
Bello: Międzynarodowy Dzień Chorych
Doświadczenie wskazuje, że coraz mniej 

chorych przychodzi do Kościoła, dlatego 
w  tym roku, w  parafii pw. Epifanii w  Bel-
lo, postanowiliśmy wcześniej odwiedzić 
chorych w  domach, aby udzielić katechezy 
o  cierpieniu i  sakramencie  namaszczenia. 
Drugim celem było zachęcenie do wspól-
nej eucharystii w  kościele. aby pokonać 
przeszkody, poprosiliśmy parafian o pomoc 

w transporcie chorych. Wraz z „Duszpaster-
stwem chorych” przygotowaliśmy celebra-
cję eucharystyczną, gdzie chorzy i członko-
wie duszpasterstwa, czytali czytania i  nieśli 
dary w procesji. Na koniec celebracji chorzy 
otrzymali sakrament namaszczenia.

Po Mszy św. zostały rozdane prezenty, 
ale największym zaskoczeniem dla nich był 
występ zespołu „Mariachis”. Duszpasterstwo 
chorych to niełatwe zadanie, trzeba anga-
żować chorych, ich opiekunów, członków 
rodziny oraz parafian. My to robimy już 2 
lata w czasie regularnych spotkań dla rodzin. 
Wdzięczność chorych, ich uśmiech i modli-
twa są dla nas zapłatą. [ks. A. Kraszewski SAC]

 
Wenezuela: Wieści z parafii w Guarenas 
Uroczystość Objawienia Pańskiego, 

6 stycznia 2012 r., w  naszej parafii zosta-
ła uświetniona procesją ulicami miasta. Po 
procesji została odprawiona uroczysta Msza 
św. zakończona inscenizacją przedstawiają-
ca scenę z  ewangelii, przygotowaną przez 
dzieci i  młodzież. W  dniach 16-20 stycz-
nia 2012 r. nasza wspólnota uczestniczyła 
w  diecezjalnych rekolekcjach kapłańskich. 
tegoroczne rekolekcje poprowadził Prze-
wodniczący Konferencji episkopatu Wene-
zueli, abp. Diego Padrón – biblista. tematem 
była realizacja nauczania papieża Bene-
dykta XVI. Obchody roku jubileuszowego 
rozpoczęliśmy 22 stycznia br. uroczystymi 
celebracjami eucharystii. rocznica kanoni-
zacji naszego założyciela zgromadziła dużą 
liczbę wiernych, którzy z wielką gorliwością 
pragną przez cały rok modlitwy włączyć 
się w  obchody jubileuszu pallotyńskiego.  
[ks. R. Płachta SAC]

 
BARBADOS: Pallotti na Karaibach
Uroczystości św. Ojca założyciela roz-

poczęliśmy 27 stycznia 2012 r., a zakończy-
liśmy następnego dnia, wieczorną Mszą św. 
Liturgii przewodniczył miejscowy bp Jason 
Gordon. Świadectwo jednej z uczestniczek, 
osoby przygotowującej się do przyjęcia sa-
kramentu bierzmowania, tabithy Davis 
najlepiej obrazuje przeżycia związane z  ro-
kiem jubileuszowym: Piątkowy wieczór był 
dla kandydatów do bierzmowania pouczający 
i radosny. W trakcie spotkania, podzieleni na 7 
grup udaliśmy się do siedmiu „stacji”. Poza tym 

obejrzeliśmy  kilka filmów o  św. Wincentym 
Pallottim, pallotynach i  pallotynkach. Dowie-
dzieliśmy się wiele o życiu św. Wincentego, które 
w  niewiarygodny sposób zainspirowało wielu 
ludzi, włącznie z nami, kandydatami do bierz-
mowania. Mimo, że Wincenty zmarł w wie-
ku zaledwie 55 lat, wywarł wielki wpływ na 
ludzi w ówczesnym Rzymie i nadal inspiruje 
wielu w  różnych krajach na całym świecie. 
Pallotti oddany był nie tylko pomocy biednym, 
ale był też wielkim wizjonerem. Jego wizja 
powszechnego apostolstwa uczyniła go założy-
cielem Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. 
Na zakończenie nocy z  Pallottim wzięliśmy 
udział w  zabawie polegającej na poszukiwa-
niu skarbów, która pozwoliła nam odkryć se-
kret życia św. Wincentego Pallottiego. Jest to 
przesłanie: Jesteś apostołem… jeżeli modlisz 
się o  zbawienie ludzi… jeżeli dajesz dobry 
przykład… jeżeli potrafisz nawoływać bliź-
nich do czynienia dobra… jeżeli twoja mowa 
przynosi korzyść innym – to jesteś apostołem. 
Po spotkaniu z  Wincentym Pallottim wydaje 
mi się, że wszyscy powinni uczynić sekret jego 
życia swoim własnym…” 

Życzymy nowego odkrycia dziedzict- 
wa, jakie zostawił nam św. Wincenty.  
[ks. A. Nyga SAC] 

 
DELEGATURA ŚW. CYRYLA 
I METODEGO
Revuca: Weekend powołaniowy 
W dniach 27-29 stycznia 2012 r. zorga-

nizowaliśmy weekend powołaniowy w  pa-
rafii revuca, w diecezji rożniawa, w której 
odnotowuje się najmniej powołań ducho-
wych w skali kraju. W wielu parafiach nie ma 
księży, ponieważ w tym regionie zamieszkuje 
liczna mniejszość węgierska, która jest po-
dzielona wyznaniowo, co wpływa na obo-
jętność religijną. Na zaproszenie miejsco-
wego proboszcza przyjechaliśmy do parafii 
jako zespół złożony z dwóch księży, dwóch 
sióstr zakonnych, małżeństwa i osoby stanu 
wolnego. Naszym celem było podkreślenie 
ważności modlitwy i aktualności kierowania 
się wartościami chrześcijańskimi w dokony-
waniu życiowych wyborów. Odbyły się kate-
chezy dla młodzieży i ich rodziców, a także 
przedszkolaków. Para małżeńska z  długim 
stażem podzieliła się swoim doświadcze-
niem patrzenia na życie przez pryzmat wiary. 
Wierzymy, że tego rodzaju akcje powołanio-
we przyniosą owoce. [Ks. P. Klubert SAC]

 
Spiska Nova Ves, Smiżany: 
Uroczystość św. W. Pallottiego 
Do święta patronalnego naszego zało-

życiela, przygotowywaliśmy się już trzy dni 
wcześniej odprawiając nabożeństwa, czyta-
jąc fragmenty jego pism. Podczas Mszy św.  
22 stycznia 2012 r. głoszono kazania, oma-
wiające główne myśli Pallottiego w odniesie-
niu do współczesnego życia oraz zapraszano 
wiernych do wspólnego świętowania i dzięk-
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czynienia za dar jego osoby i orędownictwo. 
Św. Pallottiemu przypisano dar powstania 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w  pa-
rafii. Uroczystość uświetniła swoim wystę-
pem słowacka piosenkarka, hanka Servicka.  
[ks. P. Klubert SAC] 

 
Fulnek: Triduum o św. W. Pallottim
W  czechach, już od ubiegłego roku 

odbywa się duchowe przygotowanie do ju-
bileuszu 1150. rocznicy przybycia na Wielką 
Morawę św. cyryla i  Metodego, „braci so-
łuńskich”, która przypada w 2013 r. Obecny 
rok przeżywamy również jako rok sakra-
mentu bierzmowania. Nasza parafia w Fuln-
ku z ogromną radością włączyła się również 
w świętowanie jubileuszu 50. rocznicy kano-
nizacji naszego założyciela. Bezpośrednim 
przygotowaniem do uroczystości rozpo-
częcia roku jubileuszowego była parafialna 
modlitwa nowenny i litanii do św. W. Pallot-
tiego. 20 stycznia 2012 r., rozpoczęło się tri-
duum ku czci Świętego, które prowadził ks. 
Vladimír Peklanský Sac, obecnie pracujący 
w  Michalovcach na Słowacji. Wygłoszone 
kazania i  konferencje o naszym założycie-
lu przybliżyły słuchaczom jego idee i dzieła. 
W ramach roku sakramentu bierzmowania, 

zaprosiliśmy chętnych z  naszego dekanatu 
na dzień skupienia. W konferencjach księża: 
Vladimír Peklanský Sac i Slavomír Peklan-
ský Sac – przedstawili teologię Wieczerni-
ka oraz Działanie Ducha Świętego w życiu 
chrześcijanina w  nawiązaniu do myśli Pal-
lottiego. triduum zakończyliśmy 22 stycznia 
uroczystą Mszą św. [ks. S. Peklanský SAC]

 
DELEGATURA 
MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
Lwów: Inauguracja roku jubileuszowego 
W  dniach 29-31 stycznia 2012 r. 

w  domu formacyjnym Sac we Lwowie 
obradowała rada Delegatury z  udziałem 
Prowincjała ks. Józefa Lasaka Sac oraz ks. 
Stanisława Kantora Sac, przełożonego de-
legatury na Ukrainie. 

Ważnym elementem spotkania była 
pielgrzymka do Kochawiny i  antoniówki. 
30 stycznia zgromadzeni na spotkaniu księ-
ża, diakoni, alumni   oraz postulanci udali 
się z wizytą do miejsc związanych z począt-
kiem pracy pallotynów na ziemiach polskich, 
znajdujących się obecnie na terenie Ukrainy.

Podczas pobytu we Lwowie odbyło 
się spotkanie ks. Prowincjała z  metropolią 
lwowskim, abpem Mieczysławem Mokrzyc-
kim. Na spotkaniu podjęto wstępne decyzje 
podjęcia pracy przez pallotynów w tworzą-
cej się parafii w Brzuchowicach oraz objęcia 
duchowej opieki nad hospicjum we Lwowie. 
tego samego dnia w kaplicy naszego domu 
formacyjno-seminaryjnego została odpra-
wiona uroczysta Msza św., której przewodni-
czył biskup pomocniczy archidiecezji lwow-
skiej bp Leon Mały. W kazaniu nawiązując 
do osoby św. Wincentego Pallottiego przy-
pomniał o  aktualnej potrzebie apostolstwa. 

We środę, 1 lutego, w  katedrze lwow-
skiej cała seminaryjna wspólnota wraz z ks. 
Prowincjałem wzięła udział w  uroczysto-
ściach jubileuszowych w archidiecezji lwow-
skiej, związanch z  600-leciem przeniesie-
nia stolicy biskupiej z  halicza do Lwowa.  
[ks. P. Worwa SAC]

 
DELEGATURA 
MATKI BOŻEJ POKOJU 
 Abidjan: Spotkanie Krajowej Rady Ko-
ordynacyjnej ZAK w parafii Zbawiciela 
Miłosiernego w Yopougon 
Uroczystość Objawienia Pańskiego 

stała się dla zjednoczenia apostolstwa 
Katolickiego na Wybrzeżu Kości Słonio-
wej okazją do zorganizowania spotkania 
członków Krajowej rady Koordynacyjnej 
zaK z  Grand-Béréby i  yamoussoukro. 
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Więcej bieżących informacji 
misyjnych na naszej stronie 

internetowej: 
www.sekretariat-misyjny.pl

Z A P R A S Z A M Y

celem była wymiana informacji, od czasu 
ostatniej sesji, która z powodu sytuacji po-
litycznej w kraju odbyła się w 2010 r. Ob-
chody święta poprzedzone zostały triduum, 
podczas którego członkowie zaK uczestni-
czyli w adoracji Najświętszego Sakramentu, 
spowiedzi, modlitwach pallotyńskich i wie-
czornej Mszy św. homilię o życiu Wincen-
tego Pallottiego wygłosił ks. adam Pacuła 
Sac. W  sobotę, dzień rozpoczęto modli-
twami pallotyńskimi i  Mszą św. Poranek 
poświęcono nauce na temat: „Niech wszyscy 
będą jedno”, animowanej przez ks. Janvie-
ra Gasore Sac, kapelana Lokalnej rady 
z  yamoussoukro. Popołudnie było czasem 
wymiany doświadczeń, Lokalnych rad 
Koordynacyjnych. W  niedzielę, podczas 
Mszy św. w  parafii w  yopougon i  kaplicy  
św. Michała archanioła w attécoubé, człon-
kowie zaK, dzielili się swoim doświadcze-
niem. Kolejne spotkanie Krajowych rad 
Koordynacyjnych zaK przewidziane jest 
w maju br. w yamoussoukro. 
[Ch. Ovo Boussou] 
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Autobusem do Dzieci

autobus, 
wypełniony po  
brzegi polskimi ro-
dzicami adopcyjnymi, wjeż-
dżał z wolna na teren zabudowań 
szkolnych w  Nemba. Skromne  bu- 
dynki, pokryte dachami z blachy, wyrastały 
z  pagórkowatego, zadrzewionego terenu. 
Pojazd jeszcze się nie zatrzymał, a już grupy 
czekających dzieci, klaszcząc i śpiewając, ru-
szyły tanecznym krokiem w jego kierunku. 
Schodziły  ze wzgórz w rytmie melodyjnych, 
radosnych śpiewów. Każda grupa nuciła co 
innego i w innym rytmie.

Gdy pasażerowie autobusu, tzn. 14 ro-
dziców adopcyjnych oraz 2 księży misjona-
rzy, wreszcie wysiedli, oszołomił ich radosny 
harmider. Przybyli później niż to było plano-
wane, ale dzieci czekały cierpliwie ze swoim 
programem muzyczno-tanecznym. Nemba 
to kolejne miejsce spotkań z podopiecznymi 
objętymi akcją pallotyńskiej opieki adopcji 
Serca, czwarte w trakcie wizyty w rwandzie. 
Powitania wszędzie były serdeczne, ale tutaj 
wyjątkowe, bo w „stereo”!

Dzieło Pallotyńskiej adopcji Serca 
w Polsce rozpoczęło się w 1994 r., po zakoń- 
czeniu konfliktu zbrojnego w  rwandzie.  

wyruszeniem na wojnę, przygotowaną przez 
chłopców przebranych za wojowników.

W  dużej sali posadzono nas za stołem 
na podwyższeniu, po przeciwnej stronie ze-
brały się wszystkie przybyłe dzieci adopcyjne 
z  tego ośrodka misyjnego: było ich kilka-
set, wraz z opiekunami lub rodzicami.  Był 
również z  nimi padre eduardo, misjonarz, 
Kolumbijczyk, który przewodził całej gru-
pie.  Ja i szczęśliwa druga mama – eleonora, 
spotykająca swoją córkę claudine, rozpoczę-
łyśmy   rozmowy przez tłumaczy, bo dzieci 
nie znały ani angielskiego, ani francuskiego, 
tylko miejscowy język kinyarwanda.  Ojciec 
celestina został zamordowany w  1998 r., 
a mama porzuciła go, gdy był mały.  Opie-
kuje się nim babcia, starsza szczupła kobieta, 
którą również miałam okazję poznać. W ro-
dzinie celestina jest jeszcze parę innych 
dzieci i  – prawdę mówiąc – wszyscy żyją 
ze wsparcia, jakie zapewnia im mój udział 
w adopcji Serca. celestyn bardzo  nieśmiało 
przyjął drobne podarki, jakie mu przywio-
złam, upewniając się jeszcze, że na pewno 
są przeznaczone dla niego. Jego duże zain-
teresowanie wzbudziły m.in. małe świeczki 
„tea candles”, których miałam parę i wrzu-
ciłam wraz z pudełkiem zapałek do torebki 
przeznaczonej dla niego. On, z kraju gdzie 
noc trwa zawsze 12 godzin, nie wiedział, 
do czego może użyć tych małych świeczek. 
W  pewnym momencie wybiegł   na chwilę 
i wrócił ze swoim  upominkiem dla mnie… 
pięknym, żywym  kogutem, którego babcia 
złapała na  podwórku i przyniosła, idąc ra-
zem z celestinem 6 km na nasze spotkanie. 
Kogut, o dziwo, zachowywał się bardzo spo-
kojnie, siedział na moich kolanach i dał się 
nawet głaskać po wspaniałych piórach.

Wojna i ok- 
rutny czas po-
wojenny pozostawiły 
w tym kraju wiele sierot. Oso-
by indywidualne, rodziny lub nawet 
instytucje w  Polsce „adoptują”   konkretne 
dziecko, najczęściej sierotę, czyli biorą je 
pod opiekę i  udzielają  mu wsparcia finan-
sowego na pokrycie zarówno opłat edukacji, 
jak i  podstawowego wyżywienia. Poprzez 
wymianę korespondencji, fotografii, rysun-
ków, opowiadań zawiązują się więzi między 
obiema stronami.

różne są motywacje ludzi podejmu-
jących odpowiedzialność rodzica adopcyj-
nego. często są to akcje dziękczynne za 
urodzone szczęśliwie własne dziecko lub 
też decyzje spowodowane chęcią  zrobienia 
czegoś dobrego, niesienia pomocy i miłości 
potrzebującym, często bezradnym.

W  trakcie oczekiwania na 
spotkanie z  moim adopcyj-
nym synem wsłuchiwałam się 
w  muzykę jednego z  zespołów 
tanecznych. Wtem usłyszałam 
głos księdza Stanisława Filipka, 
pallotyna, odpowiedzialnego za 
adopcję w  rwandzie, niestru-
dzonego opiekuna i wspaniałego 
organizatora całej naszej wypra-
wy: „teresa, syn przyszedł!”, a za 
chwilę trzynastoletni celestin 
już się do mnie tulił. Ubrany 
był w  ten sam mundurek, któ-
ry miał na sobie, gdy zrobiono 
mu zdjęcie i przesłano do mnie   
w  zeszłym roku.   Prawdę po-
wiedziawszy, był blisko mnie 
przez całe nasze spotkanie, jego 
rączki wciąż dotykały mojej ręki 
lub ramienia, obejmowały mnie 
w  pół.  Po drodze do dużej sali 
spotkań obejrzeliśmy insceniza-
cję tańca wykonywanego przed 
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zebrane dzieci poprzez kolejne występy 
taneczne, śpiewy i skecze wyrażały swoją ra-
dość z naszego przybycia. Do tańców została 
zaproszona również nasza grupa. zabawie 
tej nie byłoby końca do wieczora, gdyby nie 
wystąpił młody człowiek, który w  języku 
francuskim, w imieniu zgromadzonych dzie-
ci adopcyjnych podziękował nam, rodzicom 
adopcyjnym, tym przybyłym i  tym w  Pol-
sce, za wyrazy miłości, wsparcie finansowe, 
które pozwala nie tylko na pokrycie opłat 
szkolnych, ale również na zakup pożywienia, 
nieraz dla całej rodziny. Prosił o przekazanie 
wyrazów głębokiej wdzięczności wszystkim 
rodzicom adopcyjnym w Polsce (a jest ich ok. 
5000).  W imieniu rodziców wystąpiła ele-
onora, która w pięknych słowach podzięko-
wała Bogu za to, że dzięki dzieciom i naszej 
miłości do nich pozwala nam stawać się lep-
szymi ludźmi. Potem nastąpił mały posiłek, 
dzielony z  zebranymi dziećmi. czas biegł 
nieubłaganie i trzeba było się rozstać. Wsia-
daliśmy  do autobusu odprowadzani przez 
kilka setek śpiewających głośno dzieci. łzy 
się kręciły w oczach każdego z nas, ale nie 
wstydziliśmy się tego. Bardzo trudno mi było 
oderwać się od celestina, który obejmował 
mnie mocno do samego wejścia do autobusu.

rozważając przeżycia minionego dnia, 
wróciłam myślami do poprzedzającej go nie-
dzieli 13 listopada. Miałam wtedy w Kibeho 
dwa wzruszające spotkania z moją adopcyjną 
córką Marie-claire (21 lat) i jej starszą siostrą 
Francine (25), których ojciec również został 
zamordowany, a  matka zmarła niedługo 
po urodzeniu ich brata. Obie moje dzielne 
dziewczyny znalazły się w bardzo trudnej sy-
tuacji, zwłaszcza że ich dom został wyburzony 
przez panujący rząd i zmuszone były szukać 
zastępczego pomieszczenia. Marie-claire 
uczęszczała do tej samej  szkoły z internatem, 
do której chodziły trzy wizjonerki: alphosi-
ne, Marie-claire i Nathalie.  Matka Boska 
ukazywała się im w latach 1981-1989. Marie 
– claire  oprowadziła mnie i inną mamę ado- 
pcyjną, ewę, po internacie, w którym panują 
iście spartańskie warunki: piętrowe żelazne 
łóżka stoją po kilkadziesiąt w sali, w odstę-
pach 30-50 cm. Marie-claire była bardzo 
onieśmielona, mówiła trochę po angielsku, 
a jej siostra po francusku, więc się porozumie-
wałyśmy bez pomocy tłumacza. Po wymianie 
pierwszych serdeczności i informacji, że Ma-
rie-claire chce bardzo studiować ekonomię 
i  prosi o  kontynuację wsparcia, a  jej siostra 
już skończyła studia, ale poza dorywczą pracą 
nic nie może znaleźć, udałyśmy się z całą gru-
pą do kościoła, na Mszę św. Marie – claire 
i  Francine usiadły po moich obu stronach, 
tuż przed śliczną figurą Matki Bożej z  Ki-
beho o  smagłej, smutnej twarzy. zarówno 
teraz, jak i  za każdym poprzednim razem, 
gdy w kościele zbierali się afrykanie, słychać 
było porywający dźwięk bębnów i melodyjne, 

rytmiczne śpiewy uczestników 
Mszy. Podczas Ofiarowania 
ruszyły do rytmicznego tańca 
dziewczynki ubrane w  nie-
bieskie szaty. U  stóp figury 
przedstawiającej Matkę Bożą 
z  Kibeho, Mszy św. przewod-
niczył rektor sanktuarium, ks. 
zbigniew Pawłowski, a  kon-
celebrowali księża: Stanisław 
Filipek, Piotr Karp, zbigniew 
Babicki oraz miejscowi pallo-
tyni ze wspólnoty w  Kibeho. 
Podczas Podniesienia słychać 
było głośne oklaski i  buczenia. 
Na zakończenie Mszy św. zno-
wu tańce, do których tym razem 
z  zaangażowaniem się przyłą-
czyliśmy. Nie był to nasz pierw-
szy  taniec przed ołtarzem….

zastanawialiśmy  się też 
nieraz w  naszej grupie rodzi-
ców adopcyjnych, jak to będzie 
z uczestnictwem w Mszy św. po 
powrocie do Polski: bez śpie-
wów, oklasków i  tańców,   bę-
dących tak naturalnym sposobem wyrażenia 
pozytywnych emocji. Po zakończonej Mszy 
św. udaliśmy się tradycyjnie do sali spo-
tkań.  zasiedliśmy za przygotowanym sto-
łami, a dzieci tańczyły i śpiewały. Następnie 
słowa podziękowania za naszą opiekę (dla 
wszystkich polskich rodziców adopcyjnych) 
wypowiedziała moja Marie – claire,  w języ-
ku, kinyarwanda, co zostało przetłumaczone 
dla nas przez ks. Stanisława. z naszej strony 
dr Irena pozdrowiła zebranych i przekazała 
w bardzo wzruszający sposób wyrazy miłości 
do dzieci  oraz potwierdziła wolę kontynu-
acji pomocy, co zostało przetłumaczone na 
kinyarwanda.

Bardzo chciałam odwiedzić moje dzieci 
w ich domu i udało się to zorganizować. Po 
południu zapakowana zostałam do transpor-
towego samochodu  wraz z Januszem, który 
też jechał odwiedzić swoją córkę; na tylnym 
siedzeniu usiadły nasze córki, a ksiądz Nor-
bert (wysoki, wesoły Kongijczyk  ) zawiózł 
nas czerwoną, krętą, ziemną drogą do osa-
dy odległej ok. 8 km. Po drodze mijaliśmy 
cudownej  urody górzysty krajobraz, pokryty 
zielonymi plantacjami najróżniejszych roślin 
uprawnych, rozmieszczonych malowniczo 
na tarasach.  Było parno i gorąco. 

Najpierw poszliśmy do moich dziew-
czyn. Pomieszczenie nazywane przez nie 
domem nie ma,   jak   zadecydowana więk-
szość mieszkań w rwandzie, okien ani prą-
du, ani kanalizacji, ani wodociągów, ani na- 
wet kuchni. Oznacza to, że od zachodu 
słońca (ok. 18.00) do wschodu (ok. 6.00) 
ludzie przebywają w wielkich ciemnościach, 
bo nie mają żadnego źródła światła. Beto-

nowe pomieszczenie (ok. 3,5 m  na 2,5 m)   
z  malutkim świetlikiem od góry, nazwane 
przez Marie – claire salonem, poza niską, 
zbitą z  deszczułek  ławeczką na 2 osoby, 
nie miało absolutnie nic. Poprosiłam, żeby 
mi pokazały swoją sypialnię. Otworzy-
ła kłódkę: w pokoiku o powierzchni około  
6 metrów kwadratowych było jedno łóż-
ko przykryte kołdrą nieokreślonego koloru, 
gdzie siostry śpią razem. W pomieszczeniu 
jeszcze był drewniany stołek, na którym 
zobaczyłam parę drobiazgów. zarówno 
w  tym domu, jak i  w  wielu innych, któ-
re odwiedzałam, nie udało mi się znaleźć 
żadnych ubrań ani mebli (poza skromnymi 
ławeczkami w  salonie   i  w  paru przypad-
kach małymi obskurnymi stolikami), ani 
sprzętu kuchennego typu garnki i  talerze, 
nie mówiąc o śladach jakiegokolwiek poży-
wienia. W domu Marie-claire   i Francine 
unosił się nieprzyjemny zapach   stęchlizny 
i  jeszcze jakiś inny, być może z  powodu 
znajdującej się nieopodal, niezabezpieczonej 
niczym „suchej toalety”.  Na zewnątrz  domu 
była łazienka, czyli plastikowa miska i kani-
ster, którym przynoszono wodę. Nie udało 
mi się zlokalizować kuchni, która zwyczajem 
rwandyjskim powinna znajdować się na po-
dwórku, w  postaci małego pomieszczenia, 
gdzie ogień pomiędzy kamieniami ogrzewa 
garnek z  gotującym się pożywieniem.  Po-
mimo, że te kuchnie są na podwórku za 
domem, widziałam w  trakcie naszego po-
bytu w  rwandzie (9 dni) tylko kilka razy 
unoszący się z nich dym. Garnków i talerzy 
ani sztućców nigdzie nie dostrzegłam i nie 
umiem sobie odpowiedzieć np. na pyta-
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nie, co dokładnie jedzą dzieci, z czego i jak 
często posiłek  jest przygotowywany. Krót-
ki pobyt w  przerażająco   smutnym   domu 
Marie-claire i  Francine zrobił na mnie 
bardzo   przygnębiające wrażenie.   Poszli-
śmy potem wszyscy do domu córki Janusza, 
gdzie standard był nieco wyższy, bo w tzw. 
salonie były 2 drewniane fotele, ławeczka 
i  mały drewniany  stolik. tam też zrobili-
śmy sobie wszyscy parę zdjęć. W drzwiach 
stała chmara brudnych, umazanych błotem, 
umorusanych dzieci, ciekawych   bardzo 
widoku „muzungu”, czyli białego. Po ser-
decznych, smutnych pożegnaniach rozsta-
liśmy się z  naszymi dziećmi, wdrapaliśmy 
do auta i w  strugach ulewnego tropikalne-
go deszczu, po drodze natychmiast zalanej 
wodą, wróciliśmy do Kibeho, przejęci dolą 
wszystkich, niezliczonych dzieci żyjących 
w  tak potwornej nędzy i  beznadziejności, 
że ludzkie pióro nie bardzo to może opisać. 

Podejmując się przed laty roli rodziców 
adopcyjnych, jak już  wspomniałam, z  róż-
nych potrzeb i pobudek, nikt z nas nie są-
dził, że będzie mu dane przeżyć tak cudowne 
chwile ze swoim dzieckiem, że coś, co było 
odległe, nienamacalne, stanie się rzeczy-
wistością. Wspólny krótki   czas, przeżyty 
z dzieckiem, przytulenie go do serca, wzma-
ga emocje, które trudno opanować, a  tym 
bardziej opisać. Nie można ich też zapo-
mnieć. Po spotkaniu każdy czuje się stokroć 
bardziej odpowiedzialny za los tych istot, 
już nierozerwalnie związanych z naszym ży-
ciem. codziennie myślę o tym, co moi robią 
tego dnia, czy są bezpieczni.

Przypomina mi się tu jeszcze jedno 
przejmujące spotkanie pary rodziców, Iwony 
i romana, z ich siedemnastoletnim synem. 
Po wysłuchaniu opowieści chłopca o tym, co 
robi i  jak bardzo ciężko jego starsza siostra 
i on zmagają się z przeciwnościami losu oraz 
jego brakiem możliwości podjęcia studiów, 
ze względu na opłaty – Iwona i roman za-
pewnili go, że jak będzie dobrze uczył się, 
pokryją koszty jego edukacji na uczelni. 
chłopiec na chwilę zamilkł, a potem powie-
dział cicho: to zmienia całe moje życie… 
Niech Wam Bóg pobłogosławi… 

Minął już pewien czas od powrotu 
z pięknej rwandy. Wspominając często opi-
sane tu wydarzenia i wiele innych wspania-
łych spotkań i rozmów, pewna jestem, że na-
sza miłość do dzieci, wzięcie ich pod opiekę, 
m.in. przez wparcie ich edukacji są słuszne 
i  cenne dla potrzebujących w  tym afrykań-
skim kraju. Sprawia mi wiele radości i satys-
fakcji fakt, że mogę moją miłością i moim 
wsparciem finansowym (tak niewielkim 
przecież) znacznie pomóc dzieciom, nieraz 
bardzo bezradnym i  bezbronnym, stwarza-
jąc im pewne, konkretne cele i możliwości. 
a to, to też jest i moja wygrana.

Teresa Brodniewicz

Główne dzieła Fundacji SaLVattI 
to: walka z  analfabetyzmem w  Rwan-
dzie, budowa domu dziecka w Biłohirii 
na Ukrainie, prowadzenie wolontariatu 
misyjnego, pomoc misjonarzom na Wy-
brzeżu Kości Słoniowej oraz prowadze-
nie Domu im. Jana Pawła II dla „dzieci 
ulicy” w Kolumbii – Casa Hogar. 

casa hogar obecnie potrzebuje 
szczególnego wsparcia. Od rządu dom 
nie dostaje ani jednego peso, nawet na 
pensje wychowawców. Ks. adam Gą-
sior, pallotyn i  założyciel, na wszystkie 
wydatki, w tym wyżywienie dzieci, elek-
tryczność, wodę czy remonty musi szukać 

Mamy misję do speł-
nienia – to hasło Pallo-
tyńskiej Fundacji Misyj-
nej Salvatti.pl przypo-
mina, że każdy z  nas ma 
jakąś powinność. I nawet 
jeśli jeszcze jej nie od-
kryliśmy, bez wątpienia 
możemy się zgodzić, że 
jest nią czynienie dobra. 
W  różny sposób. Na 
początku każdego roku 
można uczynić wiele do-
bra dla innych, przeka-
zując 1 procent swojego 
podatku na rzecz najbar-
dziej potrzebujących. 

funduszy sam. W domu mieszka 23 dzie-
ci, które normalnie nie miałyby szansy na 
edukację i  lepsze życie. czas spędzałyby 
głównie na ulicy, tak, jak Dayana, która 
trafiła do casa hogar cztery lata temu. 
znalazła się tam, ponieważ wychowuje 
ją tylko babcia. razem z  chorym umy-
słowo wujkiem mieszkają w jednym po-
koju w  najbiedniejszej dzielnicy Bello, 
na przedmieściach Medellin. – Ja nie 
umiem pisać ani czytać, więc nie mogłam 
pomagać Dayanie w nauce – tłumaczy jej 
babcia. to wielkie szczęście dla mnie, że 
Dayana może mieszkać w  casa hogar 
i może się uczyć. – Staramy się stworzyć 

Dobra decyzja
to też dobroczynność

KOMÓRKOWA POMOC
Na pewno w  Twojej szufladzie leży stary, nieużywany 

telefon komórkowy. Nie wiesz, co z nim zrobić. Przyślij go 
do nas! Współpracujemy z firmą, która skupuje od nas stare 
telefony. Uwaga! zanim wyślesz do nas swój telefon, zapytaj 
sąsiadów lub znajomych. Na pewno dorzucą jeszcze kilka.

ZNACZĄCA POMOC
Przyślij do nas znaczki z kopert i pocztówek. Dla ciebie 

już nic nie znaczą a dla nas to znacząca pomoc. załóż skrzyn-
kę na znaczki w biurze, gdzie pracujesz.
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Ks. Adam Gąsior SAC z podopiecznymi Domu im. Jana Pawła II w Bello

warunki przypominające rodzinny dom 
– mówi ks. adam Gąsior. Najważniej-
szą zasadą jest uczęszczanie do szkoły. 
Wagary nie są tolerowane. Dayana koń-
czy właśnie gimnazjum. Wie, że jedyną 
szansą pozostania tutaj jest zdanie egza-
minu do szkoły średniej. to jest dla niej 
najsilniejsza motywacja do nauki. chce 

zostać pielęgniarką. rów-
nież i  z  tego powodu, że 
chce w przyszłości opieko-
wać się swoją babcią. 

Dayana wspomina, 
że pierwszy dzień w  casa 
hogar przepłakała. teraz 
nie wyobraża sobie życia 

gdzie indziej. 
Placówka została założona w 2005 r. 

w Bello, jako żywy pomnik po pontyfika-
cie papieża Polaka. Do tej pory znaczną 
część wydatków pokrywały ofiary z Pol-
ski. Przekazanie 1 procenta z podatku to 
dobra okazja, żeby wesprzeć to przedsię-
wzięcie. 

W  zeszłym roku fundacja Salvatti 
na potrzeby misji zebrała w  ten sposób  
125 248,14 zł. to dało jej 360 miejsce 
wśród 6533 organizacji pożytku publicz-
nego. Polacy w ramach 1 procenta prze-
kazali na rzecz organizacji dobroczyn-
nych 400 241 359,55 zł. to daje śred- 
nią na jedną organizację – 61 264,55 zł.  
Dane z  ostatnich lat dowodzą jednak, 
że co roku coraz więcej przeznaczamy 
na dzieła dobroczynne. Misjonarze są 
wdzięczni za każdy grosz, który mogą 
przeznaczyć dla dobra innych. Proszą za-
tem o wsparcie dla tych, którzy do nich 
przychodzą po pomoc.

Monika Mostowska
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W  październiku wyjechaliśmy do 
afryki, aby realizować zadania wolon-
tariatu przy rwandyjskim Sanktuarium 
Matki Bożej w Kibeho. Było to wielkie 
przedsięwzięcie: musieliśmy załatwić bi-
lety, szczepienia, ubezpieczenia. Po zdo-
byciu zaproszeń i wiz jedną nogą byliśmy 
już w afryce. 

Bardzo chciałem nauczyć się języ-
ka kinyarwanda, ale nie było to jednak 
łatwe, bo żadne słowo nie dawało się 
skojarzyć z tymi, które znałem, za-
tem wszystkiego trzeba było uczyć 
się na pamięć, a zbudowanie zdania 
zakrawało na nie lada wyczyn.

z powodu opóźnienia samolotów 
podróż do afryki zajęła nam – zamiast 
jednej doby – prawie trzy, ale to przy-
gotowało nas już do realiów czarnego 
Lądu, gdzie mówi się, że ,,europejczycy 
mają zegarki, a afrykańczycy mają czas”.

Po przyjeździe do Kigali byliśmy za-
chwyceni. W drodze do Kibeho obserwo-
waliśmy zachód słońca: w ciągu paru mi-
nut bujna zieleń drzew bananowych i traw 
okryła się płomieniami zachodzącego 
słońca i zginęła gdzieś w ciemności nocy. 

Wychodząc z  samochodu na posto-
jach, słyszeliśmy tylko granie świerszczy 
i kumkanie żab. Gdy dobiegł nas z od-
dali ryk krów, misjonarz ks. zbigniew 
Pawłowski powiedział, że Kibeho jest 
już niedaleko.

Serpentynami pośród wzgórz dotar-
liśmy do pallotyńskiego budynku, który 
stał się naszym domem przez następne 
trzy miesiące. Wszystko dla nas było 
nowe: ludzie i   zwyczaje (pozdrawia-
nie się na sześć sposobów), msze święte 
z tańcami, które zamiast godziny trwają 
blisko trzy, jedzenie i  cudowne miejsca. 
cieszyła nawet myśl o  porannym wsta-
waniu, bo podrywając się z łóżka można 
było zobaczyć piękną górską panoramę.

Życie w afryce to również przeciw-
ności, z  którymi wkrótce przyszło nam 
się zmierzyć: nie zawsze ciepła woda, 
zwyczaj śledzenia nas, nagabywania 
o  pieniądze i  realia pracy zupełnie inne 

od polskich. Jako uczestnik wielu już wy-
praw zagranicznych dostrzegam pewną 
prawidłowość w  sposobie adaptowania 
się w  nowym otoczeniu. Pierwszy ty-
dzień (lub dwa) to okres euforii, pozna-
wania miejsca. Następnie prawie miesiąc 
trzeba przeznaczyć na przystosowanie się 
do nowych warunków, wyrobienie so-
bie pozycji. Wtedy można już pracować 
efektywnie.

Okres trzech miesięcy okazał się cza-
sem krótkim. Wyjazd to wspaniała przy-
goda, którą żyje się jeszcze po powrocie 
do Polski. to także odpowiedzialność 
za sposób wypełnienia swojej misji, po-

czucie spełnienia. Na sposób przeżywa-
nia wolontariatu miał też wpływ fakt, że 
miasteczko, w  którym mieszkaliśmy, to 
miejsce, gdzie Matka Boża objawiła się 
ludziom. Są to jedyne uznane przez Ko-
ściół objawienia w afryce. 

W  Kibeho nauczyłem się pokory 
i większego szacunku dla ludzi ubogich. 
Wierzę, że dzięki podróży do rwandy 
moje posłanie się nie wypełniło, ale tak 
naprawdę dopiero się zaczęło. Uciekając 
się w modlitwie pod opiekę Matki Bożej, 
chciałbym dalej dawać świadectwo wiary 
i wypełniać swoją posługę.  

Igor Homka 

Lekcja pokory 
i szacunku
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Kochali misje

Wierni swojej misji do końca
Widząc zmarłych lub myśląc o nich, chciałbym się stać życiem, by wskrzesić ich po to, aby dokonywali dla chwały Bożej owych wiel-

kich rzeczy, jakie by czynili, gdyby rzeczywiście powstali do nowego życia. 
Św. Wincenty Pallotti

Ksiądz Józef 
Chudziński SAC 

1901-1981
misjonarz w Urugwaju

Ksiądz Eugeniusz 
Feldo SAC

1950-1981
misjonarz w Brazylii

Urodził się 11 stycznia 1901 r. w So-
bunowie (diecezja chełmińska). Był sy-
nem Wincentego i Marty z d. Jurkiewicz. 
Nauki gimnazjalne odbywał w  latach 
1913-1919 w  pallotyńskim collegium 
Marianum. Nowicjat rozpoczął 8 grud-
nia 1919 r. Studiował filozofię w  latach 
1920-1922, a następnie teologię w latach 
1922-1926.

Pierwszą profesję złożył 21 paź-
dziernika 1921 r., a  wieczną trzy lata 
później. Święcenia kapłańskie otrzymał 
w  Krakowie 28 lutego 1926 r. Pierwsze 
lata spędził na placówce w Wadowicach.

Niemiecka rada Prowincjonalna wy-
stąpiła w 1932 r. z propozycją, by polscy 
pallotyni przejęli kościół w  Montewi-
deo. Skierowano tam do pracy ks. Józe-
fa, który w sierpniu 1932 r. udał się do 
Urugwaju wraz z ks. augustynem zarazą 
Sac. tak wspominał wyjazd z  Polski: 
„Kaplica wypełniła się po brzegi, mimo 
dnia roboczego. Wierni odprowadzili nas 

sprzeciwu społeczności niemieckiej, ale 
już od 1935 r. ks. Józef i  ks. augustyn 
prowadzili duszpasterstwo we własnej 
kaplicy, którą przyznał im biskup Mon-
tewideo, aragon. 

zachowało się piękne świadectwo 
jednego z  emigrantów na temat pracy 
ks. Józefa i  jego patriotyzmu: „Dzień  
11 listopada stał się dniem pamiętnym. Po 
uroczystym nabożeństwie wysłuchaliśmy 
pięknego kazania o łączności, jaka zacho-
dzi między wiarą a miłością do ojczyzny.” 
Dalej świadek wspomina: „Ks. Józef chu-
dziński Sac zabrał głos w sprawie szkoły 
dla polskich dzieci i kursów wieczorowych 
dla starszych. Na zakończenie odśpiewa-
liśmy hymn „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Ks. Józef pełnił różne funkcje, m.in. 
budowniczego kościoła, przełożonego, 
proboszcza, ojca duchownego, opiekuna 
duchowego Polonii urugwajskiej. 

Nie oszczędzał się; pracował i  żył, 
by wypełnić jak najlepiej swoje posłan-
nictwo. ten wysiłek, oddanie się pracy, 
doprowadziły do nagłej śmierci 4 lipca 
1981 r. Ks. Józef chudziński pozostanie 
w  naszej pamięci jako wzorowy kapłan, 
pallotyn, misjonarz i wielki patriota. 

na dworzec kolejowy. Stąd udaliśmy się 
w  podróż do hamburga, a  potem stat-
kiem via rio de Janeiro do Urugwaju”. 
Do Montewideo dotarli 12/13 września 
1932 r. z nadzieją na Boże błogosławień-
stwo w pracy misyjnej. Ks. J. chudziński 
posługiwał w  tym kraju w  apostolstwie 
emigracyjno-misyjnym w  latach 1932-
1951. Wraz z  ks. augustynem zarazą 
zorganizowali w  domu salezjanów fran-
cuskich ośrodek polski.

Przez pierwsze trzy lata polscy pal-
lotyni nie otrzymali kościoła na skutek 

Urodził się 28 stycznia 1950 r. w Ole-
śnicy na Dolnym Śląsku (archidiecezja 
wrocławska). Do Stowarzyszenia wstąpił 
po ukończeniu szkoły średniej 22 sierpnia 
1968 r. Nowicjat odbył w  ząbkowicach 
Śląskich. Pierwszą konsekrację złożył  
8 września 1970 r., a  wieczną profesję  
26 maja 1974 r. w  Ołtarzewie, na ręce  
ks. generała Mikołaja Gormana. Studia fi-
lozoficzno-teologiczne odbył w Ołtarzewie.

Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 
27 kwietnia 1975 r. z  rąk biskupa Wła-
dysława Miziołka. Pierwszą pracę podjął 
w duszpasterstwie parafialnym w Ożarowie 
Mazowieckim, gdzie powierzono mu rów-
nież odpowiedzialność za budowę kościoła 
parafialnego. W  październiku dekretem 
Prowincjała został przeniesiony do War-
szawy, gdzie podjął obowiązki zaopatrywa-
nia w materiały budowlane dwóch budów: 
kościoła w Ołtarzewie i domu prowincjal-

nego w Warszawie. W tym czasie postano-
wił zrealizować swoje marzenie wyjazdu na 
misje. W 1980 r. poprosił ks. prowincjała 
o skierowanie do pracy w Brazylii. Na zie-
mi brazylijskiej stanął 6 sierpnia 1981 r. 

Po załatwieniu wszystkich formalno-
ści związanych z  pobytem ks. eugeniusz 
przybył z  San Paulo do rio de Janeiro, 
do parafii Matki Bożej Fatimskiej, gdzie 
podjął praktykę duszpasterską w  Niteroi. 
Odznaczał się od samego początku wiel-
kim zapałem: zaczął się pilnie uczyć języka 
portugalskiego oraz, w  miarę możliwości, 
pomagał w  pracy duszpastersko – misyj-
nej, obsługując kościół parafialny i kaplicę 

misyjną w wiosce liczącej ok. 40 mieszkań-
ców. robił szybkie postępy w sprawowaniu 
Mszy św. w  języku portugalskim. W cza-
sie pobytu w Niteroi dał się szybko polubić 
przez mieszkańców. 

7 września 1981 r., w trzydziestym trze-
cim dniu pobytu w Brazylii, w przededniu 
święta narodzenia Matki Bożej, a zarazem 
rocznicy jego konsekracji w Stowarzyszeniu 
apostolstwa Katolickiego, ks. eugeniusz 
zasłabł podczas kąpieli w miejscowości Pen-
dotiba i utonął w Oceanie atlantyckim. Po-
grzeb odbył się 13 września 1981 r. w Niteroi, 
z udziałem biskupów, kapłanów i wiernych 
z dwóch archidiecezji. W Polsce uroczysto-
ści pogrzebowe miały miejsce 14 września 
1981 r. w radomiu, Warszawie i Ożarowie.

Jego ofiara stała się zasiewem dla powo-
łań kapłańskich i braterskich. Odznaczał się 
wrażliwym sercem na potrzeby i  krzywdy 
ludzkie. zawsze był gotów spieszyć z po-
mocą. Był współbratem wnoszącym dużo 
radości, pogody ducha. cieszył się każdym 
nowym człowiekiem zdobytym dla chry-
stusa. Pamiętajmy o  nim w  modlitwach. 

Oprac. Br. Adam Fułek SAC
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rok jubileuszowy 2000 obfitował w na-
szej parafii rutshuru w bogate wydarzenia 
ewangelizacyjne. Sami tubylcy przeżywali 
go jako czas absolutnie wyjątkowy i  bło-
gosławiony. hasło „Jezus chrystus dziś, 
wczoraj i na wieki ten sam” oznaczało dla 
nich objawienie Boga, który jest tu i teraz, 
aby zbawiać człowieka XXI w. Odczuwali 
tak nie tylko katolicy, ale też innowiercy 
i poganie. Wielu z nich stało się gorliwymi 
uczniami chrystusa, a nawet animatorami 
nowej ewangelizacji. Wielu też powracało 
na łono Kościoła, szczególnie ci, którzy 
kiedyś oddalili się wskutek różnych oko-
liczności. Ich gorliwość i  zapał pobudza-
ły letnich chrześcijan do zaangażowania 
się w  animację. Liczba uczestniczących 
w niedzielnej Mszy św. prawie się podwo-
iła. znacznie wzrosło również uczestnic-
two w  codziennej Mszy św. W  najmniej 
uczęszczany dzień, poniedziałek, było ok. 
pięćset osób, zaś w pozostałe dni tygodnia 
liczba wiernych często przekraczała tysiąc.

 ŚWIETO MIŁOSIERDZIA 
BOŻEGO 
Wielkim i  bez precedensu wyda-

rzeniem było, pierwszy raz obchodzone 
w  Kościele powszechnym, święto Bożego 
Miłosierdzia. cała parafia przygotowy-
wała się już do niego od dwóch miesięcy 
poprzez liczne rekolekcje we wszystkich 
filiach i wspólnotach podstawowych (shiri-
kach), dni skupienia, rekolekcje w grupach 
modlitewnych, animacje w  szkołach. Na 
tę okazję miejscowy utalentowany artysta 
malował wizerunek Jezusa Miłosiernego. 
Wspaniały obraz o wymiarach 1x1,5 metra 
oprawiony został jako feretron do noszenia 

Dla człowieka XXI wieku

w procesji. artysta namalował też mniej-
sze obrazy dla poszczególnych wspólnot 
parafialnych oraz wielki, pięciometrowy 
wizerunek Jezusa Miłosiernego na ścianie 
nowo wybudowanego kościoła na wzgó-
rzu Mutabo. ten kościół stał się miejscem 
głównych uroczystości parafialnych.

Wielkie wydarzenia i  uroczystości 
w kulturze afrykańskiej trzeba uczcić tań-
cem i nową pieśnią skomponowaną na tę 
okazję. I tu nie zabrakło inwencji twórczej 
i  zapału, aby uświetnić wyjątkowe wyda-
rzenia. zgłosiło się dziewięciu watumishi 
wa nyimbo – animatorów muzyki liturgicz-
nej w  parafii, kompozytorów wolontariu-
szy i samouków, którzy skomponowali trzy 
oryginalne pieśni o  Bożym miłosierdziu 
w jęz. kiswahili. tekstem do jednej z nich 
były słowa św. Faustyny: „Ile razy pierś ma 
odetchnie” ( Dz.163), ze szczególnym pod-
kreśleniem słów prośby: „Dopomóż mi do 
tego, o Panie, aby oczy moje były miłosier-
ne” Dz. 163), do których ułożyli oryginal-
ną melodię afrykańską. Boże miłosierdzie 
głoszone przez s. Faustynę było dla nich 
czymś zupełnie nowym, prosili więc padri 
Jana Kaserekę, by im przybliżył to przesła-
nie. zanotowane w trakcie rozmowy słowa 
posłużyły jako tekst do pieśni. Jeden z nich 
od początku skomponował tekst i melodię 
własną, typowo afrykańską, charak-
terystyczną dla tego regionu. 
Pod koniec dnia za-
śpiewał nam, przy 
akompaniamencie 
oryginalnego in-
strumentu lokal-
nego, piękny utwór 
o  tym, jak mamy 

żyć w  braterskiej miłości na co dzień, by 
głosić Boże miłosierdzie światu. zebrani 
burzą oklasków wyróżnili jego owocne wy-
siłki. Powstały nowe pieśni, ale jak i kiedy 
nauczyć ludzi śpiewać? Muzycy uzgodnili, 
że każdy z nich będzie to czynił na swoim 
terenie: w  szkołach, na próbach chórów 
i scholi, a w piątki, soboty i niedziele w ko-
ściołach filialnych godzinę przed Mszą św. 
reakcja ludzi była spontaniczna. Szybko 
się nauczyli nowych tekstów i melodii, śpie-
wając nie tylko w kościele, ale i w swoich 
wspólnotach modlitewnych, domach i  na 
spotkaniach. Wielkie poruszenie i sponta-
niczność przyciągały i  innowierców, toteż 
chętnie włączali się w  śpiew, odkrywając 
piękno i  bogactwo nowych pieśni, któ-
rych treści całkowicie pokrywały się z  ich 
przekonaniami religijnymi. tak w  duchu 
przesłania św. Faustyny o  Bożym Miło-
sierdziu rodził się oddolny ekumenizm. 
W  czasie rekolekcji uczestnicy składali 
zapisane przez siebie intencje modlitewne, 
prośby i  postanowienia do wielkiego ko-
sza, który w dzień święta był niesiony na 
głowach przez wybranych ewangelizato-
rów i ewangelizatorki. Wierni podkreślali 
w ten sposób swoje aktywne uczestnictwo 
nie tylko w  liturgii, ale przede wszystkim 
w przemianie serca, które wchodzi w nowe 
tysiąclecie. 

Niedziela Bożego Miłosierdzia była 
dniem bardzo oczekiwanym przez wszyst-
kich, którzy udawali się w pielgrzymce do 
parafialnego sanktuarium w Mutabo. z Bi-
rumy oddalonej o  17 km od parafialnego 
kościoła pielgrzymi już w  sobotę przyszli 
do rubare, by mieć bliżej do sanktuarium. 
W  niedzielę już od godz. 4 rano tłumy 
wiernych ciągnęły z feretronami Jezusa Mi-
łosiernego i krzyżami. zebranych było po-
nad piętnaście tysięcy pątników, z których 
wielu to poganie i innowiercy. Nasz artysta 
namalował wielki obraz Jezusa Miłosierne-
go, który ustawiony był w ołtarzu polowym 
zbudowanym na tę okazję i  ledwo zdążył 
z kopią oblicza s. Faustyny. Pielgrzymi szli, 
niosąc różne hasła i znaki zaprojektowane 
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przez s. annę Sęk. Głównym celebransem 
był misjonarz ks. Jerzy Kotwa, a  okolicz-
nościowe słowo wygłosił ks. Jan Kędzio-
ra. W  czasie jubileuszowej liturgii chrzest 
otrzymało 300 osób dorosłych i młodzieży, 
300 dzieci, a  związek małżeński zawarły 
72 pary narzeczonych. Liturgia trwała pięć 
godzin w pełnym afrykańskim słońcu. Lud 
miał czas wyśpiewać się i  wytańczyć. Na 
koniec Bóg dał mały deszczyk, by pokropić 
drogę pielgrzymom i uchronić ich od kurzu. 
Wydarzenie to zapisało się głęboko w pa-
mięci uczestników, do dziś je wspominają. 

JUBILEUSZ CHORYCH 
Innymi znaczącymi zdarzeniami w pa-

rafii były: jubileusz roku 2000, jubileusz 
chorych, matek i dzieci. Najbardziej wzru-
szający był jubileusz chorych. Przed uro-
czystością przeprowadzono dla nich dni 
modlitwy, na które składały się śpiewy, 
tańce, okolicznościowa nauka o  warto-
ści każdego człowieka, wartości zbawczej 
cierpienia i o potrzebie duchowej odnowy, 
spowiedź, Msza św. i  namaszczenie cho-
rych. apel do niepełnosprawnych poruszył 
i  zdrowych. chorzy, często opuszczeni 
i marginalizowani, wreszcie zostali zauwa-
żeni. Mogli otwarcie upomnieć się o swoje 
prawa, bo zostali przez Kościół zauważeni. 
Wielu z  nich, niesionych lub przywiezio-
nych przez ich rodziny, po raz pierwszy od 
wielu lat zobaczyło słońce, ludzi, drzewa 
i kwiaty, usłyszało śpiew ptaków. Po prostu 
garnęli się wszyscy, bez względu na wyzna-
nie czy przynależność szczepową. cieszyli 
się, śpiewali, by uwielbić Boga, który nie 
zapomina nawet o  tych, o  których ludzie 
zapomnieli. Byli zachwyceni tym, że ktoś 
może mówić dobrze o  ich bólu i  samot-
ności, cierpienie i  choroba postrzegane są 
bowiem w kulturze afrykańskiej jako prze-

82-letnia kobieta oczekująca na chrzest

kleństwo lub kara za ciężkie przewinienia 
z  przeszłości. Dlatego czekali, aby ktoś 
popatrzył na nich od pozytywnej strony. 
Wielu chorych to dawni ochrzczeni, którzy 
ostygli w gorliwości z powodu praktyk po-
gańskich, po pogańsku zawartego związku 
małżeńskiego lub na skutek przystąpienia 
do innego wyznania z  powodu rzadkich 
wizyt księży w niektórych oddalonych czę-
ściach parafii. Wielu więc z nich powracało 
do Boga, regulowało swoje związki mał-
żeńskie, wielu też prosiło o chrzest. 

Namaszczenie chorych było wyjątko-
wym wydarzeniem, a szczególnie dla pogan 
lub innowierców. Namaszczani byli wszy-
scy, nawet nieochrzczeni, którzy otrzymy-
wali olej katechumenów.

Pewna 82-letnia kobieta żaliła się, że 
nie przysługuje jej chrzest, ponieważ nie 
dożyje czterech lat, które są wymagane 
dla katechumenów. Jakże wielka była jej 
radość, gdy usłyszała, że jest od tego obo-
wiązku zwolniona. Dla niej chrzest był 
prawdziwym Nowym Narodzeniem.

Wizyty w  shirikach pozostały mi głę-
boko w  sercu i  pamięci. Kaplice pękały 
w  szwach, bo przybywali chorzy i  towa-
rzyszący im zdrowi. Wokół pod drzewami 
stały środki transportu: kipoje (tradycyjne 
wiklinowe nosze) chukudu (hulajnogai) 
i  rowery. Frekwencja często była stupro-
centowa. Kończąc wizytę w jednej z shirik, 
zapytałem ludzi, czy wszyscy chorzy byli 
obecni na spotkaniu? Odpowiedzieli mi, 
że brakowało jednego kulawego staruszka, 
bo nie miał go kto przynieść. zapropono-
wałem, abyśmy poszli do niego. zastaliśmy 
go leżącego w cieniu przed domem. Powie-
działem: „Brakowało nam ciebie na spo-
tkaniu, dlatego my przychodzimy, aby się 
z tobą pomodlić i cię pobłogosławić błogo-
sławieństwem od Boga”. Starzec rozpłakał 

się ze wzruszenia. Narzekał na 
swoich czterech synów – drybla- 
sów, którzy nie chcieli go zanieść 
do shiriki, choć on ich o to bar-
dzo prosił. Gdy żegnałem się 
z nim, zapowiedział, że przybę-
dzie do parafii z rewizytą. Słowa 
dotrzymał i w jubileuszowy dzień 
chorych na główne uroczystości 
w parafii przybył w orszaku swo-
ich czterech synów, którzy nieśli 
go na kipoje, a on dumnie z daleka 
pozdrawiał mnie, krzycząc: „Pa-
dri, przybywam z rewizytą!” Po-
machałem mu z wielką radością.

JUBILEUSZ KOBIET 
Jubileuszowy dzień kobiet 

zbiegł się ze świętem Matki 
Bożej 31 maja. Główne uroczy-

stości miały miejsce na Murambi. tam 
też został wybudowany na stałe ołtarz 
polowy. W  pielgrzymce przybyło ponad 
pięć tysięcy kobiet z  całej parafii. Obecne 
były również licznie reprezentowane sio-
stry zakonne. Najprężniejszą grupą mo-
dlitewną, która przygotowywała to świę-
to, była Wamama Wakatolika. Ułożono 
trzy okolicznościowe pieśni religijne, aby 
uczcić wyjątkową kobietę – Maryję, którą 
wybrał Bóg na Matkę swojego Syna. Na 
tę okazję mężowie kupili swoim żonom 
tradycyjne stroje i  często im towarzyszy-
li. Mszę św. celebrował misjonarz ks. Jan 
Kędziora, który też wygłosił okolicznościo-
wą homilię o wielkości powołania kobiety 
w  kościele, w  rodzinie i  w  społeczności  
ludzkiej.

JUBILEUSZ DZIECI 
Jubileusz dzieci zbiegł się z  dniem 

dziecka w afryce, który przypada 17 czerw-
ca. to święto najbardziej przeżyły i pamię-
tały maluchy. cieszyły się, że nawet one 
mają swoją uroczystość. Pielgrzymkę trud-
no było jednak zorganizować, ze względu 
na obawę o ich bezpieczeństwo i zdrowie. 
Problem rozwiązała obecność opiekunów, 
z  których każdy czuwał nad piętnaścior-
giem dzieci. zaangażowali się też lekarze 
wolontariusze i  kilkadziesiąt pielęgniarzy 
i  pielęgniarek, nawet z  muzułmańskiego 
ośrodka zdrowia. to był prawdziwie wy-
jątkowy dzień. Już od piątej rano nadciąga-
ły nieprzebrane tłumy z pieśnią na ustach, 
by uczestniczyć w  wielkiej jubileuszowej 
Mszy św. Szły one ze swoimi transparen-
tami i  każdy sektor parafii miał wyzna-
czony symbol. Udekorowaniem ołtarza 
i przygotowaniem dzieci podjęły się siostry 
pallotynki, józefitki, siostry miłosierdzia 
i chrześcijanki. Każde dziecko miało swój 
transparent w rączce w postaci chorągiewki 
na patyku ze swoim symbolem. zamiast 
kazania padri – było kazanie dzieci. Pięć 
grup po pięcioro dzieci wypowiedziało  
25 zdań kazania. Każde otrzymało wcześniej 
na karteczce jedno zdanie i nauczyło się go 
na pamięć. Nawet dzieci niemówiące swo-
imi nieartykułowanymi dźwiękami wspo-
magały mówców. Na koniec Mszy św. dla 
każdego dziecka był cukierek, kubek pysz-
nej posłodzonej kukurydzy i kawałek trzci-
ny cukrowej. rozdaliśmy 13500 cukierków 
wg list zapisanych uczestników i  jeszcze 
musieliśmy dokupić. Dzieci wracały rado-
sne i  szczęśliwe, choć bardzo zmęczone. 
Na długo zapamiętały swój dzień i często 
go wspominały, śpiewając jubileuszowe 
piosenki w  szkole, domu i  przy każdej  
okazji.

Ze wspomnień ks. Jana Kędziory SAC
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Modlitwa z okazji 
jubileuszu kanonizacji 
św. Wincentego Pallottiego

Boże, Ojcze miłosierdzia,
zawsze zatroskany o potrzeby swoich synów i córek,

dziękujemy Ci za łaskę tego Roku Jubileuszowego,
którą zechciałeś darować wszystkim nam, 

członkom i współpracownikom Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego
jako znak Twojej nieskończonej miłości. 

Spraw, abyśmy przeżywali ten czas w radości, 
w duchu wdzięczności, w pokorze i z modlitwą,

aby nasze serca wypełniła Twoja łaska
bogata miłosierdziem i błogosławieństwem.

Pomóż nam naśladować Jezusa Apostoła
na wzór świętego Wincentego Pallottiego,

ożywiając w nas wiarę,
umacniając nas w nadziei,

rozpalając w nas miłość,
aby rozszerzać je na cały świat.

W tym czasie odnowy duchowej i apostolskiej
pragniemy głębiej przeżywać Twoją obecność, Boże.
Niech Twoje Słowo będzie dla nas światłem i drogą,

a Eucharystia pokarmem dla naszego ducha,
abyśmy stawali się coraz bardziej uczniami i świadkami Chrystusa. 

Spraw, niech nasze wspólnoty i nasze rodziny
staną się wieczernikami 

otwartymi na przyjęcie darów Ducha Świętego,
wraz z Maryją Królową Apostołów

i z całym Kościołem pielgrzymującym, dla wzrostu Królestwa.

Święty Wincenty Pallotti, prosimy Cię,
pomóż nam żyć w wierności charyzmatowi i misji nam powierzonej.

Uczyń nas wytrwałymi w dążeniu do świętości.
Wspieraj nas, abyśmy żyli duchem miłosierdzia, miłości braterskiej i komunii,

służąc Kościołowi w dzisiejszym świecie. Amen
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Możecie włączyć się w dzieło misyjne i reewangelizacyjne Kościoła,
wnosząc swój wkład poprzez:
◆  modlitwę w intencji misji, misjonarzy i Kościoła na Wschodzie
◆   cierpienia i trudności znoszone w tej intencji
◆  a także ofiary materialne z przeznaczeniem na:

MISJE
◆  w rwandzie, Demokratycznej republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, 

Wenezueli, Kolumbii i na antylach

POMOC KATOLIKOM NA WSCHODZIE
◆  ewangelizacja krajów europy Wschodniej, budowa świątyń i pomoc charytatywna 

dla ludności

PATRONAT MISYJNY
◆  objęcie opieką misjonarza poprzez ofiarowanie za niego – w miarę swoich 

możliwości – codziennej modlitwy, Mszy św., różańca lub innych darów duchowych 
◆  zadeklarowanie dowolnej kwoty przeznaczonej na sfinansowanie dzieł 

ewangelizacyjnych i charytatywnych podejmowanych przez misjonarzy

„ADOPCJA SERCA” I „DZIECI ULICY”
◆  pomoc na potrzeby materialne, duchowe i religijne dzieci w krajach misyjnych, 

dzieci osieroconych, pozbawionych podstawowych środków do życia i pieniędzy na 
opłacenie szkoły

MSZE ŚW. JEDNORAZOWE
◆  zamówienie Mszy św. w podanej przez Was intencji

GREGORIANKI
◆  to 30 Mszy św. odprawionych przez kolejne 30 dni w intencji jednej osoby zmarłej

MSZE ŚW. ZBIOROWE
◆  22 stycznia – w uroczystość św. Wincentego Pallottiego
◆  w maju – przez cały maj codziennie 18 Mszy św.
◆  od maja do października – trzynastego dnia każdego miesiąca w Sanktuarium 

Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu na Ukrainie 
◆  w lipcu i sierpniu – podczas pieszych pielgrzymek do Ostrej Bramy  

w Wilnie i na Jasną Górę w częstochowie 
◆  w listopadzie – przez cały miesiąc codziennie 24 Msze św. za zmarłych

MSZE ŚW. WIECZYSTE
◆  za zgłoszoną osobę zmarłą albo żyjącą odprawiamy każdego dnia 3 Msze św. zwane 

„wieczystymi” 
◆  polecane nam osoby uczestniczą również w dobrach duchowych zjednoczenia 

apostolstwa Katolickiego 
◆  dobrowolne ofiary złożone z tej okazji przekazywane są na kształcenie przyszłych 

kapłanów i braci pallotynów z krajów objętych pracą misyjną i reewangelizacyjną

MISYJNA NOWENNA MSZALNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
◆  odprawiana przez cały rok, przez 9 pierwszych dni każdego miesiąca w Spiskiej 

Nowej Wsi na Słowacji, w podanych przez Was intencjach 
◆  dobrowolne ofiary składane przy tej okazji tworzą Fundusz Misyjny Bożego 

Miłosierdzia, który wykorzystywany jest do jeszcze większego praktykowania dzieł 
miłosierdzia

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY  

I EWANGELIZACJI WSCHODU 
PROWINCJI CHRYSTUSA KRÓLA

ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255
03-802 Warszawa tel. +48 22 771 51 19, +48 22 771 51 29

www.sekretariat-misyjny.pl
mail: biuro@sekretariat-misyjny.pl

konto: 80 1020 1042 0000 8102 0009 9101
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Niniejsze, wydanie Biblii tysiąclecia po-
wstało staraniem Pallotyńskiego Sekretariatu 
Misyjnego Prowincji chrystusa Króla. zawiera 
tekst piątego wydania Biblii tysiąclecia, za-
twierdzony do stosowania w liturgii przez Kon-
ferencję episkopatu Polski. 

Najnowsza edycja Biblii tysiąclecia uboga-
cona jest 23 ośmiostronicowymi wkładkami 
zawierającymi ponad 350 fotografii z  miejsc 
biblijnych. zdjęcia umieszczone są chronolo-
gicznie i  posiadają rozbudowane opisy infor-
mujące o  treści obrazu i   powiązanymi z  nim 
wydarzeniami biblijnymi. 

Okładki wewnętrzne zawierają mapy Pale-
styny i Jerozolimy z czasów Starego i Nowego 
testamentu. 

Dodatkowymi walorami jest czytelna duża 
czcionka i format publikacji (B5).
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Biblioteka Misyjna SAC 
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Zapraszamy do Księgarni Misyjnej

NOWOŚĆ


