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LIPIEC
Aby chrześcijańscy wolontariusze na terytoriach misyjnych 

potrafili dawać świadectwo miłości Chrystusa.
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SIERPIEń
Aby ludzie młodzi, powołani do naśladowania Chrystusa, 

byli gotowi głosić Ewangelię i dawać jej świadectwo po krańce ziemi.

PAPIESKIE INTENCJE MISyJNE 2012 



Drodzy Współpracownicy
Polecam wszystkich pallotyńskich neoprezbiterów Waszej mo-

dlitwie, aby byli dobrymi kapłanami, reprezentowali wysoki poziom 
życia duchowego i starali się rozpoznać w sobie powołanie do pracy 
misyjnej. Niech uroczystości święceń kapłańskich będą dla nas za-
chętą do żarliwej modlitwy o dar nowych powołań misyjnych oraz 
wezwaniem do objęcia Patronatem Misyjnym młodych kapłanów, 
którzy podejmą pracę ewangelizacyjną.

Zwracam się z prośbą do tych z Was, którzy jeszcze nie włą-
czyli się w  dzieło Patronatu Misyjnego, aby przystąpili do tego 
projektu. Polega on na objęciu codzienną modlitwą znanego z imie-
nia i nazwiska misjonarza, ofiarowaniu swoich cierpień i wyrzeczeń 
w jego intencji i dobrowolnym, choćby najmniejszym, ale systema-
tycznym, wsparciu finansowym jego projektów misyjnych. Osoby 
zgłaszające się otrzymają karnet ze zdjęciem konkretnego misjona-
rza, który czeka na modlitwę. 

Zbliża się czas wakacji i  urlopów, zapewne macie już wiele 
planów zasłużonego odpoczynku. Warto zastanowić się nad wy-
ruszeniem na szlak pielgrzymowania. Pragnę serdecznie zaprosić 
Was na wspólne wędrowanie do Matki Bożej Ostrobramskiej 
w Wilnie i do Pani Jasnogórskiej. Codziennie podczas pieszych 
pielgrzymek księża pallotyni będą odprawiać zbiorowe Msze św. 
w poleconych przez Was intencjach oraz za misje. Zachęcam do 
nadsyłania na załączonych kartkach intencji, które będziemy po-
lecać Miłosiernemu Bogu i naszej Matce.

Dziękuję Wam z  całego serca za dobro nam wyświadczone. 
Zapewniam o szczególnej pamięci modlitewnej za Współpracowni-
ków Misyjnych. Przez cały pallotyński Rok Jubileuszowy, każdego  
22 dnia miesiąca odprawiam Mszę świetą za misje i wszystkich Ofia-
rodawców wspomagających to ważne dzieło Kościoła. 

Z darem modlitwy

Ks. Grzegorz Młodawski SAC 
Sekretarz ds. Misji i Ewangelizacji Wschodu
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Drodzy
Przyjaciele Misji

Jednym z  podstawowych elementów życia każdego człowie-
ka wierzącego w Boga jest powołanie i posłannictwo oraz czynne 
zaangażowanie w  wypełnianie misji zleconej przez Jezusa: „Idźcie 
i głoście Ewangelię”. Przykładem szczególnego posłannictwa, wy-
magającego prawdziwej wiary, odwagi i poświęcenia, jest praca mi-
sjonarzy, za pośrednictwem, których Wy też stajecie się głosicielami 
Ewangelii. 

Z serca przepełnionego wdzięcznością pragnę gorąco podzięko-
wać Wam za każdy przejaw dobroci i życzliwości. Szczególnie dzię-
kuję za Wasz wkład w budowę Drogi Krzyżowej w Kibeho, za dary 
złożone na misje i udział w Adopcji Serca. Serdecznie dziękuję za 
otrzymane od Was życzenia świąteczne, za obecność na spotkaniach 
i rekolekcjach, a przede wszystkim za towarzyszenie modlitwą i ofia-
rą naszym Misjonarzom.

Troska o misjonarzy i wspieranie ich projektów misyjnych, po-
mimo panującego kryzysu ekonomicznego, ma ogromną wartość 
finansową i duchową. Pomoc, której nam udzielacie i zaufanie, któ-
rym zostaliśmy przez Was obdarzeni, pozwalają nam rozwijać dzieło 
misyjne.

Polscy misjonarze pallotyni, jako spadkobiercy charyzmatu  
św. Wincentego Pallottiego, przekazują go miejscowym kandyda-
tom do kapłaństwa. Co roku drogę do kapłaństwa podejmuje nowa 
grupa pełnych zapału młodych ludzi. Wśród nich jest dk Ignacy 
Mugobe Banuni SAC z Demokratycznej Republiki Konga, który 
po ukończeniu nauki w polskim seminarium, w lipcu br. przyjmie 
święcenia kapłańskie w swojej ojczyźnie. 

Charyzmat pallotyński rozwija się również na Ukrainie. 
W  czerwcu br. w  kapłańskie szeregi pallotynów wstąpiło trzech 
ukraińskich diakonów: Eugeniusz Cymbaluk SAC, Wiaczesław 
Grynewycz SAC i Jurij Siciński SAC. 

Radością dla nas jest to, że po sześciu latach nauki i  trudnych 
decyzjach, 12 maja 2012 r. mury Wyższego Seminarium Duchow-
nego w  Ołtarzewie opuściło dwunastu nowych kapłanów palloty-
nów. W tym gronie jest ks. Dariusz Sala SAC, który wyraził pra-
gnienie wyjazdu na misje do Wybrzeża Kości Słoniowej. Tak pisze 

on o swojej drodze powołania: Gdy byłem w Nowicjacie pewnego dnia 
przyjechali do nas misjonarze, aby opowiedzieć o  swojej pracy. Po tym 
spotkaniu po raz pierwszy przyszła mi myśl o wyjeździe. W seminarium 
zapisałem się do grupy misyjnej, a po dwóch latach zostałem jej koordyna-
torem. Organizowałem spotkania z misjonarzami, akcje charytatywne, 
odwiedziny w szkołach, jeździłem na sympozja. Stopniowo myśl o mi-
sjach zaczęła się rozwijać i dojrzewać. Po święceniach kapłańskich czeka 
mnie bezpośrednie przygotowanie misyjne. Za rok udam się na Wybrzeże 
Kości Słoniowej, by dzielić się Chrystusem. Proszę wszystkich o modlitwę 
za mnie, w intencji misjonarzy oraz tych, do których jesteśmy posłani.

Ks. Dariusz Sala SAC przyjmuje święcenia kapłańskie 
z rąk J.E. abpa Henryka Hosera SAC
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Ks. Wiaczesław 
Grynewycz SAC

„Wy jesteście solą ziemi… Wy jesteście 
światłem świata… Tak niech świeci wasze 
światło przed ludźmi, aby widzieli wasze 
dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który 
jest w niebie.”

Doświadczyłem w  życiu pustki. Po raz 
pierwszy w latach szkolnych. Żyłem jak moi 
koledzy, starałem się uczyć, bawić, ale pustka 
dokuczała i nie dawała sercu spokoju. Ten stan 
emocjonalny łączył się z  tęsknotą za czymś 
nieznanym, tajemniczym. Brak istotnego celu 
w życiu towarzyszył mi w Żytomierzu, gdzie 
się urodziłem i mieszkałem przez 18 lat. Pró-
bowałem zagłuszyć owo uczucie, wyjeżdżając 
za granicę, na studia do Polski. Na początku 
myślałem, że się udało, ale później zrozumia-
łem, że tak naprawdę uciekam. Wreszcie moje 
życie wypełniło się po brzegi, gdy odważyłem 
się zrobić krok na drodze ku kapłaństwu. Po 
odnalezieniu celu w życiu moje serce się uspo-
koiło, mimo iż niektórzy próbowali przekonać 
mnie, że to nie jest moja droga, ale cudza.

Często widzę pustkę w oczach bezdom-
nych, narkomanów, umierających, więźniów. 
Dziś wiem, że może ją wypełnić tylko do-
świadczenie Bożej miłości. Jestem przeko-
nany, że oczy ludzi cierpiących mogą znów 
napełnić się życiem, łzami szczęścia. Potrze-
ba tylko, aby spotkali Boga i  odnaleźli sens.

Ks. Eugeniusz 
Cymbaluk SAC

 
Często pytano mnie o historię mego po-

wołania, oczekując opowieści podobnej do 
historii wielkich świętych, do których Bóg 
przemówił w osobliwy sposób. Mogę powie-
dzieć, że nie spadłem z  konia jak św. Pa-
weł pod Damaszkiem, nie brałem udziału 
w walkach rycerskich jak św. Ignacy z Loy-
oli i  daleko mi do życia św. Augustyna. 
Wszystko było o wiele prościej. Urodziłem się 
w Żytomierzu. Tam poznałem pallotynów, 
do których na katechezy zaprowadziła mnie 
babcia. Postawa księży i  sióstr pallotynek 
oraz sióstr Sług Jezusa bardzo mi się podo-
bała. Widząc ich pracę z młodzieżą, otwarte 
serce i niezwykły nastrój, jaki wprowadzali 
wśród młodych ludzi, zapragnąłem ich na-
śladować. Tak rozpoczęła się moja droga 
w rodzinie pallotyńskiej. Rok przygotowań 
w  Biłohirii, potem rok nowicjatu w  Wa-
dowicach, gdzie lepiej poznawaliśmy du-
chowość pallotynów, dalej sześć lat studiów 
w WSD we Lwowie, rok pracy w Pallotyń-
skim Sekretariacie Misyjnym i Fundacji Sa-
lvatti.pl. Obecnie pracuję w  Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej w  Dowbyszu. 
Taka jest droga mego powołania, po której 
prowadzi mnie Bóg, a Jego „osobliwym gło-
sem” jest przykład ludzi, których On posyła, 
aby byli przewodnikami na mojej życiowej  
drodze.

Ks. Jurij 
Siciński SAC

W  dzieciństwie byłem ministrantem, 
należałem do oazy, wyjeżdżałem na rekolek-
cje. Pierwszy raz o kapłaństwie pomyślałem, 
mając ok. 15 lat. Ale tę wersję realizowania 
siebie szybko odrzuciłem. W  mojej parafii 
pracują księża pallotyni. Widziałem ich za-
angażowanie w pracy i świadectwo wiary. 
Zafascynowali mnie po prostu jako dobrzy 
ludzie. Chciałem też taki być, dlatego ciągle 
wracała do mnie myśl o  kapłaństwie. Za-
cząłem rozmawiać o tym ze swoim kierow-
nikiem duchowym. Było to już przed samą 
maturą. Wybrałem już zawód informatyka 
i  rysowała się przede mną piękna życiowa 
perspektywa. Ale wbrew wszystkiemu napi-
sałem podanie z prośbą o przyjęcie w szeregi 
pallotynów. W seminarium, w pewnym mo-
mencie przeżywałem poważny kryzys du-
chowy, myślałem o  odejściu. Postanowiłem 
pojechać na rekolekcje ignacjańskie. Był to 
dla mnie czas niesamowitego doświadczenia 
żywego Boga w modlitwie. Jakby na nowo 
zacząłem odkrywać i przeżywać swoje mo-
tywacje, to, czego tak naprawdę chcę w ży-
ciu i od życia. Dzisiaj już jestem kapłanem 
i  chcę dalej kroczyć za Jezusem Jego ślada-
mi, ciągle na nowo Go odkrywać i  prze-
żywać. I wiem, że kiedy przychodzi ciężka 
chwila, to nie ma lepszego leku jak mo- 
dlitwa.

PALLOTYŃSCY NEOPREZBITERZY
Z UKRAINY
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Informacje Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego

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.

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.

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 
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. INDYWIDUALNE terminowe prosimy zamawiać 

z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. 

Pallotyński Sekretariat Misyjny 
Prowincji Chrystusa Króla 

ul. Skaryszewska 12
skr. poczt. 255

03-802 Warszawa

tel. +48 22 771 51 19

nr konta:
80 1020 1042 0000 8102 0009 9101

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

Prosimy o wyraźne i pełne 
adresowanie kierowanej 

do nas korespondencji i podawanie 
adresu zwrotnego. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO PIELGRZYMOWANIA 
PODCZAS WAKACJI W DWÓCH PIESZYCH PIELGRZYMKACH

 
Podczas pielgrzymek będziemy codziennie odprawiać Msze św. 

w podanych przez Was intencjach. Ofiary złożone z tej okazji przeznaczymy
na formację i kształcenie powołań misyjnych.

 
15-26 lipca 2012 r.
XXII Międzynarodowa Pielgrzymka Piesza 
Suwałki – Wilno (grupa Zielona i Niebieska)
 
 

6-15 sierpnia 2012 r.
301 Warszawska Piesza Pielgrzymka 

na Jasną Górę (grupa Czerwono-Żółto-Zielona)
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niebo, dzieło Twych palców, księżyc 
i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest 
człowiek, że o  nim pamiętasz, i  czym – 
syn człowieczy, że się nim zajmujesz?” (Ps 
8, 4-5). Głęboka prawda o naszym życiu 
jest więc zamknięta w  tej zaskakującej 
tajemnicy: każde stworzenie, a  w  szcze-
gólności każda osoba ludzka, jest owo-
cem myśli i  aktu miłości Boga, miłości 
nieskończonej, wiernej, wiecznej (por. Jer 
31, 3). Odkrycie tej rzeczywistości jest 
tym, co dogłębnie przemienia nasze ży-
cie. Na znanej stronie „Wyznań” św. Au-
gustyn z  wielką intensywnością opisuje 
swoje odkrycie Boga jako najwyższego 
Piękna i największej Miłości, Boga, który 
pozostawał mu zawsze bliski i na które-
go wreszcie otworzył swój umysł i swoje 
serce, aby zostać przemienionym: „Późno 
Cię pokochałem. Piękności tak dawna 
a tak nowa, późno Cię pokochałem! A oto 
Ty byłaś wewnątrz, a  ja byłem zewnątrz, 
tam Cię szukałem i lgnąłem w mej brzy-
docie ku pięknym rzeczom stworzonym 
przez Ciebie. Byłaś ze mną, a ja nie byłem 
z Tobą. Z dala od Ciebie trzymały mnie te 
rzeczy, które nie istniałyby, gdyby nie były 
w  Tobie. Zawołałaś, wezwałaś – i  prze-
rwałaś moją głuchotę, zabłysnęłaś, zaja-
śniałaś i  usunęłaś moją ślepotę; rozlałaś 
woń, odetchnąłem nią i oto wzdycham ku 
Tobie, skosztowałem i oto łaknę i pragnę, 

Drodzy Bracia i Siostry! 
 
Czterdziesty dziewiąty Światowy 

Dzień Modlitw o  Powołania, który bę-
dzie obchodzony 29 kwietnia 2012 r., 
w czwartą Niedzielę Wielkanocną, to za-
proszenie do refleksji na temat: Powołania 
darem miłości Boga.

Źródłem każdego doskonałego daru 
jest Bóg-Miłość. Bóg jest miłością: „kto 
trwa w miłości, ten trwa w Bogu, a Bóg trwa 
w nim” (1 J 4, 16). Pismo Święte opowiada 
historię tego pierwotnego związku mię-
dzy Bogiem a ludzkością, który poprzedza 
samo dzieło stworzenia. W Liście do Efe-
zjan św. Paweł zawarł hymn wdzięczności 
i chwały wobec Ojca, który na przestrzeni 
wieków z nieskończoną dobrocią realizuje 
swój powszechny plan zbawienia. To plan 
miłości. Apostoł podkreśla, że w  swoim 
Synu-Jezusie, Ojciec „wybrał nas przed za-
łożeniem świata, abyśmy byli święci i nie-
skalani przed Jego obliczem w miłości” (Ef 
1, 4). Bóg ukochał nas zanim jeszcze zaczę-
liśmy istnieć. Poruszony wyłącznie swoją 
bezwarunkową miłością, Bóg stworzył 
nas z niczego (por. 2 Mch 7, 28), aby do-
prowadzić nas do pełnej jedności ze Sobą.

Psalmista, zdumiony dziełem opatrz-
ności Bożej, woła: „Gdy patrzę na Twe 

dotknęłaś mnie i zapłonąłem tęsknotą za 
Twoim pokojem” (X, 27.38). Za pomocą 
tych obrazów św. Augustyn próbuje opisać 
tajemnicę spotkania z Bogiem, z Jego mi-
łością, która przemienia całą egzystencję.

Chodzi tu o miłość bez żadnych za-
strzeżeń, o  miłość, która nas wyprze-
dza, wspiera i powołuje na drodze życia, 
a swoje źródło ma w zupełnej bezintere-
sowności Boga. Odnosząc się szczególnie 
do posługi kapłańskiej, mój poprzednik, 
bł. Jan Paweł II stwierdził, że „każdy znak 
posługi kapłańskiej, prowadząc ku miło-
ści i  służbie Kościołowi, pobudza jedno-
cześnie do ciągłego wzrastania w miłości 
i służbie Jezusowi Chrystusowi – Głowie, 
Pasterzowi i  Oblubieńcowi Kościoła, 
w miłości, która zawsze jest odpowiedzią 
na wyprzedzającą, wolną i  darmo daną 
miłość Boga w Chrystusie” (Pastores dabo 
vobis, 25). Każde specyficzne powołanie 
rodzi się z  inicjatywy Boga i  jest dziełem 
miłości Boga. To On czyni „pierwszy krok” 
i to nie ze względu na szczególną dobroć 
odkrytą w nas, lecz ze względu na obec-
ność swojej miłości „rozlanej w  sercach 
naszych przez Ducha Świętego” (Rz 5,5).

W  każdym czasie u  źródła Bożego 
powołania jest inicjatywa nieskończonej 
miłości Boga, która w pełni odsłania się 
w  Jezusie Chrystusie. Jak to napisałem 

Powołania darem miłości Boga
Orędzie na XLIX 

Światowy Dzień Modlitw 
o Powołania

Dzień Modlitw 
o Powołania to inicjatywa 
Pawła VI, który 23 stycznia 
1964 r. postanowił, że IV niedziela 
Wielkanocy będzie przeznaczona na 
modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego
i życia zakonnego. Była to odpowiedź papieża na 
pogłębiający się wówczas kryzys w Kościele, 
przejawiający się spadkiem powołań, i to zarówno wśród 
mężczyzn, jak i kobiet. Po raz pierwszy Dzień Modlitw 
o Powołania odbył się 12 kwietnia 1964 r. 
Co roku z tej okazji papież kieruje do wierzących swoje orędzie. 
Zachęcamy do zapoznania się z treścią tegorocznego orędzia. Jest to szczególna 
okazja, żeby sobie uświadomić naszą odpowiedzialność za współpracę polegającą 
na wytrwałej modlitwie i działaniu na rzecz powołań kapłańskich, zakonnych, 
powołań do życia konsekrowanego oraz powołań misyjnych.
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w mojej pierwszej encyklice – Deus caritas 
est – „w rzeczywistości istnieje wiele moż-
liwości widzenia Boga. W historii miłości, 
którą opowiada nam Biblia, Bóg wycho-
dzi nam naprzeciw, próbuje nas zdobyć 
– aż do Ostatniej Wieczerzy, aż do Ser-
ca przebitego na krzyżu, aż do objawień 
Zmartwychwstałego i  wielkich dzieł, za 
pośrednictwem których poprzez działa-
nie Apostołów przewodził rodzącemu 
się Kościołowi. Również w  późniejszej 
historii Kościoła Pan nie był nieobecny: 
zawsze na nowo wychodzi nam naprze-
ciw – poprzez ludzi, w  których objawia 
swą obecność; poprzez Słowo, w  Sakra-
mentach, w sposób szczególny w Eucha-
rystii” (nr 17). Miłość Boga trwa na wieki. 
Bóg jest wierny samemu sobie, „słowu, 
które dał dla tysiąca pokoleń” (Ps 105, 8). 
Należy na nowo głosić, zwłaszcza nowym 
pokoleniom, pociągające piękno tej Bo-
żej miłości, która nas wyprzedza i  która 
nam towarzyszy. To piękno jest tajemni-
czą sprężyną, jest motywacją, której nie 
zabraknie nawet w najtrudniejszych oko-
licznościach.

Drodzy bracia i siostry, to na tę wła-
śnie miłość mamy otworzyć nasze życie. 
Każdego dnia Jezus Chrystus wzywa nas 
do stawania się doskonałymi w  miłości 
Ojca (por. Mt 5, 48). Wysoką miarą ży-
cia chrześcijańskiego jest bowiem kocha-
nie „jak” Bóg. Chodzi tu o miłość, która 
przejawia się jako całkowity dar z siebie: 
wierny i  płodny. Przełożonej klasztoru 
w  Segowii, zatroskanej dramatyczną sy-
tuacją „zawieszenia”, w  jakiej znajdował 
się w tamtym czasie Jan od Krzyża, święty 
zalecał, by działała zgodnie z wolą Boga: 
„Nie myśl o  niczym innym, jak tylko 
o  tym, że wszystko zostało zaplanowane 
przez Boga; tam, gdzie nie ma miłości, 
wnoś miłość, a owocem stanie się miłość” 
(Listy, 26).

W tej przestrzeni daru, w otwarciu na 
miłość Boga i jako owoc tej miłości, rodzą 
się i  rozwijają wszystkie powołania. Gdy 
dotykamy tego źródła w  modlitwie oraz 
wytrwale korzystamy ze Słowa i  Sakra-
mentów, zwłaszcza z  Eucharystii, wtedy 
staje się możliwe życie miłością bliźnie-
go, w której uczymy się dostrzegać obli-
cze Chrystusa Pana (por. Mt 25, 31-46). 
Aby wyrazić nierozerwalną więź, która 
istnieje między tymi „dwoma miłościami” 
– między miłością do Boga i miłością do 
człowieka, które wypływają z tego samego 
źródła Bożego i od tego źródła są zależne, 
Papież św. Grzegorz Wielki posługuje się 
przykładem roślinki: „Na glebie nasze-

go serca (Bóg) posadził najpierw korzeń 
miłości do Niego, a później rozwinęła się 
z  tego korzenia, jak korona drzewa, mi-
łość braterska” (Moralium Libri, sive expo-
sitio in Librum B. Job, Lib. VII, cap. 24, 28; 
PL 75, 780 D).

Te dwa przejawy jedynej miłości Bo-
żej powinny być przeżywane ze szcze-
gólną intensywnością i  czystością serca 
przez tych, którzy postanowili podjąć 
drogę rozpoznawania powołaniowego 
w kierunku posługi kapłańskiej czy życia 
konsekrowanego. One stanowią jakościo-
wy znak powołania. Rzeczywiście, miłość 
do Boga, którego kapłani i osoby zakonne 
stają się widzialnymi, chociaż ciągle nie-
doskonałymi obrazami, jest motywem 
odpowiedzi na powołanie do specjalnego 
oddania się Panu poprzez święcenia ka-
płańskie czy ślubowanie rad ewangelicz-
nych. Stanowczość odpowiedzi św. Piotra 
wobec Boskiego Mistrza: „Ty wiesz, że 
Cię kocham” ( J 21, 15), stanowi tajemnicę 
życia ofiarowanego i przeżytego w pełni, 
a przez to wypełnionego radością. Innym 
konkretnym wyrazem miłości wobec 
bliźnich, zwłaszcza wobec tych najbar-
dziej potrzebujących i  cierpiących, jest 
stanowczość, która z  kapłana czy osoby 
konsekrowanej czyni inspiratora jedno-
ści między ludźmi i siewcę nadziei. Więź 
osób konsekrowanych, a  zwłaszcza więź 
kapłana ze wspólnotą chrześcijan ma ży-
ciowe znaczenie i staje się istotną częścią 
ich horyzontu uczuciowego. Na ten temat 
święty Proboszcz z  Ars lubił powtarzać: 
„Kapłan nie jest kapłanem dla siebie, jest 
kapłanem dla was” (Le curé d’Ars. Sa pensée 
– Son cœur, Foi Vivante, 1966, p. 100).

Drodzy Bracia w biskupstwie, drodzy 
kapłani, diakoni, osoby konsekrowane, 
katecheci, współpracownicy w  duszpa-
sterstwie i  wy wszyscy zaangażowani 
w  dzieło wychowania nowych pokoleń, 
wzywam was serdecznie, byście z  uwagą 
wsłuchiwali się w tych, którzy w waszych 
wspólnotach parafialnych, w stowarzysze-
niach i  ruchach formacyjnych odkrywają 
w  sobie znaki powołania do kapłaństwa 
czy życia konsekrowanego. To ważne, by 
w  Kościele tworzyć warunki sprzyjające 
licznym „tak”, jako wielkodusznym odpo-
wiedziom na powołanie ze strony Boga, 
który kocha.

Zadaniem duszpasterstwa powołań 
jest dawanie osobom powołanym punk-
tów orientacji na drogach życia. Central-
nym elementem jest tu miłość do Słowa 
Bożego i  kultywowanie rosnącej zażyło-
ści z Pismem Świętym, a także modlitwa 

osobista i  wspólnotowa, uważna i  stała. 
Wtedy staje się możliwe usłyszenie Bo-
żego wezwania pośród wielu głosów, 
które wypełniają codzienne życie. Przede 
wszystkim Eucharystia niech będzie „ży-
ciowym centrum” każdej drogi powoła-
niowej. To tutaj miłość Boga dotyka nas 
w ofierze Chrystusa, która jest doskona-
łym wyrazem miłości. To w  Eucharystii 
uczymy się ciągle na nowo życia „wyso-
ką miarą” miłości Boga. Słowo, modli-
twa i Eucharystia to cenne skarby, dzięki 
którym możemy zrozumieć piękno życia 
całkowicie oddanego na służbę Królestwa.

Życzę, by Kościoły lokalne, w  ich 
różnych wymiarach, stały się „miejscem” 
uważnego rozeznania i  głębokiej wery-
fikacji powołania, oferując młodym lu-
dziom mądre i mocne towarzyszenie du-
chowe. W ten sposób wspólnota chrześci-
jańska stanie się wyrazem miłości Boga, 
która chroni w  sobie każde powołanie. 
Ta dynamika, która jest zgodna z  no-
wym przykazaniem miłości Jezusa, może 
znaleźć wymowną i szczególną realizację 
w rodzinach chrześcijańskich. Ich miłość 
jest przejawem miłości Chrystusa, który 
wydał samego siebie za Kościół (por. Ef 
5, 32). W rodzinach, „wspólnotach życia 
i miłości” (Gaudium et spes, 48), nowe po-
kolenia mogą we wspaniały sposób do-
świadczyć tej ofiarnej miłości. Rodziny 
są bowiem nie tylko uprzywilejowanym 
miejscem formacji ludzkiej i chrześcijań-
skiej, ale mogą reprezentować „pierwsze 
i  najlepsze seminarium powołaniowe 
do życia ofiarowanego na służbę Króle-
stwa Bożego” (Familiaris consortio, 53). 
Najpierw w  rodzinach trzeba na nowo 
odkryć piękno i  znaczenie kapłaństwa 
oraz życia konsekrowanego. Duszpaste-
rze oraz wszyscy wierni świeccy powinni 
współpracować, aby w Kościele mnożyły 
się „domy i  szkoły wspólnoty” na wzór 
Świętej Rodziny z  Nazaretu, która stała 
się harmonijnym odbiciem na ziemi życia 
Trójcy Świętej.

 
Wraz z  tymi życzeniami udzielam 

z  serca Apostolskiego Błogosławieństwa 
Wam, Czcigodni Bracia w  biskupstwie, 
kapłanom, diakonom, osobom zakon-
nym i  wszystkim wiernym świeckim, 
a w szczególności ludziom młodym, któ-
rzy wrażliwym sercem nasłuchują głosu 
Boga, gotowi do jego przyjęcia w sposób 
wielkoduszny i wierny.

 

Watykan, 18 października 2011 r.
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W STOLICY

Pielgrzymka rozpoczęła się w  stolicy 
federalnej, Brasilii. Składając wizytę pre-
zydentowi Joăo Figueiredo i  najwyższym 
władzom państwowym, papież podkreślał, 
że jego podróże mają charakter apostolski 
i  cel wyłącznie duszpasterski. Niemniej 
jednak: „ten religijny charakter niesie także 
wyraźne orędzie o człowieku, o jego war-

Siódma apostolska podróż Jana Pawła II była 
zarazem pierwszą z czterech pielgrzymek papieża do 
Brazylii, największego katolickiego kraju świata.

Podczas tej pielgrzymki Ojciec Święty prze-
mierzył blisko 30 tys. kilometrów i  odwiedził  
13 miast w  ciągu 12 dni. Podjął się tego trudu, by 
w  misji duszpasterskiej głosić bogactwo Chrystuso-
wej miłości na ziemi brazylijskiej, gdzie żyła wówczas 
największa ilość katolików, bo ponad 100 mln na 115 
mln mieszkańców. 

Głównymi punktami wizyty Jana Pawła II w Bra-
zylii było otwarcie X Krajowego Kongresu Euchary-
stycznego w Fortaleza, wizyta w brazylijskiej Często-
chowie – Aparecida do Norte i obchody 25-lecia po-
wołania do życia rady Episkopatów Ameryki Łaciń-
skiej (CELAM). W bogatym programie pielgrzymki, 
oprócz oficjalnych spotkań z władzami państwowymi 
i  kościelnymi, papież spotykał się z  dziećmi i  mło-
dzieżą, Polonią brazylijską, z  najbiedniejszymi 
mieszkańcami, trędowatymi w koloniach Aquas Cla-
ras i Marituba, z Indianami i imigrantami, więźniami 
z Papuda, a także z ludźmi kultury nauki i pracy. 

Podróż odbyła się pod hasłem: „Krzyż –Maryja –
Eucharystia”. 

tościach, jego godności i współżyciu spo-
łecznym”. 

Do biskupów i kapłanów w nowocze-
snej katedrze miasta, mówił, jak ważną rolę 
pełni episkopat brazylijski: „Jesteście pa-
sterzami narodu dobrego i prostego, prze-
jawiającego wielki głód Boga. Prowadźcie 
zatem z  zapałem posłannictwo ewange-
lizacji Kościoła. Urzeczywistniając je, po-
dejmujcie odważnie zadanie zaspokojenia 
tego głodu, prowadząc lud do spotkania 
z Bogiem; w ten sposób przyczyniacie się 
do uczynienia go bardziej ludzkim”.

PRZESŁANIE DO MŁODZIEŻY

W Belo Horizonte, stolicy jednego z naj-
bogatszych stanów południowo-wschod- 
nich Minas Gerais, papież odprawił Mszę 
św. dla ponad dwóch milionów młodzieży 
i  studentów. Z  młodymi Brazylijczykami 
dzielił się myślą: „Nauczyłem się, że mło-
dy chrześcijanin przestaje być młodym 
i  od dawna nie jest już chrześcijaninem, 
gdy daje się uwieść doktrynom czy ideolo-
giom głoszącym nienawiść i przemoc. Nie 
pozwólcie, aby posługiwano się wami!”. 

Podróż Apostolska 
Bł. Jana Pawła II do Brazylii

30 czerwca – 12 lipca 1980 r.

Ze szczytu Corcovado, skąd figura Odkupiciela góruje nad Rio de Janeiro, 
Ojciec Święty pobłogosławił naród brazylijski, 1980 r. 
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WOBEC NIESPRAWIEDLIWOŚCI 

W położonej nad Oceanem Atlantyc-
kim metropolii Rio de Janeiro Jan Paweł 
II spotkał się z  przedstawicielami świata 
kultury i nauki oraz mieszkańcami faveli. 
Dzielnica slumsów zbudowana jest na gór-
skim zboczu, aby umożliwić spływ nieczy-
stości (kanalizacja i  elektryczność należą 
tu do rzadkości). Dopiero na okoliczność 
przyjazdu papieża do faveli doprowadzone 
zostało światło i linia telefoniczna. Widok 
takich osiedli, ulokowanych obok luksuso-
wych willi i hoteli, nikogo tutaj nie dziwi. 
W tym miejscu Papież zwrócił się do władz 
państwowych i miejskich: „Wy, od których 
zależy sytuacja świata, dokładajcie wysił-
ku, ażeby życie człowieka w waszym kraju 
stało się bardziej ludzkie, bardziej godne 
człowieka. Czyńcie wszystko, aby przepaść 
dzieląca nadmiernie bogatych, nielicznych 
przecież, od wielkich rzesz żyjących w nę-
dzy, nie pogłębiała się, ale się kurczyła, by 
to prowadziło do równości społecznej, tak 
aby nierówny podział dóbr został zastą-
piony podziałem sprawiedliwym”. Dodaje 
stwierdzenie o  niesłychanym znaczeniu: 
„Tylko systemy społeczne oparte na spra-
wiedliwości społecznej mają prawo do 
istnienia”. Słowa te spotkały się z wielkim 
entuzjazmem mieszkańców faveli. Papież 
wzruszony do głębi nędzą, niespodzie-
wanie ofiarował ich duszpasterzowi swój 
pierścień kardynalski, aby ten przeznaczył 
go na potrzeby najbiedniejszych. 

Wizyta w  Rio de Janerio zakończyła  
się błogosławieństwem całemu miastu 
i krajowi ze szczytu Corcovado, gdzie znaj-
duje się potężna trzydziestoośmio metrowa 
figura Chrystusa Odkupiciela, zaprojekto-

wana przez artystę polskiego pochodzenia, 
Pawła Landowskiego. 

 
SOLIDARNOŚĆ 

Z ROBOTNIKAMI

Olbrzymia, blisko 12-milionowa me- 
tropolia przemysłowa Sao Paulo, powita-
ła Jana Pawła II w  sposób niezwykle en-
tuzjastyczny. To robotnicze miasto było 
ośrodkiem napięć społecznych i  rewindy-
kacyjnej akcji związkowej popieranej przez 
Kościół, a tłumionej przez rząd. 

Na stadionie Morumbi w  ulewnym 
deszczu czekali na Papieża robotnicy. Bli-
sko 120 tys. ludzi śpiewało pieśń o obaleniu 
tyrana, zakazaną przez władze państwowe 
pod karą wiezienia. Nie była to manife-
stacja wyłącznie religijna, ale gigantyczny 
wiec polityczny w  obronie praw obywa-
telskich i  ludzkich. Jeden z  robotników, 
klęcząc, błagał Ojca Świętego o  pomoc. 
Opowiedział mu smutną historię swojego 
życia, o  zabitych kolegach, rozpaczliwych 
warunkach pracy w  fabrykach i  życiu na 
peryferiach metropolii. Przemówienie pa-
pieża, które potem nastąpiło, było najmoc-
niejsze w tonie od początku pontyfikatu.

SPOTKANIA: 

Z wiernymi 
Kolejnego dnia pielgrzymki papież 

udał się do sanktuarium Matki Bożej Apa-
recida, patronki Brazylii, aby konsekrować 
nowo zbudowaną bazylikę. 

Z chrześcijanami innych wyznań
W  Porto Alegre papież uczestniczył 

w  spotkaniu ekumenicznym z  Krajo- 

wą Radą Kościołów Chrześcijań- 
skich.

Z polonią
Trudno wyobrazić sobie piel-

grzymkę Ojca Świętego, gdziekol-
wiek, bez spotkania z  miejscową 
Polonią. Takie spotkanie miało 
miejsce na stadionie w  Kurytybie. 
Papieża powitał tłum ok. 70 tys. 
Brazylijczyków polskiego pocho-
dzenia. Ojciec Święty pobłogosła-
wił kopię obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej, która przemierzy 
w pielgrzymce całą Brazylię, nawie-
dzając wszystkie polskie wspólnoty. 

Z głodującymi 
i chorymi

Północny wschód Brazylii to 
rejon ubóstwa. Papież, odwiedził trzy sto-
lice tak zwanego „poligonu głodu”: Recife, 
Teresina i Belem, gdzie odprawił Msze św. 
w intencji rolników i imigrantów oraz zło-
żył wizytę w Maritubie, kolonii osób cho-
rych na trąd. 

Z episkopatem
W  Fortaleza, z  okazji inauguracji X 

Krajowego Kongresu Eucharystycznego 
zogniskowanego wokół tematu Euchary-
stii na tle rzeczywistości życia emi grantów, 
Papież spotkał się z 366 biskupami brazy-
lijskimi, największym episkopatem świata 
i dał im zalecenia bardzo konkretne: „Kon-
ferencja Episkopatu, będąc żywym orga-
nizmem, winna jako taka rosnąć w całym 
społeczeństwie, dawać przez to świadec-
two jedności poprzez wspólnotę możliwie 
najgłębszą i mocną, pomimo różnorodno-
ści poszczególnych członków”. 

Z Indianami 
Ukoronowaniem ostatniego dnia po-

bytu Ojca Świętego w  Brazylii była pro-
cesja na rzece Rio Negro. W  otoczeniu 
setek najrozmaitszych pojazdów wodnych 
papież błogosławił ze statku tłumom ze-
branym na wybrzeżu. 

Spotkanie z rdzennymi mieszkańcami 
Amazonii, w Manaus, mieście – symbolu 
nadziei tego bogatego obszaru i  miejsca 
pamięci wymordowanych w imię postępu 
Indian, było transmitowane przez telewi-
zję. Po raz pierwszy do wielu mieszkańców 
Brazylii dotarła tragedia Indian. W odpo-
wiedzi papież zaapelował do władz: „Po-
wierzam władzom publicznym i innym za 
to odpowiedzialnym czynnikom życzenie: 
ażeby wam, którzy jesteście potomkami 
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pierwszych mieszkańców tych ziem, przy-
znano prawo do zamieszkiwania ich w po-
koju, w spokoju, bez obawy, że zostaniecie 
z nich wysiedleni… by zachowana została 
wasza tożsamość grupowa, tożsamość ludu 
i  narodu… Bo jesteście prawdziwym lu-
dem, prawdziwym narodem!” 

Przesłanie, jakie pozostawił Jan Pa- 
weł II w kraju przechodzącym trudny okres 
demokratyzacji, borykającym się z  kryzy-
sem, ubóstwem, niesprawiedliwością i prze-
mocą, zawierało wszystkie zasadnicze pro-
blemy duszpasterskie, społeczne i  ekono-
miczne Brazylii. Postać Jana Pawła II i jego 
orędzie wiary było dla wielu Brazylijczyków 
światełkiem nadziei na lepszą przyszłość.

„Bardzo pragnąłbym, by moja apostol-
ska służba na ziemi brazylijskiej przyniosła 
dobre owoce waszej wielkiej narodowej 
społeczności, by ją wzmocniła i  uczyniła 
jeszcze bardziej wspólną ojczyzną wszyst-
kich ludzi, tych, którzy w  ciągu wieków 
znaleźli tu warunki życia i bytowania. Oby 
Bóg dał, żeby w  tej ojczyźnie utworzyła 
się wielka wspólnota, w której panowałyby 
braterstwo, miłość, sprawiedliwość i pokój. 
Taki był również cel mojego posługiwania 
wśród Was”. 

 
Oprac. Red. 

Sanktuaria na pielgrzymim 
szlaku bł. Jana Pawła II

Matka Boża Zjawiona – Królowa Brazylii

W  mieście Aparecida znajduje się 
jedno z  najsłynniejszych sanktuariów 
maryjnych na świecie, w którym Brazy-
lijczycy czczą Nossa Senhora Apareci-
da, Matkę Bożą Zjawioną. To właśnie 
przed tym Jej wizerunkiem w XX wieku 
Brazylia była poświęcona Niepokalane-
mu Sercu Maryi. Bazylikę konsekrował 
Jan Paweł II podczas pierwszej wizyty 
w  1980 r. Cztery lata później, w  setną 
rocznicę koronacji figurki, Ojciec Święty 
skierował list do narodu brazylijskiego. 
Podkreślał w  nim: „Z  pewnością patro-
nat Maryi ze swoim tytułem Aparecida 
pociąga za sobą podjęcie zobowiązania, 
wzięcia się za ręce jedni z  drugimi, aby 
spowodować, żeby kraj stał się tym, czym 
Maryja sobie życzy, aby był, po uznaniu 
go za swój: ziemią, gdzie panuje gościn-
ność, serdeczność, możliwość dialogu, 
«łączenia» raczej niż «rozdzielania». Ten 
Patronat Maryi nad narodem nie jest 
czymś, co ma miejsce bez udziału swoich 
protegowanych, ale pozostawia im wolną 
wolę, codziennie odnawianą”.

Od początku istnienia miejsca kultu 
Maryi posługę w sanktuarium sprawują 
redemptoryści. Budowla zachwyca swo-
im wyglądem, jednak jej najważniejszym 
elementem jest niepozorna, bo mająca 
zaledwie 40 cm, figurka Najświętszej 
Maryi Panny, z którą wiążą się wydarze-
nia sięgające XVIII wieku.

Odkrycie czarnej rzeźby
Historia Matki Bożej z  Aparecidy 

sięga roku 1717, kiedy trzech rybaków: 
Domingos Garcia, Filipe Pedroso i Joao 
Alves zostało wysłanych przez lokalne 
władze na połów ryb w  rzece Paraíba. 
Po nieudanych poszukiwaniach przybyli 
do miejsca zwanego Porto Itaguaçu. Je-
den z nich zarzucił sieci i wyłowił rzeź-
bę Matki Bożej. Jednak figurka nie była 
kompletna, nie miała głowy. Rybak zatem 
zaczął poszukiwania w rzece i po chwili  
znalazł brakującą część. Cała figurka 
przedstawiała Matkę Bożą Niepokala-
nie Poczętą, z  księżycem pod stopami 
i z gwiazdą nad głową. Statua większość 
czasu spędziła w  wodzie, dlatego ma 
ciemny kolor. Rybacy owinęli ją w chust-
kę i jeszcze raz zarzucili sieć, która szybko 
wypełniła się rybami. Odczytali to jako 
znak specjalnej opieki Dziewicy Maryi.

Odtąd w narodzie rozwinął się kult 
dla Maryi, którą nazwano po prostu 

„Aparecida,” co oznacza „Zjawiona”, 
bo zjawiła się wtedy, kiedy ludzie 

potrzebowali pomocy.



Bazylika Matki Bożej w Aparecida, Brazylia

Święci Jana Pawła II
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Żyć dla innych
Św. Paulina od Serca Jezusa Konającego

(1865-1942)

pierwsza Święta brazylii

Wzywam Was, byście okazywały sobie 
święte miłosierdzie, szczególnie zaś cho-
rym w  domach zgromadzenia, starcom 
w hospicjach i innym. Otaczajcie wszelką 
czcią praktykę świętego miłosierdzia. 

Z duchowego testamentu 
św. Pauliny 

Amabile Visintainer (w  zakonie: 
Paulina od Serca Jezusa Konające go), 
uro dziła się 16 grudnia 1865 r. na tery-
torium północnych Włoch, należącym 
wówczas do Austrii. W  dziesiątym 
roku życia razem z  rodzicami wyemi-
growała do Brazylii w  poszuki waniu 
lepszych warunków życia. Emi granci 
z  Europy osiedlali się w  niezamiesz-
kanym jeszcze stanie Santa Catarina. 
Budowali domy i  osiedla, nadając im 
włoskie na zwy. 

W  dwunastym roku życia przyjęła 
pierwszą Komunię św. Wtedy też za-
częła uczestniczyć żywo w działalności 
charytatywnej na terenie parafii. Poma-
gała ponadto w nauczaniu katechizmu 
i  troszczyła się o  miejscową kaplicę. 
Gdy miała lat dwadzieścia pięć, za zgo-
dą ojca oraz duszpasterza, jezuity Mar-
celego Rochi, opuściła dom rodzinny 
i  przeniosła się do zniszczonej chaty, 
aby opiekować się samotną kobietą, 
chorą na raka. 

Śmierć matki zmusiła Amabile do 
dwuletniego pobytu w  domu rodzin-
nym, a po powtórnym ożenku ojca na 
nowo zajęła się chorymi i  biednymi. 
W 1890 r. powstał mały szpitalik, któ-
ry następnie rozrósł się i  został prze-
niesiony do większego budynku. Do 
pomocy zgłaszały się inne dziewczęta. 
Był to początek działalności, z  której 
zrodziło się zgromadzenie pod wezwa-
niem Ma łych Sióstr Niepokalanego 
Poczęcia. Aprobatę miejscowego bisku-
pa otrzymało w  roku 1895. W  osiem 
lat później, stosując się do rad jezuity 
Alojzego Marii Rossi, Paulina udała się 
do Sao Paulo. Założyła tam hospicjum 
dla tych, którzy dopiero co wyzwolili 
się ze stanu niewolnictwa. Wtedy też 

kanonicznie obrana została przełożoną 
generalną nowego zgromadzenia.

Sios try postawiły sobie za główny 
cel opiekę nad sierotami, próbując w ten 
sposób zaradzić jednemu z  najpoważ-
niejszych, także dzi siaj, problemów Bra-
zylii. Zgromadzenie roz szerzało swą 
działalność na inne miasta, rosła liczba 
sióstr. Gdy w 1909 r., na skutek pomó-
wień, matka Paulina została pozbawio-
na swej funkcji przez biskupa Sao Pau-
lo, zaczęła pracować w kuchni i wróciła 
do opieki nad chorymi w  szpitalu. 
Tak było aż do 1934 r., kiedy z powodu 
zaawansowanej cukrzycy mu siała pod-
dać się amputacji prawej dłoni, a w kil-
ka lat później stra ciła całą rękę i prawie 
całkowicie wzrok.

Zmarła 9 lipca 1942 r. po długich 
cierpie niach, ale ze słowami, które 
każdy chciał by móc powiedzieć przed 
śmiercią: „Do biegła końca moja misja. 
Umieram szczęśliwa”.

Pierwsza brazylijska święta zosta- 
ła beatyfikowana przez papieża bł. Jana  
Pawła II podczas drugiej podróży apo-
stolskiej do Brazylii, 18 października 
1991 r. w Florianopolis, a kanonizowa-
na 19 maja 2002 r., w Rzymie. 

Rozwój kultu 
Przez następne 15 lat przed figurą 

Matki Bożej gromadzili się okoliczni 
mieszkańcy na modlitwie. Wielu z nich 
otrzymywało łaski, o których wieść szyb-
ko się rozeszła. Rodziny rybaków posta-
wiły pierwszą małą kaplicę, a  w  1734 r. 
wikariusz Guaratinguetá wybudował 
większą. Ponieważ liczba pielgrzymów 
rosła, w  roku 1834 rozpoczęto budowę 
kościoła, który później nazwano „starą 
Bazyliką”. W roku 1904, z okazji 50-le-
cia ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym 
Poczęciu, Matka Boża z Aparecida zosta-
ła ukoronowana, zaś w roku 1930 została 
uroczyście ogłoszona Królową i  Świętą 
Patronką Brazylii. 

Nowy Dom Matki Bożej 
W  związku z  przybywającą liczbą 

wiernych w  1955 r. rozpoczęto budowę 
obecnej świątyni według projektu archi-
tekta Benedito Calixto.

Budynek jest długi na 173 m, szeroki 
zaś na 168 m, posiada wieżę o wysokości 
100 m, kopułę wysokości 70 m, zajmuje 
powierzchnię 18 tys. metrów kwadra-
towych i  może jednorazowo pomieścić  
45 tys. wiernych. Wymiary sprawiają, że 
kościół uważany jest za drugą co do wiel-
kości bazylikę na świecie, zaraz po Bazyli-
ce św. Piotra w Rzymie. Należy do najbar-
dziej uczęszczanych sanktuariów. Liczba 
pielgrzymów z  Brazylii i  całego świata 
wzrasta z każdym rokiem. W minionym 
roku sanktuarium nawiedziło blisko  
11 milionów wiernych. 

Szczególnie dużo pielgrzymów przy-
bywa tu 12 października, ze względu na 
święto ku czci Matki Bożej z Aparecida. 
Jest to dzień wolny od pracy ustanowio-
ny przez generała Figueiredo, prezydenta 
Brazylii, bezpośrednio po pierwszej wi-
zycie Jana Pawła II. Od czasu ogłoszenia 
Matki Bożej z Aparecida patronką kraju 
bazylika stała się też miejscem pielgrzy-
mek ludzi pracy.  



Będę święty albo przegram! – takie 
hasło zaproponował jeden z  członków 
Komitetu podczas planowania obchodów 
50-lecia kanonizacji Wincentego Pallottie-
go. Owo radykalne sformułowanie wyraża 
zdecydowane przekonanie, że ostateczna 
wartość życia mierzy się wyborem właści-
wej drogi.

Świętość jest wyzwaniem 

Bł. Jan Paweł II w Liście apostolskim 
Novo millennio ineunte przedstawił świę-
tość jako kierunek i  pierwszorzędne za-
danie dla Kościoła w  trzecim tysiącleciu: 
„Perspektywą, w  którą winna być wpi-
sana cała działalność duszpasterska, jest 
perspektywa świętości (...). Prowadzenie 
do świętości pozostaje szczególnie pil-
nym zadaniem duszpasterskim” (NMI, nr 
30). I dalej wyjaśnia Papież, co to znaczy: 
„W rzeczywistości podporządkowanie pro- 
gramu duszpasterskiego nadrzędnej idei 
świętości to decyzja brzemienna w skutki. 
Wyraża ona przekonanie, że skoro chrzest 
jest prawdziwym włączeniem w  świętość 
Boga poprzez wszczepienie w  Chrystu-
sa i  napełnienie Duchem Świętym, to 
sprzeczna z tym byłaby postawa człowieka 
pogodzonego z własną małością, zadowala-
jącego się minimalistyczną etyką i powierz-
chowną religijnością. Zadać katechumeno-
wi pytanie: «Czy chcesz przyjąć chrzest?» 
znaczy zapytać go zarazem: «Czy chcesz 
zostać świętym?». Znaczy postawić na 
jego drodze radykalizm Kazania na Górze: 
«Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały 
jest Ojciec wasz niebieski» (Mt 5, 48). (...) 
Sobór wyjaśnił, że nie należy mylnie poj-
mować tego ideału doskonałości jako swe-
go rodzaju wizji życia nadzwyczajnego, do-
stępnego jedynie wybranym «geniuszom» 
świętości. Drogi świętości są wielorakie 
i dostosowane do każdego powołania (...). 
Dzisiaj trzeba na nowo z  przekonaniem 
zalecać wszystkim dążenie do tej «wysokiej 

miary» zwyczajnego życia chrześcijańskie-
go” (NMI, nr 31).

Zatem wobec wyzwań, jakie stawia 
przed nami współczesne społeczeństwo, 
dzisiejszy świat, człowiek wierzący nie 
może zadowolić się życiem przeciętnym, 
miernym, przeżywanym w  duchu etyki 
minimalizmu i  przeciętności. Musi kro-
czyć w duchu ewangelicznego radykalizmu.

Odkrycie na nowo świętości życia Pal-
lottiego współbrzmi ze słowami Benedykta 
XVI wypowiedzianymi podczas audiencji 
środowej 13 kwietnia 2011 r. Papież pod-
kreślił, że historia Kościoła naznaczona jest 
świętymi. Ich wiara, miłość i sposób postę-
powania były dla wielu pokoleń latarniami, 
znakami drogowymi. Są nimi także dzisiaj. 
Święci ukazują na wieloraki sposób potęż-
ną i  przemieniającą obecność Chrystusa 
zmartwychwstałego. Świadczą, że Chrystus 
tak objął ich życie, że mogą powiedzieć za 
św. Pawłem: „nie żyję już ja, ale żyje we 
mnie Chrystus” (Gal 2,20). Wielu świętych 
to prawdziwe gwiazdy na firmamencie hi-
storii, to znaki na naszej drodze życia, to 
światło dla nas. (Benedykt XVI, Katecheza 
o  świętości). W  tym duchu chcemy od-
czytać na nowo księgę życia Wincentego 
Pallottiego. On „nie zadowolił się zwyczaj-
nym posługiwaniem – powiedział o nim bł. 
Jan XXIII z okazji jego kanonizacji – lecz 
wskazał nowe środki poznania i umiłowa-
nia Boga”.

Świętość w czasach Pallottiego 
i dzisiaj 

Aby osiągnąć zamierzony cel, powinni-
śmy najpierw porównać sposób pojmowa-
nia świętości w czasach Pallottiego z dzi-
siejszym jej rozumieniem.

Wówczas była ona synonimem do-
skonałości. Mówiło się, że jest to „vita di 
perfezione”, przy czym była to doskonałość 
w  sensie raczej moralnym. Najdoskonal-

szym wzorem człowieka jest Jezus Chry-
stus, widzialny obraz niewidzialnego Boga. 
Świętość polegała zatem na naśladowaniu 
Jezusa, aby osiągnąć Jego doskonałość. Dla-
tego należało porzucić ten świat, aby wejść 
do świata niebieskiego. Siostry klauzuro-
we nazywano „monache morte” (umarłe 
dla świata). Naśladowanie Jezusa w  Jego 
posłuszeństwie Ojcu, w śmierci i całkowi-
tym poświęceniu się dla zbawienia ludzi, to 
była najlepsza droga. Pallotti jest idealnym 
przykładem tak pojmowanej świętości.

Dzisiaj mamy inne rozumienie pojęcia. 
Zostało ono ukazanie w nauce Soboru Wa-
tykańskiego II, który tak mówi o świętości: 
„Wyznawcy Chrystusa, powołani przez 
Boga i  usprawiedliwieni w  Panu Jezusie 
nie ze względu na swe uczynki, lecz według 
postanowienia i łaski Bożej, w chrzcie wia-
ry zostali prawdziwymi dziećmi Bożymi 
i uczestnikami natury Bożej, a przez to rze-
czywiście stali się święci. Dlatego powinni 
zachowywać w życiu i w pełni urzeczywist-
niać świętość, którą otrzymali z daru Boże-
go” (Konstytucja o Kościele, nr 40).

 
Droga świętości Pallottiego 

 
Wincenty Pallotti nie urodził się czło-

wiekiem doskonałym. Zrozumienie świę-
tości pogłębiał z biegiem lat. Obserwował 
warunki życia ludzkiego, poznawał świat, 
studiował teologię, a  – przede wszystkim 
– uświadamiał sobie coraz bardziej, że do-
konujące się w jego życiu dzieła to nie jego 
zasługa, lecz działanie Boga.

Z analizy pism Założyciela wynika, że 
w pierwszych latach życia swoje pragnienie 
doskonałości formułował w  prostych sło-
wach: chciałbym... zostać świętym, wielkim 
świętym! Wraz z  pogłębieniem życia du-
chowego i mistycznego to pragnienie roz-
szerzało się i stawało się wielką pasją. Po-
twierdzają to zapiski duchowe, w których 
mówi o świętości. Można by tu przytoczyć 
wiele pięknych i  głębokich myśli Pallot-

Promieniujcie
świętością Boga

20 stycznia 2013 r. upływa 50. lat od kanonizacji św. Wincentego Pallottiego, 
rzymskiego księdza i założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Ta rocz-
nica jawi się jako stosowna okazja do refleksji nad drogą Jego świętości i nad naszym 
postępowaniem. Jest to także najważniejsze zadanie specjalnego roku przygoto-
wania, który cała rodzina pallotyńska obchodzi w latach 2012-2013. Temat ogólny 
uroczystości dotyczy właśnie świętości Założyciela. Rozważania mają nam pomóc 
w zrozumieniu Wincentego Pallottiego, abyśmy mogli odnowić się duchowo. Za-
miar ten wyraża hasło: „Promieniujcie świętością Boga” (por. Mt 5,16), będące za-
proszeniem do odkrycia świętości i wpisania jej w program własnego życia.

Pallotyński Rok Jubileuszowy
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tiego. Wspomnę tylko o  jednym tekście, 
w  którym dokonuje refleksji nad swoimi 
wyborami. Są to zapiski duchowe z Osimo, 
dokąd udał się w 1840 r., aby przeprowa-
dzić misje ludowe i wygłosić nauki rekolek-
cyjne dla sióstr. Pallotti wówczas ciężko za-
chorował. Miał wrażenie, że są to ostatnie 
chwile jego życia. Kiedy poczuł się lepiej, 
12 września 1840 r. zaczął opisywać swoje 
przeżycia. Po przezwyciężeniu choroby po-
wrócił do Rzymu.

Świętosć objawia Słowo Boże 

Właśnie w  Osimo Wincenty Pallot-
ti postawił pytanie: „Boże mój, kim jesteś 
Ty, a kim jestem ja?” (Por. WP III, s. 253 
ss). Jest rzeczą znamienną, że zanim sobie 
odpowiedział, postawił Bogu inne pyta-
nie, pisząc: „Kimże ja jestem przed Tobą, 
o Boże mój, Miłosierdzie bez granic? Sko-
ro przypomniałeś mi tak święte Twoje sło-
wa, powinienem wprzód raczej prosić Cię, 
byś mi się pozwolił zapytać: Kim lub czym 
chciałeś mnie mieć przed obliczem Two-
im?” (WP III, s. 261). Starając się udzie-
lić odpowiedzi, Pallotti przytacza słowa 
Pisma Świętego mówiące o  stworzeniu 
człowieka na obraz i podobieństwo Boże: 
„A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowie-
ka na Nasz obraz, podobnego Nam. (...) 
Stworzył więc Bóg człowieka na swój ob-
raz, na obraz Boży go stworzył: stworzył 
mężczyznę i niewiastę” (Rdz l, 26-27). Wo-
bec tej prawdy objawionej w Piśmie Świę-
tym Pallotti wpada w zachwyt i tak pisze: 
„O Miłosierdzie niezmierne, nieskończone 
i niepojęte! Któż by sobie mógł wyobrazić, 
że Bóg odwieczny, niezmierny, nieskończo-

ny, niepojęty, najbardziej szczęśliwy, 
bezgranicznie sam w  sobie szczęśli-
wy, który od całej wieczności i zawsze 
przewidywał wszelkie niewierności 
człowieka, wszystkie (jego) grzechy 
(...) zechciał utworzyć duszę na-
szą na obraz i  podobieństwo swoje. 
Znaczy to, że chciał, aby dusza nasza 
była żywym Jego wizerunkiem, a nie 
podobieństwem z drzewa, kamienia, 
metalu czy (obrazem) sporządzonym 
przy pomocy farb: chciał, aby dusza 
nasza była istotą duchową, mającą to 
za specyficzną cechę, że jest prawdzi-
wym i żywym całej Jego Istoty obra-
zem; chciał, by to żywe i prawdziwe 
odbicie całej Jego Istoty było tym, co 
stanowi naturalny czynnik konsty-
tutywny duszy, zgodnie z  naturą jej 
stworzenia” (WP III, ss.261-262).

Mając na uwadze to wewnętrz-
ne przekonanie, można zrozumieć, 
dlaczego cała egzystencja Pallottiego, 
każdy jego czyn i każde jego dążenie 
stały się nieustannym wysiłkiem, aby 

odtworzyć w  sobie obraz Boga. Pallotti 
postawia zatem zbudować w  sobie dom 
duchowy, który byłby doskonałym odbla-
skiem obrazu samego Boga.

Świętość jest darem 

Jak możemy odtworzyć w  naszym 
życiu obraz Boga? Możemy to uczynić 
poprzez osobiste wysiłki? Na to pytanie 
odpowiada Benedykt XVI, 13 kwietnia  
2011 r. w  swojej katechezie o  świętości: 
„święte życie nie jest wynikiem naszych 
wysiłków, naszych czynów, gdyż Bóg, trzy-
krotnie Święty (Iz 6, 3), czyni nas święty-
mi. Świętość jest dziełem Ducha Świętego, 
który przemienia i  kształtuje nas od we-
wnątrz, jest to życie Jezusa zmartwychwsta-
łego, które jest nam udzielone i które nas 
przemienia. Świętość ma swoje ostateczne 
źródło w  łasce chrzcielnej, w  zanurzeniu 
w  tajemnicę paschalną Chrystusa, dzię-
ki której otrzymujemy Ducha Świętego, 
nowe życie zmartwychwstałego Pana. Św. 
Paweł podkreśla mocno ową przemianę, 
jaka dokonuje się w człowieku dzięki łasce 
chrzcielnej. „Przez chrzest zanurzający nas 
w śmierć – pisze św. Paweł – zostaliśmy ra-
zem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my 
postępowali w nowym życiu – jak Chrystus 
powstał z  martwych dzięki chwale Ojca”  
(Rm 6,4)”.

Św. Wincenty Pallotti kontemplował 
niepojętą dobroć Boga, który w swojej nie-
skończonej miłości obdarza swoje stwo-
rzenia swoją Boską świętością. Wierzył 
głęboko, że Bóg jest nieskończenie święty 
i doskonały. Stąd wziął na serio zaprosze-

nie do bycia świętym zapisane w Księdze 
Kapłańskiej: „Bądźcie świętymi, bo Ja je-
stem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19, 2). 
Pallotti był zafascynowany świętością Boga 
i wyznawał z całym przekonaniem, że tyl-
ko Bóg jest doskonały i święty. Stąd zapisał 
takie słowa: „Bóg z Istoty swej jest Święto-
ścią: niezmierną, nieskończoną, odwieczną 
i  niepojętą. W  Najświętszej Eucharystii 
karmi mię miłosiernie nieskończoną swą 
świętością, niwecząc całą mą niegodziwość, 
a po unicestwieniu mnie całego zostaje we 
mnie Bóg, Świętość niezmierna, nieskoń-
czona, odwieczna i niepojęta. I dlatego nie 
ja jestem święty, lecz Bóg święty we mnie; 
Świętość, z  Istoty swej, pochłania całego 
mnie, całego mnie niweczy i  przychodzi 
do mnie. O  Dobroci! O  miłosierny wy-
nalazku nieskończonej Miłości!” (WP III,  
s. 251).

Świętość Boga w życiu świętych

W  Osimo napisał Pallotti, że świę-
tość Boga jaśnieje w świętych: „Boże mój! 
Przez nieskończone miłosierdzie Two-
je (...), racz sprawić, by teraz i  zawsze we 
wszystkich duszach zajaśniała na całym 
świecie świętość i doskonałość wszystkich 
świętych Patriarchów i Proroków, wszyst-
kich Apostołów, Ewangelistów, Uczniów 
Pańskich, Niewinnych Młodzianków, Mę-
czenników, Papieży Doktorów, Biskupów, 
Kapłanów, poświęconych Lewitów, Klery-
ków każdego stopnia, (wszystkich) Ceno-
bitów, Mnichów, Eremitów, Pustelników, 
wszystkich świętych założycieli i  Założy-
cielek zakonów i  klasztorów, wszystkich 
świętych Dziewic i  Małżonków, wszyst-
kich świętych Pokutników oraz wszyst-
kich innych Świętych wszelkiego stanu, 
stopnia, płci i stanowiska, aby owoc dzieła 
odkupienia zajaśniał takim blaskiem, jak 
się Tobie podoba. Chciałbym też, aby teraz 
i  zawsze godnym Ciebie blaskiem jaśnia-
ła cena i wartość samego Boskiego dzieła 
odkupienia naszego. Racz zatem sprawić, 
aby teraz i  zawsze we wszystkich stwo-
rzeniach przeszłych, teraźniejszych i przy-
szłych pojawiła się i zajaśniała pełnia świę-
tości i  doskonałości najświętszego życia 
Pana naszego Jezusa Chrystusa” (WP III,  
ss. 242-243).

Ks. dr Jan Kupka SAC

Fragment konferencji wygłoszonej 
dla księży i braci pallotynów 

posługujących w Pallotyńskim 
Sekretariacie Misyjnym

Rzym, 11 kwietnia 2012 r. 

Pallotyński Rok Jubileuszowy
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Pochodzę z Kivu, zwanego również 
krainą Wielkich Jezior, leżącego na 
wschodzie Demokratycznej Republiki 
Konga, w  diecezji Goma. Urodziłam 
się w katolickiej rodzinie jako najstar-
sza z jedenaściorga rodzeństwa. Jestem 
matką sześciorga dzieci, i babcią sze-
ściorga pięknych wnuków. Mam 71 lat, 
od 32 lat jestem wdową. Moi rodzice 
byli bardzo wierzący, dlatego obiecali 
Panu, że ofiarują Mu swoją pierwszą 
córkę na zakonnicę. Po ukończeniu 
szkoły średniej trafiłam do klasztoru, 
ale po dwóch latach wróciłam do rodzi-
ny, a trzy lata później wyszłam za mąż.

Przeżyłam w  małżeństwie dziesięć 
szczęśliwych lat. Materialnie niczego 
mi nie brakowało, ale byłam zaledwie 
niedzielną chrześcijanką. Mój mąż 
zarabiał bardzo dobrze jako urzędnik 
państwowy. Następnie został wpływo-
wym i znanym politykiem. Stopniowo 
zdałam sobie sprawę, że nie jest mi 
wierny, co utrzymywał w  tajemnicy. 
Stałam się bardzo zazdrosna i  zabor-
cza. Najbardziej dotknęła mnie rela-
cja, którą utrzymywał z jedną z moich 
kuzynek. Jej rodzina cierpiała z powo-
du trudności finansowych. Osobiście 
interweniowałam u  mojego męża, by 
zatrudnił jej męża w  swojej firmie. Jej 

Posyłam Was 3/2012

Wołanie 
z serca Afryki

W dniach 1-5 października 2011 r. 
odbył się w  Krakowie-Łagiewnikach 
II Światowy Apostolski Kongres 
Bożego Miłosierdzia (WACOM 
– World Apostolic Congress On  
Mercy). Hasło kongresu brzmiało: 
Miłosierdzie źródłem nadziei. Czcicie-
le Miłosierdzia Bożego ze wszystkich 
kontynentów spotkali się w  łagiew-
nickim Sanktuarium, aby dzielić się 
doświadczeniem przeżywania miło-
sierdzia oraz wspólnie odczytywać 
orędzie przekazane przez św. Siostrę 
Faustynę jako wezwanie do Nowej 
Ewangelizacji. Wśród wygłoszonych 
świadectw, uczestnicy kongresu mieli 
okazję usłyszeć historię kobiety, któ-
rej życie stało się koszmarem. Dopie-
ro po wielu latach, kiedy przebaczyła, 
odzyskała pokój serca i  równowagę 
ducha. 

także dawałam pieniądze, by miała ja-
kieś oszczędności. Jakiś czas później 
dowiedziałam się, że odeszła od męża, 
by zamieszkać w  domu, w  którym 
umieścił ją mój mąż. Ich związek szyb-
ko stał się niemal oficjalny.

Mogę wam powiedzieć, że ta ku-
zynka spowodowała moje wielkie cier-
pienie moralne i duchowe. Czułam się 
bardzo upokorzona, zraniona. Ogar-
nęła mnie nienawiść, zazdrość, gniew, 
bunt do tego stopnia, że czułam się 
fizycznie zdolna wyeliminować rywal-
kę. Dzięki Bogu nie udało się szatano-
wi podsunąć mi złej okazji. Za sprawą 
łaski naszego Miłosiernego Boga, trzy 
lata przed śmiercią mój mąż się opa-
miętał i  wrócił do normalnego życia. 
Niestety, on, który nigdy nie chorował, 
zmarł nagle z powodu szybko rozwija-
jącej się choroby. Sekcja zwłok wykaza-
ła, że został otruty. Zaczęły krążyć po-
głoski, że usunęli go jego przeciwnicy 
polityczni, wykorzystując moją dawną 
rywalkę, kuzynkę, która znalazła spo-
sób, żeby zemścić się za to, że została 
porzucona.

Przez całe lata, codziennie, kiedy 
myślałam o  tej kobiecie, życzyłam jej 

wszystkich możliwych nieszczęść, na-
wet śmierci, byle tylko nie bezpośred-
nio z moich rąk.

Ta nienawiść stała się dla mnie 
czymś oczywistym, normalnym: cho-
dziłam na mszę, nigdy się nie spowia-
dałam, ale przystępowałam do komunii.

Zdecydowawszy, że nigdy jej nie 
wybaczę, nie odmawiałam już modli-
twy „Ojcze Nasz”, by uniknąć wypo-
wiadania słów „odpuść nam nasze winy 
jako i my odpuszczamy naszym wino-
wajcom...” Czułam, że tymi słowami 
będę sama siebie oskarżać, dlatego, 
kiedy indywidualnie odmawiałam ró-
żaniec, mówiłam: „odpuść nam nasze 
winy, ponieważ trzeba odpuszczać tym, 
którzy są naszymi winowajcami…”

Długo po śmierci mojego męża 
nie myślałam o  nowym małżeństwie, 
żeby nie sprawiać cierpienia moim zbyt 
jeszcze małym dzieciom. Ale nie od-
nosiłam się już z szacunkiem do Boga, 
oskarżałam Go o całe zło, jakie mi się 
przytrafiło, zwłaszcza o  śmierć męża. 
Postanowiłam też wtedy spotykać się 
po kryjomu z przyjacielem.

Najodważniejsi z  przyjaciół przy-
pominali mi, jak bardzo krytyczna 
byłam dla tych, którzy byli niewierni 
w małżeństwie, inni mi mówili, że nie 
mogę upodabniać się do kuzynki, która 
sprawiła, że cierpiałam. Często czu-
łam wyrzut: „Wszystko więc, co byście 
chcieli, żeby wam ludzie czynili, i  wy 
im czyńcie!” (Mt 7,12). Wciąż jednak 
udawałam głuchą.

Widząc zatwardziałość mojego ser-
ca, Pan, w  swojej miłosiernej miłości, 
pozwolił, żebym zaszła w ciążę w tym 
rozwiązłym życiu… to była katastrofa! 
Jak to powiedzieć dzieciom, rodzicom, 
przyjaciołom? Bardzo się wstydziłam, 
dlatego postanowiłam usunąć ciążę, 
żeby się nie ośmieszyć. Zamiast bać się 

K. Y. Muhima Héléne
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W II Światowym Kongresie Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie-Łagiewnikach uczestniczyło ponad 2 tysiące osób 
z niemal 70 krajów świata. Na zdjęciach grupy z Rwandy 
i Demokratycznej Republiki Konga, Korei Południowej i Oceanii

Boga, bałam się ludzi. Stałam 
się zabójczynią. Wtedy owład-
nął mną strach, że obrażam 
Boga i  mogę umrzeć w  stanie 
grzechu.

Za sprawą Bożej łaski gorzko 
pożałowałam swojej niewdzięcz-
ności i  mogłam uwolnić się od 
tego hańbiącego związku. Jednak 
od nienawiści do kuzynki nie 
potrafiłam się uwolnić i  wciąż 
dręczyła mnie chęć zemsty.

Nasz Miłosierny Bóg za-
czął pokazywać mi film z  mojego ży-
cia, wszystkie udogodnienia, które mi 
ofiarował, piękne dzieci, którymi mnie 
obdarzył. Zaczęłam inaczej patrzeć na 
moje życie i zachowanie. Zdałam sobie 
sprawę, że byłam bardzo niewdzięczna 
wobec Boga. Obdarzył mnie znakami 
swojej dobroci, troski o mnie i o moje 
dzieci, czego jeszcze szukałam? Dzięki 
łasce Boga gorzko pożałowałam mojej 
niewdzięczności i  uwolniłam się z  tej 
brudnej relacji, ale nienawiść wobec 
mojej kuzynki utrzymywała się, a pra-
gnienie zemsty wciąż mnie zżerało.

Próbowałam nająć ludzi, którzy by 
zadali ból mojej rywalce i  upokorzyli 
ją. To przedsięwzięcie się nie powiodło 
i byłam wściekła.

Jedenaście lat po śmierci męża spo-
tkałam mojego brata księdza, który nic 
nie wiedział o stanie ducha, w jakim się 

znajduję, ale zaproponował mi uczest-
nictwo w  trzydziestodniowych reko-
lekcjach. Najpierw odmawiałam, ale 
w końcu się zgodziłam. 

W  czasie cichej medytacji, po od-
mówieniu Modlitwy Pańskiej w czasie 
mszy rekolekcyjnej, poczułam w  sobie 
siłę, która zmusiła mnie do tego, że 
głośno poprosiłam Boga o przebacze-
nie za to, że sama nie chciałam przeba-
czyć, co przez lata popychało mnie na-
wet do tego, że zmieniałam modlitwę 
„Ojcze nasz”. Jednocześnie wyznałam, 
że od wielu lat swoją nienawiścią prze-
śladowałam kuzynkę, co sprawiało jej 
cierpienie. Wszyscy uczestnicy reko-
lekcji byli poruszeni. Po mszy odbyłam 
wyjątkową rozmowę z księdzem i mo-
głam się wyspowiadać. Odnalazłam 
w sobie pokój.

Wewnętrzny spokój odzyskany po 
rekolekcjach trwał krót-
ko. Bóg znów nie dawał 
mi spokoju i kazał pojed-
nać się z kuzynką. Wal-
czyłam z  Panem przez 

półtora roku, zanim wsiadłam 
do samolotu lecącego do mia-
sta, w którym mieszkała. Kiedy 
mnie zobaczyła, wystraszyła się. 
Jakież było jej zdziwienie, kiedy 
zobaczyła mnie na kolanach, 
proszącą ją o  przebaczenie za 
całe zło, jakie jej wyrządziłam 
i  jakiego jej życzyłam. Emocje 
sięgnęły zenitu, wszyscy płakali,  
a  najbardziej kuzynka, kiedy 
mówiła, że to właśnie ona po-
winna prosić o  darowanie win. 

Mój przyjazd do niej był dla nas oby-
dwu prawdziwym wyzwoleniem.

Po tym całkowitym uwolnieniu się 
od nienawiści i urazy odbyłam podróż 
do Europy. Pewnego dnia, wychodząc 
ze mszy, zobaczyłam kartkę z  tekstem 
Matki Carmeli i siostry Faustyny o Je-
zusie Miłosiernym. Było to dla mnie 
objawienie. Imię Jezusa Miłosiernego 
ogromnie mnie poruszyło i  skłoni-
ło do zakupu książek i  obrazków na  
ten temat. Po powrocie do kraju po-
stanowiłam, z  pomocą przyjaciół i  na 
znak wdzięczności, rozpropagować 
kult Miłosierdzia Bożego. Stopniowo, 
na wschodzie Demokratycznej Re-
publiki Konga, narodził się nasz ruch 
„Dzieło Miłosierdzia Bożego”. Dzi-
siaj kult szerzy się w  całym regionie 
i  w  wielu innych miejscach naszego  
kraju.

Dzięki Ci, Panie, za Twoją miłość, 
Twoje przebaczenie i  Twoje wielkie 
miłosierdzie.

Kambere Yohari Muhima Héléne 
z Demokratycznej Republiki Konga
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Ustanowienie 
Diecezjalnego 
Sanktuarium 

w Odessie

Dziesięć lat temu powstała na 
Ukrainie diecezja odesko-symfe-
ropolska. Jej ordynariuszem zo-
stał J.E. bp Bronisław Bernacki. 
Zatroskany o  wyjałowioną du-
chowo wschodnią część Ukrainy, 
zaproponował pallotynom Dele-
gatury Matki Bożej Fatimskiej na 
Ukrainie stworzenie sanktuarium 
Fatimskiej Pani w  Odessie. Do 
Polski została sprowadzona z Fati-
my figura Matki Bożej Fatimskiej, 
która przez kilka lat wędrowała po 
diecezji łowickiej, sandomierskiej 
i  drohiczyńskiej. W  ubiegłym roku figu-
ra ta, podczas czerwcowych uroczystości 
fatimskich na Krzeptówkach, została prze-
kazana na ręce bp. Bronisława Bernackiego.

Statua dotarła na Ukrainę, gdzie odwie-
dziła kilka pallotyńskich parafii, a następnie 
wszystkie parafie diecezji odesko-symfero-
polskiej, by w końcu trafić do tworzonego 
Sanktuarium Fatimskiego w  Odessie. Na 
uroczystość powitania parafianie przygo-
towywali się przez misje parafialne, które 
prowadził ks. Andrzej Mucha SAC.

13 maja 2012 r., w  niedzielę przed 
Wniebowstąpieniem, a  więc dokładnie  
95 lat po wydarzeniu w Cova da Iria, do Ode-
ssy dotarła figura Matki Bożej Fatimskiej. 
Eucharystii, w której uczestniczyło kilkuna-
stu kapłanów oraz spora grupa parafian i die-
cezjan, przewodniczył bp Bronisław Ber-
nacki. Wśród kapłanów obecni byli m.in.: 
reprezentujący Księdza Prowincjała – ks. 
Józef Ciupak SAC oraz Delegat Prowincja-
ła na Ukrainie – ks. Stanisław Kantor SAC. 
Kazanie wygłosił ks. Andrzej Mucha SAC. 

Pod koniec Eucharystii kanclerz ku-
rii w  imieniu ordynariusza odczytał akt 
erygowania Sanktuarium Matki Bożej 

Fatimskiej. Nowo mianowany kustosz 
Sanktuarium – ks. Anatolij Siciński SAC – 
dokonał aktu zawierzenia parafii i diecezji 
Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Na-
stępnie przemówił ks. Józef Ciupak SAC 
i  wręczając piękny ornat fatimski, podzię-
kował za erygowanie Sanktuarium oraz 
zapewnił o  naszym pragnieniu służenia 
miejscowemu Kościołowi w  miłości i  du-
chu służby.

W  końcu głos zabrał Ksiądz Biskup, 
który przedstawił historię diecezji, również 
tę sprzed rewolucji październikowej. Po-
dziękował pallotynom za wszelką pomoc. 
Na koniec polecił Matce Bożej Fatimskiej 
wszelkie sprawy diecezji, ludu mu powie-
rzonego oraz prosił o  nawrócenie niewie-
rzących.

Ostatnim aktem było przeniesienie fi-
gury do kaplicy parafialnej oraz ucałowanie 
relikwii błogosławionych Franciszka i Hia-
cynty.

Oby Pani Fatimska, spoglądająca na 
Europę od brzegu Atlantyku do brzegu 
Morza Czarnego, wypraszała ostateczny 
triumf Boga w sercu każdego człowieka!

 Ks. Andrzej Mucha SAC

o jciec Święty Benedykt XVI stwier-
dził w jednej ze swoich wypowiedzi: 

„Łudziłby się ten, kto sądziłby, że proroc-
ka misja Fatimy została zakończona. (…) 
W tym sensie posłanie nie jest zakończo-
ne, chociaż obydwie wielkie dyktatury 
zniknęły. Trwa cierpienie Kościoła i  trwa 
zagrożenie człowieka, a  tym samym nie 
ustaje szukanie odpowiedzi; dlatego wciąż 
aktualna pozostaje wskazówka, którą dała 
nam Maryja. Także w  obecnym utrapie-
niu, gdy siła zła w najprzeróżniejszych for-
mach grozi zdeptaniem wiary. Także teraz 
koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, 
której Matka Boża udzieliła dzieciom”.

 
19 czerwca 2011 r. w  Zakopanem 

miało miejsce uroczyste przekazanie fi-
gury Matki Bożej Fatimskiej do kaplicy 
w Odessie. Statuę odebrał osobiście J.E. bp 
Bronisław Bernacki, wraz z  proboszczem 
parafii, ks. Anatolijem Sicińskim SAC. 
Od tej pory powinna znaleźć swoje stałe 
miejsce w  tymczasowo powstałej kaplicy. 
Pojawiła się jednak idea, aby Matka Boża 
w  fatimskiej figurze odwiedziła najpierw 
wszystkie parafie diecezji. Rozpoczęła się 
więc peregrynacja. Diecezja nasza jest bar-
dzo rozległa. Obejmuje pięć województw: 
odeskie, kirowogradzkie, mikołajowskie, 
chersońskie i  autonomiczną Republikę 
Krymu. Peregrynacja rozpoczęła się od 
katedralnej parafii w  Odessie, gdzie ty-
godniowe rekolekcje o  orędziu fatimskim 
głosił ks. Franciszek Gomułczak SAC. Na-
stępnie Matka Boża wyruszyła na podbój 
Krymu.

Wiele razy, podczas pielgrzymowania 
z  figurą, przypominały mi się słowa Ma-
ryi z lipcowego objawienia: „będzie wojna, 
głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świę-
tego... Jeśli Rosja się nie nawróci, bezbożna 
propaganda rozszerzy swe błędne nauki po 
świecie, wywołując wojny i prześladowania 
Kościoła”. Wizja, którą ukazała dzieciom 
Maryja, spełniła się w  sposób szczególny 
na tych terenach. Widać to w  odwiedza-
nych parafiach. Przeważnie są to nowo 
powstające wspólnoty z bardzo małą ilością 
wiernych. W  jednej z  parafii przeżyłem 
niecodzienne wydarzenie. Pierwszego dnia 
peregrynacji na spotkanie z  Matką Bożą  
przyszło ok. 30 osób. Jak wszędzie, tak i tu, 
zachęcałem, aby przyszli też następnego 
dnia i  jeszcze przyprowadzili swoich bli-
skich, znajomych, sąsiadów. Wielkie było 
moje zdziwienie, gdy nazajutrz w  koście-
le nie było prawie nikogo. Zapytałem ks. 
proboszcza, co się stało. On też nie znał 
odpowiedzi. Gdy przyszedł jeden z mini-
strantów, oznajmił nam, że dziś do klubu 
w  ich mieście przyjechała jakaś jasnowi-
dząca i  wszyscy poszli tam, aby usłyszeć, 
co czeka ich w  przyszłości. A  czy może 
nam ktoś powiedzieć więcej o przyszłości 
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niż Maryja w Fatimie? Niektóre z odwie-
dzanych parafii posiadają własne kościoły, 
zachowane z  dawnych czasów, w  innych 
wierni gromadzą się w niewielkich, często 
tymczasowych kaplicach, lub nawet w pry-
watnych domach. Są też parafie, gdzie po-
wstały współczesne świątynie. Jest też jesz-
cze jeden piękny kościół w Sewastopolu na 
Krymie, ale władze miejscowe nie chcą go 
do dziś oddać katolickiej wspólnocie, która 
jest tam dosyć liczna. Będąc w Sewastopo-
lu, modliliśmy się w  kaplicy, mieszczącej 
się w  bloku, tuż obok zaniedbanego dziś, 
ale pięknego kościoła. Postawiliśmy figurę 
Matki Boskiej w oknie balkonu, aby spo-
glądała na kościół i prosiliśmy Maryję, aby 
pomogła parafianom w jego odzyskaniu. 

Wierzę, że te modlitwy przyniosą  
owoce, bo przecież Matka Boża sama po-
wiedziała w  Fatimie: „Na koniec moje 
Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec 
Święty poświęci Mi Rosję, która się nawró-

Wspomnienia 
z peregrynacji 

figury Matki Bożej 
Fatimskiej

ci i  przez pewien czas zapanuje pokój na 
świecie”. 

Będąc w  Mikołajowie, modliliśmy się 
razem z   księżmi chrystusowcami i miej-
scowymi parafianami o zwrot budynku, do 

tej pory zajmowanego przez muzeum. 
Dziś już wiadomo, że władze oddały 

budynek parafii. Widać więc triumf 
Maryi na tych ziemiach, o  które tak 
mocno troszczyła się w   Fatimie, 
a na które miała zakaz wstępu przez 
dziesiątki lat. Dziś odradza się tu 
Kościół, przychodzą nowi ludzie, 
szukają Boga. Gdy byłem w Jałcie, 
to akurat w  kościele odbywał się 
koncert organowy dla mieszkańców 

miasta i turystów. Ojcowie dominikanie, 
posługujący w  tej parafii, poprosili mnie, 
abym powiedział kilka słów o  fatimskich 
objawieniach do ludzi, którzy może po raz 
pierwszy byli w  katolickim kościele; nie 
przyszli na nabożeństwo, a na koncert. Tak 
więc orędzie fatimskie usłyszało ok. 100 
osób.

Miałem też raz okazję głosić to orędzie 
podczas grekokatolickiego nabożeństwa 
w parafii Jużne. Zostałem tam bardzo ser-
decznie przyjęty, uczestnicząc pierwszy raz 
w ich uroczystości, a później odpowiadając na 
wiele pytań związanych z Fatimą. W pewnej 
parafii zdarzyła mi się też zabawna historia. 
Jeden z księży proboszczów powiedział, że 
pojedziemy do  Abrykosowki (od słowa „mo-
rela”). Cały czas kojarzyłem nazwę z owo-
cem i  gdy przybyliśmy do zebranych tam 
wiernych, to powiedziałem, że mają piękną 
miejscowość i nazwałem ją Apelsinowka (od 
słowa „pomarańcza”), co wywołało salwę 
śmiechu i  parafianie często to wspominali.

W  niektórych miejscach, odwiedza-
nych przez Matkę Bożą w  fatimskiej fi-
gurze, w  nabożeństwach uczestniczył  
bp Bronisław Bernacki, który zawsze wy-
rażał wielką wdzięczność pallotynom za 
szerzenie kultu fatimskiego i za to, że two-
rzymy na terenie jego diecezji sanktuarium. 
Często wspominał bpa Alojzego Orszulika 
SAC, wielkiego dobrodzieja śp. ks. Stani-
sława Kuracińskiego SAC oraz obecnego 
sekretarza ds. misji ks. Grzegorza Mło-
dawskiego SAC. Mocno w pamięć zapadła 
Księdzu Biskupowi  wizyta w  Sandomie-
rzu, gdy tam peregrynowała nasza figura. 
Przy każdej okazji biskup opowiada o bur-
mistrzu Sandomierza, który ukląkł przed 
tą figurą na oczach zebranych mieszkań-
ców i prosił o opiekę Maryi nad miastem. 
W naszej ukraińskiej rzeczywistości jeszcze 
się nie zdarzyło, aby ktoś z władzy oficjal-
nie klękał przed figurą fatimską, ale u Boga 
wszystko jest możliwe. 

Jak wiemy, Matka Boża Fatimska 
prosiła o  nabożeństwo pięciu pierwszych 
sobót miesiąca. Jak dotąd ludzie są tym 
mocno zainteresowani i chętnie podejmu-
ją ich praktykowanie. Wierzę głęboko, że 
w całej, tak rozległej, diecezji przyjmie się 
to nabożeństwo i przyczyni się do spełnie-
nia obietnicy Maryi o  pokoju na świecie 
i o uratowaniu wielu ludzi przed piekłem. 
Peregrynacja w  naszej diecezji przypada 
w  kolejnym roku wielkiej nowenny przed 
100. rocznicą objawień fatimskich. Dlate-
go też staram się zachęcać wszystkich do 
włączenia się w to dzieło wielkiej nowen-
ny przez codzienne odmawianie różańca, 
wspomniane już nabożeństwo pierwszych 
sobót miesiąca, a także przez świadome po-
święcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi, 
którego, na koniec peregrynacji w  każdej 
parafii, dokonują w imieniu wiernych pro-
boszczowie.

Pragnę wyrazić wdzięczność Bogu 
i Jego Matce za cudowne chwile spędzone 
na peregrynacji, szczególnie za wielokilo-
metrowe przejazdy samochodem razem 
z  Matką Bożą, gdzie było dużo czasu na 
rozmowę z  Nią, za każdego spotkane-
go człowieka, szczególnie za tych, którzy 
usłyszeli i  podjęli fatimskie wezwanie. 
Niech ono będzie bronią w walce ze złem 
i  pomocą w  ratowaniu świata i  biednych 
grzeszników.

Wracając do początkowych słów Ojca 
Świętego o  ciągle aktualnym cierpieniu 
Kościoła i zagrożeniu człowieka, uświada-
miam sobie, że głoszenie Orędzia fatim-
skiego jest jednym z priorytetowych zadań 
pallotynów, dlatego warto byłoby podjąć 
takie zadanie peregrynacji w innych diece-
zjach Ukrainy, ziemi szczególnie ukochanej 
przez Matkę Bożą Fatimską. 

Ks. Stanisław Firut SAC



Ze świata misji

18

Katoliccy biskupi Rwandy z głę-
bokim żalem zawiadamiają o nagłej 
śmierci Jego Ekscelencji Augustina 
Misago, biskupa diecezji Gikon-
goro, który odszedł do wieczno-
ści 12 marca 2012 r. Uroczystości 
pogrzebowe odbyły się 15 marca 
2012 r. w  Katedrze w  Gikongoro. 

Bp Augustin Misago był ży-
wym obrazem cierpienia i  prze-
śladowania Kościoła katolickiego 
w Rwandzie, którego wielu księży, 
w  tym czterech biskupów, zostało 
zamordowanych od czasu wybuchu 
wojny w 1990 r.

Augustin Misago urodził się 
w 1943 r. w Ruvune. Bardzo wcze-
śnie został osierocony. Uczęszczał 
do szkoły podstawowej w  Nyaga-
hanga, a  następnie do znajdujące-
go się w  pobliskim Rwesero Niższe-
go Seminarium. Kontynuował naukę 
w  Wyższym Seminarium w  Nyaki-
banda. Święcenia kapłańskie otrzymał  
25 lipca 1971 r. Nauczał w  Niższym 
Seminarium w Rwesero do 1974 r. Na-
stępnie podjął studia w Rzymie w In-
stytucie Patrystycznym Augustinia-
num, gdzie w 1980 r. obronił doktorat 
z nauk patrystycznych. Po powrocie do 
Rwandy został mianowany profesorem 
w  Nyakibanda, gdzie również pełnił 
obowiązki prefekta studiów.

W  1985 r. otrzymał nominację na 
rektora Wyższego Seminarium w  Ny-
akibanda. 24 kwietnia 1992 r. papież 
Jan Paweł II mianował go biskupem. 
W  tym samym czasie powstała diece-
zja Gikongoro, której został pasterzem. 
Jego dewizą były słowa: „Omnia propter 
Evangelium”, „Wszystko dla Ewangelii”. 

Gdy 28 listopada 1981 r. rozpoczęły 
się objawienia Matki Bożej w Kibeho, 
bp Misago został członkiem komisji 
teologicznej utworzonej przez biskupa 
Butare Gahamanyi’ego, aby śledzić te 
wydarzenia. Stał się motorem napędo-
wym komisji aż do uznania objawień 
w  dniu 29 czerwca 2001 r. Traktował 
wizje dziewcząt z  Kibeho jako zapo-
wiedź wielkiego narodowego dramatu. 

W  wywiadzie dla agencji Fides mó-
wił: Dziś wiemy, iż chodziło o  zapo-
wiedź wielkiego rwandyjskiego dramatu. 
Przypominam sobie uroczystość Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny,  
15 sierpnia 1982 r., kiedy to wizjoner-
ki były świadkami straszliwych wizji. 
Wówczas nikt nie wiedział, co mogą zna-
czyć te wstrząsające obrazy. Dziś może-
my pojąć ich znaczenie. Chodziło o  wi-
zje późniejszych wydarzeń, jakie miały 
miejsce w Rwandzie i Regionie Wielkich 
Jezior, bo i w Burundi, Ugandzie i DRK 
popłynęło wiele krwi. 

Postanowił praktykować orędzie 
Matki Bożej i  zachęcał wiernych do 
gorliwości, objawiającej się w rozważa-
niu miłości Jezusa, kulcie Matki Bożej 
Słowa, pokojowym współistnieniu. 

7 kwietnia 1999 r., kiedy rozpoczy-
nały się obchody upamiętniające ofia-
ry wojny domowej, został aresztowany 
na podstawie kłamliwych oskarżeń 
o udział w ludobójstwie i wtrącony do 
więzienia. Ówczesny prezydent Pasteur 
Bizimungu już wcześniej groził mu 
słowami: „Jeśli jest niewinny, powinien 
opuścić kraj”. 15 czerwca 2000 r. biskup 
Misago wyszedł z więzienia w związku 
ze sprzecznymi zeznaniami swoich 
oskarżycieli. Sędzia, który go uwolnił, 

został zmuszony do opuszczenia 
kraju.

Po wypuszczeniu na wolność bi-
skup odbył czteromiesięczną kurację 
i  wrócił do Rwandy, ponieważ nie 
chciał zawieść wiernych, którzy za-
wsze byli po jego stronie. Głosił pu-
blicznie, że problemy w  kraju mają 
źródło w  żądzy władzy. Uważał, że 
pokój nastanie, kiedy Rwandyjczycy 
wszystkich grup etnicznych nauczą 
się żyć razem, wspólnie rządzić pań-
stwem i jego bogactwami.

Biskup Misago aktywnie uczest-
niczył w tłumaczeniu Pisma Święte-
go i innych ksiąg liturgicznych na ję-
zyk kinyarwanda. Jego śmierć nastą-
piła w chwili, gdy przygotowywał się 
do publikacji modlitw liturgii godzin. 
Bez przerwy pracował dla Kościoła.

Uwięzienie bez wątpienia wywoła-
ło u niego problemy z sercem, nasilone 
przez chroniczną astmę. Jednak wszy-
scy świadkowie twierdzą, że w  dniu 
śmierci biskup Misago nie wyglądał na 
chorego. Odprawił poranną Mszę św. 
i szykował się do codziennych zajęć. 

Bp Augustin Misago został pocho-
wany w  swojej katedrze. Na uroczy-
stości pogrzebowe, które trwały ponad 
siedem godzin, przybyło bardzo dużo 
osób konsekrowanych, wiernych, dele-
gacji oraz reprezentacja rządu z byłym 
prezydentem Republiki Pasteurem 
Bizimungu, co odczytano jako wyraz 
skruchy za prześladowanie.

Biskup nieustannie nawoływał ro-
daków do przebaczenia, jedynej dro-
gi do pojednania: Dziewica Maryja 
nauczyła mnie odmawiać Różaniec do 
Siedmiu Boleści, ponieważ mówiła, że 
w Rwandzie nastąpi tragedia (…). Bez 
przebaczenia społeczeństwo nie może być 
zdrowe, a tylko pokaleczone.

Requiescat in Pace

Źródło: Edition sources du Nil, 
Caritasrwanda.org

Tłumaczyła: Marta Kupiec

Posyłam Was 3/2012

Omnia propter Evangelium
Wszystko dla Ewangelii

Bp Augustin Misago podczas obchodów 30. roczni-
cy objawień maryjnych w Kibeho, 28.11.2011 r.
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Kościół naszym domem
Rok liturgiczny 2011/2012 przeży-

wamy w Polsce pod hasłem: „Kościół na-
szym domem”.

„Dom” w  potocznym rozumieniu 
kojarzy się nam z  konstrukcją archi-
tektoniczną z  cegły, drewna lub innego 
materiału, różną w  zależności od epoki, 
np. chatą, dworkiem, zamkiem, blokiem, 
wieżowcem. Te skojarzenia jednak wy-
dają się zbyt ubogie. Dom bowiem to 
przede wszystkim ludzie związani ze 
sobą, a więc małżeństwo, rodzina, dzieci. 
Mówimy również, że naszym domem jest 
ojczyzna. A  w  tegorocznym ogólnopol-
skim programie duszpasterskim rozwa-
żamy hasło: „Kościół naszym domem”.

W  języku chrześcijańskim pojęcie «Ko-
ściół» oznacza zgromadzenie liturgiczne, 
a także wspólnotę lokalną i całą powszechną 
wspólnotę wierzących – czytamy w  Ka-
techizmie Kościoła Katolickiego (Poznań 
2002, s. 193). „«Kościół» jest ludem, który 
Bóg gromadzi na całym świecie (...). Kościół 
żyje Słowem i Ciałem Chrystusa, sam stając 
się w  ten sposób Jego Ciałem” (...). Często 
Kościół nazywany jest też budowlą Bożą. 
(...). Do Ludu Bożego wchodzi się przez 
wiarę i chrzest. «Do nowego ludu Bożego po-
wołani są wszyscy ludzie», aby w Chrystusie 
«tworzyli jedną rodzinę i jeden Lud Boży»”.

Kościół jest więc „rodziną Bożą”. 
W  tym miejscu myślimy o  rodzinie 
chrześcijańskiej, która często w  dzisiej-
szym świecie spotyka się z  wrogością, 
a   przecież ma ogromne znaczenie jako 
ognisko żywej i promieniującej wiary. 

Sobór Watykański II nazywa rodzinę 
„Kościołem domowym”, bo ojciec i mat-
ka są pierwszymi przekazicielami wiary. 
Dom rodzinny to podstawa chrześcijań-

skiego życia. Tutaj dzieci uczą się modli-
twy, przebaczenia, ofiarności. Nikt też nie 
jest pozbawiony rodziny na tym świecie, 
bo pamiętajmy, że to Kościół jest domem 
i  rodziną dla wszystkich, a  szczególnie 
dla utrudzonych i obciążonych (zob. Mt 
11,28). Kondycja Kościoła natomiast 
w dużej mierze będzie zależała od natu-
ralnej rodziny, od „Kościoła domowego”.

Obserwując życie wokół nas, zgadzam 
się ze stwierdzeniem ks. Marka Dzie-
wieckiego, że kondycja polskiej rodziny 
jest niepokojąca. Coraz więcej bowiem 
małżeństw się rozpada, coraz mniej osób 
decyduje się na zawarcie sakramentalnego 
związku. Obserwujemy kryzys wychowa-
nia, objawiający się tym, że często młodzi 
ludzie nie potrafią kochać i dotrzymywać 
przysięgi małżeńskiej. A zatem, co może-
my zrobić, by uzdrowić rodzinę? Z chrze-
ścijańskiego punktu widzenia odpowiedź 
nasuwa się sama. Zadbajmy o  zjedno-
czenie z Bogiem poprzez modlitwę, Eu-
charystię, zwłaszcza niedzielną, przeżytą 
wspólnie z całą rodziną, a w wychowaniu 
kochajmy i  wymagajmy. Wpatrujmy się 
w  Jezusa, który jest wzorem dla wycho-
wawców i wzywa nas, byśmy naśladowali 
Jego miłość, mądrość i  świętość. Współ-
cześnie każdy rodzic i wychowawca musi 

zmagać się z wszechobecną demoralizacją 
i musi chronić wychowanków przed uza-
leżnieniami, nie tylko alkoholu, narkoty-
ków, ale i komputera, Internetu, hazardu 
czy pornografii. A lekarstwem na całe zło 
jest miłość i świadectwo rodziców, którzy 
pokładają ufność w  Bogu. Wpatrujmy 
się w  Maryję i  prośmy Ją, Matkę pięk-
nej miłości, która tak bardzo troszczyła 
się o  Jezusa w  Nazarecie, by wypraszała 
potrzebne łaski dla naszych rodzin. Nie 
zapominajmy, że to od Boga możemy 
czerpać siłę i  moc, by walczyć o   dobro. 

To właśnie Kościołowi najbardziej 
zależy na prawdziwym dobru człowieka. 
Odejście od Dekalogu, jak podkreślał Papież, 
jest jedną z  poważnych przyczyn obecnego 
w  Europie kryzysu moralnego, a  w  konse-
kwencji także społecznego i  gospodarczego 
– czytamy w  Liście Metropolity War-
szawskiego na Wielki Post 2012 – Ko-
ściół, troszcząc się o zachowanie duchowego, 
religijnego i  etycznego fundamentu życia 
człowieka i życia społecznego,wypełnia swój 
obowiązek. 

Wspólnota wiernych jest naszym 
domem, moim domem, w którym mogę 
czuć się bezpiecznie, będąc naprawdę 
szczęśliwym człowiekiem, bo Chrystus 
nieustannie każdemu z  nas mówi: „Jeśli 
chcesz być doskonały i szczęśliwy, zacho-
wuj przykazania”. Tę Chrystusową pro-
pozycję przez dwa tysiące lat przypomi-
na Kościół. Starajmy się budować nasze 
relacje z  bliskimi osobami i  ze wszyst-
kimi bliźnimi na fundamencie komunii 
z Bogiem, troszcząc się o naszą rodzinę 
i angażując się, tak jak potrafimy, w życie 
Kościoła.

 Br. Adam Fułek SAC
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Z WATYKANU: 23. zagraniczna 
podróż apostolska Benedykta XVI 
W dniach 26-28 marca 2012 r. papież 

Benedykt XVI odbył pielgrzymkę do 
Meksyku i  na Kubę. W  Meksyku i  od-
wiedził trzy miejscowości: Silao, Guana-
juato i León.

Wizyta na Kubie objęła Mszę św. 
w Santiago de Cuba z okazji 400. rocz-
nicy odkrycia figury Matki Bożej Miło-
sierdzia del Cobre z  udziałem 200 tys. 
wiernych, wizytę w sanktuarium patronki 
Kuby, uroczystą Eucharystię na Placu 
Rewolucji José Martiego w  Hawanie, 
a także spotkanie z prezydentem Raulem 
Castro i jego bratem Fidelem, historycz-
nym przywódcą rewolucji kubańskiej.

Na hawańskim placu Rewolucji, 
w tym samym miejscu, w którym 14 lat 
wcześniej Jan Paweł II mówił: „Kuba 
musi otworzyć się na świat, a świat musi 
otworzyć się wobec Kuby”, Benedykt 
XVI zaapelował do władz tego kraju, 
by podążały drogą „autentycznej służby 
dla dobra wspólnego całego społeczeń-
stwa”. [red.]

 

KOŚCIÓŁ W POLSCE 
 
Pallotyńskie rekolekcje 
i modlitwa misyjna u stóp Matki
W nocy z 21/22 kwietnia 2012 r. od-

było się w Częstochowie na Jasnej Górze 
nocne czuwanie w  intencji misji. Mo-
dlitwa u  stóp Matki Bożej zgromadziła 
Współpracowników Sekretariatu Misyj-
nego Prowincji Chrystusa Króla i  Pro-

wincji Zwiastowania Pańskiego oraz Pal-
lotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl.  
Około 70 osób modliło się o rozwój mi-
syjnego dzieła Kościoła. Uczestnicy czu-
wania wysłuchali ciekawych konferencji 
na temat ewangelizacji.

Ks. Beniamin Bahashi SAC, pallotyn 
pochodzący z Demokratycznej Republiki 

Konga, opowiedział o  życiu religijnym 
mieszkańców swego kraju i  sąsiadującej 
z nim Rwandy oraz o  swoim osobistym 
doświadczeniu duszpasterstwa w  Afryce 
i  pobycie w  Europie. Gościem czuwa-
nia był również ks. Mariusz Mąka SAC,  
misjonarz z  Kolumbii, który opowie-
dział o  swojej pracy duszpasterskiej.  
Ks. Grzegorz Młodawski SAC, Sekre-
tarz ds. Misji Prowincji Chrystusa Króla, 
podziękował wszystkim Współpracow-
nikom i Przyjaciołom misji za przybycie 
i  szczerą modlitwę w  intencjach misyj-
nych oraz zachęcił do sta-
łego wspierania misjonarzy 
modlitwą i  ofiarą. W  tym 
roku czuwanie misyjne, 
które ma za sobą ponad 
dwudziestoletnią trady-
cję, połączone było z  67. 
Ogólnopolską Pielgrzymką 
Akademicką.

Czuwanie misyjne po-
przedzone było trzydnio-
wymi rekolekcjami pallo-
tyńskimi. [I. Homka]

 
Gdynia: Marsz w obronie wolności 
słowa i telewizji TRWAM
26 maja 2012 r. w Gdyni odbyła się 

manifestacja w  obronie wolności słowa 
i  przyznania TV TRWAM miejsca na 
multipleksie. Msza św. w  intencji Oj-
czyzny i TV Trwam za przyczyną Matki 
Słowa z Kibeho sprawowana była w ko-
ściele oo. Redemptorystów pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy i  Św. Pio-
tra Rybaka. Eucharystii przewodniczył 

i  Słowo Boże wygłosił 
pallotyn ks. Roman Rusi-
nek, misjonarz z  Rwandy. 
W homilii podkreślił: Pra-
gniemy, jako synowie i  córki 
polskiej ziemi, prosić za tymi, 
którzy budowali i budują ten 
nasz wspólny Dom, by nie 
byli pozbawieni dostępu do 
Telewizji TRWAM. To ich 
moralne prawo, bo przecież 
żyjemy w  wolnym i  demo-
kratycznym państwie. Nie 
można zapomnieć i pozbawić 
ich u  schyłku życia dostępu 

do prawdziwego „Słowa” i obrazu poprzez 
Telewizję TRWAM, dzięki której mogą 
gdzieś w  zaciszu łóżka szpitalnego, domu 
starców, hospicjum czy we własnym miesz-
kaniu włączyć się czynnie, ofiarując swoje 
cierpienia, samotność, starość, w budowanie 
przyszłości Kościoła w naszej wspólnej Oj-
czyźnie – Polsce!

Po Mszy św. ul. Świętojańską prze-
szedł marsz połączony z  Modlitwą Ró-
żańcową oraz złożeniem kwiatów pod 
pomnikiem bł. Jana Pawła II. Marsz za-
kończono apelem w obronie mediów ka-
tolickich w Polsce, pod Gdyńskimi Krzy-
żami przy Urzędzie Miasta. [red.]

 
Ołtarzew: Święcenia prezbiteratu 
W kościele seminaryjno-parafialnym 

pw. Królowej Apostołów w  Ołtarzewie, 
12 maja 2012 r. dwunastu pallotyńskich 
diakonów z obu polskich prowincji przy-

jęło z rąk ks. abp. Henryka Hosera SAC,  
sakrament święceń w stopniu prezbitera-
tu. W  homilii ordynariusz warszawsko-
-praski zachęcił neoprezbiterów, aby byli 
wpatrzeni w przykład swego Założyciela, 
św. Wincentego Pallottiego a  Serce Je-
zusa było ich kapłańskim sercem. Wśród 
licznie zgromadzonych gości obecni byli 
Wyżsi Przełożeni obu polskich Prowincji 
Stowarzyszenia. 

Nowi prezbiterzy z Prowincji Zwia-
stowania Pańskiego: ks. Michał Górski 
SAC, ks. Marcin Kunat SAC, ks. Stani-
sław Skrydalewicz SAC, ks. Jan Szaruk 
SAC, ks. Kamil Szymczak SAC i ks. Mi-
chał Wójciak SAC. 

Nowi prezbiterzy z Prowincji Chry-
stusa Króla: ks. Łukasz Gołaś SAC, ks. 
Artur Gryzło SAC, ks. Marcin Krzysz-
toszek SAC, ks. Michał Orzoł SAC, ks. 
Dariusz Sala SAC i ks. Radosław Wileń-
ski SAC. [red.]

 
Pasłęk – Gietrzwałd: 
I Piesza Pielgrzymka Różańcowa 
z Matką Słowa: 
W dniach 1-3.05.2012 r. pod patro-

natem Pallotyńskiego Sekretariatu Mi-
syjnego odbyła się Pierwsza Pielgrzymka 
Różańcowa wraz z Matką Słowa. Głów-
nym organizatorem Pielgrzymki była 
Fundacja Samarytanie z  Gdyni, repre-
zentowana przez Pana Adama Sobiecha. 
Funkcję przewodnika Pielgrzymki pełnił 
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misjonarz, ks. Roman Rusinek SAC, któ-
remu towarzyszył br. Zdzisław Olejko 
SAC, misjonarz z  Rwandy. Pielgrzy-
mi szlak do sanktuarium Matki Bożej 
w  Gietrzwałdzie rozpoczynał się w  Pa-
słęku. Sześćdziesięciu uczestnikom towa-
rzyszyła Figura Matki Bożej Słowa z Ki-
beho. Tematem przewodnim konferencji 
głoszonych przez księdza przewodnika 
były objawienia Matki Bożej z  Kibeho, 
które miały miejsce w Rwandzie w latach 
1981-1989. Po przybyciu do Gietrzwał-
du uroczystej Mszy św. przewodniczył 
ks. Grzegorz Młodawski SAC, Sekretarz 
ds. Misji, a  homilię wygłosił ks. Benja-
min Bahashi SAC. Pielgrzymka z Matką 
Słowa była dla wszystkich jej uczestni-
ków głębokim przeżyciem duchowym 
i  umocnieniem wiary oraz miłości do 
Matki Bożej. [ks. R. Rusinek SAC]

 
Świdnica: Srebrny jubileusz 
kapłaństwa 
26 maja 2012 r. jubileusz 25-lecia 

kapłaństwa obchodził długoletni reko-
lekcjonista Pallotyńskiego Sekretaria-
tu Misyjnego ks. Emilian Sigel SAC. 
Uroczystości miały miejsce w  Świdnicy, 
w  parafii pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, która jest rodzinną pa-
rafią ks. Emiliana. Mszy św. odprawionej 
wspólnie ze Współbraćmi i miejscowymi 
duszpasterzami przewodniczył Jubilat, 
a  Homilię wygłosił ordynariusz diecezji 
świdnickiej J.E. ks. bp. Ignacy Dec. [red]
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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

lin. Ostatniego dnia spotkania uczestni-
cy zgrupowali się w zespoły diecezjalne, 
w  których zostały zaplanowane akcje 
duchowe i duszpasterskie ukierunkowane 
na Tydzień Modlitw o  Powołania Za-
konne i Kapłańskie. [ks. P. Klubert SAC]

 
DELEGATURA 
MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
Ukraina: Święcenia prezbiteratu 
2 czerwca 2012 r. w kościele katedral-

nym św. Zofii w Żytomierzu trzech pal-
lotyńskich diakonów przyjęło święcenia 
kapłańskie z  rąk biskupa pomocniczego 
diecezji kijowsko-żytomierskiej J.E. bpa 
Witalija Skomorowskiego OFM. Nowo 
wyświeceni kapłani to: Wiaczesław Gry-

newycz SAC, Eugeniusz Cymbaluk SAC 
i Jurij Siciński SAC. [red.]

Ustanowienie diecezjalnego 
sanktuarium 
Do rangi diecezjalnego sanktuarium 

wyniesiony został pallotyński kościół 
pw. Matki Bożej Fatimskiej w  Odessie. 
Główne uroczystości miały miejsce pod-
czas Mszy św., 13 maja 2012 r., której 
przewodniczył ordynariusz diecezji ode-
ssko-symferopolskiej J.E. bp Bronisław 
Bernacki. Kustoszem nowo mianowane-
go sanktuarium został ks. Anatolij Siciń-
ski SAC.

ZE ŚWIATA MISJI

REGIA ŚWIęTEJ 
RODZINY: 
Rwanda: Święto 
Miłosierdzia Bożego 
Blisko 40 tys. osób przybyło 

do parafii Ruhango, w północnej 
części Rwandy, na uroczystości 
związane ze świętem Bożego 
Miłosierdzia. W  trakcie modli-
twy kilka osób zadeklarowało 
cudowne uzdrowienie ze swo-

ich chorób lub znalezienie rozwiązania 
z trudnej sytuacji życiowej.

Bp Simaragde Mbonyitege, ordyna-
riusz diecezji Kabgayi, do której należy 
Ruhango, w  swojej homilii pod-
kreślił konieczność jedności naro-
du. Nawiązując do czytań z II Nie-
dzieli Wielkanocnej zaznaczył, że 
pierwsi chrześcijanie żyli w ścisłej 
jedności. – Dla chrześcijan nie ma 
innej możliwości, jak żyć w zgodzie 
i  jedności, o  ile chcą być świadka-
mi Ewangelii – mówił biskup.

Na terenie parafii Ruhango 
istnieje kaplica wieczystej adora-
cji. Została ona założona przez 
proboszcza parafii, ks. Stanisława Urba-
niaka, pallotyna, jako wotum wdzięcz-
ności ocalenia parafian zgromadzonych 
w  kościele z  rzezi podczas ludobójstwa 
w  1994 r. Ks. Urbaniak przypisuje cu-
downe ocalenie Jezusowi Miłosiernemu, 
ponieważ w  czasie, gdy on negocjował 
z bojówkarzami, ludzie w kościele modlili 
się przed wystawionym w monstrancji Je-
zusem koronką do Bożego Miłosierdzia. 
[xjl, bb/Ruhango, IDK 16.04.2012]

 

DELEGATURA 
ŚW. CYRYLA I METODEGO
Słowacja: Krajowe spotkanie 
liderów powołaniowych
W  dniach 17-20 kwietnia 2012 r. 

w  pensjonacie Zornicka, w  Donowa-
łach, odbyło się Ogólnosło-
wackie robocze spotkanie 
liderów powołaniowych, 
formatorów i  tych, którzy 
towarzyszą ludziom mło-
dym w rozeznawaniu drogi 
życiowej. Konferencje prze-
prowadził dyrektor Ogól-
nonarodowego Centrum 
Duszpasterstwa Powołań 
we Włoszech, doświadczo-
ny formator i  psycholog, 
Don Domenico Dal Mo-
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Kilka słów o szkole 
w Zambii

SYSTEM SZKOLNICTWA 
W ZAMBII
 
Nauka rozpoczyna się już we wczesnym 

dzieciństwie. Dzieci w wieku od dwóch do 
pięciu lat uczą się, jak trzymać ołówek, ryso-
wać, jak pisać litery alfabetu i liczby. Zajęcia 
odbywają się w języku angielskim.

Gdy uczeń ma od pięciu do siedmiu lat, 
rozpoczyna podstawowy, siedmioletni etap 
kształcenia. Szkoła podstawowa kończy się 
egzaminem. Osoby osiągające dobre wyniki 
mogą przejść do szkoły średniej. 

Edukacja na tym poziomie odbywa się 
dwuetapowo: w  klasach ósmej i  dziewiątej 
uczą się młodsi, a  w  dziesiątej, jedenastej 
i  dwunastej – starsi. Egzamin trzeba zdać 
na koniec klasy dziewiątej i  tylko najlepsi 
przechodzą dalej. Drugi egzamin na pozio-
mie średnim jest zdawany pod koniec klasy 
dwunastej. 

Można się uczyć maksymalnie dziewię-
ciu przedmiotów, z których sześć trzeba za-
liczyć obowiązkowo. Najważniejszy jest ję-
zyk angielski, ponieważ ci uczniowie, którzy 
go nie zaliczą, nie mogą kształcić się dalej. 

Uczniowie zmieniają szkoły za każdym 
razem, kiedy przechodzą z  jednego etapu 
edukacji do drugiego. Jest to zjawisko dość 
powszechne. 

Po napisaniu egzaminu końcowego tyl-
ko ci, którzy otrzymują bardzo dobre oce-
ny, są przyjmowani na uczelnie. W kraju są 
dwa uniwersytety rządowe, tj. Uniwersytet 

uznają, że można bezpiecznie ponownie je 
otworzyć. 

Powyższe powody sprawiają, że kursy 
się przedłużają, tak więc w  rezultacie stu-
denci, których na to stać, uczą się w  sek-
torze prywatnym. Najczęściej ukończenie 
kursu na rządowej uczelni zajmuje pięć lat 
zamiast trzech, natomiast prywatne uniwer-
sytety i  kolegia oferują chętnym naukę od 
sześciu miesięcy do trzech lat. Trudno się 
dziwić, że studenci wolą prywatne uczelnie 
od rządowych, mimo że są drogie. Niektórzy 
wyjeżdżają, aby studiować w innych krajach 
z wyżej wymienionych powodów.

 
* * *

Nikogo z nas raczej nie trzeba przeko-
nywać, że nauka kosztuje. W  krajach mi-
syjnych wykształcenie jest jedyną szansą 
na godną codzienną egzystencję, dlatego 
pieniądze wyłożone na edukację są bardzo 
ważne. W imieniu wszystkich dzieci obję-
tych Adopcją Serca – młodych Zambijczy-
ków, ale też dzieci z Konga, Rwandy i Wy-
brzeża Kości Słoniowej – pragnę, Drodzy 
Rodzice, podziękować Wam za umożli-
wienie im startu w dorosłe życie. Wielu na-
szych podopiecznych pisze w listach: „wy-
rażam Wam moją wdzięczność, bo dzięki 
Wam mogę żyć…, niech Bóg opiekuje 
się Wami i niech Wam błogosławi!” Czyż 
może być coś cenniejszego niż Boże Bło-
gosławieństwo za dobro, które czynimy?

Agata Kochanowska 

Zambijski oraz Uniwersytet Cooper Belt. 
Ostatnio powstały dwa nowe, ale w sektorze 
prywatnym. System polega na zasadzie: „kto 
pierwszy, ten lepszy”. Uczniowie, którzy nie 
dostaną się na uniwersytet na samym po-
czątku, są pomijani i muszą próbować w na-
stępnym roku lub mogą pójść na uczelnie 
prywatne. Ostra selekcja na każdym etapie 
kształcenia powoduje, że większość dzie-
ci rozpoczynających edukację przerywa ją 
i kończy na ulicy. 

Kandydaci na studia mają wiele kierun-
ków do wyboru. Są to np.: edukacja, public 
relations, kupno i podaż, kierowanie sprze-
dażą, reklama, dziennikarstwo, medycyna, 
zasoby ludzkie, zarządzanie firmą, księgo-
wość. Student musi przystąpić do egzaminu 
pod koniec pierwszego roku. Ci, którzy nie 
osiągną ustalonego poziomu, są skreśleni 
z listy i odsyłani do domu. Pod koniec dru-
giego roku jest egzamin i tym razem ci, któ-
rzy go nie zdadzą, otrzymują jeszcze szansę. 

Okres trwania kursów jest zgodny z ro-
dzajem kwalifikacji, jakie chce się otrzy-
mać. Szybciej można dostać zaświadczenie 
o ukończeniu kursu, dłużej trwa uzyskanie 
dyplomu, licencjatu i  stopni naukowych. 
Czas studiowania wydłuża się z  powodu 
licznych zamieszek i  strajków, powodowa-
nych zarówno przez studentów, jak i  wy-
kładowców. Studenci wzniecają zamieszki 
głównie po to, aby uzyskać dobre zakwa-
terowanie oraz podwyżkę w  miesięcznych 
zasiłkach. Powoduje to zamknięcie uni-
wersytetów na długi czas, dopóki władze 

III PIELGRZYMKA RODZICÓW 
ADOPCYJNYCH DO RWANDY  

Osoby zaangażowane w  Pallotyńską 
Adopcję Serca zapraszamy na kolejną 
pielgrzymkę do Rwandy. Celem naszej 
wędrówki będą spotkania z  dziećmi ob-
jętymi Adopcją Serca w  różnych regio-
nach Rwandy. Odwiedzimy sanktuarium 
Matki Bożej Słowa w  Kibeho – miejsce 
pierwszych objawień maryjnych na ziemi 
afrykańskiej, Muzeum Ziemi Afrykańskiej 
w Butare oraz Narodowy Park Akagera.

Termin: 6-16 listopada 2012 r.
Cena: 5500 zł + 1000 EURO od osoby.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30.06.2012 r.
pod nr tel. +48 22 771 51 19 

e-mail: biuro@sekretariat-misyjny.pl

Najmniej liczną grupę dzieci objętych pomocą przez Pallotyńską Adopcję Serca sta-
nowią mali mieszkańcy Zambii. Obecnie, jest to dwustu podopiecznych, którzy dzięki 
życzliwości adopcyjnych rodziców w Polsce mogą godnie żyć, a przede wszystkim się uczyć. 
Ksiądz Shaji Mathew SAC, który odpowiada za Adopcję Serca w  Zambii, podzielił się 
z nami świadectwem na temat edukacji w tym kraju.
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Z adopcyjnej poczty
Pielgrzymka życia 

Pragnę podzielić się moimi przeżycia-
mi i refleksjami. Od początku adopcji, tj. od 
2002 r., marzyłam o  spotkaniu z  adopto-
waną córką Yvette, ale nie było to wówczas 
możliwe. Kiedy nieoczekiwanie zapropono-
wano mi udział w „Pielgrzymce życia”, bez 
wahania zgłosiłam swe uczestnictwo.

Wiele osób, którym powiedziałam, że  
jadę do Rwandy, odradzało mi to ze wzglę-
du na zdrowie, więc przestałam mówić 
o swoich planach; nawet rodzona córka do-
wiedziała się o  wyjeździe dopiero wtedy, 
kiedy jechałam na lotnisko. Kiedy znala-
złam się już szczęśliwie na miejscu i dowie-
działam się, że jutro mam spotkanie z moim 
dzieckiem, nie spałam całą noc. Rano nie 
mogłam jeść i  cały czas myślałam, jak wy-
padnie to spotkanie. Byłam pełna obaw, gdy 
ks. Stanisław Filipek powiedział, że nie ma 
jeszcze wszystkich dzieci. Kiedy wreszcie 

przyszły, zostałam wyczytana i  zobaczy-
łam Yvettę. Uścisnęłam ją i  rozpłakałam 
się ze szczęścia, że się jednak spotkałyśmy. 
Nikt nie uwierzy, ale ja poczułam, że ona 
jest moją córką. Komunikacja między nami 
była utrudniona z uwagi na barierę języko-
wą. Trochę same rozmawiałyśmy w języku 
angielskim, a  trochę pomógł nam ks. Sta-
nisław Filipek. Ivetta uczy się teraz języka 
angielskiego, a ja uczyłam się kilka lat temu. 
Ale to nie było aż tak ważne, najważniejsze 
było to, że Ivette na drugi dzień przyszła 
do mnie z własnej inicjatywy. Widziałam, 
że nie jest tak spięta. Uśmiechała się, była 
ubrana w  rzeczy, które jej przywiozłam. 
A  kiedy podarowała mi obrazek z  napi-
sem „THANK YOU”, poczułam się bardzo 
szczęśliwa. 

Uważam, że kontakty są bardzo waż-
ne zarówno dla nas, adopcyjnych rodziców, 
jak i  dzieci. Cały czas wspominam to spo-
tkanie i  tęsknię już za następnym. Kiedy 
po powrocie opowiadałam mojej córce o  jej 

siostrze Ivette, widziałam pełną akceptację 
mojej decyzji. Również adopcja drugiego 
dziecka została przyjęta pozytywnie przez 
moją rodzinę.

Bóg zapłać za umożliwienie mi tych 
przeżyć. Szczęść Boże!

Irena Pabian

Potęga modlitwy

Decyzję o wyjeździe do Rwandy podjęła 
moja żona Agnieszka, która bardzo chciała 
zobaczyć naszych chłopaków: Valentina i Sza-
loma. Zgłosiła swój akces do wyjazdu, ale 
po jakimś czasie okazało się, że jest w  ciąży. 
Termin porodu wypadł na 2 stycznia 2012 r., 
więc wyjazd w  listopadzie okazał się raczej 
niemożliwy. Zaczęła usilnie mnie namawiać 
do wyjazdu, co pierwotnie wcale mi się nie po-
dobało – jestem raczej domatorem i nie prze-
padam za dłuższym rozstaniem z  bliskimi. 
Poza tym mamy dwójkę małych dzieci, wła-
sny dom, palenie w piecu itd. Uległem w koń-
cu perswazji żony; ustawiliśmy przeróżnych 
pomocników i poleciałem. 

Do Rwandy przylecieliśmy wieczorem. 
Z pierwszej nocy pamiętam bardzo krzykli-
we ptaki podobne do naszych srok oraz ulewny 
deszcz (obawiałem się że klasztor sióstr, gdzie 
mieszkaliśmy, rozleci się od jego siły). W środę 
mieliśmy pierwsze spotkanie z  dziećmi i  ich 
opiekunami. Uderzyła mnie wielka otwar-

tość tych w końcu biednych ludzi, serdeczność, 
spontaniczność, tańce. Następnego dnia mia-
łem w  Kigali spotkać dwójkę swoich chło-
paków i  już układałem sobie w  głowie plan 
działania.

Dochodzę teraz do sedna rzeczy. Muszę 
jeszcze dodać, że uważam się za człowieka 
twardo stąpającego po ziemi. Następnego dnia 
z  rana zadzwoniłem do domu pytając, jak 
czuje się żona i usłyszałem w słuchawce płacz 
babci, że żonę zabrało pogotowie, ponieważ 
zaczął się przedwczesny poród (koniec 7 mie-
siąca). Dopadło mnie tysiąc złych myśli, nogi 
mi się ugięły, ale cóż można zrobić będąc kilka 
tysięcy kilometrów od domu? Poinformowa-
łem naszego opiekuna o  problemach, zapy-
tałem, czy można wcześniej wrócić do Polski 
i zdenerwowany czekałem. Moi przewodnicy 
zalecili mi spokój, wiarę, że wszystko będzie 
dobrze itd. Cały „wykład” (zachowaj tu spo-
kój!!!) o zaufaniu Bogu i modlitwach otrzy-
małem podczas oczekiwania na autobus. Cho-
ciaż zawsze uważałem, że modlitwa dużo 
daje, to wówczas jakoś nie bardzo wierzyłem 
w JEJ skuteczność. Ale.... Niezbadane są wy-
roki Boskie. Zaraz po odjeździe autobusu ks. 
Stanisław Filipek rozpoczął modlitwy w mo-
jej intencji. Modliliśmy się w przeróżnych sy-
tuacjach. Nigdy nie miałem tylu ofiarowanych 
za nas Mszy św. I  muszę przyznać, że na-
prawdę zacząłem odczuwać skutki modlitw. 
Dosłownie czułem, że Bóg zaczął działać. 
Modlitwę można było „złapać w powietrzu”, 
namacać rękoma. Czułem obecność modlitwy 
w duszy, która jakby bardzo się z tego cieszyła. 
Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale tak rzeczy-
wiście było. Realnie oboje z żoną odczuwali-
śmy poprawę. Straszny niepokój, który poja-

wił się na początku, zaczął ustępować opano-
waniu, miłości, spokojowi. Czułem się bardzo 
dziwnie, zwłaszcza że żona po perypetiach 
trafiła na dobry oddział szpitalny, stan córki 
był stabilny, na piątek przewidziano cesarskie 
cięcie (odbyło się z problemami, ale zakończone 
sukcesem). Zrozumiałem wówczas i zacząłem 
podziwiać pełne zaufanie Bogu moich opieku-
nów. Oni już dawno zaufali: nie trochę, tylko 
w pełni. Szczególnie byłem wdzięczny księdzu 
Filipkowi. Jest on niewątpliwie napełniony 
Duchem Świętym; tyle dobra, które zdziałał 
na misjach, nie mogło obyć się bez Jego po-
mocy. Wydaje mi się, że ksiądz już wówczas 
wiedział, że wszystko będzie dobrze... dlatego 
zalecał mi spokój i opanowanie. „Szkoły mo-
dlitwy”, którą dostałem wówczas, nie zapo-
mnę do końca życia. Jestem za nią Bogu nie-
zmiernie wdzięczny. Załatwiono mi szybszy 
powrót do Polski (w Afryce byłem tylko prawie 
4 dni). Oczywiście w domu wszystko było OK. 
Zosia wprawdzie leżała w  inkubatorze, ale 
stan był stabilny, moi synowie byli pod dobrą 
opieką, słowem wszystko w  najlepszym po-
rządku.

Tak oto zostałem pouczony, że tylko peł-
ne zaufanie Bogu, tylko pełne zaufanie Jego 
Świętej Opatrzności, czyni człowieka wolnym 
i  szczęśliwym. Nie powinniśmy martwić się 
o  jutro, gdyż dobry Bóg najlepiej wie, czego 
nam potrzeba i  daje nam to. Musimy tylko 
nauczyć się przyjmować.

Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś polecę 
do moich chłopaków, jak podrosną to pewnie 
zaprosimy ich do Polski. Jestem bardzo zado-
wolony, że ich poznałem. W końcu to moi sy- 
nowie, choć innego koloru skóry.

Dariusz Dawidowski
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Mają misje 
do spełnienia

Pobernardyński klasztor na Karczówce 
w Kielcach na tydzień zmienił się w tętnią-
ce życiem centrum formacji wolontariuszy. 
W przedłużony majowy weekend odbywał 
się tam obóz dla współpracowników Pallo-
tyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl, któ-
rzy przygotowują się do wyjazdu na misje. 

 
Dla wolontariuszy Fundacji Salvatti 

wyjazd na misje jest nie tylko przygodą, ale 
przede wszystkim misją. To najgłębsza mo-
tywacja dla tych, którzy decydują się wyje-
chać za granicę, by pomagać potrzebującym. 
– Wolontariusz musi być profesjonalistą, 
dlatego przed wyjazdem musi przejść sze-
reg szkoleń merytorycznych, żeby pomagać 
mądrze – podkreśla ks. Jerzy Limanówka 
SAC, prezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej 
Salvatti.pl. Dlatego wolontariusze przeszli 
szereg spotkań szkoleniowych. Zdobywali 
wiedzę dotyczącą warunków pracy wolonta-
riuszy misyjnych, wymagań, jakie przed nimi 
stoją i  trudności, z  jakimi będą musieli się 
zmagać. Swoim doświadczeniem dzielił się 
Igor Homka, koordynator wolontariatu Fun-
dacji Salvatti, który niedawno wrócił z trzy-
miesięcznego pobytu w  pallotyńskiej misji 
w Rwandzie. O pracy wolontariuszy opowia-
dała także Katarzyna Mierzejewska z Sale-
zjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi 
Światu”. Zwracała uwagę na dynamikę życia 
wolontariusza wyjeżdżającego do pracy mi-
syjnej, biorąc pod uwagę jego emocje, stres 
i  osobowość oraz konstrukcję psychiczną. 

Ważną częścią obozu były warszta-
ty dziennikarskie, fotograficzne i  filmowe.  
– Wolontariusze niejednokrotnie docierają 

w miejsca, w które nigdy nie dotrą dzienni-
karze. Dlatego ważne jest, żeby potrafili do-
brze udokumentować rzeczywistość, z którą 
się stykają. Niejednokrotnie są świadkami 
szczególnie trudnych wydarzeń, jak np. 
klęski żywiołowe czy rozruchy społecz-
ne. Wtedy muszą wiedzieć, jak się zacho-
wać, jak przekazać informacje do Polski, by 
w szybkim tempie zorganizować pomoc dla 
miejscowej ludności – mówi ks. Limanów-
ka. Konrad Koryciński i  Paweł Waligóra, 
specjaliści od fotografii i  filmu, przekazali 
uczestnikom obozu szereg cennych informa-
cji merytorycznych, jak obserwować rzeczy-
wistość misyjną przez obiektyw aparatu czy 
kamery. Jak za pomocą obrazu zainteresować 
ludzi w  Polsce, którzy niejednokrotnie nie 
zdają sobie sprawy z tego, jak ubogie, a nie-
raz tragiczne jest życie ludzi w odległych od 
nas zakątkach świata. Dobra relacja filmowa 
czy zdjęcia muszą przekonywać mieszkań-
ców krajów wysokorozwiniętych do tego, że 
warto pomagać innym i że my, mieszkańcy 
Polski, możemy mieć realny wpływ na losy 
ludzi żyjących na innych kontynentach. 

Podczas warsztatu dziennikarskiego 
Moniki Mostowskiej, dziennikarki Tygo-
dnika „Idziemy” i Radia Warszawa, wolon-
tariusze poznali różne formy dziennikarskie. 
Uczyli się, jak pisać depesze z wydarzeń, któ-
rych są świadkami. Dyskutowali o roli mass 
mediów we współczesnym świecie. Próbo-
wali odpowiedzieć na pytanie, jak w  obec-
nym natłoku informacji dociekać prawdy. 
Te refleksje pomogły im zrozumieć naturę 
informacji dziennikarskiej oraz uświadomiły, 
że informację należy nie tylko podawać rze-

telnie, ale także w ciekawy sposób, by przy-
ciągnąć uwagę odbiorców. 

W  tym roku pallotyni obchodzą Rok 
Jubileuszowy, przygotowujący do święto-
wania 50. rocznicy kanonizacji Założyciela 
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, 
św. Wincentego Pallottiego. Ks. Jerzy Lima-
nówka wyjaśniał, że dla św. Kapłana z Rzy-
mu naśladowanie Jezusa polegało przede 
wszystkim na współpracy z  Nim w  dziele 
zbawienia świata. 

Gościem specjalnym obozu wolontariu-
szy był Brat Moris ze zgromadzenia Małych 
Braci Jezusa. Podczas swojej konferencji mó-
wił o roli kościoła w zmieniającym się świe-
cie. Podkreślał, jak ważna jest rola osobistego 
świadectwa chrześcijan w  świecie. Krótko 
nakreślił historię kościoła we Francji w ostat-
nich kilku latach, ilustrując w  ten sposób 
mechanizm laicyzacji współczesnego świata. 

Wartością „dodaną” obozu był ks. Benja-
min Bahashi – czarnoskóry pallotyn z D.R. 
Konga. Wygłosił konferencję o  Kościele 
w Afryce i o specyfice chrześcijańskiej wiary 
mieszkańców Czarnego Lądu. Dzięki jego 
obecności uczestnicy obozu mieli niebywałą 
okazję spotkania się z kulturą afrykańską. Ks. 
Benjamin uczył afrykańskich tańców, wygry-
wał afrykańskie rytmy na bębnie, a jego peł-
ne uniesień homilie uświadamiały, jak żywe, 
świeże i  pełne emocji jest chrześcijaństwo 
w Afryce. 

Współpraca z  Pallotyńską Fundacją 
Misyjną Salvatti.pl pozwoliła wielu ludziom 
odnaleźć swoje miejsce w  życiu. Odkryli 
w sobie mnóstwo pozytywnej energii, którą 
postanowili wykorzystać na polu współpra-
cy z misjami. Obóz formacyjny dla wolon-
tariuszy pokazał, że chcą w sobie tę energię 
pielęgnować. Wiedzą, że mają misję do speł-
nienia.

Monika Florek-Mostowska
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BIAŁE I  OBLICZE ŚWIATA
W dobie globalizacji losy ludzi z odle-

głych od siebie rejonów świata są ściśle ze 
sobą splecione. Szczególnie uświadamia-
ją to debaty misyjne organizowane przez 
Pallotyńską Fundację Misyjną Salvatti.pl. 

 
Debata pt. „Ile wart człowiek”. Imi-

granci współczesnymi niewolnikami uświa-
damiała, że niewolnictwo nie skończyło 
się wraz z  zakazem handlu niewolnika-
mi w 1926  r.  Z danych ONZ wynika, że 
dzisiaj niewolników jest więcej niż kiedy-
kolwiek w  przeszłości. Rocznie sprzedaje 
się pod pozorem „werbowania taniej siły 
roboczej” nawet  5 mln ludzi. Jeszcze bar-
dziej złowrogą, bo zakamuflowaną formą 
współczesnego niewolnictwa jest emigracja 
zarobkowa i  źle wynagradzani pracownicy. 
– Zakorzeniło się przekonanie, że migranci 
godzą się na niegodziwe warunki pracy, zbyt 
niskie wynagrodzenie, a  niejednokrotnie 
ograniczenie wolności, bo nawet zarabiając 
niewiele, i  tak zyskują większy dochód niż 
w swojej ojczyźnie. Jeśli to myślenie się nie 
zmieni, będziemy się godzić na różne formy 
niewolnictwa – mówiła dr Kinga Wysińska, 
politolog z  Instytutu Spraw Publicznych. 
O. Damian Cichy, duszpasterz migrantów 
w Ośrodku Migranta Fu Shenfu w Warsza-
wie, który pracował z migrantami w wielu 
krajach świata, był zaskoczony, kiedy idąc 
przez targ w Paragwaju, słyszał z ust tubyl-
ców słowa: „Biały, kup dziecko!” . W Belgii 
z kolei zadziwił go fakt, że u mieszkańców 
bogatego przedmieścia Brukseli faktycznie 
pracują niewolnicy. Najczęściej były to mło-
de czarnoskóre kobiety z Mauritiusa, które 
pracowały w  ogrodach, a  także świadczyły 
usługi seksualne. – Jedyną drogą do sku-
tecznego przeciwstawiania się wyzyskowi 
migrantów w  pracy jest zwiększanie świa-
domości społecznej i  uwrażliwianie na ich 
problemy – zgodzili się uczestnicy. 

Kolejną kwestią, którą Pallotyńska Fun-
dacja Misyjna Salvatti.pl podjęła w ramach 
cyklicznych debat była walka z  malarią 
w  Afryce. Tytuł spotkania brzmiał: „Białe 
i  czarne oblicze malarii”, a  zorganizowano 
je w  związku ze Światowym Dniem Ma-
larii. Prelegenci, Ewa Prokop, Prezes Fun-
dacji MaterCare Polska, lekarz medycyny 
i  dr Piotr Kajfasz z  Wojewódzkiego Szpi-
tala Zakaźnego w  Warszawie, podkreślali, 
że walka z  malarią w  Afryce jest możliwa 

przede wszystkim dzięki fundacjom, dzia-
łającym w  Europie czy Stanach Zjedno-
czonych, bo ubodzy Afrykańczycy, jeśli 
mają do wyboru chleb czy lek przeciwko 
malarii, wybiorą to pierwsze. Dlatego Fun-
dacja Billa i  Meliny Gatesów przekazała 
750 milionów dolarów na walkę z  AIDS, 
gruźlicą i malarią w Afryce.  Finansuje także 
badania nad szczepionką przeciwko malarii. 
Szczepionka ma być przeznaczona dla afry-
kańskich dzieci, grupy najbardziej wrażliwej 
na działanie zarodźca malarii. Szczepionka 
jest obecnie w III, ostatniej fazie badań, po 
której będzie mogła zostać wprowadzona 
na rynek. Ma ona jednak wielu przeciwni-
ków. Argumentują oni, że jest ona testowa-
na na afrykańskich niemowlętach, których 
rodzice, nie umiejący pisać i  czytać, nie 
do końca mają świadomość, co się dzieje 
z  ich dziećmi. Co więcej zarzucają szcze-
pionce zbyt poważne działania uboczne  
i małą skuteczność. Badania przeprowadzo-
no w 11 ośrodkach badawczych w siedmiu 
krajach Afryki Subsaharyjskiej i wykazano, 
że trzy dawki szczepionki RTS,S zmniej-
szają ryzyko wystąpienia objawowej i  cięż-
kiej postaci malarii u  dzieci odpowiednio 
o 56 proc. i 47 proc. Zdaniem prelegentów 
jednak szczepionka daje nadzieję na to, 
żeby nad malarią w Afryce zapanować. Jest 
to najlepsza skuteczność, jaką w  tej chwili 
można uzyskać. Obecnie na świecie nie ma 
żadnej szczepionki, która chroniłaby przez 
chorobami pasożytniczymi. Dr Kajfasz 

podkreślał, że szczepionka przeznaczona dla 
afrykańskich dzieci nie może być testowana 
na dorosłych Europejczykach, bo inna była-
by reakcja organizmu. Lekarz wyjaśniał, że 
malaria zupełnie inaczej przebiega  u osób 
żyjących na terenach endemicznych, a  ina-
czej u turystów z Europy. Osoby żyjące na 
obszarach malarycznych są bardziej odpor-
ne na tę chorobę. Ich odporność genetyczna 
jest większa niż Europejczyków. W  przy-
padku Europejczyka wystarczy zarażenie 
malarią i późno wdrożone leczenie, by do-
szło do zgonu. Ludzie  zamieszkujący w re-
jonach, gdzie panuje malaria, są przez całe 
życie zarażeni tą chorobą. Zaczyna się ona 
ujawniać jednak dopiero wtedy, kiedy do-
chodzą inne czynniki, jak głód, gruźlica czy 
HIV i dopiero wtedy może doprowadzić do 
śmierci. U  afrykańskich dzieci najczęściej 
tym dodatkowym czynnikiem jest głód. 
Dlatego, jeśli pojawi się szczepionka i  jeśli 
będzie miała realnie chronić dzieci przed 
malarią, musi być bezpłatna. 

Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.
pl pomaga nie tylko mieszkańcom krajów 
Afryki, ale także Ameryki Południowej, Azji 
i Europy Wschodniej. Ważne jest uświada-
mianie ludziom, jakiego rodzaju wsparcia 
możemy udzielać oraz jak pomagać skutecz-
nie. Budzeniu tej świadomości służą debaty 
misyjne, na które Fundacja Salvatti zaprasza 
co miesiąc. 

Monika Florek-Mostowska

PALLOTYńSKA FUNDACJA MISYJNA SALVATTI.PL ul. Wilcza 8;  05-091 Ząbki;  tel.: 22 771 51 65 (19);                                  
kom. 602 336 106  (ks. Jerzy Limanówka SAC);  e-mail: salvatti@salvatti.pl;   www.salvatti.pl
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Matka Teresa z  Kalkuty, misjonarka 
miłości, służyła ubogim w  Indiach; Oj-
ciec Pio, duszpasterz San Giovanni Ro-
tondo, stygmatyk, był inicjatorem budo-
wy szpitala dla ofiar II wojny światowej. 

Wiek techniki, szybkich zmian, to 
czas, gdy ludzie ciągle się śpieszą. Coraz 
większy wysiłek trzeba wkładać w  takie 
proste czynności, jak klękanie i żegnanie 
się, coraz trudniej przychodzi nam uznać 
własną słabość i  walczyć ze złem, które 
nas dotyka.

Czytamy w  Ewangelii, że Chrystus 
podnosił ludzi, którzy upadają, ślepych, 
chorych na trąd, cierpiących i zadawał im 
fundamentalne pytanie:

Czy wierzysz? 

Nam, osobom przez chrzest podąża-
jącym za Chrystusem, należy przypomi-
nać to każdego dnia. Powtarzajmy zatem: 
Czy wierzę? Czy wierzysz?

Jako ludzie obdarzeni rozumem 
i uczuciami, nie możemy – podobnie jak 
święci Matka Teresa z  Kalkuty i  Ojciec 
Pio – pozostać obojętni wobec nędzy 
i kalectwa oraz słabości tych, których mi-
jamy na ulicy.

Wolimy czytać o  tym, co na świecie 
dzieje się złego. Czasem nieświadomie 
usprawiedliwiamy się w ten sposób: nasze 
zło wydaje się mniejsze na tle występków 
ludzi, którzy kradną, mordują, nienawi-
dzą, sprawiają ból…

W ramionach miłości

Niektórzy mówią: Dlaczego mamy po-
magać na misjach, przecież pomoc jest po-
trzebna w Polsce? 

Do tych osób skierować należy słowa 
ewangelicznej przypowieści o obłudzie... 
Czemu to widzisz drzazgę w  oku swego 
brata, a  belki we wła-
snym oku nie dostrzegasz? 
Albo jak możesz mówić 
swemu bratu: Pozwól, 
że usunę drzazgę z  twe-
go oka, gdy belka [tkwi] 
w  twoim oku? Obłudni-
ku, wyrzuć najpierw bel-
kę ze swego oka, a  wtedy 
przejrzysz, ażeby usunąć 
drzazgę z oka twego brata  
Mt (7, 3-5).

Powołanie misyjne, 
podobnie jak powołanie 
każdego chrześcijanina, 
nie pozwala stać obojęt-
nie. Prawdziwa miłość 
to taka, która wychodzi 
naprzeciw człowieka 
– tak jak Matka Tere-
sa z  Kalkuty, do swoich 
najpóźniejszych lat nio-
sąca pomoc z ramionami 
pełnymi miłości.

Zadanie świętych 
to również nasze zada-
nie. Człowiek niedo-
skonały, popełniający 
pomyłki, również może 
czynić dobro. Apostoł 

Mateusz przed poznaniem Chrystusa 
był celnikiem, zaś Maria Magdalena na- 
łożnicą…

W  obliczu tajemnicy miłości, która 
przemienia, możemy swoimi dobrymi 
uczynkami wskazywać sens życia ludziom 
zagubionym, chorym lub uzależnionym.

Księża powinni przede wszystkim 
sprawować sakramenty, natomiast świec-
cy mogą zakładać placówki wychowaw-
cze, budować szpitale. Ważne jest, aby 
w osobie zepchniętej na margines społe-
czeństwa zobaczyć oblicze Chrystusa. 

Ecce Homo – słowa Piłata, usiłującego 
wzbudzić w  Żydach sympatię do umę-
czonego skazańca, niech przypominają 
o  Boskim pierwiastku w  każdej istocie 
ludzkiej, abyśmy umieli wykluczonych, 
głodnych i  umierających przygarniać do 
serca z miłością.

Czyniąc tak, zawstydzimy niechęt-
nych, damy przykład obojętnym, zmieni-
my też siebie.

 Igor Homka 
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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

Urodził się 20 stycznia 1927 r. w Su-
minie (woj. kujawsko-pomorskie). Ro-
dzice: Zygfryd i  Gertruda z  d. Szyme-
rowska, przedstawili go do chrztu św.  
30 stycznia 1927 r. w  kościele parafial-
nym w miejscowości Lipinki. Sakramen-
tu bierzmowania udzielił mu ks. bp Karol 
Maria Splett, administrator apostolski 
diecezji chełmińskiej, 30 sierpnia 1942 r. 
w Nowym Mieście. 

Po ukończeniu niższego Seminarium 
Zagranicznego w Poznaniu i pomyślnym 
zaliczeniu egzaminu końcowego w Gim-
nazjum i Liceum Ogólnokształcącym dla 
Dorosłych w  Inowrocławiu, w  sierpniu 
1947 r., ks. Fabian rozpoczął nowicjat 
w  Ząbkowicach Śląskich. Strój Sto-
warzyszenia przyjął 8 września 1947 r.  
z rąk ks. prowincjała Stanisława Czapli. 
Dwa lata później, 15 sierpnia 1949 r.,  
złożył pierwszą konsekrację, przyjętą 
również przez ks. Czaplę. Słowa kon-
sekracji wiecznej, wypowiedział nato-

misyjnym i uzyskał zgodę na wyjazd do 
Kolumbii, gdzie podejmował posługę 
duszpasterską w  parafii pw. Nuestra Se-
nora de Las Angustias w Bogocie oraz był 
spowiednikiem kandydatów do Stowa-
rzyszenia. Następnie w  Medellin pełnił 
obowiązki ojca duchowego dla alumnów 
oraz członków Delegatury św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus.

W 2010 r., po powrocie do Polski, ze 
względu na pogarszający się stan zdrowia 
został skierowany do Wspólnoty w Kon-
stancinie-Jeziornie w  charakterze dusz-
pasterza-emeryta. Dopóki choroba nie 
nasiliła się, pozostawał czynnym i odda-
nym spowiednikiem grup rekolekcyjnych 
przybywających do konstancińskiego 
Domu Centrum Animacji Misyjnej.

Ks. Fabian Zawacki odszedł do Pana 
w  dniu 30 marca 2012 r., przeżywszy  
85 lat, z czego 63 lata życia konsekrowane-
go w Stowarzyszeniu i 59 w kapłaństwie.

Oprac. Br. Adam Fułek SAC 

miast w Zakopanem-Kościelisku w dniu  
15 sierpnia 1925 r. 

Studia z  filozofii (1948-1950) 
i  teologii (1950-1954) odbył w  całości 
w  pallotyńskim Seminarium Duchow-
nym w  Ołtarzewie. Na etapie formacji 
seminaryjnej przyjął najpierw w 1951 r. 
tonsurę, a następnie w 1953 r. wszystkie 
pozostałe święcenia: subdiakonat, diako-
nat i  prezbiterat – 19 czerwca w Ołta-
rzewie z rąk bp Zygmunta Choromań- 
skiego.

Dopiero rok po święceniach ka-
płańskich, w czerwcu 1954 r., ks. Fabian 
Zawacki otrzymał skierowanie do pracy 
duszpasterskiej na pierwszą placówkę 
w Częstochowie. Po 10. latach, w 1964 r.,  
został skierowany do Szczecinka w cha-
rakterze kapelana Zgromadzenia Sióstr 
Niepokalanek. We wrześniu 1966 r.,  
został przeniesiony do Wspólnoty 
w  Szczecinie, podejmując obowiązki 
duszpasterza. 

Od 12 czerwca 1974 r. do 1 paździer-
nika 1995 r., ks. Fabian Zawacki pełnił 
ofiarnie posługę proboszcza parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP w Szymonce.

W  latach 1995-2003 został miano-
wany duszpasterzem w Otwocku, Chyli-
cach i w Domu Zarządu Prowincjalnego 
w  Warszawie. Dzięki znajomości języ-
ków, a  zwłaszcza języka niemieckiego,  
ks. Fabian wyjeżdżał często za granicę, 
by pełnić różnorakie posługi duszpaster-
skie. Przez pewien czas przebywał jako 
duszpasterz w Niemczech w miejscowo-
ści Herford, a w 2003 r. wyjechał do Au-
strii, jako kapelan domu prowadzonego 
przez braci bonifratrów w Kritzendorf. 

 
W 2005 r., w 78. roku życia, ks. Fa-

bian wyraził głębokie pragnienie zmie-
rzenia się z trudami pracy o charakterze 

Śp. ks. Fabian Zawacki SAC
misjonarz w Kolumbii

1927-2012
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Z misyjnego skarbca

Wdzięczność Bogu parafianie okazują 
na różne sposoby, ale przede wszystkim 
przez słuchanie Bożego Słowa, którego są 
głodni i przy różnych okazjach go poszu-
kują. Licznie gromadzą się na niedzielnej 
Mszy św. Z wielką uwagą słuchają ewan-
gelii i homilii, które często są komentowa-
ne w gronie rodzinnym lub z przyjaciółmi. 
Do kościoła przychodzą też liczni poganie, 
innowiercy i sympatycy. W dni powszednie 
frekwencja również jest duża. To mobilizu-
je kapłana do przemodlenia i przemyślenia 
kolejnych fragmentów Ewangelii. Wierni 
od razu zauważą braki w  przygotowaniu 
się, co potrafią przy okazji wypomnieć, 
uznając to jako niewłaściwe traktowanie 
Pana Boga. 

Panu Bogu niczego się nie odmawia. 
Odmówić tego, o co On prosi, jest nietak-
tem, niewdzięcznością i ściąga na człowie-
ka karę, którą jest brak błogosławieństwa, 
a  tym samym przekleństwo. Podziwiam 
zaangażowanie wiernych gromadzących 
się w  licznych grupach apostolskich na 
wspólną modlitwę, a  następnie podejmu-
jących konkretne posługi na rzecz parafii 
lub dobroczynności. Ekipa liturgiczna, do 
której przynależność jest wielkim honorem 
i  zaszczytem, skupia dwunastu szafarzy 
nadzwyczajnych Eucharystii, kilkudzie-

Błogosławiona ziemia

sięciu lektorów i  komentatorów Słowa 
Bożego, kilkudziesięcioosobową ekipę po-
rządkową, takąż ekipę zbierania tacy, osiem 
chórów, każdy liczący ok. 30 osób, ok. 130 
ministrantów i  ministrantek i  grupę tan-
cerek uświetniającą liturgię tradycyjnymi 
tańcami. Każda Msza św. niedzielna jest 
skrupulatnie przygotowana w  najmniej-
szych detalach. Parafianie ćwiczą wstęp do 
Mszy św., czytania, komentarze, śpiewy, 
modlitwę wiernych. Nie może być żadnej 
improwizacji. Wszystko jest aktualizo-
wane, wcześniej napisane i  przećwiczone. 
Liczni ministranci zbierają się w  sobotę 
i  na próbach powtarzają każdy element 
Mszy św., by z  pobożnością służyć Panu. 
Za śpiew odpowiedzialni są śpiewacy. 
Chóry, które mają wystąpić w  najbliższą 
niedzielę, gromadzą się trzy razy w tygo-
dniu lub częściej, by przygotować śpiewy 
na najwyższym poziomie, najczęściej na 
cztery głosy. Rzeczywiście śpiewają pięk-
nie, nawet opera nie powstydziłaby się 
takich artystów. Już tydzień wcześniej, 
w niedzielę od godz. 17.00 do 20.00 mają 
swoje próby. Są to ludzie o  wielkim po-
czuciu obowiązku, dumy i  honoru i  nie 
ma u  nich miejsca na jakąkolwiek mier-
notę. Tak starannie opracowanie niedziel-
nej liturgii dodaje jej splendoru i powagi. 

Liczna służba porządkowa i służba zbiera-
jąca tacę czuwają nad spokojnym jej prze- 
biegiem.

W sobotę na terenie parafii jest gwarno 
i  pracowicie, bo przychodzi mnóstwo lu-
dzi. Ekipa odpowiedzialna za nagłośnienie 
instaluje w kościele i wokół kościoła wiel-
kie kolumny, których całą noc pilnują dwie 
osoby. Młodzież i  dzieci rozstawiają ok. 
dwa tysiące krzeseł pod wojskowymi na-
miotami, które są jak hangary – w każdym 
z nich jest kilkaset miejsc siedzących. Roz-
stawia je odpowiednio do tego przygoto-
wana ekipa techniczna. Kobiety przycho-
dzą, aby posprzątać i udekorować kościół. 
Jeszcze inni wierni chcą, by ich wyspowia-
dać, modlą się indywidualnie lub w  gru-
pie. Radują się kapłańskie serca z powodu 
takiego zaangażowania. Bóg widzi dobre 
czyny parafian i hojnie im błogosławi.

Społeczeństwo Wybrzeża Kości Sło-
niowej jest bardzo gościnne. Utarł się 
tu piękny zwyczaj wśród wiernych, że 
w  każdą niedzielę wcześniej wyznaczona 
rodzina przynosi na plebanię ugotowa-
ny obiad. Najczęściej jest to kura wiejska 
upieczona na grillu, podana w  sosie lub 
ryba, przeważnie karp. Od południa cze-
kamy już na gości. Przybywają najczęściej 
wszyscy członkowie rodziny, by odwiedzić 
ojców misjonarzy. Wreszcie oczekiwany 
dzwonek i  proboszcz otwiera podwoje 
plebanii, prosząc wszystkich przybyłych 
do salonu. Wchodzący wnoszą dary, czyli  
wiele garnków z gorącym jedzeniem i nie 
ukrywają wzruszenia; wyrażają swoją 
wdzięczność. Czują się zaszczyceni i  wy-
różnieni, by być razem z  misjonarzami. 
Po aperitifie, który jest tu ogólnym zwy-
czajem, goście zapraszani są do stołu, cze-
go często się nie spodziewają. Niektórzy 
dziękując, mówią na odchodnym, że to 
ich pierwszy posiłek z misjonarzami. Two-
rząc wspólnotę stołu, stajemy się rodziną. 
Nasi goście już na zawsze pozostaną przy 
parafii, przy Panu Bogu, a  proboszczo-
wi niczego nie odmówią. To wydarzenie 
pozostaje w  ich pamięci nie tylko jako 
zaszczyt, ale przede wszystkim błogo-
sławieństwo od Boga, które sobie cenią  
najbardziej.

Taka rodzina ma później śmiałość 
zaprosić misjonarzy na uroczystości ro-
dzinne, a  ich obecność w domu to wielki 
zaszczyt i symbol obfitości Bożego błogo-
sławieństwa. Dzieci bardzo przywiązują się 
do misjonarza i czasem przychodzą, by jak 
przyjacielowi opowiedzieć różne rzeczy, 
nawet tajemnice rodzinne.

„Pobłogosław mnie, ojcze”. Z  taką prośbą często przychodzą do mnie ludzie 
w tutejszej parafii Miłosiernego Zbawiciela w Yopougon, w kraju mojej nowej misji, 
na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce. Proszą o błogosławieństwo dla dzieci, o po-
błogosławienie nowego mieszkania, terenu pod budowę domu, restauracji, dziecka 
w łonie matki, itp. Gdy pozdrawiam kogoś słowami: „niech cię Bóg błogosławi”, ze 
wzruszeniem odpowiada „Amen”- niech się tak stanie. Bóg jest najwyższym Do-
brem i przyjacielem człowieka i Jemu należy się najwyższa cześć i wdzięczność.
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Jedną z  najważniejszych uroczysto-
ści rodzinnych jest pogrzeb. Wieczorem 
przed pochówkiem odbywa się poświęcone 
zmarłemu ponad dwugodzinne czuwanie 
modlitewne, na które przybywa nawet ok. 
dwa tysiące ludzi. Jest przewidziane Słowo 
Boże i kazanie księdza. Ponieważ zebrani 
stanowią mozaikę wyznaniową, jest to do-
bra okazja do kazania ekumenicznego. Po 
takim czuwaniu najczęściej frekwencja na 
Mszy św. niedzielnej znacznie wzrasta.

Urodziny to dzień świętowania, wy-
jątkowy dla jubilata i na tę okazję wierni 
zamawiają Mszę św., aby wraz z modlitwą 
spłynęło na niego Boże błogosławieństwo. 
Po Mszy św. zaprasza się go na środek 
kościoła, śpiewa mu się okolicznościową 
piosenkę i  klaszcze na jego cześć. Jest to 
wielka radość całego zgromadzenia i nikt 
nie ukrywa wzruszenia. Niektórzy na-
wet przy tej okazji zapraszają misjonarzy 
na wieczorny obiad. Zdarzyło mi się raz, 
że zapomniałem wywołać trzyletnie bliź-
niaczki, by po Mszy św. zebrani mogli za-
śpiewać i zaklaskać (wyczytywanych inten-
cji na Mszy św. bywa nawet pięćdziesiąt). 
Przed plebanią czekała babcia ze swoimi 
małymi wnuczkami. „Ojcze, one mają dziś 
urodziny” – powiedziała. Przykro mi się 
zrobiło; musiałem przeprosić i  pobłogo-
sławić je. Dałem dziewczynkom cukierki, 
ofiarowałem obrazki Jezusa Miłosiernego. 
Najbardziej babcia była dumna: cieszyła 
się i już zapomniała, że czegoś nie dopeł-
niłem. Najważniejsze, że dzieci otrzymały 
błogosławieństwo Boże i Pan Bóg ich nie 
pominął.

W każdy piątek odwiedzamy chorych, 
by im zanieść Pana Jezusa, porozmawiać 
z nimi, by ich pobłogosławić. Oczekują tej 
wizyty, przygotowując ołtarzyk dla Pana 
Jezusa i  wyglądają, czy ojciec już idzie. 
Księdzu zawsze towarzyszy kilka kobiet, 
by śpiewać i modlić się z chorymi, być przy 
Panu Jezusie w Jego wędrówkach apostol-
skich i wskazać misjonarzowi dom chorej 
osoby.

Wielkim wydarzeniem dla wiernych 
był ostatnio przeżywany Wielki Tydzień 
i  Święta Wielkiej Nocy 2012 r. W  Nie-
dzielę Palmową wielotysięczny tłum zgro-
madził się, aby przejść w  procesji przez 
miasto z palmami w ręku do kościoła pa-
rafialnego. Dla uświetnienia uroczystości 
pojawiła się orkiestra dęta i osiołek, który 
klęknął, gdy dość ciężki proboszcz pró-
bował wsiąść na niego. Ks. Adam Pacuła 
przygotował dwie wielkie wanny wody 
do święcenia palm. Dziwiłem się, po co 
aż tyle? Często wierni przynoszą nam do 
zakrystii butelki z wodą i proszą o ich po-
święcenie. Wodę święconą piją, nawet ob-
mywają się nią, by Bożego błogosławień-
stwa spłynęło na nich jak najwięcej. Zro-
zumiałem intencje ks. proboszcza dopiero 
wtedy, gdy zaczęliśmy święcić tłum; on 
z  jednej, a  ja z drugiej strony. Z kropidła 
lało się obficie, jakby padał deszcz, a pa-
rafianie krzyczeli, że jeszcze nie czują bło-
gosławieństwa i podchodzili po poprawkę. 
Bóg błogosławi obficie, mówili, to czemu 
żałujecie wody? Z palmami w rękach tłum 
ruszył, całą drogę tańcząc w rytm orkiestry 
dętej. Radość napełniała serca wiernych, 
więc tańczyli, śpiewali na chwałę Bogu, 

dziękując Mu spontanicznie za dobroć 
i błogosławieństwo.

W Wielki Piątek tradycyjnie w wielu 
parafiach młodzież odgrywa Misterium 
Męki Pańskiej. Ściąga to tłumy wiernych, 
gapiów pogan i innowierców. Nawet jeden 
muzułmanin, nie wiedząc, o co chodzi, ujął 
się za Panem Jezusem i pytał, za co prze-
śladowcy się nad nim znęcają. Uroczystości 
pasyjne trwają prawie cztery godziny. Nikt 
się nie nudzi, ale wszyscy z  przejęciem 
przeżywają nabożeństwo. 

Wielka Sobota 2012 r. to dla wielu 
chrześcijan niezapomniany dzień w życiu, 
bo wielu dorosłych i  starców otrzymało 
chrzest, wiele par zawarło związek mał-
żeński, a  inni po raz pierwszy otrzymali 
komunię św. Świątynia nie pomieściła 
wiernych, więc ceremonie odbywały się na 
zewnątrz i zakończyły się dopiero po pół-
nocy. Po odnowieniu przyrzeczeń chrzciel-
nych było pokropienie wodą święconą dla 
przypomnienia chrztu św. Z ks. probosz-
czem Adamem przechodziliśmy z  kro-
pidłem z  dwóch stron i  z  bezchmurnego 
nieba lało się na tłum obficie Boże błogo-
sławieństwo. Wołano „ja jeszcze nie poczu-
łem” lub dawano znaki, aby jeszcze pokro-
pić. Tańce na dziękczynienie trwały ponad 
pół godziny. Zachęcony rytmem, dołączy-
łem do tańczącego tłumu. Wierni cieszyli 
się i uczyli mnie poruszać się tak jak oni. 

Poranek Zmartwychwstania Pańskie-
go przeżywałem razem ze wspólnotą wier-
nych w  Atekube, w  kaplicy dojazdowej 
pw. Michała Archanioła. Z powodu tłumu 
dostawiono jeden namiot więcej. Wzru-
szające były śpiewy wiernych w  ich ro-
dzimym języku, przy wtórze tradycyjnych 
instrumentów i liturgiczny taniec z darami 
ofiarnymi. Dziewczęta, ubrane w tradycyj-
ne zapaski, niosąc owoce w hołdzie Bogu, 
tańczyły pochylone prawie do ziemi, koły-
sząc koszami przez całą długość kościoła: 
od zakrystii aż do ołtarza. Rytmicznie na 
tradycyjnych instrumentach przygrywał 
chór, powtarzając od czasu do czasu słowa 
uwielbienia Boga. Po obydwu stronach oł-
tarza dwie tancerki trzymały w górze gli-
niane naczynia, z  których wydobywał się 
wonny dym kadzidła. Z darami w rękach, 
tancerki otaczały ołtarz, kładąc je u  jego 
stóp. To była piękna i wzruszająca chwila. 
Nawet tubylcy śledzili ją z zapartym tchem 
i  z  modlitewnym przejęciem. Bratu Zbi-
gniewowi Kłosowi udało się to utrwalić na 
amatorskim filmie.

Tylko dając Bogu z czystego serca na-
sze najlepsze dary, możemy liczyć na obfi-
tość Jego błogosławieństwa. 

 
Ze wspomnień ks. Jana Kędziory SAC
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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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PISMO ŚWIęTE STAREGO I  NOWEGO TESTAMENTU 
BIBLIA TYSIĄCLECIA ZE ZDJęCIAMI Z ZIEMI ŚWIęTEJ 

 
Wydawnictwo: 

PALLOTTINUM, Poznań 2012
Format B5: 175 x 245 mm

Stron: 1671
Oprawa: twarda 

Cena: 90,00 zł, plus koszt przesyłki

Najnowsza edycja Biblii Tysiąclecia powstała staraniem Pallotyń-
skiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Chrystusa Króla. Zawiera 
tekst piątego wydania Biblii Tysiąclecia, zatwierdzony do stosowa-
nia w liturgii przez Konferencję Episkopatu Polski. Ubogacona jest  
23 ośmiostronicowymi wkładkami zawierającymi ponad 350 fo- 
tografii z miejsc biblijnych. Zdjęcia umieszczone są chronologicznie 
i posiadają rozbudowane opisy informujące o treści obrazu i  powią-
zanymi z nim wydarzeniami biblijnymi.
Dodatkowymi walorami jest czytelna duża czcionka i format publikacji (B5).

BIBLIA ilustrowana dla młodych naszych czasów

 Autor:  Mario Cimosa
Wymiary: 235x28x305
Oprawa: twarda
Stron: 363
Wydawnictwo: Velar
Cena: 40,00 zł, plus koszt przesyłki

Biblia została napisana językiem przystępnym i  zrozumia-
łym dla dzieci i  młodzieży. W  formie opowiadań ubogaco-
nych barwnymi ilustracjami, ukazuje Historię Zbawienia od 
momentu stworzenia świata aż do narodzin Jezusa Chrystusa 
i głoszenia Ewangelii przez Jego uczniów. 
Biblia ta może być wartościowym prezentem np. z  okazji 
Pierwszej Komunii Świętej lub  materiałem do wykorzystania 
podczas spotkań z dziećmi w gronie rodzinnym i w szkole. 

Biblioteka Misyjna SAC 

poleca:

Zapraszamy do Księgarni Misyjnej

Doskonałe prezenty na różne okazje


