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Rok wiary zainicjowany przez Benedykta XVI zbiega 
się z  40-leciem pracy misyjnej polskich pallotynów. 
Ewangeliczny zasiew Bożego Słowa wydał dzięki nim plon 
na wszystkich kontynentach świata: od Brazylii, Kolumbii, 
Wenezueli i  Meksyku, przez Rwandę, Demokratyczną 
Republikę Konga, Wybrzeże Kości Słoniowej aż po Koreę 
i  Papuę Nową Gwineę. Polscy pallotyni pomagają też 
Kościołom w krajach ościennych: w Czechach, na Słowacji, 
Ukrainie, Białorusi, propagując zwłaszcza kult Bożego mi-
łosierdzia.

Początki pracy wiązały się z  wieloma trudnościami. 
Pierwsze grupy misjonarzy wyjechały do Rwandy i  Bra-
zylii w  1973 roku. Celem ich działalności było wsparcie 
dla Kościoła lokalnego, o  które prosił Ojciec Święty Jan 
Paweł II, a  także szerzenie na tych ziemiach charyzmatu 
św. Wincentego Pallottiego. Tamten czas został naznaczony 
trudem adaptacji na nowym terenie, odmiennością kultury, 

różnorodnością dialektów. Później, w  czasie 
okrutnych masakr w  Rwandzie, misjonarze 
pallotyńscy organizowali pomoc duchową i so-
cjalną dla ludzi zranionych przez wojnę. Wie-
lu z nich oddało się misjom bez reszty. Także 
obecnie z narażeniem życia towarzyszą swoim 
podopiecznym na terenach objętych konflik-
tami zbrojnymi. Niepokojem napawają nas 
wiadomości napływające z  Demokratycznej 
Republiki Konga, gdzie w  połowie listopada 
na nowo wybuchła wojna domowa.

Mimo tych trudnych doświadczeń pallo-
tyni nie słabną w niesieniu dobra duchowego, 
materialnego i  społecznego Kościołowi oraz 
miejscowej ludności. Ks. Romuald Uzabum-
wana SAC, przełożony pallotynów w Rwan-
dzie i  DRK, z  uznaniem wyraża się o  zaan-
gażowaniu misjonarzy z  Polski: „Praca, jaką 
wykonali pallotyni przez 40 lat w  Kościele 
rwandyjskim, jest niezwykła: założyli cztery 
parafie: w  Ruhango, Gikondo, Kabuga i  Ki-
noni; szerzą apostolstwo Miłosierdzia Bożego 
i  kult Matki Bożej za pośrednictwem trzech 
sanktuariów: w  Kibeho, Ruhango i  Kabuga; 
prowadzą apostolstwo prasy za pośrednic-
twem drukarni Pallotti Presse. Misjonarze za-
inicjowali projekt Adopcji Serca dla ubogich 
i osieroconych dzieci; otaczają opieką psycho-
logiczno-duchową osoby poranione, z trauma-
mi na skutek wojny i  ludobójstwa; angażują 
się w  duszpasterstwo rodzin chrześcijańskich 
itd. Można powiedzieć, że dzisiaj marzenia 
św. Wincentego Pallottiego stały się w Rwan-
dzie rzeczywistością. Pragnę wyrazić głęboką 

wdzięczność polskim misjonarzom, którzy za-
szczepili charyzmat pallotyński w Rwandzie”.

Drodzy Współpracownicy, nie ulega wąt-
pliwości, że w obecnym czasie ludziom świec-
kim przypadła ważna misja do spełnienia. Idea 
Roku Wiary doskonale pokrywa się z  celem, 
który przyświecał św. Wincentemu Pallottiemu. 
Kończąc obchody złotego jubileuszu kanoni-
zacji naszego Założyciela, będziemy powierzać 
dobremu Bogu Was wszystkich, tak aktywnie 
zaangażowanych w szerzenie wiary we współ-
czesnym świecie. W  tych intencjach oraz 
w nadesłanych przez Was, 22 stycznia 2013 r.  
w kościołach pallotyńskich w Polsce odpra-
wimy 30 Mszy św.

Serdecznie zapraszam Was do towarzysze-
nia nam w roku dziękczynienia za 40 lat pracy 
misyjnej. Doroczne rekolekcje pallotyńskie, 
nocne czuwanie misyjne w  Częstochowie 
oraz dni skupienia organizowane w  różnych 
rejonach Polski są doskonałą okazją do wspól-
nej modlitwy. Harmonogram terminów spo-
tkań znajdziecie w dalszej części informatora.

Jestem Wam niezmiernie wdzięczny za to, 
że troszczycie się o naszych misjonarzy m.in. 
poprzez Patronat Misyjny. Otwartość serc 
wyczulonych na potrzeby drugiego człowieka 
jest bardzo potrzebna misjonarzom do pełnej 
realizacji powołania misyjnego.

Z wdzięcznością za wszelkie dobro

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

Starajcie się zrobić wszystko, co możecie, 
przy pomocy modlitwy i czynu, by cały świat mógł 
poznać oraz pokochać Waszego Oblubieńca Jezusa.

Św. Wincenty Pallotti

Drodzy Przyjaciele Misji 
i Kościoła na Wschodzie

Pożegnanie u ks. Prymasa Stefana kard. 
Wyszyńskiego pierwszej grupy misjonarzy 

wyjeżdżającej do Rwandy, 1973 r.  Zjazd misjonarzy z Rwandy i DKR, 1997 r.

W numerze
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We wskazaniach duszpasterskich na Rok 
Wiary czytamy: „Rok ten będzie okazją sprzy-
jającą temu, aby wszyscy wierni głębiej zrozu-
mieli, że fundamentem wiary chrześcijańskiej 
jest spotkanie z wydarzeniem, Osobą, która nada-
je życiu nową perspektywę, a tym samym decydu-
jące ukierunkowanie (...). Również w  naszych 
czasach wiara jest darem, który trzeba na nowo 
odkryć, pielęgnować i  dawać o  nim świadectwo, 
ażeby Pan sprawił, że każdy z  nas doświadczy 
z radością, jak pięknie jest być chrześcijaninem”.

Tym doświadczeniem – jak pięknie być chrze-
ścijaninem – postanowili podzielić się, 40 lat  
temu (licząc od 1973 r.), polscy pallotyni z sio-
strami i  braćmi w wierze z Brazylii i Rwandy. 
Dzisiaj pallotyńscy misjonarze, księża i  bracia, 
cieszą się owocami swej misyjnej pracy. 

O  trudnych początkach i  obecnych osią-
gnięciach będziecie mogli, Drodzy Współpra-
cownicy, usłyszeć podczas spotkań, dni skupień, 
rekolekcji, czuwań misyjnych organizowanych 
przez Pallotyński Sekretariat Misyjny. 
Zachęcamy Was do uczestnictwa. Terminy są 
zamieszczone w informatorze. W tym roku nie 
wysyłamy dodatkowych zaproszeń, licząc na to, 
że zapoznacie się z  podanym na kolejnych 
stronach planem i przyjedziecie, nawet z dal-
szych miejscowości. Zaproście też swoją 
rodzinę, bliskich, przyjaciół, sąsiadów, 
niech to będzie Wasze świadectwo 

wiary. Zjednoczmy się wokół Chrystusa, które-
go mamy poznawać, kochać i naśladować. 

Tradycyjnie podczas naszych dni skupienia 
będzie konferencja, uroczysta Eucharystia, ado-
racja Najświętszego Sakramentu, można będzie 
przystąpić do sakramentu pokuty, a  także po-
rozmawiać z prowadzącymi na różne nurtujące 
Was tematy. Można też będzie zakupić książki 
religijne, dewocjonalia, pamiątki misyjne, a tak-
że zamówić Msze św. w  różnych intencjach, 
Msze św. gregoriańskie oraz wieczyste.

Drodzy Współpracownicy!

Czujcie się wezwani do odnowienia i oży-
wienia waszej wiary w  jedynego Boga, który 
jest miłością ( por. 1J 4, 8), a także do dzielenia 
się doświadczeniem wiary w  parafii, miejscu 
zamieszkania, w  Polsce i  na świecie. Każdy 
z  nas jest posłany do głoszenia całym swoim 
życiem  Dobrej Nowiny o Królestwie.

Z serca dziękujemy za wszelkie zaangażo-
wanie na rzecz misji, szczególnie za modlitwy 
i ofiary. Wasza pomoc świadczy o wrażliwości 
i ofiarności. Bez Waszego udziału i współpracy 
jakże trudno byłoby realizować misję zleconą 

przez Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszyst-
kie narody”.

Ks. Andrzej Dębski SAC 
Br. Adam Fułek SAC 

W  programie spotkań jest Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu i  konferencja 
duchowa. Spotkania mają miejsce w kościołach lub kaplicach zakonnych, w godz. 14.00-16.00, 
wyjątkowo spotkanie w Białej Podlaskiej odbędzie się w godz. 13.30-15.30. 

■ 3 lutego – ZIELONKA
 ul. Sienkiewicza 49
 kaplica Sióstr Dominikanek

■ 10 lutego – OTWOCK
 ul. Żeromskiego 6
 Księża Pallotyni (dolny kościół)

■ 17 lutego – PRUSZKÓW
 ul. Zawiszy 3
 kaplica Sióstr Eucharystek 

■ 7 kwietnia – BIAŁYSTOK
 ul. Sybiraków 2
 kościół pw. Ducha Świętego
 (kaplica Sybiraków)

■ 21 kwietnia – ŁOMŻA
 ul. Dworna 32
 Siostry Benedyktynki 

■ 28 kwietnia – KIELCE
 ul. Fosforytowa 6
 kościół pw. św. Wincentego Pallottiego 

■ 28 kwietnia – WARSZAWA
 ul. Skaryszewska 12
  kościół pw. św. Wincentego Pallottiego 

(dolny kościół)

■ 5 maja – SIEDLCE
 ul. Rawicza 32
 kościół Sióstr Benedyktynek 

■ 19 maja – LUBLIN
 ul. Warszawska 31
 kościół pw. Wieczerzy Pańskiej (kaplica) 

■ 26 maja – RADOM
 ul. Młodzianowska 124
 kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP

■ 9 czerwca – KRAKÓW
 ul. Grodzka 54
 kościół pw. św. Andrzeja 
 (Siostry Klaryski)

■ 8 września – gIŻYCKO
 ul. Pionierska 14 A
 kościół pw. św. Kazimierza Królewicza 

■ 15 września – OLSZTYN
 ul. Dybowskiego 2
 kościół pw. św. Franciszka z Asyżu 

■ 15 września – RZESZÓW
 ul. Partyzantów 38
 kościół pw. św. Józefa

■ 22 września – NOWE MIASTO 
 N/ PILICĄ, ul. Rawska 5
 Siostry Niepokalanki

■ 29 września – BIAŁA PODLASKA
 ul. Narutowicza 37
 Kościół pw. św. Antoniego 
 godz. 13.30-15.30

■ 13 października – PUŁAWY
 ul. Lubelska 7
 kościół pw. Matki Bożej Różańcowej

■ 20 października – ŻYRARDÓW
 ul. Narutowicza 30
 kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia

Bądźmy świadkami wiary!

Do miłego zobaczenia!

ZAPRASZAMY NA WSPÓLNĄ MODLITWĘ 
PODCZAS DNI SKUPIENIA W  ROKU 2013
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REKOLEKCJE 
dla Współpracowników misyjnych 

Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego 
i Ewangelizacji Wschodu 

CZĘSTOChOWA 
18-21 kwietnia 2013 r.

Dom Pamięci Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego

ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 12

Rozpoczęcie w czwartek 18 kwietnia 2013 r. 
o godz. 18.00 kolacją, zakończenie 

po obiedzie w niedzielę 21 kwietnia 2013 r.  
Koszt pobytu 240 zł. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 29 marca 2013 r. 

CZUWANIE MISYJNE 

JASNA gÓRA 
w nocy z 20/21 kwietnia 2013 r.

Inauguracja czuwania 
20 kwietnia 2013 r. Apelem Jasnogórskim 

o godz. 21.00, a następnie,  
kontynuacja czuwania nocnego do godz. 4.30 

 w kaplicy cudownego obrazu.

Kochany Bracie, kochana Siostro! 

Skoro trzymasz ten tekst przed oczyma, to 
znaczy, że jesteś Kimś, komu Pan Jezus chciał-
by zaproponować coś szczególnego, coś, o czym 
się myśli, czasem marzy długie lata, ale zawsze 
się tego spodziewa, bo się tego potrzebuje…

Taką niezwyczajną propozycją jest czas, 
jaki Matka Boża ma dla nas na doroczne spo-
tkanie w gościnie u Niej. W związku z Rokiem 
Wiary, w którym przypada też nasz pallotyński 
Jubileusz 50-lecia kanonizacji św. Wincentego 
Pallottiego, będzie to spotkanie wyjątkowe. 

Papież Benedykt XVI, rozpoczynając Rok 
Wiary, wyjaśnił, że jest on wyjątkowym czasem 
oczyszczenia duchowego i zaangażowania, po-
przez które możemy doprowadzić do jedności 
z  Bogiem własną  rodzinę oraz tych, którzy 
z Kościoła odeszli, a także przeciwników wiary.

Aby wypełnić to zobowiązanie, mobilizu-
jemy siebie do żarliwej wiary i miłości, do ży-
wego świadectwa naszej zażyłości z  Bogiem 
i Kościołem. Dlatego najserdeczniej zaprasza-
my do udziału w rekolekcjach dla Was zwoły-
wanych, drodzy Dobroczyńcy, Współpracow-
nicy i Przyjaciele. Początek wypada w czwar-
tek 18 kwietnia, a  zakończenie w  niedzielę  
21 kwietnia. Rekolekcje dopełni nocne czuwa-
nie przed Obrazem Jasnogórskiej Pani z sobo-
ty 20. na 21 kwietnia, w którym również bę-
dziecie mogli uczestniczyć. 

Pragnę zaprosić wszystkich, którzy te 
słowa czytają. Szczególnie gorące słowa kie-
ruję do rodziców i rodzin naszych misjonarzy.  

Oby Pan Jezus znalazł w  nas wiarę, gdy 
przyjdzie. Oby nas zebrała i zjednoczyła wspól-
nota ożywionej wiary i rozpalonej miłości.

Zapraszamy i czekamy na Was!

Ks. Emilian Sigel SAC

Różaniec do Siedmiu Boleści Maryi zatwierdził papież Benedykt XIII 
w 1724 r. Podczas objawień w latach 1981-1989, Matka Boża przypomniała 
o tej modlitwie trzem uczennicom szkoły w Kibeho, w Rwandzie. Objawienia 
te oficjalnie zostały uznane przez Kościół katolicki w 2001 r. Orędzie Matki 

Bożej z Kibeho jest skierowane do całego świata. 
31 maja 1982 r. Matka Boża Słowa powiedziała do jednej z dziewcząt: To, 

o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy. Proszę was, abyście pokutowali. Jeżeli 
będziecie odmawiać Różaniec do Siedmiu Boleści, jeżeli będziecie go starannie rozważać, odnajdziecie 
siłę potrzebną do podjęcia pokuty za wasze grzechy i siłę do nawrócenia. Dziś wielu ludzi w ogóle nie 
umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec. 

Pragnieniem Matki Bożej było rozpowszechnianie tej modlitwy w Kościele. Rozważając 
tajemnice różańca, w szczególny sposób czcimy Matkę Bożą Bolesną i upraszamy dla siebie 
i  bliźnich potrzebne łaski, a  zwłaszcza w  godzinę naszej śmierci. Odmawianie Różańca do 
Siedmiu Boleści w  intencjach misji jest wielkim darem duchowym dla misjonarzy i ludzi 
wśród których pracują.   

WIERZĘ, dlatego żyję, 
działam, kocham! 

Modlitwa – duchowe wsparcie
dla misji i misjonarzy

Rozpoczęcie: 
W imię Ojca…
Wierzę w Boga…
Ojcze nasz…
Zdrowaś Mario… (x3)
Chwała Ojcu…

Boleść 1
Proroctwo
Symeona
(Łk 2,33-35)

Boleść 7
Złożenie

Pana Jezusa 
do grobu

    (J 19, 41-42)

Boleść 6
Zdjęcie 

z krzyża
(J 19,38-40) 

Boleść 5
Śmierć Pana 

Jezusa na krzyżu
(J 19, 25-27)

Boleść 4
Spotkanie 
na Drodze 
Krzyżowej
(Łk 23,27)

Boleść 2
Ucieczka
do Egiptu
(Mt 2,13-15)

Boleść 3
Zagubienie
Pana Jezusa
(Łk 2,41-52)

Na zakończenie różańca mówimy: 
Matko pełna miłosierdzia, zachowaj w mym sercu 

pamięć cierpienia Jezusa w czasie Jego Męki. Amen 

Różaniec do Siedmiu 
Boleści Maryi składa się 

z siedmiu tajemnic.  
Rozważając każdą tajemnicę 

różańca odmawia się: 
	 •	Ojcze	Nasz…
	 •	Zdrowaś	Mario…	(x7)
	 •	Chwała	Ojcu…

SPOSÓB ODMAWIANIA RÓŻAńCA 
DO SIEDMIU BOLEśCI MARYI
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„Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy 
o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my od-
kupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświa-
domi Bożej miłości” – pisał bł. Jan Paweł II 
w encyklice Redemptoris Missio. Ten Boży 
niepokój kieruje nasze spojrzenia na kra-
je byłego Związku Radzieckiego. Wielu 
nas, żyjących w Polsce, ma swoje korze-
nie za wschodnią granicą i nie jest nam 
obojętne, co dzieje się za Bugiem. Troską 
naszą otaczamy tych, którzy szukają Boga.

Jeszcze do upadku komunizmu wielu pal-
lotynów wyjeżdżało do ZSRR, by duszpaster-
ską troską objąć żyjących tam rodaków. Kiedy 
tylko rozpadł się ZSRR, na wschód ruszyli 
następni kapłani, by już na stałe być z ludźmi, 
którzy bez Boga żyć nie potrafili i nie chcieli. 
Lata prześladowań zostawiły jednak ogromne 
zniszczenia. Zrozumiano, że tamtejszy Kościół 
potrzebuje pomocy.

W  odpowiedzi na te potrzeby powstało 
Dzieło Pomocy Katolikom na Wschodzie 
POMOST. Obecnie to blisko 6000 osób, któ-
rzy swoimi modlitwami oraz ofiarami ducho-
wymi i  materialnymi wspierają tę inicjatywę. 
Dzięki ich pomocy są remontowane lub budo-
wane świątynie, w których wierni mogą spoty-
kać Boga. Dzięki tej pomocy zadbano także 
o podstawowe wyposażenie  świątyń, niezbęd-
ne do wykonywania posług kapłańskich.

POMOST wspiera wszelkie możliwe spo-
soby przyprowadzania zagubionych owiec do 
Bożej owczarni. Przede wszystkim jest to 
Szkoła Animatorów Świeckich i  Szkoła 
Chrześcijańskiego Życia i  Ewangelizacji 
w Odessie. To również comiesięczne spotkania 
dla młodzieży. To także otwarty niedawno 
dom dziecka na Podolu na Ukrainie. Od wielu 
też lat ukazuje się kwartalnik „Posłaniec 
Bożego Miłosierdzia”.

Dzięki pomocy współpracow-
ników, którzy składają ofiary na 

kształcenie kleryków, Kościół na 
Ukrainie został umocniony czternasto-

ma pallotynami pochodzącymi z  tamtych 
ziem. Wszyscy księża należący do POMOSTU 
(łącznie dwudziestu  pięciu z  Ukrainy 
i z Polski) w ramach tzw. Patronatu misyjnego 
objęci są przez współpracowników pomocą 
modlitewną i materialną.

Efektywność POMOST-u  to wynik 
współpracy wielu ludzi dobrej woli (głównie 
Polaków), wspierających ofiarami duchowymi 
i materialnymi Kościół, który tak wiele wycier-
piał w  latach prześladowań komunistycznych, 
a dziś w bólach rodzi się do życia. POMOST 
wciąż zaprasza do współpracy. Czekamy na 
tych, którzy gotowi są ofiarować swoje mo-
dlitwy, cierpienia czy dary materialne.

Stali współpracownicy na bieżąco otrzy- 
mują informacje o  działalności POMOST-u. 
Kapłani odprawiają Msze w intencjach indy-
widualnych, zbiorowych oraz wieczystych po-
dawanych przez współpracowników. Przyj-
mowane są również intencje na Msze św.  
gregoriańskie.

Zapraszamy do włączenia się w Dzieło 
Pomocy Katolikom na Wschodzie.

Ks. Andrzej Mucha SAC  

Więcej informacji na naszych stronach
 internetowych: www.pallotyni.org.ua

www.sekretariat-misyjny.pl

Pallotyńska Fundacja Misyjna SALVATTI.pl
obchodzi 5. urodziny!

Przez ten czas udało się nam:

◆ Wesprzeć budowę domu dziecka 
w Biłohirii

Katia, Andriej, Vitalik i Sasza już zamiesz-
kali w nowo wyposażonych, kolorowych poko-
ikach, zaadaptowanych z pomieszczeń starego 
klasztoru.  Teraz w bezpiecznym otoczeniu, 
pod czułą opieką sióstr Benedyktynek czują się 
szczęśliwe. Wkrótce dołączy do nich kolejna 
trójka dzieciaków.

◆ Ufundować nowe prenumeraty 
miesięcznika HOBE 

Chantal czuje się wybrańcem losu. Od 
siódmego roku życia czasopismo HOBE. Dzię-
ki pomocy polskich misjonarzy nauczyła się 
czytać i pisać. Teraz może być reżyserem swo-
jego życia. 

◆ Wspomóc w utrzymaniu Casa Hogar, 
internatu dla dzieci z ubogich rodzin  

Dayana trafiła do Casa Hogar cztery lata 
temu. Mieszka w najbiedniejszej dzielnicy 
Bello, koło Medellin. – Ja nie umiem pisać ani 
czytać, więc nie mogłam pomagać Dayanie 
w nauce – mówi jej babcia, która ją wychowu-
je. – To wielkie szczęście dla mnie, że Dayana 
może mieszkać w Casa Hogar i uczyć się.

◆ Stworzyć wolontariat
Dzięki Magdzie i Mai, dzieci z ośrodka 

opiekuńczego młodzieży w Gusiewie, w Ob-
wodzie Kaliningradzkim poczuły, że komuś na 
nich zależy. Ania pomagała osobom starszym 
w ośrodku Caritas w Petersburgu, a Emilka 
znalazła się w trudnym rejonie w Osetii Połu-
dniowej, gdzie ścierają się wpływy Gruzji i Ro-

sji. Pomagała budować gruzińskie społeczeń-
stwo obywatelskie.

◆ Wypromować tematykę misyjną 
w społeczeństwie

Co miesiąc odbywają się debaty misyjne 
z udziałem ekspertów z różnych dziedzin, pod-
czas których informujemy o tym, co dzieje się 
w najuboższych zakątkach świata i jak pomóc 
żyjącym tam ludziom.

Na Facebooku ruszyła akcja wspierania 
misji „Róże różańcowe – zobacz, jak to działa”.

Chcesz pomagać razem z nami?
Możesz:

l  Wspomóc nas 1 procentem swojego podatku
l  Przesłać nam zużyte telefony komórkowe 

i znaczki
l  Zaangażować się w akcję na facebook/roze-

rozancowe
l  Za 2 złote rocznie zaprenumerować dla rwan-

dyjskich dzieci miesięcznik HOBE
l  Promować nasze projekty w swojej rodzinie, 

firmie, wśród znajomych

Koniecznie odwiedź nas na www.salvatti.pl

Ks. Jerzy Limanówka SAC 
Prezes Fundacjii Salvatti.pl 

Pomoc na PIĄTKĘ!

ul. Wilcza 8; 05-091 Ząbki  
tel.: 22 771 51 65,   602 336 106 (ks. Jerzy Limanówka SAC)
KRS 0000309499;   e-mail: salvatti@salvatti.pl
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Drodzy Rodzice adopcyjni

Mija kolejny rok pomocy niesionej przez 
pallotyńskie placówki misyjne dzieciom naj-
bardziej potrzebującym. Można by rzec – ko-
lejny rok godnego życia podarowany tym, dla 
których czasami bywało ono nie do zniesienia.

Pallotyńska Adopcja Serca w Polsce obej-
muje obecnie pomocą prawie 4000 dzieci. 
Wciąż największą grupę, tj. ponad 2700 osób, 
stanowią mali mieszkańcy Rwandy. Nie są to 
już dzieci doświadczone przez okrucieństwo 
ludobójstwa (ci podopieczni już nam wyrośli 
i próbują ułożyć sobie życie), ale to dzieci z ro-
dzin najuboższych, wielodzietnych, sieroty… 

Druga co do wielkości grupa, małych 
Kongijczyków, liczy 450 osób. O bardzo na-
piętej sytuacji w Republice Demokratycznej 
Konga najwięcej można wyczytać z  listów 
dzieci do adopcyjnych Rodziców. Piszą one 
nieraz, o  nocach spędzonych poza domem, 
z obawy przed napadami rebeliantów,  o tym, 
że straciły w wyniku rabunku to, co udało im 
się zgromadzić, informują o  śmierci kogoś 
bliskiego podczas bandyckich ataków… 
Sytuacja polityczna w Kongu jest dość skom-
plikowana, dlatego w  imieniu dzieci proszę 
o szczególną modlitwę za ten kraj.

Kolejna duża grupa, licząca ok. 300 osób, 
to mieszkańcy Wybrzeża Kości Słoniowej, 
kraju również doświadczanego ciężko przez 

los. Sytuacja tutaj już się usta-
bilizowała, ale ciągle nie jest 
normalna, dlatego wiele ro-
dzin rozpoczyna tułaczkę 
w poszukiwaniu lepszego ży-
cia. Dzieci uchodźców prze-
rywają naukę i niestety traci-

my z nimi kontakt. 
200 młodych Zambijczyków to jedyna 

grupa anglojęzyczna (w tym miejscu dodam, 
że obecnie angielski jako język urzędowy 
obwiązuje również w  Rwandzie, stąd mogą 
zdarzać się listy, ale to wyjątki, więc pozosta-
jemy przy języku francuskim jako języku do 
kontaktu). Grupę tę stanowią dzieci dotknię-
te chorobą AIDS, albo dzieci, których  rodzi-
ce cierpią, umierając z powodu tej choroby.

Najmniejszą grupkę stanowią dzieci 
z Kolumbii, w której dzieło Adopcji rozpo-
częliśmy w  sierpniu tego roku, obejmując 
opieką dwudziestkę podopiecznych z ośrodka 

W dniach 6-7.10.2012 r., w Centrum Animacji Mi- 
syjnej w  Konstancinie-Jeziornej, odbył się Zjazd Ro-
dzin Misjonarzy zorganizowany przez Sekretariat Mi-
syjny Prowincji Chrystusa Króla. W  spotkaniu wzięli 
udział rodzice, rodzeństwo i krewni misjonarzy z obu 
polskich Prowincji Stowarzyszenia.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: JE abp 
Henryk Hoser SAC, przełożeni wyżsi obu prowincji: 
ks. Prowincjał Józef Lasak SAC i ks.  Wiceprowincjał 
Lesław M. Gwarek SAC. Szczególne zainteresowanie 
wzbudziła prelekcja ks. Henryka Kietlińskiego SAC, 
dotycząca procesu beatyfikacyjnego pallotynów – sług 
bożych. 

Obecni na spotkaniu pallotyńscy misjonarze i mi-
sjonarki opowiedzieli o swoim powołaniu, trudach i ra-
dościach pracy duszpasterskiej w krajach, w których żyją 
na co dzień. 

Rodzice, rodzeństwo i  krewni misjonarzy mogli 
przede wszystkim zjednoczyć się wokół Eucharystii na 
wspólnej modlitwie, ale też podzielić się świadectwem 
przeżywania rozłąki oraz spotkać ze swoimi bliskimi 
na misjach za pośrednictwem mostu internetowego. 
Połączenie multimedialne wzbudzało niemało emocji 
zarówno u misjonarzy, jak i po stronie rodzin. 

Na kolejny zjazd zapraszamy już za trzy lata…
Redakcja

dla dzieci ulicy pochodzących z ro-
dzin ubogich, zaniedbanych, miesz-
kających w  niebezpiecznych dziel-
nicach.

Obecnie przygotowujemy się 
do rozpoczęcia Adopcji w  Kame-
runie. Tam dzieci i uboga młodzież 
potrzebują przede wszystkim 
wsparcia finansowego, aby mogły 
się kształcić.

Rodzice, którzy już są zaanga-
żowani w dzieło Adopcji Serca, za-
uważają nieraz, że listy od dzieci są 
często jakby wyzute z  uczuć, mało 
osobiste, że nie ma w nich odniesie-
nia do stawianych pytań… Na 
usprawiedliwienie mam jedynie to, 
że forma listu jako taka raczej 
w Afryce nie funkcjonuje – tak więc 
to dla dzieci zupełnie nowe do-
świadczenie. Cóż, żyją one w  tak 
bardzo innym, trudnym, „dziwnym” 
świecie, że nie zawsze stać je jeszcze 
na list… Ale bywa i  tak, że piszą: 
Kochany Rodzicu, dziękuję, że je-
steś, dzięki Tobie się uczę, dzięki 
Tobie żyję…! Pamiętam o  Tobie 
w modlitwie każdego dnia…

 Agata Kochanowska

Spotkanie 
Rodzin Misjonarzy
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Już ponad rok Pallotyński 
Sekretariat Misyjny wraz z Dziełem 
Misyjnym Diecezji Warszawsko- 
-Praskiej i  Papieskimi Dziełami 
Misyjnymi prowadzi animację 
w Diecezji Warszawsko-Praskiej. Te 
działania mają ożywiać wiarę, inspirować wier-
nych do wspólnej odpowiedzialności za Kościół 
misyjny, tak jak mówił abp Henryk Hoser SAC 
podczas uroczystej inauguracji animacji, w paź-
dzierniku 2011 r.: „Potrzeba dziś głosić Dobrą 
Nowinę także tym, którzy zapomnieli o  niej 
i  oddalili się od niej i  nie utożsamiają się 
z Kościołem. Co więcej, za wyłączny cel swojego 
życia wybierają dążenie do dobrobytu, łatwego 
zarobku, kariery i sukcesu, nawet kosz-
tem wartości moralnych”.

Pallotyni wcześniej pracują-
cy przez wiele lat w  Afryce 
i Ameryce Łacińskiej, przepro-
wadzili dotychczas animację 
w  6 dekanatach diecezji: aniń-
skim, nowodworskim, radzymiń-
skim, siennickim, stanisławow-
skim i  tłuszczańskim. Odwiedzo- 
no 44 parafie, głosząc kazania  
na niedzielnych Mszach św.  
Działaniami objęto również 
młodzież i dzieci z ponad 100 
szkół na wszystkich pozio-
mach. Główny cel spotkań to 
kształtowanie świadomości po-
wszechnego powołania misyj-
nego u dzieci, młodzieży i doro-
słych oraz uwrażliwienie na problemy, z który-
mi borykają się misjonarze pracujący w różnych 
zakątkach świata. Animacja polega zatem na 
przypominaniu, że wszyscy jesteśmy misjona-
rzami i zachęcaniu do włączenia się w modlitwy 
oraz wspierania placówek misyjnych ofiarą ma-
terialną.

W katechezach dla dzieci i młodzieży pod-
kreślano wartość, jaką stanowi możliwość nauki, 
posiadanie rodziny oraz niedoświadczanie wiel-
kich nieszczęść głodu i  sieroctwa, z  powodu 
których cierpią dzieci w  Afryce. Uczniowie 
wykazywali zainteresowanie zgromadzonymi 
eksponatami, np. obuwiem wykonanym z opon 
czy piłkami z liści bananowych lub starych po-
rwanych ubrań, którymi bawią się afrykańskie 

dzieci, czasopismem „Hobe” wydawanym 
przez Pallotti Presse w  Rwandzie. 

Z  bardzo dobrym przyjęciem spo-
tkała się wystawa poświęcona mi-
sjom w  Sierra Leone. Młodzi 
z uwagą słuchali o trudzie niesienia 
Ewangelii, wiążącym się nieraz 
z ofiarą z życia, jak np. było w wy-
padku zmarłego ma malarię  

ks. Andrzeja Dudzika, jednego 
z  dwóch polskich misjonarzy, 

którzy w lutym 2012 r. udali 
się do nowo tworzącej się 
misji w Sierra Leone. 

Składamy serdecznie 
podziękowanie księżom 

proboszczom i  dyrekcjom 
szkół za przyjęcie nas z  otwar-

tym sercem. Żywimy nadzieję, że 
będzie tak również w kolejnych de-

kanatach diecezji, a spotkania z wiernymi przy-
niosą błogosławione owoce. 

Niech słowa: „Wiara umacnia się, gdy jest 
przekazywana” staną się inspiracją dla nas 
wszystkich w głoszeniu Dobrej Nowiny o zaba-
wieniu.

Ks. Roman Rusinek SAC, misjonarz

Stałem, wpatrując się w  odjeżdżającą ka-
walkadę samochodów. Dziękowałem za wiel-
kie, nieznane nam łaski, jakie Jezus Miłosier-
ny zlał podczas swojego pobytu w  tej parafii. 
Prosiłem, aby w  następnej wspólnocie ludzie 
otworzyli się na dar Jego Miłosierdzia. Moją 
zadumę przerwały słowa:

– Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
– Na wieki wieków. Amen – odpowiada-

jąc, zwróciłem się w  kierunku pozdrawiającej 
Chrystusa kobiety.

– Czy ksiądz mnie pamięta? – usłyszałem  
pytanie.

– Tak, pamiętam, twarz znajoma, ale nie 
wiem, z  której parafii – odpowiedziałem po 
chwili zamyślenia.

– Ja jestem tą kobietą od czterech obraz-
ków – wyjaśniła moja rozmówczyni.

Od razu przypomniałem sobie jedną z go-
rzowskich parafii. Po Mszy św. do naszego 
stoiska z  pamiątkami podeszła kobieta. Przez 
chwilę wpatrywała się w leżące na stole obrazki 
Jezusa Miłosiernego, po czym powiedziała: „To 
ja chcę cztery”. 

– A  co, kupujesz do wszystkich miesz- 
kań? – wtrąciła się kobieta, która stała nieopo- 
dal, i – jak się okazało – była sąsiadką kupującej. 

Wywiązała się krótka rozmowa, po której 
kobieta z czterema obrazkami, tuląc Jezusa do 
serca, odeszła.

– Proszę księdza, jak zobaczyłam, że ksiądz 
tu jest, postanowiłam podejść i opowiedzieć, co 
Pan Jezus dokonał – kontynuowała, przerywa-
jąc moje wspomnienia – Gdy Jezus Miłosierny 

był w mojej parafii, miałam kłopoty finansowe. 
Chciałam kupić wiele pamiątek, ale nie miałam 
pieniędzy. Właściwie to ostatnie grosze wyda-
łam na cztery obrazki: dla siebie i  dla dzieci. 
Moja jedna córka od kilku lat mieszkała w An-
glii. Żyła tam z  mężczyzną bez ślubu. Kiedy 
ostatnio przyjechała na święta, wywiązała się 
rozmowa. Ja jej tłumaczyłam, prosiłam, aby nie 
trwała w tym ogromnym grzechu. Ona, wycho-
dząc z domu, wykrzyczała wprost, że jej noga 
więcej tu nie postanie, że nie ma już matki, że… 
Każdego dnia modliłam się, prosząc Boga o jej 
nawrócenie. Postanowiłam wysłać córce Jezusa 
Miłosiernego – ten obrazek peregrynacyjny.

Konkubent był przy niej, gdy otworzyła 
mój list.  Dosłownie wpadł w szał. Zaczął krzy-
czeć, wyrwał córce obrazek z dłoni i z wście-
kłością wyrzucił do kosza. Trzasnął drzwiami 
i wyszedł. Moja córka po chwili wzięła do ręki 
obrazek Miłosiernego i  wpatrując się w  Jego 
oczy, pomyślała: „Z kim ja jestem? Przecież to 
nie jest człowiek. Jezu, ja straciłam…”. Trzy dni 
spała na ulicy, czekając na samolot. O drugiej 
w nocy przyszła pod drzwi mojego mieszkania. 
Usnęła na schodach, bo nie chciała mnie bu-
dzić. A rano zrozumiałam, co czuł Ojciec mar-
notrawnego syna…

Proszę księdza, córka powoli „staje na 
nogi”, znalazła pracę, ma dobrego religijnego 
kolegę. Może to będzie zięć? Każdego dnia ra-
zem z córką klękamy i patrząc Jezusowi w oczy 
szeptamy słowo „DZIĘKUJĘ”.

Ks. Jerzy Gugała SAC

Kolejny rok 
z Jezusem Miłosiernym

Na prośbę ordynariusza diecezji gorzow-
sko – zielonogórskiej, bpa Stefana Regmunta, 
Pallotyński Sekretariat Misyjny prowadzi dzie-
ło peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego 
w  parafiach diecezji. Inauguracja peregryna-
cji, pod hasłem: Ożywmy modlitwę w  rodzinie, 
odbyła się w świebodzinie, 30 kwietnia 2012 r. 
Każda parafia przeżywa nawiedzenie obrazu, 
jako czas rekolekcji. 

Potrzeba 
dziś głosić
Dobrą Nowinę
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MISJE 
Pallotyni prowadzą działalność misyjną 

w  Rwandzie, Republice Demokratycznej 
Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kolumbii, 
Wenezueli i  na Antylach. Pracują również 
w krajach postkomunistycznych: w Czechach, 
na Ukrainie i Słowacji. Ich działalność może 
rozwijać się dzięki ofiarnej współpracy osób 
oddanych misjom. Zachęcamy więc do skła-
dania regularnych lub jednorazowych ofiar 
na cele misyjne i reewangelizacyjne. 

 
PATRONAT MISYJNY 

 
Polega na objęciu opieką misjonarza po-

przez ofiarowanie za niego, w  miarę swoich 
możliwości: Mszy św., modlitwy, różańca lub 
innych darów duchowych. 

Osoba, która włączy się w  dzieło Pa-
tronatu Misyjnego, deklaruje również dowol-
ną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie 
prac podejmowanych przez misjonarza. Na-
wet najmniejsza, systematyczna ofiara, sta-
nowi znaczną pomoc w  pracy misyjnej 
szczególnie, jeśli misjonarz będzie miał 

liczną grupę patronów. Wszyscy, którzy po-
dejmą Patronat Misyjny otrzymują zdjęcie 
misjonarza. Mogą też pisać listy, by wspomóc 

go w  trudnych chwilach (nie zawsze jednak 
oczekując odpowiedzi). Patron może włączyć 
się również w  pozyskiwanie nowych osób 
pomagających kolejnym misjonarzom. 

 
PATRONAT KLERYCKI 

 
Jest jedną z form pomocy kandydatom do 

kapłaństwa z  krajów misyjnych. Pallotyńscy 
alumni często pochodzą z  rodzin ubogich 

Współpraca w działalności misyjnej 
i reewangelizacji

Pallotyński Sekretariat Misyjny i Ewangelizacji Wschodu 
zajmuje się działalnością na rzecz misji i Kościoła na Wschodzie. 

Osoby, które chciałyby wesprzeć działalność misyjną i reewangelizacyjną pallotynów, 
mogą włączyć się we współpracę, wnosząc swój wkład poprzez: 

l modlitwę,
l cierpienia i trudności znoszone w tej intencji 
l a także ofiary materialne z przeznaczeniem na:
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Drodzy
Dobrodzieje!

Jesteśmy
wdzięczni za

każdy dar serca, 
dzięki któremu

pallotyńscy
misjonarze

mogą
kontynuować
pracę misyjną
na wszystkich
kontynentach.
Bóg zapłać!





17

St
ałe

 a
kc

je

i wielodzietnych, które z powodu braku środ-
ków materialnych, nie są w  stanie pokryć 
kosztów formacji seminaryjnej. Patronat 
Klerycki polega na modlitwie w  intencji 
powołań kapłańskich i  zakonnych oraz na 
dobrowolnej ofierze materialnej, przezna-
czonej na kształcenie kleryków, przez co 
najmniej jeden rok. 

ADOPCJA SERCA 

To życzliwe przyjęcie dziecka z kraju mi-
syjnego do polskiej rodziny pomimo, że po-
zostaje on nadal w  swojej ojczyźnie. Celem 
akcji jest pomoc dziecku w  jak najszybszym 
usamodzielnieniu się, czyli w  wykształce-
niu i  zdobyciu zawodu. Rodzina adopcyjna 
wpłaca na konto Sekretariatu Misyjnego 

równowartość 15 EUR miesięcznie oraz  
1 EUR na koszty administracyjne. Pienią-
dze przekazywane są na konta pallotyńskich 
placówek misyjnych z  przeznaczeniem dla 
konkretnego dziecka. Kwota ta wystarcza na 
skromne utrzymanie i wykształcenie dziecka 
w  zakresie szkoły podstawowej, średniej czy 
też nauki zawodu. Do Adopcji Serca mogą 
włączyć się wszyscy: osoby samotne, małżeń-
stwa, rodziny, klasy szkolne oraz grupy kilku 
osób składające się na utrzymanie jednego 
dziecka.

POMOST – Pallotyńskie Dzieło 
Pomocy dla Katolików na Wschodzie

Wspierany przez wiele osób dobrej woli, 
służy wiernym na Wschodzie pomocą ducho-
wą i materialną. Pomoc ta obejmuje: formację 
nowych powołań kapłańskich i  zakonnych, 
odrestaurowanie starych świątyń lub budowę 
nowych, wyposażenie miejsc kultu i  ośrod-
ków duszpasterskich, wsparcie materialne 
miejscowej ludności, organizowanie wypo-
czynku letniego dla dzieci i  młodzieży oraz 
finansowanie posiłków dla najuboższych. 
W ramach działalności POMOSTU głoszo-
ne są rekolekcje i kazania na temat Kościoła 
na Wschodzie. Wciąż poszukiwani są nowi 
współpracownicy, którzy zechcieliby ofia-
rami duchowymi i  materialnymi wesprzeć 
dzieło reewangelizacji Wschodu.

W celu uniknięcia nieporozumień
Wypełniając przekaz pocztoWy prosimy 

zWrócić uWagę na:

l  dokładne i czytelne wypełnianie blankietów przekazu imie-
niem, nazwiskiem i adresem,

l  wpisanie przeznaczenia wpłaty w miejscu „TYTUŁEM”,
l  w przypadku zamawiania Mszy św., in-

tencje prosimy przekazać za pośrednic-
twem listu.
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l można zamówić Msze św. Wieczyste 

również za siebie.
Misyjne Msze św. Wieczyste stanowią naj-

lepszy prezent duchowy z okazji urodzin, imie-
nin, chrztu św., pierwszej Komunii św., bierz-
mowania, ślubu, jubileuszu itp. Osoba, za którą 
odprawiane są Msze św. Wieczyste, przy wpisie 
otrzymuje pamiątkowy obrazek.

Dzieło Powołań Kapłańskich i Zakonnych 
umożliwia wiernym korzystanie z darów Mszy 
św. oraz pomoc w  kształceniu i  wychowaniu 
kapłanów i  misjonarzy pallotyńskich. Do- 
browolne ofiary z  tej okazji przekazywane za 
każdą osobę jednorazowo lub wielokrotnie 
przeznaczone są na kształcenie przyszłych 
pallotynów – misjonarzy.

MSZE śW. W DNIU 22 STYCZNIA
Są to Msze św. zbiorowe odprawiane każde-

go roku 22 stycznia w  uroczystość patronalną 
naszego Założyciela św.  Wincentego Pallottiego. 
W kościołach pallotyńskich w Polsce odprawia-
my tego dnia 30 Mszy św. w  podanych przez 
Was intencjach.

MSZE śW. MAJOWE
W  maju, w  kościołach pallotyńskich 

w Polsce, odprawiamy codziennie 18 Mszy św. 
w  intencjach poleconych nam przez 
Współpracowników, Ofiarodawców i  naszych 
Dobrodziejów. Ofiary złożone z  tej okazji 
przeznaczone są na cele misyjne.

MSZE śW. FATIMSKIE
Od maja do października, trzynastego

dnia każdego miesiąca, w Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej w Dowbyszu na Ukrainie od-
prawiamy Msze św. zbiorowe w podanych przez 
Was intencjach. Przekazane ofiary są przezna-
czone na szerzenie kultu Matki Bożej Fatimskiej 
na Ukrainie oraz na budowę Sanktuarium 
Fatimskiego w Odessie.

MSZE śW. gREgORIAńSKIE
Msze św. gregoriańskie – to 30 Mszy św. 

odprawionych przez kolejne 30 dni w  in- 
tencji jednej osoby zmarłej. Zamówione w na-
szym Sekretariacie Msze św. gregoriańskie  
mogą być odprawiane najwcześniej za trzy mie-
siące od przyjęcia zgłoszenia. Ponieważ nie 
możemy odprawić wszystkich Mszy św. gre- 
goriańskich sami, dlatego przekazujemy je  
misjonarzom. Prosimy, aby ofiara składana  
przy zamawianiu Mszy św. gregoriańskich  
nie była niższa niż 900 zł za jedną osobę  
zmarłą.

MSZE śW.  JEDNORAZOWE
Zamówienie Mszy św. terminowej, w po-

danej przez Was intencji, należy uczynić 
z  trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Msze św. 
terminowe odprawiane są przez kapłanów pra-
cujących w  naszym sekretariacie, jak również 
przekazywane są misjonarzom. W  związku 
z  tym nie jesteśmy w  stanie określić godziny 
odprawienia Mszy św. Wysokość ofiary pro- 
simy dostosować do zwyczaju panującego  
w parafii. 

MSZE śW. WIECZYSTE,
CZYLI DZIEŁO POWOŁAń

KAPŁAńSKICh I ZAKONNYCh
Już w XVIII w. pojawiła się w Kościele idea 

Związku Mszalnego. W 1915 r. pallotyni zało-
żyli ligę o nazwie Związek Mszalny lub Dzieło 
Powołań Kapłańskich i  Zakonnych. Uzyskała 
ona błogosławieństwo papieża Piusa XII. 

Codziennie Księża Pallotyni odprawiają  
3 Msze św. za osoby wpisane do Księgi Wie-
czystych Mszy świętych. Osoby te mają także 
udział w  modlitwach i  dobrach duchowych 
Wspólnoty Pallotyńskiej. Do udziału w  Mi-
syjnych Wieczystych Mszach św. można wpisać 
każdego, podając jego imię:

l całą rodzinę, wpisując każdą osobę od-
dzielnie,

l dzieci, aby uprosić im łaskę dobrego, 
chrześcijańskiego wychowania,

l osoby stojące z dala od Boga, aby uprosić 
im łaskę powrotu do Ojca,

l chorych, aby uprosić im łaskę powrotu do 
zdrowia i  cierpliwości w  chorobie, aby swoje 
cierpienie ofiarowali w intencji misji,

l zmarłych, 

MSZE śW. PIELgRZYMKOWE
Każdego dnia, podczas trwania pielgrzymek: 
l do Wilna, w dniach 15-24 lipca, 
l na Jasną Górę, w dniach 6-15 sierpnia,

odprawiamy zbiorowe Msze św. w  intencjach 
podanych przez Was oraz o  błogosławieństwo 
Boże dla misjonarzy.

MSZE śW. LISTOPADOWE
W listopadzie w kościołach pallotyńskich 

w Polsce, odprawiamy codziennie 24 Msze św. 
w  poleconych przez Was intencjach. 
Zapraszamy do włączenia w te intencje nie tyl-
ko zmarłych, ale również można polecić inne 
sprawy i potrzeby. Ofiary uzyskane z tych in-
tencji mszalnych przeznaczone są na pomoc 
misjonarzom.

MISYJNA NOWENNA MSZALNA
DO MIŁOSIERDZIA BOŻEgO

Odprawiana jest w każdym miesiącu przez 
9 kolejnych dni, w  intencjach podanych po-
przedniego miesiąca. Nowenna ta jest odpra-
wiana w  sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Spiskiej Nowej Wsi na Słowacji. Dobrowolne 
ofiary składane przy tej okazji tworzą Fundusz 
Misyjny Bożego Miłosierdzia, dzięki któremu 
mogą być wspierane konkretne dzieła miłosier-
dzia. Zachęcamy do przesyłania swoich inten-
cji, polecających siebie i  swoich bliskich 
Miłosierdziu Bożemu.

PRENUMERATA KWARTALNIKA
„POSYŁAM WAS”

Prenumerując to czasopismo staniecie się 
współpracownikami dzieła misyjnego prowa-
dzonego przez pallotynów, w  różnych krajach. 
Otrzymacie interesujące informacje o pracy mi-
sjonarzy, problemach Kościoła misyjnego i od-
radzającego się Kościoła na Wschodzie. Roczne, 
dobrowolne ofiary z prenumeraty przeznacza-
ne są na cele misyjne.

DAR  MSZY  ŚWIĘTEJ
Jedną z proponowanych form zaangażowania osób pragnących wesprzeć działalność palloty-

nów, jest przekazywanie naszym misjonarzom intencji mszalnych. Misjonarze są wdzięczni za 
każdą intencję mszalną, ponieważ często stypendia mszalne są ich jedynym źródłem utrzymania. 

W Pallotyńskim Sekretariacie Misyjnym i Ewangelizacji Wschodu istnieje możliwość zamó-
wienia: gregorianek, Mszy św. jednorazowych 
i Mszy św. zbiorowych

Zapraszamy do współpracy! 
PALLOTYńSKI SEKRETARIAT MISYJNY I EWANgELIZACJI WSChODU 

UL. SKARYSZEWSKA 12, skr. poczt. 255, 03-802 WARSZAWA
tel.: +48 22 771 51 19, nr konta: 80 1020 1042 0000 8102 0009 9101



Zapraszamy do Księgarni  Misyjnej

KSIĘGARNIA PALLOTYŃSKIEGO SEKRETARIATU MISYJNEGO 
Prowincji Chrystusa Króla

ul. Wilcza 8; 05-091 Ząbki   tel. +48 22 771 51 41, fax +48 22 781 67 59
e-mail: ksiegarnia@sekretariat-misyjny.pl    http://www.sekretariat-misyjny.pl

KONTO: 51 8006 0000 0011 0015 2004 0001

Biblioteka Misyjna SAC 

Magdalena Joanna Chudzicka

       Misyjna książka kucharska

Zdrowe przekąski, dania główne, cieka-
we desery oraz porady dietetyczne można 
znaleźć na 256 ilustrowanych stronach „Mi-
syjnej książki kucharskiej”. Zawiera ona re-
ceptury kulinarne ze wszystkich stron świata, 
przystosowane do przyrządzenia w Polsce. 
Założeniem Autorki jest też uwrażliwienie 
Czytelnika na problemy głodu wiary, jaki do-
skwiera światu, dlatego dodatkiem są wiado-
mości z zakresu misjologii oraz wspomnienia 
misjonarzy. 

Książka jest doskonałym prezentem za-
równo dla wytrawnych kucharzy, młodzieży 
początkującej w kuchni, jak i dla osób nieza-
angażowanych w życie Kościoła. 
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Drodzy
Dobrodzieje!

Jesteśmy
wdzięczni za

każdy dar serca, 
dzięki któremu

pallotyńscy
misjonarze

mogą
kontynuować
pracę misyjną
na wszystkich
kontynentach.
Bóg zapłać!




