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KWiECiEń 
Aby Kościoły partykularne na terytoriach misyjnych były znakiem 

i narzędziem nadziei i zmartwychwstania.
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Maj 
Aby seminaria, zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały pasterzy 
według Serca Chrystusa, całkowicie oddanych głoszeniu Ewangelii.

PaPiESKiE iNtENCjE MiSyjNE 2013 



Drodzy Współpracownicy 
Z nadzieją polecam Wam potrzeby związane z budową Cen-

trum Formacyjnego im. św. W. Pallottiego dla osób świeckich 
w Rwandzie. Niejednokrotnie doświadczyłem, że ze zrozumieniem 
odpowiadacie na nasz apel i współuczestniczycie w realizacji projek-
tów. Za wszelkie przejawy Waszej solidarności serdecznie dziękuję 
w imieniu własnym i wszystkich misjonarzy. 

Serdecznie zapraszam Was do wspólnej modlitwy w intencjach 
misyjnych podczas tradycyjnych dorocznych pallotyńskich reko-
lekcji, nocnego czuwania modlitewnego na Jasnej Górze, oraz 
w  dniach skupienia organizowanych w  różnych rejonach Polski. 
Zachęcam do nadsyłania intencji Mszy świętych majowych, które 
będziemy odprawiać przez cały miesiąc. 

 
Na kolejne Święta Paschalne życzę Wam odnowienia i umocnie-

nia Waszej wiary, pogodnych spotkań wielkanocnych w gronie naj-
bliższych oraz radosnego „Alleluja” w sercu i na ustach. Niech Dobry 
Pan obdarza Was hojnie swoim błogosławieństwem i nagradza obfi-
cie każdy trud i ofiarę, złożoną jako wyraz miłosiernego działania na 
rzecz bliźniego. 

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

Misyjne posłanie „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”, z  jakim 
zwrócił się Pan Jezus do swoich uczniów tuż po zmartwychwstaniu, 
jest uniwersalnym wezwaniem do ewangelizacji świata. Stanowi ono 
również w czasach nam obecnych aktualne wyzwanie, zobowiązują-
ce do pozytywnego odzewu i zapału. W Roku Wiary warto pamiętać 
o narodach, które dopiero poznają Chrystusa i o ludziach, którzy po-
święcają swoje życie, by nieść im wiarę. W gronie tych osób są misjona-
rze pallotyni, którzy już od 40 lat głoszą Radosną Nowinę o zbawieniu 
wśród narodów Rwandy i Brazylii. Po przekształceniu w 1993 r. Pol-
skiej Prowincji SAC, misje w Rwandzie zostały przydzielone Prowin-
cji Chrystusa Króla, a w Brazylii – Prowincji Zwiastowania Pańskiego.

Z okazji tej rocznicy pragniemy podziękować Bogu za dar powoła-
nia misyjnego licznych księży i braci pallotyńskich, za ich pracę, wszel-
kie inicjatywy i dzieła, poprzez które pomagają miejscowej ludności 
budować lepszą przyszłość opierającą się na zasadach ewangelicznych. 
W  tej wielokierunkowej działalności misjonarzy jest również Wasz 
nieoceniony udział!

W perspektywie minionych czterdziestu lat działalności misyjnej 
widać ogrom pracy, jaki został wykonany na placówkach misyjnych 
w  Rwandzie. Świadczą o  tym tysiące osób przyjmowane każdego 
roku do katechumenatu, rzesze członków Zjednoczenia Apostolstwa 
Katolickiego, udzielone setki chrztów i  innych sakramentów. Dzieła 
materialne zrodzone z ewangelizacji to trzy sanktuaria, liczne kapli-
ce, ośrodki zdrowia, szkoły, drukarnia i wydawnictwo, które również 
świadczą o dynamicznym rozwoju naszej misji w Rwandzie oraz po-
mocy ubogim i potrzebującym. Dzięki akcji Adopcji Serca tysiące dzie-
ci mogą uczyć się i żyć godnie. 

Świadectwem dynamicznego rozwoju misji pallotyńskich w środ-
ku Afryki było utworzenie Regii Świętej Rodziny, czyli samodzielnej 
jednostki administracyjnej obejmującej pallotynów na terenie Rwandy 
i Konga. W tym roku regia obchodzi 25-lecie swego istnienia. 

Pragnę bardzo serdecznie wyrazić Wam moją szczerą wdzięczność 
za świadczoną pomoc. Dobroć i pamięć, jaką otaczacie naszych misjo-
narzy, dodaje im nowych sił do pracy i sprawia, że nie ustają w swo-
ich wysiłkach pragnienia i  służenia innym w duchu charyzmatu św. 
Wincentego Pallottiego, którego głównym założeniem jest współpraca 
z osobami świeckimi. 

W celu udoskonalenia tej współpracy misjonarze już od dawna za-
mierzali utworzyć Centrum Formacyjne, w którym świeccy mogliby 
poznawać bogactwo duchowości pallotyńskiej, organizować sympozja 
i sesje formacyjne. W 2012 roku podjęto decyzję wybudowania takie-
go domu przy naszej placówce w Kigali. Jak widać na zdjęciu, prace 
budowlane są już na etapie ukończenia. Dom będzie służył również 

Nie ma bardziej dobroczynnego, 
a zatem bardziej miłosiernego  

działania na rzecz bliźniego 
niż łamanie chleba Słowa Bożego,  

dzielenie się z nim Dobrą Nowiną Ewangelii, 
wprowadzanie go w relację z Bogiem: 

ewangelizacja jest największą 
i pełną promocją osoby ludzkiej. 

Benedykt XVI

jako baza noclegowa dla osób odwiedzających Rwandę. Jednorazowo 
pomieści 80 osób. Naszym pragnieniem jest zakończenie budowy i wy-
posażenie domu w  roku jubileuszu kanonizacji naszego Założyciela, 
a jednocześnie w roku 40. rocznicy przybycia pierwszych pallotynów 
na te tereny. 

Pallotyński Sekretariat Misyjny pragnie wziąć udział w tym projek-
cie, organizując dwie wysyłki artykułów potrzebnych do wyposażenia 
Centrum Formacyjnego. Na początku stycznia została wysłana pierw-
sza część darów, która spotkała się z wdzięcznością moich Współbraci 
z Afryki. Ks. Jean Pierre Nsabimana SAC, ekonom, tak pisze: Z rado-
ścią informuję, że przesłane paczki dotarły na lotnisko w Kigali w sobotę 
26 stycznia 2013 r. Mamy je już u nas. Odprawa przebiegła sprawnie 
i  bez żadnych trudności. Pragnę wyrazić szczerą wdzięczność za ten 
wspaniały gest wsparcia Regii Świętej Rodziny. Niech Bóg stokrotnie 
wynagrodzi Księdzu i wszystkim Darczyńcom! 



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.

♦ MSZE ŚW. MAJOWE – Przez 
cały maj w  kościołach pallotyńskich 
będziemy odprawiać codziennie 18 
Mszy św. w  podanych przez Was in-
tencjach wypisanych na załączonych 
kartkach. Przesłane z  tej okazji ofia-
ry zostaną przeznaczone na budowę 
domu formacyjnego w Rwandzie. 

♦ MSZE ŚW. INDYWIDUALNE, TERMINOWE 
prosimy zamawiać z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. 

♦ Przypominamy o możliwości PRZEKAZANIA 1% OD 
PODATKU DOChODOWEgO na cele 
działalności Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Sa-
lvatti.pl, wpisując nr KRS 0000309499

i N F O R M a C j E

Zapraszamy na:

PALLOTYŃSKIE 
REKOLEKCJE 
MISYJNE 

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 NA 

JASNEJ GÓRzE 
w nocy z 13/14 kwietnia 2013 r.

 
Rozpoczęcie czuwania 13 kwietnia 2013 r., 

Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00, 
a następnie kontynuacja czuwania nocnego 
do godz. 4.30 w kaplicy cudownego obrazu.

U W A G A !
ZMIANA TERMINU
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Prawa - Nagłówek
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Zapraszamy na wspólną modlitwę 
podczas dni skupienia 

Jezus Chrystus swoją miłością przyciąga do siebie ludzi z każdego pokolenia ludów i narodów.
Z tego względu także dziś potrzeba bardziej przekonanego zaangażowania Kościoła na rzecz Nowej Ewangelizacji,

aby na nowo odkryć radość w wierze i odnaleźć zapał do przekazywania wiary.
Zapraszały Was, Drodzy Współpracownicy wraz z Rodzinami do udziału

w naszych corocznych spotkaniach. Dzięki temu wzrośnie nasza wiara,
gdyż będzie przekazywana jako doświadczenie miłości, łaski i radości.

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).

l 7 kwietnia – BIAŁYSTOK
 ul. Sybiraków 2, kościół pw. Ducha Świętego, (kaplica Sybiraków)
l 21 kwietnia – ŁOMŻA
 ul. Dworna 32, Siostry Benedyktynki 
l 28 kwietnia – KIELCE
 ul. Fosforytowa 6, kościół pw. św. W. Pallottiego 
l 28 kwietnia – WARSZAWA
 ul. Skaryszewska 12, kościół pw. św. W. Pallottiego (dolny kościół)
l 5 maja – SIEDLCE
 ul. Rawicza 32, kościół Sióstr Benedyktynek 
l 19 maja – LUBLIN
 ul. Warszawska 31, kościół pw. Wieczerzy Pańskiej 
l 26 maja – RADOM
 ul. Młodzianowska 124, kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
l 9 czerwca – KRAKÓW
 ul. Grodzka 54, kościół pw. św. Andrzeja, (Siostry Klaryski)
l 8 września – gIŻYCKO
 ul. Pionierska 14 A, kościół pw. św. Kazimierza Królewicza 
l 15 września – OLSZTYN
 ul. Dybowskiego 2, kościół pw. św. Franciszka z Asyżu 
l 15 września – RZESZÓW
 ul. Partyzantów 38, kościół pw. św. Józefa
l 22 września – NOWE MIASTO N/ PILICĄ
 ul. Rawska 5, Siostry Niepokalanki
l 29 września – BIAŁA PODLASKA
 ul. Narutowicza 37, Kościół pw. św. Antoniego, 
 godz. 13.30-15.30
l 13 października – PUŁAWY
 ul. Lubelska 7, kościół pw. Matki Bożej Różańcowej
l 20 października – ŻYRARDÓW
 ul. Narutowicza 30, kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia

Pallotyński Sekretariat Misyjny i Ewangelizacji Wschodu, Prowincji Chrystusa Króla
ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255

03-802 Warszawa

tel. +48 22 771 51 19
biuro@sekretariat-misyjny.pl
www.sekretariat-misyjny.pl

nr konta: 80 1020 1042 0000 8102 0009 9101
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Drodzy Bracia i Siostry! 
Obchody Wielkiego Postu w kontekście 

Roku Wiary stanowią dla nas cenną sposob-
ność do medytowania nad relacją między 
wiarą a  miłością – między wiarą w  Boga, 
w  Boga Jezusa Chrystusa, i  miłością, która 
jest owocem działania Ducha Świętego i pro-
wadzi nas drogą poświęcenia się Bogu i  in-
nym ludziom.

 
Wiara jako odpowiedź 

na miłość Boga
 
Już w  mojej pierwszej encyklice przed-

stawiłem parę elementów, pozwalających 
dostrzec ścisły związek między tymi dwie-
ma cnotami teologalnymi – wiarą i  mi-
łością. Wychodząc od fundamentalnego 
stwierdzenia apostoła Jana: „Myśmy poznali 
i  uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam!” 
(1 J 4, 16), przypomniałem, że „u  początku 
bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycz-
nej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast 
spotkanie z  wydarzeniem, z  Osobą, która 
nadaje życiu nową perspektywę, a  tym sa-
mym decydujące ukierunkowanie. (...) Po-
nieważ Bóg pierwszy nas umiłował (por.  
1 J 4, 10), miłość nie jest już tylko ‘przykaza-
niem’, ale odpowiedzią na dar miłości, z jaką 
Bóg do nas przychodzi” (Deus caritas est, 1).

Wiara stanowi owo osobiste przylgnię-
cie – obejmujące wszystkie nasze władze – do 
objawienia bezinteresownej i  „żarliwej” mi-
łości, jaką Bóg żywi do nas, a która w pełni 
objawia się w  Jezusie Chrystusie. Spotkanie 
z  Bogiem-Miłością, który odwołuje się nie 
tylko do serca, ale także do umysłu: „Pozna-
nie Boga żyjącego jest drogą wiodącą do mi-
łości, a ‘zgoda’ naszej woli na Jego wolę łączy 
rozum, wolę i uczucie w ogarniający wszyst-
ko akt miłości. Jest to jednak proces, który 
pozostaje w  ciągłym rozwoju; miłość nigdy 
nie jest ‘skończona’ i  spełniona” (tamże, 17). 
Dlatego wszyscy chrześcijanie, a w szczegól-
ności „osoby prowadzące działalność charyta-
tywną”, potrzebują wiary, takiego „spotkania 
z  Bogiem w  Chrystusie, które by budziło 

w nich miłość i otwierało ich serca na drugie-
go, tak aby miłość bliźniego nie była już dla 
nich przykazaniem nałożonym niejako z ze-
wnątrz, ale konsekwencją wynikającą z  ich 
wiary, która działa przez miłość” (tamże, 31 a).  
Chrześcijanin to osoba zdobyta przez miłość 
Chrystusa, dlatego też przynaglany przez tę 
miłość – „caritas Christi urget nos” (2 Kor 5, 14)  
– jest otwarty w głęboki i konkretny sposób na 
miłość bliźniego (por. tamże, 33). Taka posta-
wa rodzi się przede wszystkim ze świadomo-
ści, że jesteśmy kochani przez Pana, że nam 
przebacza, a nawet służy Pan, który pochyla 
się, aby umyć nogi apostołom, i  ofiarowu-
je samego siebie na krzyżu, aby przyciągnąć 
ludzkość do miłości Bożej. „Wiara ukazuje 
nam Boga, który dał swojego Syna za nas, 
i tym samym budzi w nas zwycięską pewność, 
że to prawda: Bóg jest miłością! (...) Wiara, 
która jest świadoma miłości Boga, objawionej 
w przebitym na krzyżu Sercu Jezusa, ze swej 
strony pobudza do miłości. Jest ona światłem 
– w gruncie rzeczy jedynym – które wciąż na 
nowo rozprasza mroki ciemnego świata i daje 
nam odwagę do życia i działania” (tamże, 39). 
To wszystko pozwala nam zrozumieć, że za-
sadniczą postawą wyróżniającą chrześcijan 
jest właśnie „miłość oparta na wierze i przez 
nią kształtowana” (por. tamże, 7).

Miłość jako życie w wierze

Całe życie chrześcijańskie jest odpowia-
daniem na miłość Boga. Pierwszą odpowie-
dzią jest właśnie wiara jako przyjęcie, pełne 
zdumienia i  wdzięczności, niesłychanej ini-
cjatywy Bożej, która nas poprzedza i przyna-
gla. I „tak” wiary wyznacza początek świetla-
nej historii przyjaźni z Panem, która wypełnia 
całe nasze życie i nadaje mu sens. Bóg jednak 
nie zadowala się tym, że przyjmujemy Jego 
darmową miłość. Nie ogranicza się do miło-
wania nas, ale chce nas przyciągnąć do siebie, 
przemienić w  sposób tak głęboki, abyśmy 
mówili za św. Pawłem: „teraz (...) już nie ja 
żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20).

Kiedy pozostawiamy miejsce dla miłości 
Boga, zostajemy do Niego upodobnieni, sta-
jemy się uczestnikami Jego miłości. Otwarcie 

Wiara w miłość 
pobudza do miłości

Orędzie Ojca Świętego 
Benedykta XVI 

na Wielki Post 2013

Zakończenie 
pontyfikatu 

Benedykta XVI 
W  czasie konsystorza zwyczajnego 

w Watykanie 11 lutego 2013 r. Ojciec Świę-
ty Benedykt XVI ogłosił, że 28 lutego 2013 r. 
zakończy posługę papieską na Stolicy Św. 
Piotra. 

Decyzja ta podjęta w  duchu wielkiej 
odpowiedzialności i  miłości do Kościoła, 
podyktowana została złym stanem zdro-
wia oraz zaawansowanym wiekiem Papie-
ża. Kończąc swoją posługę Benedykt XVI 
podziękował Bogu i  ludziom za otrzymane 
dary i ludzką życzliwość. Zapewnił, że także 
po swej dymisji będzie „służyć całym sercem, 
całym życiem oddanym modlitwie, święte-
mu Kościołowi Bożemu”. 

Decyzja Ojca Świętego o  zakończe-
niu pontyfikatu skłania nas do wyrażenia 
wdzięczności Bogu za jego duchowe pro-
wadzenie podczas ośmioletniej posługi na 
Stolicy Piotrowej oraz za specjalną troskę 
o sprawy ewangelizacji, która za czasów po- 
sługi Benedykta XVI pozostała w  centrum 
nauczania i  działalności Kościoła katolic-
kiego. Szczególnie pragniemy podziękować 
Ojcu Świętemu za wyniesienie na ołtarze na-
szego rodaka bł. Jana Pawła II oraz za piel-
grzymkę do naszej Ojczyzny w maju 2006 r., 
której towarzyszyło hasło: „Trwajcie mocni 
w wierze!”.

Dziękując Bogu za pontyfikat Papieża 
Benedykta XVI, trwajmy w duchowej jedno-
ści na modlitwie za ustępującego Papieża 
oraz za Jego następcę na Stolicy Piotrowej. 

Redakcja

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam 
(1J 4, 16)
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się na Jego miłość oznacza, że pozwalamy, aby 
On w nas żył i nas prowadził do kochania ra-
zem z Nim, w Nim i tak jak On; tylko wów-
czas nasza wiara staje się prawdziwie wiarą, 
która „działa przez miłość” (Ga 5, 6), a On 
trwa w nas (por. 1 J 4, 12).

Wiara to poznanie prawdy i przylgnięcie 
do niej (por. 1 Tm 2, 4); miłość to „poruszanie 
się” w prawdzie (por. Ef 4, 15). Przez wiarę 
nawiązuje się przyjaźń z  Panem; przez mi-
łość żyje się tą przyjaźnią i ją pielęgnuje (por. 
J 15, 14 n). Wiara skłania nas do przyjęcia 
przykazania Pana i Nauczyciela; miłość daje 
nam błogosławieństwo wprowadzania go 
w czyn (por. J 13, 13-17). W wierze zostaje-
my zrodzeni jako dzieci Boże (por. J 1, 12 n.);  
miłość sprawia, że w konkretny sposób trwa-
my w  tym synostwie Bożym, przynosząc 
owoc Ducha Świętego (por. Ga 5, 22). Wia-
ra pozwala nam rozpoznać dary, które dobry 
i  wielkoduszny Bóg nam powierza; miłość 
sprawia, że owocują (por. Mt 25, 14-30).

Nierozerwalny związek między
wiarą a miłością

W świetle tego, co zostało powiedziane, 
okazuje się jasno, że nie możemy nigdy roz-
dzielać czy wręcz przeciwstawiać wiary i mi-
łości. Obydwie te cnoty teologalne są ze sobą 
ściśle związane, i błędem byłoby upatrywanie 
między nimi sprzeczności lub „dialektyki”. 
Z  jednej strony bowiem ograniczeniem jest 
postawa, która kładzie tak silny akcent na 
pierwszeństwo i  decydującą rolę wiary, że 
nie docenia – i niemal je lekceważy – kon-
kretnych uczynków miłości, sprowadzając ją 
do ogólnikowego humanitaryzmu. Z drugiej 
jednak, ograniczeniem jest również utrzymy-
wanie przesadnej wyższości miłości i jej dzia-
łania, i myślenie, że uczynki zastępują wiarę. 
Dla zachowania zdrowego życia duchowego 
trzeba wystrzegać się zarówno fideizmu, jak 
i moralizującego aktywizmu.

 
Życie chrześcijańskie to nieustanne 

wchodzenie na górę spotkania z Bogiem, aby 
później zejść, niosąc miłość i siłę, które z nie-
go się rodzą, aby służyć naszym braciom i sio-
strom z taką samą miłością jak Bóg. W Pi-
śmie Świętym widzimy, że zapał apostołów 
do głoszenia Ewangelii, które wzbudza wiarę, 
jest ściśle związany z miłosierną troską o to, 
by służyć ubogim (por. Dz 6, 1-4). W  Ko-
ściele kontemplacja i działanie, których jak-
by symbolem są ewangeliczne postaci sióstr 
Marii i Marty, muszą współistnieć i się uzu-
pełniać (por. Łk 10, 38-42). Priorytetem jest 
zawsze relacja z Bogiem, a prawdziwe ewan-
geliczne dzielenie się winno być zakorzenio-
ne w wierze (por. katecheza podczas audiencji 
generalnej z 25 kwietnia 2012 r.). Pojawia się 
bowiem niekiedy tendencja do ograniczania 

„miłości bliźniego” do solidarności lub zwy-
kłej pomocy humanitarnej. Trzeba natomiast 
pamiętać, że największym dziełem miłości 
jest właśnie ewangelizacja, czyli „posługa Sło-
wa”. Nie ma bardziej dobroczynnego, a  za-
tem bardziej miłosiernego działania na rzecz 
bliźniego niż łamanie chleba Słowa Bożego, 
dzielenie się z nim Dobrą Nowiną Ewangelii, 
wprowadzanie go w relację z Bogiem: ewan-
gelizacja jest największą i  pełną promocją 
osoby ludzkiej. Jak pisze sługa Boży Papież 
Paweł VI w  encyklice Populorum progressio, 
właśnie głoszenie Chrystusa jest pierwszym 
i  zasadniczym czynnikiem rozwoju (por.  
n. 16). To pierwotna prawda o miłości Boga 
do nas, którą się żyje i głosi, otwiera nasze ży-
cie na przyjęcie tej miłości i umożliwia inte-
gralny rozwój ludzkości i każdego człowieka 
(por. enc. Caritas in veritate, 8).

 
W  istocie wszystko bierze początek 

z  Miłości i  zmierza do Miłości. Darmową 
miłość Boga poznaliśmy za pośrednictwem 
przesłania Ewangelii. Jeżeli przyjmujemy ją 
z wiarą, zyskujemy ten pierwszy i niezbędny 
kontakt z boskością, który może „rozkochać 
nas w Miłości”, abyśmy później trwali i wzra-
stali w tej Miłości, i z radością przekazywali 
ją innym.

 
Odnośnie do relacji między wiarą a uczyn-

kami miłości, słowa z Listu św. Pawła do Efe-
zjan chyba najlepiej wyrażają ich wzajemne 
powiązanie: „Łaską bowiem jesteście zbawieni 
przez wiarę. A  to pochodzi nie od was, lecz 
jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt 
nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, 
stworzeni w  Chrystusie Jezusie do dobrych 
czynów, które Bóg (...) przygotował, abyśmy 
je pełnili” (2, 8-10). Widać z tego, że cała ini-
cjatywa zbawcza pochodzi od Boga, od Jego 
łaski, od Jego przebaczenia przyjętego w wie-
rze; ale ta inicjatywa bynajmniej nie ogranicza 
naszej wolności i  naszej odpowiedzialności, 
lecz sprawia, że zyskują autentyczność i ukie-
runkowanie na dzieła miłosierdzia. Te ostat-
nie nie są owocem głównie wysiłku człowieka 
i  powodem do chluby, ale rodzą się z  samej 
wiary, wypływają z łaski, którą Bóg daje w ob-
fitości. Wiara bez uczynków jest jak drzewo 
bez owoców: te dwie cnoty wynikają z siebie 
nawzajem. Wielki Post zachęca nas właśnie, 
poprzez tradycyjne wskazania odnośnie do 
życia chrześcijańskiego, abyśmy umacniali 
wiarę przez uważniejsze i  dłuższe słuchanie 
Słowa Bożego oraz udział w  sakramentach, 
a zarazem, byśmy wzrastali w miłości, w mi-
łości do Boga i  do bliźniego, także poprzez 
konkretne zalecenia postu, pokuty i jałmużny. 

Pierwszeństwo wiary, prymat miłości
 
Jak każdy dar Boży, wiara i miłość dopro-

wadzają na nowo do działania jednego i tego 

samego Ducha Świętego (por. 1 Kor 13), 
tego Ducha, który w nas woła: „Abba, Ojcze!”  
(Ga 4, 6), i który każe nam mówić: „Panem 
jest Jezus!” (1 Kor 12, 3), i  „Maranatha!”  
(1 Kor 16, 22; Ap 22, 20).

 
Wiara, będąca darem i odpowiedzią, po-

zwala nam poznać prawdę Chrystusa jako 
Miłości wcielonej i ukrzyżowanej, pełne i do-
skonałe przylgnięcie do woli Ojca i nieskoń-
czone miłosierdzie Boże w stosunku do bliź-
niego; wiara zaszczepia w  sercu i  w  umyśle 
mocne przekonanie, że właśnie ta Miłość jest 
jedyną rzeczywistością, która odnosi zwycię-
stwo nad złem i nad śmiercią. Wiara wzywa 
nas do patrzenia w przyszłość z cnotą nadziei, 
w ufnym oczekiwaniu, aż zwycięstwo miłości 
Chrystusa osiągnie swoją pełnię. Miłość bliź-
niego ze swej strony wprowadza nas w miłość 
Bożą, objawioną w  Chrystusie, sprawia, że 
w sposób osobisty i egzystencjalny włączamy 
się w całkowite i bezwarunkowe oddanie się 
Jezusa Ojcu i  braciom. Duch Święty, wle-
wając w nas miłość, czyni nas uczestnikami 
oddania samego Jezusa: synowskiego oddania 
Ojcu i  braterskiego każdemu człowiekowi 
(por. Rz 5, 5).

 
Relacja między tymi dwiema cnotami 

jest analogiczna do tej, jaka zachodzi mię-
dzy dwoma fundamentalnymi sakramentami 
Kościoła – chrztem i  Eucharystią. Chrzest 
(sacramentum fidei) poprzedza Eucharystię 
(sacramentum caritatis), ale jest na nią, która 
stanowi pełnię drogi chrześcijańskiej, ukie-
runkowany. W analogiczny sposób wiara po- 
przedza miłość, ale okazuje się autentyczna 
tylko wtedy, gdy miłość jest jej uwieńczeniem. 
Wszystko bierze początek w pokornym przy-
jęciu wiary („dowiedzenia się, że jesteśmy ko-
chani przez Boga”), ale punktem dojścia musi 
być prawda miłości („umiejętność kochania 
Boga i bliźniego”), która pozostaje na zawsze, 
jako pełnia wszystkich cnót (por. 1 Kor 13, 13).

 
Drodzy bracia i  siostry, w  tym okresie 

Wielkiego Postu, w którym przygotowujemy 
się do obchodów wydarzenia krzyża i zmar-
twychwstania, przez które Miłość Boża od-
kupiła świat i oświeciła historię, życzę wam 
wszystkim, abyście przeżywali ten cenny 
czas, ożywiając wiarę w Jezusa Chrystusa, aby 
wejść w krąg Jego miłości do Ojca i do każ-
dego brata i siostry, których spotykamy w na-
szym życiu. Zanoszę w tej intencji modlitwę 
do Boga, prosząc o  błogosławieństwo Pana 
dla każdego z was i dla każdej wspólnoty!

 
Watykan, 15 października 2012 r.

 
 

BENEDICTUS PP XVI
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Zmieniają się warunki życia, otwierają się 
nowe dziedziny ludzkiej działalności, powsta-
ją nowe drogi i  środki łączności, tworzą się 
kolejne przestrzenie pozwalające człowieko-
wi wyrazić twórcze działanie ducha. Jednym 
słowem – przekształca się świat i rozwija się 
człowiek. W tym wielkim procesie ciągłych 
przemian niezmienna pozostaje prawda o Je-
zusie Chrystusie i  Jego zbawczym posłan-
nictwie. „Jezus Chrystus – wczoraj i dziś, ten 
sam także na wieki” (Hbr 13, 8). Głoszenie 
Ewangelii Chrystusa jest i  pozostanie od-
wiecznym zadaniem Kościoła.

W orędziu na Światowy Dzień Misyjny 
2012 r., papież Benedykt XVI podkreślił, że 
„również dzisiaj misja ad gentes winna być 
stałym horyzontem i wzorem wszelkiej dzia-
łalności, bowiem samą tożsamość Kościoła 
stanowi wiara w  tajemnicę Boga, który ob-
jawił się w  Chrystusie, aby nam przynieść 
zbawienie, oraz misja dawania o Nim świa-
dectwa i głoszenia Go światu aż do Jego po-
wtórnego przyjścia”.

ODWIECZNA MISJA KOŚCIOŁA

Głoszenie Chrystusa i  Jego zbawczej 
Ewangelii jest rzeczywistością dynamicz-
ną. Uwarunkowania kulturowe, złożony 
charakter sytuacji społecznych i  wyzwania 
czasu zmuszają Kościół do poszukiwania 
nowych form ewangelizacji. Niezmienne 
pozostaje jednak zadanie, które Jezus prze-
kazał swoim uczniom: „Idźcie na cały świat 
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zba-
wiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” 
(Mk 16, 15-16).

W historii działalności misyjnej Kościoła 
można wskazać na dwa milowe kroki, które 
przyczyniły się do rozpowszechnienia Ewan-
gelii Chrystusowej. Pierwszym krokiem mi-
lowym są podróże św. Pawła, który na wieki 
pozostanie niedoścignionym wzorem misjo-
narza. „Biada mi bowiem, gdybym nie głosił 
Ewangelii!” (1 Kor 9, 16) – te jego słowa po-
winny brzmieć z ciągle nową mocą w sercu 
każdego chrześcijanina i  każdej wspólnoty 

chrześcijańskiej. Drugim krokiem milowym 
jest założenie w  1622 r. Kongregacji Roz-
krzewiania Wiary, nazywającej się od 1988 r.  
Kongregacją Ewangelizacji Narodów. Do jej 
kompetencji należą sprawy dotyczące szerze-
nia wiary na terenach misyjnych, takie jak: 
utworzenie i wielkość nowych misji, określa-
nie skali potrzeb i wielkości środków prze-
znaczonych na działalność na danym teryto-
rium, koordynacja działań, seminaria kształ-
cące duchownych na potrzeby ewangelizacji 
misyjnej, formacja świeckich i katechetów.

Można zatem powiedzieć, że dziedzic-
two duchowe św. Pawła, niezmordowanego 
misjonarza narodów, stanowi niewyczerpane 
źródło inspiracji dla działalności misyjnej, 
zaś Kongregacja Ewangelizacji Narodów jest 
platformą zjednoczenia wysiłków misyjnych 
Kościoła.

MISJE W ŻYCIU I DZIEŁACh 
ŚW. WINCENTEgO 

PALLOTTIEgO

Pierwsza połowa XIX w. była okresem 
wielkiego odrodzenia misyjnego w Kościele 
katolickim. Złożyło się na to wiele czynników. 
Ożywienie wiary, jakie nastąpiło po rewolucji 
francuskiej, przyczyniło się do obudzenia od-
powiedzialności katolików za misje Kościoła. 
Działalność ewangelizacyjna misjonarzy pro-
testanckich stała się dla Kościoła katolickie-
go wezwaniem do szerzenia wiary katolickiej. 
Odkrycie i  penetracja kontynentu afrykań-
skiego oraz podjęcie na tych terenach działal-
ności misyjnej sprawiły, że odrodził się duch 
misyjny wielu starych zakonów i  powstały 
nowe kongregacje misyjne. Prowadziło to 

w konsekwencji do coraz większego otwarcia 
się Kościoła na inne kultury i do pogłębio-
nej refleksji nad jego misyjnymi zadaniami.

Św. Wincenty Pallotti (1795-1850) do-
strzegł te nowe możliwości. Wielkie potrzeby 
misji uświadomił sobie zwłaszcza w środowi-
sku Kolegium Rozkrzewiania Wiary (Colle-
gio Urbano di Propaganda Fide), w którym 
przez wiele lat był kierownikiem duchowym 
seminarzystów pochodzących ze wszystkich 
kontynentów. Atmosfera Kolegium, róż-
norodność kolorów skóry, języków i  miejsc 
pochodzenia studentów, a  także rozmowy 
z nimi, przyczyniły się do tego, że Wincenty 
Pallotti miał dobre i szerokie rozeznanie sy-
tuacji Kościoła na całym świecie. To właśnie 
w  tym okresie nawiązał kontakty – i  pod-
trzymywał je w ciągu swojego życia – z wielu 
księżmi i misjonarzami w Europie, Ameryce, 
Azji, Afryce, a nawet w Oceanii.

Nic więc dziwnego, że począwszy od 
1835 r., św. Wincenty Pallotti stał się oso-
bistością powszechnie znaną z  inicjatyw na 
rzecz misji. W  listach pisanych do różnych 
osób Święty prosił o  modlitwę. Organizo-
wał wysyłki przedmiotów religijnych, takich 
jak różańce, medaliki, paramenty liturgiczne 
i obrazy religijne. Adresatami byli misjonarze 
pracujący w Grecji, Bułgarii, Azji, Ameryce 
i Oceanii.

Zaangażowanie św. Wincentego Pal- 
lottiego wyrażało się we współpracy z dzie-
łami kościelnymi. Poprzez osobiste kontakty 
z papieżem Grzegorzem XVI (1831-1846), 
który był wcześniej prefektem Kongregacji 
Rozkrzewiania Wiary, Pallotti dobrze ro-
zumiał zorganizowaną współpracę misyjną 
i  dlatego popierał różne inicjatywy. Osobi-

Misje pallotyńskie 
wczoraj, dziś i jutro

Urugwaj – w latach 1932-1951 duszpasterstwo wśród Polonii 
w Montevideo prowadził ks. Józef Chudziński SAC 
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ście zaangażował się w  utworzenie w  Rzy-
mie sekcji Związku Lyońskiego (Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary) i  został mianowany 
członkiem jego rady rzymskiej.

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickie-
go, które założył w 1835 r., miało w swoim 
pierwotnym zalążku charakter zdecydo-
wanie misyjny. Zasadniczym bowiem jego 
celem było głoszenie Ewangelii Chrystusa 
wśród niechrześcijan (misja ad gentes) i oży-
wianie wiary wśród katolików, aby mieli 
świadomość odpowiedzialności za zbawie-
nie bliźnich, oraz rozpalenie miłości, gdyż 
wiarygodność głoszenia Ewangelii najlepiej 
potwierdzają czyny miłości bliźniego (por. 
Wybór pism I, s. 35).

Z  inicjatywy Pallottiego założono 
w Rzymie w 1837 r. Kolegium dla Misji Za-
granicznych. Wprawdzie nie funkcjonowało 
ono długo, gdyż w 1844 r. zostało zamknię-
te, ale dało Kościołowi wielkich misjonarzy, 
którzy wyjechali na misje do różnych krajów, 
takich jak Birmania, Ameryka, Irlandia i An-
glia. Do grupy misjonarzy będących w Ko-
legium Misyjnym należał ks. Rafael Melia, 
którego w 1844 r., Wincenty Pallotti wysyłał 
jako pierwszego misjonarza pallotyńskiego 
do Anglii, uważanej wówczas za kraj misyjny. 
Dołączył do niego później ks. Józefa Faa’ di 
Bruno, a następnie już po śmierci Pallottiego, 
w 1862 r., ks. Aemilian Kirner. Działalność 
tej pierwszej wspólnoty misyjnej w Anglii za-
pisała się w historii pallotyńskich misji.

ROZWÓJ MISJI PALLOTYńSKICh 
W DUChU ŚW. WINCENTEgO 

PALLOTTIEgO

Misje pallotyńskie były podejmowane 
wraz z  rozwojem Dzieła Apostolstwa Ka-
tolickiego, które od 1854 do 1947 r. nosiło 
nazwę „Pobożne Stowarzyszenie Misyjne”. 
W 1884 r. udali się do Nowego Jorku księ-
ża Aemilian Kirner i  Pasquale De Nisco, 
aby podjąć duszpasterską posługę wśród 
włoskich emigrantów. W  1886 r. wyjechali 
do Montevideo (Urugwaj) czterej pallotyni 
niemieccy. Tego samego roku ks. Giacomo 
Pandler i ks. Francesco Schuster podjęli pracę 
duszpastersko-misyjną na południu Brazylii 
pośród licznych emigrantów włoskich w sta-
nie Rio Grande. W 1890 r. pallotyni z Nie-
miec podjęli wielkie dzieło ewangelizacji ad 
gentes w Kamerunie. Na początku XX w. pal-
lotyni udali się do pracy misyjnej w Australii, 
w wikariacie apostolskim Kimberley (1901). 
W okresie międzywojennym zostały podję-
te misje w Południowej Afryce, Argentynie 
i Chile (1925). Pallotyni irlandzcy w 1940 r. 
otworzyli misje w Tanzanii, a po drugiej woj-
nie światowej także w Kenii. W roku 1950 
pallotyni z Niemiec założyli misje w Indiach.

W  drugiej połowie XX w. włączyli się 
pallotyni z Polski. W 1973 r. zostały podję-
te misje w Rwandzie i Zairze oraz Brazylii, 

a w latach następnych w Pa-
pui Nowej Gwinei, Korei 
Południowej, na Wybrzeżu 
Kości Słoniowej, w Kolum-
bii, Wenezueli, Meksyku 
i  na Barbadosie. Niezwy-
kłym wydarzeniem w latach 
‘90 ubiegłego stulecia było 
otwarcie pallotyńskich mi-
sji w  Nigerii. Rozpoczęli je 
miejscowi księża diecezjalni, 
którzy zetknęli się z  cha-
ryzmatem św. Wincentego 
Pallottiego w  czasie stu-
diów rzymskich. W nowym 
tysiącleciu pracę misyjną 
w  Mozambiku (2002) roz-
poczęli pallotyni z  Brazy-
lii, a w Zambii, Malawi, na 
Filipinach i Tajwanie – pal-
lotyni z  Indii. Na uwagę 
zasługuje fakt, że w ostatnich latach nastąpił 
znaczny rozwój Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego właśnie na terenach misyjnych, 
a przykładem tego są choćby Indie, Kame-
run, Rwanda, Zambia, Malawi i Nigeria.

W wielu krajach, gdzie pallotyni otwo-
rzyli misje, swoje wspólnoty założyły również 
siostry pallotynki (Siostry Apostolstwa Ka-
tolickiego i Siostry Misjonarki Apostolstwa 
Katolickiego). Pracują one w  Kamerunie, 
Rwandzie, Kongu, Tanzanii, Południowej 
Afryce, Mozambiku, Brazylii, Argentynie, 
Indiach i Australii. W duchu pallotyńskiego 
charyzmatu misyjnego działają także liczne 
wspólnoty należące do Zjednoczenia Apo-
stolstwa Katolickiego.

Pallotyńscy misjonarze – księża, siostry 
i  świeccy – głoszą Ewangelię Chrystusa 
w trudnych niekiedy warunkach. W niektó-
rych krajach, jak np. Rwanda, Kongo, Wy-
brzeże Kości Słoniowej, Kenia, Indie, sytuacja 
społeczno-polityczna czy religijna jest bardzo 
złożona. Większość pallotyńskich misjona-
rzy pracuje na polu pierwszej ewangelizacji 
– oprócz posługi duszpasterskiej podejmują 
liczne dzieła o charakterze społecznym, cha-
rytatywnym i formacyjnym. Prowadzą centra 
formacji duchowej dla świeckich i  ośrodki 
pomocy charytatywnej, jak również duszpa-
sterstwo specjalne dla narkomanów i chorych 
na AIDS. W różnych krajach misyjnych pro-
wadzą szkoły niższego i  wyższego stopnia, 
przychodnie i ośrodki zdrowia. Wszyscy pra-
cują dzielnie i z wielkim poświęceniem.

hORYZONTY PALLOTYńSKICh 
MISJI W PRZYSZŁOŚCI

Synod Biskupów poświęcony nowej 
ewangelizacji (Rzym, październik 2012 r.) 
potwierdził wolę Kościoła do angażowa-
nia się w missio ad gentes i przypomniał, że 
działalność misyjna nie służy tylko temu, 
aby nieść pomoc humanitarną i  socjalną, 

lecz przede wszystkim ma umacniać wiarę 
w Boga.

Wszystkie wspólnoty Kościoła mu-
szą czuć się zobowiązane do tego, by głosić 
Ewangelię. Każdy jest wezwany do ewange-
lizowania, do włączenia się w ewangelizację 
świata poprzez modlitwę i  wspieranie mi-
syjnego dzieła Kościoła oraz odkrywanie na 
nowo Jezusa jako Zbawiciela.

Rok Wiary jest okazją do tego, aby każ-
dy chrześcijanin ożywił w sobie świadomość 
odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii 
Chrystusowej. Papież przypomina, że „po-
przez swą miłość Jezus Chrystus przyciąga do 
Siebie ludzi z każdego pokolenia: w każdym 
czasie zwołuje on Kościół, powierzając mu 
głoszenie Ewangelii, z nakazem, który zawsze 
jest nowy. Z tego względu także dziś potrzeba 
bardziej przekonującego zaangażowania ko-
ścielnego na rzecz nowej ewangelizacji, aby na 
nowo odkryć radość w wierze i odnaleźć entu-
zjazm w przekazywaniu wiary. Zaangażowa-
nie misyjne wierzących, które nigdy nie może 
słabnąć, czerpie moc i  siłę w  codziennym 
odkrywaniu Jego miłości” (Porta fidei, nr 7).

Historia ewangelizacji ukazuje, że wiel-
kie dzieła powstawały dzięki męstwu i goto-
wości do poświęceń misjonarzy, realizujących 
zadania niewykonalne z  ludzkiego punktu 
widzenia. Heroizm misjonarzy z  XIX w. 
budził wielki podziw, toteż chrześcijanie 
wspierali ich z  wielkim zaangażowaniem. 
Podczas inauguracji wystawy poświęconej 
historii ewangelizacji Tybetu (Paryż, 2 paź-
dziernika 2012), kard. Fernando Filoni, pre-
fekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, 
powiedział, że Kościół zachodni wyzbył się 
dzielności, którą niegdyś wyróżniali się mi-
sjonarze. Przypominając misyjną śmiałość 
misjonarzy z  przeszłości, postawił pytanie: 
Gdzie się podziała misyjna odwaga Kościoła?

Ks. dr Jan Kupka SAC

Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego angażują się m.in. w  pracę 
pedagogiczno – opiekuńczo – wychowawczą w przedszkolach, szkołach, 
domach dziecka
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Od 2011 r. funkcję przełożonego pal-
lotynów w  Rwandzie i  Demokratycznej 
Republice Konga pełni ks. Romuald Uza-
bumwana. Dla „Posyłam Was” mówi o mi-
sjach polskich pallotynów, o  swoim po-
wołaniu, obowiązkach regionała i sytuacji 
w rodzinnym kraju.

Powołanie kaPłańskie i zakonne
 
Moje powołanie kapłańskie narodziło 

się wśród bliskich, w  głęboko katolickiej 
rodzinie. W  naturalny sposób chłonąłem 
ludzkie i chrześcijańskie wartości, a także 
kult Maryi. Pod koniec nauki w  szkole 
ponadpodstawowej kolega, który był już 
w  nowicjacie pallotyńskim, przysłał mi 
broszurę poświęconą życiu św. Wincente-
go Pallottiego. Bogactwo charyzmatu tego 
Świętego bardzo mnie poruszyło i  za- 
chwyciło! Tego właśnie szukałem. Wstą-
piłem do niższego seminarium, aby zostać 
księdzem i  pomagać innym w  ich relacji 
z  Panem, kierując się wskazaniami św. 
Wincentego Pallottiego. 

Na mojej drodze spotkałem wspa-
niałych formatorów, którzy pomogli mi 
bardziej pokochać naszą rodzinę zakon-
ną, pallotyński charyzmat i  Założyciela. 
Święcenia kapłańskie przyjąłem w 1999 r.  
Po dwóch latach posługi w domu forma-
cyjnym i  w  Sekretariacie Regionalnym 
zostałem wysłany do Rzymu na studia 
z  duchowości i  psychologii. Po powrocie 
z Włoch przez pięć lat pracowałem jako 
wychowawca nowicjuszy w  domu for-
macyjnym w  Butare. Nowicjat ma tam 
charakter międzynarodowy. W  tym roku 
przebywa w nim 21 młodych ludzi z ośmiu 
krajów Afryki: Rwandy, Demokratycznej 
Republiki Konga, Kamerunu, Nigerii, 
Wybrzeża Kości Słoniowej, Burkina Faso, 
Ugandy i Kenii. 

obowiązki regionała
 

Nigdy nie myślałem o tym, żeby objąć 
ważne stanowisko, jednak kiedy współbra-
cia poprosili mnie o tę posługę, przyjąłem 
ją z wiarą. Wyzwań nie brakuje, ale łaska 
Pana pomaga mi je rozwiązywać. Moim 
zadaniem jako regionała jest prowadzić 
współbraci tak, jak zlecał nasz Założyciel: 
być dla nich znakiem jedności w poszuki-
waniu i wypełnianiu woli Bożej. W zakre-
sie moich obowiązków jest koordynowanie 
działaniami apostolskimi regii i współpra-

ca z członkami Rady Regionalnej. Krótko 
mówiąc, moją powinnością jest wspieranie 
współbraci w życiu duchowym, wspólno-
towym i apostolskim. Regionał musi słu-
żyć innym, podążając za przykładem Je-
zusa Chrystusa, który nie po to przyszedł, 
żeby Mu służono, ale właśnie żeby służyć 
i oddać życie za innych.

wyzwania dla kościoła  
w rwandzie

Najpilniejszym zadaniem dla Kościoła 
katolickiego w  Rwandzie jest uczynienie 
go znakiem nadziei dla osób, które wie-
le wycierpiały z powodu wojny w 1990 r.  
i  ludobójstwa w  1994 r. Konsekwencje 
tamtych wydarzeń są wciąż odczuwalne na 
płaszczyźnie osobistej, społecznej i ekono-
micznej. Dlatego Kościół musi angażować 
się w pomoc wszystkim obywatelom kraju, 
wspierać ich w procesie uzdrawiania ran, 
przebaczenia i pojednania. Powinien rów-
nież prowadzić takie duszpasterstwo, któ-
re zmierza do nowej ewangelizacji. My-
ślę o  dogłębnym przeżyciu prawd wiary, 
aby Ewangelia przyjęta sercem pomogła 
moim rodakom uniknąć powierzchowno-
ści życia duchowego.

zaangażowanie misyjne Pallotynów 

Praca, jaką wykonali polscy pallotyni 
przez czterdzieści lat w  Kościele rwan-
dyjskim, jest naprawdę niezwykła: zało-
żyli cztery parafie: w Ruhango, Gikondo, 
Kabuga i Kinoni; szerzą apostolstwo Mi-
łosierdzia Bożego i  kult Matki Bożej za 
pośrednictwem trzech sanktuariów: w Ki-
beho, Ruhango i Kabuga; prowadzą apo-
stolstwo prasy za pośrednictwem drukarni 

Pallotti-Presse. Misjonarze zainicjowali 
Adopcję Serca dla ubogich i osieroconych 
dzieci; otaczają opieką psychologiczno-
-duchową osoby poranione, z traumami na 
skutek wojny i  ludobójstwa; angażują się 
w duszpasterstwo rodzin chrześcijańskich. 
Te wszystkie przedsięwzięcia realizowane 
są w duchu współpracy z siostrami pallo-
tynkami i  innymi zgromadzeniami oraz 
świeckimi. Można powiedzieć, że dzisiaj 
w  Rwandzie marzenia św. Wincentego 
Pallottiego urzeczywistniły się, a stało się 
tak za sprawą godnych podziwu wysiłków 
polskich misjonarzy. 

Rok 2013 jest dla rodziny pallotyńskiej 
czasem wdzięczności za pięćdziesiąt lat, 
które minęły od aktu kanonizacji naszego 
Założyciela i za czterdzieści lat pallotyń-
skiej działalności misyjnej w  Rwandzie. 
Wciąż zachwyca mnie aktualność znaku 
danego Kościołowi za pośrednictwem 
osoby i dzieła św. Wincentego Pallottiego.

kierunki działania 
i Plany na Przyszłość

Pragniemy odnowy duchowej – osobi-
stej, wspólnotowej i apostolskiej członków 
regii. Zależy nam na większym zaangażo-
waniu dla nowej ewangelizacji, aby Dobra 
Nowina Jezusa Chrystusa przemieniła 
serca Rwandyjczyków. Pierwszoplanowym 
zadaniem wydaje się teraz skoordynowanie 
naszych wysiłków oraz zapewnianie dobrej 
formacji kandydatom, aby mogli stawić 
czoło wyzwaniom współczesności. Wy-
razem dziękczynienia za wszystkie łaski, 
jakimi Pan nas obdarzał, będzie otwarcie 
nowej misji. Wszystko pragniemy czynić 
na chwałę Boga i dla zbawienia ludzi.

Oprac. Barbara Sawicka 

Zachwycił mnie
św. Wincenty Pallotti

– wyznaje rodowity Rwandyjczyk, ks. Romuald Uzabumwana SAC
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„Służąc misyjnym zadaniom Kościoła, 
Stowarzyszenie nasze troszczy się o to, aby 
nieść Ewangelię ludziom, którzy jeszcze 
jej nie znają” – głosi Prawo Stowarzysze-
nia Apostolstwa Katolickiego uchwalone 
podczas Kapituły generalnej na przeło-
mie roku 1968/69. Ważnym wydarzeniem 
dla misyjnej działalności polskich palloty-
nów była Kapituła Prowincjalna w 1971 r.,  
na której jednogłośnie zdecydowano, 
o podjęciu pracy misyjnej przez Polską 
Prowincję. Ponadto w latach siedemdzie-
siątych w  Polsce poprawiły się możliwo-
ści wyjazdów zagranicznych. Zgłosili się 
pierwsi kandydaci, alumni z  Wyższego 
Seminarium Duchownego w Ołtarzewie. 
Na większy wkład polskich pallotynów 
w dzieło misyjne trzeba było jednak czekać 
do roku 1973.

geneza misji Pallotyńskich 
w rwandzie

Znakiem Opatrzności Bożej była wizyta 
w Polsce, w maju 1972 r., bpa Jeana-Baptiste 
Gahamanyiego, ordynariusza diecezji Buta-
re w Rwandzie, który z ramienia Konferen-
cji Episkopatu Rwandy i  Burundi zwrócił 
się do Episkopatu Polski i rodzin zakonnych 
z prośbą o wysłanie księży na misje do tych 
krajów. 14 maja 1972 r., jadąc z ks. Alojzym 
Orszulikiem do Niepokalanowa, Ksiądz Bi-
skup wstąpił do Ołtarzewa i  rozmawiał ze 
wspólnotą klerycką, a dzień później spotkał 
się z Przełożonym Prowincjalnym w War-
szawie. Jak pisze ks. Jan Pałyga w  książce 
„W  środku Afryki”, przyszłość pallotyń-
skich misji rysowała się interesująco: „Dobry, 
zdrowy klimat, podstawowe zabezpieczenie 
materialne, pokrycie kosztów nauki języka 
francuskiego i  kinyarwanda, ustabilizowa-
na sytuacja polityczna, duże skupisko ludzi, 
wielka gęstość zaludnienia oraz znaczne za-
awansowanie chrześcijaństwa – wszystko to 
stanowiło dobry grunt pod przyjęcie przez 
nas misji w tym kraju”.

Gdy nadeszło oficjalne zaproszenie, roz-
patrzono wszystkie nadesłane propozycje 
misyjne: z Rwandy, Brazylii i Tanzanii. Za-
rząd Prowincji stanął na stanowisku, że trze-
ba przyjąć misje w Rwandzie i wysłać kilku 
księży do pracy w Mato Grosso w Brazylii. 
Zarząd Generalny wyraził radość z powodu 
podjęcia decyzji pracy na misjach, przestrze-
gał jednak przed obejmowaniem kilku pla-
cówek jednocześnie. Polecił też odwiedziny 
w Rwandzie, w celu poznania warunków. Na 

rekonesans pojechali: ks. wiceprowincjał Jan 
Pałyga i superior Regii Francuskiej, ks. Ze-
non Modzelewski.

Po otrzymaniu zgody wytypowano na 
misje do Rwandy dziesięciu kandydatów. 
Byli to księża: Jan Dobski, Ryszard Do-
mański, Józef Dąbrowski, Franciszek Kania, 
Henryk Kazaniecki, Stanisław Niewiarow-
ski, Stanisław Orlikowski, Marian Sobczyk, 
Kazimierz Trypus i Jacenty Waligórski. Na- 
stępnie podpisano umowę określającą wa-
runki, na jakich nasi księża mieli w  przy-
szłości pracować w diecezji Butare. Po krót-
kim kursie języka francuskiego w  Polsce 
i  otrzymaniu paszportów, 13  maja 1973 r. 
w  pallotyńskim seminarium w  Ołtarzewie 
odbyły się główne uroczystości pożegnalne. 
Misjonarze uczestniczyli też w seminarium 
dla księży i  sióstr wyjeżdżających do pracy 
misyjnej oraz w  rekolekcjach w  Często-
chowie. 24 maja 1973 r. zostali przyjęci na 
audiencji pożegnalnej u  księdza prymasa 
Stefana kard. Wyszyńskiego. Otrzymali od 
niego kopię ikony Matki Bożej Często-
chowskiej i błogosławieństwo wraz z życze-
niem, aby ich praca była „pobudką i zachętą 
dla innych”.

Na posiedzeniu 26 maja 1973 r. Rada 
Prowincjalna ustanowiła przełożonym 
pierwszej grupy misjonarzy ks. Mariana 
Sobczyka. 

Początki Pracy misyjnej 
w rwandzie

W  dniu 7 czerwca 1973 r. cała grupa 
pallotynów przez Włochy, Egipt i  Etiopię 
udała się do Rwandy. Na lotnisku w Kigali 
powitali ich ks. bp Gahamanyi, ordynariusz 
diecezji Butare, wikariusz generalny z Kab-
gay, ks.  J.  Gasabgoya, ambasador belgijski 
oraz kilku innych księży. I tak rozpoczęła się 
praca misyjna polskich pallotynów.

Po krótkim kursie języka kinyarwanda 
księża misjonarze rozpoczęli pracę w przy-
dzielonych im placówkach. W  rozumieniu 
rwandyjskim parafia jest to ogromny te-
ren, rozległe wzgórza, nieprzebrana liczba 
mieszkańców żyjąca w  lepiankach wśród 
drzew bananowych, kościół parafialny, bu-
dynki mieszkalne misjonarzy, katechumena-
ty, nierzadko przychodnie lekarskie, warsz-
taty, kilka lub kilkanaście punktów filialnych.

Pierwsze dni na ziemi rwandyjskiej nie 
były łatwe, ale bardzo interesujące. Polaków 
zaskoczył masowy udział wiernych świec-

kich w życiu Kościoła. Liczba ochrzczonych 
narastała lawinowo, w  sposób nieprzerwa-
ny. Przypominało to nieco „tornado Ducha 
Świętego”, które się zdarzyło na początku 
lat trzydziestych. Stosunki Kościoła z wła-
dzami politycznymi układały się poprawnie. 
Przez osiemnaście lat kraj, w którym łatwo 
można było dostrzec oznaki rozwoju mate-
rialnego, był oazą pokoju.

Ks. Grzegorz Młodawski SAC

Gotowi do wyjazdu na misje. Ks. F. Kania, 
J. Dąbrowski i J. Dobski na Dworcu Gdań-
skim w Warszawie

Ks. R. Domański przewodniczy Drodze 
Krzyżowej

Wizyta bpa J.B. Gahamanyiego w  ołta-
rzewskim seminarium 

Pożegnanie misjonarzy u ks. prymasa kard. 
S. Wyszyńskiego

Z orędziem Ewangelii 
do Rwandyjczyków
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Wśród licznych form działalności 
ewangelizacyjnej pallotyńskich mi-
sjonarzy w  Rwandzie, wyjątkową rolę 
odgrywa apostolstwo słowa drukowa-
nego. Od początków obecności pal-
lotynów w  tym kraju, na placówkach, 
ukazują się pisma parafialne, które 
cieszą się dużą popularnością wśród 
wiernych.

12 lipca 1976 r. podczas spotkania po-
święconego środkom społecznego prze-
kazu, ks. abp Andre Perraudin zwrócił się 
do pallotynów z  prośbą o  powołanie do 
istnienia drukarni i  wydawnictwa Stowa-
rzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Reali-
zacja tego projektu była drogą długą i pełną 
bolesnych doświadczeń. Pierwsze starania 
w  tej sprawie podjęli przełożeni Delega-
tury, a  także sekretarze misyjni; ks. Stani-
sław Kuraciński i ks. Tadeusz Tomasiński. 
Największe nadzieje wiązano z osobą dy-
rektora drukarni „Pallottinum” w Poznaniu, 
księdzem Piotrem Granatowiczem, który 
przybył do Rwandy 10 listopada 1978 r., by 
omówić sprawę organizacji pallotyńskiego 
wydawnictwa i drukarni. Zaplanowane na 
18 listopada spotkanie z biskupami Rwan-
dy, podczas którego ks. Granatowicz miał 
referować projekt budowy drukarni, nie 
odbyło się. W przeddzień tego spotkania, 
ksiądz Piotr zginął w wypadku samocho-
dowym. Realizację projektu trzeba było 
odłożyć.

Nasi misjonarze nie zaniedbywali jed-
nak działalności wydawniczej. Pallotyńska 
drukarnia „Busagny” w Osny (Francja) wy-
drukowała w 40 tys. egzemplarzy Nowego 
Testamentu w  języku kinyarwanda. Naj-
większym przedsięwzięciem było wydanie 
we współpracy z  drukarnią „Pallottinum” 
w Poznaniu „Igitabo cy’umukristu” (Modli-
tewnik chrześcijanina) w nakładzie 140 tys. 
egzemplarzy. Pierwsze modlitewniki dotar-
ły do Rwandy w lutym 1981 r.

Wreszcie 3 września 1981 r. rozpo-
częto budowę pierwszego pawilonu – hali 
maszyn. Umowa między Episkopatem 
Rwandy a  Delegaturą SAK dotycząca 
drukarni „Pallotti-Presse” została zawarta 
9 kwietnia 1984 r. Podstawowym jej zada-
niem miało być drukowanie prasy katolic-
kiej, a  w  szczególności dwóch czasopism; 
„Kinyamateka” miesięcznik dla dorosłych 
i „hobe” dla dzieci.

Oficjalne otwarcie 
drukarni i wydawnictwa 
„Pallotti-Presse” nastą-
piło 9 września 1984 r. 
Obecny na uroczystości 
Juvenal Habyarimana, 
prezydent Rwandy, ży-
czył „Pallotti-Presse”, by 
drukowało także publi-
kacje poruszające pro-
blemy rozwoju i pokoju 
w świecie.

Stopniowo orga-
nizowano działalność 
apostolską i ekonomicz-
ną „Pallotti-Presse”. Drukarnia 
w  znacznej mierze wspierała fi- 
nansowo prasę katolicką oraz na-
sze wydawnictwo.

Rok 1985 to czas bardzo 
bolesnych doświadczeń i  strat.  
11 sierpnia umiera w  szpitalu 
w Butare, w wieku 25 lat, br. Sta-
nisław Bieś, który był odpowie-
dzialny za produkcję w drukarni. 
17 listopada ginie w wypadku sa-
mochodowym ks. Witold Sikora, 
dyrektor techniczny drukarni.

Swoich sił w służbie apostolstwa słowa 
próbowało wielu współbraci pallotynów, 
m.in. księża: S. Filipek, A. Pacuła, J. Chwiej, 
T. Małachwiejczyk, bracia: J. Grabowski, 
S. Bieś, J.M.V. Ngendaimana. Aktualnie 
dyrektorem „Pallotti-Presse” jest ks. Jean 
de Dieu Kasereka, a  odpowiedzialnym za 
wydawnictwo ks. Tadeusz Małachwiejczyk.

„Pallotti-Presse” wiernie realizuje ideał 
służby ewangelizacyjnej w  Kościele lokal-
nym, przez słowo drukowane. W  ostat-
nich latach jego staraniem ukazało się 
całościowe wydanie Lekcjonarza w  języ-
ku miejscowym. Od roku 1989 staraniem 
„Pallotti-Presse” ukazuje się tłumaczenie 
na język rwandyjski dokumentów Kościoła 
„Komeza abavandimwe bawe mu kwemera” 
(Umacniaj swoich braci w wierze). Pierw-
szy egzemplarz tej serii został wręczony 
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II podczas 
jego pielgrzymki do Rwandy we wrześniu 
1990 roku.

„Pallotti-Presse” nie tylko drukuje cza-
sopisma katolickie, ale od roku szkolnego 

1993/94, na prośbę Episkopatu Rwandy, 
redaguje, drukuje i  kolportuje, „HOBE” 
(Witaj!) – przeznaczony dla dzieci mie-
sięcznik, którego istnienie stało długo pod 
znakiem zapytania. Dzięki pomocy finan-
sowej naszej drukarni, jak również wielu 
dobroczyńców z  Polski, organizowanych 
przez Pallotyńską Fundację Misyjną Sa-
lvatti.pl abonament roczny miesięcznika 
pozostaje w cenie symbolicznej 300 FRW 
tj.0,5 $. W chwili obecnej jego nakład wy-
nosi 35 tys. egzemplarzy i nie dociera jesz-
cze do wszystkich szkół w Rwandzie. Kol-
portaż czasopisma w terenie jest dla mnie 
źródłem prawdziwej radości apostolskiej. 
Obecnie, w Roku Wiary, na stronie „Życie 
religijne” komentuję piękno i bogactwo ka-
tolickiego Credo.

Dziękuję wszystkim rodakom, którzy 
z miłością myślą o misjonarzach i  o  „Pal-
lotti-Presse” – naszym wspólnym dziele 
w służbie Nowej Ewangelizacji.

Ks. Tadeusz Małachwiejczyk SAC

w służbiE EWaNgElizaCji

Ks. Tadeusz Małachwiejczyk, 
dyrektor wydawnictwa 
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Po kilku latach pracy polskich mi-
sjonarzy w  Rwandzie podjęto próbę po-
dzielenia się charyzmatem pallotyńskim 
wśród tamtejszej ludności. Z roku na rok 
przybywało chętnych do służby Kościoło-
wi i Chrystusowi na wzór św. Wincentego 
Pallottiego. Radością napawa fakt, że dziś 
w  szeregach Regii Świętej Rodziny jest 
już 40 kapłanów  Afrykańczyków i jeden 
brat, a na etapie formacji kształci się po-
nad 40 kandydatów do kapłaństwa. 

Wieloletni misjonarz ks. Jerzy Ko-
żuch SAC, cześć swojego misyjnego po-
sługiwania związał z  formacją pallotyń-
skich kandydatów. Tak wspomina począt-
ki swej pracy. 

Do Rwandy przybyłem pod koniec 
sierpnia 1982 r. Pierwsze miesiące spędzi-
łem w Kigali, na nauce języka kinyarwan-
da. Po roku pracy duszpasterskiej w parafii 
Masaka w 1984 r. zostałem mianowany do 
Butare, gdzie budował się dom formacyjny 
nowicjatu. Budynek był w stanie surowym 
i moim zadaniem było zorganizowanie wy-
posażenia i otoczenia wokół, aby na począt-
ku roku 1985 można było przyjąć kandyda-
tów, którzy odbywali formację w Kigali, pod 
kierunkiem ks. Zenona Bazana. 

W okresie postulatu ważne jest uchwy-
cenie motywów, jakimi kieruje się młody 
człowiek wstępujący do zakonu. W pierw-
szym roku przyczyny wstąpienia bywają 
bardzo niejasne. Z  jednej strony ktoś ma 
pragnienie zostania kapłanem, a  z  drugiej 
zaś ciążą na nim pobudki czasami bardzo 
przyziemne, na pewno nie duchowej natu-
ry, np. chęć poprawy warunków życia. Naj-
bardziej żmudną pracą z postulantami jest 
wejście w ich historię, mentalność i pobudki 
skłaniające do wstąpienia na drogę powo-
łania. To mnie inspirowało do ciągłego po-
szukiwania metod pomocnych w odkrywa-
niu motywacji. 

W tym celu odbyłem trzyletnie inten-
sywne studia w Montrealu w dziedzinie for-
macji integralnej. Ten wyjazd był dla mnie 
bardzo ważny, aby po powrocie do Rwan-
dy, z  nowym doświadczeniem, realizować 
zadania w  domu formacyjnym „Nazareth” 
w  Butare. W  posługiwaniu opierałem się 
również na odkryciach i  pracach Papie-
skiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, gdyż 
tam ogromny nacisk kładzie się właśnie na 
kwestię motywacji. 

Po trzech latach pobytu w  Kanadzie 
wróciłem zatem do Butare, gdzie powierzo-
no mi razem z ks. Stanisławem Stawickim 
odpowiedzialność za dom i  jednocześnie 
utworzenie struktur pierwszego etapu for-
macji. Zależało nam, aby przystosowanie 
warunków w jakich żyli kandydaci w domu 
rodzinnym do warunków, jakie panowały 
w postulacie przebiegało w sposób łagodny. 
Trzeba było wyznaczyć okres przejściowy, 
powoli wprowadzając młodych w formację 
ludzką, intelektualną i  duchową. Pierwsze 
grupy z Rwandy, Konga i Kamerunu liczyły 
po 8-10 kandydatów. Byli to ludzie z róż-
nych środowisk, przeważnie bardzo prości, 
na różnym poziomie wiary i wykształcenia. 
Widząc ich braki, tym usilniej staraliśmy 

się stopniowo przyzwyczajać chłopców do 
nowych warunków, sprawić aby poczuli się 
odpowiedzialni za nasz dom, jego utrzyma-
nie i uczestniczyli w tworzeniu codzienne-
go życia. Poza wykładami mieli obowiązek 
pracować jeden dzień w  tygodniu. Byli 
zatrudnieni w  małych zakładach, jak np. 
w stolarni, warsztatach samochodowych itp.

W oparciu o wiedzę i umiejętności zdo- 
byte w  Montrealu, towarzyszyłem mło-
dym w odkrywaniu własnych korzeni, po-
szukiwaniu siebie i  motywacji pragnienia 
bycia pallotynem, kapłanem, zakonnikiem. 
Szukając porozumienia z nimi, brałem pod 
uwagę elementy kulturowe, wpływy rodzi-
ny, tradycji i związków etnicznych.

W  1999 r., nad jeziorem Kivu w  Ke-
shero w  Demokratycznej Republice Kon-
ga, rozpoczęła się budowa Pallotyńskiego 
Centrum Formacji „Genezateth”. Zostałem 
tam oddelegowany, jako odpowiedzialny 
za wspólnotę i  centrum. W  pierwszych 
latach zajmowałem sie również formacją 
postulantów i  częściowo kleryków. Aktu-
alnie moim podstawowym zadaniem jest 
prowadzenie sesji, rekolekcji, dni skupienia 
w Keshero i w  innych ośrodkach formacji 
ludzkiej i duchowej.

Polecam Afrykańczyków modlitwom 
czytelników, aby wytrwali w  powołaniu 
i mogli podjąć dzieło ewangelizacji w swo-
ich krajach. 

Oprac. Barbara Sawicka

Pallotyński Dom Formacyjny „Nazareth” w Butare

Alumni pallotyńscy na różnych etapach formacji, Butare 2011

Jak pomóc afrykańczy-
kom w rozpoznaniu 

powołania?

Ks. Jerzy Kożuch SAC 
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stolstwa. Jego pierwszym „dowodzącym” był  
ks. Aleksander Pietrzyk. Gdy tenże wy-
jechał na studia do Europy, jego miejsce, 
i  to na dobrych 10 lat (1981-1993) zajął  
ks. Zbigniew Pawłowski. 

Pallotyńskie zaangażowanie w  forma-
cję świeckich w  Kościele lokalnym było 
szczególnie widoczne podczas obchodów 
Międzynarodowego Roku Dziecka (1979), 
Roku Odkupienia (1983), w Roku Maryj-
nym (1987), czy też podczas przygotowa-
nia do papieskiej pielgrzymki w Rwandzie 
(1990). Przy tych okazjach Sekretariat  
ds. Apostolstwa organizował w naszych do-
mach animacji w Gikongoro, Kansi i Ma- 
saka okolicznościowe sesje formacyjne. 
Członkowie Sekretariatu mieli też okazję 
uczestniczyć w panafrykańskiej sesji na te-
mat wspólnot lokalnych, która miała miejsce 
w Kinshasa (1981 r.) co zdecydowanie zdy-
namizowało i  „zafrykanizowało” ich pallo-
tyńskie zaangażowanie w formację laikatu. 

Dziś nie ma już pallotynów ani w Ma-
saka, ani w Kansi, ani w Gikongoro. Domy 
animacji zostały przekształcone przez lo-
kalny kler na ośrodki innego typu. W Gi-
kongoro np. jest to siedziba biskupstwa. 
Czy to znaczy, że pallotyni nie zaszczepili 
w  Kościele lokalnym formacji świeckich? 
Czy to znaczy również, że pallotyni porzu-
cili ten rodzaj ewangelizacji? Żadną miarą! 
W  ośrodkach takich jak Kibeho (Sanktu-
arium Matki Słowa), Kabuga (Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego), Ruhango (Centrum 
Jezusa Miłosiernego), Goma/Keshero 
(Pallotyńskie Centrum Formacyjne) czy 
w  parafii Rutshuru – nadal prowadzona 
jest formacja laikatu. Z pewnością bardziej 
ukierunkowana, bo dotycząca konkretnych 
aspektów związanych z  apostolską misją 
owych ośrodków. Oprócz tego pallotynki 
i  pallotyni zapoczątkowali kilka lat temu 
formację świeckich współpracowników do 
Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. 
Siostry pallotynki jako pierwsze zaryzyko-
wały tego typu formację, zarówno w Kiga-
li, jak i  w  Masaka, zapraszając pallotynów 
do współpracy. Jest już kilkunastu świec-
kich duchowych synów i  córek Pallottiego 
w Rwandzie, którzy złożyli akt apostolskie-
go zaangażowania. Ciągle powstają nowe 
grupy, gdzie – jeszcze nieco bojaźliwie, ale 
iście po pallotyńsku – prowadzona jest for-
macja świeckich. Jest więc „przyszłość przed 
przeszłością”.

Ks. Stanisław Stawicki SAC
Goma-Kongo

W kierunku formacji świeckich
Kiedy w  sierpniu 1984 r. pojawiłem 

się po raz pierwszy w Rwandzie, wpadł mi 
do ręki maleńki zeszyt wypełniony druko-
wanymi literami. Zaprezentowano w  nim 
zgromadzenia zakonne działające w  kra-
ju mej misyjnej posługi. Dziś można się 
doliczyć z  górą 20 zgromadzeń żeńskich  
i 10 męskich. Wówczas było ich mniej. Każ-
de z  nich miało za zadanie odpowiedzieć 
krótko na kilka pytań, np.: imię i nazwisko 
założyciela, data i miejsce powstania zgro-
madzenia, jego dewiza. Było też pytanie 
o  charyzmat. Pamiętam jak dziś, co na-
pisano przy Stowarzyszeniu Apostolstwa 
Katolickiego. Charyzmat: „Apostolstwo 
świeckich”. Tak reklamowani byli pallotyni 
w Rwandzie, zanim się tam jeszcze pojawili 
– jako „specjaliści od apostolstwa świeckich”. 

Nie mam zamiaru polemizować z ów- 
czesną percepcją naszego charyzmatu, nie 
ma jednak skutku bez przyczyny. Już na jed-
nym z pierwszych zebrań Delegatury Świę-
tej Rodziny zdecydowano, iż przy każdej 
naszej placówce powstanie „Dom anima-
cji apostolskiej”, którego zadaniem będzie 
formacja wiernych świeckich. Przypomina 
o tym ks. Jan Pałyga w książce „Rwanda czas 
apokalipsy, czas nadziei”. W rozdziale zaty-
tułowanym „W kierunku laikatu” czytamy: 
„Zgodnie z  charyzmatem naszego Stowa-
rzyszenia i przyjętymi uchwałami pierwsze-
go zebrania Delegatury, poza ewangelizacją, 
jednym z  zasadniczych zadań duszpaster-
skich Pallotynów w Rwandzie i Zairze (dziś 
Kongo) stała się formacja laikatu”. Aspekt 
ten podkreślił wyraźnie ks. prowincjał Józef 
Dąbrowski podczas swojego przemówienia 
na zakończenie kanonicznej wizytacji De-
legatury, w  której przebywał w  dniach od 
26 listopada do 17 grudnia 1976 r. W pra-
cy duszpasterskiej – mówił – od razu na-
leży zwrócić uwagę na formację apostolską 
świeckich. Dokonuje się ona poprzez reko-

lekcje, dni skupienia, sesje apostolskie (...). 
Jest to główne zadanie „domów animacji”, 
które powinny być przy każdej naszej pla-
cówce.

Takowe domy faktycznie zaistniały 
wszędzie tam, gdzie pojawili się pallotyni. 
Pierwszy powstał w Masaka, już w 1976 r. 
Następne rosły jak grzyby po deszczu: Kan-
si, Gikongoro, Ruhango, Kinoni i Rutshuru 
(Kongo). Najbardziej dynamicznie działa-
ły ośrodki w  Masaka, Kansi i  Gikongoro. 
Były to parafie, które od samego początku 
rywalizowały w  pracy apostolskiej. For-
macja  prowadzona była w  duchu dekretu 
Soboru Watykańskiego II,  „O  Apostol-
stwie Świeckich” oraz Adhortacji papie-
skiej „Evangelii Nuntiandi”. Całokształtem 
animacji świeckich zajmował się powołany 
już 30 grudnia 1977 r. Sekretariat ds. Apo-
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Do szerzenia kultu Maryi w Rwandzie 
niewątpliwie przyczyniła się sama kultura 
tego kraju, gdzie kobieta jest bardzo powa-
żana i cieszy się dużym szacunkiem w spo-
łeczeństwie. 

Pierwsi misjonarze Rwandy, Ojcowie 
Biali, byli ludźmi o  dużej pobożności ma-
ryjnej. Patronką ich zgromadzenia jest Naj-
świętsza Maryja Panna, Królowa Afryki. 
Stad też, oprócz białego habitu, ich znakiem 
rozpoznawczym był zawieszony na piersiach 
duży różaniec. 

Już w początkach misji kandydatom do 
chrztu św. rozdawano medaliki Matki Bożej, 
noszone dumnie przez katechumenów, jako 
znak przyjęcia wiary. Zgodnie z  tutejszym 
zwyczajem, każde nowo narodzone dziecko 
otrzymuje od ojca nazwisko, które łączone 
jest często z imieniem Maria, np.: Uwama-
riya, Abamariya. Pobudowano wiele kościo-
łów i  kaplic pod wezwaniem Matki Bożej, 
a imię Maria było i jest najczęściej udzielane 
nowo ochrzczonym. 

Stopniowo w każdej diecezji zaczęły po-
wstawać sanktuaria maryjne. Przy drogach, 
szkołach, kościołach filialnych i parafialnych 
stoją liczne kapliczki. Wszelkie dewocjonalia 
związane z Matką Bożą mają ogromne po-
wodzenie wśród Rwandyjczyków. Różaniec 
i koronka do Matki Bożej Bolesnej są odma-
wiane codziennie, najczęściej przed ołtarzem 
z  obrazem Matki Bożej w  najważniejszej 
i najgodniejszej części domu.

Niewątpliwie kult maryjny rozwinął się 
też dzięki Legio Mariae. Zrzeszenie to od 
lat 50. ubiegłego wieku jest jednym z  naj-
liczniejszych i  najbardziej dynamicznych 

apostolsko ruchów w  tutejszym młodym 
Kościele.

Kult maryjny jest bardzo żywy we 
wspólnotach parafialnych, zakonnych. Jest 
również propagowany i ożywiany przez tu-
tejsze Radio Maria Rwanda. 

Niewątpliwie misjonarze z Polski przy-
czynili się do ukochania Matki Bożej i  do 
rozwoju kultu maryjnego w  Rwandzie. 
Dzięki naszej inicjatywie, powstało sanktu-
arium Matki Bożej Fatimskiej w Ruhengeri. 

Obecnie, w  czasie dominacji poglą-
dów liberalnych, które docierają również do 
Rwandy, miejscowa ludność broni się przed 
zalewem niemoralności przez żywy i boga-
ty kult Matki Bożej. Objawia się to przez 
liczne pielgrzymki do sanktuariów maryj-
nych, zwłaszcza do Kibeho, gdzie w  latach 
80. Matka Boża objawiła się trzem dziew-
czętom, jako Matka Słowa. Były to pierwsze 
objawienia na ziemi afrykańskiej, uznane 
przez Kościół 29 czerwca 2001 r.

Dziesięć lat temu pallotynom w Rwandzie 
powierzono utworzenie sanktuarium w  tym 
wyjątkowym miejscu. Ten region Rwandy 
jest bardzo ubogi, został też dotknięty dzia-
łaniami wojennymi. Gdy podejmowaliśmy 
tam pracę, nie było żadnego zaplecza, żadne-
go budynku, oprócz parafii. Brakowało wody 
i światła. Rozpoczęliśmy od działalności cha-
rytatywnej, pomagając sierotom i  wdowom. 
Pobudowaliśmy szkołę dla dzieci i młodzieży, 
doprowadziliśmy wodę i  dopiero zajęliśmy 
się organizowaniem prac przy sanktuarium. 
Znajduje się tam kaplica objawień Matki 
Bożej, wzgórze kalwarii z kapliczkami Drogi 

Krzyżowej, źródło wody. Rozbudowano część 
socjalną dla pielgrzymów, powstały sanitariaty 
i kuchnia polowa. We współpracy ze Wspól-
notą Matki Pokoju z  Polski stworzyliśmy 
projekt Kaplicy Adoracji Pana Jezusa. Obec-
nie najważniejszą potrzebą jest pobudowanie 
domów noclegowych. Pracujemy też nad tym, 
aby pielgrzymom mogli służyć kapłani obco-
języczni. Dalekosiężnym planem jest utwo-
rzenie przy sanktuarium centrum na rzecz 
pojednania i  ośrodka formacyjnego, gdzie 
odbywałyby się konferencje, a uczestnicy mo-
gliby się spotkać i wspólnie spożyć posiłek, co 
w kulturze afrykańskiej ma wielkie znaczenie. 

Podsumowując, od początku mogliśmy 
przyczynić się do rozwoju Kościoła dzię-
ki duchowej i materialnej pomocy z Polski. 
Konkretni misjonarze i  dzieła, jakie podej-
mowaliśmy, wspierane były modlitwą w oj-
czyźnie. W latach socjalizmu w Polsce, kiedy 
nie wolno było przesyłać waluty, Sekretariat 
Misyjny organizował wysyłkę przedmiotów 
codziennego użytku, dewocjonaliów, wypo-
sażenia kościołów, książek itp. Dzięki temu 
mieliśmy fundusze na realizację nowych 
projektów. Wypracowaliśmy struktury dusz-
pasterskie, formacyjne i organizacyjne. 

W roku dziękczynienia za 40. lat posługi 
Pallotynów w Rwandzie należy podkreślić, że 
jest to również owoc pracy wielu ludzi dobrej 
woli i szczodrego serca – ofiarodawców z Pol-
ski, którzy za pośrednictwem Sekretariatu 
Misyjnego uczestniczyli i  nadal uczestniczą 
w  rozwoju pallotyńskich misji w  Afryce. 

Ks. Zbigniew Pawłowski SAC 
Kustosz Sanktuarium w Kibeho

w służbie Maryi
Pallotyńskie misje w Rwandzie, oprócz posługi w parafiach, koncentrują się na szerzeniu apostolstwa 
o charakterze maryjnym. Od dziesięciu lat sanktuarium Matki Bożej Słowa w Kibeho, 
wybudowane w miejscu pierwszych uznanych przez Kościół objawień maryjnych 
na ziemi afrykańskiej, pozostaje pod opieką pallotynów. 
Kościół w Rwandzie pragnie, aby powstało tu miejsce modlitwy 
i pojednania dla całego kontynentu. 
O głęboko zakorzenionym w kulturze afrykańskiej 
kulcie Matki Bożej opowiada kustosz sanktuarium, 
misjonarz, ks. Zbigniew Pawłowski SAC.



Pallotyńskie szlaki w Rwandzie 

Dla katolickiego kapłana Eucharystia 
jest źródłem duchowej siły i  radości. To wy-
daje się nawet oczywiste, ale Ksiądz przeżył 
coś więcej. Jak doszło do osobistego spotkania 
z  Bogiem obecnym w  Najświętszym Sakra-
mencie?

Głębsze odkrycie obecności Jezusa 
Chrystusa w Eucharystii dokonało się pod-
czas mojego uzdrowienia z bardzo bolesnego 
schorzenia. Chorowałem długo na przepu-
klinę dyskową. Moje uzdrowienie dokonało 
się w  trakcie adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. Miało to miejsce w czerwcu 1991 r., 
w  Kigali, podczas rekolekcji kapłańskich, 
które prowadził ojciec Emiliano Tardif. 

Jak to wydarzenie wpłynęło na dalsze ży-
cie Księdza?

Od samego przyjazdu do Rwandy byłem 
pewien, że Pan ma względem mnie pewne 
plany. Nie wiedziałem tylko jeszcze jakie. Re-
kolekcje o. Emiliana prowadziły do tego, by 
odczytać swoje powołanie. Wtedy nie myśla-
łem o prowadzeniu modlitw o uzdrowienia, 
ale jako nowy proboszcz parafii w  Ruhan-
go, wprowadziłem adorację Najświętszego 
Sakramentu. Na początku w  każdy pierw-
szy piątek miesiąca, później każdego dnia 
o  15.00, a  gdy wybudowaliśmy Centrum 
Jezusa Miłosiernego, rozpoczęła się wieczna 
adoracja Najświętszego Sakramentu i  trwa 
nieprzerwanie do dziś. Chrześcijanie, którzy 
widzieli, że z  rekolekcji powróciłem zdrowy, 
nalegali, żebym zaczął odprawiać Msze św. 
o uzdrowienia. Nie kwapiłem się do tego, po-
nieważ nie chciałem być posądzony o pomie-
szanie zmysłów. Później jednak zgodziłem się 
pod wpływem ich nacisków. I chyba dobrze 
się stało...

Zaczęły się uzdrowienia? 
Na pierwszej Mszy św. przy zapełnio-

nym kościele uzdrowiona została sześcio-
letnia dziewczynka, która nie miała władzy 
ani w nogach, ani w rękach oraz niewidoma 
dziewczyna. Innym razem Pan Jezus uzdro-
wił chłopca, który nie widział od urodzenia. 
Babcia go przyprowadziła na Mszę św. To 
pięcioletnie dziecko nagle zaczęło widzieć 
i powiedziało do opiekunki: „Babciu, jaka ty 
jesteś piękna”. Teraz chłopiec wyrósł, mierzy 
już chyba ze dwa metry...

Tych uzdrowień było coraz więcej. Lu-
dzie zaczęli przychodzić do mnie z obrazka-
mi, różańcami, które zaczęli o mnie pocierać.

Jak Ksiądz to odbierał?
Czułem się bardzo upokorzony. Miałem 

przecież świadomość, że to nie ja, tylko Pan 
Jezus. Wiele myślałem, co z tą sytuacją zrobić. 
Duch Święty dał mi odpowiedź, aby zawiesić 
w kościele obraz Jezusa Miłosiernego i mó-
wić ludziom, że Jezus Miłosierny uzdrawia.

Pan Jezus uzdrawia nie dla samego uz- 
drowienia, to jest dar dla duszy. Każde tego 
typu zdarzenie jest wyzwaniem, powoła-
niem człowieka do ewangelizacji. Łask, które 
otrzymujemy, nie możemy zatrzymać dla sie-
bie, ale powinniśmy przeznaczyć je na służ-
bę Kościołowi. Na przykład ta dziewczyna, 
która była niewidoma, jest teraz członkinią 
wspólnoty Emmanuel, należy też do grupy 
prowadzącej kierownictwo duchowe i modli-
twę wstawienniczą. Nasze uzdrowienia po-
winniśmy odczytywać jako wezwanie Boże.

Porozmawiajmy o  skutkach tragicznej 
wojny międzyplemiennej w  Księdza parafii. 
Czy wojna może być okazją do dawania świa-
dectwa swojej wierze?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, mu-
szę powrócić do roku 1992, kiedy założyłem 
w  parafii szkołę ewangelizacyjną, grupę bi-
blijną i grupę wstawienniczą im. Jezusa Mi-
łosiernego, która modliła się o uzdrowienia. 
Wtedy nie wiedziałem jeszcze, w jakim celu 

Jezus Miłosierny 
leczy i uzdrawia

Kiedy czterdzieści lat temu do Rwandy wyjechali pierwsi pallotyni, nikt chyba 
nie przypuszczał, że za kilkanaście lat, będą świadkami ludobójstwa, jednego z naj-
bardziej wstrząsających wydarzeń w historii XX w. Wojna międzyplemienna okale-
czyła duchowo ludzi, którzy po przeżyciu masowych mordów odczuwali nienawiść, 
poczucie krzywdy. W  obliczu tych problemów misjonarze aktywnie włączyli się 
w pomoc z ideą miłosierdzia i wezwaniem do przebaczenia. W Ruhango powstało 
sanktuarium Miłosierdzia Bożego i  prężny ośrodek duszpasterski na rzecz pojed-
nania ludzi zwaśnionych w czasie wojny domowej. Natomiast w Kabuga przeprowa-
dzane są sesje formacyjne i duszpasterskie przygotowujące osoby odpowiedzialne 
za grupy Miłosierdzia Bożego w kraju i za granicą. 

Ks. Stanisław Urbaniak SAC, kustosz sanktuarium w Ruhango, dzieli się swo-
im doświadczeniem miłosierdzia Bożego oraz tłumaczy, jak przebaczenie, które dla 
wielu wydawałoby się niemożliwe, dziś staje się w Rwandzie rzeczywistością. 
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powołałem te grupy. Okazało się, że wszyst-
ko było w planach Bożych, by przygotować 
nas na rok 1994, gdy w Rwandzie wybuchło 
ludobójstwo na tle plemiennym. W zajęciach 
uczestniczyła młodzież tylko z  naszej pla-
cówki. W centralach młodzi prowadzili coś 
w  rodzaju misji parafialnych. Wkrótce ich 
działalność wydała owoce.

Podczas wojny?
Tak. Podczas wojny ludzie z dwóch róż-

nych plemion pomagali sobie wzajemnie; do 
tego stopnia, że nawet Hutu ukrywało u sie-
bie Tutsi. Dlatego na terenie parafii nie było 
ludobójstwa. Atakowano nas, ale te próby 
spełzły na niczym. Pierwszy szturm przy-
puszczono w ostatnich dniach kwietnia; wy-
wieziono wtedy ok. 200 osób ukrywających 
się w  kościele, aby je zabić, lecz większość 
uciekła i  wróciła do parafii. Gdy ostrzega-
łem, że oprawcy zabijają ludzi w kościołach, 
więc mogą wrócić, wierni mówili: „Chcemy 
umrzeć przed Jezusem w kościele”. I – proszę 
sobie wyobrazić – chrześcijańska młodzież 
Hutu przyszła, by zaopiekować się tymi Tut-
si, którzy się tu ukrywali. Oczywiście narażali 
się, bo nie wolno było im tego robić.

Drugi raz zaatakowano nas w  święto 
Matki Bożej Fatimskiej, 13 maja 1994 r., ok. 
godz. 15.00. Ukryłem wówczas w  kościele 
500 osób. Długo dyskutowałem z napastni-
kami, aby nie weszli do środka. Wtedy jeden 
z nich wymierzył we mnie z kałasznikowa 
i już miał strzelać, ale Matka Boża Fatimska 
dodała mi sił, bo odtrąciłem karabin, wbie-
głem do kościoła, padłem krzyżem i zaczą-
łem się modlić. Ludzie odmawiali w  tym 
czasie koronkę do Miłosierdzia Bożego. I tak 
Pan Jezus zadziałał, by ich uratować. Widzę 
tu powiązanie Miłosierdzia Bożego z Matką 
Bożą z Fatimy, która upomina ludzkość i ra-
dzi jak iść, by uniknąć potępienia.

Jaki wpływ miały te ekstremalne przeży-
cia na dalsze życie Księdza?

Te wydarzenia sprawiły, że po wojnie 
zrozumiałem, że Pan Bóg obrał sobie to 
miejsce na swoje sanktuarium. Wcześniej 
Duch Święty dał mi siłę przyjęcia wyzwania 
wyjazdu na misje do Rwandy i wskazał mi 
cel – Miłosierdzie Boże. Jezusa Miłosierne-
go spotkałem na sposób Pawłowy właśnie 
w Rwandzie, a już w ogóle moje uzdrowienie, 
przeżycie tej wojny było dla mnie wielkim ob-
jawieniem się miłosiernego Boga. Postanowi-
łem wybudować w Ruhango Centrum Jezusa 
Miłosiernego, coś w rodzaju kaplicy wiecznej 
adoracji. Dokonuje się tam wiele uzdrowień, 
zarówno fizycznych, jak i  psychicznych. Co 
miesiąc odbywają się tam rekolekcje i  dni 
skupienia. Dużym zainteresowaniem cieszą 
się rekolekcje dla młodzieży, która w Rwan-
dzie jest duchowo bardzo poraniona i nie zna 
prawdy o tamtych wydarzeniach. W szkołach 

i na uczelniach przeinacza się fakty, wszystko 
po to, aby zniszczyć wiarę młodych ludzi.

Pełni Ksiądz posługę egzorcysty. Czy 
w dzisiejszych czasach, w dobie komputerów, 
zadziwiającej techniki i wiedzy na temat psy-
chologii potrzebny jest egzorcysta? Co odczu-
wa się po walce z demonem?

Zwłaszcza w dobie komputeryzacji po-
trzebni są egzorcyści, potrzebne są modlitwy 
o uwolnienie świata od ataków szatańskich.

Po takim zmaganiu z  demonem czuję 
zmęczenie. Wtedy idę przed Najświętszy Sa-
krament lub pracuję w ogrodzie. Ale ta walka 
jest czymś wspaniałym. Żadnego ducha nie 
należy się bać. To on boi się nas, ponieważ 
człowiek jest stworzony na obraz i podobień-
stwo Boże, czego demon nie ma. Trzeba tyl-
ko się modlić! 

 
Przejdźmy do spraw ogólnych. W Rwan-

dzie jest już dużo rodzimych powołań, czy 
wciąż potrzebni są tam misjonarze?

Rwanda ciągle potrzebuje misjonarzy, 
ponieważ tam ciągle dokonuje się pierwsza 
ewangelizacja. Ponadto, współbracia Rwan-
dyjczycy czy księża diecezjalni oczekują od 
nas pewnych wskazówek administracyjno – 
ekonomicznych, dotyczących np. prowadze-
nia parafii, czy łączenia spraw finansowych 
z organizacją życia duchowego. 

Jak postrzegani są Polacy w Afryce?
Polacy mogą zrobić wiele dla misji. Pol- 

ska cieszy się dobrą sławą dzięki osobie 
bł. Jana Pawła II; nie ma chrześcijanina 
w  Rwandzie, który by nie znał św. Siostry 
Faustyny. Dobre świadectwo dają też pol-
skie zgromadzenia zakonne. Rwandyjczycy 
widzą Polaków, jak się oddają posłudze dla 
Kościoła w Rwandzie i są nam wdzięczni.

Skończy się urlop i trzeba będzie wrócić do 
Afryki. Czy z radością powita Ksiądz swoich 
parafian? 

Cieszę się, bo tam jest „mój Pan Jezus” 
(śmiech) i  ludzie, z którymi się zżyłem. Przy 
sanktuarium pracuje wiele osób, ale nie na-
zywamy ich pracownikami, tylko apostołami. 
Od samego początku pragnąłem, by wszyscy, 
którzy tam pracują stanowili jedną rodzinę. 
Czuję się tam jak „u Pana Boga za piecem”.

W jaki sposób czytelnicy mogą pomóc Księ-
dzu w jego pracy misyjnej?

Módlcie się za nas, za księży, siostry za-
konne, zakonników, bo szatan chce zniszczyć 
Kościół – obecnie uderzając w  duchowień-
stwo. Chce zniszczyć życie kapłańskie i  za-
konne, dlatego bardzo proszę o  modlitwę 
w intencji duchowieństwa rwandyjskiego.

Oprócz modlitwy potrzebna nam jest 
też pomoc materialna. Obecny biskup chce 
oficjalnie ogłosić sanktuarium Jezusa Mi-
łosiernego w Ruhango. W 2011 r. podczas 
święta Miłosierdzia Bożego przekazał nam 
pastorał i  kielich poświęcony i  ofiarowany 
przez Jana Pawła II z przeznaczeniem kon-
kretnie do sanktuarium w  diecezji Kabgay. 
Dlatego naszym pragnieniem jest odpo-
wiednie zagospodarowanie terenu na skalę 
sanktuarium.

Co jest do zrobienia?
Chcielibyśmy przede wszystkim ogrodzić 

teren. Moim marzeniem jest wybudowanie 
kaplicy w postaci podium na wolnym powie-
trzu, na którym można by odprawiać Msze 
św. Obecnie posiadamy małą kaplicę, która 
może pomieścić tylko do 100 osób, a na Msze 
św. o uzdrowienia i w święta przychodzą rze-
sze ludzi, jednorazowo nawet do 30 tys. osób. 
Rok temu w święto Miłosierdzia Bożego od-
wiedziła sanktuarium rekordowa liczba wier-
nych, ok. 60 tys. Brakuje nam też monstran-
cji, do której można by włożyć dużą hostię.

I jeszcze jakieś plany?
Moim marzeniem jest wybudowanie 

kalwarii wokół świątyni. Przed pierwszą nie-
dzielą miesiąca ludzie przybywają do Cen-
trum Jezusa Miłosiernego już tydzień wcze-
śniej i stacje drogi krzyżowej pomogłyby im 
w rozważaniach, bo Rwandyjczycy ukochali 
drogę krzyżową! Mamy już wstępną wizję 
ustawienia kapliczek.

Na zakończenie jeszcze raz bardzo pro-
szę czytelników o modlitwę. Duchowa walka 
trwa i potrzebne jest jak największe wspar-
cie. Możliwe jest zaleczenie ran, fizycznych 
i duchowych, ale tylko z Bożą pomocą. Jezus 
Miłosierny naprawdę uzdrawia, trzeba Mu 
zaufać!

Rozmawiała Barbara Sawicka

Pallotyńskie szlaki w Rwandzie 
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Pallotyński Rok Jubileuszowy

Prymas Polski 
abp Józef Kowal-
czyk  przewodni-
czył w  niedzielę   
20 stycznia 2013 r. 
w  katedrze gnieź-
nieńskiej Mszy św. 
sprawowanej na 
zakończenie Roku 

Jubileuszowego ogłoszonego z  okazji  
50. rocznicy kanonizacji Wincentego Pal-
lottiego. Rocznicowe obchody trwały od 
stycznia 2012 roku i miały charakter jubile-
uszowego pielgrzymowania. gniezno było 
ostatnią stacją na szlaku tej pielgrzymki.

Mszę św. wspólnie z abp. Józefem Ko-
walczykiem sprawowali: abp henryk hoser 
SAC, ordynariusz diecezji warszawsko-
-praskiej, abp senior henryk Muszyński, 
biskup pomocniczy gnieźnieński Krzysztof 
Wętkowski oraz bp senior Bogdan Wojtuś. 
W gronie koncelebransów, obecni byli tak-
że przełożeni obu pallotyńskich Prowin-
cji w Polsce – ks. Adrian galbas SAC oraz 
ks. Józef Lasak SAC. W obchodach udział 
wziął również ks. Arkadiusz Sosna, pro-
wincjał ojców szensztackich, wywodzących 
się z  charyzmatu św. Wincentego Pallot-
tiego.  W  gronie uczestników liturgii licz-
nie reprezentowane były siostry pallotynki 
z przełożoną s. Bernadettą Turecką na czele.

Homilia prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka  
wygłoszona podczas Mszy św. na zakończenie 

pallotyńskiego roku jubileuszowego.

Drogie Siostry i Drodzy Bracia, 
umiłowana w Chrystusie Panu 

Rodzino Pallotyńska!
Spotykamy się w  piastowskim grodzie 

Gnieźnie, pierwszej stolicy Polski i pierwszej 
metropolii organizacyjnych struktur Ko-
ścioła, który jest w Polsce. Tu, przed ponad 
tysiącem lat, rodziły się struktury naszego 
państwa i naszego Kościoła, formalnie uzna-
ne przez ówczesne autorytety europejskie 
zarówno świeckie, jak i  kościelne.  Spotyka-
my się, by nasz wzrok i nasze myśli zatrzymać 
na postaci tego pokornego rzymskiego kapłana 
Wincentego Pallottiego, zaliczonego w  poczet 
wszystkich świętych pod miłosiernym i  łaska-
wym wejrzeniem Matki Jezusowej i naszej. On 
nam pozostawił znakomity przykład. Naszym 
zaś obowiązkiem jest dzisiaj i  zawsze wraz 
z  nim kierować serca nasze do Boga  (bł. Jan 
XXIII, Rzym, 20.01.1963 r.). Dlatego po-
witałem Was słowami ewangelisty Łukasza, 
który przywołując słowa Mistrza, zachęca 

nas do ufnej i wiernej modlitwy właśnie o ta-
kich ludzi jak św. Wincenty.

Gniezno, bazylika prymasowska, sank-
tuarium św. Wojciecha, staje się dzisiaj dla 
Was kolejną, ostatnią już stacją jubileuszo-
wych obchodów 50. rocznicy kanonizacji 
św. Wincentego Pallottiego. Wyrażam moją 
wdzięczność i radość, że postanowiliście spo-
tkać się w  miejscu, które stoi u  początków 
wiary w naszej Ojczyźnie. Bardzo bym chciał 
przytoczyć słowa św. Wincentego, które są 
mottem tej jubileuszowej stacji, ale niech 
staną się one również słowami mojego po-
witania: widzę Was w Bogu, przestaję z wami 
w  Bogu, ściskam Was i  pozdrawiam w  Bogu, 
kocham Was w  Bogu i  w  Bogu odnajduję się 
zawsze z  Wami zjednoczony we wszystkich 
pracach Waszych; byśmy się zjednoczyli w Bogu 
w Królestwie Niebieskim dla wyśpiewywania 
na wieki Boskich zmiłowań  (OCL III, List 
694245).

Umiłowani w Chrystusie!
W  dniu kanonizacji św. Wincentego 

błogosławiony papież Jan XXIII  wypowie-
dział słowa: jeden z napisów ułożonych ku czci 
św. Wincentego głosi, że jego przykład przyjęli 
współcześni jako świętą spuściznę: Cnoty, któ-
rymi żyłeś to miłość, nadzieja i Boska prawda, 
której siostrą sprawiedliwość, niewzruszona 
wiara, głęboko zapadną one w nasze umysły, by 
je święcie kształtować. Ta zachęta do świętości 
powtarza się i nabiera osobliwego zabarwienia 
− jak to często powtarzamy − w tym roku so-
borowym, którego zadaniem jest podkreślić obok 
innych także cechę świętości i  apostolatu Ko-
ścioła. (bł. Jan XXIII, Rzym, 20.01.1963 r.).  
Błogosławiony papież wiedział, że życie św. 
Wincentego to nieustanna zachęta – na wte-
dy i na dzisiaj – do podążania drogą świętości. 
Stąd również temat dzisiejszego spotkania 
i  tej jubileuszowej stacji w Gnieźnie: Świę-

tość przyszłością apostolstwa. To już wystarcza-
jący dowód na to, że życie takich ludzi jak 
św. Wincenty nigdy się nie dewaluuje, nigdy 
nie traci na ważności i  nigdy nie przestaje 
być aktualne. Pięknie tą rzeczywistość oddają 
kolejne jubileusze i  wspomnienia, pokazują 
bowiem, jak z jednej strony szybko przemija 
postać tego świata, a z drugiej wskazują na 
nieprzemijalność tego, co w życiu człowieka 
jest cenne i wartościowe.

Dzisiaj mija już 50 lat od wydarzeń ka-
nonizacyjnych w  Rzymie. Wówczas ludzi 
zgromadziła bazylika św. Piotra, dziś groma-
dzi nas bazylika prymasowska w  Gnieźnie 
i św. Wojciech. Dziś, tak jak i wówczas, jest 
niedziela – dzień triumfu życia nad śmiercią.

Umiłowana w Panu 
Rodzino Pallotyńska!

Z całą pewnością wielokrotnie zadawali-
ście sobie pytanie: kim był ten człowiek, któ-
rego 50 lat temu błogosławiony papież Jan 
XXIII ogłosił świętym? Wincenty Pallotti 
− rzymski ksiądz. Z Rzymem związane było 
całe jego życie. Tam się urodził, tam, nad 
Tybrem, pełnił swoją posługę duszpasterską 
i tam zmarł. W rzymskim kościele Santissimo 
Salvatore in Onda (Najświętszego Zbawicie-
la na fali) znajduje się jego grób, do którego 
nieustannie przybywają pielgrzymi. Jeszcze 
za życia mówiono o nim − święty. Nazywa-
ny był apostołem Rzymu, bo każdego dnia 
przemierzał uliczki i place Wiecznego Mia-
sta, by głosić Boga − Miłość Nieskończoną; by 
zanosić orędzie o  zbawieniu wszędzie tam, 
gdzie był człowiek spragniony Boga, głodny 
Dobrej Nowiny czy potrzebujący kapłańskiej 
posługi. Jednocześnie był mistykiem zato-
pionym w kontemplacji Boga, żyjącym mo-
dlitwą i ofiarą. Pragnąc całkowicie upodob-
nić się do Jezusa, naśladował go na wszelki 
możliwy sposób. Pallotti był apostołem, któ-
ry w swoich pragnieniach przekraczał grani-
ce i chciał być wszędzie i przy każdym, a przy 
tym kochał modlitwę, ustronność i milcze-
nie. Był mistykiem, który, przy całym zato-
pieniu w  rzeczywistości nadprzyrodzonej, 
miał oczy szeroko otwarte na sprawy tego 
świata i konkretnie na nie odpowiadał. Żył 
niejako między klęcznikiem a ulicą, poszuku-
jąc śladów Tego, którego pragnął naśladować 
„zawsze i we wszystkim”, „z gorliwością bez 
granic”. Nie był proboszczem żadnej parafii, 
ale dzięki swojemu posługiwaniu był naj-
bardziej znanym i poszukiwanym kapłanem 
w  ówczesnym Rzymie. Był spowiednikiem 
papieży, kardynałów, sióstr zakonnych, a za-
razem opiekunem najbiedniejszych i porzu-
conych: ubogich z  Zatybrza, chorych, sie-

zaKOńCzENiE juBilEuSzOWEgO
Roku PallotyńskiEgo
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rot, bezdomnych i więźniów. Był gorliwym 
duszpasterzem, kaznodzieją i  rekolekcjoni-
stą, a jednocześnie formatorem i ojcem du-
chownym seminarzystów i kapłanów, dokto-
rem filozofii i teologii.

W jaki sposób byśmy nie spojrzeli na św. 
Wincentego, to bez żadnych trudności od-
najdziemy go w dzisiejszych słowach proro-
ka Izajasza, tak jak on sam odnalazł w nich 
swoje życie:  rozerwij kajdany zła, rozwiąż 
więzy niewoli, wypuść na wolność uciśnio-
nych i wszelkie jarzmo połam; dziel swój chleb 
z głodnym, do domu wprowadź biednych tuła-
czy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i  nie 
odwracaj się od współziomków  (Iz 58, 6-7). 
Czyż te słowa nie wypełniły się w Pallottim 
dosłownie? Jak podają biografowie, w stycz-
niu 1850 r., przeciążony i wyczerpany pracą 
ksiądz Wincenty spowiadał podczas obcho-
dów oktawy Epifanii. Styczeń w Rzymie był 
wtedy wyjątkowo mroźny. Do konfesjonału 
miał podejść zziębnięty człowiek i to właśnie 
jemu Pallotti oddał swój płaszcz. Wywią-
zało się zapalenie płuc i  w  ciągu kilku dni 
niespełna pięćdziesięciopięcioletni ksiądz 
Pallotti zmarł: nagiego, którego ujrzysz, przy-
odziej i  nie odwracaj się od współziomków  
(Iz 58,7).

Siostry i Bracia!
Święty Pallotti żył pragnieniem, by każ-

dy człowiek poznał Bożą miłość i na nią od-
powiedział. Marzył, by Kościół był miejscem, 
w którym każdy czułby się u siebie i odnalazł 
w nim swoje miejsce. Przez swoje aktywne 
i twórcze posługiwanie w ówczesnym Koście-
le był człowiekiem swojego czasu, a  jedno-
cześnie „zwiastunem przyszłości”, prorokiem 
tego, czego dokonał Sobór Watykański II.  
Chciał, by każdy ochrzczony, według osobi-
stego powołania i  stylu życia, czuł się apo-
stołem. Doświadczając Boga jako  Nieskoń-
czonej Miłości i  Miłosierdzia, kontemplując 
i naśladując Jezusa − Apostoła Ojca Przed-
wiecznego, otrzymał łaskę rozpoznania, że 
współpraca,  jednoczenie wysiłków  i  apostol-
stwo czynione razem są jego sposobem bycia 

w  Kościele i  dla Kościoła. Owocem takie-
go patrzenia stało się dzieło Zjednoczenia 
Apostolstwa Katolickiego. Jego członkowie 
(księża i  bracia pallotyni, siostry pallotynki 
i wierni świeccy) uczestniczą w misji Kościoła, 
mającej na celu ożywianie wiary i świadomości 
apostolskiego powołania oraz rozpalanie miłości 
wśród wszystkich członków Ludu Bożego, aby 
coraz bardziej jednoczyli się oni w  zadaniu 
szerzenia miłości, i aby jak najszybciej nastała 
jedna owczarnia pod jednym Pasterzem (Zjed-
noczenie Apostolstwa Katolickiego,  Statut 
Generalny, Rzym 2008).

Papież Jan XXIII w  przemówieniu do 
Rodziny Pallotyńskiej i  pielgrzymów przy-
byłych na kanonizację w 1963 r. mówił, że 
apostolstwo jest wyrazem miłości  (bł. Jan 
XXIII, Rzym, 20.01.1963 r.). To właśnie 
miłość przeżywaną tak, jak ją opisuje św. Pa-
weł, św. Wincenty Pallotti uczynił podstawo-
wą zasadą Zjednoczenia  (W. Pallotti,  Opere 
Complete, t. III).  Hymn o miłości, który sły-
szeliśmy w  pierwszym czytaniu, nakazywał 
odczytywać podczas wszystkich zebrań 
Zjednoczenia. Apostolstwo ma się stawać 
wyrazem miłości, a nie odwrotnie. Jakże to 
bardzo ewangeliczne rozumowanie! Pallotti 
jest kolejnym w zastępie tych innych siedem-
dziesięciu dwóch, czyli uczniów, o  których 
mówi św. Łukasz w dzisiejszej Ewangelii.

Ukochana Rodzino Pallotyńska!
Rok jubileuszowy przeżywaliście pod 

hasłem „Świętość dla Apostolstwa”, a   dzi-
siejsze spotkanie zatytułowaliście „Świętość 
przyszłością apostolstwa”. W Waszym jubi-
leuszowym przewodniku można przeczytać 
słowa:  świętość mająca swoje źródło w  Bogu 
jest pragnieniem każdego wierzącego. Jest 
równocześnie darem, którego tylko Bóg może 
udzielić człowiekowi. Apostolstwo pochodzące 
z  doświadczenia spotkania z  Bogiem jest de-
cyzją podjętą przez nielicznych. Jest zadaniem, 
które może podjąć tylko człowiek zjednoczony 
z  Bogiem. Dla Pallottiego świętość i  apostol-
stwo to dwa sposoby wyrażenia jednej prawdy, 
że Bóg Miłość Nieskończona pragnie udzielać 

się każdemu i każdego pragnie przyciągnąć do 
siebie. Wincenty Pallotti, szukając swojej drogi 
do świętości, do Boga, coraz bardziej zbliżał się 
do człowieka, co dało początek dziełu jego ży-
cia – Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego. 
Podejmując zadania apostolskie, coraz bardziej 
odzwierciedlał w sobie świętość Boga, co auto-
rytatywnie potwierdził Kościół pięćdziesiąt 
lat temu. Pallotti pragnął świętości i  pragnął 
autentycznego apostolskiego zaangażowania. 
Pragnął, podejmował i realizował, aż w koń-
cu sam stał się niejako świętością dla Apostol-
stwa  (Przewodnik jubileuszowy). Z  tych 
rozważań wyłania się obraz Pallottiego jako 
człowieka otwartego i  wszechstronnego. 
Podczas jubileuszowych celebracji w różnych 
miejscach Polski rozważaliście te bogate ob-
szary działalności świętego, odkrywając tym 
samym piękno i  bogactwo pallotyńskiego 
charyzmatu.

Umiłowani w Panu!
Błogosławiony Jan Paweł II na zakoń-

czenie Wielkiego Jubileuszu, w  liście apo-
stolskim  Novo millennio ineunte  napisał: 
(…)  jeśli nasze pielgrzymowanie [jubileuszo-
we] było autentyczne, pozwoliło nam nieja-
ko rozprostować nogi przed drogą, która nas 
czeka.  Mam nadzieję, że kończący się dziś 
Jubileusz był dla Was wszystkich okazją do 
„rozprostowania nóg”. Przyjęliście ideały 
świętego jako swoje własne.  Zatem ożywiaj-
cie wiarę i  miłość wśród katolików, budź-
cie w  nich głębokie przeświadczenie o  ich 
osobistym powołaniu do apostolstwa oraz 
przynaglajcie ich do realizacji tego powoła-
nia. Przyczyniajcie się też do wzmocnienia 
jedności wśród katolików i  zachęcajcie ich 
do zespalania podejmowanej przez siebie 
działalności apostolskiej  w Kościele, aby jego 
posłannictwo stało się tym samym bardziej 
skuteczne. Wdzięcznym sercem obejmuję 
każdą i  każdego z  Was. Błogosławię Boga 
za każde dzieło, które w imię miłości Boga 
i  człowieka podejmujecie. Niech to dzieło, 
które bez wątpienia jest owocem pięknego 
życia św. Wincentego Pallottiego, przyno-
si dzisiejszemu światu prawdziwą ufność 
i  wiarę w  drugiego człowieka, który staje 
się nie wrogiem, ale bratem i siostrą. Niech 
współcześni ludzie dostrzegają w Was obli-
cze kochającego Boga. W sposób szczegól-
ny zwracam się do naszych gnieźnieńskich 
Sióstr i dziękuję za Waszą obecność i posłu-
gę w archidiecezji. To w Waszym gnieźnień-
skim, jak mówi młodzież „domu po lasem”, 
tak wiele grup i duszpasterstw znajduje swoje 
miejsce. Przyjmijcie owoce tego Jubileuszu, 
którymi Pan Bóg będzie chciał Was obda-
rzyć. Z serca każdej i każdemu z Was błogo-
sławię i życzę jasnego widzenia drogi, która 
jest przed Wami. Na tej drodze życzę Wam 
wszystkim szczęść Boże!
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ksiądz Piotr 
granatowicz 

(1921-1978)
misjonarz 

w Rwandzie

Urodził się 18 stycznia 1921 r. 
w  Koczergach (parafia Par-
czew, w  diecezji podlaskiej). 
Po ukończeniu szkoły podsta-
wowej i  pierwszej klasy szkoły 
handlowej, wstąpił w 1934 r. do 
pallotyńskiego Collegium Maria-
num w Wadowicach. W 1940 r.  
zgłosił się do nowicjatu Sto-
warzyszenia. Pierwszą profesję 
złożył 15 sierpnia 1942 r. Studia 
filozoficzno-teologiczne odbył 

w  konspiracyjnym Wyższym Seminarium Duchownym na Kop-
cu w Wadowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej. Święcenia kapłańskie 
otrzymał z rąk biskupa Stanisława Rosponda, 27 maja 1945 r. w ko-
ściele salezjanów w Krakowie.

Pierwszą pracę duszpasterską podjął w  Chełmnie i  Radomiu. 
W latach 1947-1950 studiował teologię fundamentalną na Wydziale 
Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskując tytuł ma-
gistra teologii. W latach 1950-1955 wykładał religioznawstwo i ety-
kę w  Wyższym Seminarium Duchownym w  Ołtarzewie, a  później 
w Ząbkowicach Śląskich.

W 1955 r. został przeniesiony do Poznania, gdzie w Wydawnic-
twie i  Drukarni Pallottinum pełnił funkcje redaktora zwyczajnego, 
następnie naczelnego, a  od 1960 r. funkcję dyrektora Wydawnictwa 
i  drukarni. W  tym czasie był także sekretarzem Komisji Wydawni-
czej Episkopatu Polski. Pallottinum otrzymało wówczas zezwolenie na 
druk „Biblii Tysiąclecia”. W czerwcu 1970 r. został aresztowany przez 
władze komunistyczne i  skazany na trzy lata więzienia; w  areszcie 
przebywał do grudnia 1970. Po wyjściu na wolność wrócił do Pallotti-
num, podejmując funkcję starszego redaktora.

Latem 1978 r. prowincjał skierował go do Rwandy w celu rozpo-
znania możliwości założenia drukarni misyjnej i ewentualnego założe-
nia oficyny wydawniczej. Ks. Piotr przygotował projekt budowy dru-
karni, który miał przedstawić na zebraniu biskupów 18 listopada 1978 r.  
Niestety w  przeddzień tego spotkania zginął tragicznie w  wypadku 
samochodowym, w drodze do parafii w Rutongo. Pogrzeb odbył się 
18 listopada w katedrze w Kigali z udziałem sześciu biskupów Rwan-
dy, nuncjusza apostolskiego, przeszło 50 księży, braci oraz wielu sióstr 
zakonnych i  tłumów wiernych. Mszy świętej, sprawowanej w  języku 
kinyaruanda, łacińskim i francuskim, przewodniczył arcybiskup Vin-
cent Nsengiyumva. Na pogrzeb przyjechali współbracia ze wszystkich 
placówek pallotyńskich Rwandy. Ks. Piotr został pochowany w parafii 
prowadzonej przez pallotynów w Kigali. Był pierwszym pallotynem, 
który spoczął w ziemi rwandyjskiej.

Ks. Piotr odznaczał się pracowitością i zawodową pasją, znajomo-
ścią wielu języków obcych. Miał nieprzeciętne zdolności techniczne 
i umiejętność koncentracji umysłu. Realizował się przez 23 lata w wy-
dawnictwach pallotyńskich, które wydały wiele książek, m.in. znany 
na wszystkich kontynentach świata polski Lekcjonarz Mszalny, Pismo 
Święte Nowego Testamentu, Ewangelie. Dzieje Apostolskie.

Pozostanie w  naszej pamięci jako wierny kapłan i  wybitny spe-
cjalista. 

brat 
Stanisław 

Bieś 
(1960-1985)

misjonarz 
w Rwandzie

Urodził się 8 września 1960 r.  
w  Radomyślu Wielkim, w  die-
cezji tarnowskiej. W  1978 r.  
ukończył Zasadniczą Szkołę 
Zawodową w Mielcu, z bardzo 
dobrą oceną za sprawowanie 
i  praktyczną naukę zawodu 
elektromontera. Był ministran-
tem i lektorem w swojej parafii. 
4 września 1978 r. wstąpił do 
nowicjatu w Ząbkowicach Śląskich.

8 grudnia 1978 r. otrzymał z rąk ks. prowincjała Henryka Kie-
tlińskiego strój stowarzyszenia. W nowicjacie zgłosił przełożonym 
chęć wyjazdu na misje, dlatego już przed złożeniem pierwszej pro-
fesji, dekretem prowincjała Henryka Kietlińskiego 22 lutego 1980 r.,  
został skierowany do pracy w Rwandzie. Pierwszą profesję złożył 
29 września 1980 r. w Ołtarzewie na ręce ks. wiceprowincjała Jana 
Pałygi.

Do Rwandy przybył 28 sierpnia 1981 r. i podjął prace wyzna-
czone przez ks. delegata Henryka Hosera SAC. Pełnił funkcję 
ekonoma domu centralnego na Gikondo i zastępcy administrato-
ra delegatury. W związku z nowymi potrzebami, w 1984 r. został 
skierowany na intensywny staż do szkoły drukarskiej w Osny we 
Francji. Po powrocie do Rwandy dekretem ks. Delegata z 11 stycz-
nia 1985 r. został kierownikiem przygotowalni w drukarni Pallotti-
-Presse w Kigali.

Br. Stanisław Bieś odszedł do Pana 12 sierpnia 1985 r., w wieku 
niespełna 25 lat, w wyniku zapalenia otrzewnej. Wcześniej pojedna-
ny z Bogiem, po spowiedzi św. przyjął sakrament chorych.

Został pochowany na cmentarzu pallotyńskim w  Gikondo, 
w ziemi rwandyjskiej i tam oczekuje zmartwychwstania.

Br. Stanisław pozostanie w naszej pamięci jako człowiek o wy-
raźnej osobowości i silnym charakterze. Pogodny, wesoły, a zarazem 
w  sprawach poważnych małomówny i  raczej zamknięty w  sobie. 
Posiadał duże zdolności, łatwo uczył się języków, odznaczał się 
talentami manualnymi i  skłonnością do majsterkowania. W  dru-
karni zwracał uwagę swoją pilnością i dokładnością. Był człowie-
kiem wiary i  nią się kierując, wstąpił do stowarzyszenia i  zgłosił 
się na misje, gdzie poświęcił wszystkie swoje siły, jako brat po-
sługując dla Boga, Kościoła i  ludności rwandyjskiej. Odznaczał 
się dojrzałą pobożnością, o  czym może świadczyć fakt docieka-
nia istoty i  głębi praktyk pobożnych. W  kaplicy drukarni umie-
ścił wybrany przez siebie cytat z hymnu brewiarzowego z  jutrzni 
III Soboty „Qui donc est Dieu, S’il vient a nos cotes Prendre nos  
routes?”

Bracie Stanisławie, jesteś dla nas wzorem. Dziękujemy ci za to, 
że realizując nasze powołanie, możemy naśladować twą postawę 
i pracę na rzecz misji. 

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

NIECH BÓG OBDARZY ICH ŻYCIEM WIECZNYM! 
Oprac. Br. Adam Fułek SAC



Współpraca misyjna

W  dokumencie Bracia Stowarzy-
szenia Apostolstwa Katolickiego, Rzym 
1995, czytamy: „Jedną z  form opcji na 
rzecz ubogich są misje jako dar dla ludów 
ubogich”. Wiemy też z  doświadczenia, 
że obecność brata zakonnego z jego du-
chowością, z konkretnym zawodem oraz 
możliwościami w działalności społecznej 
i religijnej wśród ludzi – tak bardzo cen-
na w duszpasterstwie zwyczajnym – staje 
się jeszcze bardziej wartościowa i  nie-
odzowna w  przedsięwzięciu misyjnym. 
Aby jednak ta bardzo ważna posługa była 
możliwa, musimy się modlić i  troszczyć 
o powołania. 

Ta refleksja nasuwa się w  związku 
z orędziem Ojca św. Benedykta XVI na 
50. Światowy Dzień Modlitwy o powo-
łania. Ojciec św. w tym orędziu zachęca, 
abyśmy – z ewangeliczną odwagą – uka-
zywali i  proponowali młodym „piękno 
służby Bogu, wspólnocie chrześcijańskiej 
i bliźnim”. Powołań na braci nie ma zbyt 
wiele, dlatego trzeba szczególnie o  nie 
dbać. Świat potrzebuje braterstwa, a więc 
ludzi, którzy potrafią być dla innych jak 
rodzina, a swoją pracą i cichą obecnością 
niosą Boga. 

Bracia angażują się w pracę pastoral-
no-apostolską; starają się dotrzeć do bliź-
nich, dając świadectwo, bo ludzie oczeku-
ją świadków, a  także towarzyszą kapła-

nom i wspierają ich w posłudze. Wokół 
braci jest dobry klimat, bo dobrze wyko-
nują swoją pracę. Chodzi jednak o to, by 
brat nie był tylko zaabsorbowany pracą. 
Zwraca się też uwagę na życie ducho-
we, życie modlitwy; bez tego nie można 
świadczyć o  Jezusie. Bracia troszczą się 
o tych, do których są posłani, naśladując 
Jezusa miłującego każdego człowieka. 
Starają się być otwarci na nowe formy 
głoszenia Ewangelii, oczywiście w grani-
cach zdrowego rozsądku. 

Polscy bracia pallotyni oprócz róż-
norodnych prac w  kraju podejmują też 
posługę w  wielu krajach misyjnych. 
Opowiadają i  piszą o pracy na misjach- 
niełatwej, choć fascynującej i pełnej róż-
norakich przygód. Ten numer naszego 
czasopisma poświęcony jest Rwandzie, 
dlatego pozwolę sobie wspomnieć braci, 
którzy szczególnie zasłużyli się, wypeł-
niając swoje powołanie zgodnie z  wolą 
Bożą w  tym kraju, a  są to: śp. brat Sta-
nisław Bieś, śp. brat Michał Borowski. 
Z  całym oddaniem ewangelizują także: 
brat Zdzisław Olejko i brat Jan Grabow-
ski w Rwandzie oraz br. Zbigniew Kłos 
w Wybrzeżu Kości Słoniowej. 

Prosimy o  modlitwę, aby posługa 
braci, zwłaszcza na misjach, wydawała jak 
największy plon.

Br. Adam Fułek SAC 

Braterska służba
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Z WATYKANU: 

Ostatnia audiencja ogólna 
Benedykta XVI – 
wdzięczność za osiem lat pontyfikatu

W duchu dziękczynienia za osiem lat 
posługi Kościołowi powszechnemu upły-
nęła ostatnia audiencja ogólna Benedykta 
XVI. Do Watykanu przybyło z tej okazji 
ok. 150 tys. wiernych pragnących poże-
gnać się z odchodzącym Papieżem. 

W  pożegnalnym przemówieniu Oj-
ciec Święty zaznaczył, że ten czas pozwo-
lił mu się zapoznać z  wiarą i  miłosier-
dziem, którymi żyje współczesny Kościół. 
„A  widzę go tu jako Kościół naprawdę 
żywy” – dodał Papież. Zapewnił, że czuje 
w tej chwili wielką ufność i radość.

Benedykt XVI zachęcił wszystkich 
do umocnienia wiary w znaczeniu przy-
wrócenia Bogu należnego Mu miejsca 
w  życiu. Jest to doświadczenie bliskości 
Boga i  zawierzenia Mu niczym dzie-
ci w  ramionach dobrego ojca. Niesie to 
prawdziwą radość bycia chrześcijaninem 
i  wdzięczność Bogu. W  tym kontekście 
Papież podziękował wszystkim, którzy 
towarzyszyli jego pontyfikatowi, poczy-
nając od najbliższych współpracowników, 
a  skończywszy na prostych ludziach, od 
których zwłaszcza w  ostatnich tygo-
dniach otrzymał wiele serdecznych li-
stów, doświadczając, czym jest prawdziwa 
wspólnota wiary.

Na koniec Papież jeszcze raz podzię-
kował za modlitewną bliskość wiernych 
i zachęcił ich, by nie tracili perspektywy 
wiary w patrzeniu na Kościół. 

[Radio Watykańskie, tc/ rv]

KOŚCIÓŁ W POLSCE 

Ogólnopolskie obchody Niedzieli 
„Ad Gentes” 

24 lutego 2013 r. w II Niedzielę Wiel-
kiego Postu, Kościół w Polsce obchodził 
po raz ósmy Dzień Modlitwy, Postu i So-
lidarności z Misjonarzami. Dzień ten jest 
okazją, aby wesprzeć solidarnie modlitwą 
i  ofiarą Kościół w  krajach misyjnych, 
gdzie posługują polscy misjonarze. 

Tegorocznej ogólnopolskiej zbiórce 
do puszek towarzyszy hasło: „Pomagajmy 
misjonarzom w Roku Wiary”. Dzień ob-
chodzony jest z inicjatywy Dzieła Pomocy 
„Ad Gentes”.

Obecnie w  97 krajach świata po-
sługuje 2022 polskich misjonarzy. Jest 
wśród nich 1015 zakonników, 647 sióstr 
zakonnych, 311 księży diecezjalnych i 49 
świeckich. Najwięcej misjonarzy pracuje 
w Afryce – 843, w Ameryce Południowej 
i Środkowej – 793, w Ameryce Północnej 
– 18, w Azji – 299, a w Oceanii – 66.

Warszawa: Doroczne obrady Rady
Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych

W  dniach 6-7 lutego 2013 r. odbyło 
się w Warszawie zebranie Rady Krajowej 
Papieskich Dzieł Misyjnych. Uczestni-
czyli w nim dyrektorzy diecezjalni PDM 
z 28 diecezji. Ks. Tomasz Atłas, dyrektor 
krajowy PDM, podsumował mijający rok 
pracy Dzieł, przedstawiając podjęte inicja-
tywy, sprawozdanie finansowe oraz plany 
na rok 2013. Sekretarze poszczególnych 
Dzieł w  swoich wystąpieniach również 
opisali działania podjęte w minionym roku 
oraz perspektywy na przyszłość. Obradom 
odpowiedzialnych za misyjne dzieło Ko-

ścioła w Polsce towarzyszyła modlitwa za 
misje i misjonarzy. [www.missio.org.pl]

Konstancin Jeziorna:
XXII Zebranie Prowincjalne 
Pallotynów

W dniach 4-9 lutego 2013 r., w domu 
Centrum Animacji Misyjnej w Konstan-
cinie-Jeziornie, odbyło się XXII Zebranie 
Prowincjalne Prowincji Chrystusa Króla 
SAC. Zasadniczym tematem zebrania 
było hasło: „Dom, Świętość, Zjednocze-
nie. U  źródeł ewangelizacji w  nowych 
czasach”.

Sytuując się w tym obszarze refleksji, 
przybyli z  14 krajów delegaci dokonali 
oceny aktualnej sytuacji Prowincji, po-
chylili się nad stanem realizacji podjętych 
trzy lata temu uchwał, a  także – biorąc 
pod uwagę zachodzące w Polsce i w świe-
cie zmiany i przeobrażenia o charakterze 
społecznym, religijnym i ekonomicznym 
– zdefiniowali nowe kierunki rozwoju 
apostolskiej działalności. 

Obecnie, Prowincja Chrystusa Kró-
la liczy 420 członków, w  tym 333 księ-
ży i  30 braci po wiecznej konsekracji. 
W  Polsce jest 26 kanonicznie ustano-
wionych wspólnot Prowincji, zaś poza 
granicami 28. Pallotyni z Prowincji war-
szawskiej są zaangażowani duszpastersko 
w  16 krajach świata. Prawie jedna trze-
cia z nich pracuje poza granicami Polski  
w  5 zagranicznych delegaturach (na 
Ukrainie, w  Słowacji i  Czechach, Wy-
brzeżu Kości Słoniowej, Kolumbii i We-
nezueli oraz Kanadzie), na Antylach 
(Barbados-St.Lucia) oraz w  kilku eu-
ropejskich krajach, zasilając personalnie 
inne prowincje Stowarzyszenia. 

[ks. P. J. Karp SAC]
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DELEgATURA 
MATKI BOŻEJ POKOJU
Wybrzeże Kości Słoniowej: 
Kontynentalne Spotkanie Wyższych
Przełożonych SAC

W dniach 18-23 lutego 2013 r. w ba-
zylice Matki Bożej Pokoju w  Yamous-
soukro odbył się Zjazd Kontynentalny 
Wyższych Przełożonych Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego z krajów Afry-
ki. Celem spotkania było wypracowanie 
konkretnych decyzji i wytycznych odno-
śnie formacji, apostolatu i finansów oraz 
rozwoju współpracy pomiędzy pallotyń-
skimi jednostkami administracyjnymi 
w Afryce. [Red.]

REgIA ŚWIETEJ RODZINY
Demokratyczna Republika Konga:
Wciąż daleko od pokoju

Kongijski episkopat sprzeciwił się 
wszelkim próbom zmiany konstytucji. 
Podkreślił, że troska o jedność narodową 
i niepodzielność kraju powinny stanowić 
priorytet dla władz w  Kinszasie. Stano-
wisko biskupów jest głosem w  dyskusji 
na temat przyszłości Demokratycznej 
Republiki Konga, wykrwawianej od mie-
sięcy nowym konfliktem. 

Ostatnio w  Addis Abebie zostało 
podpisane porozumienie pokojowe do-
tyczące państw regionu Wielkich Jezior. 
Sygnowali je szefowie rządów, przywód-
cy rebelii i sekretarz generalny ONZ Ban 
Ki-moon. Mimo to w  regionie Północ-
nego Kiwu dochodzi do kolejnych starć. 
Wojska rządowe oddały rebeliantom 
bez walki strategiczne miasto Rutshuru. 
Coraz głośniej mówi się o  podziałach 
w  łonie rebelianckiego ugrupowania 
M23, którego działania doprowadziły do 
destabilizacji sytuacji w  regionie. Część 
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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

tyńskich parafii na Ukrainie. W tym roku 
zjazd miał szczególny charakter, bowiem 
przypadał w okresie świętowania 50. rocz-
nicy kanonizacji św. Wincentego Pallot-
tiego. Spotkanie prowadziły siostry pallo-
tynki: s. Barbara Rodhe SAC oraz s. Anna 
Ozon SAC, które przyjechały z Polski. 

Centralnym punktem programu zjaz- 
du była uroczysta Msza święta pod prze-
wodnictwem bpa Witalija Skomarow-
skiego, który w  swej homilii podkreślił 
otwarcie Wincentego Pallottiego na nie- 

skończoną miłość Bożą. Uczestnicy spot- 
kania mieli możliwość oddania czci re-
likwiom krzyża św. Wincentego Pallot-
tiego. Relikwie te będą peregrynować po 
wszystkich placówkach pallotyńskich na 
Ukrainie i Białorusi. [ks. W. Osica SAC]

Raport specjalny Agencji „Fides”.
Pracujący w duszpasterstwie 
zamordowani w 2012 r.

Jak podaje Agencja „Fides” w raporcie 
specjalnym w roku 2012 zostało zamor-
dowanych 12 osób pracujących w  dusz-
pasterstwie: 10 kapłanów, 1 siostra za-
konna i 1 osoba świecka.

Na pierwszym miejscu pod względem 
liczby zabitych duszpasterzy znajduje się 
Ameryka, gdzie zginęło 6 kapłanów. Na-
stępnie są Afryka, gdzie zamordowano  
3 kapłanów i 1 siostrę zakonną, oraz Azja, 
gdzie śmierć poniósł 1 kapłan i  1 osoba 
świecka. 

Liczby podane przez Fides dotyczą 
nie tylko misjonarzy ad gentes w ścisłym 
rozumieniu tego słowa, ale wszystkich 
pracowników duszpasterstwa, którzy zo-
stali zamordowani. 

[tłum. U. Siniarska]

rebeliantów opowiada się za zakończe-
niem konfliktu, istnieje też jednak silne 
skrzydło, które chce dalej kontynuować  
walkę. 

Raport Caritas Goma, miasta będące-
go stolicą Północnego Kiwu, zawiera dra-
matyczne informacje. Mowa jest w  nim 

o  masowych gwałtach, po-
rwaniach dzieci i wcielaniu 
ich do wojska, a także gra-
bieżach i  mordach na lud-
ności cywilnej. Szacuje się, 
że w wyniku eskalacji prze-
mocy 2 mln Kongijczyków 
musiało opuścić swe domy; 
połowa z  nich to miesz-
kańcy Północnego Kiwu.  
W 30 istniejących obozach 
dla uchodźców najwięk-
szym problemem jest brak 
żywności. 
[Radio Watykańskie, bz/ rv]

DELEgATURA 
ŚW. CYRYLA I METODEgO
Słowacja: Ministranckie spotkanie
podczas ferii

W  czasie naszych słowackich ferii 
postanowiliśmy zorganizować formacyj-
ny zjazd ministrantów biorących udział 
w korespondencyjnym „Konkursie Apo-
stoła”. Zaproszenie przyjęło kilkudzie-
sięciu młodych, którzy oprócz czynnego 
udziału w  różnego rodzaju dyscyplinach 
sportowych, bliżej zapoznali się z żywo-
tem św. Tarzycjusza, św. Cyryla i Meto-
dego jak również z liturgią oraz Pismem 
Świętym.

Weekend zakończyliśmy sprawdze-
niem zdobytych wiadomości i  przyzna-
niem nagród dla najbieglejszych. Tego-
roczna edycja konkursu Apostoła jest 
obecnie na etapie rozsyłania materiałów 
wśród uczestników koła korespondencyj-
nego. Pierwsza edycja dotyczyła św. Win-
centego Pallottiego i pallotynów działają-
cych na Słowacji i w Czechach. 

[Ks. P. Klubert SAC]

DELEgATURA 
MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
Ukraina: Spotkanie członków 
Zjednoczenia Apostolstwa 
Katolickiego 

W  dniach 25-27 stycznia 2013 r., 
w  Zaryczanach odbyło się spotkanie 
członków Zjednoczenia Apostolstwa Ka-
tolickiego z  Żytomierza i  innych pallo-
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lekcja miłości
Nasze spotkanie z  misją pallotyńską 

w Rwandzie było jak uderzenie meteorytu, 
przeżyliśmy je jako poruszające rekolekcje. 
Do Adopcji Serca przystąpiliśmy w 2008 r. 
Miała to być duchowa kompensata w na-
szym życiu za dzieci, które straciliśmy jesz-
cze przed narodzeniem. Nie byliśmy szcze-
gólnie emocjonalnie zaangażowani w samo 
dzieło, wypełnialiśmy swoje obowiązki jako 
adopcyjni rodzice na poziomie finanso-
wym, ale nie utrzymywaliśmy szczególnej 
więzi z  naszym adopcyjnym Synem Jean 
Claudem. Kiedy w trakcie kolejnej wpłaty 
rocznej odwiedziliśmy stronę Sekretariatu 
Misyjnego, informacja o pielgrzymce była 
dla nas olśnieniem – jedziemy!

Afryka przywitała nas otwartymi ra-
mionami ks. Stanisława Filipka i  jego 
słowami (wypowiedzianymi w  refektarzu 
w  Kabudze wieczorem przy modlitwie ko-
lacji): „Przywiodła Was miłość. Dzię-
kujemy Wam za to. Życzę Wam, by ona 
urosła jeszcze bardziej, gdy będziecie 
wyjeżdżać”

Byliśmy zdumieni, bo to ważne sło-
wo towarzyszyło nam przez cały czas 

w to, że „ cały grzech, całe zło tego świata 
złożone do Grobu Pana Jezusa, zostaje 
tam zamknięte, nie mamy do niego dostę-
pu, jest ono w rękach Bożego Miłosierdzia, 
byśmy mogli być tam na zewnątrz, przy 
stacji XV , przy stacji Chrystusa Żywego. 
(ks. Stanisław w Kabuga).

Ze zdumieniem słuchaliśmy także 
o pracy i poświęceniu Sióstr od Aniołów. 
Jest to bezhabitowe zgromadzenie wy-
kształconych kobiet, które nie tylko poma-
gają kapłanom w  ewangelizacji, ale także 
niosą ulgę w  cierpieniu ludziom, prowa-
dząc przychodnie, w tym opiekę nad cię-
żarnymi matkami oraz pielęgnując w ho-
spicjach chorych na AIDS. 

Kolejne spotkanie niezwykle nas wzru-
szyło. Do jedynego w  Rwandzie ośrodka 
dla niewidomych dzieci prowadzonego 
przez siostry zakonne franciszkanki trafia-
ją dzieci, także porzucone przez rodziców. 
Mogą tam uczyć się czytać i pisać, ćwiczą 
czynności życia codziennego, ale przede 
wszystkich otoczone są opieką i  bezwa-
runkową miłością sióstr. Z czasem okazuje 
się, że te niewidome dzieci potrafią więcej 
niż ich zdrowi rówieśnicy. Dzięki pełnej 
poświęcenia pracy Siostry Rafaeli, Siostry 
Jany Marii ci, którzy byli przekleństwem 
dla rodziny, stają się jej błogosławieństwem.

pielgrzymki. Mi-
łość wzrastała 
z  każdą chwilą 
bycia w  Rwan-
dzie i  obejmowała 
zarówno umęczo-
ną ludobójstwem 
rwandyjską zie-
mię, afrykańską 
przyrodę, której 
bogactwem i pięk-
nem byliśmy nie-
zwykle zaskoczeni 
(w Parku Akagera, 
w  Krainie Wulka-
nów, nad jeziorem 
Kivu i  wielu in-
nych miejscach), 
jak i   spotykanych 
każdego dnia lu-
dzi, zwłaszcza dzieci – przede wszystkich 
te, które moglismy przytulić, uściskać i być 
z  nimi. Co wieczór, zasypiając pod afry-
kańskim niebem, zastanawialiśmy się, jakie 
nowe wrażenia przyniesie kolejny dzień. 
Ale to, co spotykaliśmy, za każdym razem 
przerastało nasze wyobrażenia. Dzięki  
ks. Stanisławowi poznaliśmy historię tego 
kraju, zrozumieliśmy, na czym tak napraw-
dę polega adopcja i z jakimi trudnościami 
zmagają się misjonarze. 

Nasza podróż polegała na poznawa-
niu prawdy. Gdy jeździliśmy od wioski do 
wioski, przypatrując się ich mieszkańcom, 
zrozumieliśmy, że są to ludzie, którym 
ktoś na siłę nadał etykietki, dzieląc naród 
na dwa obozy, między którymi zrodziło 
się, jak to określił ks. Emilian, „czyste zło”. 
Zło tak potworne, że odebrało im zarówno 
życie, jak i człowieczeństwo. Po tak strasz-
nych wydarzeniach próbują się podnieść, 
zapomnieć i żyć dalej. Naprzeciw ich nie-
szczęściu wychodzą „ludzie – anioły”. Są to 
misjonarze, siostry zakonne, o których nie 
sposób mówić bez emocji. Podziwialiśmy 
odwagę tych ludzi, ich stosunek do prób 
fałszowania prawdy o  Afryce, a  w  szcze-
gólności o  Rwandzie. Z  trwogą słuchali-
śmy o osobistych przeżyciach z czasu ludo-
bójstwa. Podziwialiśmy niezwykłą ufność 

W  listopadzie 2012 r. kolejna grupa rodziców adopcyjnych miała 
okazję spotkać się ze swoimi podopiecznymi podczas III Pielgrzymki do 
Rwandy, zorganizowanej przez Pallotyński Sekretariat Misyjny. Gru-
pie przewodniczył ks. Emilian Sigel SAC. Doskonałą opiekę i realiza-
cję programu pielgrzymki zapewnił ks. Stanisław Filipek SAC. Każde 
spotkanie z dziećmi wywoływało niemało emocji, zarówno po stronie 
rodziców jak i podopiecznych. 
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Poczucie obcowania z  Bożą Łaską 
w  spotkaniu z  wizjonerką Nathalie w  Ki-
beho było kulminacją naszych duchowych 
rekolekcji. Po tym spotkaniu ogarnęło nas 
mocne poczucie, że musimy powierzyć 
Matce Boskiej Słowa z  Kibeho wszystkie 
dzieci adopcyjne, cały kraj i kontynent, gdzie 
ciągle rozlewana jest krew niewinnych.

Spotkanie z Jeanem Claudem, naszym 
adoptowanym synem, było niezwykłe 
i   przyniosło wiele radości, bo mieliśmy 
okazję spędzić razem cały dzień. Nasz syn 
kończył właśnie szkołę średnią, zdając ega-
zmin państwowy; przed nim trudna decy-
zja dotycząca przyszłości, ponieważ sama 
chęć kształcenia wyższego nie wystarcza, 
potrzebne są duże środki na sfinansowanie 
dalszej nauki. Mamy ogromną nadzieję, że 
jeśli wystarczy mu silnej woli, przy naszym 
wsparciu będzie miał szansę ukończenia 
studiów, aby mógł być w przyszłości świa-
tłem dla tych najbiedniejszych, pośród któ-
rych dorastał. 

Na naszym ostatnim spotkaniu na mi-
sji w  Kinoni siedmioro dzieci mogło się 
cieszyć ze spotkania z nowymi rodzicami. 
Tam także my adoptowaliśmy kolejnego 
syna, 6-latka Jeana Marie Vianney.

Będąc rodzicami adopcyjnymi, nie 
można nie kochać ziemi i kraju, w którym 
żyją nasze dzieci. Wspomagając je finanso-
wo, jesteśmy też zobowiązani do modlitwy 
za nie, ich rodziny oraz za opiekę misji pal-
lotyńskiej. Jak mówi ks. Stanisław: „ samo 
dawanie pieniędzy bez formacji doprowa-
dza do deformacji”. Doświadczyliśmy, jak 
ogromny wysiłek wkładają księża pallo-
tyni w  chrześcijańskie wychowanie dzieci 
i młodzieży. 

Na lotnisku w Kigali ogarnęła nas wiel-
ka tęsknota za krajem, który opuszczaliśmy. 
Mamy ogromne pragnienie, aby tam po-
wrócić z naszymi rodzonymi dziećmi; może 
pokochają Rwandę tak mocno jak my…

Joanna i Andrzej Gackowie

I oto stało się to, co uwa-
żałam za nieziszczalne marze-
nie: zobaczyłam swoje dzieci 
z Adopcji Serca. Cóż, u Pana 
Boga nic nie jest niemożliwe.

Powoli porządkuję wszyst-
ko, co zobaczyłam i przeżyłam 
podczas trzeciej pielgrzym-
ki rodziców adopcyjnych do 
Rwandy. Album z oglądanymi 
po wielekroć zdjęciami zajmu-
je honorowe miejsce na półce. 
Fotografie dzieci, a  mam ich 
troje, zostały ustawione w wi-
docznym miejscu. Z  portre-
tów spoglądają na mnie roześmiane oczy 
Donatiena (21 lat), Delphine (15 lat) i za-
adoptowanej podczas pobytu Clariss (7 lat).

Wzruszające były spotkania z dzieć-
mi. Szczerość i wdzięczność z ich strony 
odbierałam jako wzruszające przejawy 
miłości. Warunki materialne w Afryce są 
bardzo złe, ludzie żyją na skraju ubóstwa, 
a mimo to dzieci są radosne, co już jest 
wystarczającym powodem, żeby im po-
magać, wspierać w rozwoju. 

Pan Bóg ma moc pocieszania i myślę, 
że korzystają z JEGO opieki.

Przyroda w  Rwandzie jest piękna. 
Urzekła mnie soczysta zieleń drzew ba-
nanowych, krzewów herbacianych. Park 
Akagera, gdzie dzikie zwierzęta spokoj-
nie przechadzają się po otwartym terenie, 
też dostarczył niezapomnianych wrażeń.

Nad wszystkim czuwa Matka Słowa 
z Kibeho.

Dziękuję księżom pallotynom, 
a  w  szczególności księdzu Stanisławowi 
Filipkowi, za zaangażowanie w  Adopcję 
Serca. To dzieło wymaga wielkiego po-
święcenia, więc niech Pan Bóg błogosławi 
misjonarzom i dodaje im potrzebnych sił.

Tęsknota za Rwandą pozostała…. 
Ale cóż, wszystko w  ręku Pana Boga, 
więc myślę, że dane mi będzie tu jeszcze 
kiedyś powrócić…

Jolanta Jawtoszuk

Moja wymarzona
podróż do Rwandy 
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Kto, jeśli nie TY

reklama Salvatti do GN.ps
reklama Salvatti do GN.cdr
24 stycznia 2013 13:01:22
Profil kolorów: y ł czone

Pełnokolorowy  Domyślna liniatura rastra

Z  roku na rok rośnie wielkość 
przekazywanych środków z 1 procen-
tu podatku na organizacje pozarzą-
dowe. Najwięcej pieniędzy zbierają 
organizacje, które prowadzą subkon-
ta dla podopiecznych. 

Według resortu finansów za 2011 r. 
organizacje pożytku publicznego zebrały 
w sumie 457,3 mln zł – o ponad 50 mln 
zł więcej niż rok wcześniej. Z możliwo-
ści podzielenia się podatkiem skorzystało 
11,1 mln podatników – 43 proc. upraw-
nionych. Kolejny raz najwięcej zebrała 
Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą – aż 
108 mln zł. Ponad 13 mln trafiło do Fun-
dacji Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym Słoneczko, a 7,5 mln zł – do Fundacji 
Anny Dymnej Mimo Wszystko. 

Wiele korporacji biznesowych sta-
tutowo przekazuje określony procent 
swoich obrotów na cele dobroczynne. 
Pomagając, jednocześnie inwestują w wi-
zerunek firmy. – To ważne m.in. dlate-
go, że młodzi specjaliści coraz częściej 
sprawdzają, czy firma w której zamierza-
ją pracować jest przyjazna środowisku, 
czy prowadzi działania charytatywne na 
rzecz innych – mówił biznesmen Adam 
Ciuhak. Pojedynczy obywatele nato-
miast wciąż podchodzą do organizacji 
pozarządowych z  ograniczonym zaufa-
niem, bo czasami zdarzają się przypadki, 
w których zaufanie zostaje nadszarpnięte. 

Błędem jest jednak sądzić, że przekaza-
nie 1 proc. podatku na rzecz organizacji 
pozarządowych obarczona jest ryzykiem. 
Zawsze zanim przekażemy komuś pie-
niądze, możemy sprawdzić czy organi-
zacja jest rzetelna, czy jest w ogóle zare-
jestrowana, czy nie znajduje się w stanie 
upadłości, czy nie ma zaległości lub wie-
rzytelności. Te informacje można znaleźć 
na stronie internetowej Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Można także spraw-
dzić, kto jest aktualnie we władzach, kto 
może reprezentować organizację – pod-
pisywać umowy i faktury. Można zainte-
resować się sprawozdaniami i  raportami 
rocznymi fundacji czy stowarzyszenia. 

Organizacje dba-
jące o  swój wize-
runek publikują je 
lub udostępniają 
na życzenie za-
interesowanych. 
Zazwyczaj są one 
umieszczane na 
stronie interne-
towej organizacji. 
Warto też zaj-
rzeć do statutu 
organizacji, który 
również powinien 
znajdować się na 
stronie organiza-
cji. Najbardziej 
nieufni mogą do-
kładnie sprecyzo-
wać, na co mają 
być wydane ich 
pieniądze, wska-

zując konkretne działanie, projekt orga-
nizacji. Fundacja Salvatti daje taką moż-
liwość, prosząc o  wpisanie do zeznania 
podatkowego tzw. „celu szczegółowego”. 
Każdy ma wybór. 

Wzrusza los chorych dzieci, pro-
blemy rodzin wielodzietnych, osób nie-
pełnosprawnych, a  także bezdomnych 
zwierząt. Część osób w  ostatniej chwi-
li wybiera organizację, z  którą chce się 
podzielić podatkiem, przekazując jeden 
procent podatku na cel, o którym właśnie 
usłyszało od znajomych. Czasami prze-
kazujemy jeden procent podatku tym 
organizacjom, których działanie jest naj-
bliższe naszemu sercu. Są osoby, wspiera-
jące w ten sposób Fundację SALVATTI.
pl, które pracowały na misjach i znają ich 
problemy lub marzą o  tym, żeby wyje-
chać na misje, a z różnych względów nie 
mogą sobie na to pozwolić. Rozbudziła 
się w nich „globalna” wrażliwość i  świa-
domość, że bieda w  targanych wojnami, 
chorobami i niesprawiedliwością krajach 
Afryki oznacza coś znacznie bardziej do-
tkliwego niż bieda w Europie. 

Coraz więcej osób nabiera przeko-
nania, że katolicy powinni się wzajem-
nie wspierać, szczególnie dzisiaj, kiedy 
zagrożone są tradycyjne wartości, takie 
jak rodzina, wierność małżeńska czy 
uczciwość. Wychodzą z  założenia, że 
„kto wesprze katolickie instytucje, jeśli 
nie oni”. Wiedzą, że solidarność ma zna-
czenie. Dlatego warto być świadomym  
darczyńcą!

Monika Mostowska
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Nie zamykajmy drzwi
Działania misyjne to nie tylko po-

moc materialna, ale także otwieranie 
umysłów i uświadamianie, że w dobie 
globalizacji nie możemy zamykać się 
wyłącznie w  swoim kręgu kulturo-
wym. W tę ideę wpisują się debaty mi-
syjne organizowane przez Pallotyń-
ską Fundację Misyjną SALVATTI.pl. 

„Dobroczynność – odruch serca czy 
dobry interes?” – to pytanie, na które 
próbowali odpowiedzieć uczestnicy gru-
dniowej debaty Fundacji SALVATTI.pl. 
Wśród prelegentów zasiedli: Maria Ro-
gaczewska, socjolog z Instytutu Socjolo-
gii Uniwersytetu Warszawskiego, Małgo-
rzata Łokaj z Fundacji Usłyszeć Afrykę, 
Adam Ciuhak, przedsiębiorca i  Witold 
Falkowski, prezes Instytutu Misesa. 

Niechlubną rolę w  zakresie dzia-
łań dobroczynnych odgrywa państwo. 
Dawniej w gestii państwa leżała jedynie 
1/10 wszystkich działań charytatywnych. 
Obecnie państwo przywłaszczyło sobie 
te działania. To pozbawia dobroczynność 
jej pierwotnego charakteru, darczyńcy nie 
zastanawiają się, jakie działania finansują 

i tracą czujność – mówił Falkowski. We-
dług niego, najwyższą świadomość spo-
łeczną dotyczącą działań dobroczynnych 
mają przedsiębiorcy i dlatego chcą, żeby 
ich pieniądze były wydawane na kon-
kretne cele. – Jeśli oddamy władzę nad 
działaniami dobroczynnymi państwu, 
ono nie będzie wiedziało, co z tym zrobić 
– mówił Adam Ciuhak. Z badań socjolo-
gów wynika, że najefektywniej pomagają 
nie ci, którzy mają nadwyżkę pieniędzy 
i  chcą komuś pomóc, ale ci, którzy mu-
szą wybierać, np. czy dać pracownikom 
premię czy przekazać pieniądze na cel 
charytatywny, który dobrze przemyśle-
li. Polacy nie są jednak liderami działań 
charytatywnych. Nie ufają organizacjom 
pozarządowym, bo jest to „nowy twór” 
na scenie społecznej. To jednak stopnio-
wo się zmienia. Ludzie zaczynają szukać 
sposobów na pomaganie innym i chcą się 
uczyć mądrze pomagać. 

W styczniu tego roku, goście zapro-
szeni do kolejnej debaty zastanawiali się, 
kto się boi islamu. Spotkanie odbyło się 
w  związku z  Dniem Islamu w  Kościele 

katolickim w  Polsce, który został usta-
nowiony decyzją Konferencji Episkopatu 
Polski jako „dzień modlitw poświęcony 
islamowi”. Wśród prelegentów zasiedli: 
doc. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz z  Insty-
tutu Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Nedal Abu Tabak, 
mufti i imam, dyrektor Islamskiego Cen-
trum Kultury w  Lublinie. O  ile mufti 
przekonywał, że islamu boją się ci, którzy 
go nie znają, doc. Zieniewicz stwierdzi-
ła, że w dzisiejszych czasach wiadomości 
o islamie można znaleźć wszędzie i brak 
wiedzy nie jest problemem. Jest nim na-
tomiast ogólny odbiór islamu w Europie, 
który może budzić lęk wśród jej miesz-
kańców. Wielu ludzi obawia się tej reli-
gii dlatego, że jej owocem jest terroryzm. 
Prelegentka zwróciła uwagę, że liczni 
muzułmanie uważają osoby innego wy-
znania za gorszych od siebie, stąd dialog 
z  islamem jest utrudniony. „Konfliktów 
z islamem nie byłoby jedynie wtedy, gdy-
by wszyscy żyli w  świecie Allaha” – po-
wiedziała doc. Zieniewicz. Jej zdaniem 
filozofia islamu nie pasuje do filozofii 
europejskiej, wywodzącej się z  chrześci-
jańskich korzeni. „U nas w sprawach mo-
ralnych decyduje jednostka, w zgodzie ze 
swoim sumieniem. W  islamie o  tym, co 
słuszne, rozstrzyga grupa odniesienia” – 
wyjaśniła. 

Zebrani na debacie wyznawcy isla-
mu narzekali z  kolei, że to oni czasem 
doznają cierpień ze strony innych, także 
w Polsce. Przyczyniają się do tego środ-
ki przekazu – np. gdy spalił się meczet 
w  Białymstoku, żadne medium o  tym 
nie poinformowało. Głośno mówi się 
natomiast o  aktach przemocy ze stro-
ny muzułmanów. Mufti tłumaczył, że 
prawdziwy islam jest religią pokojową 
i  nie zmusza nikogo do wyznawania tej 
religii. Prawdziwi wyznawcy islamu nie 
prześladują chrześcijan. Co więcej, rady 
imamów zawsze wydają oświadczenia, 
w  których wyrażają swój sprzeciw wo-
bec aktów przemocy i  terroru ze strony 
muzułmanów wobec chrześcijan. Warto 
o tym wiedzieć i – mimo licznych prze-
szkód – wyzbywać się uprzedzeń i szukać 
wspólnych punktów porozumienia. To 
przecież jedna z misji, która powinna być 
podejmowana przez chrześcijan.

Monika Mostowska
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Ze skarbca misyjnego  

ŻYCIE W LęKU
Żerminata, tak wymawia się to imię 

dziewczyny, zaręczona z Mbusu, chłopakiem 
z  sąsiedniej wioski, pewnego dnia rankiem 
przed wschodem słońca pobiegła na pobliski 
targ do Jomba, by sprzedać parę produktów, 
które zebrała ze swojego skromnego poletka 
uprawianego tradycyjnie motyką. Jej ojciec 
Malolo już otrzymał dar od rodziny Mbu-
su w  postaci krowy. Trwały przygotowania 
do uroczystości ślubnych, które miały mieć 
miejsce w czerwcu. 

Był to czas powojenny w  sąsiedniej 
Rwandzie i wciąż niespokojny dla przygra-
nicznych terenów w Kongu. Często nocą na 
wioskę napadali uzbrojeni rabusie, aby zagar-
nąć resztki mienia i tak już biednych miesz-
kańców. Bandyci, rekrutujący się z rwandyj-
skiego plemienia, które przegrało ostatnią 
wojnę w1994 roku, ukrywali się w  lasach. 
Do nich często dołączali szpiedzy z wioski, 
donoszący na swoich sąsiadów, informujący 
o ich zamożności i transakcjach handlowych. 

Liczba bandytów dochodziła nawet do 
tysiąca osób; wśród nich były kobiety i dzie-
ci uzbrojone w  maczety, kije czy kamienie. 
Nikomu z  wioski nie udawało się ocalić, 
a bandyci rabowali wszystko – nawet dziu-
rawy garnek. Ludność zostawiała otwarte 
domy, zabierała skromne kosztowności i ra-
towała się ucieczką do brusu. Tam zbiegowie 
spędzali wiele nocy, śpiąc, a raczej czuwając, 
pod gołym niebem, wśród mrówek, koma-
rów i innych insektów czy gryzoni, które ich 
atakowały. Po tak męczącej nocy rankiem 
wracali do domów. Ich dzieci szły do szko-
ły głodne, niewyspane i  chore. Niektórzy 
opuszczali wioski na kilka miesięcy. Wracali 
często po półrocznej nieobecności. W szkole 
były liczne przypadki omdleń dzieci wycień-
czonych po niewyspanej nocy lub chorych na 
malarię.

ZBROJNA NAPAŚć
W  wiosce, w  której mieszkała rodzina 

Żerminaty, panował względny spokój. Swo-
im zwyczajem dziewczyna szła więc kilka 
kilometrów na targ wraz z innymi koleżan-
kami. Targ jest ważnym elementem życia tu-
tejszej ludności, źródłem dochodu, miejscem 
wymiany towarów, a także miejscem wymia-
ny informacji i  dyskusji. Na targu sprzeda-
wano wszystko: krowy, kozy, świnie, ubrania, 
garnki, rowery, wyroby rzemieślnicze, buty, 
chleb, mięso, mydło itp. Tej środy handlowa-
no przez jakiś czas spokojnie, gdy nagle peł-
nym pędem na sygnale wjechały na targ dwie 

wojskowe ciężarówki. Zgraja uzbrojonych 
żołnierzy zaczęła strzelać, atakując stragany 
i wydzierając ludziom pieniądze. Targowisko 
w jednej chwili opustoszało, a żołnierze za-
chłannie grabili wszystko i  ładowali na cię-
żarówki. Liczni ranni biegli, by otrzymać do-
raźną pomoc w pobliskim ośrodku zdrowia. 
Dzień, pięknie zaczęty, zamienił się w  jed-
nym momencie w koszmar. Dla niektórych 
ludzi koszmar ten trwa do dziś, bo zmieniło 
się ich życie. 

ponad dwa tygodnie, do czasu, kiedy znowu 
ludzie pojawili się w  wiosce. Po przejściu 
frontu przeniesiono ją do pobliskiego szpi-
tala protestanckiego w Rwanguba, w którym 
pracowali lekarze chirurdzy. Nie podjęli się 
operacji, gdyż rana postrzałowa okazała się 
skomplikowana. Przeniesiona została więc 
do szpitala w  Rutshuru, w  którym pracuje 
trzech lekarzy, ale brakuje zaplecza medycz-
nego. Nikt nie chciał podjąć się skompliko-
wanej operacji. Żerminata leżała przykuta 
do łóżka szpitalnego – bez leków, bez żadnej 
nadziei na wyzdrowienie, a  lekarze na ob-
chodzie omijali ją z  daleka. Opiekował się 
nią starszy brat, podając jej wodę do picia 
i obracając ją na boki, a wieczorem szykował 
trochę strawy, by choć jeden raz na dzień dać 
jej coś do zjedzenia.

Oblicza wojny
Jerminata

Targ jest ważnym elementem życia tutejszej ludności, źródłem dochodu, miejscem 
wymiany towarów, a także miejscem wymiany informacji i dyskusji. 

OCALONA PRZEZ BOgA
Żerminata nie wyszła za mąż, jest kale-

ką a dobrzy ludzie uratowali ją od śmierci. 
Została postrzelona w udo i prawie nieprzy-
tomną zaniesiono do pobliskiego szpitala 
przy misji katolickiej w  Jomba. Potrzebna 
była interwencja chirurgiczna, tego jednak 
ten szpital nie mógł zapewnić, gdyż nie pra-
cował w nim żaden lekarz, a  jedynie pielę-
gniarki.

Zaczęła się nowa wojna, tym razem 
w Kongu i w przygranicznej strefie, w któ-
rej jest położona miejscowość Jomba, prze-
szedł front. Wszyscy ludzie z okolicy uciekli. 
Szpital opustoszał, pozostała tylko Żermi-
nata niezdolna do ucieczki. Sama walczyła 
o życie, polecając się dobremu Bogu i  Jego 
opatrzności. Głodna, prosiła żarliwie Boga, 
żeby nie pozwolił jej umrzeć z głodu. Tak jak 
nakarmił tysiące, niech i  ją jedną nakarmi. 
Modląc się w  ciszy, usłyszała w  sąsiedniej 
sali szczury i od razu pomyślała, że na pew-
no jest tam coś do jedzenia. Natychmiast, 
pełna nadziei, doczołgała się do sąsiedniej 
sali, w  której była świeżo zestokowana ku-
kurydza w kolbach. Żywiła się nią na suro-
wo, w towarzystwie szczurów. Tak przeżyła 

POWRÓT DO ŻYCIA
W każdy piątek miałem zwyczaj odwie-

dzania chorych w  szpitalu. Udzielałem im 
sakramentów lub rozmawiałem, niezależnie 
od ich wyznania. Widziałem, że z Żerminatą 
nie jest dobrze. Nie słyszałem jednak żadnej 
skargi z jej ust i myślałem, że lekarze czuwa-
ją nad jej zdrowiem. Gdy za trzy tygodnie 
przybyłem odwiedzić szpital i  zobaczyłem 
wychudzoną dziewiętnastoletnią Żerminatę, 
coraz słabszą, zainteresowałem się tym. Jej 
pomarszczona skóra była przyschnięta do 
kości, rana zainfekowana, a plecy i pośladki 
zajmowała jedna wielka rana odleżynowa. 
Wypytywałem jej brata i  innych chorych 
o sposób leczenia. Ludzie mówili: „lekarze ją 
zostawili, bo jest biedna i nie ma pieniędzy; 
mówili, że zawiozą ją do Gomy, do szpitala 
generalnego, ale to kłamstwo”. Natychmiast 
poszedłem do lekarza dyżurnego, prosząc 
o pozwolenie zabrania chorej i przewiezienia 
jej do nowo założonego szpitala w Nyamili-
ma przy misji katolickiej prowadzonej przez 
włoskie zgromadzenie czcicieli Najświętsze-
go Sakramentu Caraccolini. Otrzymałem 
wypis, przygotowałem materac i  otwartą 
małą ciężarówką razem z  towarzyszącymi 

Targ jest ważnym elementem życia tutejszej ludności, źródłem dochodu, miejscem 
wymiany towarów, a także miejscem wymiany informacji i dyskusji. 
Targ jest ważnym elementem życia tutejszej ludności, źródłem dochodu, miejscem 
wymiany towarów, a także miejscem wymiany informacji i dyskusji. 
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Ze skarbca misyjnego  

jej osobami pojechaliśmy do nowego szpita-
la. Ponad czterdzieści kilometrów gruntowej 
drogi, pełnej nierówności i dziur, nie oszczę-
dziło chorej bolesnych wstrząsów. Ożywi-
ła się, gdy zobaczyła szpital i  lekarza, jakby 
poczuła się lepiej. Zaniesiono ją na rentgen, 
a lekarz chirurg podszedł do mnie, mówiąc: 
„Ona nie ma ciała, jak zszyjemy tę ranę? 
Trzeba ją najpierw odżywić i wyleczyć ranę 
odleżynową. Pomyślałem od razu o siostrach 
Cretiene w Buturande i o pełnej entuzjazmu 
przełożonej siostrze Christiane, której dwa 
tygodnie temu ofiarowałem aparat do elek-
trolizy wody. Przywiozłem i  przedstawiłem 
jej Żerminatę. Z wielkim wzruszeniem przy-
jęła ją na salę i tak zaczęła się nowa era w ży-
ciu dziewczyny. Siostra sama osobiście ją pie-
lęgnowała przy pomocy wody martwej i ży-
wej, by przekonać się o skuteczności tej no-
wej metody leczenia ciężkich ran. Po dwóch 
miesiącach rana w stu procentach się wygoiła, 
a po trzecim miesiącu Żerminata była goto-
wa do operacji. Sam własnym oczom nie 
wierzyłem i uznałem to za cud Boga, który 
rękami dobrych ludzi leczy chorych, karmi 
tysiące zgłodniałych i daje nadzieję załama-
nym na duchu. Żerminata, odtąd zawsze 
uśmiechnięta, umie nawet i zażartować, ale – 
naznaczona łaską cierpienia – uwielbia Boga 
za Jego miłość, Jego opatrzność i  dobroć. 
Pamiętam dzień, w  którym ks. proboszcz 
Wiesław Kantor zawiózł ją do Gomy, do 
specjalistycznej kliniki ortopedycznej pro-
wadzonej przez braci protestantów. Operacja 
zakończyła się sukcesem i pacjentka bardzo 
szybko dochodziła do zdrowia. Odwiedza-
łem ją w szpitalu i powiedziała mi kiedyś, że 
po wyzdrowieniu chce uczyć się krawiectwa, 
by zarabiać na życie i nie być nikomu cięża-
rem. Odpowiedziałem, że najpierw czeka ją 
nauka chodzenia, bo musi być w  pełni sa- 
modzielna.

DALSZE LOSY 
Po klinicznej kuracji przebywała ponad 

dwa lata w Centre Handicape (Centrum dla 
osób niepełnosprawnych), gdzie otrzymała 
aparat specjalny dopasowany do nogi. Na-
uczyła się szycia na maszynie, czytania, pi-
sania i życia we wspólnocie. Po zakończeniu 
stażu sprawnościowego w  Centre Handica-
pe powróciła, ale już nie do swojej rodziny 
w  zapadłej wiosce w parafii Jomba, lecz do 
Rutshuru, do nowej przybranej rodziny Pro-
spera Muhutu, która przyjęła ją jak własnego 
członka rodziny. Dzięki staraniom Caritasu 
parafialnego otrzymała upragnioną maszynę 
do szycia i  jako krawcowa jest osobą samo-
dzielną. Żerminata dziś gorliwie uwielbia 
Boga, który o niej nie zapomniał i modli się 
za swoich dobroczyńców, bo dzięki nim na 
nowo cieszy się życiem.

Ze wspomnień ks. Jana Kędziory SAC

Projekt poruszył wielu ofiarodawców 
i  dobrodziejów. Dzięki ich wielkodusz-
ności doszło do realizacji groty Matki 
Bożej Miłosierdzia w  parafii Świętego 
Zbawiciela Miłosiernego w  Abidjanie. 
Plan przedsięwzięcia powstał z  inicja-
tywy chóru Ave Maria, prace budowla-
ne wykonali miejscowi murarze. Posąg 
Dziewicy Maryi powstał ze sprosz-
kowanego marmuru kompozytowego, 
w  Grand-Bassam, mieście położonym 
nad Oceanem Atlantyckim.

7 października 2012 r., po Mszy św. 
o  godzinie 9.00, odbyło się poświęcenie 
groty Matki Bożej Miłosierdzia. W Eu-
charystii licznie wzięli udział wierni 
z parafii, a chór Ave Maria, któremu po-
wierzono animację, przygotował śpiewy 
tworzące atmosferę modlitwy. Ksiądz 
proboszcz Adam Pacuła przewodniczył 
uroczystości i poświęcił miejsce, nadając 
Dziewicy tytuł Matki Bożej Miłosier-
dzia. Wierni, chcąc zaświadczyć o  swo-
jej miłości i  oddaniu, złożyli wiązanki 
kwiatów.

Grota prezentuje się pięknie. W środ-
ku znajduje się posąg naturalnej wielko-
ści, oświetlony lampami, a na twarz pada 
światło reflektorów. Na podwyższeniu, 
naprzeciwko Dziewicy, zainstalowano 
fontannę, z której przez cały dzień wytry-
skuje woda jak źródło łaski. Wokół groty 
urządzono ogródek z egzotycznymi rośli-
nami i kwiatami, a z przodu postawiono 

ławki, które pomieszczą ponad sto osób. 
W  niedalekiej przyszłości ta przestrzeń 
zostanie zadaszona.

Nowe miejsce modlitwy i  skupienia 
jest odpowiedzią na potrzeby chrześcijan, 
którzy manifestują swą wiarę przez mo-
dlitwę różańcową. Widać, jak rozważają 
tajemnice różańca podczas codziennych 
obowiązków: w  drodze do pracy, w  sa-
mochodzie, w  czasie podróży czy gru-
powej pielgrzymki. Wielu chrześcijan 
ma w  swoich sypialniach czy pokojach 
dziennych małe sanktuaria maryjne czy 
ołtarzyki modlitewne z krzyżem i Biblią 
na widoku. W czasie odwiedzin chorych, 
we wszystkie piątki miesiąca, czy podczas 
święcenia domów, rodzina często gro-
madzi się na modlitwę. Świadczy to sile 
wiary „podstawowych wspólnot chrze-
ścijańskich”, jak się je tutaj nazywa, czy 
„kościołów-rodzin”. Wiarę i  pobożność 
widać w licznych grupach modlitewnych, 
spotykających się w  tygodniu na nabo-
żeństwach i naukach.

Mamy nadzieję, że poświęcenie gro-
ty Dziewicy Maryi Matki Bożej Mi-
łosierdzia obficie zaowocuje w  sercach 
chrześcijan, którzy przybywają tutaj, żeby 
usłyszeć echo Jej Magnificat. Spoglądając 
w oczy Maryi, odnajdą sens życia, ożywią 
wiarę i zawsze będą podtrzymywać pło-
mień pobożności.

Ks. Jan Kędziora SAC 
Wybrzeże Kości Słoniowej

grota Matki Bożej
Miłosierdzia 

Przed tą grotą prawie zawsze ktoś 
jest. Przychodzą pojedyncze osoby albo 
grupki ludzi – przystają, modlą się, za-
wierzają swe życie Maryi. Nie zawsze są 
to nawet chrześcijanie, ale wszyscy znaj-
dują tutaj ukojenie i spokój.
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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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