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SIERPIEŃ
Aby Kościoły partykularne kontynentu afrykańskiego, 

wierne przesłaniu ewangelicznemu, 
przyczyniały się do budowania pokoju i sprawiedliwości.
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Drodzy
Przyjaciele Misji

Uczucia głębokiego duchowego poruszenia oraz pewnego za-
skoczenia towarzyszyły nam przy wyborze nowego Ojca Święte-
go. Papież Franciszek z Argentyny to wielki dar dla katolików na 
całym świecie, a szczególnie dla Kościołów misyjnych, ponieważ 
od samego początku swojej posługi pragnie ożywić entuzjazm apo-
stolski, by dzięki sercom pełnym gorliwości i zapału, Ewangelia 
była głoszona wszystkim narodom. Nauczanie i świadectwo życia 
Papieża Franciszka ma wiele wspólnego z charyzmatem naszego 
Założyciela, pragnie ożywiać wiarę i rozpalać miłość, nieść Dobrą 
Nowinę i zdobywać ludzi dla Jezusa. 

Bóg powołuje konkretne osoby, by w Jego imieniu zaniosły dar 
wiary tym, którzy go jeszcze nie odkryli. W Światowym Dniu Mo-
dlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne, Ojciec Święty Franciszek 
zachęca nas do modlitwy o powołania: Przed każdym powołaniem 
i za każdym powołaniem do kapłaństwa lub życia konsekrowanego stoi 
zawsze czyjaś mocna i intensywna modlitwa: babci, dziadka, matki, ojca, 
wspólnoty... Powołania rodzą się w modlitwie i z modlitwy. I dopiero 
w modlitwie mogą trwać i przynosić owoce.

Praca pallotynów w krajach misyjnych przynosi owoce w postaci 
nowych kapłanów na tamtych terenach. Jest dla nas wielką radością, 
że pallotyńska wspólnota powiększyła się o kapłana z Wybrzeża 

Kości Słoniowej, księdza Francka Allatina 
Yapo. Jego święcenia kapłańskie odby-

ły się 13 kwietnia br. w Yopougon, 
pod przewodnictwem bpa Je-

ana Salomona Lezoutie. 
To już drugi iworyjski 

kapłan 

pallotyn. Rodzice widzieli w nim przyszłego inżyniera, jednak decy-
zja Francka była jednoznaczna i nieodwołalna. Miał świadomość, że 
kapłaństwo jest darem Chrystusa i Kościoła danym po to, by służyć 
ludowi Bożemu. Wiedział, że musi iść własną drogą. Wychodził 
z założenia, że skoro ma się jedno życie, nie należy kierować się 
oczekiwaniami innych ludzi, ale podporządkować je woli Boga.

Wyjątkowe chwile przeżywaliśmy w dniach 27-28 kwietnia br., 
obchodząc uroczystości ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie. Podczas 
głównej Mszy św. nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Mi-
gliore, nałożył krzyże misyjne grupie 36 misjonarzy i misjonarek, 
którzy tradycyjnie od grobu św. Wojciecha wyruszą na cały świat, 
aby głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. W tym gronie jest 
czterech pallotyńskich misjonarzy. Ks. Jan Adamowicz, kapłan 
z dziewięcioletnim stażem, kierowany pragnieniem wsparcia współ-
braci posługujących w Ameryce Łacińskiej, już niebawem rozpocz-
nie misje w Wenezueli. We wrześniu pożegnamy wyświęconego 
w ubiegłym roku ks. Dariusza Salę, który wyjedzie do Wybrzeża 
Kości Słoniowej i ks. Łukasza Ciupę, kapłana z trzyletnim stażem 
kapłańskim, który uda się na nową placówkę w Belize na Antylach. 
Kapłan z Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ks. Sławomir Majzner, 
uda się natomiast do Papui Nowej Gwinei. Nowym misjonarzom 
życzymy wielu sił i zdrowia, aby mogli dzielić się wiarą w Chrystusa 
głosząc Jego Ewangelię w dalekich krajach.

Ta niecodzienna uroczystość przypomina nam o nieustannej 
potrzebie modlitwy w intencji misjonarzy i misjonarek, gdyż wszy-
scy jesteśmy powołani do działalności misyjnej. Możemy to czynić 
modląc się w intencjach misyjnych, ofiarowując w tych intencjach 
swoje cierpienia, a także materialnie wspierając misjonarzy. 

Drodzy Współpracownicy

Pragnę powierzyć Waszym modlitwom księdza Francka z Wy-
brzeża Kości Słoniowej, zachęcając jednocześnie do podjęcia patro-
natu misyjnego za misjonarzy wyjeżdżających w tym roku na misje. 
Dzieło to polega na objęciu konkretnego misjonarza codzienną 
modlitwą i dobrowolnym wsparciu materialnym jego projektów 
misyjnych. 

Wkrótce, w lipcu i sierpniu, wyruszymy na pielgrzymie szlaki. 
Serdecznie zapraszam Was do wzięcia udziału w XXIII Mię-
dzynarodowej Pielgrzymce Pieszej do Wilna i w Warszawskiej 
Pielgrzymce Pieszej na Jasną górę, organizowanej już po raz 302. 
Zachęcam do pielgrzymowania razem z misjonarzami w grupie 
Czerwono-Żółto-Zielonej, prowadzonej przez Pallotyński Sekre-
tariat Misyjny. Jak co roku, w czasie kolejnych dni wędrowania do 
Matki Bożej, księża pallotyni będą w codziennej Mszy św. polecać 
Bogu przez Jej pośrednictwo Wasze prośby i intencje modlitewne, 
przesłane do naszego sekretariatu na załączonych kartkach.

Owocna posługa misyjna nie jest możliwa bez Bożej łaski, ale 
też bez ludzkiej pomocy, zarówno tej w postaci modlitwy, daru cier-
pienia jak i wsparcia materialnego. Za każdy gest hojności bardzo 
serdecznie dziękuję w imieniu własnym oraz misjonarzy, którzy na 
co dzień doświadczają Waszej dobroci. Zapewniam o modlitwie za 
wszystkich Współpracowników. 

Niech Pan nagradza obficie każdy trud i ofiarę złożoną w in-
tencji misji.

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

Wybrzeże Kości Słoniowej: 
ks. Franck Allatin Yapo 
przyjmuje święcenia kapłańskie 
z rąk bpa Jeana Salomona Lezoutie. 



Informacje Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego

Pallotyński Sekretariat Misyjny  i Ewangelizacji Wschodu organizuje róż-
nego rodzaju akcje duchowego i  materialnego wspierania misji i  Kościoła na 
Wschodzie. Osoby, które chciałyby pomóc w działalności ewangelizacyjnej pal-
lotynów, mogą włączyć się we współpracę poprzez: modlitwę w intencji misji 
i misjonarzy, cierpienia znoszone w tej intencji oraz składane ofiary materialne.

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

I N F O R M a C j E

4
Posyłam Was 3/2013

ZAPRASZAMY 
DO WSPÓLNEgO PIELgRZYMOWANIA 

PODCZAS WAKACJI W DWÓCH 
PIESZYCH PIELgRZYMKACH:

Podczas pielgrzymek 
będziemy codziennie odprawiać Msze św. 
w podanych przez Was intencjach. 
Ofiary złożone z tej okazji 
przeznaczymy na formację i kształcenie 
powołań misyjnych.

Zapraszamy na wspólną 
modlitwę podczas dni skupienia 

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 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 

15-26 lipca 2013 r. 
XXIII Międzynarodowa 
Pielgrzymka Piesza 
Suwałki-Wilno  
(grupa Zielona i Niebieska)

6-15 sierpnia 2013 r. 
302 Warszawska Pielgrzymka 

Piesza na Jasną górę
(grupa Czerwono-Żółto-Zielona) 
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W liturgiczną uroczystość św. Józefa, 
19 marca 2013 r., przed Bazyliką Waty-
kańską Papież Franciszek celebrował 
Mszę świętą z okazji rozpoczęcia posługi 
na Stolicy Piotrowej. Wcześniej, podczas 
uroczystości w Bazylice św. Piotra w Wa-
tykanie, papież przyjął insygnia władzy 
papieskiej: paliusz i Pierścień Rybaka. 

Publikujemy fragmenty homilii wy-
głoszonej podczas Mszy św. inaugurującej 
pontyfikat.

Usłyszeliśmy w  Ewangelii, że „Józef 
uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: 
wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1, 24). 
W słowach tych jest już zawarta misja, którą 
Bóg powierza Józefowi, aby był custos, opieku-
nem. Opiekunem kogo? Maryi i Jezusa. Jest 
to jednak opieka, która obejmuje następnie 
Kościół, jak to podkreślił bł. Jan Paweł II: 
„Święty Józef, który z miłością opiekował się 
Maryją i z radością poświęcił się wychowaniu 
Jezusa Chrystusa, także dziś strzeże i osłania 
mistyczne Ciało Odkupiciela, Kościół, którego 
figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica” 
(Adhortacja Ap. Redemptoris Custos, 1).

Jak Józef realizuje tę opiekę? Z dyskre-
cją, pokorą, w milczeniu, ale będąc nieustan-
nie obecnym i w całkowitej wierności, także 
wówczas, gdy nie rozumie. Z troską i miłością 
towarzyszy w każdej chwili, od małżeństwa 
z Maryją, aż do wydarzenia z dwunastolet-
nim Jezusem w Świątyni Jerozolimskiej. Jest 
u boku Maryi, swej Oblubienicy w pogodnych 
i trudnych wydarzeniach życia, w podróży do 
Betlejem na spis ludności i w chwilach niepo-
koju i radości narodzin. W dramatycznej chwili 
ucieczki do Egiptu i rozpaczliwym poszuki-
waniu Syna w Świątyni. Następnie w życiu 
codziennym domu w Nazarecie, w warsztacie, 
gdzie uczył Jezusa zawodu.

Jak Józef przeżywa swoje powołanie opie-
kuna Maryi, Jezusa, Kościoła? Nieustannie 
nasłuchując Boga, będąc otwartym na Jego 
znaki, gotowym wypełniać nie tyle swój, ile 
Jego plan. Tego właśnie wymaga Bóg od Da-
wida, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu: 
Bóg nie pragnie domu zbudowanego przez 
człowieka, ale wierności Jego słowu, Jego 
planowi. To sam Bóg buduje dom, ale z ży-
wych kamieni naznaczonych Jego Duchem. 
Józef jest „opiekunem”, bo umie słuchać Boga, 
pozwala się prowadzić Jego wolą i właśnie 
z tego względu jest jeszcze bardziej troskliwy 
o powierzone mu osoby, potrafi realistycznie 
odczytywać wydarzenia, jest czujny na to, co 

go otacza i potrafi podjąć najmądrzejsze 
decyzje. W nim widzimy, drodzy przy-
jaciele, jak się odpowiada na Boże po- 
wołanie – będąc dyspozycyjnym, goto-
wym. Widzimy też jednak, co stanowi 
centrum powołania chrześcijańskiego: 
Chrystus! Strzeżemy Chrystusa w na-
szym życiu, aby strzec innych, strzec 
dzieło stworzenia!

Jednakże powołanie strzeżenia nie 
dotyczy wyłącznie nas chrześcijan, ma 
wymiar przekraczający, ogólnoludzki, do-
tyczący wszystkich. Chodzi o opiekę nad 
całą rzeczywistością stworzoną, pięknem 
stworzenia, jak nam to mówi Księga Ro-
dzaju i jak to nam ukazał św. Franciszek 
z Asyżu: to poszanowanie każdego Boże-
go stworzenia oraz środowiska, w którym 
żyjemy. Jest to strzeżenie ludzi, troszczenie 
się z miłością o wszystkich, każdą osobę, 
zwłaszcza o dzieci i osoby starsze, o tych, 
którzy są istotami najbardziej kruchymi 
i często znajdują się na obrzeżach naszych 
serc. To troska jedni o drugich w rodzinie: 
małżonkowie wzajemnie otaczają siebie opie-
ką, następnie jako rodzice troszczą się o dzieci, 
a z biegiem czasu dzieci stają się opiekunami 
rodziców. To szczere przeżywanie przyjaźni, 
będących wzajemną troską o siebie w zaufaniu, 
w szacunku i w dobru. W istocie wszystko jest 
powierzone opiece człowieka i jest to odpo-
wiedzialność, która dotyczy nas wszystkich. 
Bądźcie opiekunami Bożych darów!

A  kiedy człowiekowi brakuje tej od-
powiedzialności, kiedy nie troszczymy się 
o stworzenie i o braci, wówczas jest miejsce 
na zniszczenie, a serce staje się nieczułe. Nie-
stety w każdej epoce dziejów są „Herodowie”, 
którzy knują plany śmierci, niszczą, oszpecają 
oblicze mężczyzny i kobiety.

Chciałbym prosić wszystkich tych, którzy 
zajmują odpowiedzialne stanowiska w dzie-
dzinie gospodarczej, politycznej i społecznej, 
wszystkich mężczyzn i kobiety dobrej woli: 
bądźmy „opiekunami” stworzenia, Bożego pla-
nu wypisanego w naturze, opiekunami bliźnie-
go, środowiska. Nie pozwólmy, by znaki znisz-
czenia i śmierci towarzyszyły naszemu światu! 
By jednak „strzec” musimy też troszczyć się 
o nas samych! Pamiętajmy, że nienawiść, za-
zdrość, pycha zanieczyszczają życie! Tak więc 
strzec oznacza czuwać nad naszymi uczuciami, 
nad naszym sercem, gdyż z niego wychodzą 
intencje dobre i złe: te, które budują i te, które 
niszczą! Nie powinniśmy bać się dobroci, ani 
też wrażliwości!

Dołączam do tego jeszcze jedną uwagę: 
troszczenie się, strzeżenie wymaga, by było ono 
przeżywane z wrażliwością. W Ewangeliach 
św. Józef jawi się jako człowiek silny, mężny, 
robotnik, ale w jego charakterze pojawia się 
wielka wrażliwość, która nie jest cechą człowie-
ka słabego – wręcz przeciwnie – oznacza siłę 
ducha i zdolność do zwrócenia uwagi, współ-
czucia, prawdziwej otwartości na bliźniego, mi-
łości. Nie powinniśmy bać się dobroci, czułości!

Dzisiaj wraz z uroczystością świętego Jó-
zefa obchodzimy początek posługi nowego 
Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, która po-
ciąga za sobą także pewną władzę. Oczywiście, 
Jezus Chrystus dał władzę Piotrowi, ale o jaką 
władzę chodzi? Po potrójnym pytaniu Jezusa 
do Piotra o miłość, następuje potrójne zapro-
szenie: Paś baranki moje, paś owce moje. Nigdy 
nie zapominajmy, że prawdziwą władzą jest 
służba i że także papież, by wypełniać władzę 
musi coraz bardziej wchodzić w tę posługę, 
która ma swój świetlisty szczyt na krzyżu, 
musi spoglądać na pokorną, konkretną, pełną 
wiary posługę św. Józefa i tak jak on otwie-
rać ramiona, aby strzec całego Ludu Bożego 
i przyjąć z miłością i czułością całą ludzkość, 
zwłaszcza najuboższych, najsłabszych, naj-
mniejszych, tych których św. Mateusz opisuje 
w sądzie ostatecznym z miłości: głodnych, 
spragnionych, przybyszów, nagich, chorych, 
w więzieniu (por. Mt 25,31-46). Tylko ten, kto 
służy z miłością potrafi strzec!

Nauczanie papieskie

Bądźcie opiekunami 
Bożych darów!



Nauczanie papieskie
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W drugim czytaniu, św. Paweł mówi 
o Abrahamie, który „wbrew nadziei uwierzył 
nadziei” (Rz 4, 18). Wbrew nadziei mocny na-
dzieją! Także dzisiaj, w obliczu tak wielu oznak 
szarego nieba, musimy dostrzec światło nadziei 
i dać nadzieję samym sobie. Strzec stworzenia, 
każdego mężczyzny i kobiety, ze spojrzeniem 
czułości i miłości, to otworzyć perspektywę 
nadziei, to otworzyć promień światła pośród 
wielu chmur, to przynieść ciepło nadziei! Dla 
człowieka wierzącego, dla nas chrześcijan, jak 
Abraham, jak św. Józef, nadzieja, którą niesie-
my ma perspektywę Boga, która nam została 
otwarta w Chrystusie, zbudowana jest na skale, 
którą jest Bóg.

Strzec Jezusa wraz z Maryją, strzec całe-
go stworzenia, strzec każdej osoby, zwłaszcza 
najuboższej, strzec nas samych: to właśnie jest 
posługa, do której wypełniania powołany jest 
Biskup Rzymu, ale do której wezwani jeste-
śmy wszyscy, aby zajaśniała gwiazda nadziei: 
Strzeżmy z miłością tego, czym Bóg nas ob-
darzył!

Proszę o wstawiennictwo Maryję Pannę, 
Świętego Józefa, świętych Piotra i Pawła, Świę-
tego Franciszka, aby   Duch Święty towarzyszył 
mojej posłudze, a wam wszystkim mówię: mó-
dlcie się za mnie! Amen.   

Motto 
Papieskie zawołanie 

„miserando atque eligendo” 
oznacza dosłownie „litując 
się i wybierając go”. Wzię-
te jest z 21. homilii Bedy 
Czcigodnego, mówiącej 
o powołaniu św. Mateusza: 
„Jezus zobaczył celnika i li-
tując się nad nim wybrał 
go na apostoła” (Vidit ergo 
Iesus publicanum et quia mi-
serando atque eligendo vidit, 
ait illi ‚Sequere me’). Centralnym tematem 
tej homilii jest miłosierdzie Boże – jest 
ona zawarta w Liturgii Godzin na święto 
Apostoła Mateusza – w to właśnie święto 
w 1953 r. Jorge Bergoglio odczuł powoła-
nie do zakonu jezuitów.

Herb
Papież Franciszek postanowił zacho-

wać swój wcześniejszy herb, który wybrał 
z chwilą sakry biskupiej. W tle ciemno-
niebieskiej tarczy widnieją symbole god-
ności papieskiej, takie same, jakie wybrał 
poprzednik, Benedykt XVI (mitra umiesz-

czona między skrzyżowa-
nymi kluczami, złotym 
i  srebrnym, związanymi 
czerwonym sznurem). 

W górnej części tarczy 
znajduje się emblemat Towa-
rzystwa Jezusowego, zakonu, 
z którego pochodzi Papież: 
Słońce  z  monogramem 
IHS oznacza Jezusa (jest to 
także herb jezuitów) – krzyż 
i  znajdujące się pod nim 
gwoździe to symbole Męki 
Pańskiej.

gwiazda oznacza Ma-
ryję, Matkę Chrystusa i Kościoła

Kwiat nardu  – symbol św. Józefa, 
namaszczenia. Z  szpikanardu wyra-
biano olejek – takim olejkiem został 
namaszczony Jezus w  Betanii przez  
Marię.

Kiedy 13 marca 2013 r. kończyło się 
międzynarodowe spotkanie braci palloty-
nów w Konstancinie, ks. Józef Lasak, prze-
łożony prowincjalny Prowincji Chrystusa 
Króla, krzyknął: „biały dym”! Pospiesznie 
skończyliśmy spotkanie i przenieśliśmy 
się do sali rekreacyjnej, żeby popatrzeć na 
nowego Ojca Świętego. To był kardynał 
Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio SJ, 
teraz papież Franciszek. 

Kiedy spojrzałem na nowo wybrane-
go Ojca Świętego, przypomniałem sobie 
spotkanie z nim w maju 2011 r. Podczas 
wizytacji naszej Regii w Argentynie spo-
tkałem się z kard. Jorge Mario Bergoglio, 
żeby przedyskutować kwestię beatyfikacji 
naszych 5 pallotyńskich argentyńskich mę-
czenników. Czekałem w pokoju, w którym 
stały duże wygodne fotele. Nagle drzwi się 
otworzyły i wszedł kardynał. Siadł przede 
mną na zwykłym krześle. Rozmawiał bar-
dzo przyjaźnie, niskim głosem. Potrafił 
słuchać. Z przejęciem mówił o pallotyń-
skich męczennikach i popierał starania 
o ich beatyfikację. Na koniec odprowa-
dził mnie do drzwi frontowych i miło się 
ze mną pożegnał. To było moje pierwsze 

tak serdeczne spotkanie ze znakomitym 
duchownym. Poruszył mnie głęboko. Był 
pokorny i bardzo ludzki: nie podkreślał 
swojej wielkości ani władzy. Był skromnym 
duszpasterzem i zwyczajnym człowiekiem. 
Często przedstawiałem go jako przykład 
w rozmowach i homiliach podczas swo-
ich wizytacji w różnych częściach świata. 
Dobrze, że mamy Ojca Świętego, który 
świetnie zna pallotynów i blisko współ-
pracował z naszymi księżmi pracującymi 
w jego archidiecezji. 

Podczas obecnego konklawe w duchu 
prosiłem Boga o Ojca Świętego, który 
byłby duszpasterzem z doświadczeniem 
misyjnym i znałby problemy zwykłych 
ludzi, utrudzonych w walce o chleb po-
wszedni, ciężko pracujących i walczących 
z niesprawiedliwością.

Misje są dla nas bardzo ważne. Ludzie 
wołają o Boga, o Dobrą Nowinę, a także 
o codzienny chleb, dlatego musimy się nad 
nimi pochylać, w imię Jezusa. Możemy 
znaleźć setki usprawiedliwień, by tego nie 
robić, ale wtedy nie spełniamy podstawo-
wego chrześcijańskiego obowiązku. Wybór 
obecnego Papieża to potwierdza. Nawet 

będąc kardynałem, sam sobie gotował; 
wizytując parafie, podróżował autobusa-
mi i pociągami. Nigdy nie jeździł samo-
chodem i nie mieszkał w pałacu biskupim. 
Często gościł w slumsach w Buenos Aires. 
Pozostawał w bliskim kontakcie z ludźmi 
na różnych ścieżkach ich życia. Przyjmu-
jąc imię Franciszek, jednocześnie wybrał 
wartości, którymi żył ten święty – ubóstwo, 
prostotę, pokorę i bliskość ze Stworzeniem 
Boga. Został wezwany, żeby odnowić i po 
raz kolejny odbudować Kościół, podobnie 
jak wspaniały święty z Asyżu – przywraca-
jąc ducha Ewangelii. Autentyczność życia 
chrześcijańskiego będzie zależała od tego, 
czy potrafimy naśladować życie Jezusa. 
Ojciec Święty daje nam wzór, czyniąc 
Ewangelię jedynym kodeksem naszego 
życia i apostolstwa. Jedyne, czego się od 
nas wymaga, to pozwolić się prowadzić 
Duchowi Świętemu. 

Życie, świadectwo i nauczanie nowego 
Pasterza ma wiele wspólnego z prorocką 
wizją naszego Założyciela: ożywiać wiarę 
i rozpalać miłość. W ten sposób jeszcze 
raz odkryjemy Jezusa Ewangelii. Cała 
pallotyńska rodzina cieszy się z wyboru 
papieża Franciszka. Ofiarujemy mu nasze 
modlitewne wsparcie i dziękujemy Bogu za 
dar nowego Zwierzchnika Kościoła.

Ks. Jacob Nampudakam SAC
Przełożony Generalny SAC 

Moje spotkanie 
z Papieżem Franciszkiem

Symbolika 
herbu i motto 

Papieża 
Franciszka 
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13 maja 2013 r. minęły dwa miesiące 
od wyboru papieża jezuity. Nowy Ojciec 
Święty wiele już powiedział i wiele pokazał 
całą swoją osobą. Niektórzy, głównie du-
chowni (na co zwraca uwagę o. Józef Au-
gustyn SI – por. KAI/info.wiara.pl), zadają 
sobie nawet pytanie: czy jego codzienne 
kazania, wygłaszane w kaplicy Domu św. 
Marty, są nauczaniem oficjalnym czy też 
nieoficjalnym? Czy owe krótkie homilie, 
z odważnymi i prowokującymi wyrażenia-
mi, a nawet anegdotami, wejdą do Acta 
Apostolicae Sedis (oficjalnego organu 
Stolicy Apostolskiej), czy też nie wejdą? 
Przypatrzmy się niektórym z nich: 

– „Bóg w sprayu” – do pracowników 
włoskiej policji przy Watykanie; 

– „Kościół nie jest niańką” – do pra-
cowników Banku Watykańskiego;

– „Nie jest dobrym podejściem owi-
janie życia w bawełnę” – do funkcjona-
riuszy Żandarmerii Watykańskiej i Straży 
Pożarnej;

– „Chrześcijan zdroworozsądkowych 
można określić mianem satelitów, tzn. tych, 
którzy tworzą swój mały Kościół na własną 
miarę” – do wolontariuszy z przychodni 
pediatrycznej dla ubogich, prowadzonej 
w Watykanie przez siostry szarytki;

– „Chrześcijanin, który ciągle lamentu-
je […], jest jak pani narzekalska, wiecznie 
nieszczęśliwa” – do grupy biskupów hisz-
pańskojęzycznych i kilkunastu pracowni-
ków watykańskich; 

– „Osoba konsekrowana powinna być 
matką, a nie starą panną” – do zakonnic 
zgromadzonych na sesji plenarnej Między-
narodowej Unii Żeńskich Przełożonych 
Generalnych.

I jeszcze mała anegdotka, którą papież 
Franciszek opowiedział w czasie porannej 
homilii 13 maja. Za punkt wyjścia wziął 
opowiadanie o spotkaniu św. Pawła z pa-
roma uczniami w Efezie, podczas którego 
– jak podają Dzieje Apostolskie [19, 1-8] – 
na pytanie, czy otrzymali Ducha Świętego, 
odpowiedzieli, że nigdy nie słyszeli o Jego 
istnieniu. Wyjaśniając ten epizod, Ojciec 
Święty odwołał się do pewnego zdarzenia 
z osobistego doświadczenia: „Pamiętam, 
jak raz, kiedy byłem proboszczem w parafii 
San José w San Miguel, w czasie Mszy św. 
dla dzieci w uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego zapytałem: Kto wie, kim jest 
Duch Święty? Wszystkie dzieci podnio-
sły palce. Jedno z nich uśmiechając się, 
odpowiedziało: Duch Święty jest parali-
tykiem! Tak mi odpowiedziało. Usłyszało 
słowo Paraklet i zrozumiało paralityk! Tak 

właśnie jest: Duch Święty jest wciąż kimś 
trochę nieznanym w naszej wierze”. 

Wypowiedzi te wejdą do Acta Apo-
stolicae Sedis, czy też nie wejdą? Nie mój 
to problem, dlatego nie mam zamiaru go 
roztrząsać. Chciałbym natomiast zatrzy-
mać się przez chwilę przy jednej z owych 
pięciominutowych homilii, w której pa-
pież Franciszek dotknął bardzo istotnej 
dla tożsamości pallotyńskiej struny, tej 
o „budowaniu mostów”. Homilia została 
wygłoszona 8 maja 2013 r. Otóż, nawią-
zując do wystąpienia św. Pawła na ateń-
skim Areopagu, papież nazwał Apostoła 
narodów prawdziwym pontifexem, czyli 
„budowniczym mostów”. Sam, kilka lat 
temu (w 2009 r.), w nawiązaniu do tego 
szczególnego zadania, jakie wyznaczył nam 
ojciec Założyciel, pisałem, że „pallotyn to 
budowniczy mostów”. „Zostało uznane za 
niezbędne to, aby Księża tejże Kongrega-
cji tworzyli w Kościele Bożym niejako un 
punto di mezzo (pomost, spójnik, most…) 
pomiędzy duchowieństwem świeckim 
a zakonnym – pisał Pallotti w 1846 r., 
tak, aby potrafili zespolić jednych i drugich 
świętym węzłem, pobudzając ich w ten 
sposób do wszelkich dzieł miłości i gor-
liwości”. [OOCC VII, 4/5; WP II, 43].

Z iście „pallotyńską wrażliwością” Oj-
ciec Święty przypomina nam, że zadaniem 
naszym w Kościele i w świecie jest zespa-
lać, a nie dzielić; włączać, a nie wykluczać; 
współpracować, a nie współzawodniczyć; 

budować mosty, a nie mury! „Kościół, który 
buduje wokół siebie mury – mówił 8 maja 
papież Franciszek – traci apostolską odwa-
gę pójścia na obrzeża, staje się Kościołem 
statycznym i bezpłodnym”. „Pamiętam jako 
dziecko – wspominał dalej – że słyszało się 
wśród katolickich rodzin, także w mojej: 
Do tamtego domu nie możemy chodzić, 
bo tam żyją bez ślubu kościelnego. To było 
jakby wykluczenie. Nie, tam nie możesz 
chodzić, bo to są socjaliści albo ateiści. Te-
raz, Bogu dzięki, już tak się nie mówi, mam 
nadzieję. To była jakby obrona wiary, ale 
przy pomocy murów. Tymczasem Paweł 
budował mosty”.

Jesteśmy w przededniu Święta Królo-
wej Apostołów, głównej patronki Zjedno-
czenia Apostolstwa Katolickiego, Dzieła, 
które zostało tak pomyślane, aby wszyscy 
mogli doń przynależeć: „wszyscy, duchow-
ni i świeccy, mężczyźni i kobiety, wykształ-
ceni i niewykształceni, biedni i bogaci, 
szlachta i lud, bez względu na społeczną 
warstwę, zawód i stan majątkowy […], 
wszyscy mogą współdziałać z tym Dziełem 
[…]; nikt nie jest wyłączony…” [WP I, 47]. 
Może warto dziś zapytać, na ile marzenie 
Pallottiego o „wielorakim Dziele” [WP I, 
35]; Dziele o szerokich i otwartych hory-
zontach, łączącym wysiłki wszystkich, jest 
również naszym marzeniem?

Ks. dr Stanisław Stawicki SAC 
Goma/Kongo

Papież z pallotyńską wrażliwością
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Do dzisiaj pozostało mi w  pamięci 
rzymskie spotkanie z biskupem z diecezji 
Suwon w Korei Południowej. Rozmawiając 
na temat podjęcia przez pallotynów misji 
w jego kraju, bp Angelo N. Kim powiedział, 
że diecezja ma wspaniałych duszpasterzy, do-
brych spowiedników i ojców duchownych 
w seminarium, księży prowadzących wielo-
rakie dzieła charytatywne. Korea potrzebuje 
misjonarzy – wyjaśniał – którzy ubogacili-
by tutejszy Kościół nowym charyzmatem. 
W dyskusji postawił pytanie: co jest cechą 
wyróżniającą pallotyńskich misjonarzy? 
W odpowiedzi wskazywaliśmy na uniwer-
salizm i bogactwo pallotyńskiego charyzmatu. 
W wypowiedziach przewijała się także myśl 
o apostolstwie świeckich, o formacji laikatu 
i prowadzeniu ośrodków animacji apostolskiej.

Biskup A. N. Kim uświadomił nam 
w tej rozmowie ważny problem. Wybierając 
się na misje, misjonarz powinien być dobrze 
i wszechstronnie przygotowany. Dzisiaj nie 
wystarczą dobra wola i szczere chęci, choć i te 
są nieodzowne. Obecna działalność misyjna 
Kościoła stawia wysokie wymagania. Są nimi 
przede wszystkim: postawa duchowa i kom-
petencja (fachowość) w dziedzinie wykony-
wanej pracy. Stąd pracownik ewangeliczny, 
misjonarz na dzisiejsze czasy, musi wykazać 
się duchowością w najwyższym stopniu i nie-
ustannie się dokształcać. Św. Wincenty Pallot-
ti pozostawił na ten temat cenne wskazania, 
które odnoszą się tak do misjonarzy pracu-
jących nad ożywianiem wiary w rodzinnym 
kraju, jak też do misjonarzy wyjeżdżających 
na misje zagraniczne.

KONIECZNOŚć  KSZTAŁCENIA SIę
I  CIĄgŁEgO  ROZWOJU

Ogrom i różnorodność prac misyjnych 
i dzieł apostolskich są okolicznościami utrud-
niającymi pielęgnowanie życia duchowego 
i osobiste dokształcanie się. Ponadto pośpiech 
w codziennym życiu i ciągle nowe wyzwania 
uniemożliwiają niekiedy refleksję nad sensem 
spełnianego zadania i nad skutecznością wy-
konywanej pracy. Są to problemy, które prze-
żywa wielu misjonarzy w dzisiejszych czasach.

Ksiądz Wincenty Pallotti znał dobrze wa-
runki życia misjonarzy i ich potrzeby, dlatego 
tak mocno podkreślał znaczenie i obowiązek 
osobistego dokształcania się i ciągłego wzro-
stu duchowego. Jego wskazania na ten temat 
są głęboko ewangeliczne i bardzo praktyczne.

Pisząc o obowiązku nieustannego kształ-
cenia się, Wincenty Pallotti wskazuje najpierw 
na przykład Pana Jezusa, który „siedział mię-
dzy nauczycielami, przysłuchiwał się im i za-
dawał pytania” (Łk 2, 46). Komentując ten 
fragment z Ewangelii św. Łukasza, Pallotti 
wyjaśnia, że Pan nasz Jezus Chrystus dał nam 
przykład, jak mamy się kształcić. On, będąc 
samą Mądrością i Mistrzem, w świątyni je-
rozolimskiej stawiał pytania uczonym Izraela 
i wsłuchiwał się w odpowiedzi, jak gdyby po-
trzebował ich oświecenia. W związku z tym 
nikt nie powinien się zamykać na „jakiekol-
wiek pouczenie, kierownictwo i przyjmowa-
nie wszelkich nauk służących ku większej 
chwale Bożej i większemu uświęceniu dusz” 
(Św. Wincenty Pallotti, Wybór pism II, p. 110). 
Wprost przeciwnie, z miłości do Pana Jezusa 
powinniśmy być otwarci na przyjmowanie 
pouczeń i usilnie ich szukać, powinniśmy 
„pragnąć ujawniania innym naszej niewie-
dzy. Na tej pokornej drodze Bóg udzieli nam 
wielkiego i zbawiennego zrozumienia rzeczy” 
(Wybór pism II, s. 301). 

Misjonarz powinien podejmować z ciągle 
nowym zapałem wysiłki, aby rozwijać swoje 
życie duchowe i pogłębiać wiedzę potrzeb-
ną w pracy misyjnej. Zastój w tej dziedzi-
nie – według Pallottiego – oznacza cofanie 
się. Przykładem dla każdego misjonarza ma 
być Jezus Chrystus, który w nazaretańskiej 
rodzinie wzrastał, nabierał mocy i napełniał 
się mądrością, a łaska Boża spoczywała na 
Nim (por. Łk 2, 40). Jeżeli zatem nie chcemy 
cofać się na obranej drodze, żyć w najdosko-
nalszym naśladowaniu życia Pana naszego 
Jezusa Chrystusa i współpracować skutecz-
nie w pracach podejmowanych dla większej 
chwały Bożej i większego uświęcenia dusz, 
powinniśmy „koniecznie przez całe życie od-
dawać się na serio i z całą możliwą żarliwością 
jak najbardziej rzetelnej praktyce wszystkich 
cnót niezbędnych do zdobycia najwyższej 
doskonałości, tak aby ich życie wśród innych 
cech charakterystycznych wyróżniało się 
i tym, że chcą zawsze postępować i wzrastać 
w świętości i doskonałości ewangelicznej” 
(Wybór pism II, ss. 98-99).

DUCHOWA  FORMACJA 
MISJONARZY

Wzruszające, a zarazem pełne konkret-
nych realiów życiowych są wskazania Win-

centego Pallottiego na temat duchowości każ-
dego misjonarza. W tekście zatytułowanym 
„Pan Jezus przemawia do kapłańskiego serca 
robotnika ewangelicznego” Pallotti opisuje 
warunki pracy misyjnej, daje pouczenia i uka-
zuje cechy mające wyróżniać misjonarza.

Ma on liczyć się z tym, że spotka mnó-
stwo wiernych, ludzi prostych i żyjących 
w  ignorancji religijnej, ale spragnionych 
chleba słowa Bożego. Nie może go zrażać 
stan niskiej ich kondycji czy pewna natural-
na szorstkość w obejściu. Musi umieć znosić 
niedogodności miejsca i przykrości związane 
z porami roku. A przede wszystkim nie po-
winna przerażać go myśl, że głosząc Ewan-
gelię stanie się przedmiotem lekceważenia 
ze strony świata.

Jeśli misjonarz chce owocnie głosić 
Ewangelię i skutecznie nauczać wiernych, 
powinien być przepojony duchem Jezusa 
Chrystusa, a jest to duch gorliwości, miłości 
i pokoju; duch współczucia i miłosierdzia; 
duch cierpliwości, pokory i łagodności. W na-
uczaniu tłumów i Apostołów Jezus znosił ich 
prymitywizm i kłótliwość, traktował wszyst-
kich bez różnicy, z uprzejmością i słodyczą, 
z obliczem pełnym powagi, skromności i zbu-
dowania. W słowach Jezusa i we wszystkich 
Jego czynnościach objawiała się doskonałość 
i świętość, które wszyscy podziwiali i pragnęli 
naśladować (por. Wybór pism IV, ss. 117-118).

W powyższym tekście Wincenty Pallotti 
wyraził przekonanie, że siła i skuteczność po-
sługiwania zależy od duchowości budowanej 
na drodze naśladowania Jezusa Chrystusa, 
najdoskonalszego misjonarza. Świętość życia 
i miłość do ludzi, którym głosi się bogactwo 
Ewangelii, są najskuteczniejszymi środkami 
prowadzącymi do Zbawcy.

INTEgRALNA  FORMACJA 
MISJONARZY

Pallotyńska formacja misjonarzy ma zdą-
żać do kształtowania osobowości zintegrowa-
nych i wielokulturowych. Program formacyjny 
pallotyńskich misjonarzy powinien zatem, 
zgodnie ze wskazaniami Pallottiego, obej-
mować trzy dziedziny, rozwijane w sposób 
nieodłączny: wzrost duchowy – studium – 
zaangażowanie apostolskie. Powinno to sta-
nowić bazę, fundament jednoczący formację 
pallotyńską. Jest rzeczą bardzo ważną, aby od 
pierwszego etapu utrzymać ścisły związek 
pomiędzy kulturą duchową, nauką kościelną 
i doświadczeniem apostolskim. Wincenty 
Pallotti napisał wyraźnie, że „należy się upew-
nić, czy wszyscy mający się oddać świętej misji 
są zdatni do tego, odznaczając się świętością 
życia, nauką, roztropnością i doświadczeniem 

Miłość pasterska 
i służba Prawdzie



Pallotyńska formacja misjonarzy

9

zdobytym stopniowo podczas mniejszych 
prac świętej posługi” (Wybór pism II, s. 167).

Mając na uwadze codzienne życie i pra-
cę na misjach, Pallotti podkreśla potrzebę 
owocnego łączenia życia modlitwy z posłu-
gą misyjną. Wskazuje przy tym na przykład 
Jezusa Chrystusa, który czynił i nauczał (por. 
Dz 1, 1). Dla uwielbienia Ojca niebieskiego 
i zbawienia wszystkich ludzi Jezus chodził 
po wszystkich miastach i wioskach Palesty-
ny, głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym 
i leczył wszystkie słabości (por. Mt 9, 35). Od 
czasu do czasu usuwał się na miejsca samotne, 
aby do swojego Ojca niebieskiego modlić się 
w intencji wiernych. Stąd, mając na uwadze 
przykład Jezusa Chrystusa, misjonarze po-
winni prowadzić życie modlitwy oraz peł-
nić dzieła posługi ewangelicznej na większą 
chwałę Boga oraz na większe uświęcenie 
własne i bliźnich. Każdy misjonarz powinien 
wykazać się dojrzałym przygotowaniem do 
pracy, wiedzą teologiczną i naśladowaniem Je-
zusa Chrystusa w „czynieniu”, by móc przejść 
do owocnego naśladowania Go w „nauczaniu” 
(por. Wybór pism II, ss. 303-304).

Cenne są uwagi Wincentego Pallottie-
go na temat duchowej i kościelnej formacji 
studentów Kolegium Propagandy Wiary, 
z którym czynnie współpracował od 1833 r. 
W przygotowaniu kapłanów do pracy misyj-
nej – wskazuje Pallotti – należy ich przede 
wszystkim wdrożyć do praktykowania tego, 
co mówi Pan nasz Jezus Chrystus: „Jeśli ktoś 
chce pójść za Mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje” (Mt 16, 24). Ta podstawowa zasa-
da jest niezbędna do ukształtowania ducha 
prawdziwego chrześcijanina. Wielką pomocą 
w formacji eklezjalnej są praktyki duszpaster-
skie, które przyszli misjonarze powinni re-
gularnie odbywać. Kapłani na misjach mają 
być aniołami pokoju dla utrzymania ewange-
licznej zgody wśród misjonarzy (por. Wybór  
pism IV, ss. 175-176).

Wyrazem troski Wincentego Pallot-
tiego o wszechstronne i głębokie duchowe 
przygotowanie misjonarzy było założenie 
w Rzymie Kolegium dla Misji Zagranicz-
nych. Powstało ono w 1837 r. przy kościele 
Ducha Świętego Neapolitańczyków i funk-
cjonowało do 1844 r. Miało kształcić kapła-
nów włoskich pragnących udać się na misje. 
Zasadniczym celem było tutaj przygotowa-
nie językowe i duchowe księży pragnących 
zdobyć ducha prawdziwie misyjnego (por. 
Wybór pism I, ss. 180-186).

Wskazania Pallottiego na temat formacji 
znajdujemy również w opisie zadań trzeciego 
prokuratora, który pod opieką apostoła Jaku-
ba Starszego miał starać się o rozbudzanie 
wśród duchowieństwa świeckiego i zakon-
nego oraz wśród ludu gorliwej troski o misje 
zagraniczne. Prokurator miał zachęcać wier-
nych i różne zrzeszenia, do żarliwej modlitwy, 
aby stosownie do istniejących potrzeb Pan 
posłał odpowiednią ilość ewangelicznych 
robotników na swoje żniwo. Jeżeli spotkał 
kapłana, który odznaczał się prawdziwą 
gorliwością i miłością, a przy tym był roz-
tropny, utalentowany i kochał naukę, to miał 
go utwierdzać w powołaniu i dopomóc mu, 
umieszczając go w kolegium dla misji zagra-
nicznych. Pallotti podkreślał, że kapłani mają 
być należycie przygotowani do pracy w se-
minariach i kolegiach, zarówno jeśli chodzi 
o kierowanie nimi, jak i wykładanie w nich 
przedmiotów humanistycznych i teologicz-
nych, a jednocześnie mają być przepojeni 
duchem i nauką Kościoła (por. Wybór pism 
I, ss. 286-289).

DZISIEJSZE  WYZWANIA 
FORMACJI  MISJONARZY

Największym wyzwaniem w obecnych 
czasach jest formacja w zakresie duchowości 
specyficznie misyjnej. Świat, w którym żyje-
my, zmienia się szalenie szybko, a jednocze-
nie objawia się jako mała wioska. Problemy 

przeżywane w krajach misyjnych spotykamy 
prawie wszędzie. Rzeczą niezmienną pozosta-
je zawsze misjonarz-człowiek, którego 50. lat 
temu tak opisał Dekret o działalności misyjnej 
Kościoła: ma być „skory do podejmowania 
inicjatywy, stały w wykonywaniu pracy, wy-
trwały w trudnościach, cierpliwie i mężnie 
znoszący samotność, zmęczenie i bezowocną 
pracę, otwarty, wychodzący naprzeciw, chęt-
ny do podejmowania powierzonych zadań, 
wspaniałomyślny w dostosowaniu się do 
obyczajów danego narodu, solidarny, zgod-
ny. Ma on także w duchu miłości, trzeźwości 
i ofiary swoją postawą życia odzwierciedlać 
życie Jezusa, tak, aby w gorliwości o zbawienie 
duszy gotowy był chętnie ofiarować wszystko, 
a nawet swoje życie. Te zalety duch powinno 
się już w czasie studiów gorliwie ćwiczyć i pie-
lęgnować, a przez życie duchowne podtrzy-
mywać i rozwijać” (DM 25). Odnajdujemy 
w tych sformułowaniach soborowych cechy 
duchowości misjonarza, na które wskazywał 
św. Wincenty Pallotti.

Rozwijając myśli Soboru Watykańskiego II, 
bł. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio 
stwierdza, że bez specyficznej duchowości do-
skonała znajomość języka i ogromna wiedza 
misjologiczna mogą okazać się bezskuteczne. 
Dlatego misjonarz powinien cechować się 
takimi cnotami, jak: otwarcie na działanie 
Ducha Świętego, postawa inkulturacji i so-
lidarności, modlitwa i kontemplacja, miłość 
pasterska i służba Prawdzie, asceza i głębokie 
umiłowanie Kościoła. Duchowość misyjna 
Kościoła jest drogą prowadzącą do święto-
ści (por. RM 90). Nie można przy tym za-
pomnieć, że ogromnie ważnym aspektem 
duchowości misyjnej jest formacja intelek-
tualna. Kościół naucza, że „dla przyszłego 
misjonarza szczególnie konieczne są studia 
misjologiczne, tzn. poznanie nauki i zasad 
Kościoła dotyczących działalności misyjnej, 
prześledzenia dróg, jakimi w ciągu wieków 
szli zwiastunowie Ewangelii, a także poznanie 
obecnego stanu misji i zarazem metod, któ-
re teraz uznaje się za najbardziej skuteczne”  
(DM 26).

W orędziu do Ludu Bożego Synodu 
Biskupów (październik 2012 r.), mowa jest 
o licznych pracownikach ewangelicznych. 
Są nimi biskupi, kapłani, diakoni, katecheci 
i wiele innych osób pełniących posługę i pro-
wadzących działalność animacyjną w dzie-
dzinie głoszenia Ewangelii i katechezy, życia 
liturgicznego, posługi charytatywnej. Ojcowie 
synodalni zapraszają wszystkich, „aby swo-
ją obecność i posługę w Kościele rozważyli 
w perspektywie nowej ewangelizacji, dbając 
o własną formację ludzką i chrześcijańską, 
znajomość wiary i wrażliwość na współcze-
sne zjawiska kulturowe” (nr 8). Perspekty-
wa nowej ewangelizacji – oto nowe zadanie 
i wyzwanie dla formacji pallotyńskich mi- 
sjonarzy.

Ks. dr Jan Kupka SAC

W Pallotyńskim Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie Jeziornej organizowane są m.in. 
sympozja i sesje formacyjne dla misjonarzy
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Posłanie misyjne
Po ponad rocznym przygotowaniu w Centrum Formacji Misyjnej w War-

szawie, na misje wyruszą kolejni pallotyni. Podczas obchodów uroczystości ku 
czci patrona Polski – św. Wojciecha 28 kwietnia w gnieźnie, nuncjusz apostolski  
abp Celestino Migliore poświęcił i nałożył im krzyże misyjne.

Nowi pallotyńscy misjonarze już niebawem rozpoczną posługę misyjną 
w Wenezueli, Wybrzeżu Kości Słoniowej i na Antylach. Przed wyjazdem dzielą 
z czytelnikami swoją drogą do dojrzałej decyzji o wyjeździe na misje. 

Pochodzę z małej miejscowości Huta 
Nowa w diecezji kieleckiej. Droga mojego 
powołania rozpoczęła się w drugiej klasie 
liceum. Przeglądając leksykon zakonów, za-
trzymałem się na życiorysie św. Wincente-
go Pallottiego. Nie wiem dlaczego, ale wła-
śnie w tym momencie jakby zatrzymał się 
czas. Wtedy po raz pierwszy pomyślałem 
o kapłaństwie. Zacząłem codziennie cho-
dzić na Mszę Świętą, uczęszczać na ado- 
rację, czytać Pismo Święte. Widziałem, że 
zaczynam się zmieniać; zacząłem w sobie 
odczuwać pokój i radość. Po kilku tygo-
dniach napisałem do Księży Pallotynów 
o moich zamiarach pójścia do seminarium. 
Dostałem propozycję pojechania na reko-
lekcje powołaniowe. Wtedy powiedziałem: 
Panie Boże, pojadę na nie, ale daj mi jakiś 
znak, że to jest moja droga. Gdy wracałem 
z tych rekolekcji, czułem w sercu, że Bóg 
zaprasza mnie, bym stał się apostołem.

Kiedy byłem w nowicjacie, pewne-
go dnia przyjechali do nas na spotkanie 

misjonarze, aby opowiedzieć o mi-
sjach. Jednym z nich był ks. Sta-
nisław Skuza SAC, pracujący na 
Wybrzeżu Kości Słoniowej. Jego 
zapamiętałem najbardziej. Po tym 
spotkaniu po raz pierwszy pomy-
ślałem o pracy na misjach. W se-
minarium, zapisałem się do grupy 
misyjnej. Zacząłem też dodatkowo 
uczyć się języka francuskiego, choć 
wtedy jeszcze nie myślałem poważ-
nie o wyjeździe. Dwa razy byłem na 
wakacyjnych kursach językowych we 
Francji. Na drugim roku seminarium 
zostałem wybrany na koordynatora 
grupy misyjnej. Byłem nim przez 
trzy kolejne lata. Organizowałem 
spotkania z  misjonarzami, akcje 
charytatywne na rzecz misji, spo-
tkania misyjne w szkołach, jeździ-
łem na sympozja i czuwania misyj-
ne. I tak myśl o misjach zaczęła we 
mnie rozwijać się i dojrzewać. Jako 
diakon napisałem podanie o wyjazd 

do konkretnego kraju: na Wybrzeże Ko-
ści Słoniowej. Każdy pytał mnie, dlaczego 
tam. Odpowiadałem zawsze, że nie wiem 
i taka była prawda, ale czułem w sercu, że 
dokonałem właściwego wyboru. 12 maja 
2012 r. z rąk abpa Henryka Hosera SAC 
przyjąłem święcenia kapłańskie.

Po święceniach od razu udałem się do 
Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, 
na kurs przygotowujący do wyjazdu. Tam 
uczyłem się języka francuskiego, miałem 
wykłady z misjologii i medycyny tropikal-
nej. We wrześniu polecę na Wybrzeże Ko-
ści Słoniowej, by rozpocząć pracę misyjną. 

Misjonarz powinien być człowie-
kiem modlitwy i być życzliwy dla ludzi, 
mieć zawsze otwarte serce. Bardzo proszę 
wszystkich o modlitwę w mojej intencji, 
w intencji wszystkich misjonarzy, ale także 
za tych, do których zostaliśmy i zostanie-
my posłani. 

Z darem modlitwy 
Ks. Dariusz Sala SAC

Jeżeli nie ja, to kto? 
Urodziłem się i wychowałem w Bia-

łymstoku, w dobrej, kochającej rodzinie. Po 
skończeniu szkoły zawodowej zdobyłem 
tytuł krawca konfekcyjnego, a po średniej 
zostałem projektantem mody. Zawsze chętnie 
spotykałem się z ludźmi i współpracowałem 
z nimi. Jako dziecko często przebywałem 
z kolegami, później zainteresowałem się 
muzyką i grałem przez pięć lat jako DJ 
w klubach i  restauracjach białostockich. 
Muzyka jest moim hobby do dzisiaj, 
podobnie jak kino i teatr – szczególnie teatr 
muzyczny. 

Święcenia kapłańskie otrzymałem z rąk 
Prymasa Józefa Glempa, 8 maja 2004 r. 
Przez całe życie doświadczałem miłości 
od moich rodziców, rodzeństwa, rodziny 
i osób z otoczenia. Może dlatego odczuwam 
chęć przekazywania jej innym. Słowa ks. 
Twardowskiego: „Śpieszmy się kochać 
ludzi tak szybko odchodzą” nieustanie mi 
towarzyszą, zwłaszcza przy podejmowaniu 
ważnych decyzji, w tym wyjazdu na misje. 
Od moich święceń upłynęło już około  
9 lat. W tym czasie posługiwałem krótko 
w Belgii, a potem przez 8 lat na Słowacji, 
gdzie pełniłem różne funkcje.

Moje powołanie do życia zakonnego, ka-
płańskiego i misyjnego rozpoczęło się w roku 
1992, gdy po raz pierwszy spotkałem palloty-
nów na swojej drodze. Zostałem zaproszony 
do Ołtarzewa na weekendowe rekolekcje i już 
wtedy Pan Bóg zaczął działać w mojej duszy. 
Później utrzymywałem z księżmi kontakt ko-
respondencyjny oraz uczestniczyłem w róż-
nych spotkaniach powołaniowych. Dalszym 
etapem na mojej drodze był rok 1995, kiedy 
po maturze wyjechałem z pallotyńską powo-
łaniówką na Słowację. Tu bardzo dużą rolę 
odegrał ks. Wojciech Jurkowski SAC. To on 
prowadził obóz i dawał świadectwo swojego 
powołania. We wrześniu 1995 r. wstąpiłem 

Bóg mnie zaprasza, bym stał się apostołem 
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do nowicjatu pallotyńskiego. Powołanie mi-
syjne odczuwałem już jako nowicjusz, kle-
ryk, diakon, a po święceniach byłem już go 
pewien. Na początku chciałem wyjechać do 
pracy misyjnej na Wybrzeżu Kości Słoniowej. 
Na moje powołanie misyjne wpłynęła tak-
że postawa mojego współbrata, misjonarza  
ks. Jacka Waligórskiego SAC, który długie 
lata pracował w Afryce.

Od września 2012 r. przygotowuję się do 
wyjazdu na misje do Wenezueli. Centrum 
Formacji Misyjnej jest miejscem, które zapra-
sza ludzi z pasją, odwagą, miłością, a głównie 
chęcią podjęcia pracy misyjnej. To tu kładzie 
się akcent na głębię modlitwy przez adoracje, 
wspólne msze, kierownictwo duchowe, kon-
ferencje, dni skupienia, rekolekcje. 

Wyjazd na misje poprzedzają różnorakie 
przygotowania. Trzeba spełniać szereg wy-
mogów. Jednym z nich jest dobre zdrowie, 
dlatego przechodzi się szereg badań, testów, 

Urodziłem się 30 lat temu w Falenicy. 
Wynajmowaliśmy tam mieszkanie od 
pani Bronisławy Osmolak, kobiety całym 
sercem oddanej Kościołowi. Piszę o tym 
ponieważ ten krótki czas spędzony w Fa-
lenicy a także osoba pani Bronisławy od-
cisnęła ważny ślad w moim życiu. Pamię-
tam ją jako osobę rozmodloną, codziennie 
uczęszczającą na Eucharystię, wspomaga-
jącą ubogich. Kiedy miałem 19 lat, bardzo 
mocno myślałem o życiu kapłańskim, ale 
ciągle nie wiedziałem, do jakiego zgro-
madzenia czy zakonu wstąpić. Pewnego 
popołudnia wstąpiłem do pani Osmolak. 
Była niezwykle uradowana odwiedzina-
mi, a kiedy zwierzyłem się z moich myśli 
o kapłaństwie, natychmiast wręczyła mi 
pallotyńskie ulotki i książkę o św. Win-
centym Pallottim. Po powrocie do domu 
przeczytałem to jednym tchem i byłem 
zachwycony osobą świętego Wincente-
go. Wiedziałem już, że moje miejsce jest 
wśród jego duchowych synów. Ta historia 
pokazuje, jak niezwykłe jest Boże działanie.

Po złożeniu dokumentów i odbyciu 
rozmów z  przełożonymi rozpocząłem 
piękny czas pallotyńskiej formacji. Rów-
nocześnie z rozwojem powołania kapłań-
skiego pojawiały się pragnienia misyjne. 
Początkowo je odsuwałem, tłumacząc to 
sobie brakiem talentu do nauki języków, ale 
w końcu zacząłem się modlić o rozeznanie 
misyjnej drogi. Gdy byłem na czwartym 
roku, podczas Ołtarzewskiego Misterium 
Męki Pańskiej wyznaczono mi funkcję 
przewodnika po seminarium. Ostatnim 
etapem oprowadzania było muzeum mi-

syjne. Pamiętam, że spotkałem 
tam wtedy ks. Łukasza Kopaniaka, 
dawnego ekonoma seminaryjnego, 
który po chwili rozmowy wskazał 
na mapę świata i powiedział: „Po-
patrz, gdzie są Antyle. Niedługo 
będziemy tam pracować. Może 
ty też chcesz z nami pojechać po 
święceniach?” Wtedy się roześmia-
łem, ale ta myśl powracała, razem 
ze słowami Jezusa, wypisanymi na 
frontonie naszego seminarium: 
„Idźcie na cały świat i nauczajcie 
wszystkie narody”. 

Po święceniach przez trzy 
lata pełniłem funkcję wikariusza 
w Sandomierzu. Dziękuję Panu Bogu za 
ten piękny czas i wielką życzliwość tam-
tejszych parafian, od których wiele się 
nauczyłem.

Od września 2012 r. rozpoczęło się 
moje bezpośrednie przygotowanie do misji 
w Centrum Formacji Misyjnej w Warsza-
wie. To miejsce ma za zadanie przygotować 
kapłanów, siostry zakonne i osoby świec-
kie do pracy misyjnej. Uczymy się języ-
ków i przedmiotów z zakresu misjologii, 
ale także pogłębiamy duchowość poprzez 
wspólną Eucharystię, adorację, dni skupie-
nia, rekolekcje, liturgię godzin. Ostatnim 
ważnym wydarzeniem jest wręczenie krzy-
ża misyjnego w Gnieźnie. Moim wielkim 
pragnieniem jest, aby ten krzyż nie był tyl-
ko ozdobą sutanny, ale realnym znakiem 
mojej wiary, świadectwem życia radami 
ewangelicznymi, znakiem sprzeciwu wobec 
mentalności cywilizacji śmierci tego świata, 

Niezwykłe jest Boże działanie

a także przypomnieniem, że każdego dnia 
mam się stawać bardziej „Alter Christus”. 
Myślę, że współczesny misjonarz ma być 
przede wszystkim świadkiem Chrystusa, 
ekspertem w dziedzinie życia duchowe-
go; tym, który ukazuje prawdziwe oblicze 
Boga. Jadąc na Antyle, pragnę aby te myśli 
stały się fundamentem misyjnej posługi. 
Wyjazd nie jest łatwy, a misjonarz nieja-
ko staje się dzieckiem, bo zmuszony jest 
poznawać świat od początku: język, men-
talność, kulturę danego kraju. 

Do dobrego wypełnienia tego dzieła 
potrzeba ogromnego wsparcia modlitew-
nego. Dlatego proszę Was, byście w swoich 
codziennych modlitwach pamiętali o tych, 
którzy na krańcach świata głoszą Ewange-
lię i abyście przez tę pomoc sami stawali się 
misjonarzami. Szczęść Wam Boże!

Ks. Łukasz Ciupa SAC

kontroli lekarskich i  szczepień. Drugim 
wymogiem jest znajomość języka kraju do 
którego wyjeżdżamy, dlatego każdego dnia 
mamy od 6 do 9 godzin nauki, konwersacji 
i ćwiczeń. Przygotowanie do wyjazdu misyj-
nego obejmuje również wykłady z misjologii, 
medycyny tropikalnej, na których poznajemy 
kulturę, środowisko, warunki życia, zagro-
żenia i problemy, które mogą nas spotkać 
w pracy misyjnej. Ubogacające jest też życie 
we wspólnocie osób przygotowujących się na 
misje w różnych zakątkach świata.

Wybrałem Wenezuelę, ponieważ coraz 
mniej misjonarzy tam wyjeżdża, a ci któ-
rzy pozostali oczekują, że przyjadą nowi do 
pomocy. To właśnie chęć niesienia pomocy 
współbraciom i ludziom, którzy tam miesz-
kają, zdecydowała o takim wyborze. Kierując 
się głosem serca, pytam Was i siebie: jeżeli nie 
ja, to kto? A jeżeli nie dzisiaj, to kiedy? Od-
powiadając na ten głos oddaję się całkowicie 

do dyspozycji Jezusowi i moim przełożonym. 
Im człowiek mniej planuje po ludzku, tym 
lepiej działa po Bożemu.

Jestem przekonany, że współczesny 
misjonarz powinien na pierwszym miejscu 
stawiać modlitwę, na drugim – modlitwę i na 
trzecim... jeszcze więcej modlitwy. Jeżeli Bóg 
będzie w naszym życiu na pierwszym miej-
scu, to my będziemy na miejscu właściwym, 
czyli takim, gdzie Bóg potrzebuje naszych 
rąk, nóg, zdolności.

Korzystając z okazji, chciałbym prosić 
czytelników „Posyłam Was” o modlitwę 
w naszych intencjach. Każdy może stać się 
misjonarzem – na wzór św. Tereski. 

Życzę zatem Czytelnikom, aby odkrywali 
swoje talenty, przy pomocy modlitwy a potem 
zamieniali tę „Boża siłę” na konkretną pomoc 
misjom. A jeśli ktoś rozpozna w sobie chęć 
wyjazdu, to niech się nie waha!

Ks. Jan Robert Adamowicz SAC
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Regia Matki Bożej Miłosierdzia 
w Brazylii obchodziła w 2012 r. dziesię-
ciolecie istnienia jako jednostka Stowarzy-
szenia Apostolstwa Katolickiego zależna 
od Prowincji Zwiastowania Pańskiego. 
W roku 2013 celebruje czterdziestolecie 
przybycia polskich pallotynów do Brazylii 
w 1973 r.

Prekursorzy
Prawdę powiedziawszy, nie byli to 

pierwsi misjonarze, bo już w na początku 
XX w. pracował tam ks. Augustyn Zaraza 
SAC, a w latach 1941-43 ks. Mieczysław 
Curzydło SAC. W 1971 r. z Francji wyje-
chał do Brazylii ks. Józef Maślanka SAC. 
Jednak historię Regii liczymy od 1973 r., 
kiedy do Brazylii oficjalnie wyjechało trzech 
pallotynów z Prowincji Chrystusa Króla. 

Pallotyńskie szlaki w Brazylii

Panorama misji 
pallotyńskich w Brazylii

W 1974 r. współbracia przejęli dwie parafie 
w Rio de Janeiro po pallotynach włoskich. 
W następnych latach dojeżdżali sukcesyw-
nie z Polski następni księża, obejmując nowe 
parafie i jednocześnie prowadząc dzieło po-
wołań miejscowych.

stan obecny
Dzięki błogosławieństwu Bożemu i ofiar-

nej pracy współbraci, Regia w Brazylii liczy 
dzisiaj 51 członków: 34 księży, z czego 11 to 
Brazylijczycy. W prowadzonym tu semina-
rium przygotowuje się do kapłaństwa 5 klery-
ków, w nowicjacie jest 6 kandydatów do Regii, 
a na tzw. rocznym postulacie, czyli przygoto-
waniu do nowicjatu, jest 6 młodych ludzi. Kil-
ku księży, Polaków i Brazylijczyków, pracuje na  
2 parafiach powierzonych pallotynom w Por-
tugalii. Jeden z księży był przez kilka lat mi-

ściele, o czym świadczy duża ilość powo-
łań miejscowych – 11 księży i utrzymująca 
się liczba kandydatów do Regii, mimo że 
w Brazylii istnieją dwie tutejsze prowincje. 
Powstał budynek seminarium, gdzie miesz-
kają klerycy, którzy studiują na prowadzo-
nej przez benedyktynów uczelni kościelnej 
o uprawnieniach szkoły publicznej. Jedynym 
mankamentem jest odległość od domu se-
minaryjnego. Spośród Brazylijczyków 
dwóch księży jest w trakcie pisania pracy 
doktorskiej, po ukończeniu studiów w Rzy-
mie, następny weźmie udział w rocznym 
kursie formatorów pallotyńskich w Rzymie 
i będzie w przyszłości odpowiedzialny za 
formację. Jeden z doktorantów jest rektorem 
seminarium. Polscy pallotyni wykładali pra-
wo kanoniczne na Uniwersytecie w Rio de 
Janeiro. Dyrektor postulatu i ekonom Regii 
(jednocześnie drugi radca Regii), to też Bra-
zylijczycy. Należy zauważyć również wkład 
polskich pallotynów w pracę w strukturach 
diecezjalnych. Jeden ze współbraci był wielo-
letnim ojcem duchownym i spowiednikiem 
w Archidiecezjalnym Seminarium w Rio 
de Janeiro, inny jest wikariuszem biskupim 
w Archidiecezji Niteroi, jeszcze inny dzie-
kanem. Kolejny prowadzi duszpasterstwo 
kolarzy w Archidiecezji Rio de Janeiro i od 
kilku lat organizuje pielgrzymki uprawiają-
cych ten sport do sanktuarium narodowego 
w Aparecida. Jeszcze inny jest graczem polo 
i kapelanem drużyny. W Portugalii jeden 
z pallotynów był duszpasterzem Polonii, 
a przez wiele lat kapelanem skautów w ar-
chidiecezji lizbońskiej; do dziś jego praca jest 
kontynuowana przez pallotyna z Brazylii.

 
aktualne Przedsięwzięcia

Ciekawie zaplanowano pomoc na utrzy-
manie seminarium, które stało się samo-
wystarczalne. Klerycy organizują niedziele 
seminaryjne o charakterze powołaniowym 
i przy okazji zbierają produkty rolne oraz 
datki. W trakcie budowy jest następne skrzy-
dło gmachu, który będzie służył alumnom 
i jako siedziba Zarządu Regii. Zakupiono 
niedaleko Rio de Janerio piękny teren i bu-
dynek dla nowicjatu; obecnie mieści się tam 
postulat, ponieważ nowicjat od trzech lat jest 
prowadzony wspólnie dla trzech jednostek 
pallotyńskich na terenie Brazylii. 

Księża pracujący w parafiach podejmują 
różne inicjatywy. W parafii św. Benedykta 
Czarnego w Itaperunie w okresie Bożego 
Narodzenia organizowane są od kilku lat 

sjonarzem w Mozambiku. W Brazylii 
nasi misjonarze objęli 17 parafii, z cze-
go 2 są w Amazonii (Manaus i Novo 
Airão, nad rzeką Rio Branco, gdzie 
prowadzą misje wśród Indian). Inne 
parafie to: 5 w Rio de Janeiro (ostat-
nią parafię przejęli w maju 2013 r.), 
3 parafie w Niteroi po drugiej stronie 
zatoki, nad którą leży Rio de Jane-
iro; 3 parafie w Itaperuna i 3 parafie 
w innych diecezjach w okolicy Rio de 
Janeiro. Biorąc pod uwagę terytorium 
Brazylii, często są to dość duże odle-
głości, zwłaszcza parafie w Amazonii.

Polacy i brazylijczycy
Polscy pallotyni bardzo szybko 

zaadaptowali się w tutejszym Ko-

Od lewej: ks. Jan Jędraszek SAC, ks. Czesław Zając SAC i ks. Stanisław Korbecki SAC  podczas 
Mszy św. pożegnalnej przed wyjazdem do Brazylii, Ołtarzew 18.03.1973 r. 

Ks. Józef Maślanka SAC wśród Indian brazylijskich
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wystawy szopek wykonanych przez dzie-
ci i młodzież z wykorzystaniem przeróż-
nych materiałów. W parafii Sao Sebastiao 
w Niteroi organizowane są przed Bożym 
Narodzeniem pokazy i smakowanie po-
traw świątecznych z różnych krajów i re-
jonów Brazylii. Od 20 lat odbywają się 
festiwale pallotyńskie w różnych parafiach. 
Młodzież i dzieci prezentują wtedy pieśni, 
wiersze, scenki teatralne i przeróżne for-
my artystyczne na temat św. Wincentego 
Pallottiego. Parafia w Manaus prowadzi 
przedszkole i pomoc biednym mieszkają-
cym w tzw. favelach. Zwyczajną już formą 
dotarcia do mieszkańców są procesje, cele-
bracje odpustowe i świąteczne czy Msze św. 
na placach i ulicach. W każdej parafii istnieją 
grupy charytatywne, które zbierają i rozdzie-
lają żywność dla ubogich i potrzebujących. 
Wielu pallotynów angażuje się w typowe 
dla Brazylii rekolekcje dla dzieci i młodzieży 
prowadzone w okresie ferii między Bożym 
Narodzeniem a Nowym Rokiem. Palloty-
ni wybudowali też od fundamentów kilka 
kościołów i wiele ośrodków parafialnych; 
niektóre z nich to naprawdę imponujące 
budynki.

Praca wśród indian
Szczególnym rodzajem działalności 

prowadzonej przez wiele lat była posługa 
duszpasterska dla Indian mieszkających 
wzdłuż rzeki Rio Branco w Amazonii.  
Ks. Józef Maślanka SAC zorganizował bazę 
misyjną w Novo Airão, skąd w porze desz-
czowej wypływał łodzią na kilkutygodniowe 
wyprawy do Indian. Dziś tę pracę kontynu-
uje już pallotyn Brazylijczyk. 

sanktuarium
Od czasu, gdy ks. Tadeusz Korbecki 

SAC wybudował kościół pw. Miłosierdzia 
Bożego w Rio de Janeiro, rozwija się kult 
Miłosierdzia Bożego. W 2009 r. arcybiskup 
ogłosił tenże kościół archidiecezjalnym 
sanktuarium; w uroczystość Miłosierdzia 
Bożego w 2010 r. uroczyście go proklamo-
wał, odprawiając tam Mszę św. Celebracje 
tego święta mają w Rio długą historię: 
przez lata odbywały się one na stadionie 
Maracanzinho, gdzie gromadziło się ponad  
20 tys. wiernych.

Od kilku lat wydawany jest przez pallo-
tynów kwartalnik Raios da Divina Miseri-
cordia (ukazały się już 73 numery). Obecnie 
w każdy piątek celebrowane jest nabożeń-
stwo do Miłosierdzia Bożego, transmito-
wane przez radio na całą Brazylię. Przyby-
wają wtedy pielgrzymki z pobliskich parafii. 
W 2012 r. został zorganizowany pierwszy 
Archidiecezjalny Kongres Miłosierdzia Bo-
żego. Było to możliwe, bo przy Sanktuarium 

Pallotyńskie szlaki w Brazylii

Itaipu - uroczystości odpustowe w parafii 
pw. św. Sebastiana 

Przełożony Regii Matki Bożej Miłosierdzia, 
ks. Jarosław Chmielecki SAC ze studentami WSD

Manaus - ks. Stanisław Krajewski z pod-
opiecznymi ośrodka parafialnego w dzielnicy 
domów zbudowanych na palach

Wspólnota pallotyńska z Brazylii

(po drugiej stronie ulicy) powstaje piękny 
i funkcjonalny trzypiętrowy budynek jako 
Centrum Duszpasterskie. Ruch Miło-
sierdzia Bożego rozwija się prężnie także 
w Portugalii, gdzie pallotyni – Brazylijczycy 
i Polacy – wspólnie organizują od kilku lat 
celebracje i procesje wieczorne w Odivelas.

zjednoczenie 
aPostolstwa katolickiego

Zgodnie z duchem i zamiarami naszego 
św. Założyciela św. Wincentego Pallottiego, 
prowadzona jest formacja ludzi świeckich, 
obecnie w ramach Zjednoczenia Apostol-
stwa Katolickiego (ZAK). Jest to oficjalnie 
zatwierdzony przez Kościół ruch współod-
powiedzialności i współpracy księży, braci, 
sióstr zakonnych i ludzi świeckich. Regia 
brazylijska jest na drugim miejscu wśród 
jednostek pallotyńskich w Brazylii co do ilo-
ści świeckich należących do ZAK. Formacja, 
obejmująca dorosłych i młodzież, dokonu-
je się przez kongresy, rekolekcje, festiwale 
i inne formy zaangażowania.

Ks. Lesław Gwarek SAC
Wiceprowincjał Prowincji 
Zwiastowania Pańskiego
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monika Florek-mostowska: Jako 
wicegenerał Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego regularnie odwiedzał Ksiądz 
pallotyńskie parafie w Brazylii. Jak wyglą-
da tam praca misjonarzy na początku XXI 
wieku?

ks. dr zenon Hanas sac: – Przed 
księżmi pallotynami i  siostrami pallotyn-
kami wciąż otwiera się wiele ciekawych pól 
działalności w brazylijskim Kościele. Pierwsi 
pallotyńscy misjonarze z Europy pod koniec 
XIX w. przyjechali nie po to, by ewangelizować 
miejscowych, ale na zaproszenie emigrantów 
z Włoch i Niemiec, by prowadzić dla nich 
duszpasterstwo. Teraz wyzwania przed pallo-
tyńskimi misjonarzami są już inne. Emigran-
ci zintegrowali się z tubylcami, utworzyła się 
społeczność portugalsko-brazylijska. I tak 
pallotyni z Europy stali się duszpasterzami 
miejscowej ludności.

Co jest największym wyzwaniem dla 
pallotyńskich duszpasterzy?

– Obecnie duszpasterstwo w Brazylii 
w dużym stopniu opiera się na osobach świec-
kich, bo księży jest wciąż za mało. Na jednego 
księdza przypada niemal siedmiokrotnie więcej 
wiernych niż w Polsce. Odwiedzałem parafie, 
gdzie dwóch księży pracuje na terenie liczą-
cym 60 czy nawet 90 tys. wiernych. Praca kate-
chetyczna opiera się więc na wolontariuszach, 
którzy katechizują, prowadzą nabożeństwa, 
animują grupy. Tym osobom potrzebna jest 
formacja, systematyczna pogłębiona edukacja 
religijna. My, pallotyni jesteśmy obdarzeni 
charyzmatem, który idealnie wpasowuje się 
w brazylijską rzeczywistość – nasz założyciel, 
św. Wincenty Pallotti chciał, byśmy byli po-
mostem między kapłanami i świeckimi w Ko-
ściele. W związku z tym praca duszpasterska 
pallotynów w znacznym stopniu koncentruje 

się na opiece nad katechistami i osobami od-
powiedzialnymi za poszczególne wspólnoty 
parafialne. Pamiętam spotkania dla liderów 
grup w parafiach, na które przychodziło kil-
kaset osób. Kościół brazylijski jest bardzo od-
mienny od tego, który znamy w Polsce.

Żywiołowy, południowy temperament, 
więc i wiara jest pewnie bardziej emocjo-
nalna…

– To zależy od regionu Brazylii. Na po-
łudniu, gdzie zamieszkuje dużo emigrantów 
z Europy, chrześcijaństwo ma swoją tradycję. 
Północ z kolei jest obszarem zasiedlonym 
przez potomków niewolników z Afryki. Wiara 
tych ludzi jest swego rodzaju synkretyzmem, 
połączeniem ich rodzimych wierzeń, które 
przywieźli z Afryki z chrześcijaństwem. Mimo 
tego, że zostali ochrzczeni, odwołują się do 
afrykańskich bożków, których figurki przecho-
wują jak amulety. Liturgia tam do złudzenia 
przypomina afrykańską, z żywymi tańcami 
i śpiewami. Różni je tylko język. Jeszcze nieco 
inaczej jest w Amazonii, gdzie mieszka rdzen-
na ludność Ameryki Południowej, czyli India-
nie. Ich religijność jest podobna do religijności 
mieszkańców północy Brazylii, ale nie jest tak 
żywiołowo. I Indianie łatwiej się przystosowują 
do zachowań liturgicznych na wzór europejski. 

W której części Brazylii pracuje więcej 
pallotynów?

– Więcej jest nas w południowej części, 
ale spora grupa pallotynów pracuje także na 
północy, gdzie jest dużo powołań. Pracujemy 
też w Amazonii, ale tam miejscowych powołań 
jest znacznie mniej.

Co jest najtrudniejsze w duszpasterstwie 
w Brazylii?

– Na północy koncepcja monogamicznej 
rodziny jest słabo zakorzeniona w kulturze, 

bo tamtejsi mieszkańcy są spadkobierca-
mi tradycji przywiezionej z Afryki. Dlatego 
trudno jest wprowadzać wzorce ewangeliczne. 
Mimo tego, że wyznawcy chrześcijaństwa de-
klaratywnie akceptują monogamiczną rodzinę, 
w praktyce nie potrafią żyć w takiej strukturze. 
Konsekwencją są bardzo słabe więzi rodzinne 
i patologie, jak np. prostytucja wśród młodych 
ludzi. Pallotyńscy misjonarze usiłują dotrzeć 
z wartościami ewangelicznymi do mentalności 
swoich parafian głównie przez edukację dzieci. 
Innym problemem jest duża przepaść ekono-
miczna między bogatymi, a biednymi i brak 
solidarności społecznej. Jeszcze inną bolączką 
brazylijskiego Kościoła jest dynamiczny roz-
wój sekt charyzmatycznych, wywodzących się 
z protestantyzmu. Są one tak dużym zagroże-
niem dla katolików, że debatują o nich biskupi 
na konferencjach episkopatu. 

I jak Kościół katolicki sobie z tym radzi?
– Jednym z rozwiązań jest tworzenie grup 

charyzmatycznych w Kościele katolickim. 
Szczególnie obficie takie grupy powstają na 
północy, gdzie religijność jest spontaniczna, 
emocjonalna. Na spotkaniach tych grup jed-
nak zawsze jest obecny ksiądz, który nadaje 
im kierunek duchowy i nie zostawia ich bez 
duszpasterskiej opieki. Takich grup powstaje 
bardzo dużo i księża chętnie się angażują w ich 
działalność, choć są przypadki, że mimo tego 
jakaś grupa odłącza się od Kościoła. Dlatego 
ważne jest, żeby w działalności takiej grupy 
charyzmatycznej nie przeważył element emo-
cjonalny. Drugim sposobem budowania zdro-
wej religijności są media. W Brazylii to ważny 
obszar działania Kościoła. Istnieją protestanc-
kie stacje telewizyjne, ale też katolickie. Dusz-
pasterze są zaangażowani w tworzenie pro-
gramów katolickich, w działalność rozgłośni 
radiowych. To bardzo ważna gałąź działalności 
duszpasterskiej, również w kontekście sekt.

A media internetowe cieszą się popular-
nością wśród Brazylijskich katolików?

– Brazylijczycy bardzo chętnie wyrażają 
swoją religijność na facebooku i manifestują 
swoją przynależność do Kościoła.

Czego Kościół w Europie może się uczyć 
od Kościoła brazylijskiego? 

– Dobrowolnego, świadomego zaangażo-
wania się we wspólnotę Kościoła. Spotykałem 
parafie, gdzie organiści i katecheci pracowali 
jako wolontariusze i dziwiło ich to, że w Niem-
czech bierze się za to pieniądze. To była ich do-
browolna praca na rzecz budowania Kościoła. 

I wciąż potrzeba misjonarzy z Polski
– Tak, bo księży wciąż jest tam za mało. 

Kto się zdecyduje wyjechać jako duszpasterz 
do Brazylii, będzie miał niezwykle fascynującą 
pracę.

Z ks. dr. Zenonem Hanasem, wiceprowincjałem Prowincji Chrystusa Króla 
w Warszawie rozmawia Monika Florek-Mostowska

Misja: 
Brazylia
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11 czerwca 2009 r. nasza amazoń-
sko-polska sława misyjna, ksiądz Józef 
Maślanka, pallotyn, obchodził 50-lecie 
kapłaństwa. To bez wątpienia jubileusz 
ważny dla nas wszystkich. 

Nie ma zbyt wielu księży w Amazonii, 
którzy mogliby się poszczycić takim jubile-
uszem kapłańskim. 

Właściwie, to nie znam żadnego, który 
obchodziłby w tym czasie pięćdziesięciolecie 
kapłaństwa. Rok wcześniej planował świę-
tować swój jubileusz w Polsce, wraz z całą 
rodziną pallotyńską. Niestety, zmienił plany. 
Chyba wiek i zdrowie sprawiły, że zdecydo-
wał się pozostać w Novo Airão. 

No cóż, mimo nowoczesnych środków 
transportu podróż do Europy z serca Ama-
zonii nadal może być czasochłonna i dosyć 
męcząca. A skoro księdza Józefa nie będzie 
w Polsce przypomnę jego postać. 

Nasz amazoński jubilat urodził się 
w 1933 r. Święcenia kapłańskie przyjął 
11 czerwca 1959 r. w kościele pw. Matki 
Bożej Królowej Apostołów w Ołtarzewie, 
razem z trzydziestoma trzema swymi pal-
lotyńskimi współbraćmi. Przez dwanaście 
lat pracował w Polsce. Potem był posłany 
do Francji, gdzie przez 4 lata opiekował 
się duszpastersko polskimi emigrantami, 
zwłaszcza młodzieżą. Jednak nie pozostał 
tam długo i zdecydował się wyjechać do 
Brazylii. 

W 1971 r. dotarł do Mato Grosso, gdzie 
pracował razem z Księżmi Pallotynami 
z prowincji Santa Maria. Wówczas był to 
jeden – gigantycznych rozmiarów – stan, 
pełen lasów, pól, pastwisk i bagien. 

Po jakimś czasie, kiedy już poduczył się 
języka i stał się językowo samodzielniejszy 
odbył prawdziwie pionierską podróż do 
Amazonii. Przemierzył dziesięć tysięcy kilo-
metrów. Z harcerskim plecakiem, uzbrojony 
w aparat fotograficzny, autostopem dotarł 
do Porto Velho i dalej barkami, spływając 
najróżniejszymi rzekami (co trwać musiało 
bardzo wiele dni) do Manaus. 

Wówczas w diecezji Manaus było tak 
mało księży, iż można by powiedzieć, że 
w ogóle ich nie było. Czterech Brazylijczy-

ków, a reszta, to sami obcokrajowcy, głównie 
Amerykanie i Kanadyjczycy. Zdecydował 
się zostać i pracować w Manaus, ale po ja-
kimś czasie przeniósł się do interioru. 

Miejscowości w interiorze były wów-
czas odwiedzane nie częściej niż jeden raz 
w roku, przez księży rezydujących w Ma-
naus, bo były to właściwie tereny należące 
terytorialnie do parafii znajdujących się 
w amazońskiej stolicy. Aż trudno sobie to 
wyobrazić ze względu na odległości. Do dzi-
siaj jakakolwiek komunikacja z większością 
miejscowości w interiorze jest możliwa tylko 
i wyłącznie rzekami. 

Ksiądz Józef zaczął swoją misję w Novo 
Airão w 1973 r. Wówczas była to maleńka 
wioseczka, nikomu nieznana, niemająca 
najmniejszego znaczenia. 

Ale dla księdza Józefa stała się centrum 
całego jego misyjnego świata, jego wielką 
miłością. Objeżdżał, a właściwie opływał 
wszelkie nadbrzeżne wioseczki z dusz-
pasterską posługą. W  wielu miejscach 
był pierwszym kapłanem, jaki tam do- 
cierał. 

Na początku nie miał nawet domu, 
przez trzy lata tułał się po domach caboclos, 
gdzie spał na hamaku, jadł i pił, co mu po-
dano, nigdy nie szukając niczego lepszego. 
Często jego mieszkaniem były kaplice.

Ksiądz Józef kupił najpierw łódkę 
z silnikiem, potem, w 1974 r. wybudował 
barkę i podjął pracę duszpasterską wśród 
tamtejszej ludności. Barka była jego do-
mem. Nie ma co się dziwić, bo do od-
wiedzania miał osiemdziesiąt pięć 
wspólnot.

misjonarz z Amazonii
Jubileusz 50-lecia kapłaństwa
ks. Józefa Maślanki 

Życie ludzi tutaj do dzisiaj jest bardzo 
trudne, bo właściwie jedynym źródłem 
ich utrzymania jest rybołówstwo. Nie jest 
możliwa uprawa roli na większą skalę, bo 
gleba do tego się absolutnie nie nadaje. 
Pozostają jeszcze jakieś drobne leśne owoce 
i polowanie. 

W  1976 r., na ziemi podarowanej 
w uznaniu za pracę dla ludności na tych 
terenach, zbudował dom na brzegu Rio Ne-
gro, w Novo Airão. Do 1989 r. był sam –  

od tego czasu kolejno pracowali 
tu także księża: Zbigniew 
Dobek SAC, Jan Sopicki 
SAC i obecnie ks. Artur 

Karbowy SAC. 

Do wspólnot zamieszkujących nad Rio Negro, ks. Józef Maślanka 
dociera barką, która pełni dla niego również funkcję domu
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Polscy pallotyni objęli też jedną 
z parafii w Manaus – Nossa Senhora 
da Gloria.

Dziś o padre Jose – księdzu Józefie 
– opowiada się już „dostojne” historie 
i bez wątpienia jest tego godzien, bo 
dokonał w swym życiu naprawdę bar-
dzo wiele. On sam także dużo opowia-
da o swych doświadczeniach. Po dzień 
dzisiejszy z wielką szczodrością trosz-
czy się o najbiedniejszych, a dla proszą-
cych o jedzenie dzieci zawsze ma coś 
przygotowane, schowane na „wszelki 
wypadek”. Mówi, że podczas wojny, 
jako dziecko cierpiał głód i pamięta, 
że bardzo się cieszył, jeśli ktoś dał mu 
kawałek chleba. Dzisiaj oddaje tamtą 
pomoc, pomagając potrzebującym. 

Mając w parafii ponad siedemdziesiąt 
wspólnot, czyli filii albo kaplic, rozsianych 
na przeogromnym terenie, bo dzisiaj jesz-
cze parafia Novo Airão, po kilku podzia-
łach terytorialnych, ma 30 tys. kilometrów 
kwadratowych (około 17 tysięcy osób  
w 55 wspólnotach), zawsze odwiedzał je 
z wielką gorliwością głosząc Ewangelię. 

Chyba tę gorliwość miał od zawsze, 
bo opowiada się, że kiedy będąc jeszcze 
młodym kapłanem, został posłany na uni-
wersytet, aby specjalizować się w teologii, 
po kilku miesiącach porzucił studia. Wy-
jaśniał pytającym o powód tej decyzji, że 
żadni profesorowie nie są w stanie nauczyć 
go niczego więcej niż Biblia, niż Ewange-
lia. Jej trzeba się oddać, jej służyć, ją całemu 
światu obwieszczać. Studia były dla niego 
jedynie stratą czasu.

Po dzień dzisiejszy jest pełen pogody 
ducha, na świat patrzy z odwagą i ufnością. 
Zawsze powtarza, że świat i ludzie są dobrzy, 
takimi bowiem stworzył ich dobry Bóg. 

W Novo Airão ksiądz Józef jest zna-
ny nie tylko z dokonań duszpasterskich. 
Słynna jest jego działalność na polu edu-
kacji – stworzył w tamtym rejonie pierw-
sze szkoły, jako pierwszy uczył tamtejszych 
ludzi czytać i pisać, przygotował też wielu 
nauczycieli, którzy kontynuowali to edu-
kacyjne dzieło. 

Dzisiaj, mając siedemdziesiąt sześć 
lat, po trzydziestu sześciu latach spędzo-
nych w Novo Airão i wielu malariach, jego 
największą radością jest być jeszcze wśród 
tych, którym poświęcił swe życie, odwiedzać 
wspólnoty, które zakładał i doglądał, płynąc 
barką po wodach Rio Negro. 

Ks. Grzegorz Paderewski, 
misjonarz w Amazonii 

Horyzonty Misyjne, nr 48 (3/2009)

Życie codzienne w Amazonii 
podczas wysokiego stanu wód

Śniadanie na barce

Pływająca procesja ku czci św. Piotra w Novo Airão
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Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Rio de Janeiro

Kiedy piszę te słowa, przebywam 
w Novo Airão w Amazonii, zastępując  
ks. Marcela Nespoli Magalhaes, który prze-
bywa na urlopie. Ale już w najbliższych 
dniach wracam do Rio de Janeiro. 

Kiedy przed czterema laty 27 lutego 
przyleciałem do Rio de Janeiro, w tym sa-
mym dniu została ogłoszona wiadomość 
o nominacji nowego arcybiskupa, Dom 
Orani Joao Tempesta. Ja objąłem parafię 
15 marca, a nowy arcybiskup miał ingres 
do katedry w święto Miłosierdzia, 19 kwiet-
nia 2009 r. w godzinie Miłosierdzia. Było 
to dla nas znakiem, że nowy arcybiskup 
obejmuje archidiecezję pod znakiem Mi-
łosierdzia Bożego. Zaraz też zamówiliśmy 
u niego audiencję jako Zarząd Regii Mat-
ki Bożej Miłosierdzia, przedstawiając mu 
nasze problemy, zapraszając do udzielenia 
święceń diakonatu naszym klerykom oraz 
pytając o możliwość ustanowienia Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego. Po wysłuchaniu 
nas poprosił, abyśmy napisali odpowiednie 
podanie, uzasadniając prośbę krótkim zary-
sem historycznym rozwoju kultu Miłosier-
dzia w parafii i wpływem na rozwój kultu 
w Rio de Janeiro. Po rozpatrzeniu podania 
i uzasadnienia, ustanowił Archidiece-
zjalne Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego. Uroczyste ogłoszenie 
nastąpiło w dniu święta Miło-
sierdzia 11 kwietnia 2010 r.

Obecnie jestem kustoszem sanktu-
arium, a proboszczem parafii jest mój brat, 
ks. Krzysztof. Tak więc jesteśmy teraz razem. 
Dzielimy między sobą pracę w parafii i gło-
szenie Miłosierdzia Bożego poza naszym 
ośrodkiem duszpasterskim. Codziennie 
w godzinie Miłosierdzia mamy Koronkę 

do Miłosierdzia, a w piątki nabożeństwo, 
które jest transmitowane przez miej-

scowe Radio Catedral, obejmujące 
swoim zasięgiem Rio de Janeiro 

i  okoliczne miasta i  miejsco-
wości. Jest to wielkie zadanie, 
jakie stanęło przed nami. Za-

kupiłem odpowiednią 
aparaturę, dzięki której 
mamy stałe połączenie 

ze stacją nadawczą Radia 
Catedral. W każdy piątek 

przybywają pielgrzymki 
z różnych parafii albo 

pielgrzymi indywidualni. Od marca tego roku 
będziemy przyjmować zorganizowane piel-
grzymki z poszczególnych dekanatów z na-
szego wikariatu Archidiecezji Rio de Janeiro 
w ramach Roku Wiary, w celu uzyskania od-
pustu zupełnego. Jest to okazja do odnowie-
nia wyznania wiary i bliższego poznania Mi-
łosierdzia Bożego, jak również sanktuarium. 
Ponieważ w każdym tygodniu są transmisje 
w radiu, wielu pielgrzymów mówi, że mnie 
poznaje po głosie. Faktycznie, Godzina Mi-
łosierdzia ma największą liczbę słuchaczy 
w Radio Catedral. W okresie Wielkiego 
Postu zamiast wystawienia Najświętszego 
Sakramentu odprawiamy Drogę krzyżową, 
podczas której odmawiamy poszczególne 
dziesiątki Koronki do Miłosierdzia. Wielu 
ludzi wzruszonych dzwoni, później dzięku-
jąc za takie przeżycie Miłosierdzia Bożego.

Święto Miłosierdzia jest obchodzone 
uroczyście nie tylko w naszym sanktuarium, 
ale również w katedrze w Rio de Janeiro. 
Kiedyś ks. Tadeusz Korbecki organizował 
święto na placach miasta. Ostatecznie przez 
wiele lat uroczystość odbywała się na stadio-
nie krytym Maracanazinho, gdzie za każ-
dym razem uczestniczyło około 20 tysięcy 
wiernych. Ostatni raz było to w roku 1999. 
Później stadion został oddany do remontu 
i uroczystość została przeniesiona do kate-
dry. Przez to straciliśmy bezpośredni udział 
w organizowaniu tego wielkiego wydarze-
nia. Dla nas pozostało organizowanie święta 
przy sanktuarium, ale tutaj nie ma możliwo-
ści zgromadzenia tylu wiernych. Wielu już 
przyzwyczaiło się do uczestniczenia w kate-
drze. Ks. Arcybiskup, Dom Orani Tempesta, 
uczestniczy w obu uroczystościach. W tym 
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roku w godzinach rannych będzie u nas, 
a w godzinach popołudniowych w katedrze. 
Poprzedniego roku było odwrotnie: rano 
był w katedrze, a w godzinie Miłosierdzia 
w sanktuarium i uczestniczył w procesji po 
ulicach miasta. Przy okazji obchodzimy 
„rocznicę liturgiczną” jego ingresu.

W ubiegłym roku zorganizowaliśmy 
I Archidiecezjalny Kongres Miłosierdzia 
Bożego. W dniach kongresu nasz kościół 
był pełen czcicieli Miłosierdzia Bożego 
nie tylko z Rio de Janeiro, ale także z kilku 
najdalszych miast Brazylii. Niestety w tym 
roku nie możemy tego zrobić ze względu 
na Światowe Dni Młodzieży, które wła-
śnie w tym samym czasie będą w Rio de 
Janeiro. Jednak w przyszłym roku będzie-
my organizować kolejny kongres. W tych 
dniach przygotowuję już 73. numer Raios 
da Divina Misericordia (Promienie Miło-
sierdzia Bożego), który jest kwartalnikiem 
rozpowszechnianym w całym kraju. Nie jest 
to łatwe zadanie, ponieważ Brazylijczycy 
nie są wielbicielami czytania. Ważne jest, 
że możemy docierać do wielu ludzi w róż-
nych stronach kraju. Najbardziej czytane są 
świadectwa uzyskanych łask poprzez modli-
twę do Miłosierdzia Bożego. Innym bardzo 
ważnym problemem jest dostosowanie pa-
rafii dla potrzeb sanktuarium, abyśmy mo-
gli przyjmować pielgrzymki przybywające 
z zewnątrz i ofiarować ludziom możliwość 
specjalnego doświadczenia Miłosierdzia Bo-
żego, jak również odpowiednią strukturę dla 
obsługi pielgrzymów. Funkcje, jakie pełnimy 
z moim bratem, to nie jakieś zaszczyty czy 
godności, ale wielkie zadanie do wykonania. 
Aktualnie wykańczamy Centrum Duszpa-
sterskie, które jest trzypiętrowym gmachem, 
gdzie już rozwijamy pracę duszpasterską tak 
w zakresie parafialnym, jak i pielgrzymko-
wym. Oczywiście, że wymaga to wielkich 
nakładów finansowych. Jestem jednak prze-
konany, że skoro zostało nam postawione 
takie odpowiedzialne zadanie, Pan Bóg 
znajdzie odpowiednie środki materialne dla 
jego realizacji. Jesteśmy w trakcie przygoto-
wywania projektu całkowitej przebudowy 
kościoła i jego otoczenia, dostosowując do 
potrzeb przybywających pielgrzymów.

Będąc jeszcze w Amazonii, pragnę za-
znaczyć, że tutaj też rozwija się kult Miło-
sierdzia Bożego. W Manaus ks. Stanisław 
Krajewski w każdym tygodniu odprawia 
nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i or-
ganizuje święto, którego stałym elementem 
jest procesja z jego parafii do katedry Ma-
naus. Również w Novo Airão jeden z trzech 
kościołów tu istniejących jest poświęcony 
Jezusowi Miłosiernemu. Zbudował go  
ks. Zbigniew Dobek podczas pobytu tutaj 

w roku 2001. Istnieje grupka wiernych, któ-
rzy codziennie odmawiają koronkę w tym 
kościele w godzinie Miłosierdzia.

Bardzo interesujące byłoby przytoczenie 
świadectw uzyskanych łask dzięki modli-
twie do Miłosierdzia Bożego. Najwięcej 
świadectw to powrót do zdrowia, który nie 
zawsze łączy się z przemianą życia. Ale jest 
wiele osób, które po otrzymaniu łaski prze-
mieniły swoje życie, oddając się głoszeniu 
Miłosierdzia, prowadzeniu dzieł miłosier-
dzia czy dawaniu świadectwa o uzyskanych 
łaskach i dzięki temu zachęcając innych do 
zawierzenia Miłosierdziu Bożemu.

W  tych dniach przyszedł do mnie 
pewien starszy mężczyzna, mieszkający 
na swojej barce, która jest w porcie przed 
naszym domem w Novo Airão i opowie-
dział mi swoje doświadczenie religijne. 

Zawsze ufał Panu Bogu i prosił Go o po-
moc w wychowaniu swojej licznej rodziny. 
Pewnego dnia rozmawiał z rybakiem, który 
mu powiedział, że nie wierzy w Pana Boga. 
Zaskoczony tym stwierdzeniem przez kwa-
drans nie odpowiadał, ale prosił Pana Boga, 
żeby mu dał odpowiednie słowa do dania 
odpowiedzi. Po tych kilkunastu minutach 
zaczął mówić z serca – rybak był całkowicie 
zaskoczony jego odpowiedzią. Powiedział, 
że już słuchał przemówień wielu pastorów, 
ale nikt mu nie przemówił do serca jak on. 
Po tej rozmowie rybak zawierzył Panu Bogu 
i stał się człowiekiem praktykującym swoją 
wiarę. Czyż nie jest to wspaniałe świadec-
two uzyskanej łaski Bożej dzięki zaufaniu 
Miłosierdziu Bożemu poprzez prostego 
człowieka?

Ks. Jan Sopicki SAC
Horyzonty Misyjne, nr 63 (2/2013) 

Kościół katolicki w Brazylii, a zwłaszcza 
brazylijska młodzież bardzo poważnie traktu-
je przygotowania do Światowych Dni Mło-
dzieży i spotkania z Ojcem Świętym w roku 
2013 w Rio de Janeiro. Już od dawna istnieje 
oficjalna strona spotkania, chociaż pewnie 
będzie ona jeszcze przechodziła różne zmia-
ny i dostosowania, to można na nią zaglądać 
(www.rio2013.co), zapoznając się ze wszelki-
mi nowościami dotyczącymi Rio 2013.

Na temat spotkania w sposób bardzo 
ciekawy wypowiedział się dotychczasowy 
nuncjusz apostolski w Brazylii, ksiądz arcy-
biskup Lorenzo Baldisseri, który od stycznia 
jest nowym sekretarzem Kongregacji do spraw 
Biskupów w Rzymie. Dla Radia Watykańskie-
go powiedział: „Uczestniczyłem w uroczystej 
celebracji rozpoczynającej peregrynację sym-

boli Światowych Dni Młodzieży, która miała 
miejsce we wrześniu w Sao Paulo. Było cu-
downie. Dowiedziałem się potem, że podczas 
kilku dni pielgrzymowania, ponad 500 tysięcy 
osób przyjęło krzyż i ikonę Matki Bożej – coś 
wyjątkowego. To pokazuje jak lud brazylijski 
przeżywa przygotowania do Dni Młodzie-
ży”. Mówiąc zaś o swoich oczekiwaniach 
związanych ze spotkaniem, dodał: „Wierzę, 
iż wydarzenie będzie tak wielkie, że prze-
kroczy wszelkie kalkulacje. Jeśli w Madrycie 
było dwa miliony młodych, to w Brazylii na 
pewno będzie cztery lub nawet pięć milio-
nów. Ponieważ nie tylko Brazylia, ze swoją 
wielką populacją i proporcją kontynentalną, 
ale cała Ameryka Łacińska zmobilizuje się 
do uczestnictwa w Światowych Dniach Mło-
dzieży”. Jeśli chodzi o uczestnictwo w tym 
spotkaniu Ojca Świętego, to ksiądz arcybiskup 

Rio 2013 
Przygotowania do Światowych 

Dni Młodzieży
23-28 lipca 2013 r.

Pomocą dla ks. Jana Sopickiego SAC, podczas spotkań z młodzieżą i dziećmi, jest akordeon
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Lorenzo Baldisseri stwierdził: „Będzie 
to prawdziwa kąpiel duchowa i wielkie 
błogosławieństwo nie tylko dla młodych, 
ale dla całego ludu, dla całej Brazylii. 
Można powiedzieć, że będzie to wielki 
impuls do silnej ewangelizacji kraju”.

Na logo i hymn spotkania został roz-
pisany konkurs. W regulaminie konkursu 
na hymn znalazł się taki zapis o wyma-
ganiach związanych z tekstem: „Ma on 
być odbiciem twarzy katolickiej młodzie-
ży Brazylii i całego świata. Młodzieży 
mężnej, która zna swój sens egzystencji 
w Jezusie, która odkryła i żyje miłością 
Jezusa, w niej odnajdując swoją pełną re-
alizację i szczęście. Ta relacja miłości i zży-
cia się z Jezusem mobilizuje młodych do 
świadectwa wiary z odwagą i kreatywnością”.

Młodzież brazylijska miała powody do 
wyjątkowego ożywienia, kiedy zostało ogło-
szone logo Światowych Dni Młodzieży. Owo 
ogłoszenie zapowiedziane było na pierwszego 
lutego, ale doszło do małego opóźnienia, aby 
zwyczajom latynoamerykańskim stało się za-
dość. Zwycięzcę konkursu i owoc jego pracy 
poznaliśmy dopiero siódmego lutego. Jest nim 
Gustavo Huguenin. W rozmowie z dzienni-
karzami powiedział, że uczestniczenie w kon-
kursie było dla niego aktem wiary, przeżyciem 
duchowym. Był bardzo zaskoczony, że jego 
projekt okazał się zwycięski, bo wysłał swoją 
pracę w ostatnim dniu, na ostatnią chwilę. 
Gustavo ma 25 lat, jest grafikiem kompute-
rowym, pochodzi z miejscowości Cantagalo, 
z diecezji Nova Friburgo, z parafii Najświęt-
szego Sakramentu. Jest od dzieciństwa bardzo 
zaangażowany w Kościele, obecnie posługuje 
w swojej parafii jako nadzwyczajny szafarz 
Komunii Świętej. Należy też do Odnowy 
w Duchu Świętym. Wyznał, że nigdy nie 
uczestniczył w Światowych Dniach Młodzie-
ży. Te ostatnie, w Madrycie, śledził poprzez 
Internet. Uznał je za ogromnie głębokie i in-
teresujące. Jak tylko usłyszał, że następne będą 
w Rio, postanowił nie tylko nich uczestniczyć, 
ale także coś dla tego wydarzenia uczynić. 
Kiedy ogłoszono konkurs na logo spotkania, 
zaraz zaczął myśleć o projekcie. Przez bardzo 
długi czas medytował nad tekstem z Mt 28, 
19 – „Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie na-
rody” – który jest jednocześnie zawołaniem 
spotkania. Dużo się modlił. Chciał w logo 
zmieścić Chrystusa, uczniów i ich misję ewan-
gelizacyjną, narody, Rio i Brazylię. Patrząc na 
efekt jego pracy uważam, że z powodzeniem 
mu się to udało.

Spoglądając na logo ŚDM od razu do-
strzegamy znaną na całym świecie figurę 
Chrystusa Zbawiciela z Corcovado, który 
swoimi rozpostartymi ramionami chce objąć 
wszystkie narody świata. Jest on umieszczony 

w sercu, które symbolizuje uczniów Chry-
stusa. Górna część serca została narysowana 
w ten sposób, że od razu mamy skojarzenie 
z kolejnym słynnym miejscem i symbolem 
Rio, z Pao de Acucar. Kolory, jakie zostały 
użyte w logo są oczywiście typowo brazy-
lijskie, a więc żółty, niebieski i zielony. Po 
lewej stronie na górze dostrzegamy jeszcze 
krzyż, symbol ŚDM, który pielgrzymuje po 
Brazylii. Do nas, do Manaus, dotrze praw-
dopodobnie dopiero we wrześniu. Brazylij-
czycy w różny sposób promują Światowe Dni 
Młodych. Na przykład wymyślono, że słynny 
pomnik Chrystusa Zbawiciela, najbardziej 
znany symbol Rio de Janeiro i zarazem ca-
łej Brazylii, będzie ambasadorem spotkania. 
Mająca trzy metry replika Chrystusa z Rio, 
wraz z specjalnie przygotowaną wystawą 
o Światowych Dniach Młodzieży, Cudow-
nym Mieście, Kościele brazylijskim i samej 
Brazylii objedzie różne strony świata, aby 
propagować wydarzenie.

Nie tylko Kościół brazylijski wiąże wiel-
kie nadzieje ze spotkaniem. Nawet wszelkie 
władze publiczne cieszą się z tego wydarzenia. 
Ostatnio na łamach prasy wypowiadał się mi-
nister turystyki stanu Rio de Janeiro. Obiecy-
wał wspaniałe przyjęcie każdego pielgrzyma, 
wiele atrakcji i wyraził swoje zadowolenie, 
że Brazylia po raz kolejny będzie mogła być 
bardziej poznana przez świat.

Miasto ma rzeczywiście wielkie moż-
liwości i bez wątpienia przyjmie z radością 

młodzież z całego świata. Brazylijczycy 
są z natury bardzo gościnni, co ułatwi 
wszelkie sprawy związane z organizacją 
spotkania. Nie mniej będzie to wydarze-
nie wymagające wiele pracy i zachodu. 
Światowe Dni Młodych wpisują się na 
listę zawierającą mega wydarzenia, które 
będą organizowane w najbliższych la-
tach w Brazylii, w tym też w Rio. Zaraz 
potem odbędzie się tu przecież mundial, 
a potem olimpiada.

Na przykład jednym z czynionych 
już od dłuższego czasu przygotowań, 
jest zapewnienie bezpieczeństwa mło-
dym pielgrzymom, potem zaś turystom 
i kibicom. Rio znane jest w świecie 
z gigantycznej przestępczości. Słyn-
ne są tamtejsze favele, dzielnice biedy, 

gdzie rządzili przestępcy wszelkiej maści, 
a zwłaszcza handlarze narkotyków. W fa-
velach mieszka jedna trzecia ludzi z tego 
sześciomilionowego miasta. Ludzie ci do tej 
pory żyli jakby w innym państwie. Do favel 
nie miała dostępu policja, nie działały szkoły, 
nie funkcjonowały w zasadzie żadne służby 
i struktury miejskie. Rząd od jakiegoś czasu, 
mniej więcej od trzech lat, systematycznie 
wyzwala te dzielnice spod władzy bandytów.

W minionym roku doszło do wyjątkowej 
i cudownej akcji wyzwolenia najsłynniejszej, 
w sensie negatywnym, faveli o nazwie Rocin-
ha. Wyjątkowość i cudowność tego zdarze-
nia polegała na tym, że obyło się bez wojny, 
strzelanin i śmierci niewinnych mieszkańców. 
Złapano też szefów narkotykowych gangów. 
Rocinha została wyzwolona, przywrócona 
społeczeństwu – jej mieszkańcom dano 
szansę na normalne życie. Wraz z policją do 
faveli weszli pracownicy socjalni, nauczy-
ciele, lekarze. Służby od wywozu śmieci, 
kanalizacji i elektryczności. Dla nas jest to 
niepojęte, ale to wszystko tutaj nie działało 
od prawie pięćdziesięciu lat. Dane staty-
styczne są bardzo imponujące. Na przykład 
w Rio, w wyniku tych wszystkich działań, 
liczba zabójstw spadła o 70%. To samo jest 
z napadami, gwałtami, kradzieżami i star-
ciami bandytów z policją. Do tego sukcesu 
przyczyniła się zwłaszcza ograniczona, chyba 
jakimś cudem, korupcja w policji. Bo do tej 
pory to ona, wkraczając do faveli, mordowała 
i rabowała. Mieszkańcy favel bali się policji 
i ukrywali przestępców. To dla tego tak trud-
no było sobie z tym problemem przez tyle lat 
poradzić. Możemy więc śmiało powiedzieć, 
że Światowe Dni Młodych przyczyniają się 
także do wzrostu bezpieczeństwa w Brazylii. 
Nie jest to wcale dziwne. Gdzie jest miejsce 
dla Boga, nie ma miejsca dla zła.

Ks. Grzegorz Paderewski 
Horyzonty Misyjne, nr 60 (3/2012)
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Sfera religijna Brazylii jest nieprzej-
rzysta i trudno ją jednoznacznie opisać. 
Badacze brazylijscy zwracają uwagę na 
dystans, z którym należy podchodzić do 
wszelkich ‘religijnych’ statystyk, chociaż-
by ze względu na brak możliwości re-
prezentatywnego uchwycenia w nich tak 
charakterystycznego dla Brazylii zjawiska 
‘podwójnej’ religijnej przynależności, roz-
powszechnionego synkretyzmu czyli łącze-
nia wierzeń pochodzących z różnych religii 
czy religijności ludowej, której elementy  
często pozostają w sprzeczności z ofi-
cjalnymi dogmatami wiary i  formalną 
przynależnością badanych. Przy okazji 
każdego spisu powszechnego, do kla-
syki opowieści ankieterów przechodzą 
wszak kolejne historie wizyt w brazylij-
skich domach, których mieszkańcy po-
dają się za katolików mając za plecami 
domowy ołtarz poświęcony czczonym 

przez siebie bóstwom macumby, czy  
candomblé. 

Danych statystyczne z ostatnich lat do-
wodzą systematycznego spadku liczby osób 
przyznających się do katolicyzmu. W 1970 r. 
za katolików uważało się 91,8 proc. Brazy-
lijczyków, a w 2010 r. już tylko 64,6 proc. 
Wzrasta popularność kościołów prote-
stanckich, przede wszystkim zielonoświąt-
kowych. Pojawiają się też zupełnie nowe 
zjawiska w panoramie religijnej Brazylii, 
jak chociażby powiększającej się, pomimo 
dotychczasowych, odmiennych prognoz, 
tzw. grupy ‘bezwyznaniowej’ (‘sem religião’).

Pomimo ewidentnej tendencji spad-
kowej liczby osób przyznających się do 
katolicyzmu, należy jednak zaznaczyć, że 
katolicy pozostają w Brazylii nadal grupą 
zdecydowanie większościową. Najbar-

dziej katolickimi 
regionami Brazylii 
pozostają: Północny 
Wschód (choć tutaj 
trzeba zwrócić uwa-
gę na coraz silniejszą 
ekspansję kościołów 
zielonoświątkowych 
w  jego środowisku 
miejskim (np. w Sa-
lvador da Bahia); 
oraz bogate Połu-
dnie, które jednak, 
zgodnie z ostatnimi 
danymi, staje się 
również coraz bar-
dziej zróżnicowane 
pod względem reli-
gijnym przy zaska-
kująco wysokiej po-
pularności umbanda 
oraz kultów spiry-
tystycznych – liczba 
ich wyznawców jest 
w  chwili obecnej 
największa w stanie 
Rio Grande do Sul 
(bardzo zresztą ‘eu-
ropejskim’ jeśli cho-
dzi o pochodzenie 
etniczne większości 
populacji, dotych-
czas tradycyjnie 
katolickiej lub pro-
testanckiej). 

Dane z roku 2010 ukazują niewątpliwie 
duży wzrost różnorodności w panoramie 
religijnej współczesnej Brazylii (w spisie 
pojawiają się 24 religie i ponad 40 najwięk-
szych kościołów i kultów), a zwłaszcza jej 
wyjątkowe bogactwo na obszarach silnie 
zurbanizowanych. Jednocześnie, co warto 
zauważyć, pluralizm religijny Brazylii cały 
czas wzrasta jednak w cieniu (ale i w ra-
mach) chrześcijaństwa – to te właśnie opcje, 
jeśli zsumować katolików i kościoły o ko-
rzeniach protestanckich, są odpowiedzialne 
za ‘zagospodarowanie’ ponad 80 proc. ‘re-
ligijnego rynku’, choć same są, dokładnie 
tak jak brazylijski katolicyzm, wyjątkowo 
niejednorodne i silnie wewnętrznie zdywer-
syfikowane. Zdecydowanie pod względem 
pluralizmu religijnego wyróżnia się stan 
Rio de Janeiro, będący jednocześnie naj-
bardziej zielonoświątkowym stanem Brazy-
lii, z liczebnie znaczącą grupą spirytystów, 
wyznawców synkretycznych kultów afro-
-brazylijskich (w tym: candomblé, macumby 
i umbandy) oraz osób deklarujących się jako 
‘bezwyznaniowe’. 

Niewątpliwie przytoczone dane staty-
styczne nasuwają wnioski co do możliwości 
interpretacyjnych przemian zachodzących 
nie tylko w sferze religii i religijności, ale 
także w innych, związanych z nimi ele-
mentach składowych brazylijskiej kultury, 
pomimo że nie są one zwykle idealnym 
odbiciem skomplikowanej i subiektywnie 
postrzeganej przez jednostki rzeczywi-
stości oraz że ukazują ją często w sposób 
powierzchowny. Na pewno zwraca uwagę 
sama złożoność i wielość ofert religijnych 
pojawiających się w Brazylii oraz wynikają-
ca z tolerancji możliwość bezproblemowe-
go ich wyboru (czy też zmiany) świadczące 
o postępującej liberalizacji społeczeństwa 
brazylijskiego. Jednocześnie zachodzący 
w takim właśnie kontekście spadek afi-
liacji katolickiej może być spowodowany 
nie tyle kryzysem Kościoła w Brazylii, 
co raczej nieuniknionym zmniejszaniem 
się popularności religii większościowej 
w przypadku postępującej dywersyfikacji 
rynku religijnego, w którym po prostu 
trudne, a nawet niemożliwe jest utrzyma-
nie na dłuższą metę żadnego ‘monopolu 
na wiarę’. Kościół brazylijski może jednak 
pozostać przez jeszcze długi czas afiliacją 
większości Brazylijczyków – wydaje się, 
że, po pierwsze, Kościół rzeczywiście idzie 

Religijność Brazylijczyków
na początku XXI wieku
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Współpraca misyjna

Maryja jest Matką, która nas 
kocha miłością czułą i wrażliwą a także 
Nauczycielką prawdziwej pobożności. 
W  miesiącach: maju, czerwcu, lipcu, 
sierpniu oddajemy Jej cześć, modlimy 
się do Niej, naśladujemy Ją. Czynimy 
to zwłaszcza w  święta: 3.05. – 
Królowej Polski; 2.08. – Królowej 
Apostołów; 5.08. Matki Bożej 
Śnieżnej; 15.08. – Matki Bożej 
Wniebowziętej; 26.08. Matki Bożej 
Częstochowskiej.

W niniejszym artykule chciałbym 
przybliżyć czytelnikom Maryję jako 
zatroskaną o nas Matkę, której tak 
bardzo zależy na oddawaniu czci 
Jej Synowi.

Maryja jest naszą najlepszą 
Matką i Nauczycielką. Czego 
nas uczy? Czy umiemy pójść 
za Nią? 

W naszych rozważaniach 
przypomnijmy sobie nasze do-
świadczenia związane z mamą 
podczas dzieciństwa. Pierwsze 
wypowiedziane słowo to przeważnie wołanie: 
„mamo!”. Stawialiśmy pierwsze kroki, gdy 
ona nas prowadziła. Ona kierowała naszą 
ręką, gdy czyniliśmy pierwszy nieporadny 
znak krzyża. Za nią powtarzaliśmy pierw-
sze słowa modlitwy. Wychodząc od tych do-
świadczeń, uświadamiamy sobie, że cały czas 
również oczy Matki Bożej, będącej również 
naszą Matką, z troską i czułością spoglądały 
i spoglądają na nas. Zwłaszcza podczas Mszy 
św. patrzy na nas z troską; czy będziemy 
umieli naprawdę spotkać się z Jej Synem? Pa-
trzy z miłością, bo jest Matką Jezusa i naszą.

Przyjrzyjmy się Maryi, jaka jest i czego 
nas uczy?

Maryja jest Matką milczenia i pokoju, 
wypowiedziała niewiele słów, ale całe Jej 
życie jest jak cudnie oszlifowany diament 
– jasne, piękne czyste, przepuszczające pro-
mienie Bożego światła. Wystarczy spojrzeć 
na Nią i Jej życie, wsłuchać się w Nią, a Ona 
tak prosto, dostępnie dla każdego, a równo-
cześnie mądrze nauczy nas Prawdy o Synu 
– Jezusie Chrystusie. Ona jest wzorem dla 
nas w dzisiejszym świecie pełnym zgiełku 
i niepokoju.

Maryja często chodziła do świątyni je-
rozolimskiej, aby oddać Bogu chwałę, ale 
pewnego dnia szła z sercem pełnym nie-
pokoju, szukając swego 12-letniego Syna. 

Ona jest tak blisko nas, prośmy Ją, 
abyśmy i my potrafili być blisko Niej, gdy 

gromadzimy się wokół ołtarza na spotkanie 
z Chrystusem.

Chrystus nauczał, gromadziły się tłu-
my, chcieli zobaczyć cuda, dostąpić łaski 
uzdrowienia, usłyszeć Jego słowa. Jedni 

pytali, aby poznać Prawdę. Drudzy, aby 
podstępnie pochwycić go na jakimś 

słowie i oskarżyć. A tylko Ona 
„przechowywała wszystko w ser-
cu swoim”.
W liturgii słowa Chrystus mówi 

do nas, naucza, radzi. A my nie słucha-
my, nie bierzemy do siebie, zapomina-
my. Prośmy Ją: „Matko, naucz nas słu-

chać i przyjąć całym sercem słowo 
Boże”. Modląc się w wielu in-
tencjach, składając dary na tacę, 
uczymy się od Niej takiego peł-
nego troski spojrzenia i prośmy, 
abyśmy umieli zauważyć po-
trzebującego człowieka i jego 
cierpienie.

Ona jest Wszechpośred-
niczką łask, przez Jej ręce 
Chrystus obdarza nas, a Ona 

pragnie, aby i nasze ręce stały się rękami 
dającymi, abyśmy dostrzegając ludzką biedę, 
starali się jakoś jej zaradzić.

Maryja stała pod krzyżem i głęboko 
cierpiała. Gdy Jezus, wskazując na Jana, 
powiedział: „Oto syn Twój”, objęła swoim 
Sercem całą ludzkość. Stała się Matką dla 
wszystkich. A my w momencie przeisto-
czenia prośmy, aby była z nami, abyśmy 
razem z Nią jako Jej dzieci składali Bogu 
ofiarę z siebie i przemieniali swoje małe 
nieraz egoistyczne serca na obraz Jej Serca 
pełnego Miłości.

Przy zwiastowaniu Maryja wypowiada-
jąc swoje „Fiat”, wyraża zgodę na wcielenie 
Syna Bożego, staje się Jego Matką.

Nasze „Amen” wypowiadane przed 
Komunią św. oznacza to samo, niech się 
stanie echem tego nazaretańskiego „Fiat”. 

Po zwiastowaniu Maryja adorowa-
ła tajemnicę wcielenia, tajemnicę Boga, 
który w Niej stał się człowiekiem. Poszła 
też służyć swej krewnej Elżbiecie. Niosła 
Chrystusa, aby dać Go ludziom. Także 
w Betlejem na Jej kolanach witali Go pa-
sterze i mędrcy.

Msza św. i Komunia św. to nie jest 
przyjęcie dla siebie Pana Jezusa, ale mamy 
iść i dawać Go ludziom. Tak jak ONA – 
MARYJA – nasza MATKA i NAUCZY-
CIELKA.

Br. Adam Fułek SAC

intensywnie w kierunku zmian (obecnie 
nie tyle w stronę liberalnej teologii wyzwo-
lenia, co raczej ruchów charyzmatycznych), 
ale też zmniejszenie liczby jego wiernych 
może po prostu oznaczać zmniejszanie 
liczby jedynie nominalnych katolików, przy 
wzmocnieniu intensywności zaangażowa-
nia pozostałych, często podejmujących de-
cyzje o przynależności religijnej jako osoby 
dorosłe, w sposób w pełni świadomy.

Jeśli chodzi natomiast o popularność 
zielonoświątkowców, wydaje się, iż naj-
większe wzrosty pentekostalizm ma już 
za sobą, choć trudno lekceważyć jego do-
tychczasowe osiągnięcia oraz posiadany 
przezeń wielomilionowy ‘rząd dusz’. Co 
ciekawe, tenże ‘rząd dusz’ jest jednak, zgod-
nie z ostatnimi danymi, wyjątkowo ‘afilia-
cyjnie mobilny’, często przemieszczając 
się pomiędzy różnymi opcjami – świadczy 
o tym choćby wysoki procent wiernych zie-
lonoświątkowych, którzy stanowią grupę 
wciąż ‘poszukujących’, przede wszystkim, 
jak sądzę, z powodu wielu kontrowersji 
narosłych wokół działalności niektórych 
nowych kościołów, zwłaszcza dotyczących 
ich braku tolerancji, niskiego poziomu 
wykształcenia zarówno wiernych jak i pa-
storów oraz nadmiernego, ostentacyjnego 
bogacenia się ich założycieli. 

Reasumując, wydaje się zatem, że 
przynajmniej w obecnej dekadzie, po-
mimo stale spadających rejestrowanych 
przez ankieterów wpływów ‘statystycznych’ 
Kościoła katolickiego oraz zdecydowane-
go wzrostu osób nie deklarujących ani 
żadnego wyznania, ani żadnej formalnej 
przynależności religijnej, Brazylia jed-
nak katolicka pozostanie, zwiększając co 
prawda stopniowo i systematycznie udział 
zielonoświątkowców w swoim religijnym 
rynku, ale już bez gwałtownych wzrostów 
charakterystycznych dla okresu transfor-
macji przełomu lat 80-tych i 90-tych XX 
wieku. Panorama religijna Brazylii pozo-
stanie w najbliższym czasie nadal silnie 
zróżnicowana i najprawdopodobniej mo-
żemy się wciąż spodziewać pojawiania się 
coraz to nowych, synkretycznych ofert, 
zwłaszcza tych korzystających z bogatego 
dziedzictwa tak popularnego w Brazylii 
kardekańskiego spirytyzmu.

Renata Siuda-Ambroziak,
doktor filozofii w zakresie filozofii 

społecznej, latynoamerykanista,
specjalność: brazylianistyka, pracuje 

w Centrum Studiów Latynoamerykańskich 
Uniwersytetu Warszawskiego

Dane ze spisu powszechnego IBGE 
(Censo Demográfico) 2010: www.ibge.gov.bv

Maryja, naszą Matką
i Nauczycielką
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Z WATYKANU: 

Pierwsza kanonizacja 
papieża Franciszka
12 maja 2013 r. papież Franciszek 

poprowadził pierwszą w  swoim ponty-
fikacie kanonizację. Wyniósł na ołtarze 
800 męczenników z  Otranto w  Apulii, 
którzy oddali życie za wiarę w  1480 r., 
podczas najazdu na to miasto wojsk im-
perium otomańskiego. Najeźdźcy zażą-
dali od nich przejścia na islam, oni woleli 
zginąć, aniżeli wyrzec się wiary. Czcząc 
męczenników z  Otranto prosimy Boga, by 
wpierał wielu chrześcijan, którzy w naszych 
czasach i  w  wielu częściach świata wciąż 
cierpią z powodu przemocy i by dał im od-
wagę wierności i odpowiadania dobrem na 
zło - podkreślił Franciszek. Wezwał wier-
nych do zachowywania wiary, która jest 
naszym skarbem i do odnowienia naszej 
wierności Panu, także w  obliczu prze-
szkód i niezrozumienia.

Jednocześnie papież kanonizował 
dwie zakonnice, założycielki zgroma-
dzeń: Kolumbijkę, Laurę Montoya  
Y Upegui (1874-1949) i  Meksykankę, 
Marię Guadalupe Garcia Zavala (1878-
1963).

We mszy na placu Świętego Piotra 
uczestniczyły dziesiątki tysięcy wiernych 
z Włoch, Meksyku, a także Kolumbii, na 
czele z  prezydentem tego kraju Juanem 
Manuelem Santosem Calderonem. [red.]

KOŚCIÓŁ W POLSCE: 

Ołtarzew: Święcenia prezbiteratu 
11 maja 2013 r. podczas uroczystej Mszy 

św. w kościele seminaryjno-parafialnym pw. 
Królowej Apostołów w Ołtarzewie, ośmiu 
pallotyńskich diakonów przyjęło z  rąk   
ks. kard. Kazimierza Nycza, metropolity 
warszawskiego, święcenia w stopniu prezbi- 
teratu.

Podczas homilii Ksiądz Kardynał za-
apelował do nowych kapłanów: „Udzielajcie 
wszystkim tego Słowa Bożego, które sami 
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przyjęliście z radością.” Zachęcił ich tak-
że, aby każdego dnia karmili się Słowem 
Boga: „Czytajcie i rozważajcie pilnie Słowo 
Boże, aby wierzyć w to, co przeczytaliście, 
aby uczyć tego, co zrozumieliście w wierze, 
żyć tym, czego się nauczyliście!”

Nowi prezbiterzy z Prowincji Chrystusa 
Króla to: Grzegorz Suchodolski SAC, Jan 
David SAC, Krzysztof Morawik SAC, Pa-
weł Zieja SAC, Grzegorz Świecarz SAC, 
Marcin Bieniasz SAC, Rafał Machłajewski 
SAC a z Prowincji Zwiastowania Pańskiego, 
Tomasz Dutkiewicz SAC. 

[al. M. Krzywiński]

Gniezno: Pallotyńscy 
misjonarze otrzymali krzyże misyjne 

Nuncjusz apostolski w Polsce abp Ce-
lestino Migliore podczas głównej Mszy 
św. ku czci patrona Polski – św. Wojciecha 
w Gnieźnie 28 kwietnia poświęcił i nało-
żył krzyże misyjne czterem pallotyńskim 
misjonarzom. Trzech z  nich należy do 
Prowincji Chrystusa Króla: Ks. Jan Ada-
mowicz wyjeżdża do Wenezueli, ks. Łukasz 
Ciupa na Antyle, a ks. Dariusz Sala na Wy-
brzeże Kości Słoniowej. Ks. Sławomir Maj-
zner z Prowincji Zwiastowania Pańskiego 
udaje się na misje do Papui Nowej Gwinei. 
Pallotyńscy misjonarze znaleźli się w grupie  
36 misjonarek i  misjonarzy, którzy już 
niebawem rozpoczną posługę misyjną 
w różnych zakątkach świata. W grupie jest 14 
księży diecezjalnych, 6 księży zakonnych, 1 brat 
zakonny, 12 sióstr zakonnych, 2 misjonarki 

świeckie i 1 ksiądz mający 
służyć pomocą duszpasterską 
wśród Polonii w USA. 

[s. H. Salwa CSA]

Ząbki: Poświęcenie 
kapliczki Matki Bożej 
Słowa
Z inicjatywy Sekreta-

rza ds. Misji, ks. Grzego-
rza Młodawskiego SAC,  
17 maja br. przed budyn-
kiem Pallotyńskiego Sekre-

tariatu Misyjnego i Ewangelizacji Wschodu, 
została poświęcona kapliczka z figurką Mat-
ki Bożej Słowa. Jest to pierwsza w pallo-
tyńskich wspólnotach w Polsce kapliczka 
z wizerunkiem Maryi z Afryki.

Objawienia maryjne w miejscowości 
Kibeho w Rwandzie miały miejsce w la-
tach 1981-1989 i są pierwszymi oficjalnie 
uznanymi przez Kościół objawieniami na 
kontynencie afrykańskim. Figura została 
poświęcona w sanktuarium Matki Bożej 
Słowa w Kibeho i przywieziona do Polski. 
[br. A. Fułek SAC]

Warszawa: Obrona doktoratu:
7 maja 2013 r. na Wydziale Teolo-

gicznym UKSW w Warszawie odbyła się 
publiczna obrona dyserta-
cji doktorskiej ks. mgr lic. 
Grzegorza Młodawskiego 
SAC, Sekretarza ds. Misji 
i Ewangelizacji Wschodu. 
Temat pracy doktorskiej 
brzmiał: „Dzieła misyjne 
ks. Stanisława Kuraciń-
skiego SAC (1936-2006) 
w  służbie charyzmatu 
pallotyńskiego”. Promo-
torem rozprawy był ks. dr 
hab. Czesław Parzyszek 
SAC, profesor UKSW. 

Recenzentami byli ks. prof. dr hab. Henryk 
Wejman z Uniwersytetu Szczecińskiego  

i  ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański 
z UKSW. Obronę prowadził ks. prof. dr hab. 
Ryszard Czekalski, prodziekan Wydziału 
Teologicznego UKSW. [br. A. Fułek SAC]
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ZE ŚWIATA MISJI 

REgIA ŚWIETEJ RODZINY 
Demokratyczna Republika Konga: 
IX Zebranie Regionalne 
Regii Świętej Rodziny
21 kwietnia 2013 r. w Pallotyńskim 

Centrum Formacji „Genezateth” w Ke-
shero odbyło się IX Zebranie Regionalne 
Regii Świętej Rodziny. Zebranie zaszczy-
cili swoją obecnością: delegat Przełożo-
nego Generalnego SAC, radca generalny,  
ks. Franciszek Harelimana oraz Prowincjał 
polskiej Prowincji Chrystusa Króla, ks. Józef 
Lasak, któremu towarzyszyli Radca Pro-
wincjalny, ks. Józef Ciupak i ks. Grzegorz 
Młodawski, Sekretarz ds. Misji i Ewange-
lizacji Wschodu. [red.]

DELEgATURA 
MATKI BOZEJ POKOJU

Wybrzeże Kości Słoniowej: 
Święcenia kapłańskie drugiego 
pallotyna Iworyjczyka 
14 kwietnia 2013 r. w parafii pw. Zbawi-

ciela Miłosiernego w Yopougon, ks. Franck 
Allatin Yapo przyjął święcenia prezbitera-
tu z rąk ks. bpa Jeana Salomona Lezoutié. 
Ksiadz Franck jest już drugim pallotynem 
pochodzącym z Wybrzeża Kości Słoniowej. 
Dewizą duchową młodego pallotyna Iwo-
ryjczyka są słowa Jezusa wzięte z Ewangelii 
św. Jana Apostoła: „A to jest życie wieczne: 
aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego 
Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa 
Chrystusa” ( J. 17, 3). Na uroczystość 
przybyli licznie wierni z parafii i goście nie 
tylko ze wspólnoty kościoła katolickiego 
ale i innych wyznań. Obecna była również 
delegacja z Polski: wiceprowincjał ks. Ze-
non Hanas SAC i ekonom Prowincji Chry-
stusa Króla, ks. Tomasz Pławny SAC. Dla 
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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

i zawodowej. Magazyn jest poświęcony 
społeczno-kulturalnej tematyce. W pre-
zentacji wzięli udział dziennikarze, poeci, 
przedstawiciele środowisk intelektualistów 
i twórców sztuki, a także władz miejskich. 
Ze strony kościelnej w prezentacji udział 
wzięli ks. bp Witalij Skomarowski i dele-
gat prowincjała ks. Stanisław Kantor SAC.  
[ks. W. Gryniewicz SAC]

Dowbysz: Dziękczynna pielgrzymka 
za ocalenie wiary na Ukrainie 

W dniach 10-11 maja 2013 r., w sank-
tuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dowby-
szu modlono się w intencji ocalenia wiary 
w Ukrainie. Inicjatorem spotkania w Roku 
Wiary był biskup-pomocniczy archidiece-
zji lwowskiej Leon Mały. Uczestnicy zjaz-
du wysłuchali konferencji na temat historii 
wiary w Ukrainie, historii Maryjnych obja-
wień w Fatimie oraz o doniosłości modlitwy 
pierwszych pięciu sobót miesiąca. Wybór 
miejscowości dla przeprowadzenia zjazdu 
nie był przypadkowy, ponieważ sanktuarium 
zostało zbudowane jako „wotum wdzięczno-
ści za ocalenie wiary w Ukrainie”. Ten kościół 
jest szczególnym miejscem, ponieważ był zbudo-
wany rękami ludzi, którzy być może nigdy go nie 
zobaczyły w całej okazałości – mówi ks. kustosz 
Waldemar Pawelec SAC. – To owoc ich wia-
ry, ich modlitwy. Dowbysz jest wyjątkowym 
miejscem – wielokonfesyjnym, wielonarodowym 
– ale wszyscy umiemy żyć tu w zgodzie i pokoju 
i umiemy dzielić się swoimi świadectwami”.

Uroczystej liturgii przewodniczył  
abp Piotr Malczuk OFM, a homilię wyłosił 
bp Leon Mały. Po Mszy św. ulicami Do-
wbysza odbyła się procesja z figurą Matki 
Bożej Fatimskiej. [H. Nadworna, Katolickie 
Media-Centrum – Kijów]

podkreślenia jedności pallotynów na Wy- 
brzeżu Kości Słoniowej przybyły delegacje 
ze wspólnot pallotyńskich z Yamoussoukro 
oraz z Grand Bereby. [ks. J. Kędziora SAC]

DELEgATURA 
MATKI BOŻEJ
FATIMSKIEJ 

Ukraina: 
Wizytacja kanoniczna 
W dniach 14-22 marca 2013 r. 

w  Delegaturze Matki Bożej 
Fatimskiej odbyła się wizytacja 
kanoniczna przełożonego general-
nego SAC, ks. Jacoba Nampudaka-
ma, ks. wicegenerała Adama Golca 
i radcy generalnego, ks. Franciszka 
Harelimany. Wizytacja miała na 
celu zapoznanie się z wszystkimi 
placówkami, na których posługują 
pallotyni na Ukrainie. Wizytacja za-
kończyła się zebraniem wszystkich 
członków delegatury w Biłohirii.  
[ks. W. Osica SAC]

Żytomierz: Prezentacja ulicznego 
magazynu bezdomnych 

Uliczny magazyn „:BDE-:bnnz 
Dekbwî” („ŻYJĘ – Życie Ulicy”) został ofi-
cjalnie zaprezentowany przez pallotynów 
w Żytomierzu i już w najbliższym czasie 
będzie można go nabyć z rąk ulicznych kol-
porterów. Kolporterzy „:BDE” to osoby 
marginalizowane i wykluczone społecznie. 
Kolporter otrzymuje połowę ceny każdego 
sprzedanego egzemplarza oraz wszystkie 
napiwki. Magazyn jest włączony w ruch 
sprzeciwiający się społecznej marginali-
zacji i wykluczeniu. Gazety uliczne stwa-
rzają osobom wykluczonym możliwość 
wypracowania zysku, oferując zarazem 
dalsze programy aktywizacji społecznej 
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PaLLOtyŃSKa 
aDOPCja SERCa 

W BRAZYLII
Sekretariat Misyjny Delegatury św. 

Cyryla i Metodego na Słowacji od czasu 
erygowania w roku 2001 wspiera projekty 
socjalne w regionach misyjnych. Owocem 
animacji prowadzonej wśród wiernych na 
Słowacji jest dynamicznie rozwijający się 
projekt Adopcji Serca. Oprócz afrykań-
skich sierot wspierane są również ubogie 
dzieci w Brazylii. geneza zorganizowania 
projektu na kontynencie Ameryki Połu-
dniowej związana jest z osobą ks. gilberta 
Orsolina SAC, rodowitego Brazylijczy-
ka, pracującego w Zarządzie generalnym 
w Rzymie. Wizytując kraje misyjne, często 
miał on możliwość spotkania z rodzinami 
wspieranymi przez Pallotyńską Adopcję 
Serca. Na ręce wizytatorów opiekunowie 
sierot składali wyrazy podziękowania 
i uznania dla adopcyjnych rodziców na 
Słowacji. Widok dzieci, które otrzy-
mują nie tylko wsparcie materialne, ale 
również emocjonalno-duchową pomoc, 
zainspirował ks. gilberta do wprowa-
dzenia projektu Adopcji Serca również 
w  jego rodzinnej parafii w  Chapada 
gaucha, gdzie żyje dużo ubogich dzie-
ci pozbawionych perspektyw wykształ-
cenia i poprawy warunków socjalnych.

Jak połączyć ochotne serca gotowe 
nieść pomoc z ubogimi rodzinami żyjącymi 
w rodzinnej parafii w Brazylii? Z tym pyta-
niem, w 2007 r. zwrócił się ks. Gilberto do 

żone na północy regionu Minais Gerais, 
300 km od stolicy kraju. Miejscowość leży 
w strefie klimatu podrównikowego, gdzie 
przez sześć miesięcy w roku nie ma opa-
dów atmosferycznych. Ludzie żyją z rol-
nictwa, handlu, hodowli i uprawy owoców, 
niektórzy pracują w lokalnych instytucjach. 
W mieście są szkoły podstawowe i średnie. 
Do domów doprowadzona została energia 
elektryczna, a wodę dostarcza się z arte-
zyjskich studni, dlatego jest bardzo czy-
sta. Mieszkańcy mają do dyspozycji tylko 
ośrodek doraźnej opieki zdrowotnej, po-
nieważ najbliższy szpital oddalony jest o 96 
km. Drogi są w tym regionie piaszczyste, 
nietrwale. Ogólnie można powiedzieć, że 
większość ludzi, oprócz właścicieli dużych 
plantacji, ma bardzo niskie dochody.

Realizacja projektu 
Miasto Chapada Gaucha to część 

diecezji MG Gennaro, której biskupem 
jest don Jose Moreira. Parafii, podzielonej 
na 43 wspólnoty podstawowe, patronu-
je święty Augustyn. Młody ksiądz ojciec 
Vanderlei odwiedza wspólnoty bazowe 
i odprawia dla nich Msze św. Ze względu 
na duży teren parafii i dużą ilość wspólnot, 
wizyta księdza ogranicza się czasami do 
trzech – czterech razy w roku. Większość 
obywateli to katolicy. W ostatnich latach 
w tym regionie powstało więcej niż dzie-
sięć kościołów z innych denominacji.

Sekretarza ds. Misji Prowincji Chrystusa 
Króla, ks. Grzegorza Młodawskiego SAC, 
który przekazał prośbę dotyczącą zorga-
nizowania Adopcji Serca w Brazylii do 
Sekretariatu Misyjnego Delegatury św. 
Cyryla i Metodego na Słowacji. Po do-
pełnieniu wszelkich procedur, w sierpniu 
2008 r. pierwsze brazylijskie dzieci zostały 
adoptowane przez słowackich rodziców. 
W pierwszej fazie do projektu zostało 
przyjętych 150 dzieci z ubogich brazylij-
skich rodzin. Od roku 2009 projekt był sys-
tematycznie rozszerzany, osiągając w maju 
2010 r. liczbę 306 wspieranych dzieci. 
W  roku 2012 Sekretariat Misyjny na 
Słowacji rozpoczął współpracę z polskimi 
pallotyńskimi misjonarzami z Regii Matki 
Bożej Miłosierdzia z siedzibą w Rio de 
Janeiro. Po rozeznaniu aktualnych potrzeb, 
w roku 2013 została przyjęta do projektu 
Adopcji Serca pierwsza grupa dzieci z pa-
rafii św. Sebastiana w Itaipu Niteroi, pro-
wadzonej przez ks. Kazimierza Paca SAC. 

Ks. Dariusz Latuszek SAC

O funkcjonowaniu Adopcji Serca 
w Brazylii opowiada 
ks. Gilberto Orsolin SAC

Pierwsza grupa dzieci adoptowanych 
przez słowackich rodziców pochodzi 
z miejscowości Chapada Gaucha. Jest to 
ośmiotysięczne brazylijskie miasto, poło-

Podopieczni z parafii św. Sebastiana w Itaipu Niteroi Proboszcz, ks. Kazimierz Pac SAC z odpowiedzialną za Pallotyńską 
Adopcję Serca w parafii pw. św. Sebastiana w Itaipu Niteroi
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odwiedzaniu podopiecznych. Często 
również walczymy z  tendencją do 
pasywnego przyjmowania pomocy, bez 
większego osobistego zaangażowania.

Drodzy rodzice adopcyjni! 
Na spotkaniu w ostatnim miesiącu 

uświadomiłem sobie, jak wielką przemia-
nę w życiu dzieci dokonała Wasza po-
moc. Znacznie poprawiły się ich warunki 
– przede wszystkim możliwość zdobycia 
lepszego wykształcenia. Wszyscy jesteśmy 
niezmiernie szczęśliwi i wdzięczni opie-
kunom na Słowacji. Dzieci się modlą za 
każdego z was i za wasze rodziny. Czują 
wobec Was miłość i szacunek. Dziękujemy.

Z pozdrowieniami w Chrystusie 
Ks. Gilberto Orsolin SAC

Projekt Adopcja Serca realizowany jest 
w części Rio Grande do Sul Chapada, 
Minas Gerais, od roku 2008. Dzięki ad-
opcyjnym rodzicom ze Słowacji pomoc 
otrzymuje 306 dzieci. Około 150 z nich 
mieszka w Chapada Gaucha, a pozostałe 
we wspólnocie w Ribeirăo da Areia, od-
dalonej około 30 km oraz w Rio dos Bois, 
w odległości 45 km od miasta. Niektóre 
dzieci żyją na farmach. Do projektu włą-
czone są również rodziny, które pracują na 
plantacjach i jako robotnicy przy poszuki-
waniu sezonowej pracy przemieszczają się 
z jednej plantacji do drugiej.

Formacja
Wszystkie włączone do projektu dzie-

ci, które mają ukończone sześć lat, chodzą 
do szkoły położonej najbliżej ich miejsca 
zamieszkania. Te, które mieszkają daleko 
od szkoły, mają zapewniony szkolny au-
tobus, opłacany przez miasto. W szkole 
dzieci otrzymują posiłek, zagwarantowany 
przez administrację państwową. Szkolne 
pomoce i książki uczniowie muszą zaku-
pić z własnych środków. Żadne dziecko 
nie może na mocy prawa przerwać na-
uki szkolnej przed ukończeniem 14 roku  
życia. 

W ramach formacji w programie Adop-
cja Serca, od czerwca 2011 r. odbywają się 
spotkania z dziećmi i rodzicami. Ks. Gil-
berto, Alison Galvani i sekretarka Camilla 
Parizotto organizują cztery razy w roku 
szkolenia dla całych rodzin, celem kształ-
cenia i formowania w duchu chrześcijań-
skim dzieci, rodziców, dziadków, krewnych 
i opiekunów. Na wykładach i prelekcjach 
informuje się zebranych o istocie projek-
tu Adopcji Serca. Równocześnie w czasie 
spotkań pisane są listy do adopcyjnych 
rodziców. Jeśli gdzieś wystąpiły proble-
my, rodziny odwiedza się bezpośrednio 
w domu. Większość dzieci uczestniczy 
w katechizacji w miejscowej wspólnocie 
parafialnej.

Etapy rozwoju 
W  sie r pniu 

2011 r. grupa ko-
ordynująca projekt 
została wzmocniona 
o ośmiu nowych wo-
lontariuszy. Wśród 
nich jest psycholog, 
pielęgniarka, spe-
cjalista od żywienia, 
pracownik socjalny, 
dwóch nauczycieli 
i  katecheci. Ko-
ordynacyjny team 
postawił sobie za 
cel  odwiedziny 
u  wszystkich pod-
opiecznych w  ich 
miejscu zamieszka-
nia, w celu rozezna-
nia warunków życia 
i  potrzeb każdego 
dziecka. Drugim 
celem będzie wy-
tworzenie takich 
warunków, by dzieci 
mogły się efektyw-
niej kształcić, rozwi-
jać swoje muzyczne 
i artystyczne uzdolnienia oraz doskonalić 
znajomość obcych języków. Zespół koor-
dynacyjny zaproponował, by rozpocząć po-
szukiwania nowych adopcyjnych rodziców 
bezpośrednio w mieście Rio Grande do Sul 
Chapada, propagując wśród miejscowych 
obywateli zasady solidarności i współodpo-
wiedzialności, na których opiera się projekt 
Adopcji Serca.

Aktualne wyzwania 
Obecnie zmagamy się przede wszyst-

kim z osłabieniem wartości moralnych 
i kulturalnych, z chorobami, niskim po-
ziomem wykształcenia rodziców i krew-
nych. Problemem jest dla nas również brak 
wystarczających środków materialnych 
na środki transportu konieczne przy 

Autobus szkolny przyjeżdża 
po dzieci mieszkające 
w odległych farmach 

Szkolny posiłek dzieci

Formacja adopcyjnych dzieci i ich rodziców 
w szkole Ribeirão da Arei

Ks. Gilberto z rodziną objętą pomocą 
w ramach Adopcji Serca
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Czy stosunek do kobiet świadczy o roz-
woju cywilizacyjnym społeczeństw? Czy Po-
laków stać na pomoc najuboższym krajom 
świata? Te zagadnienia stały się tematami 
kolejnych debat misyjnych organizowa-
nych przez Pallotyńską Fundację Misyjną 
Salvatti.pl. 

 
W marcu o kobietach przypomina świa-

tu Międzynarodowy Dzień Kobiet. Tego 
roku, w  tym czasie, na temat roli kobiet 
w Kościele dyskutowało również kolegium 
kardynalskie, zgromadzone w Rzymie na 
konklawe. Dlatego temat debaty: „Kultura 
jest kobietą? Stosunek do kobiet barometrem 
rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw” licz-
nie przyciągnął przedstawicielki płci pięknej. 
Wśród prelegentek znalazły się Agnieszka 
Kamińska, dziennikarka TVP, związana ze 
Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, Justy-
na Melonowska, psycholog i doktor filozofii, 
zajmująca się problematyką emancypacyjną 
w kontekście religii, Emina Ragipović, kultu-
roznawca-bałkanista, koordynator Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka na Bałkanach, bo-
śniacka muzułmanka oraz Cecil Tabu, Rwan-
dyjka mieszkająca w Polsce. 

 Jakie wnioski wypłynęły z debaty? Do-
póki będziemy patrzeć na kobietę i mężczy-
znę przez pryzmat płci, a nie jak na osobę, 
kobiety będą w społeczeństwie traktowane 
gorzej niż mężczyźni – zgodziły się ekspert-
ki. Justyna Melonowska zwróciła uwagę, że 
w naszych społeczeństwach płeć jest pod-
stawową kategoryzacją. A ponieważ umysł 
ludzki organizuje świat binarnie, organizu-
jemy go na zasadzie przeciwieństw. Dlate-
go kobiety przeciwstawia się mężczyznom. 
Zdaniem uczestników debaty kobiety we 
wszystkich społeczeństwach na świecie 
traktowane są podrzędnie, tyle że objawia 
się to w różny sposób mniej lub bardziej za-
kamuflowany. Tymczasem kobiety świetnie 
się sprawdzają na odpowiedzialnych stano-
wiskach. W Rwandzie, gdzie po ludobójczej 
wojnie kobiety stanowią 70 proc. populacji, 
bo większość mężczyzn zginęła w walkach, 
ponad połowa kobiet w sejmie to kobiety. – 
Co ciekawe, ministerstwa kierowane przez 
kobiety działają sprawniej niż resorty zarzą-
dzane przez mężczyzn – mówiła Cecil Tabu. 
Agnieszka Kamińska podkreślała, że kobiety 
cechuje ogromna wrażliwość społeczna. Kiedy 
dochodzą do głosu, pamiętają o wszystkich 
wykluczonych. Emina Ragipović broniła wy-
sokiej pozycji kobiet w islamie, przedstawiając 
go jako religię, która od początku dowarto-
ściowywała kobiety. Podkreślała, że Koran 
gwarantuje kobietom szacunek i traktowanie 
na równi z mężczyznami. Przyznała jednak, 
że w kulturze arabskiej, w społeczeństwach 
opartych na organizacji plemiennej wciąż 
panuje silny patriarchat. – Obecnie nie ma 
„państw islamskich”, które opierają się na 

czystej nauce koranicznej. Najczęściej są to 
dyktatury i dlatego kobieta jest w nich trak-
towana gorzej niż mężczyzna – wyjaśniała. 

Kwietniowa debata odbyła się pod 
hasłem „Zastaw się, a postaw na pomoc 
biednym w krajach Globalnego Południa”. 
Grono eksperckie zasilili: Justyna Zając, 
doktor habilitowana nauk humanistycznych 
w zakresie nauk o polityce Wydziału Dzien-
nikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego, Magdalena Trojanek, przed-
stawicielka Grupy Zagranica, platformy or-
ganizacji pozarządowych zaangażowanych 
w szeroko rozumianą współpracę rozwojo-
wą, Krzysztof Stanowski, Prezes Zarządu 
Fundacji Solidarności Międzynarodowej, 
Marek Kozak, profesor zwyczajny z Cen-
trum Europejskich Studiów Regionalnych 
i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego 
i Jacek Tomkiewicz, dyrektor ds. naukowych 
Centrum Badawczego Transformacji, Inte-
gracji i Globalizacji. 

Eksperci zwrócili uwagę, że do nie-
dawna aż 90 proc. Polaków przyznawało 
w sondażach, że chcą pomagać uboższym 
krajom. Obecnie otwartych na tę pomoc jest  
75 proc. Polaków. Jednak i tak jest to najlep-
szy wynik w Europie. Krzysztof Stanowski 
stwierdził, że trzeba wiedzieć jak i komu 
pomagać. – Pomoc rozwojowa to polityka 
zagraniczna w najlepszym rozumieniu tego 
słowa. Trzeba tylko rozważyć, czy pomagać 
w tych regionach, w których jesteśmy eks-
pertami i dołączać się do organizowania po-
mocy krajom, które są najbardziej oddalone 
od Europy, czy koncentrować się na krajach 
bliskich nam geograficznie i zastanowić się, 
na ile skutecznie jesteśmy w stanie poma-
gać na odległość. – Pewne działania można 

wesprzeć przez 1 procent podatku. Ważne, 
żeby pomoc ta była dobrze dostarczana i żeby 
w efekcie projektów realizowanych w ramach 
pomocy rozwojowej, ludzie potrafili sami 
decydować o swoim losie – mówił prezes 
Zarządu Fundacji Solidarności Międzyna-
rodowej. Zwrócił uwagę, że dotychczasowa 
praktyka powodowała, że w ramach pomocy 
rozwojowej były zasilane budżety autorytar-
nych krajów, np. w Egipcie wspierały reżim 
Mubaraka. Zdaniem Magdaleny Trojanek 
taki stan rzeczy to kwestia niespójności po-
lityki UE. – Jedna ręką dajemy, drugą chce-
my skorzystać – mówiła specjalistka Grupy 
Zagranica. Justyna Zając wyodrębniła trzy 
cele pomocy rozwojowej: stworzenie lepszych 
warunków do życia miejscowej ludności, po-
prawa własnego dobrobytu – jeśli zwiększamy 
rozwój ubogich krajów, tworzą się nowe rynki 
zbytu, oraz chęć wzmocnienia własnej pozycji 
i prestiżu – pomoc rozwojowa tworzy tzw. 
soft power, w odróżnieniu od potencjału mi-
litarnego. Jej konkluzją było stwierdzenie, że 
państwa kierują się w swoich działaniach ra-
czej interesem niż altruizmem i wartościami, 
chyba, że za wartościami stoją interesy. Prof. 
Marek Kozak przyznał, że jesteśmy w miarę 
zamożnym społeczeństwem i powinniśmy 
pomagać, zwłaszcza, że sami dostajemy co 
roku z UE ok. 20 mld. euro. Co więcej, wraz 
z innymi krajami UE zobowiązaliśmy się do 
zmniejszenia światowego poziomu ubóstwa 
na Szczycie Milenijnym ONZ w 2000 roku.

Budzenie świadomości społecznej i sze-
rzenie informacji o tym, jak nasze lokalne, 
drobne działania wpisują się w globalne 
procesy cywilizacyjne to jedna z misji Fun-
dacji Salvatti.pl. Debaty misyjne tę misję 
wypełniają. 

Monika Mostowska

Misjonarze społecznej 
świadomości

PALLOTYŃSKA FUNDACJA MISYJNA SALvATTI.PL
 ul. Wilcza 8; 05-091 Ząbki; 

tel.: 22 771 51 65 (19); 602 336 106 (ks. Jerzy Limanówka SAC) 
e-mail: salvatti@salvatti.pl; www.salvatti.pl
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Wygrana Ziemia Święta
Jerozolima, Betlejem, góra Karmel, Kana galilejska, góra Błogosła-

wieństw, Kafarnaum, Ogród getsemani i wiele innych ciekawych miejsc 
w Ziemi Świętej niespodziewanie znalazło się w zasięgu ręki i wzroku Pani 
Czesławy Tylendy z Łomży, która wygrała konkurs Pallotyńskiej Fundacji 
Misyjnej Salvatti.pl. Organizatorem pielgrzymki było Pallotyńskie Biuro 
Pielgrzymkowe. Zwyciężczyni konkursu 25 kwietnia wyruszyła w podróż, 
którą nazwała ‘podróżą życia’. Po tak intensywnych przeżyciach nie mogła 
się nie podzielić swoimi doświadczeniami z innymi. 

Zapraszamy do lektury, a wkrótce do udziału w kolejnych konkur-
sach Fundacji Salvatti.pl.  

Kolebka wiary
Zawsze byłam bardzo ciekawa jak wygląda „Ziemia Święta”. Ojciec 

Święty, Benedykt XVI często zachęcał, by w tym szczególnym roku 2013, 
Roku Wiary, pielgrzymować do korzeni naszej wiary, by poznać miejsca, które 
znamy z Ewangelii. W moim życiu jednak nic nie wskazywało na to, że może mi się to udać. 
Na co dzień opiekuję się obłożnie chorym ojcem. Dla niego zrezygnowałam z pracy. Gdy 
już pogodziłam się z myślą, że nigdy nie pojadę do „Ziemi Świętej”, moje żarliwe modlitwy 
zostały wysłuchane. Inaczej nie umiem nazwać nieoczekiwanej wygranej w konkursie Fundacji 
Salvatti.pl. Wiadomość ta do mojej świadomości dość długo się przedzierała. Przecież już 
wiele razy otrzymywałam informacje, że coś wygrałam, a w rezultacie to było oszustwo. Teraz 
się udało. Nagroda była dla dwóch osób, więc w podróż zabrałam swoją siostrę.

O „Ziemi Świętej” mówi się, że jest Piątą Ewangelią. Przekonałam się, że to prawda. 
Prowadzący pielgrzymkę ksiądz Roman Tkacz SAC uczył nas, jak tę Ewangelię odczytywać. 
Jak można spotkać Jezusa, słuchać Jego nauczania i przekładać je na uczynki. Wciąż czytając 
Biblię słyszę jego głos i słowa Jezusa „nawróćcie się , bo bliskie jest królestwo niebieskie”.

Nasz przewodnik, pokazał wszystkie miejsca opisywane w Ewangeliach i wiele innych: 
Pole Pasterzy, Sanktuarium Księgi, makietę Jerozolimy z I w. w Muzeum Izraela, Sanktuaria 
na Górze Oliwnej. Odwiedziliśmy też Cezareę Nadmorską, Karmel, Nazaret, Kanę Galilejską. 
W Galilei odwiedziliśmy Górę Błogosławieństw, Kafarnaum. W miejscowości Tabgha – kościół 
Rozmnożenia Chleba i Ryb, kościół Prymatu św. Piotra. Płynęliśmy statkiem po Jeziorze 
Galilejskim. Byliśmy na Górze Tabor” – miejscu Przemienienia Pańskiego. Odwiedziliśmy 
też miejsce Chrztu Pańskiego. W Betanii zwiedziliśmy sanktuarium Marii, Marty i Łazarza. 
Nie sposób wymienić wszystkich miejsc naszej pielgrzymski. Codziennie towarzyszyła nam 
liturgia w historycznych świątyniach, przynosząc nam niezapomniane wzruszenia.

Na koniec odbyliśmy wspaniałą wycieczkę do słynnej Masady – twierdzy żydowskiej 
i prawie dwugodzinną godzinną kąpiel w Morzu Martwym.

Przed wyjazdem mówiono mi: „pojedziesz tam i stracisz wiarę, niejeden wierzący 
widząc ten rwetes i harmider pogubił się”. Nie wierzyłam, że tak może się stać i miałam 
rację . Żywiłam zresztą zaufanie do Pallotyńskiego Biura Pielgrzymkowego, o którym 
wiele dobrego słyszałam od znajomych. Wszyscy dziękowaliśmy Bogu za wspaniałego 
przewodnika po miejscach wiary. Obserwowałam ludzi z naszej grupy, którzy z dnia na 
dzień coraz wyżej podnosili ręce przy modlitwie Ojcze nasz.., a niejedna osoba z innej 
pielgrzymki, przysłuchując się mszy naszego księdza pytała o nazwisko i biuro, które takie 
pielgrzymki organizuje.

Na pielgrzymce o nic nie musiałam się martwić. Wszystko było dopięte na ostatni guzik, 
a ksiądz przewodnik od 5:30 do 18:00, a czasami do 19:00 oprowadzał nas po ścieżkach 
żywej Ewangelii zapewniając nie tylko strawę dla ducha, ale też i dla ciała zarażając nas 
swoim entuzjazmem do Słowa Bożego i miejsc, gdzie Ono się krystalizowało. Sprawił, że 
nie odczuliśmy, iż w kraju o różnych wyznaniach, gdzie tlą się ogniska zapalne konfliktów 
religijnych, może nam coś zagrażać.

Nie było na co ponarzekać, nawet trochę. Jedzenie wyśmienite, ludzie mili. Tworzyliśmy 
jedną wielką rodzinę. Odetchnęłam od wszelkich trosk. Z nowym zapałem zajęłam się 
opieką nad tatą. Chyba się zmieniłam, bo ojciec teraz częściej mnie chwali. 

Wróciłam do domu z mocnym postanowieniem powrotu do tych świętych miejsc. Te 
siedem cudownych dni mogę nazwać swoistymi rekolekcjami, które dały mi wielką moc 
ducha i energię do życia, jak nic nigdy wcześniej.

Czesława Tylenda
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Kochali misje

Ksiądz 
Marian Skorżyński SaC 

1947-1981 
misjonarz w Brazylii

Przyszedł na świat 1 grudnia 1947 r. w Chomentowie (pa-
rafia Bardzice, diecezja sandomierska). Przed wstąpieniem do 
Stowarzyszenia był pod opieką pallotynów z Duszpasterstwa 
Powołań. Nowicjat w Stowarzyszeniu rozpoczął 8 września 1970 r. 
w Ząbkowicach Śląskich i tam po dwóch latach złożył pierwszą 
konsekrację. Już w seminarium interesował się misjami. Wstą-
pił do kleryckiej grupy misyjnej, chętnie brał udział w różnych 
akcjach misyjnych. Śluby wieczyste złożył 8 września 1976 r. na 
ręce księdza Józefa Dąbrowskiego. Studia filozoficzno-teologicz-
ne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, 
gdzie 16 maja 1978 r., przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa 
Bronisława Dąbrowskiego. 

Po święceniach kapłańskich pracował w Sekretariacie Misyj-
nym w Ząbkach, choć przez krótki czas był skierowany do pracy 
duszpasterskiej w Rynie i w Ołtarzewie. 

W sierpniu 1979 r. wyjechał na misje do Brazylii. Po miesięcz-
nym okresie przygotowawczym i nauce języka został przydzielony 
do parafii w Săo Joăo de Triunfo w Paranie, gdzie rozpoczął pracę 
duszpasterską. Kiedy w 1981 r. placówka ta została zlikwidowana, 
objął funkcję wikariusza w parafii św. Elżbiety w Rio de Janeiro. 
Stąd 4 października 1981 r. udał się w podróż po Amazonii, 
z wizytą do ks. Józefa Maślanki. 15 października 1981 r. w czasie 
kąpieli utonął w nurtach rzeki Rio Negro. Spoczął na cmentarzu 
w Novo Airăo (Amazonia) w Brazylii.

Ks. Marian, był konsekwentny w realizacji swego misyjne-
go powołania. Odznaczał się wielką łatwością w nawiązywaniu 
kontaktów międzyludzkich. Pisał wiersze. Cieszył się przyjaźnią 
i zaufaniem wielu ludzi, szczególnie młodych. Pozostał w naszej 
pamięci jako kapłan pełen radości i optymizmu.

Ksiądz 
Ludwik Homa SaC  

1937-1992
misjonarz w Brazylii i Portugalii

Urodził się 2 grudnia 1937 r. w Jarcewie (parafia Chojnice, 
diecezja chełmińska). Do Stowarzyszenia wstąpił w sierpniu 1955 r. 
w Ząbkowicach Śląskich. Tam odbył roczny nowicjat, a dwa lata 
później złożył pierwszą profesję, na ręce księdza Stanisława Cza-
pli. Profesję wieczną złożył w Ołtarzewie 8 września 1960 r. na 
ręce księdza Józefa Lisiaka, Rektora Wyższego Seminarium Du-
chownego. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Ołtarzewie 
w latach 1956-1964. Szafarzem święceń kapłańskich, które przyjął  
14 czerwca 1964 r. w Ołtarzewie, był biskup Zygmunt Choromański. 

Po odbyciu kursu pastoralnego został skierowany do pracy 
duszpasterskiej w Gdańsku, a następnie do Kielc i Ostrołęki. 

W 1976 r. złożył prośbę o wyjazd na misje do Brazylii. Wy-
jechał tam 10 października 1977 r. Posługiwał w parafii São João 
de Triunfo w stanie Parana, do której należało 28 kościołów fi-
lialnych i ok. 30 tys. wiernych pochodzenia polskiego. Od 1981 r. 
pełnił funkcje drugiego radcy delegatury i proboszcza w rozległej 
parafii Matki Bożej Fatimskiej w Niteroi. W 1989 r. ze względów 
zdrowotnych powrócił do Polski, ale już 22 grudnia 1989 r. udał 
się do Portugalii. Początkowo przebywał w Lizbonie, a następnie 
został proboszczem w parafii powierzonej pallotynom w Odivelas. 

Do Polski powrócił w maju 1992 r., z powodu złego stanu 
zdrowia. Mimo udanego przeszczepu serca, zmarł w Krakowie 
28 czerwca 1992 r. Pochowany został na pallotyńskim cmentarzu 
w Wadowicach na Kopcu.

Ks. Ludwik z zaangażowaniem wypełniał powierzone mu 
obowiązki. Chętnie zabierał głos w dyskusjach na różne tematy 
dotyczące naszych wspólnot, ojczyzny, misji. Fascynował się spor-
tem. Pozostał w naszej pamięci jako ksiądz oddany pasji czynienia 
dobra drugiemu człowiekowi pomocą i modlitwą. 

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
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Z listów misjonarzy

Rio de Janerio, 17 października 1975 r. 
W  Manaus pracuje czterech misjonarzy pallotyńskich, z  czego 

dwóch w miejskiej parafii, erygowanej w ubiegłym roku i oddanej na 
własność księżom pallotynom wraz z  działką pod budowę centrum 
pallotyńskiego i domu parafialnego – plebanii. W terenie pracuje też 
dwóch księży. Jeden z nich to nasz polski misjonarz, ks. Józef Maślan-

ka, który duszpasterzuje nad brzegami rzeki Rio Negro, obsługując  
83 punkty wspólnot misyjnych. Wspólnoty te nie są duże, ale przecież też 
potrzebują posługi kapłana. Największym skupiskiem ludzi nad rzeką 
Rio Negro jest tzw. miasteczko powiatowe, liczące przeszło sto rodzin.

Najmniejsza wspólnota składa się z dziewięciu rodzin. Są to prze-
ważnie Kabokle i Indianie, wśród których ks. Józef zdążył zorganizo-
wać trzynaście szkółek podstawowych, za co otrzymał nominację na 
inspektora tychże szkół. Ks. Józef wychodzi z założenia, że najpierw 
trzeba nauczyć ludzi sztuki czytania, pisania i liczenia. Podręczniki do 
czytania oraz przepisywania, aby móc nauczyć się pisać - to katechizmy 
ćwiczeniówki. Metoda dobra, ponieważ jest też w tym nauka religii.  
Z rachunkami nie ma tru dności. Miejscowi mają swoje naturalne li-
czydła – dwadzieścia palców – i to wystarcza. Przecież nie muszą robić 
żadnych operacji finansowych, a policzyć jaja kurze czy żółwie, albo 
rybki, aby za nie zapłacić, złożyć ofiarę na Mszę św. za kogoś zmarłego 
lub chrzest – to nie wymaga wyższej matematyki... 

Egzystencja tych ludzi jest na ogół prosta, a nawet prymitywna. 
Uprawa ziemi prawie już nie istnieje. Żyją z rybołówstwa. Główny pro-
dukt rolny to mandioca: po wysuszeniu bulw, które mają kształt cukro-
wego buraka, robią mąkę, a z niej z kolei wypiekają różne placki. Mimo 
ubóstwa wszyscy są z życia zadowoleni, a co więcej – bardzo pobożni. 

Ks. Jan Jędraszek SAC

Fatima do Sul, 6 marca 1973 r.
Wkrótce udam się do Amazonii, a ściśle mówiąc do Manaus, po-

nieważ zostałem upoważniony do otworzenia tam drogi dla ewentu-

Dawno temu w amazonii...

alnej nowej misji pallotynów w Brazylii. W zeszłym roku przebyłem 
autobusem, samochodem, a w większości motorówką całe Mato Gros-
so, Rondonię Amazonas i Paranę – ok. 10 tys. kilometrów. Polubiłem 
szczególnie Amazonię, gdzie jedyną drogą są olbrzymie rzeki, w cza-
sie lata lub w porze deszczowej zmieniające się w olbrzymie jeziora. 
Księża w Rio Grande do Sul dziwili się, że ja, obcokrajowiec, znam 
lepiej Brazylię, a szczególnie Amazonię, niż oni. Zamierzam pokazać, 
że można tam żyć; pragnę obalić mit, że Amazonia to choroby, śmierć, 
itp. Jasne, że jest trochę więcej ryzyka niż w innych częściach kraju, lecz 
żyją tam ludzie i potrzebują księży – przynajmniej raz w roku. Gorąco, 
niewygody życia, ciągle dalekie wędrówki misyjne, wszystko to świetna 
okazja, by coś mieć do zaoferowania Bogu za zbawienie dusz. Mam 
nadzieję, że z Bożą pomocą uda się utorować drogę pod nową misję dla 
pallotynów w Amazonii. 

Ks. Józef Maślanka SAC

Rio de Janeiro, Boże Narodzenie, 1975 r.
Tu czas jakby płynął wolniej. Wydaje się, że jesteśmy już długo, 

tymczasem nie minęły jeszcze trzy lata od naszego przyjazdu. To wy-
starczyło, aby przełamać barierę językową i klimatyczną. Język i klimat 
przestały być ciężkim brzemieniem, które przytłacza, ale została jeszcze 
bariera psychiczna: inne podejście Brazylijczyków do życia, pracy, reli-

gii. Co dla nich jest wielkim problemem, dla nas często nic nie znaczy 
– i odwrotnie. Dotyczy to nie tylko prostego ludu, ale i jego przewod-
ników duchowych. Dla zilustrowania kwestii użyję tu przykładu mszy 
„siódmego dnia”. Umrze parafianin, umrze ks. prałat, mszę za nich od-
prawia się dopiero siódmego dnia po śmierci. Taka jest tradycja i nie 
pomoże przekonanie, że powinno się nieść pomoc duchową zmarłemu 
jak najwcześniej. Potem będzie się czekało na mszę aż do trzydziestego 
dnia po śmierci, potem do rocznicy zgonu. 

W czasie takiej mszy gromadzi się pełen kościół przyjaciół, znajo-
mych, ale nikt (albo prawie nikt) nie idzie do spowiedzi i do komunii. 
Nikt też oczywiście wcześniej nie myślał o tym, aby wezwać kapłana do 
chorego, mimo że się o tym często mówi. Ważna jest msza św. „siódme-
go dnia”, jako najuroczystsza. Nie chcę powiedzieć, że nie ma wyjątków, 
ale zdarzają się naprawdę rzadko.

Ludzie są prości, serdeczni, bardzo uczuciowi. Dzieci chrzczą pra-
wie wszyscy. I na tym kończą swój kontakt z Kościołem. W miejsco-
wej telewizji sam słyszałem, że lud brazylijski jest najbardziej katolicki 
w świecie. I Brazylijczycy są o tym święcie przekonani – przecież wszy-
scy, albo prawie wszyscy, są ochrzczeni! 

Ks. Czesław Zając SAC

Przed czterdziestoma laty misjonarze pallotyńscy rozpoczęli posługę w Brazylii. Mimo różnego rodzaju trudności, nie 
opuszczał ich entuzjazm i zapał. Swoje wrażenia i przeżycia opisywali w listach do kraju. Zapraszamy do lektury archiwalnej 
korespondencji z misjonarzami stawiającymi pierwsze kroki na ziemi brazylijskiej. Listy te dają nam wyobrażenie o trudach, 
radościach i zmaganiach w pracy misyjnej. Niech będą także zachętą do modlitewnego wsparcia tych, którzy niosą Ewangelię 
Chrystusową na krańce ziemi.
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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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Zapraszamy do Księgarni Misyjnej

Misyjną książkę kucharską

Zdrowe przekąski, dania główne, ciekawe desery oraz porady dietetyczne można znaleźć 
na 256 ilustrowanych stronach „Misyjnej książki kucharskiej”. Zawiera ona receptury ku-
linarne ze wszystkich stron świata, przystosowane do przyrządzenia w Polsce. Założeniem 
Autorki jest też uwrażliwienie Czytelnika na problemy głodu wiary, jaki doskwiera światu, 
dlatego dodatkiem są wiadomości z zakresu misjologii oraz wspomnienia misjonarzy. 

Książka jest doskonałym prezentem zarówno dla wytrawnych kucharzy, młodzieży po-
czątkującej w kuchni, jak i dla osób niezaangażowanych w życie Kościoła. 

Z radością informujemy, 
że Stowarzyszenie Wydawców Katolickich 
przyznało wyróżnienie w kategorii edytorstwo 
najnowszej książce wydanej staraniem 
Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego i Ewangelizacji Wschodu. 
Autorką książki jest Magdalena Chudzicka.


