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Papieskie intencje misyjne 2015  

Czerwiec 

Aby osobiste spotkanie z Chrystusem wzbudziło w  wielu młodych 

pragnienie powołania do życia  lub zakonnego.  

Maj 

Aby dzięki orędownictwu  Maryi chrześcijanie żyjący w  środowi-

skach zlaicyzowanych byli gotowi do głoszenia Chrystusa.  

Kwiecień  

Aby prześladowani chrześcijanie mogli doświadczyć umacniającej    

obecności zmartwychwstałego Pana i solidarności Kościoła.   
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sobie sprawy z tego, że dobry pojazd to koniecz-

ność, ponieważ zwykłe samochody osobowe w 

buszu są po prostu nieprzydatne. Potrzebę środ-

ków transportu może zilustrować sytuacja w na-

szej parafii Grand Bereby. Obecnie przynależą do 

niej  34 kaplice, najdalsze znajdują się w odległo-

ści ok. 50 km. Drogi są bardzo marne, w porze 

deszczowej często trudne do przejechania. Bez 

solidnego samochodu terenowego prowadzenie 

skutecznej ewangelizacji jest praktycznie nie-

możliwe. 

  

Drodzy Współpracownicy, po kilkunastu latach 

pracy w buszu wysłużone pojazdy, którymi posłu-

gują się misjonarze, wymagają licznych napraw 

lub wymiany. Wspólnoty i parafie misyjne same nie 

są w stanie zapewnić zakupu pojazdów. Misjonarze 

List misyjny  

  Drodzy Przyjaciele Misji 
  

Trwamy w wielkopostnym okresie przygotowania do 

Paschy – przejścia Chrystusa ze śmierci do życia. Łącząc 

się z Wami w tym przedświątecznym czasie zadumy, 

życzę aby przeżywanie tajemnic Wielkiego Tygodnia i 

Wielkanocy napełniało wszystkich entuzjazmem do 

świadczenia w codziennym życiu o Chrystusie, który za 

nas umarł i zmartwychwstał.  

 W tegorocznym Orędziu na Wielki Post papież Fran-

ciszek przypomina, że każda wspólnota chrześcijańska 

jest powołana do przekraczania progu, który pozwa-

la jej wejść w relację z otaczającym ją społeczeń-

stwem, z ubogimi i dalekimi. Kościół ze swej natury 

jest misyjny, nie zasklepiony na samym sobie, ale 

posłany do wszystkich ludzi. Konsekwencją tego po-

słania są liczne organizacje charytatywne pełniące dzieła 

miłosierdzia, poprzez które Kościół dociera zarówno do 

bliskich, jak i do dalekich.  

Jak wielkie znaczenie dla drugiego człowieka ma każ-

dy życzliwy gest przekonuję się zawsze, gdy dzięki Wa-

szej hojności, przekazuję pomoc ludziom, wśród których 

pracują nasi misjonarze. Miłość okazana drugiemu czło-

wiekowi, zainteresowanie jego problemami i bezintere-

sowny dar – mogą odmienić jego życie. Ewangelizacja 

nierozdzielnie łączy się z edukacją, pomocą medyczną i 

społeczną. Misjonarze, realizują wiele projektów charyta-

tywnych wśród powierzonej im ludności. Dotarcie do 

parafian mieszkających w odległych wioskach wiąże się 

z pokonaniem wielu kilometrów gruntowych dróg.

  

Specyfiką pracy misyjnej są rozległe terytorialnie pa-

rafie i liczne kaplice dojazdowe.  Pisze o tym ks. Antoni 

Myjak SAC, misjonarz z Wybrzeża Kości Słoniowej: Do 

pracy w parafii misyjnej potrzebne są odpowiednie 

środki transportu. Gdy odwiedzałem Polskę niekiedy 

pytano mnie, czym jeździmy na misjach. Kiedy odpo-

wiadałem, że mamy auta terenowe z podwójnym na-

pędem, rozmówcy byli zdziwieni. Cóż, nie zdawali 
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 Informacje Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego 

 

PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY I POMOSTU  

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 

ZAPRASZAMY NA MISYJNE SPOTKANIA 

Częstochowa 

16-19 kwietnia 2015  

Dom Pamięci Stefana Kard. Wyszyńskiego, ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 12 

  

Prowadzący: ks. Jerzy Gugała SAC. Koszt pobytu 240 zł. Rozpoczęcie w czwartek o godz. 18.00 

kolacją, zakończenie obiadem w niedzielę. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 kwietnia pod nr tel.: 22 

771 51 19. 

  

Laskowice Pomorskie 

3-6 września 2015   

Dom Rekolekcyjny Księży Werbistów 

ul. Długa 44 

  

Prowadzący: ks. Andrzej Dębski SAC. Koszt pobytu 200 zł. Rozpoczęcie w czwartek o godz. 

18.00 kolacją, zakończenie obiadem w niedzielę. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 sierpnia pod nr 

tel.: 22 771 51 19. 

PALLOTYŃSKIE REKOLEKCJE MISYJNE  

wielokrotnie zwracali się prośbą o dofinansowa-

nie na ten cel. Z naszej perspektywy taka prośba 

może wydawać się zbyt wygórowana, ale dla 

nich dobry pojazd to niezbędne narzędzie pracy. 

Samochód misjonarza jest często jedynym środ-

kiem transportu w okolicy i służy całej społeczno-

ści m.in. w niesieniu pomocy charytatywnej lub 

medycznej, przy budowach, jako środek trans-

portu, a nawet w ratowaniu ludzi podczas klęsk 

żywiołowych czy konfliktów zbrojnych. Ufam, że 

z Bożą pomocą i dzięki Waszej dobroci uda się 

zrealizować projekt zakupu nowych lub naprawy 

wysłużonych misyjnych środków transportu. 

W Roku Życia Konsekrowanego z wielką rado-

ścią zapraszam Was na nasze tradycyjne spotkania misyj-

ne. Dokładne terminy podane są w dalszej części listu.  

  

Dziękuję za Waszą życzliwość, za wszelką pomoc mate-

rialną, a zwłaszcza za wsparcie duchowe. Polecam Bogu w 

modlitwie Was, Wasze rodziny i bliskich oraz wszelkie pro-

jekty i plany związane z naszym wspólnym zaangażowaniem 

w działalność misyjną Kościoła.  

  

 

 

 

Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC 

Dyrektor ds. Misji i Pomostu  

MAJ - MIESIĄC MARYI 
 

Zachęcamy do nadsyłania intencji  

Mszy św. majowych 
 

Przez cały maj 2014 r. w kościołach pallotyńskich 

będziemy odprawiać codziennie 18 Mszy św. w 

podanych przez Was intencjach, które prosimy 

wypisać na załączonych kartkach lub przesłać elektronicznie. 

      PODARUJ 1%  NA MISJE  
 

Zachęcamy do przekazania 1% odpisu 

podatku dochodowego na rzecz misji i 

Kościoła na Wschodzie, wpisując w odpo-

wiedniej rubryce formularza PIT numer KRS Pallotyń-

skiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl:  

KRS 309499  
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Zachęcamy do włączenia się  

w program poprzedzający  

czuwanie. 

SOBOTA - 18 kwietnia 2015 r. 

 

13.30  - spotkanie na Jasnej Górze 

przy pomniku   Stefana 

Kardynała  Wyszyńskiego, 

zwiedzanie Jasnej Góry  

15.00   - Koronka do Miłosierdzia 

Bożego, Msza święta w 

Dolinie  Miłosierdzia 

(Parafia Księży Pallotynów, 

ul. Kordeckiego 49)  

17.00  - Droga Krzyżowa na Wałach  

  Jasnogórskich  

20.00   - Akatyst  

NOCNE CZUWANIE MISYJNE 
  

Częstochowa, JASNA GÓRA  

18/19 kwietnia 2015 

Gdynia – Pasłęk – Gietrzwałd  

 

Przewodnik pielgrzymki: ks. Roman Rusinek SAC 

Zgłoszenia prosimy kierować  

pod nr tel.: 668 530 283 

Dla chętnych, istnieje możliwość dojazdu na czu-
wanie autokarem. Wyjazd o godz. 9.00, spod Kate-
dry Praskiej św. Floriana, ul. Floriańska 3, Warsza-
wa. Powrót do Warszawy po zakończeniu czuwa-
nia. Zgłoszenia na przejazd autokarem przyjmuje-
my do 10 kwietnia, koszt przejazdu wynosi 50 zł.  

Rozpoczęcie w sobotę 18 kwietnia o godz. 21.00 Apelem Jasno-

górskim. Od godz. 21.00 do godz. 4.30, kontynuacja czuwania 

nocnego w kaplicy cudownego obrazu. 

 

 IV MAJOWA PIELGRZYMKA  

RÓŻAŃCOWA Z MATKĄ SŁOWA  

Z KIBEHO 

 

1-3 maja 2015 
 

Informacje Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego 
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Informacje Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego 

kaplica Sióstr Dominikanek 
ul. Sienkiewicza 49 

kościół pw. Ducha Świętego (kaplica) 
ul. Sybiraków 2 

kościół Sióstr Benedyktynek  
ul. Rawicza 32 

kościół pw. Zesłania Ducha Świętego 
ul. Żeromskiego 6 

kościół pw. św. Andrzeja (Siostry Klaryski) 
ul. Grodzka 54 

kościół pw. św. Józefa 
ul. Partyzantów 38 

kościół pw. św. Wincentego Pallottiego  
ul. Fosforytowa 6 

kaplica Sióstr Eucharystek  
ul. Zawiszy 3 

kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP 
ul. Młodzianowska 124 

kościół pw. Matki Bożej Różańcowej 
ul. Lubelska 7 

Siostry Benedyktynki  
ul. Dworna 32 

kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia 
ul. Narutowicza 30 

kościół pw. św. Kazimierza Królewicza  
ul. Pionierska 14 A 

kościół pw. św. Franciszka z Asyżu  
ul. Dybowskiego 2 

kościół pw. Wieczerzy Pańskiej (kaplica)  
ul. Warszawska 31 

kościół pw. św. Wincentego Pallottiego 
(dolny kościół) 

ul. Skaryszewska 12 

Siostry Niepokalanki 
ul. Rawska 5 

kościół pw. św. Antoniego  
ul. Narutowicza 37 

kaplica pw. Matki Bożej Słowa  
ul. Wilcza 8 

 TERMINY SPOTKAŃ  

DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW 

„POMOSTU”: 

 
WROCŁAW, 12 maja 2015 

kościół pw. św. Maurycego, ul. Traugutta 34   

 
STALOWA WOLA, 19 maja 2015 

kościół pw. Opatrzności Bożej  
ul. Poniatowskiego 41  

 

SOKOŁÓW PODLASKI, 26 maja 2015   

kościół pw. św. Jana Bosko , ul. Sadowa 2  

KIELCE, 14 maja 2015 

ZIELONKA, 4 maja 2015 

BIAŁYSTOK, 5 maja 2015 

SIEDLCE, 7 maja 2015 

OTWOCK, 8 maja 2015 

RZESZÓW, 12 maja 2015 

KRAKÓW, 11 maja 2015 

PUŁAWY, 19 maja 2015 

ŁOMŻA, 21 maja 2015 

ŻYRARDÓW, 22 maja 2015 

PRUSZKÓW, 15 maja 2015 

GIŻYCKO, 25 maja 2015 

NOWE MIASTO N/ PILICĄ 
1 czerwca 2015 

RADOM, 18 maja 2015 

OLSZTYN, 26 maja 2015 

LUBLIN, 28 maja 2015 

WARSZAWA, 29 maja 2015 

BIAŁA PODLASKA, 2 czerwca 2015,  

ZĄBKI, 1 czerwca 2015 

Zapraszamy do udziału w rejonowych dniach skupienia dla Współpracowników, które w tym roku 

odbywają się w dni powszednie, w parafiach lub domach zakonnych. Rozpoczęcie                           

o godz. 17.00. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym zaproszeniu. 

DNI SKUPIENIA  
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ORGANIZATORZY KONGRESU 

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji 

Papieskie Dzieła Misyjne  

 

CZAS TRWANIA 

12-14 czerwca 2015 r.  

 

HASŁO KONGRESU 

„Radość Ewangelii źródłem mi-

syjnego zapału” 

Bezpośrednio nawiązuje do adhor-

tacji apostolskiej papieża Francisz-

ka „Evangelii gaudium”, zwłaszcza 

pierwszej części. Zwraca uwagę na 

dynamizm radości tkwiący w wie-

rze ewangelicznej. Ten, kto cieszy 

się wiarą, nie może egoistycznie 

zachować jej dla siebie. Wiara jest 

źródłem radości, która pobudza do 

trudu misyjnego. Kongres pragnie, 

by wszyscy odnaleźli w sobie 

ewangeliczną radość i zapał misyj-

ny. 

 

 PATRON KONGRESU 

św. Jan Paweł II, wyznawca 

Jest największym że współcze-

snych misjonarzy i wzorem gorli-

wości misyjnej. Poprzez podróże 

apostolskie docierał do niezliczo-

nych rzesz ludzi, ucząc o Chrystu-

sie i zapraszając do wiary.  Napisał 

encyklikę „Redemptoris missio”, w 

której potwierdził aktualność mi-

syjnego zaangażowania Kościoła i 

przypomniał, że wszyscy w Koście-

le są podmiotem misji. Encyklika ta 

stała się „magna carta” dzieł misyj-

nych. 

 

LOGO KONGRESU 

Nawiązuje do drzwi kościoła, który 

jest otwarty dla wszystkich. Logo 

wieńczy krzyż Chrystusa; Tego, 

który jest zawsze głoszony jako 

Zbawiciel świata.  Na środku logo 

napis: „IV Krajowy Kongres Misyj-

ny” oraz data Kongresu. W cen-

trum znajdują się zarysy kontynen-

tów, na jakie zostają posłani polscy 

misjonarze. Po bokach, niczym 

skrzydła drzwi znajdują się karty 

Ewangelii. U dołu hasło Kongresu. 

Kongres misyjny  

IV KRAJOWY  

KONGRES MISYJNY 
12-14 CZERWCA 2015 

IV Krajowy Kongres Misyjny, przygotowywany wspólnie przez 

Komisję Episkopatu Polski ds. Misji i Papieskie Dzieła Misyjne 

służyć będzie odnowieniu zapału misyjnego w Kościele polskim 

oraz ukazanie trudu posługi misjonarskiej. Pomysłodawcy mają 

również nadzieję, że Kongres przyczyni się do wzrostu misyjnych 

powołań wśród ludzi duchownych i świeckich. 

Kontekstem kongresu są rocznice dokumentów misyjnych, 

przede wszystkim 50-lecie Dekretu o misyjnej działalności Kościoła 

„Ad Gentes” uchwalonego przez Sobór Watykański II, 25. rocznica 

ukazania się Encykliki papieża Jana Pawła II Redemtoris Missio oraz 

1050. rocznica Chrztu Polski a także przygotowania do ŚDM w Kra-

kowie z udziałem Ojca Świętego Franciszka. 
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RAZEM DLA MISJI 
 

„Poprzez Kongres chcemy zainteresować misjami jak naj-

szerszą grupę osób; nie tylko tych, którzy już są zaangażo-

wani w pomoc misjonarzom. Zwracamy się do wszystkich. 

Dlatego bardzo serdecznie zachęcam do udziału w Kon-

gresie dzieci i młodzież z kół misyjnych i wspólnot mo-

dlitewnych i apostolskich. Zapraszam też dorosłych za-

równo ze wspólnot parafialnych i zgromadzeń zakon-

nych, jak i zrzeszonych w ruchach, stowarzyszeniach, 

kołach misyjnych i wolontariackich. Weźmy jak najlicz-

niejszy udział w Kongresie w Warszawie (12-13 VI) oraz w 

naszych diecezjach i parafiach. 

Niedziela 14 czerwca niech stanie się ogólnopolskim 

„Festiwalem misyjnym".  

Fragment listu bpa Jerzego Mazura SVD,  

odpowiedzialnego za Komisję Misyjną KEP  

Kongres  misyjny  

 KONFERENCJA NAUKOWA NA UKSW  

ORAZ MSZA ŚW. W KATEDRZE  

WARSZAWSKO-PRASKIEJ 

12.06.2015 

 

Godz.  9.30 – Powitanie i wprowadzenie w tematykę 

obrad, bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji 

Episkopatu Polski ds. Misji  

Godz. 10.00 – Aktualność misji „Ad Gentes”, kard. Fer-

nando Filoni, Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów, 

Rzym 

Godz. 10.50 – Odpowiedzialni za misje, abp Henryk 

Hoser SAC, biskup warszawsko-praski 

Godz. 11.15 –  Animacja i współpraca misyjna, bp Jan 

Piotrowski, biskup kielecki 

Godz. 11.45 – dyskusja 

Godz. 12.30 –  obiad 

Godz. 14.00 Panel dyskusyjny „Odnowić zapał misyj-

ny” 

 Grupa I:  Jak umisyjnić struktury Kościoła w Polsce? 

moderator ks. dr Franciszek Jabłoński, Gniezno 

 Grupa II: Nowe spojrzenie na misje „ad Gentes”, mo-

derator o. prof. dr hab. Jarosław Różański UKSW, 

Warszawa 

 Grupa III: Nowe formy współpracy i integracja środo-

wisk misyjnych, moderator, o. dr Konrad Keler SVD 

 Grupa IV: Rola i miejsce Papieskich Dzieł Misyjnych w 

posłudze misyjnej Kościoła w Polsce, moderator ks. 

prał. dr Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM 

 Grupa V: Problematyka misyjna w przygotowaniu do 

kapłaństwa. Czy w Seminariach jest miejsce na forma-

cję misyjną przyszłych duszpasterzy? moderator ks. 

mgr Stanisław Wojdak, WSD Tarnów 

 Grupa VI: Osoby konsekrowane w służbie misjom, 

moderatorka s. Elżbieta Sołtysik SSPC 

 Grupa VII: Misjonarze świeccy, rodzina, wolontariusze, 

moderatorka p. Barbara Uszko-Dudzińska 

 Grupa VIII: Misyjność w ruchach i stowarzyszeniach 

kościelnych. Członkowie podmiotem ewangelizacji, 

animacji i współpracy misyjnej, moderator ks. mgr 

Jerzy Limanówka SAC, prezes Fundacji Salvatti. pl 

 Grupa IX: Rola katechezy w kształtowaniu świadomo-

ści misyjnej katechizowanych. Co katecheta może 

uczynić dla animacji misyjnej? moderator p. Aneta 

Rayzacher- Majewska, Adiunkt w Katedrze Kateche-

tyki Fundamentalnej i Historii Katechezy w UKSW, 

Warszawa 

 Grupa X: Zaplecze finansowe i materialne misji, mo-

derator ks. dr Krzysztof Czermak, Tarnów 

Godz. 18.00 – Msza św. w katedrze św. Floriana pod 

przewodnictwem abp Celestino Migliore, Nuncjusza 

Apostolskiego w Polsce 

Godz. 21.00 – Apel Jasnogórski z Częstochowy pod 

przewodnictwem bp Adama Szala, biskupa pomocni-

czego archidiecezji przemyskiej 

PROGRAM IV KRAJOWEGO KONGRESU MISYJNEGO 

12-14 CZERWCA 2015 
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Kongres  misyjny  

DZIECIĘCA STACJA KONGRESOWA 

WARSZAWA, „TORWAR” 

13.06.2015  

 

Godz. 10.00 – przywitanie i Msza św.  

Godz. 11.00 – katecheza w formie spektaklu misyjne-

go Godz. 12.00 – koncert zespołu z kraju misyjnego i 

świadectwa misjonarzy 

Godz. 13.30 – różaniec i most internetowy z misjona-

rzami z krajów misyjnych 

Godz. 14.00-15.00 – posiłek 

Godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia,  

Adoracja eucharystyczna oraz spotkanie kard. Fernan-

do Filoniego z dziećmi w czasie stacji kongresowej. 

 

MŁODZIEŻOWA STACJA KONGRESOWA 

BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO  

SERCA JEZUSOWEGO  

WARSZAWA 

UL. KAWĘCZYŃSKA  

13 czerwca 2015  

 

10.00-10.15 – Bazylika na Kawęczyńskiej, zawiązanie 

wspólnoty 

10.15-11.15 – Program ewangelizacyjny, Koncert Dar-

ka Malejonka 

11.15-11.30 – Konferencja: Idźcie i nauczajcie wszystkie 

narody, ks. Adam Parszywka SDB 

11.30-12.15 – Świadectwa Misjonarzy (fideidonum, 

misjonarz, misjonarka) 

12.15-13.15 – Występ zespołów Misyjnych (zespoły z 

Afryki lub Ameryki Południowej) – Wizyta kardynała 

Fernando Filoniego 

13.15-14.15– Obiad 

14.15–15.45 – Młodzi dla Misji, ks. Maciej Makuła SDB 

i wolontariuszka 

15.45-16.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego  

16.00 – Przejazd na Plac Grzybowski 

18.00 – Msza Święta na placu Grzybowskim (kościół 

Wszystkich Świętych) 

19.30 – Procesja z Krzyżem ŚDM do Bazyliki Świętego 

Krzyża  

20.00 – Po dojściu do Bazyliki  Świętego Krzyża  – 

„Wieczór Chwały” 

21.00 – Apel Jasnogórski 

 

STACJA KONGRESOWA DOROSŁYCH  

KOŚCIÓŁ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

WARSZAWA, PLAC GRZYBOWSKI 

 13.06.2015 

 

Godz. 8.30-10.00 – rejestracja uczestników  

Godz. 10.00-10.30 - zawiązanie wspólnoty 

Godz. 10.30-11.00 – Konferencja: Idźcie i nauczajcie 

wszystkie narody”. Aktualność misji «ad gentes» w III ty-

siącleciu, O. Jan Jacek Stefanów SVD 

Godz. 11.00-11.30 – świadectwa misjonarzy  

Godz. 11.30-12.00 – przerwa 

Godz. 12.00-12.30 – „Misyjne mosty” – świadectwa 

misjonarzy przez internet  

Godz. 12.30-13.00 – Konferencja: Misje odnawiają 

Kościół. Odnówmy zapał misyjny, ks. dr Grzegorz Wita, 

wikariusz biskupi ds. misji, Katowice 

Godz. 13.00-13.30 – 3 krótkie filmy misyjne 

Godz. 13.30-15.00 – przerwa obiadowa 

Godz. 15.00-15.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego 

w różnych językach 

Godz. 15.15-15.30 – Śpiewy misyjne 

Godz. 15.30-16.30 – Wkład polskich misjonarzy w 

miejscowy Kościół i kultury oczami podróżnika 

Godz. 16.30-17.00 – przerwa 

Godz. 17.00-17.30 – Nabożeństwo misyjne z Litanią 

do Serca Jezusowego 

Godz. 18.00 – Uroczysta Msza św. pod przewodnic-

twem kard. Fernando Filoniego; homilię wygłosi kard. 

Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski. 

 

 Po Mszy Św. procesja z krzyżem i ikoną Świa-

towych Dni Młodzieży do Bazyliki Świętego Krzyża na 

Krakowskim Przedmieściu 3. Następnie adoracja i Apel 

Jasnogórski. 

 

NIEDZIELA KONGRESOWA  

W ARCHIDIECEZJACH I DIECEZJACH 

14 CZERWCA 2015 

 

Godz. 7.00 – Msza św. telewizyjna z Sanktuarium Miło-

sierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach pod prze-

wodnictwem ks. bp Andrzeja Jeża, biskupa tarnow-

skiego 

Godz. 9.00 – Msza św. radiowa z Bazyliki Św. Krzyża w 

Warszawie pod przewodnictwem ks. bp Jerzego Mazu-

ra SVD, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski 

ds. Misji 

Godz. 13.00 – Msza św. transmitowana przez 

„Telewizję Polonia” z Poznańskiej Fary - Bazyliki Kole-

giackiej pod przewodnictwem ks. abp Stanisława Gą-

deckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu 

Polski i metropolitę poznańskiego 

 

We wszystkich archidiecezjach i diecezjach w Polsce 

Msza św. kongresowa pod przewodnictwem pasterzy 

archidiecezji i diecezji. W parafiach Msze św. kongreso-

we i festyny Misyjne. 
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Nauczanie papieskie  

 Drodzy Bracia i Siostry! 

 

Wielki Post jest czasem odnowy 

dla Kościoła, wspólnot i poszczegól-

nych wiernych. Przede wszystkim 

jednak jest „czasem łaski” (por. 2 Kor 

6, 2). Bóg nie prosi nas o nic, czego 

by nam wcześniej nie dał: „My miłu-

jemy [Boga], ponieważ Bóg sam 

pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 19). 

Nie jesteśmy Mu obojętni. Zależy 

Mu na każdym z nas, zna nas po 

imieniu, troszczy się o nas i nas szu-

ka, kiedy Go opuszczamy. Interesuje 

się każdym z nas; Jego miłość nie 

pozwala Mu być obojętnym na to, 

co nam się przydarza. Jednak bywa 

tak, że kiedy my mamy się dobrze i 

żyje się nam wygodnie, oczywiście 

zapominamy o innych (Bogu nie 

zdarza się to nigdy), nie obchodzą 

nas ich problemy, ich cierpienia i 

krzywdy, jakich zaznają..., wtedy 

nasze serce popada w obojętność – 

gdy ja mam się względnie dobrze i 

żyję wygodnie, zapominam o lu-

dziach, którzy nie mają się dobrze. 

Ta egoistyczna postawa obojętności 

przybrała dziś rozmiary światowe, 

tak iż możemy mówić o globalizacji 

obojętności. Jest to problem, które-

mu jako chrześcijanie musimy sta-

wić czoło. 

Kiedy lud Boży nawraca się na 

Jego miłość, znajduje odpowiedzi 

na te pytania, które nieustannie 

stawia mu historia. Jednym z najpil-

niejszych wyzwań, któremu chcę 

poświęcić uwagę w tym Orędziu, 

jest globalizacja obojętno-

ści. 

Obojętność wobec bliź-

niego i wobec Boga jest realną 

pokusą także dla nas, chrześcijan. 

Dlatego potrzebujemy słuchać w 

każdym Wielkim Poście nawoływa-

nia proroków, którzy podnoszą 

głos i nas przebudzają. 

Bóg nie jest obojętny na świat 

– kocha go do tego stopnia, że 

daje swojego Syna dla zbawienia 

każdego człowieka. Przez wciele-

nie, życie ziemskie, śmierć i zmar-

twychwstanie Syna Bożego otwie-

ra się definitywnie brama między 

Bogiem a człowiekiem, między 

niebem a ziemią. A Kościół jest 

niczym ręka, która trzyma tę bra-

mę otwartą poprzez głoszenie Sło-

wa, sprawowanie sakramentów, 

dawanie świadectwa wiary, która 

działa przez miłość (por. Ga 5, 6). 

Jednakże świat ma tendencję do 

zamykania się w sobie i zamykania 

tej bramy, przez którą Bóg wcho-

dzi w świat, a świat w Niego. Dlate-

go ręka, którą jest Kościół, nie po-

winna nigdy się dziwić, że jest od-

pychana, miażdżona i raniona. 

A zatem lud Boży potrzebuje 

odnowy, aby nie zobojętniał i nie 

zamknął się w sobie. Chciałbym 

wam zaproponować do rozważe-

nia pod kątem tej odnowy trzy 

passusy. 

 

1. „Gdy cierpi jeden członek, 

współcierpią wszystkie inne 

członki” (1 Kor 12, 26) – Kościół 

Miłość Boża, która przełamuje to 

śmiertelne zamknięcie w sobie, ja-

kim jest obojętność, jest nam uka-

zywana przez Kościół poprzez jego 

nauczanie, a przede wszystkim po-

przez jego świadectwo. Można jed-

nak dawać świadectwo jedynie o 

czymś, czego wcześniej doświad-

czyliśmy. Chrześcijanin to człowiek, 

który pozwala Bogu, aby go przy-

oblókł w swoją dobroć i swoje miło-

sierdzie, aby go przyoblókł w 

Chrystusa, żeby stał się tak jak 

On sługą Boga i ludzi. Przypo-

mina nam o tym dobrze liturgia 

Wielkiego Czwartku przez ob-

rzęd umywania nóg. Piotr nie 

chciał, żeby Jezus umył mu no-

gi, potem jednak zrozumiał, że 

Jezus nie chce jedynie dać przykła-

du, jak powinniśmy umywać sobie 

nawzajem nogi. Tę posługę może 

pełnić tylko ktoś, kto wcześniej po-

zwolił, by Chrystus umył mu nogi. 

Jedynie ten ma z Nim „udział” (J 13, 

8) i dzięki temu może służyć czło-

wiekowi. 

Wielki Post jest czasem sprzyja-

jącym temu, aby pozwolić Chrystu-

sowi, by nam usłużył, a przez to stać 

się takim jak On. Dzieje się to, kiedy 

słuchamy Słowa Bożego i kiedy 

przyjmujemy sakramenty, w szcze-

gólności Eucharystię. W niej staje-

my się tym, co przyjmujemy: ciałem 

Chrystusa. W tym ciele nie ma miej-

sca na obojętność, która jakże czę-

sto zdaje się opanowywać nasze 

serca. Bowiem człowiek, który jest 

Chrystusowy, należy do jednego 

ciała, a w Nim nie jest się obojęt-

nym jedni wobec drugich. „Tak 

więc gdy cierpi jeden członek, 

współcierpią wszystkie inne członki; 

podobnie gdy jednemu członkowi 

okazywane jest poszanowanie, 

współradują się wszystkie członki (1 

Kor 12, 26). 

Kościół jest communio sancto-

rum, ponieważ mają w nim udział 

święci, ale także dlatego, że jest 

komunią rzeczy świętych: miłości 

Bożej, objawionej nam w Chrystu-

sie, i wszystkich Jego darów. Wśród 

nich jest także odpowiedź tych, 

Umacniajcie  

serca wasze  
Orędzie Ojca Świętego Franciszka  

na Wielki Post 2015 r.  
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którzy pozwalają, aby ich dosięgnęła 

ta miłość. W tym świętych obcowaniu 

i w tym uczestnictwie w rzeczach 

świętych nikt nie posiada tylko dla 

siebie, lecz to, co ma, jest dla wszyst-

kich. A ponieważ jesteśmy złączeni w 

Bogu, możemy zrobić coś także dla 

tych, którzy są daleko, dla tych, do 

których o własnych tylko siłach nie 

moglibyśmy nigdy dotrzeć, bowiem z 

nimi i za nich modlimy się do Boga, 

abyśmy wszyscy otworzyli się na Je-

go zbawcze dzieło. 

 

2. „Gdzie jest brat twój?”  

(Rdz 4, 9) – Parafie i wspólnoty 

To co zostało powiedziane odno-

śnie do Kościoła powszechnego, trze-

ba zastosować w życiu parafii i 

wspólnot. Czy w tych rzeczywisto-

ściach kościelnych daje się doświad-

czyć przynależności do jednego cia-

ła? Ciała, które zarazem otrzymuje i 

dzieli się tym, co Bóg pragnie ofiaro-

wać? Ciała, które zna i troszczy się o 

swoje najsłabsze członki, ubogie i 

małe? Czy też chronimy się w miłość 

uniwersalną, która angażuje się dale-

ko w świecie, zapominając o Łazarzu, 

który siedzi przed naszymi zamknię-

tymi drzwiami? (por. Łk 16, 19-31). 

Aby przyjąć i w pełni owocnie 

wykorzystać to, co Bóg nam daje, 

trzeba pokonać granice Kościoła wi-

dzialnego w dwóch kierunkach. 

Po pierwsze, jednocząc się w mo-

dlitwie z Kościołem w niebie. Kiedy 

ziemski Kościół się 

modli,  powstaje 

wspólnota wzajem-

nej służby i dobra, 

która dociera aż 

przed oblicze Boga. 

Ze świętymi, którzy 

znaleźli swoją pełnię 

w Bogu, stanowimy 

część tej wspólnoty, 

w której obojętność 

zostaje przezwycię-

żona przez miłość. 

Kościół niebieski nie 

jest tryumfujący dla-

tego, że odwrócił się 

plecami do cierpień 

świata i sam zaznaje 

radości. Raczej święci 

mogą już kontemplować i radować 

się z faktu, że dzięki śmierci i zmar-

twychwstaniu Jezusa pokonali 

ostatecznie obojętność, zatwar-

działość serca i nienawiść. Dopóki 

to zwycięstwo miłości nie ogarnie 

całego świata, święci wędrują z 

nami jeszcze jako pielgrzymi. Św. 

Teresa z Lisieux, doktor Kościoła, 

przekonana, że radość w niebie ze 

zwycięstwa miłości ukrzyżowanej 

nie jest pełna, dopóki choćby tylko 

jeden człowiek na ziemi cierpi i się 

skarży, pisała: „Bardzo liczę na to, 

że nie będę bezczynna w niebie, 

moim pragnieniem jest nadal pra-

cować dla Kościoła i dla dusz” (List 

254 z 14 lipca 1897 r.). 

My również mamy udział w za-

sługach i radości świętych, a oni 

uczestniczą w naszej walce i w na-

szym pragnieniu pokoju i pojedna-

nia. Ich radość ze zwycięstwa zmar-

twychwstałego Chrystusa jest dla 

nas źródłem siły, aby przezwycię-

żyć liczne formy obojętności i za-

twardziałości serca.  

Z drugiej strony, każda wspól-

nota chrześcijańska jest powołana 

do przekraczania progu, który po-

zwala jej wejść w relację z otaczają-

cym ją społeczeństwem, z ubogimi 

i dalekimi. Kościół ze swej natury 

jest misyjny, nie zasklepiony na 

samym sobie, ale posłany do 

wszystkich ludzi. 

Nauczanie papieskie  

Tą misją jest cierpliwe dawanie 

świadectwa o Tym, który chce do-

prowadzić do Ojca całą rzeczywi-

stość i każdego człowieka. Misja 

jest tym, czego miłość nie może 

przemilczeć. Kościół idzie za Jezu-

sem Chrystusem drogą, która go 

prowadzi do każdego człowieka, 

aż po krańce ziemi (por. Dz 1, 8). W 

ten sposób możemy zobaczyć w 

naszym bliźnim brata i siostrę, za 

których Chrystus umarł i zmar-

twychwstał. Wszystko, co otrzyma-

liśmy, otrzymaliśmy także dla nich. 

I podobnie, to co ci bracia posiada-

ją, jest darem dla Kościoła i dla 

całej ludzkości. 

Drodzy bracia i siostry, jakże 

pragnę, aby miejsca, w których 

wyraża się Kościół, w szczególno-

ści nasze parafie i nasze wspólno-

ty, stały się wyspami miłosierdzia 

na morzu obojętności! 

 

3. „Umacniajcie serca wa-

sze!” (Jk 5, 3) – Poszczególny 

wierny 

Również jako pojedyncze oso-

by mamy pokusę obojętności. Ma-

my przesyt wstrząsających wiado-

mości i obrazów, które nam opo-

wiadają o ludzkim cierpieniu, i za-

razem czujemy całą naszą niemoż-

ność działania. Co zrobić, aby nie 

dać się wciągnąć w tę spiralę prze-

rażenia i bezsilności? 

Po pierwsze, możemy modlić 

się we wspólnocie Kościoła ziem-

skiego i niebieskiego. Nie lekce-

ważmy siły modlitwy wielu! Inicja-

tywa 24 ore per il Signore – „24 go-

dziny dla Pana” – która, jak ufam, 

będzie podjęta w całym Kościele, 

także na szczeblu diecezjalnym, w 

dniach 13 i 14 marca, ma być wyra-

zem tej potrzeby modlitwy. 

Po drugie, możemy pomagać 

poprzez gesty miłosierdzia, docie-

rając zarówno do bliskich, jak i 

dalekich dzięki licznym organiza-

cjom charytatywnym Kościoła. 

Wielki Post jest czasem sprzyjają-

cym temu, aby okazać to zaintere-

sowanie drugiemu, poprzez znak, 

choćby mały, ale konkretny, nasze-

go udziału w powszechnym czło-
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wieczeństwie. 

I po trzecie, cierpienie drugiego 

stanowi wezwanie do nawrócenia, 

bowiem potrzeba, w jakiej znajduje 

się brat, przypomina mi o słabości 

mojego życia, o mojej zależności od 

Boga i od braci. Jeżeli pokornie bę-

dziemy prosić o łaskę Bożą i pogo-

dzimy się z tym, że nasze możliwo-

ści są ograniczone, wówczas zaufa-

my w nieskończone możliwości, 

jakie kryją się w miłości Bożej. I bę-

dziemy mogli oprzeć się diabelskiej 

pokusie, która skłania nas do wie-

rzenia, że sami możemy się zbawić i 

zbawić świat. 

Chciałbym was wszystkich pro-

sić, abyśmy dla przezwyciężenia 

obojętności i naszych pretensji do 

wszechmocy przeżywali ten czas 

Życie misjonarza różni się bardzo od życia księdza w ojczyźnie. Są dziedziny 

łatwiejsze, ale jest również wiele wyzwań, których nie ma w rodzinnym kraju. 

Praca na misjach może być bardzo zróżnicowana, specyficzna ze względu na 

ciągłe rozjazdy, odwiedzanie kaplic w buszu. Ewangelizowałem w ten sposób 

ponad 35 lat.  

Owoce pracy zależą od wielu czynników: od odpowiedniego przygotowania 

misjonarza, jego postawy wobec wiernych, od znajomości języka, ludzi i kultu-

ry, również od znajomości religii tradycyjnych. Ale w dużym stopniu efekty uza-

leżnione są od środków, jakimi się dysponuje. Potrzebna jest pomoc na prowa-

dzenie różnego rodzaju projektów, ponieważ na pomoc czekają biedni, sieroty, 

ofiary wojen.  

Życie misjonarza w parafii to ciągle przemieszczanie się: odwiedzanie chrze-

ścijan w kaplicach misyjnych, prowadzenie różnych form kształcenia w buszu, 

gdzie drogi są w bardzo złym stanie, czasami nieprzejezdne. Ludzie mają ogra-

niczone możliwości poruszania się, więc misjonarz musi do nich dotrzeć.  

Do pracy w parafii potrzebne są odpowiednie środki transportu. Niekiedy 

pytano mnie, czym jeździmy, jak się poruszamy. Kiedy odpowiadałem, że mamy 

auta terenowe z podwójnym napędem, rozmówcy byli zdziwieni, a w ich 

oczach widziałem pewnego rodzaju zazdrość. Cóż, dobry pojazd to koniecz-

ność, bo samochody osobowe w buszu są po prostu nieprzydatne. 

Ciągle  

w drodze 

Wielkiego Postu jako drogę forma-

cji serca, jak wyraził się Benedykt 

XVI (por. enc. Deus caritas est, 31). 

Mieć serce miłosierne to nie zna-

czy mieć serce słabe. Kto chce być 

miłosierny, musi mieć serce moc-

ne, stałe, niedostępne dla kusicie-

la, a otwarte na Boga. Serce, które 

pozwala przeniknąć się Duchowi i 

daje się prowadzić na drogi miło-

ści, które wiodą do braci i sióstr. W 

gruncie rzeczy serce ubogie, czyli 

takie, które zna swoje ubóstwo i 

poświęca się dla drugiego. 

Dlatego, drodzy bracia i siostry, 

pragnę modlić się razem z wami 

do Chrystusa w tym Wielkim Po-

ście: „Fac cor nostrum secundum 

cor tuum” – „Uczyń serca nasze 

według serca Twego” (Suplikacja z 

Litanii do Najświętszego Serca Je-

zusa). Wówczas będziemy mieli 

serce mocne i miłosierne, czujne i 

szczodre, które nie daje się za-

mknąć w sobie i nie wpada w wir 

globalizacji obojętności. 

Wyrażając to pragnienie, za-

pewniam o mojej modlitwie o to, 

aby każdy człowiek wierzący i każ-

da wspólnota kościelna owocnie 

przebyli tę drogę wielkopostną, i 

proszę was o modlitwę za mnie. 

Niech Pan wam błogosławi, a Mat-

ka Boża niech was otacza opieką. 

 
Watykan, 4 października 2014 r. 

Święto św. Franciszka z Asyżu 

 

 

 Pallotyńskie misje 
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Aby łatwiej zrozumieć potrzebę środków 

transportu, przedstawię sytuację w parafii 

Grand Bereby, w której przebywałem ostat-

nio przez kilka lat. Jakiś czas temu parafia 

liczyła ponad 100 kaplic misyjnych; niektóre 

oddalone były o ponad 100 km. Obecnie w 

parafii pozostały 34 kaplice, najdalsze odda-

lone o 50 km. Wydaje się, że powinno być 

łatwiej, ale tak nie jest. Do niektórych miejsc 

trzeba jechać około półtorej godziny. Bez 

porządnego samochodu terenowego pro-

wadzenie parafii jest praktycznie niemożli-

we. Drogi są bardo marne, w porze deszczo-

wej często trudne do przejechania. 

Można by się zapytać, czy rower lub mo-

tor by nie wystarczył? Ten kto zna trochę 

Afrykę, łatwo znajdzie odpowiedź na to py-

tanie. Trudno sobie wyobrazić jazdę na ro-

werze przez 50 km w buszu przy wilgotności 

85%, temperaturze ponad 30°C, zwłaszcza 

kiedy ma się już sporo lat spędzonych w 

Afryce...  

Samochód służy zresztą nie tylko misjo-

narzowi, ale również parafianom. Podczas 

wyjazdów w teren zawsze zabiera się kom-

plet pasażerów. Ludzie wiedzą wcześniej, że 

misjonarz będzie przejeżdżał, więc czekają 

przy drodze, aby skorzystać z okazji. Jest nie 

do pomyślenia , aby kogoś zostawić w buszu 

bez pomocy. Czasami pasażerowie są też 

potrzebni, aby pchać samochód, kiedy 

ugrzęźnie w błocie. Jadąc pierwszy raz do 

buszu zauważyłem, że wszyscy mężczyźni 

wsiadający, jak to się mówi kolokwialnie, 

„na pakę”, zdejmowali buty i podwijali 

spodnie. Ich doświadczenie pomogło nam 

dojechać do kaplicy, bo kiedy samochód 

zaczął grzęznąć w błocie, wszyscy jak na 

komendę zeskoczyli, pchnęli trochę i mogli-

śmy kontynuować podróż. A pod koniec jaz-

dy zatrzymywaliśmy się przy wodzie, aby 

każdy mógł się umyć. 

Rozpisałem się na temat samochodu, ale 

nie bez przyczyny. Misjonarz powadzi wę-

drowny tryb życia, jest ciągle w drodze. Po-

winien się wciąż przemieszczać, aby móc 

ewangelizować jak największą liczbę ludzi. 

Jest to jedna z najważniejszych różnic mię-

dzy pracą duszpasterza w ojczyźnie a dzia-

łalnością kapłana w krajach misyjnych.  

 

Ks. Antoni Myjak SAC, WKS  

Sympozjum  misyjne 

W iele państw boryka się od dawna z problemem biedy, 

głodu, ze skutkami bratobójczych starć. Największe 

rozmiary przyjmuje nędza na kontynencie afrykańskim. Dla ludzi 

żyjących w krajach rozwiniętych myśl o tym jest wyrzutem su-

mienia i impulsem do działania. Niezawiniona krzywda najuboż-

szych, niesprawiedliwy podział dóbr rodzą chęć niesienia pomo-

cy, zwłaszcza dzieciom, które są pozostawione same sobie. Indy-

widualna pomoc jest możliwa dzięki specjalnie do tego powoła-

nym organizacjom i programom, szczególnie misyjnym. Możli-

wość pomocy w ramach projektu Adopcji Serca to realizacja ma-

rzeń dla wielu rodziców adopcyjnych. Jeden z nich powiedział 

nawet, że dla niego uczestnictwo w Adopcji Serca jest biletem do 

nieba. Niewątpliwie pomaganie dostarcza wiele radości nie tylko 

podopiecznym i ich ubogim rodzinom, ale także osobom poma-

gającym i misjonarzom, którzy są tu pośrednikami i opiekunami. 

Działania tego typu prowadzone są z wielkim entuzjazmem; na-

leży jednak poddawać je także refleksji i przeglądowi. Okazją do 

tego było sympozjum misyjne - Adopcja Serca... i co dalej? - zorga-

nizowane w dniach 3-4 października 2014 r., w Centrum Animacji 

Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie, przez Pallotyński Sekretariat 

Misyjny i Ewangelizacji Wschodu Prowincji Chrystusa Króla oraz 

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”. Pierwsza 

tego typu konferencja, zorganizowana w 20 rocznicę funkcjono-

wania dzieła, była wyrazem troski założycieli o trudną przyszłość 

projektu, polegającego na finansowaniu edukacji dzieci z krajów 

misyjnych przez osoby indywidualne i instytucje z Polski i Słowa-

cji. Obrady natchnęły uczestników nadzieją i wzmocniły w nich 

przekonanie, że warto pomagać.  

W numerze 96 4/2014 „Posyłam Was” zamieściliśmy obszerną 

relację z sympozjum, wygłoszone wykłady oraz rozpoczęliśmy 

prezentację Pallotyńskiej Adopcji Serca w krajach misyjnych. Za-

chęcamy do zapoznania się z dalszą częścią materiałów z sympo-

zjum.  

Adopcja  

Serca...  

i co dalej?  
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Opieka jako podstawowa funkcja 

społeczna pojawia się w tych obsza-

rach, w których mamy do czynienia z 

rozwojem człowieka. Fundamental-

nym elementem podjęcia opieki 

wobec innego jest fakt, że on samo-

dzielnie nie może zaspokoić wła-

snych potrzeb; tzn. bez udziału dru-

giego człowieka, najczęściej dorosłe-

go, nie mógłby przeżyć bądź zacho-

wać określonej jakości egzystencji 

oraz rozwijać się. A zatem efektem 

dobrze rozumianej opieki jest osią-

gnięcie przez wychowanka względ-

nej samodzielności, jak też społecz-

nie przyjętego poziomu uspołecz-

nienia. Prawidłowy proces opiekuń-

czo – wychowawczy powinien być 

realizowany w taki sposób, aby nie 

zakłócić naturalnego rozwoju samo-

dzielności dziecka, bez względu na 

jego wiek. 

Działania pomocowe na rzecz 

dzieci w Rwandzie, prowadzone 

przez pallotynów z ramienia progra-

mu Adopcji Serca wpisują się zatem 

w dużej mierze w system opieki nad 

dzieckiem w Polsce spełniający kilka 

funkcji, takich jak: 

a) funkcja stymulująco – wspiera-

jąca, która jest realizowana wzglę-

Sympozjum misyjne 

Ks. dr Zbigniew Babicki SAC, 

pracownik naukowy Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie, w wykładzie wygło-

szonym 4 października 2014 r. 

podczas sympozjum nt. Adopcji 

Serca, podejmuje temat niesienia 

pomocy w ramach tego projektu. 

Posługując się metodami badań 

pedagogicznych, analizuje sposób 

wspierania dzieci na przykładzie 

Rwandy.  

W części I, (Posyłam Was, nr 96 

4/2014), przypomina skutki wojny 

domowej z 1994 r., objaśnia trzy 

strefy rozwojowe dziecka objęte-

go adopcją, pisze o posłannictwie 

Kościoła i analizuje zagadnienie 

sukcesów oraz niepowodzeń 

szkolnych.  

W części II, Autor omawia funk-

cje systemu opieki w Polsce i w 

Rwandzie, pisze o konieczności 

stymulowania aktywności i formo-

wania osobowości podopiecznych 

oraz daje wskazówki osobom pro-

wadzącym adopcję, tłumacząc cele 

i sposoby działania.  

dem dzieci z tzw. grupy ryzyka 

rodziny dysfunkcyjnej oraz rodzi-

ny niepełnej. Obecnie w Rwan-

dzie bardzo wiele matek samot-

nie wychowuje dzieci; 

b) funkcja socjalno – bytowa 

jest realizowana w formie pomo-

cy materialnej dziecku i całej ro-

dzinie (żywność, odzież, środki 

czystości, itp.); 

c) funkcja profilaktyczno – 

wychowawcza jest realizowana 

przez wspomaganie potencjału 

rozwojowego dziecka zaniedba-

nego, które dokonuje się najczę-

ściej w szkołach i świetlicach 

działających przy parafii. 

Program adopcji serca ukie-

runkowany na pomoc dzieciom 

w Rwandzie, aby spełnić kryteria 

profesjonalnej opieki nad dziec-

kiem, powinien uwzględniać 

dwubiegunowy charakter zależ-

ności pomiędzy opieką a wycho-

waniem. Opieka, realizując wła-

sne funkcje, tworzy optymalne 

warunki do przebiegu procesu 

wychowania, zatem wychowanie 

niejako domaga się realizacji za-

dań opiekuńczych. Wychowanie 

wspomaga aktywność opiekuń-

Pedagogiczne  

podstawy  

zaangażowania  

w Adopcję Serca  
Cześć II  
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ograniczającym jego samodzielność 

życiową, możliwości samoregulacji. 

Do takiego postrzegania zależności 

funkcji opiekuńczych i wychowaw-

czych powinna dążyć działalność 

pomocowa dzieciom w Rwandzie 

realizowana w ramach programu 

Adopcji Serca usytuowana w szero-

ko pojętej pedagogii pallotyńskiej. 

Tylko wtedy, gdy opieka stymuluje 

aktywność i samodzielność wycho-

wanka otwiera perspektywy wszech-

stronnego rozwoju dzieciom i mło-

dzieży. 

Pomoc dzieciom w Rwandzie 

należy rozumieć jako pewną całość 

działań opieki i wychowania. Jeśli 

zatem wysuwamy tezę, że opieka 

jest tak ściśle związana z wychowa-

niem, przy czym końcowym celem 

wychowania jest ukształtowanie 

dojrzałej osobowości wychowanka 

w oparciu o określony system warto-

ści, to staje się to także celem 

wszystkich stosunków działań opie-

kuńczych. Opieka staje tu się nie 

tylko zabezpieczeniem dla kształtu-

jącej się osobowości, lecz także for-

muje tę osobowość, ukierunkowując 

ją na samodzielną afirmację warto-

czą choćby w zakresie metod dzia-

łania, niwelując tym samym bier-

ność dzieci i młodzieży znajdują-

cych się w sytuacji zagrożenia. 

Każdy człowiek potrzebujący opie-

ki i wsparcia bezwzględnie powi-

nien włożyć własną aktywność w 

zaspokojenie swoich potrzeb. 

Trzeba bowiem w działaniach po-

mocowych stymulować aktyw-

ność własną wychowanka, w takiej 

dopiero sytuacji opieka spełni 

swoje funkcje wychowawcze. 

Można zatem wyciągnąć wniosek, 

że nie ma prawdziwego wychowa-

nia bez rzetelnej opieki, ale można 

opiekować się, nie wychowując. 

Zatem zadań wychowawczych nie 

można zrealizować bez opieki, 

która tworzy odpowiednią prze-

strzeń dla optymalnego przebiegu 

procesu wychowania. Natomiast 

opieka bez wychowania udzielana 

w postaci, np. funduszu pienięż-

nego (określona kwota pieniędzy 

przeznaczona na dziecko objęte 

programem Adopcji Serca), mo-

głaby przekształcić się w opiekę 

charakteryzującą się nadmiernym 

chronieniem podopiecznego 

ści. W opinii Czesława Kustry funk-

cje opiekuńcze i wychowawcze 

niejako się „(…) zlewają i utożsa-

miają. Pozostaje jednak różnica w 

bezpośredniej strategii form działa-

nia. Gdy wychowanie nastawione 

jest bezpośrednio na przekaz róż-

norodnych wartości i umiejętności, 

to opieka nastawiona jest na ów 

przekaz pośrednio, bezpośrednio 

zaś jest strategią pozyskiwania, 

wywalczania samodzielności. Moż-

na stwierdzić, że jest to działanie 

ukierunkowane na samodzielne 

odkrywanie i przyjmowanie warto-

ści, na autokreację zachowującą tę 

całą różnorodność wartości i umie-

jętności, o które chodzi również w 

procesach wychowania”. W każdej 

działalności opiekuńczo – wycho-

wawczej, bez względu na jej spo-

łeczne i kulturowe uwarunkowania, 

chodzi o takie rozumienie potrzeb 

podopiecznego, aby wspierało go 

w procesie samorealizacji i samo-

wychowania. 

Częstym zjawiskiem towarzy-

szącym działaniom pomocowym 

jest utrwalanie zarówno u dzieci, 

jak i u dorosłych sytuacji bezradno-

 

Sympozjum misyjne 
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Mając świadomość określonych 

potrzeb dzieci w Rwandzie i ich 

rodzin, w ramach programu pomo-

cowego Adopcji Serca, można po-

dejmować działania na rzecz po-

prawienia ich sytuacji, które w kate-

goriach pracy socjalno – wycho-

wawczej mają charakter profilak-

tyczny, interwencyjny i kompensa-

cyjny. Działania te mogą koncen-

trować się na: 

– zapewnieniu niezbędnych 

środków materialnych potrzeb-

nych do realizacji podstawowych 

funkcji opiekuńczych, np. żywność, 

ubrania, środki czystości, itp. 

– rozwijaniu pomocy material-

nej dla dzieci i młodzieży uczącej 

się i studiującej, np. zakup przybo-

rów szkolnych, refundacja pobytu 

w internacie, itp. 

– kierowaniu dzieci do dzien-

nych placówek opiekuńczo – wy-

chowawczych, np. świetlice działa-

jące przy parafii, w których można 

zapewnić uczestnictwo w różnych 

formach czasu wolnego o charakte-

rze rekreacyjnym, kulturalnym, reli-

gijnym, itp. 

– rozwijaniu systemu poradnic-

twa rodzinnego; 

– wykorzystaniu struktury ZAK 

do budowania profesjonalnej po-

mocy i opieki nad dziećmi. 

Końcowym celem pomocy w 

ramach Adopcji Serca jest wspiera-

nie prawidłowego rozwoju i podej-

mowanie działalności pomocowej 

służącej nie tylko ludziom bezpo-

średnio zagrożonym w rozwoju, ale 

również całej społeczności. Profe-

sjonalnie realizowana praca socjal-

no – wychowawcza powinna obej-

mować zarówno działalność kom-

pensacyjną, jak i profilaktyczną, 

rozumianą jako tę, która niweluje 

niedociągnięcia rodziny i wzboga-

ca je o bodźce pobudzające rozwój 

dziecka. Celem działań socjalno – 

wychowawczych w Adopcji Serca 

powinno być zapobieganie bądź 

łagodzenie objawów wskazujących 

na zagrożenie procesu rozwoju w 

określonym środowisku. 

 

Sympozjum misyjne 

ność kulturalno – oświatową. W 

pracy socjalno – wychowawczej 

działania kompensacyjne mają cha-

rakter świadomie zaplanowanych 

zadań wynikających z wnikliwej 

d iagn ozy .  P o moc  s o c ja ln a 

(materialna) jako działalność wy-

chowawcza powinna zawierać ele-

ment intencjonalności i uwzględ-

niać prawa jednostki do godnego 

życia i prawidłowego rozwoju. 

Istotnym celem takiego działania, 

w przekonaniu Heleny Radlińskiej 

jest „(…) przebudowa społeczna 

dokonywana dzięki wytwarzaniu 

się nowych więzi międzyludzkich”. 

Natomiast w sferze psychologicz-

nej chodzi tu o „(…) wydobywanie i 

pomnażanie sił ludzkich, ich 

usprawnianie i organizację dla 

wspólnego działania, dla dobra 

jednostki i ludzi”. Praca socjalno – 

wychowawcza może przekształcać 

się w długofalowy proces wsparcia 

społecznego realizowany przez 

jedną lub kilka instytucji pomocy 

społecznej i w zależności od sytu-

acji człowieka potrzebującego 

wsparcia może przybierać różny 

charakter. 

ści, roszczeniowej postawy wobec 

instytucji pomocowej. Jeśli przyj-

miemy, że wychowanie jest proce-

sem stymulowania rozwoju, wra-

stania w życie społeczne oraz 

wprowadzania w wartości ducho-

we, kulturalne, to tak rozumiane 

wychowanie wyraża się okresie 

dzieciństwa w aktywności nade 

wszystko opiekuńczej, tzn. zaspo-

kajanie biologicznych potrzeb 

dziecka przez rodziców, aby na-

stępnie prowadzić działalność kul-

turalno – oświatową, realizując pro-

ces socjalizacji. 

Adopcja Serca powinna mieć 

charakter pracy socjalno – wycho-

wawczej. Czym zatem jest praca 

socjalno – wychowawcza? Najpro-

ściej rzecz ujmując można przyjąć, 

że w zależności od faktu, które ro-

dzaje czynności w niej przeważają, 

mamy do czynienia z pracą opie-

kuńczą bądź ogólnie pojętą pracą 

kulturalno – oświatową. W pierw-

szym etapie praca socjalno – wy-

chowawcza przybiera postać ra-

townictwa, z czasem przechodząc 

w pracę opiekuńczo – wychowaw-

czą, rzadziej natomiast w działal-

W Rwandzie większość dzieci wyrasta w rodzinach dysfunkcyjnych.  

Wiele matek  samotnie wychowuje dzieci.  
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Razem będziemy 

mogli wiele zrobić  
 

Część II 

Sympozjum misyjne 

Przypadające na przełomie lat 

2015/16 dwudziestolecie progra-

mu Adopcji Serca jest dobrą oka-

zją do spojrzenia z szerszej per-

spektywy na to dzieło. W poprzed-

nim artykule (Razem będziemy 

mogli wiele zrobić,  „Posyłam 

Was” 96-4/2014 autor, Tadeusz 

Makulski – odpowiedzialny gdań-

skiej Wspólnoty Ruchu Solidarno-

ści z Ubogimi Trzeciego Świata 

przedstawił początki programu 

uruchomionego przez Księży i Bra-

ci Pallotynów i Siostry Pallotynki 

we współpracy z katolickim Ru-

chem „Maitri” w Rwandzie i Demo-

kratycznej Republice Konga. Pod-

jął także próbę opisu znaczenia 

terminu „Adopcja Serca” i celów 

programu. W drugiej części przed-

stawia społeczny kontekst Adopcji 

Serca. 

 

Adopcja Serca  

jako proces wymiany 

Pomoc charytatywna, oprócz 

bezinteresowności, kojarzy się zwy-

kle z jednorazowym aktem darowi-

zny na szczytny cel. W przypadku 

Adopcji Serca mamy jednak do czy-

nienia z nieco innym działaniem. 

Składana przez przystępującego do 

programu ofiarodawcę deklaracja 

wsparcia dziecka z Afryki, poparta 

pierwszą wpłatą „składki adopcyj-

nej”, to początek wieloletniego pro-

cesu, w którym obok ofiarodawcy i 

wspieranego podopiecznego biorą 

także udział przekazujący bezpo-

średnio pomoc misjonarze, sekreta-

riaty misyjne polskich zgromadzeń 

oraz organizacje pozarządowe, zaj-

mujące się szeroko pojętą admini-

stracją programu i animacją na jego 

rzecz. Rola wszystkich uczestników 

procesu jest niezwykle istotna, jeśli 

przyjęte zostanie założenie, że może 

mieć on charakter do jakiegoś stop-

nia ukierunkowanej zmiany. Pojawia-

ją się zatem pytania: jakie cele przy-

świecają takiemu procesowi? kto 

ponosi lub bierze dobrowolnie od-

powiedzialność za działania zmierza-

jące do ich osiągnięcia? 

 

Nie bez znaczenia przy formuło-

waniu odpowiedzi na tak postawio-

ne pytania pozostaje ogólna wiedza 

na temat warunków życia ludzi w tej 

najuboższej części Afryki. Wojna w 

Rwandzie w znacznym stopniu po-

gorszyła los dziesiątków milio-

nów mieszkańców i bez niej żyją-

cych w ubóstwie. Na terenach 

Rwandy, Burundi, wschodniego 

Konga ludzie utrzymują się z pra-

cy na małych poletkach, położo-

nych na zboczach licznych 

wzgórz. Zamieszkują chaty zbu-

dowane z suszonej gliny, bez 

wody, podłóg, elektryczności, 

sanitariatów i podstawowego w 

naszym rozumieniu wyposaże-

nia. Od wieków głównymi narzę-

dziami pracy są tu maczeta i mo-

tyka, a plony wystarczają miesz-

kańcom zazwyczaj na jeden wie-

czorny posiłek w ciągu dnia. W 

takiej rzeczywistości, obok braku 

dostępu do wody pitnej, jednym 
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Sympozjum misyjne  

z największych problemów ludno-

ści zamieszkującej tereny wiejskie 

(95%) jest bardzo ograniczona nad-

wyżka płodów rolnych, które moż-

na sprzedać za pieniądze, by uzy-

skać możliwość zakupu ubrania, 

świec, nafty, roweru, materiałów do 

budowy domostwa 

itp. Do podstawo-

wych płodów wy-

mienianych na go-

tówkę należą: owo-

ce kawowca, liście 

herbaciane, maniok, 

fasola, banany i inne 

owoce. Aby gospo-

darować i przetrwać 

w takich warunkach, 

liczy się każda para 

rąk do pracy, nie-

unikniona jest też 

praca dzieci. Starsze 

z nich pracują w 

polu albo opiekują 

się małym rodzeń-

stwem, zbierają też 

drewno na opał, 

przynoszą wodę w 

baniakach, pomaga-

ją w pracach domo-

wych. 

W swoich począt-

kach Adopcja Serca 

była odpowiedzią na katastrofę hu-

manitarną w Rwandzie powstałą w 

wyniku ludobójstwa w roku 1994. Na 

pierwszym planie znajdowało się 

wtedy zapewnienie możliwości prze-

trwania olbrzymiej rzeszy umierają-

cych z głodu i pozostających bez 

opieki sierot. W swej naturze po-

moc humanitarna jest ograniczona 

w czasie i skupia się na zaspokoje-

niu elementarnych ludzkich po-

trzeb. Adopcja miała wówczas na 

celu pomoc poprzez wsparcie w 

utrzymaniu dziecka oraz umożli-

wienie nauki dzieciom w wieku 

szkolnym. Pieniądze dostępne w 

ramach programu zapewniają 

przede wszystkim pokrycie wydat-

ków związanych z uczęszczaniem 

do szkoły, na co żyjący w biedzie 

rodzice i opiekunowie dzieci nie 

mogliby sobie pozwolić. Sytuacja 

ta wpływa pośrednio na zwiększe-

nie budżetu domowego, z czego 

korzystają całe rodziny. Edukacja 

dziecka ściśle wiąże się z jego wy-

chowaniem i rozwojem przygoto-

wującym do samodzielnego życia. 

Na horyzoncie świata postrzegane-

go przez młodego człowieka, obok 

rodziny, rówieśników, szkoły, dzięki 

udziałowi w „adopcji” pojawiają się 

na wiele lat misjonarze, „rodzice 

adopcyjni” i prowadzące program 

organizacje. Z czasem, dzięki inte-

rakcjom, możliwa jest budowa rela-

cji między podmiotami uczestni-

czącymi w programie. W tym kon-

tekście jawi się problem Adopcji 

Serca jako procesu zmiany i odpo-

wiedzialności za jej przebieg. Zmia-

na ta przede wszystkim służy roz-

wojowi podopiecznych i ich upod-

miotowieniu, ale także umocnieniu 

ich darczyńców w postanowieniu 

towarzyszenia im przez wszystkie 

lata uczestnictwa w programie. 

 

Adopcja Serca  

z perspektywy uczestników 

 

Jak wynika z wcześniejszych 

rozważań, Adopcja Serca jest dość 

złożonym procesem pomocy cha-

rytatywnej. Można zarysować jego 

cele i określić uczestniczące w nim 

podmioty, którymi są: podopieczni, 

„rodzice adopcyjni”, misjonarze, 

organizatorzy pomocy. Każdemu z 

podmiotów można przypisać od-

mienną perspektywę postrzegania 
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swojego w nim udziału. 

 

Podopieczni 

W sytuacji dziecka i jego opie-

kunów zamieszkujących pod jed-

nym dachem, otrzymywana w go-

tówce pomoc jest niezwykle waż-

nym przyczynkiem do domowego 

budżetu. Należy mieć na uwadze, 

że ludzie żyjący w ubóstwie dyspo-

nują bardzo małymi ilościami pie-

niędzy i nawet kilkanaście €uro 

stwarza dla nich nowe, nieosiągal-

ne dotychczas możliwości. Dzięki 

temu są w stanie opłacić wydatki 

związane ze szkołą dla dziecka i 

zakupić trochę niezbędnych rzeczy. 

Również pomoc udzielana bezgo-

tówkowo przynosi takie efekty. W 

ramach programu opłacana jest 

szkoła, kupowane są niezbędne 

przybory i mundurki, rodzina otrzy-

muje pomoc żywnościową. Biorący 

udział w programie podopieczny 

dowiaduje się z listów i za sprawą 

misjonarzy, że istnieje inny świat, w 

którym mieszkają ludzie udzielają-

cy mu bezinteresownego wsparcia 

w imię chrześcijańskiej solidarno-

ści. 

Dość często ofiarodawcy decy-

dują się dodatkowe wsparcie, np. 

zakup kawałka ziemi czy budowę 

chaty dla wspieranego młodego 

człowieka. Szczególnie w przypad-

ku pozbawionych rodziny sierot 

następuje za sprawą takiej pomocy 

znacząca zmiana ich sytuacji życio-

wej; stają się pełnoprawnym pod-

miotem w swojej społeczności. 

Bardzo ważnym elementem pro-

gramu, wspierającym rozwój i bu-

dowę świadomości dziecka, jest 

przy tym kwestia zrozumienia jego 

roli w programie. Otrzymujący po-

moc podopieczny nie może być 

jedynie „biorcą”: aby nie kształto-

wać postaw uzależnienia od niej, 

powinien coś od siebie „dawać” i 

przyjmować w tym zakresie dobro-

wolne obowiązki. Istnieje szeroka 

paleta możliwości wnoszenia wkła-

du do programu dostępna dla ko-

rzystających z jego dobrodziejstw: 

uczęszczanie do szkoły i osiąganie 

wyników w nauce pozwalających 

na promocję do następnej klasy, 

pisanie listów do swoich patronów, 

praca społeczna na rzecz placówki 

misyjnej wykonywana przez mło-

dzież lub jej opiekunów. Dzięki ta-

kiemu podejściu „Adopcja Serca” 

nie staje się jedną z możliwości 

otrzymywania czegoś „za darmo”, 

ale przekształca się w proces wza-

jemnej wymiany i budowy relacji 

ukierunkowanych na rozwój mło-

dego człowieka. 

 

Tadeusz Makulski  

Koordynator programu Adopcja 

Serca, Ruch Solidarności z Ubogimi  

Trzeciego Świata „Maitri” 

www.maitri.pl 
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KAMERUN KAMERUN   

Pallotyńska Adopcja Serca  

które nie mają własnego domu ani 

ziemi, mieszkają „kątem” u krewnych 

oraz dzieciom, których rodzice nie 

mają szans na zdobycie pracy.  

 

Obszar działania 

Obszar na którym mieszkają dzieci 

objęte adopcją jest bardzo zróżnico-

wany. Odległość do centralnych wio-

sek i szkół wynosi od 200 m do 15 km. 

Dojazd do wiosek jest trudny z powo-

du fatalnego stanu dróg i braku odpo-

wiedniego samochodu. Największy 

problem jest w porze deszczowej, 

która trwa od czerwca do połowy li-

stopada. Jest to zarazem czas bardzo 

ważny dla działań w adopcji, w związ-

ku z rozpoczęciem roku szkolnego i 

wszystkim, co się z tym wydarzeniem 

wiąże. 

Większość dzieci mieszka w odle-

głości większej niż 5 km od szkoły. 

Drogę tę pokonują na piechotę, po-

nieważ dojazd rowerem lub samocho-

dem jest niemożliwy. 

 

Prezentacja  

Pallotyńskiej Adopcji Serca  

w krajach misyjnych  

Przyczyny powstania  

Pallotyńskiej Adopcji Serca  

w Kamerunie  

Pomoc dzieciom w Kamerunie w 

ramach Pallotyńskiej Adopcji Serca 

rozpoczęła się w roku 2012. Aktual-

nie pod opieką mamy 205 pod-

opiecznych z rejonu miejscowości 

Doume i Bafoussam. Głównym po-

wodem rozpoczęcia tego projektu 

było nieustanne kołatanie miejsco-

wej ludności do drzwi naszego do-

mu z prośbą o pokrycie kosztów 

nauki i wyżywienia dla dzieci idą-

cych do szkoły. 

 

Kryteria wyboru dzieci 

Na pierwszym miejscu do Adop-

cji Serca zawsze wybierane są dzieci 

osierocone, później - z rodzin rozbi-

tych, gdzie ojczym  nie akceptuje 

dzieci żony i na odwrót, gdzie ko-

bieta nie przyjmuje dzieci nowego 

męża. 

Świadczona jest również pomoc 

dzieciom z rodzin bardzo biednych, 

Warunki domowe  

podopiecznych 

Najmniejsza rodzina liczy 

pięcioro dzieci. Zgodnie z trady-

cją młode pokolenie nie przeby-

wa długo razem z rodzicami. 

Decyzją głowy rodziny ucznio-

wie są przenoszeni niemalże 

każdego roku do innej miejsco-

wości, nowej szkoły i nowych 

struktur. Tylko niewielki procent 

ludności nie respektuje tradycyj-

nych zwyczajów i dzieci z tych 

rodzin mają ułatwione życie, 

pozostając dłużej w domu.  

 

Wyżywienie  

Dziennie spożywany jest je-

den posiłek podstawowy, zazwy-

czaj wieczorem. Przygotowuje 

się go z produktów lokalnych, 

takich jak kukurydza, orzeszki 

ziemne, igname, makabo, ma-

niok, fasola, tapioka, olej palmo-

wy, pataty i różne zielone liście. 
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Do szkoły dzieci przynoszą jedze-

nie z domu, przeważnie to, co pozo-

stało z wieczora. Przy szkole jest 

możliwość kupienia ciastka, pączka z 

manioku lub banana. Można zakupić 

też ryż gotowany z jarzynami, awo-

kado, orzeszki ziemne. 

 

Dostęp do dóbr kultury 

Ze zdobyczy cywilizacji dzieci 

korzystają w bardzo małym stopniu, 

a jeżeli nawet, to tylko z radia i ksią-

żek. Gimnazjaliści mają większy do-

stęp do różnych urządzeń, nawet do 

komputera i Internetu, lecz dotyczy 

to tylko dzieci z miasta.  

 

Edukacja 

W mieście dzieci są posyłane do 

przedszkola w wieku 2,5 lat. Na wsi 

bywa bardzo różnie. Nauczanie pod-

stawowe w normalnym rytmie trwa 6 

lat, gimnazjum i liceum—7 lat. 

Edukacja na poszczególnych 

poziomach kończy się egzaminem 

lub testem. 

Z głosów opinii publicznej 

wynika, że tylko 30 procent dzieci 

kończy naukę z sukcesem. 

J ę z y k i e m  w y k ł a d o w y m  i 

urzędowym jest francuski, ale w 

szkołach dzieci i młodzież uczą się 

też innych języków, takich jak jak 

angielski, hiszpański, niemiecki. 

Z powodu braku środków 

finansowych w rodzinie podopieczni 

nie zawsze uczęszczają do szkoły w 

normalnym trybie. Często chodzą do 

szkoły „na zmianę”, czyli co drugi rok. 

Okres edukacji bardzo się wydłuża i 

taka sytuacja jest również kryterium 

objęcia ich pomocą Adopcji Serca. Z 

powodu różnych uwarunkowań 

niektóre dzieci nie są rozwinięte 

intelektualnie i dlatego powtarzają 

klasę. W związku z miejcowym 

zwyczajem kulturowym, dzieci i 

młodzież są siłą roboczą dla rodziny. 

 

Formy wspomagania 

najmłodszych 

Najmłodsi podopieczni otrzymują 

pomoc w formie dożywiania 

indywidualnego, dostarczania 

witamin i ubrań.  

 

Ustalanie wieku dziecka  

Przy zapisie dziecka do Adopcji 

Serca wymagany jest akt urodzenia. 

N iek tó rzy  o pie kun ow ie  n ie 

posiadają tego dokumentu z 

powodów finansowych. Zaraz po 

urodzeniu wydanie dokumentu nie 

kosztuje wiele, jest jednak ryzyko, że 

niemowlę umrze, więc szkoda 

nawet tysiąca franków. Potem ciagle 

nie ma pieniędzy i zapominają o 

dopełnieniu tej powinności. W 

t a ki m  wy pa d k u  p o m a ga my 

rodzicom finansowo, ale zdarza się, 

że wracają z aktem urodzenia, wg 

którego dziecko ma rok, podczas 

gdy osiagnęło już wiek pięciu lub 

sześciu lat. Gdy mówimy, że 

rocznych dzieci nie wpisujemy, to 

zawstydzony opiekun pędzi do 

jakiegoś urzędu dokonać zmiany 

daty. Dzieci z trudnościami 

intelektualnymi (często z powodu 

nieracjonalnego żywienia) muszą 

powtarzać klasy ,  więc po 

ukończeniu są już za „stare” do 

gimnazjum lub liceum i znowu 

trzeba zmienić akt urodzenia. 

Dziecko jest odmładzane. 

 

Przekazywanie pomocy 

G e n e r a l n i e  o s o b a 

odpowiedzialna za Adopcję Serca 

w danym rejonie przekazuje 

pomoc w szkole. Odbywa się to w 

obecności wszystkich uczniów i 

wtedy wyprawkę szkolną trzeba 

podzielić pomiędzy wszytkich 

uczniów, dając każdemu choćby 

sy mbol iczn ie,  n p.  zeszy t , 

długopis, ołówek itp. 

Gdy dziecko przychodzi do 

misji, wtedy otrzymuje kompletne 

wyposażenie. 

 

W szkole lub w naszej 

palcówce misyjnej odbywa się 

również wymiana korespondencji. 

 

Opieka zdrowotna 

Podopieczni przychodzą do  

katolickich ośrodków zdrowia, z 

receptą wydaną po konsultacji z 

osobą ze służby medycznej i 

otrzymują lekarstwa. 

W imieniu dzieci i ich 

o p i e k u n ó w  s e r d e c z n i e 

dziękujemy za udzielaną pomoc i 

zapewniamy Was, Drodzy Rodzice 

o naszej codziennej modlitwie.  

S. Orencja Żak SAC  

 

Pallotyńska Adopcja Serca  
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Pallotyńska Adopcja Serca  

ZAMBIA ZAMBIA   

ich kuzynów lub innych osób, które 

przeważnie mieszkają w wynajmo-

wanych domach. Kiedy nie mogą 

zapłacić czynszu, zmuszane są do 

opuszczenia domu i tracimy z nimi 

kontakt. Ustalenie, dokąd dzieci 

wyprowadziły się, staje się bardzo 

trudne.  

 

Rodzinna sytuacja dzieci 

 

Większość rodzin jest bardzo 

uboga. W jednym gospodarstwie 

domowym jest najczęściej od 6 do 

10 dzieci. W związku z problemami 

finansowymi rodzice nie posyłają 

ich do szkoły i nie wspierają mate-

rialnie. Również HIV i AIDS stano-

wią wielki problem, powodują 

zwiększenie się liczby sierot w na-

szym regionie.  

 

Szkolnictwo w Zambii  

 

Edukacja w Zambii zaczyna się 

od wczesnego dzieciństwa. Dzieci 

w wieku 2-5 lat uczą się, jak trzy-

mać ołówek, jak rysować, pisać lite-

ry i liczby. Lekcje są prowadzone 

po angielsku i wyjaśniane w lokal-

nym języku, którym w Lusace jest 

chinyanja.  

Z tego etapu przechodzi się do 

podstawowej edukacji – od klasy 

pierwszej do siódmej. Uczeń, który 

kwalifikuje się, aby przejść do klasy 

pierwszej, musi mieć od 5 do 7 lat. 

Pod koniec siódmej klasy zdaje się 

egzamin. Klasa ósma, rozpoczyna 

okres szkoły średniej. Kolejny eg-

zamin odbywa się pod koniec klasy 

dziewiątej Drugi egzamin na etapie 

średnim zdawany jest dopiero pod 

koniec klasy dwunastej. Uczniowie 

z naszej szkoły mają możliwość 

uczenia się podstaw obsługi kom-

putera. 

W szkole dzieci mają czas na 

dwa posiłki. Podstawowym pokar-

mem jest nshima (owsianka zrobio-

na z mąki kukurydzianej) z mięsem 

i warzywami, bądź kurczak i warzy-

wa, ryby, jajka i inne tradycyjne 

jedzenie. Nie wszystkie dzieci jedzą 

regularnie. Rząd nie zapewnia im 

darmowego wyżywienia w szko-

łach, więc przynoszą swoje jedze-

nie z domu.  

 

Szkolnictwo wyższe  

Uczniowie, którzy otrzymali bar-

dzo dobre oceny z egzaminu w 

klasie dwunastej, są przyjmowani 

na studia. Państwo ma tylko dwa 

uniwersytety rządowe: Uniwersytet 

Zambii i Copper Belt University. 

Funkcjonują też prywatne uniwer-

sytety, ale opłaty są bardzo wyso-

kie. Dwa uniwersytety muszą za-

tem na dobrą sprawę pomieścić 

wszystkich studentów. Uczelnie 

zapewniają częściową oraz pełną 

pomoc finansową studentom z 

dobrymi ocenami oraz tym, którzy 

są sierotami i żyją w ubóstwie. Sys-

tem opiera się niestety na zasadzie: 

„kto pierwszy, ten lepszy”. Studen-

ci, którzy nie poproszą o pomoc jak 

najwcześniej, są pomijani i muszą 

próbować za rok. Taka sytuacja 

sprawia, że większość z nich szuka, 

niekiedy bez powodzenia, jakiejś 

pracy, aby zadbać o siebie i swoich 

Okoliczności powstania  

Pallotyńskiej Adopcji Serca  

 Lusace  

 

W programie Pallotyńskiej Ad-

opcji Serca w Zambii uczestniczą 

dzieci z parafii pw. Świętej Rodziny 

w Lusace. Przyczynami powstania 

tego programu było umożliwienie 

uzyskania dobrego wykształcenia 

oraz wspomożenie sierot i bez-

domnych dzieci w naszym regio-

nie. Pod opieką obecnie mamy 128 

dzieci. Program Adopcji Serca doty-

czy głównie sierot, dlatego do po-

mocy w rekrutacji dzieci angażuje-

my grupę pod nazwą „Małe Wspól-

noty Chrześcijańskie”. Wykonujemy 

również rozeznanie w terenie, aby 

upewnić się, czy podopieczni na-

prawdę są sierotami i zasługują na 

wsparcie, ponieważ liczba potrze-

bujących wzrasta z każdym dniem. 

 

Terytorialny zakres pracy  

 

Parafia pw. Świętej Rodziny 

mieści się w jednym z najgęściej 

zaludnionych obszarów północnej 

części stolicy Zambii - Lusace. Trud-

no jest nam zlokalizować dzieci, 

ponieważ przebywają one u swo-
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najbliższych. Ci, którzy uzyskali 

wysokie oceny, lecz nie mieli 

szczęścia, kończą na ulicach. Wi-

dzą, że żebranie jest lepsze niż 

chodzenie do szkoły. Pomimo, że 

inni ludzie oferują zapłacenie cze-

snego a nawet kupno mundurka i 

wymaganych przyborów, niewie-

lu decyduje się na naukę.  

Studenci mają kilka kierunków 

do wyboru. Pod koniec pierwsze-

go roku student musi przystąpić 

do egzaminu i jeśli nie osiągnie 

wyznaczonego poziomu, jest 

skreślany z listy i odsyłany do do-

mu. Jeśli chce ponownie ubiegać 

się o przyjęcie na studia, musi 

znowu zapłacić. Studenci, którzy 

zdadzą, kontynuują kierunek aż 

do określonego czasu.  

Okres trwania studiów łączy 

się z rodzajem kwalifikacji, które 

chce się uzyskać. Większość kie-

runków przekracza określony czas 

trwania z powodu licznych zamie-

szek spowodowanych zarówno 

przez studentów, jak i wykładow-

ców. Studenci protestują głównie 

w celu uzyskania dobrego zakwa-

terowania i podwyżki miesięcz-

nych zasiłków. Jeśli nie podoba im 

się jakaś decyzja rządu, wychodzą 

na ulice i demonstrują. To prowa-

dzi do zamknięcia uniwersytetu, 

niekiedy na cały rok, a studenci 

tracą rok nauki.  

 

Sposób ustalania  

daty urodzin dziecka  

 

Opiekunowie czasami nie znają 

prawdziwych danych dziecka. Z 

tego powodu mamy problemy z 

ustaleniem daty urodzenia, szcze-

gólnie u dzieci zamieszkałych w 

odległych regionach, gdzie nie ma 

rejestrów urodzeń. Jeśli dziecko nie 

urodziło się w szpitalu lub klinice, 

nie jest zarejestrowane. W takiej 

sytuacji trzeba powoływać się na 

świadectwa osób, które były przy 

narodzinach. 

 

Sposoby udzielania  

pomocy dzieciom  

 

Pomoc naszym podopiecznym 

udzielana jest na wiele sposobów.  

Jednym z nich jest zapraszanie 

dzieci do naszych biur na terenie 

kościoła, aby przyszły po przybory 

szkolne, które im kupiliśmy. Inaczej 

jest ze szkolnymi opłatami. Nie da-

jemy dzieciom pieniędzy; sami pła-

cimy czesne w różnych bankach, 

jako że szkoły zaangażowały banki 

do pomocy w zbieraniu opłat. Wy-

ciągi przesyłamy do szkół i otrzy-

mujemy rachunek wykazujący, że 

opłata za dziecko została uiszczo-

na.  

Przybory szkolne zakupujemy po 

wcześniejszym przedstawieniu bu-

dżetu. W pierwszej kolejności kupu-

jemy potrzebne rzeczy dzieciom, 

które mają zacząć naukę, potem 

tym, które już są w szkole. Kupujemy 

hurtowo, aby dostać zniżkę. Jeśli 

chodzi o codzienną pomoc, dajemy 

jedynie ubrania. Przekazujemy rów-

nież koce i artykuły spożywcze.  

 

Sposób przekazywania  

korespondencji  

 

Nasze biura są położone w para-

fii, do której należy większość dzieci. 

O terminie pisania listów zawiada-

miamy dzieci poprzez rozwieszanie 

ogłoszeń. Dzieci przychodzą wów-

czas w danym terminie do biura pa-

rafialnego w celu pisania listów. Listy 

przekazujemy również z pomocą 

naszej „Małej Wspólnoty Chrześci-

jańskiej”, której spotkania są organi-

zowane 2 razy w miesiącu.  

Najbardziej martwi nas niechęć 

dzieci do pisania listów i dokumen-

towania pomocy. Podopieczni z 

wielką radością przychodzą tylko 

odebrać swoje książki i inne artykuły. 

Często jesteśmy zmuszeni iść do ich 

domów. Zdarza się, zmieniają miej-

sce pobytu, nie informując o tym 

biura. 

 

Opieka zdrowot-

na 

 

Szkoła jest zarzą-

dzana przez parafię, 

więc zapewnia dzie-

ciom opiekę zdro-

wotną i szczepienia. 

W szkole znajduje się 

też nasza mała klinika. Nie mamy 

żadnej polityki ubezpieczeniowej 

związanej z dziećmi. Ponieważ ubez-

pieczenie jest bardzo drogie, rezy-

gnujemy z niego. 

W Lusace mieszka mnóstwo sie-

rot i bezdomnych dzieci. Nie może-

my zająć się wszystkimi. Tylko te, 

Pallotyńska Adopcja Serca  

Pragn´ bardzo serdecznie 

podzi´kowac Wam, Drodzy 

Przyjaciele i Bracia w Chry-

stusie, za wsparcie 

i nieustanna trosk´ o sieroty, 

ktorym chcecie podarowac 

dom. Niech Jezus napeΠni 

Wasze Rodziny pokojem, 
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Nasze ludźmierskie gimnazjum 

wł ąc zy ł o  s ię  w a k c ję 

„Pallotyńska Adopcja Serca” w 

2009 r. Inicjatorem tego 

przedsięwzięcia był ówczesny 

katecheta, a obecny pro-

boszcz i kustosz Sanktu-

arium w Ludźmierzu, ks. 

Kazimierz Klimczak. W bie-

żącym roku opiekunem 

został nowy katecheta, ks. 

Wojciech Galica.  

Pierwszym dzieckiem, które za-

adoptowaliśmy, jest JEAN BAPTI-

STE, jedynak-sierota. Tuż po jego 

narodzinach rodzice zginęli w 

czasie zamieszek wojennych. 

Wychowania chłopca podjęła 

się jedyna krewna, stara, scho-

rowana, bardzo uboga babcia. 

Mieszkają w słomianej chacie, 

do której wdziera się błoto. 

Zawsze po lekcjach Jean wy-

konuje małe prace w domu, a 

potem także w polu, aby po-

móc swojej opiekunce. 

Już od dłuższego czasu sta-

raliśmy się, by pod nasze 

skrzydła trafiło jeszcze jed-

no dziecko afrykańskie. W 2013 r., 

ku naszej radości, mogliśmy zaadoptować kolejną pocie-

chę - ISHARĘ VALIHALI, pochodzącą z Demokratycznej Re-

publiki Konga. Dziewczynka jest drugim dzieckiem, po star-

szej siostrze, mieszkającym z matką, wdową od dziesięciu 

lat. Matka radziła sobie z utrzymaniem dziewcząt do czasu, 

aż starsza córka sama została mamą. Dochowała się dzieci z 

żołnierzami. Pierwsze jej dziecko poczęło się na skutek 

gwałtu. Po narodzinach wnuków kobieta nie radziła sobie z  

zapewnieniem rodzinie odpowiednich warunków material-

nych. W jej domu nastało ubóstwo.  

Adopcyjna poczta  

Na pewno każdy z nas nosi w sobie potrzebę 

pomagania innym, a w szczególności dzieciom 

czy młodzieży. Młodzi mieszkańcy ubogich krajów 

nie zawsze są w stanie sprostać trudnym sytu-

acjom, a  życie często ich doświadcza tak, że my, 

w Polsce, nie możemy sobie nawet wyobrazić 

tego ogromu nędzy i niepewności jutra. 

Z moją rodziną kilka lat temu adoptowaliśmy, 

Claude’a, chłopca z dotkniętej okrutną wojną 

domową Rwandy. Mimo że działania wojenne się 

skończyły, sytuacja rodzin w tym kraju na pewno 

nie jest łatwa, a konsekwencje tych wydarzeń dają 

się odczuwać jeszcze długo. 

Cztery lata temu z moją klasą gimnazjalną za-

adoptowaliśmy dziewczynkę Eve z Wybrzeża 

Kości Słoniowej. Po roku i w tym kraju sytuacja 

się zaogniła. Nie wiadomo nawet było, gdzie prze-

bywa Eve, gdyż ludność musiała się przemiesz-

czać w spokojniejsze miejsca. 

Za każdym razem, gdy dostajemy list na adres 

domowy od Claude’a, czy na adres szkolny od 

Eve, bardzo się cieszymy. Nawet jeżeli listy docho-

dzą po kilku miesiącach od ich wysłania i nawet 

Niedostatek nie pozwala na rozwój tych dzieci, 

dlatego społeczność Gimnazjum nr 2 w Ludźmie-

rzu niesie pomoc. Jest to wyraz wrażliwości na 

ludzką krzywdę, ale przede wszystkim miłość do 

drugiego człowieka. Pragniemy w ten sposób 

kształtować także nasze serca, by stały się otwarte 

na innych. Każdy uczeń, darując niewielką sumę, 

sprawia, że czyjeś ubogie życie staje się lepszego, 

bardziej przyjazne. Chcemy działać dalej i angażo-

wać coraz więcej młodych ludzi, uwrażliwiać ich 

na drugiego człowieka, bo  adopcja dziecka to 

wielkie dzieło miłości. Kto je podejmuje, daje wie-

le, ale też wiele otrzymuje. Jest to prawdziwa wy-

miana darów. 

M. Zubek 

Ks. W. Galica 

Dzieci liczą 

na naszą  

pomoc 

Prawdziwa  

wymiana  

darów 
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Kigali nad grobem Wuj-

ka, a także zobaczyć na-

sze adopcyjne dzieci. 

Marzenia spełniły się w 

sierpniu 2013 r. Pojecha-

liśmy sami do Rwandy. 

To, co przeżyliśmy, było 

niesamowite. Wspólnota 

pallotyńska przyjęła nas 

bardzo życzliwie. Mogli-

śmy codziennie pomo-

dlić się nad grobem Wuj-

ka, brać udział we Mszy 

Świętej w jego intencji. 

Przepiękne były spotkania z „naszymi” dziećmi. Wi-

dzieliśmy się z Vestiną i jej dziadkiem opiekunem - 

dowiedzieliśmy się, dlaczego zakończyła edukację i 

postaraliśmy się, aby chociaż skończyła kurs szycia. 

Doszło do spotkania z 8-letnią Qeviną i jej mamą. 

Dziewczynka okazała się niezwykle sympatyczną i 

uśmiechniętą istotą, która od razu zaskarbiła nasze 

serca. Cudownym wydarzeniem było spotkanie z 

Sylwią – dziewczyną, nad której adopcją czuwam 

kilka lat w naszym bukowskim gimnazjum. Młodzież, 

opłacająca jej edukację, przygotowała prezenty, zdję-

cia z życzeniami i w trakcie spotkania Sylwia to otrzy-

mała. 

Pobyt w Afryce był czasem wzruszeń, refleksji nad 

codziennym życiem, hierarchią wartości; niezwykłą 

lekcją pokory, która pozostaje w nas i mam nadzieję, 

że będzie motywowała do ciągłego realizowania w 

życiu przykazania miłości. 

 

Justyna i Jarosław Cieślakowie  

Nasza przygoda z Afryką zaczęła się dawno temu, w 

dzieciństwie. Już wtedy podobały nam się afrykańskie 

bębny, charakterystyczne krajobrazy, a zasmucały nas 

twarze głodnych dzieci. Pan Bóg połączył nasze losy i 

1991 roku zawarliśmy związek małżeński. Tym, który 

sprawił, że Afryka – Rwanda  – zagościła na stałe w na-

szym domu, był Wujek Ignacy Cieślak, który spędził tam 

długie lata jako misjonarz, a przebywając na urlopach 

opowiadał o życiu na Czarnym Lądzie.  

Mając dwójkę swoich dzieci, podjęliśmy decyzję o 

Adopcji Serca dziecka z Rwandy. Tak staliśmy się rodzi-

cami Vestiny. Przez cały czas korespondowaliśmy ze so-

bą, mając świadomość, że mamy córkę. Po kilku latach 

okazało się, że adopcja niespodziewanie się zakończyła. 

Byliśmy trochę zasmuceni tym faktem i kilka miesięcy 

czekaliśmy na wiadomość od Vestiny. I nic…  

Podjęliśmy decyzję, że pomożemy kolejnemu dziec-

ku. Warunek był taki: będzie to dziewczynka i będzie z 

Rwandy. Wówczas pomyśleliśmy o podróży życia, czyli o 

tym, aby odwiedzić ten kraj. Chcieliśmy pomodlić się w 

Adopcyjna poczta  

jeśli nie ma w nich odpo-

wiedzi na nasze pytania, 

wiemy, że napisały je dzie-

ci, które bardzo liczą na 

naszą pomoc. 

Dla nas ta pomoc mate-

rialna oczywiście ozna-

cza jakiś wydatek, ale na 

pewno warto raz w roku 

wspomóc osoby, dla 

których życie codzien-

nie, bez naszego 

wsparcia materialnego 

Niezwykła lekcja pokory 

i duchowego, byłoby być może nie do zniesienia. Do-

piero dzięki nim możemy docenić możliwość nauki za 

darmo i wszelkie wygody, które mamy na co dzień. 

Wiele się od nich też uczymy, a nie jest to wiedza, któ-

rą znajdziemy w podręcznikach szkolnych. 

Bardzo chciałabym zachęcić do podjęcia decyzji 

wszystkie osoby, które się zastanawiają, czy wspomóc 

dziecko w kraju misyjnym. Lepiej nie czekać zbyt dłu-

go. 

Należy cieszyć się, że istnieje Pallotyńska Adopcja 

Serca, która zajmuje się organizacją pomocy, co na 

pewno nie jest proste. Pozdrawiam. 

Anna Klinger   
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Aktualności misyjne  

Z WATYKANU:  
Nowi kardynałowie 

Podczas konsystorza w Bazylice 

Świętego Piotra, 14 lutego 2015 r. 

papież Franciszek mianował 20 

nowych kardynałów.  Pochodzą oni 

z 18 krajów wszystkich kontynen-

tów. Jest wśród nich tylko jeden 

przedstawiciel kurii rzymskiej. Bire-

ty i pierścienie kardynalskie otrzy-

mali dostojnicy z Włoch, Francji, 

Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Etio-

pii, Mozambiku, Nowej Zelandii, 

Wietnamu, Meksyku, Birmy, Uru-

gwaju, Panamy, Argentyny, Wysp 

Zielonego Przylądka, Wysp Tonga i 

Tajlandii. Wielu nowych kardyna-

łów z najodleglejszych zakąt-

ków świata jest szczególnie zasłu-

żonych dla spraw pokoju oraz po-

jednania i zaangażowanych w po-

moc najbiedniejszym, cierpiącym i 

uchodźcom. Na zaproszenie Fran-

ciszka w konsystorzu wziął udział 

papież-senior Benedykt XVI. [Red.] 

  

Włochy: Spotkanie Sekretaria-
tu Generalnego ds. Misji  

  

W dniach 9-11 lutego 2015 r., w 

Centrum Formacji i Duchowości 

Pallotyńskiej „Wieczernik” przy Via 

Ferrari w Rzymie, odbyło się do-

roczne spotkanie Sekretariatu Ge-

neralnego ds. Misji. Głównym ce-

lem tego spotkania była refleksja 

nad „nową wizją misji pallotyńskich 

w dzisiejszym świecie, który się 

zmienia”. 

Podczas trzech dni bogatych w 

wymianę doświadczeń, refleksji, 

dyskusji, wniosków członkowie 

Sekretariatu Generalnego ds. Misji 

przyjęli kilka priorytetowych tema-

tów przydatnych dziś dla całego 

Stowarzyszenia. Wspólnie odzwier-

ciedlają one: nową strategię misji 

pallotyńskich, rolę i funkcjonowa-

nie Sekretariatów Misyjnych i nie-

zbędną współpracę między nimi na 

poziomie generalnym, kontynen-

talnym, prowincjalnym i regional-

nym, realizowanie i finansowanie 

projektów misyjnych, funduszu 

misyjnego i dystrybucję stypen-

diów oraz pomocy finansowej dla 

naszych misji i innych projektów. 

[www.sacinfo]  

 

modlitwy w domach za pokój na 

Ukrainie przy zapalonej gromnicy. 

Ogólnoukraińską modlitwą, do 

której przyłączyła się parafia Boże-

go Miłosierdzia w Żytomierzu, jest - 

trwająca 54 dni - Nowenna Pompe-

jańska. Wielu parafian każdego 

dnia odmawia trzy lub cztery części 

różańca z dołączonymi krótkimi 

wezwaniami. 

Nad wyraz żywe i przejmujące 

są słowa: „Od powietrza, głodu, 

ognia i wojny wybaw nas Panie”. 

Misjonarze pallotyńscy proszą 

wszystkich o modlitwę w intencji 

pokoju na Ukrainie. [ks. J. Olszewski 

SAC] 
  
Biłohiria: . Pomoc dla osób  
polskiego pochodzenia  
Przez wieki klasztor oo. Domini-

kanów z XVII wieku w Lachowcach 

na Wołyniu (obecnie Biłohiria) był 

nie tylko centrum duchowym, ale 

też ośrodkiem społecznym, zajmu-

jącym się oświatą, szpitalnictwem i 

działalnością charytatywną. W 1993 

r. parafię powierzono pallotynom, 

którzy wyremontowali budynek i 

założyli Dom Dziecka, w którym 

obecnie przebywa dziesięcioro 

podopiecznych. Większość parafian 

to osoby o polskich korzeniach, 

więc opieka duszpasterska i działal-

ność kulturalna skoncentrowana 

jest właśnie na pracy z nimi. Od lat 

funkcjonuje tu szkoła, gdzie każdy 

może nauczyć się podstaw języka 

polskiego oraz zapoznać się z kul-

turą i historią Polski. Pallotyńska 

inicjatywa poparta została przez 

Fundację Wolność i Demokracja, 

dzięki której udało się zakupić ław-

KOŚCIÓŁ W POLSCE:  

 
Niedziela „Ad gentes” 

1 marca 2015 r.  Kościół w Polsce 

obchodził drugą niedzielę Wielkie-

go Postu zwaną „ad gentes” jako 

D z i e ń  M o d l i t w y ,  P o s t u 

i Solidarności z Misjonarzami. Tego-

roczne obchody przebiegały pod 

hasłem: „Z misjonarzami głośmy 

pojednanie”. 

Dzięki ofiarom złożonym w tym 

dniu do puszek, Dzieło Pomocy „Ad 

Gentes”, powołane przez Konferen-

cję  Episkopatu Polski, wspiera dzia-

łalność ewangelizacyjną, edukacyj-

ną, medyczną i charytatywną pro-

wadzoną przez misjonarzy z Polski. 

Obecnie na misjach pracuje 2065 

misjonarzy i misjonarek z Polski. 

Posługują oni w 97 krajach, są 

obecni od Afryki po Alaskę, w Ame-

ryce Południowej i Środkowej, Azji i 

Oceanii. [Red.] 

  

Z KOŚCIOŁA NA WSCHODZIE  

  

DELEGATURA MATKI BOŻEJ 

FATIMSKIEJ - UKRAINA 
Żytomierz: Modlitwa o pokój  
Zachęceni przez biskupów, ka-

tolicy na Ukrainie modlą się i po-

szczą w intencji pokoju. Od Święta 

Ofiarowania Pańskiego we wszyst-

kich kościołach po każdej Mszy św. 

śpiewane są Suplikacje („Święty 

Boże”...). Wierni  przy zapalonej 

gromnicy przyzywają orędownic-

twa Matki Bożej. Msze św. niedziel-

ne kończą się wystawieniem Naj-

świętszego Sakramentu i koronką 

do Bożego Miłosierdzia oraz Supli-

kacjami. Biskupi zachęcają też do 
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ki szkolne, zestaw podręczników, 

drukarkę, tablicę, a także laptop, 

umożliwiający prowadzenie zajęć  

podczas przerw w dostawach prą-

du.  [ks. W. Matuszewski SAC] 

 

Kijów: Peregrynacja obrazu 
Jezusa Miłosiernego 

W pierwszą niedzielę Wielkiego 

Postu 22 lutego 2015 r., w parafii 

pw. Chrystusa Króla Wszechświata, 

rozpoczęła  się peregrynacja obrazu 

Jezusa Miłosiernego. W czasie tej 

peregrynacji prosimy Chrystusa 

Miłosiernego o pokój na Ukrainie. 

[ks. B. Kusznir SAC] 

 

ZE ŚWIATA MISJI  

DELEGATURA ŚW. TERESY  

OD DZIECIĄTKA JEZUS  

KOLUMBIA 

 
Bello: Dzień modlitwy  
wspólnot  seminaryjnych w 
Kolumbii i na Filipinach 

18 lutego 2015 r. w parafii La 

Epifanía w Archidiecezji Medellin 

klerycy wraz z przełożonym naszej 

kolumbijskiej części Delegatury Św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus połączyli 

się w łańcuchu modlitwy z pallotyń-

skimi klerykami z Filipin z domu w 

Bacolod. 28 dzień modlitwy adora-

cyjnej był poświęcony ratowaniu 

grzeszników w godzinę ich śmierci. 

Inicjatywa związana jest z przeżywa-

nym Rokiem Życia Konsekrowane-

go. [ks. D. Kaczmarek SAC] 

 

Kolumbia : Światowy Dzień 
Chorych  
11 lutego cały Kościół przeżywał 

Światowy Dzień Chorych. Również 

w pallotyńskiej  parafii był to wyjąt-

kowy dzień. Już od godzin poran-

nych przywożono chorych do świą-

tyni, gdzie o godzinie 10.00 odpra-

wiono dla nich Mszę św. Na zakoń-

czenie wszyscy uczestnicy liturgii 

otrzymali indywidualne błogosła-

wieństwo i udali się do sali kateche-

tycznej na drugą część spotkania. 

Podczas poczęstunku grupa mu-

zyczna „Los Mariachi” grała trady-

cyjną muzykę kolumbijską. Na ko-

niec przeprowadzono loterię fanto-

wą z atrakcyjnymi nagrodami. Cele-

bracjom tegorocznego Światowego 

Dnia Chorych towarzyszyła figura 

Matki Bożej – Róża Mistyczna, która 

jednocześnie  rozpoczęła peregry-

nację po domach chorych parafian. 

[ks. D. Kaczmarek SAC] 

  
 DELEGATURA  

MATKI BOŻEJ POKOJU  

Bazylika w Yamoussoukro -  
światowym Centrum Modlitwy 
o Pokój 
W Bazylice Matki Bożej Pokoju w 

Yamoussoukro trwają przygotowa-

nia  do uroczystości 25 lecia konse-

kracji, która odbędzie się 10 wrze-

śnia 2015.  

Zaplanowana została także in-

stalacja ołtarza wieczystej adoracji 

„Donum Caritas et Pax” (Dar Miłości 

i Pokoju), który powstał dzięki Sto-

warzyszeniu Communita Regina 

della Pace. Istotą działań tego sto-

warzyszenia jest apostolstwo modli-

tewnej adoracji Eucharystycznego 

Chrystusa oraz wspieranie wszel-

kich inicjatyw podejmowanych na 

rzecz budowania pokoju i pojedna-

nia między ludźmi. Formą realizacji 

tego celu stało się dzieło „12 

Gwiazd w Koronie Maryi Królowej 

Pokoju”. Jest to projekt utworzenia 

na świecie dwunastu ośrodków wie-

czystej adoracji Najświętszego Sa-

kramentu w intencji pokoju. Będą 

one powołane do istnienia w miej-

scach szczególnie doświadczonych 

skutkami konfliktów zbrojnych, bra-

kiem porozumienia między naroda-

mi i religiami. 

Pierwsze takie centrum na świe-

cie powstało w Izraelu, przy IV stacji 

Drogi Krzyżowej w Jerozolimie a 

drugie w Osiernoje w Kazachstanie. 

Trzecim Centrum Modlitwy o Pokój, 

a pierwszym na kontynencie afry-

kańskim stanie się Bazylika Matki 

Więcej bieżących informacji 

misyjnych na naszej  

stronie internetowej:  

www.sekretariat-misyjny.pl  

ZAPRASZAMY ! 

Aktualności misyjne  

Bożej Pokoju w Yamoussoukro, do 

której został przygotowany nie-

zwykły ołtarz wykonany przez arty-

stę Mariusza Drapikowskiego, 

światowej sławy bursztynnika. 

Głównym tematem ołtarza 

„Donum Caritas et Pax” jest Całun 

Turyński.  

Zanim wyjątkowy ołtarz adora-

cji trafi na Wybrzeże Kości Słonio-

wej odbędzie peregrynację po 

licznych kościołach w Polsce i za 

granicą.  

Przy bazylice powstało także 

braterswo adoracji „Donum Cari-

tas et Pax”, które ma na celu 

wspierać modlitwą dzieło wieczy-

stej Adoracji.  [Ks. D. Sala SAC] 
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został skierowany do Brazylii, gdzie 

przybył 29 lutego 1976 r. Do kraju po-

wrócił w maju 1979 r. i ponownie podjął 

pracę w wydawnictwie „Pallottinum.” 

Od  2014 r. przebywał w Pallotyńskim 

Domu Opieki im. św. Wincentego we 

Wrzosowie, a następnie w Hospicjum 

im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w 

Gdańsku, gdzie zmarł 7 lipca 2014 r. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 11 

lipca w pallotyńskim kościele w Pozna-

niu. Został pochowany na cmentarzu 

komunalnym na Junikowie. 

Brat Jan pozostanie w naszej pamięci jako Współbrat 

pełen życzliwości, uczynności szczególnie wobec cho-

rych i potrzebujących pomocy. Zawsze kierował do nich  

dobre i pełne optymizmu słowa. Odznaczał się wielką 

troska o rozwój powołań do stowarzyszenia szczególnie 

do stanu braterskiego. Dużo modlił się w tej intencji. 

Cecha charakterystyczną, która go wyróżniała, to całko-

wite zaufanie Bogu i Jego miłosierdziu. 

re odbył kurs języka francuskiego i kiny-

arwanda oraz przechodził swój staż misyj-

ny. W latach 1974-78 był wikariuszem w 

Kansi, a 1978-79 rektorem i proboszczem 

w Mugombwa.  

W 1980 r. powrócił do Polski i podjął pra-

ce i funkcje zlecone przez ks. Prowincjała 

w Hodyszewie, Wałbrzychu-Gliniku, 

Przedborowej i Ząbkowicach Śląskich.   

Po przejściu na emeryturę 2005 zamiesz-

kał w Ząbkowicach Śląskich, gdzie do 20-

2013 r. pełnił funkcję dyrektora Archiwum Prowincjal-

nego Prowincji Zwiastowania Pańskiego.  

Odszedł do Pana 16 października 2014 r. Uroczysto-

ści pogrzebowe odbyły się 18 października  w miejsco-

wym kościele parafialnym. Przewodniczył im bp świd-

nicki Adam Bałabuch. 

Ksiądz Józef Wykazywał szacunek do stanu kapłań-

skiego, otaczał pamięcią modlitewną nowo wyświęco-

nych księży towarzysząc im modlitwą na drodze ka-

płańskiej. W życiu codziennym odznaczał się skromno-

ścią, pokorą, ubóstwem.  

Kochali misje  

Wierni swojej misji do końca 
Widząc zmarłych lub myśląc o nich, chciałbym się stać życiem, by wskrzesić ich po to,  

aby dokonywali dla chwały Bożej owych wielkich rzeczy, 
jakie by czynili, gdyby rzeczywiście powstali do nowego życia. 

Św. Wincenty Pallotti 

BRAT JAN ZGŁOBICA SAC 

(1935 – 2014) 

misjonarz w Brazylii 

 
Urodził się 15 lutego 1935 r. w Jaźwi-

nach k. Tarnowa. Do Stowarzyszenia Apo-

stolstwa Katolickiego wstąpił 25 sierpnia 

1958 r. w Ołtarzewie jako kandydat na bra-

ta. Sutannę przyjął 7 października 1959 r. w 

Ząbkowicach Śląskich z rąk ks. Eugeniusza 

Werona SAC, a dwa lata później złożył 

pierwszą profesję na ręce rektora domu, ks. Romana 

Ruchaja SAC. Profesję wieczną złożył 7 października 

1964 r. w Ołtarzewie przed ks. Witoldem Zdaniewi-

czem SAC. 

Od 1961 r. brat Jan posługiwał w Ołtarzewie. W 

październiku 1967 r. rozpoczął pracę w wydawnictwie 

„Pallottinum” w Poznaniu, w charakterze drukarza. W 

sierpniu 1973 r. wyjechał do Kanady, w celu odwie-

dzenia rodziny. Tam uległ wypadkowi i pozostał w 

tym kraju przez kolejne trzy lata. Na własną prośbę 

KSIĄDZ JÓZEF DĄBROWSKI  

(1936 – 2014) 

misjonarz w Rwandzie 
 

Urodził się 20 sierpnia 1936 r. w Brodnicy. Po 

ukończeniu w 1955 Liceum Ogólnokształcą-

cego w Brodnicy wstąpił do pallotynów w 

Ząbkowicach Śląskich, gdzie 8 września przy-

jął sutannę stowarzyszenia z rąk ks. Prowincja-

ła  Stanisława Czapli SAC. Tam też dwa lata 

później na ręce ks. Czapli złożył pierwszą profesję, a 

wieczną 8 września 1960 r. w Ołtarzewie – na ręce ks. 

Józefa Lisiaka SAC. W latach 1956-1963 odbył studia 

filozoficzno- teologiczne w Ołtarzewie. Święcenia ka-

płańskie przyjął 16 czerwca 1963 r. w Ołtarzewie z rąk 

bpa Zygmunta Choromańskiego. 

Po rocznym studium pastoralnym został skierowany 

do pracy duszpasterskiej w Wałbrzychu, a następnie do 

Chełmna i do Ząbkowic Śląskich.  

Na misje do Rwandy wyjechał 31 maja 1973 r. i 

przez Paryż przybył 8 czerwca 1973 r. do Kigali. W Buta-

 NIECH BÓG OBDARZY ICH ŻYCIEM WIECZNYM! 

Oprac. br. Adam  Fułek SAC  

http://www.pallotyni.pl/Liber.mortuorum/zmarli_index.php?biograf=205
http://www.pallotyni.pl/Liber.mortuorum/zmarli_index.php?biograf=190
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Pallotyńska Fundacja Misyjna  Salvatti.pl 
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 Z misyjnego skarbca 

Ostatnia nadzieja 

W  Rutshuru siostry pallotynki od 1994 r. prowa-

dzą ośrodek dożywiania „Matumaini”, czyli 

„Nadzieja”. Przyjmują w nim rocznie, nawet do pięciu 

tysięcy zagłodzonych dzieci. Któregoś dnia do ośrodka 

przyszła mała, pięcioletnia dziewczynka. Zmęczona i 

głodna siedziała nieśmiało na kamieniu. Siostra Wero-

nika, nazywana przez wszystkich mamą, podeszła do 

niej i spytała - „Dziewczynko, na kogo tu czekasz, gdzie 

jest twoja mama?”. Dziewczynka smutnym tonem od-

powiedziała- „Nie mam mamy. Przyszłam tutaj, bo tu 

jest moja ostatnia nadzieja”. Siostra przytuliła ją do sie-

bie, potem nakarmiła i spytała skąd przyszła. Dowie-

działa się, że dziewczynka nie ma obojga rodziców, 

ojciec zginął na wojnie, a matka zmarła na malarię. Ich 

dom podpalono, więc nie miała gdzie mieszkać. Chłod-

ne noce spędzała w polu wśród bananowców lub w 

lesie. Przed deszczem nie miała się gdzie schronić, a 

gdy szczekały psy bardzo się bała. Zawsze była głodna. 

Niekiedy tylko coś uzbierała lub ktoś dał jej kawałek 

trzciny cukrowej.  

D owiedziała się, że w Rutshuru jest dom 

„Nadzieja”, w którym głodne dzieci otrzy-

mują jedzenie za darmo. Wybrała się więc w drogę. 

Szła głodna i wyczerpana 15 km. Siostrę Weronikę 

ogarnęło ponowne wzruszenie. Odnalazła dla małej 

rodzinę zastępczą, która miała już dwanaścioro sie-

rot i czwórkę swoich dzieci. Ojciec tej rodziny, nasz 

katecheta, powiedział - „Siostro, nasze dzieci poko-

chały Ułę i już jej nie oddamy, ona będzie nasza. Wy-

starczy nam też jedzenia, bo skoro starcza go dla 

szesnaściorga dzieci to i siedemnaste nie będzie 

głodne”. Pensja ojca wynosiła 20 USD. To bardzo 

mało, aby wykarmić tak liczną rodzinę.  

Z  myślą o rozwiązaniu tych problemów, po-

wstało dzieło pomocy dla dzieci Afryki - Pal-

lotyńska Adopcja Serca”. Dzieło to zrzesza dziś ok. 

5200 rodzin i 300 szkół w Polsce. Adopcja Serca roz-

wija się również we Włoszech, Czechach i na Słowa-

cji. Uła trafiła pod opiekę polskiej rodziny i dzięki 

temu jest szczęśliwa, chodzi do szkoły, jest zadbana i 

ma zabezpieczone leczenie. Swoich adopcyjnych 

rodziców nazywa „mamą i tatą”. Często pisze do 

nich listy i dziękuje im, że ją przygarnęli, a przede 

wszystkim, codziennie za nich się modli.  

Ze wspomnień ks. Jana Kędziory SAC  

Siostra Weronika Sakowska SAC, dyrektor ośrodka  

„Matumaini”, gdzie leczeniem objęte są osoby znajdujące 

się w stanie ciężkiego niedożywienia oraz prowadzona jest 

działalność profilaktyczna i szkoleniowa dla ludności.   
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DRODZY WSPÓŁPRACOWNICY!  

 

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: 

 

MISIE 

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 

 w każdą ostatnią sobotę miesiąca - Msze św. za wstawiennictwem Matki Bożej  

   Słowa odprawiane w miejscu objawień w Kibeho, (Rwanda) 

 

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 Pallotyńskim 
Sekretariacie Misyjnym i Ewangelizacji Wschodu, 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 



32  

 

 

Biblioteka Misyjna SAC  
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Zapraszamy do Księgarni Misyjnej 
 

Adres ten sam..... 

PRZYWRÓCIĆ NADZIEJĘ  

ADOPCJA SERCA 
 
 
 
Autorzy: ks. Roman Rusinek SAC, 
Marek Oktaba  
Wydawnictwo: APOSTOLICUM  
2014 
Format: 145 x 201 mm 
Ilość stron: 192 
Oprawa miękka  
Cena: 19,90 zł, plus koszty przesyłki 

Niniejsza książka ukazuje piękno i wartość projektu Adopcji Serca, 

historię i motywy jego powstania, a także sens zaangażowania w nią 

rzeszy ofiarnych ludzi. Autorzy podkreślają wielką radość dzieci, po-

nieważ dzięki pomocy materialnej otrzymywanej z Polski, ich życie 

uległo znacznej poprawie. Książka prezentuje Czytelnikom uczucia i 

doświadczenia rodziców adopcyjnych po odbytych spotkaniach z 

podopiecznymi w Rwandzie.  


