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ojczyzny Jana Pawła II, inicjatora tego 

wspaniałego przedsięwzięcia. 

 

Spotkanie to jest dla nas wszystkich 

wielką radością, ale również wzbudza 

poczucie odpowiedzialności za młodzież 

z Afryki i Ameryki Łacińskiej, która planu-

je przyjazd do Polski. Nasi misjonarze, 

pragną wesprzeć swoich parafian w dotarciu do Kra-

kowa. W ramach przygotowań pragniemy pomóc im 

poprzez dofinansowanie kosztów przyjazdu i odpo-

wiednie przyjęcie w naszym kraju.  

Zwracam się do Was z gorącą prośbą o przyłącze-

nie się do tego projektu. Ułatwmy przyjeżdżającym 

możliwość pogłębienia ich relacji z Bogiem, zwłasz-

cza teraz, w czasach postępującej laicyzacji. Proszę 

Was również o otoczenie uczestników ŚDM modli-

twą, aby to doświadczenie przyniosło obfite owoce 

w ich życiu. 

Drodzy, tradycyjnie jak co roku, będziemy zano-

sić Wasze intencje do Matki Bożej w Ostrej Bramie i 

na Jasnej Górze. Każdego dnia w czasie pieszych 

pielgrzymek do Wilna i Częstochowy pielgrzymi 

będą modlić się podczas Mszy św. w Waszych in-

tencjach przesłanych wcześniej do naszego se-

kretariatu. Ofiary pieniężne złożone z tej okazji zo-

staną przeznaczone na dofinansowanie kosztów 

przyjazdu młodzieży z krajów misyjnych na ŚDM w 

Krakowie.  

Zapraszam Was do wspólnej wędrówki do Wilna i 

na Jasną Górę, a tych, którzy nie mogą osobiście wy-

ruszyć na szlak, do pielgrzymowania duchowego 

(szczegóły w dalszej części listu).  

Czcigodni Dobrodzieje, dziękuję Wam za dotych-

czasową ofiarną współpracę i ponawiam prośbę o 

wsparcie młodzieży z krajów misyjnych. Ze względu 

na stan wiary wśród katolików dzisiaj i przyszłość 

Kościoła zaangażujmy się w pomoc dla uczestników 

XXIX Światowych Dni Młodzieży. Niech Matka Boża, 

wzór każdego powołania, chroni Was i wspiera w 

codziennym dążeniu do 

zjednoczenia z Bogiem. 

 

 

 

Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC  

Dyrektor ds. Misji i Pomostu 

List misyjny  

W Roku Życia Konsekrowanego wyrażamy Bogu na-

szą wdzięczność za osoby poświęcone Bogu przez pro-

fesję rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłu-

szeństwa.  Coraz mniej młodych ludzi ma odwagę do 

pójścia drogą życia zakonnego. Papież Franciszek z tro-

ską i zachętą zwraca się do młodzieży: „Jakże to wspa-

niale dać się zaskoczyć Bożym powołaniem, przyjąć Jego 

Słowo, stawiać kroki śladem Jezusa, adorując tajemnicę 

Boga i wielkodusznie poświęcając się innym!” 

Niejedno powołanie kapłańskie czy zakonne zrodziło 

się podczas Światowych Dni Młodzieży, których inicjato-

rem i pomysłodawcą był św. Jan Paweł II. Po raz pierwszy 

papież zgromadził rzesze młodych z całego świata w 

Buenos Aires (1987). Następnie zaprosił ich do Santiago 

de Compostela (1989), Częstochowy (1991), Denver 

(1993), Manili (1995), Paryża (1997), Rzymu (2 000) i To-

ronto (2002). Kontynuatorem spotkań stał się Benedykt 

XVI. Pod jego przewodnictwem odbyły się spotkania w 

Kolonii (2005), Sydney (2008) i Madrycie (2011). Na kolej-

nym spotkaniu z młodzieżą w Rio de Janeiro (2013) pa-

pież Franciszek ogłosił, że w 2016 roku, XXIX Światowe 

Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie.  

Dzisiaj to wydarzenie wydaje nam się bardzo odległe, 

bowiem zjazd młodzieży z całego świata do Krakowa 

odbędzie się w dniach 26-31 lipca 2016 r., jednak przy-

gotowania do niego już trwają. 13 kwietnia 2014 r., Pa-

pież Franciszek przekazał polskiej młodzieży znaki ŚDM, 

aby peregrynowały po diecezjach polskich, a także po 

Europie Wschodniej. Są to Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus 

Populi Romani podarowane młodzieży przez Jana Pawła 

II. Towarzyszą one młodym nie tylko na spotkaniach 

międzynarodowych, ale stale „wędrują” po świecie. Przy 

Ikonie codziennie trwa adoracja Krzyża i modlitwa.  

Spotkanie z papieżem w Krakowie poprzedzi tygo-

dniowy pobyt gości w diecezjach. W tym czasie mło-

dzież z różnych kontynentów będzie miała okazję po-

znać naszą kulturę, religijność, gościnność oraz piękno 

 Drodzy Przyjaciele Misji 
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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 

nr konta: 80 1020 1042 0000 8102 0009 9101  

ZAPRASZAMY NA WSPÓLNE PIELGRZYMOWANIE  

DO WILNA I NA JASNĄ GÓRĘ  

XXV MIĘDZYNARODOWA  

PIELGRZYMKA PIESZA  

SUWAŁKI—WILNO  

15-26 lipca 2015 r. 

grupa „Zielona” 

Przewodnik pielgrzymki:  

ks. Andrzej Dębski SAC 

  

 

304 WARSZAWSKA PIELGRZYMKA  

PIESZA NA JASNĄ GÓRĘ 

6-15 sierpnia 2015 r. 

grupa „Czerwono-Żółto-Zielona” 

Przewodnik pielgrzymki:  

ks. Włodzimierz Osica SAC 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKOLEKCJACH PALLOTYŃSKICH 
 

LASKOWICE POMORSKIE  

3-6 września 2015 
DOM REKOLEKCYJNYKSIĘŻY WERBISTÓW, ul. Długa 44 

 

Koszt pobytu 200 zł. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 sierpnia 2015 r. 

Osoby, które nie mogą wyruszyć 

na pielgrzymi szlak, zachęcamy 

do pielgrzymowania duchowe-

go poprzez włączenie się w plan 

pielgrzymki, dopasowując go do 

swojego rytmu dnia: 

 

ORIENTACYJNY PLAN DNIA 

PIELGRZYMA  

 modlitwy poranne, Godzinki 

o Niepokalanym Poczęciu 

NMP; 

 udział w porannej lub wie-

czornej Mszy św. (lub komu-
nia duchowa); 

 Koronka do Siedmiu Boleści; 

 godz. 12.00, Anioł Pański; 

 różaniec;  

 godz. 15.00, Koronka do Mi-

łosierdzia Bożego lub Droga 
Krzyżowa; 

 w piątki: lektura duchowa; 

 godz. 21.00, Apel Jasnogór-

ski w łączności z Radiem Ma-

ryja. 

Misyjne grupy pielgrzymkowe modlą się w intencji misji, misjonarzy oraz o nowe powołania misyjne. 

Codziennie odprawiana jest Msza św., podczas której pątnicy modlą się również w intencjach przesła-

nych wcześniej do Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego i Pomostu.  

  Zachęcamy do nadsyłania intencji pielgrzymkowych.  

 Ofiary złożone z tej okazji przeznaczone zostaną na formację  

   i kształcenie powołań misyjnych. 
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początki i swój historyczny rozwój, 

żeby podziękować Bogu, który dał 

Kościołowi tak wiele darów, czy-

niących go pięknym i wyposażo-

nym do każdego dobrego dzieła 

(por. Lumen gentium, 12).  

Ten Rok wzywa nas również, 

byśmy przeżywali teraźniejszość z 

pasją. Wdzięczna pamięć o prze-

szłości pobudza nas, byśmy - 

uważnie słuchając tego, co Duch 

mówi dziś do Kościoła - coraz głę-

biej realizowali konstytutywne 

aspekty naszego życia konsekro-

wanego. (…) Musimy też zadać 

sobie pytanie, czy Jezus jest na-

prawdę pierwszą i jedyną miłością, 

jak to postanowiliśmy, kiedy skła-

daliśmy nasze śluby. Tylko jeśli nią 

jest, możemy i powinniśmy kochać 

prawdziwie i miłosiernie każdą 

osobę, którą spotykamy na naszej 

drodze (…) Rok Życia Konsekrowa-

nego przepytuje nas z wierności 

misji, która została nam powierzo-

na.(...) 

Przyjęcie przyszłości z nadzieją to 

trzeci cel tego Roku. Wiemy, jakie 

trudności napotyka życie konsekro-

wane w swoich różnych formach 

(...). Nie ulegajcie pokusie liczb i 

skuteczności, a tym bardziej pole-

gania na własnych siłach. Badajcie 

perspektywy swojego życia i chwili 

obecnej z uważną czujnością. Za 

Benedyktem XVI powtarzam wam: 

«Nie przyłączajcie się do proroków 

nieszczęścia, którzy głoszą kres lub 

bezsensowność życia konsekrowa-

nego w Kościele naszych czasów; 

przyobleczcie się raczej w Jezusa 

Chrystusa i przywdziejcie zbroję 

światła — jak wzywa św. Paweł 

(por. Rz 13, 11-14) — bądźcie prze-

budzeni i czujni». 

 

Oczekiwania dotyczące  

Roku Życia Konsekrowanego 

Czego szczególnie oczekuję od 

tego roku łaski życia konsekrowa-

nego? 

1. Aby zawsze było prawdziwe 

to, co powiedziałem kiedyś: «Tam 

gdzie są zakonnicy, tam jest ra-

dość».(...)To wasze życie powinno 

przemawiać — życie, z którego 

promieniuje radość i piękno życia 

Ewangelią i podążania za Chrystu-

sem. 

2. Oczekuję, że «przebudzicie 

świat», bo cechą charakteryzującą 

życie konsekrowane jest proroc-

two. 

3. Zakonnicy i zakonnice, tak 

samo jak wszystkie inne osoby kon-

sekrowane, są powołani do bycia 

Wraz z początkiem nowego roku liturgicznego rozpoczął się w Koście-

le Rok Życia Konsekrowanego. Z tej okazji Ojciec Święty wystosował 

List apostolski, w którym podkreślił, że obchody tego roku dotyczą 

nie tylko osób konsekrowanych, ale także świeckich,. Zachęca do 

przeżywania tego czasu łaski, jako wyraz wdzięczności za dar obecno-

ści osób konsekrowanych w Kościele. Publikujemy fragmenty papie-

skiego apelu, w którym omówione zostały cele, oczekiwania i per-

spektywy Roku Życia Konsekrowanego. 

Nauczanie papieskie  

Drogie Konsekrowane,  

drodzy Konsekrowani! 

 

Piszę do was jako Następca Pio-

tra, któremu Pan Jezus powierzył 

zadanie utwierdzania braci w wierze 

(por. Łk 22, 32), i piszę do was jako 

wasz brat, konsekrowany Bogu, po-

dobnie jak i wy. Razem dziękujmy 

Ojcu, który nas powołał do postępo-

wania za Jezusem w pełnym posłu-

szeństwie Jego Ewangelii i w służbie 

Kościołowi oraz wlał w nasze serca 

Ducha Świętego, który daje nam 

radość i sprawia, że dajemy całemu 

światu świadectwo o Jego miłości i 

Jego miłosierdziu. 

 

Cele Roku Życia Konsekrowanego 

Pierwszym celem jest spojrzenie 

z wdzięcznością na przeszłość. Każdy 

nasz instytut jest owocem bogatej 

historii charyzmatycznej.  

Dobrze by było, aby w ciągu te-

go Roku każda rodzina charyzma-

tyczna przypomniała sobie swoje 

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
30.11.2014 - 02.02.2016 

Świadkowie 

radości 
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 Nauczanie papieskie  

«mistrzami komunii». (...)Trzeba 

dążyć do wzajemnej akceptacji i 

troski, praktykować wspólnotę 

dóbr materialnych i duchowych, 

braterskie upominanie, szacunek 

dla osób najsłabszych... Jest to 

«’mistyka’ życia razem», czyniąca 

z naszego życia «święte pielgrzy-

mowanie». 

4. Oczekuję od was także te-

go, o co proszę wszystkich człon-

ków Kościoła: wyjścia poza siebie, 

aby iść na peryferie egzystencjal-

ne. «Idźcie na cały świat» — to 

były ostatnie słowa, które Jezus 

skierował do swoich uczniów i 

które nadal dziś kieruje do każde-

go z nas (por. Mk 16, 15). Oczeku-

je cała ludzkość: ludzie, którzy 

stracili wszelką nadzieję, rodziny 

przeżywające trudności, porzuco-

ne dzieci, ludzie młodzi bez per-

spektyw na przyszłość, opuszcze-

ni chorzy i osoby starsze, bogaci 

nasyceni dobrami i z pustką w 

sercu, mężczyźni i kobiety poszu-

kujący sensu życia, spragnieni 

tego, co boskie. 

Znajdziecie życie dając życie, 

nadzieję - dając nadzieję, a mi-

łość - miłując. 

Oczekuję od was konkretnych 

działań na polu przyjmowania 

uchodźców, bliskości względem 

ubogich, kreatywności w kate-

chezie, w głoszeniu Ewangelii, we 

wprowadzaniu w życie modlitwy. 

5. Oczekuję, że każda forma 

życia konsekrowanego zada so-

Konsekrowanego jako taką łaskę, 

która może was uczynić bardziej 

świadomymi otrzymanego daru. 

Obchodźcie go z całą „rodziną”, by 

razem wzrastać i odpowiadać na 

w e z w a n i a  D u c h a  Ś w i ę t e g o 

w dzisiejszym społeczeństwie. 

W niektórych przypadkach, kiedy 

osoby konsekrowane z różnych in-

stytutów będą spotykać się w tym 

roku między sobą, starajcie się być 

obecni także i wy, jako wyraz jedne-

go daru Boga, aby zapoznać się 

z doświadczeniami innych rodzin 

charyzmatycznych, innych grup 

świeckich i wspierać się nawzajem. 

2. Rok Życia Konsekrowanego 

dotyczy nie tylko osób konsekrowa-

nych, ale całego Kościoła. Tak więc 

zwracam się do całego ludu chrze-

ścijańskiego, aby coraz bardziej 

uświadamiał sobie dar, jakim jest 

obecność tak wielu osób konsekro-

wanych, spadkobierców wielkich 

świętych, którzy ukształtowali histo-

rię chrześcijaństwa. Czym byłby Ko-

ściół bez świętego Benedykta 

i świętego Bazylego, bez świętego 

Augustyna i świętego Bernarda, bez 

świętego Franciszka i świętego Do-

minika, bez świętego Ignacego Loy-

oli i świętej Teresy z Avila, bez świę-

tej Angeli Merici i bez świętego Win-

centego a Paulo. Lista ta mogła by 

być niemal nieograniczona, aż do 

ś w i ę t e g o  J a n a  B o s k o 

i błogosławionej Teresy z Kalkuty? 

Błogosławiony Paweł VI stwierdził: 

„Bez tego konkretnego znaku, mi-

łość ożywiająca cały Kościół byłaby 

wystawiona na niebezpieczeństwo 

oziębienia, zbawczy paradoks Ewan-

gelii na ryzyko osłabienia, «sól» wiary 

na rozcieńczenie się w świecie zmie-

r z a j ą c y m  d o  z e ś w i e c c z e -

nia” (Evangelica testificatio, 3). 

Zachęcam więc wszystkie wspól-

noty chrześcijańskie do przeżywania 

tego roku przede wszystkim, aby 

podziękować Panu i z wdzięcznością 

przypomnieć o otrzymanych darach, 

które nadal otrzymujemy za pośred-

nictwem świętości założycieli 

i założycielek oraz wierności własne-

mu charyzmatowi tak wielu osób 

konsekrowanych. Zachęcam was 

wszystkich do zgromadzenia się wo-

kół osób konsekrowanych, by rado-

wać się z nimi, dzielić ich trudności, 

bie pytanie o to, czego żądają od 

nas Bóg i współczesna ludzkość. 

Klasztory i grupy o nastawieniu 

kontemplacyjnym mogłyby spotkać 

się ze sobą lub na różne sposoby 

połączyć w celu wymiany doświad-

czeń w zakresie życia modlitwy, 

sposobów wzrastania w komunii z 

całym Kościołem, wspierania prze-

śladowanych chrześcijan.  

To samo mogłyby czynić instytu-

ty charytatywne, poświęcające się 

nauczaniu, promocji kultury, anga-

żujące się w głoszenie Ewangelii czy 

wypełniające określone posługi 

duszpasterskie. (...) 

 

Perspektywy Roku Życia  

Konsekrowanego 

1. Listem tym, zwracam się nie 

tylko do osób konsekrowanych, ale 

także do ludzi świeckich, którzy dzie-

lą z nimi ideały, ducha i misję. Niektó-

re instytuty zakonne mają długą tra-

dycję w tym zakresie, inne mają do-

świadczenie nieco krótsze. Wokół 

każdej rodziny zakonnej, a także sto-

warzyszeń życia apostolskiego 

i instytutów świeckich jest bowiem 

obecna pewna większa rodzina, 

„rodzina charyzmatyczna”, która 

obejmuje kilka instytutów, które żyją 

t y m  s a m y m  c h a r y z m a t e m , 

a zwłaszcza chrześcijan świeckich, 

którzy czują się powołani, właśnie 

w ich stanie świeckim, do udziału 

w tej rzeczywistości charyzmatycznej. 

Zachęcam również was, świec-

kich, by przeżywać ten Rok Życia 
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by współpracować z nimi, na tyle, 

na ile to możliwe, żeby kontynu-

ować ich posługę i ich dzieło, które 

jest też dziełem całego Kościoła. 

N i e c h  o d c z u j ą  m i ł o ś ć 

i serdeczność całego ludu chrze-

ścijańskiego. 

Błogosławię Pana za szczęśliwą 

zbieżność Roku Życia Konsekrowa-

nego z Synodem o rodzinie. Rodzi-

na i życie konsekrowane są powo-

łaniami wnoszącymi bogactwo 

i łaskę dla wszystkich, przestrze-

niami humanizacji w budowaniu 

relacji życiowych, miejscami ewan-

gelizacji. Możemy pomagać sobie 

nawzajem. 

3. Przez ten list śmiem się rów-

nież zwrócić do osób konsekrowa-

nych i członków bractw oraz wspól-

not należących do Kościołów innych 

tradycji niż katolicka. Monastycyzm 

jest dziedzictwem Kościoła niepo-

dzielonego, wciąż bardzo żywotnym 

zarówno w Kościołach prawosław-

nych jak i w Kościele katolickim. 

Z niego, podobnie jak w przypadku 

innych późniejszych doświadczeń 

z czasów, kiedy Kościół na Zacho-

dzie był jeszcze zjednoczony, czerpią 

natchnienie analogiczne inicjatywy, 

które zrodziły się w Kościołach Re-

formacji, które później nadal rodziły 

w swym łonie inne formy wspólnot 

braterskich i posługi. 

Kongregacja ds. Instytutów 

Ż y c i a  K o n s e k r o w a n e g o 

i Stowarzyszeń Życia Apostolskie-

go, zaplanowała inicjatywy, mają-

ce umożliwić spotkanie osób nale-

żących do form życia konsekrowa-

nego i braterskiego różnych Ko-

ściołów. Gorąco zachęcam do tych 

spotkań, aby wzrastało wzajemne 

poznanie, szacunek, wzajemna 

współpraca, tak aby ekumenizm 

życia konsekrowanego był pomo-

cą na szerszej drodze ku jedności 

między wszystkimi Kościołami. 

4. Nie możemy zapominać, że 

zjawisko monastycyzmu i innych 

przejawów braterstwa zakonnego 

jest obecny we wszystkich wiel-

kich religiach. Nie brakuje do-

świadczeń, nawet utrwalonych, 

dialogu międzymonastycznego 

pomiędzy Kościołem katolickim 

a niektórymi z wielkich tradycji 

religijnych. Pragnę, aby Rok Życia 

Rok Życia Konsekrowanego  

„należy (…) nienaruszalnie do jego 

życia i świętości” (ibid., 44). 

W tym kontekście, zachęcam 

was, Pasterzy Kościołów partykular-

nych do specjalnej troski, by krze-

wić w waszych wspólnotach różne 

charyzmaty, zarówno historyczne, 

jak i nowe, wspierając, pobudzając, 

pomagając w rozeznaniu, towarzy-

sząc z czułością i miłością 

w sytuacjach cierpienia i słabości, 

w jakich mogą się znaleźć niektórzy 

konsekrowani, a zwłaszcza wyja-

śniając w waszym nauczaniu ludo-

wi Bożemu wartość życia konsekro-

wanego, tak aby ukazać promienio-

wanie jego piękna i świętości 

w Kościele. 

Zawierzam ten Rok Życia Konse-

krowanego Maryi Dziewicy, słucha-

jącej i kontemplującej, pierwszej 

uczennicy swego umiłowanego 

Syna. Spoglądajmy na Nią, umiło-

waną córkę Ojca, przyobleczoną 

we wszystkie dary łaski, jako nie-

zrównany wzór pójścia z miłością 

za Bogiem i służenia innym. 

Wdzięczny już teraz, wraz 

z wami, za dary łaski i światła, jaki-

mi Pan zechce nas ubogacić, towa-

rzyszę wam z Apostolskim Błogo-

sławieństwem. 

 
Watykan, 21 listopada 2014 r., Święto 

Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. 

 

 

Konsekrowanego był okazją do oce-

ny przebytej drogi, do uwrażliwie-

nia w tej dziedzinie osób konsekro-

wanych, do zastanowienia się, jakie 

dalsze kroki podjąć ku wzajemne-

mu, coraz głębszemu poznaniu oraz 

współpracy w tylu wspólnych dzie-

dzinach posługi życiu ludzkiemu. 

Podążanie razem jest zawsze 

ubogacające i może otworzyć nowe 

drogi dla relacji między narodami 

i kulturami, które w tym okresie zda-

ją się być najeżone trudnościami. 

5. Na koniec zwracam się szcze-

g ó l n i e  d o  m o i c h  b r a c i 

w biskupstwie. Niech ten rok będzie 

okazją do przyjęcia serdecznie 

i z radością życia konsekrowanego 

jako kapitału duchowego, który 

przyczynia się do „rozwoju dobra 

całego ciała Chrystusa” (por. Lumen 

gentium, 43), a nie tylko rodzin za-

konnych. „Życie konsekrowane jest 

darem dla Kościoła, rodzi się 

w Kościele, rozwija się w Kościele, całe 

jest zorientowane na Kościół” [8]. Dla-

tego, jako dar dla Kościoła, nie jest 

ono czymś wyizolowanym czy margi-

nalnym, ale najgłębiej do niego nale-

ży, znajduje się ono w samym sercu 

Kościoła jako element decydujący 

o jego misji, ponieważ wyraża naj-

głębszy charakter powołania chrze-

ścijańskiego i dążenie całego Kościoła

-Oblubienicy ku jedności z jedynym 

Oblubieńcem; w związku z tym 

https://www.diecezja.waw.pl/3825#_edn8
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Rzym, miasto osób  

konsekrowanych 

 

Rzym, to nie tylko kolebka 

kultury antycznej i stolica chrze-

ścijaństwa, cel pielgrzymek do 

grobów Apostołów i miasto 

świętych, lecz także miasto osób 

konsekrowanych. W żadnym 

bowiem innym mieście Europy 

nie spotyka się tak wielkiej liczby 

sióstr zakonnych i zakonników, 

jak właśnie w Rzymie. Można się 

o tym przekonać, spacerując po 

ulicach Rzymu, czy też śledząc 

transmisje telewizyjne ze spo-

tkań z Papieżem Franciszkiem. 

Twarze osób konsekrowanych, 

które tak często zbliżają operato-

rzy telewizyjni, jak również barw-

ne stroje zakonne, wskazują, że 

w Rzymie najdobitniej ukazuje 

się drzewo życia zakonnego, 

które swoimi gałęziami obejmu-

je wszystkie kontynenty i wszyst-

kie kraje świata. Trudno wskazać 

na dokładną liczbę osób konse-

krowanych mieszkających obec-

nie w Rzymie. Wikariat rzymski 

podaje, że jest około 8.000 zare-

jestrowanych zakonnic i zakon-

ników, reprezentujących różne 

wspólnoty życia konsekrowanego. 

Według statystyki z 2012 roku, ogól-

na liczba mieszkańców Rzymu wyno-

siła około 3 miliony. Wynikałoby z 

tego, że osoby konsekrowane stano-

wią około 0,3%. 

W początkach XIX wieku, a więc w 

okresie, w którym żył św. Wincenty 

Pallotti (1795-1850), obecność zakon-

nic i zakonników w środowisku Rzy-

mu była bardziej znacząca. Statystyki 

z czasów Pallottiego podają, że pod 

koniec jego życia (w 1850 roku) w 

Wiecznym Mieście było 1.700 zakon-

ników i 1.400 zakonnic, a więc ra-

zem około 3.100. Mając na uwadze, 

że ogólna liczba mieszkańców w 

tym czasie wynosiła średnio 16-

0.000, osoby życia konsekrowanego 

stanowiły około 2%. Trzeba tu pod-

kreślić, że był to okres bardzo trudny 

dla wszystkich klasztorów, tak żeń-

skich jak męskich. Po rozwiązaniu 

zakonów i konfiskacie dóbr klasztor-

Kontakty Pallottiego  

z osobami  

konsekrowanymi  

w Rzymie 
  

Głównym zamierzeniem jest energiczna współpraca  
z dziełami mającymi na względzie większą chwałę Boga  

i zbawienie dusz. 

Rok Życia Konsekrowanego  

Widok z domu generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego  w Rzymie na Bazylikę św. Piotra  
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nych przez Napoleona, zakonnicy i 

zakonnice żyli w rozprosze-

niu.Wielu zagubiło się podczas za-

mieszek rewolucyjnych. Kiedy po 

roku 1814 powrócili do wspólnot 

zakonnych, próbowali przywrócić 

dawny poziom życia zakonnego, 

ale nie było to rzeczą łatwą. Musieli 

najpierw odbudować swoje klasz-

tory, a następnie dostosować się 

do nowej sytuacji społecznej i ko-

ścielnej. Po epopei napoleońskiej 

życie konsekrowane weszło bo-

wiem na nowe tory. Nowość ta wy-

rażała się przede wszystkim w 

otwarciu się zakonnic i zakonników 

na potrzeby otaczającego ich świa-

ta i w aktywnym uczestnictwie w 

zadaniach Kościoła. W tym kontek-

ście można lepiej zrozumieć szero-

kie i rozbudowane kontakty Win-

centego Pallottiego, kapłana rzym-

skiego, z osobami konsekrowanymi 

w Rzymie. 

 

Osoby konsekrowane w życiu 

Wincentego Pallottiego 

 

„Przygoda” Wincentego Pallot-

tiego z osobami konsekrowanymi 

zaczęła się w latach jego młodości, 

w domu przy via Pellegrino 130. 

Przede wszystkim rodzice Pallottie-

go okazywali osobom życia konse-

krowanego wielki szacunek. Zakon-

nice i zakonnicy byli zawsze mile 

widzianymi gośćmi u Pallottich. 

Rodzinny dom Wincentego Pallot-

tiego położony był w pobliżu ora-

toriańskiego S. Maria in Vallicella 

(Chiesa Nuova). Stał się on ulubio-

nym kościołem młodego Wincen-

tego. To właśnie w nim służył czę-

sto jako ministrant i modlił się 

przed grobem św. Filipa Nereusza. 

Z pewnością tutaj nawiązał Pallotti 

bliższe kontakty z księżmi z Orato-

rium, którzy stali się wiernymi 

współpracownikami w dziełach 

apostolskich. 

Kapucyni mieszkający w klaszto-

rze przy via Veneto często odwie-

dzali dom Pallottich. Zapraszał ich 

ojciec, który utrzymywał bliskie 

kontakty z tym klasztorem. Syn był 

zafascynowany surowym stylem 

życia i duchowością kapucynów. 

Kiedy więc nadszedł czas podjęcia 

Pallotti prowadził w klasztorach żeń-

skich rekolekcje i dni skupienia, słu-

chał spowiedzi i był kierownikiem 

duchowym wielu zakonnic. Z całego 

zastępu sióstr zakonnych należy 

wskazać takie nazwiska jak: Maria 

De Mattias, założycielka Adoratorek 

Przenajdroższej Krwi Jezusowej, 

Magdalena Zofia Barat, założycielka 

sióstr Sacré Coeur, Maria Teresa Spi-

nelli, założycielka Sióstr Augustia-

nek, Maria Luiza Maurizi z klasztoru 

mantellatek, którą spowiadał w 

ostatnich latach jej życia, Gertruda 

Costantini, z zakonu wizytek. 

Stałym miejscem rekolekcji i mo-

dlitwy był dla Pallottiego dom laza-

rystów na Montecitorio. Dłuższe 

chwili intensywnej modlitwy i reflek-

sji przeżywał w pustelni kamedułów 

w pobliżu Frascati. Odwiedzał czę-

sto klasztory kapucynów we Frascati 

i Albano. Poza wspomnianymi, w 

jego życiu spotykamy takie zakony 

męskie, jak: augustanie, franciszka-

nie, miminici, jezuici, pasjoniści, re-

demptoryści, kamilianie, benedykty-

ni, bazylianie, teatyni, trapiści, bar-

nabici, dominikanie i inne. 

Celem kontaktów Pallottiego z 

klasztorami, tak żeńskimi jak męski-

wiążących na życie decyzji, posta-

nowił wstąpić do tego zgroma-

dzenia. Wprawdzie nie spełniło się 

jego pragnienie, ale często – już 

jako ksiądz – odwiedzał klasztor 

przy via Veneto, zapisał się jako 

tercjarz do zakonu kapucyńskie-

go, w kościele tegoż klasztoru 

pochował swoją matkę i brata 

Franciszka, a kiedy w 1837 roku 

zmarł jego kierownik duchowy 

Bernardino Fazzini, wybrał jako 

spowiednika i kierownika ducho-

wego kapucyna ojca Serafina da 

Monte S. Giovanni, zakonnika głę-

bokiej pobożności i wzorowego 

życia.  

Po śmierci ojca Serafina w 184-

4 roku, Wincenty Pallotti wybrał 

ojca Salwatora Pascale jako spo-

wiednika i kierownika duchowe-

go. Ojciec Pascale mieszkał na 

Zatybrzu na via Lungara w klasz-

torze przy kościele św. Józefa. 

Należał do Kongregacji Poboż-

nych Pracowników (Pii Operai) i 

współpracował przez ponad 22 

lata z Pallottim, który posyłał do 

niego różne osoby potrzebujące 

pomocy, przesyłał pisma i teksty 

do zaopiniowania, radził się w 

ważniejszych sprawach, a przede 

wszystkim - od jego decy-

zji uzależniał podejmowa-

nie zadań i prac apostol-

skich. 

 

Kontakty Pallottiego  

z klasztorami  

w Rzymie 

 

Wincenty Pallotti miał 

do czynienia praktycznie z 

prawie wszystkimi rzym-

skimi klasztorami żeński-

mi i męskimi. A Rzym Pal-

lottiego liczył około stu 

klasztorów klauzurowych, 

nie licząc różnych wspól-

not typu apostolskiego. W 

listach i pismach Pallottie-

go pojawiają się następu-

jące zgromadzenia żeń-

skie: augustianki, bene-

dyktynki, dominikanki, 

kamedułki, kapucynki, 

karmelitanki, klaryski, 

mantellatki, wizytki i inne. 

Rok Życia Konsekrowanego  

Wincenty Pallotti odwiedzający siostry klauzuro-

we, obraz Giambattista Conti, Rzym 1960-1965 
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mi, było ożywianie gorliwości i 

czynnej miłości, „rozbudzanie zapa-

łu, gorliwości jednostek do dosko-

nalszego zachowywania ustaw 

wspólnoty oraz ożywianie współza-

wodniczącej gorliwości w dążeniu 

do ewangelicznej doskonałości i 

możliwie jak najlepszego przyczy-

niania się do rozwoju danej wspól-

noty” (Wybór pism I, s. 303). Potrafił 

zapalić w duszach osób konsekro-

wanych żywe pragnienie, aby wszy-

scy poznali Boga i ukochali Go. Nie 

była to działalność jednokierunko-

wa. W przeżywaniu i budowaniu 

kontaktów zawsze jest dawanie i 

otrzymywanie. Mówiąc o siostrze 

Marii Luizie Maurizi napisał, że „od 

kiedy Bóg dał mi dar kierowania tą 

duszą wielką przed Bogiem i ukrytą 

przed stworzeniami, miałem uczu-

cie, że idąc słuchać jej spowiedzi, 

umacniałem mojego ducha, jakbym 

uczestniczył w rekolekcjach dla do-

bra mojej duszy” (Opere complete 

XIII, s. 964). 

O stosunku Wincentego Pallot-

tiego do zakonników świadczą na-

stępujące słowa: „niech każdy z nas, 

czy też z innych, stara się szanować 

czynem, słowem i sercem wszystkie 

osoby zakonne tak, byśmy przeko-

nali samych siebie, że nie jesteśmy 

godni nie tylko traktować z nimi 

czy dyskutować, czy też myśleć lub 

mówić o nich - ale nawet całować 

ziemię po której chodzą (...). Bo 

jest rzeczą pewną, że osoby te, a 

szczególnie prości zakonnicy bez 

święceń (...), są istotami milszymi 

Ukrzyżowanemu Jezusowi, gdyż w 

pełnieniu rad ewangelicznych i 

przykazań podążają za Nim bar-

dziej z bliska” (Wybór pism IV, ss. 

135-136). 

 

Osoby konsekrowane w listach 

Wincentego Pallottiego 

 

Relacje i znajomości osobiste 

Wincentego Pallottiego ukazują 

najlepiej listy, które pisał do osób 

konsekrowanych. Zostały one 

opublikowane w ośmiu tomach w 

latach 1995-2010. W języku pol-

skim mamy do dyspozycji tłuma-

czenie pierwszego tomu, który 

zawiera 292 listów Pallottiego 

(por. Św. Wincenty Pallotti, Listy. 

Lata 1816-1833, Apostolicum, Ząb-

ki 1997). Wertując tylko ten pierw-

szy tom można stwierdzić, że znaj-

duje się w nim 38 listów adresowa-

nych do zakonnic i zakonników róż-

nych zgromadzeń. Są one obrazem 

ukazującym tak kontakty Pallottie-

go z osobami konsekrowanymi, jak 

również jego wrażliwość i głęboką 

znajomość życia konsekrowanego. 

Trzeba tu powiedzieć, że episto-

lografia ukazuje najbardziej auten-

tyczne oblicze postaci Wincentego 

Pallottiego i cechy jego duchowo-

ści: świadomość własnej nicości i 

dążenie do doskonałości ewange-

licznej. Styl i forma listów wskazują 

na swobodę, szczerość i odwagę w 

przekazywaniu prawd o życiu kon-

sekrowanym. W większości z nich 

Pallotti informował o swojej apo-

stolskiej działalności, polecał wyko-

nanie konkretnego zadania czy też 

prosił o spełnienie przysługi, ale są 

także listy, w których opisywał co-

dzienne wydarzenia i osobiste prze-

życia. Znajdujemy tu opisy podróży, 

uwagi o zdrowiu i zmęczeniu, o pra-

cy i niepowodzeniach. 

Listy Pallottiego są więc od-

zwierciedleniem ludzkich relacji i 

stosunków międzyosobowych w 

pełnym tego słowa znaczeniu. Z 

drugiej jednak strony dostrzega się 

w nich odniesienie do rzeczywisto-

ści wykraczającej poza codzienne 

życie. Pisząc o swojej przed Bogiem 

nędzy i prosząc o modlitwę, by się 

nawrócił, wskazywał jednocześnie 

na istotę życia konsekrowanego, na 

jego zakorzenienie w Najświętszym 

Sercu Jezusa i Niepokalanym Sercu 

Maryi. A oto kilka przykładów, które 

potwierdzają te stwierdzenia. 

W 1827 roku siostra Klementyna 

Valentini z klasztoru św. Augustyna 

prosiła, aby podjął się jej kierownic-

twa duchowego. Odpisując, Pallotti 

mówił najpierw o tym, że ta jej usil-

na prośba wprowadziła go zakłopo-

tanie i wyjaśniał: „liczę na wyrozu-

mienie, proszę w imię miłości, by 

Siostra nie oczekiwała tego mojego 

kierownictwa, gdyż brakuje mi w 

tym wszystkiego, także czasu. Pro-

szę zaufać Bogu, bo On może zara-

dzić tej potrzebie przez zesłanie 

odpowiedniego kierownika. Niech 

Siostra modli się za mnie i za moją 

zmarłą Matkę, i niech zaleca to in-

nym” (list 159). Pallotti miał świado-

mość, że nie jest niezastąpiony, 

 

 

Wincenty Pallotti ofiaruje obraz Matki Bożej Dobrej Rady  

hiszpańskim zakonnikom udającym się na misje do Australii 

Rok Życia Konsekrowanego  
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Rok Życia Konsekrowanego  

chciał pomóc siostrze Klementynie, 

aby była bardziej samodzielna. In-

nym razem, w 1833 roku, napisał do 

siostry Franciszki Sperelli z klasztoru 

Siedmiu Boleści w Rzymie: „proszę 

zważać, bo nie wolno narażać się na 

niebezpieczeństwo wymuszania cze-

goś na woli Bożej” (list 266c). Nie 

obawiał się zatem, że straci kontakt, 

kiedy powie prawdę. 

Na szczególną uwagę zasługuje 

korespondencja Pallottiego z siostrą 

Gertrudą Costantini, która należała 

do zakonu wizytek. Pallotti był jej 

kierownikiem duchowym od 1830 

roku. Odpisywał jej krótko i zwięźle. 

Głęboka wzajemna znajomość po-

zwalała mu na zachowanie wielkiej 

swobody i szczerości. W liście z 28 

marca 1833 roku napisał: „Jeśli w 

mym przybyciu zdarzyłoby się jakieś 

opóźnienie, niech to nie budzi zdzi-

wienia, bo z powodu małego kłopotu 

z gardłem muszę trochę uważać, by 

nie ryzykować niebezpieczeństwem, 

jakie stałoby się czymś poważniej-

szym, gdyż łączyłoby się z przeszko-

dą dzieł” (list 268).  

W relacjach z siostrą Gertrudą 

Costantini Pallotti uważał się za oso-

bę pożyteczną, lecz nie na tyle, aby 

być niezastąpionym. W listach do niej 

widać zbawienny dystans. Prosił ją, 

aby swoje problemy rozwiązywała 

sama przed Jezusem obecnym w 

Eucharystii, to On ma mówić do jej 

serca. Pallotti usuwał się niejako na 

drugi plan i pozwalał działać w niej 

Jezusowi i Maryi. Dnia 26 październi-

ka 1832 roku napisał: „Szukajmy Je-

zusa, ale Tego Ukrzyżowanego. Szu-

kajmy Maryi, ale Tej Bolesnej stojącej 

u stóp Krzyża” i na zakończenie do-

dał: „Modlitwy, modlitwy, modlitwy! 

Potrzebuję jej bardziej niż Siostra 

zdaje sobie z tego sprawę” (list 257). 

W listach pisanych do zakonników 

Wincenty Pallotti podkreślał w spo-

sób szczególny wertykalny wymiar 

życia zakonnego. Świadczą choćby o 

tym wzruszające wprost słowa, które 

w 1819 roku (miał wtedy 24 lata) na-

pisał do ojca Franciszka Parenti z za-

konu św. Augustyna: „zatopiony w 

myślach o swojej najlichszej nicości i 

o nieprzeliczonych, i tak ciężkich wi-

nach, u stóp Waszej Wielebności uko-

rzony proszę pozwolić mi, bym na 

większą chwałę Boga i całej Wspólno-

 

ty Niebian, jak i na poży-

tek duszy Ojca i innych 

ludzi, mógł mówić z całą 

szczerością, zgodnie z 

oświeceniem, jakie (acz 

najniegodniejszy) otrzy-

małem od Pana w spra-

wie jak najbardziej god-

nej polecenia Osoby Oj-

ca” (list 26). W listach do 

kamedułów z klasztoru 

Monte Corona jak też z 

Camaldoli w pobliżu Fras-

cati wskazywał, że w mo-

nastycznej samotności 

„ukryty jest skarb życia wieczne-

go” (list 180).  

Szczególną uwagę zwracają listy 

Pallottiego do ojca Alojzego Sciarra, 

należącego do Oratorium św. Filipa 

Nereusza. Są to krótkie i zwięzłe 

informacje i prośby pisane w formie 

dzisiejszych e-mailów. Ukazują one 

wielką gorliwość w sprawach pil-

nych i nie cierpiących zwłoki. Pallot-

ti prosił, aby ojciec Alojzy poszedł 

odwiedzić więźnia w infirmerii Car-

ceri Nuove (por. list 61), aby udał się 

pod wskazany adres celem wyspo-

wiadania chorego (por. list 66), aby 

modlił się, by „wyjednać u Bożego 

Majestatu łaskę o najwyższym zna-

czeniu” (list 98). Uderza w tych liści-

kach wielkie zaufanie do ojca Aloj-

zego Sciarra. Ze swej strony Pallotti 

doceniał jego gorliwość i poświęce-

nie. Zaświadczył to w liście z 30 

września 1822 roku, kiedy pisał: 

„całując miejsca, na których świąto-

bliwa Osoba Ojca stawia stopy zwia-

stujące pokój, zwiastujące dobra 

Boże, i prosząc o dobre rady, odpo-

wiednie uwagi, o konieczne korekty 

Ojca, piszę jako wielce uniżony i 

zobowiązany sługa” (list 96). Słowa 

te świadczą o wielkim zaufaniu, ja-

kie miał Pallotti do ojca Alojzego 

Sciarra. Są one również wyrazem 

głębokiej przyjaźni, która nie zna 

zbędnych ceregieli, jeśli chodzi o 

praktykę miłości do bliźniego, a 

zwłaszcza o troskę o jego zbawienie 

wieczne. 

 

Wzór popierania  

komunii charyzmatów 

 

Wincenty Pallotti nie był zakon-

nikiem, był księdzem diecezji rzym-

skiej. Posiadał umiejętność nawią-

zywania kontaktów osobistych, a 

jego pragnienie, aby żyć w duchu 

ewangelicznej doskonałości, do 

której dążyły osoby żyjące we 

wspólnotach zakonnych, pobudza-

ło go do nawiązywania znajomości 

z możliwie największą liczbą osób 

konsekrowanych. Poza tym zrozu-

miał, że efektywność jego apostol-

skiego działania zależeć będzie w 

dużym stopniu od relacji z ludźmi, 

którzy podzielają z nim duchowe 

ideały. 

Szerokie i głębokie kontakty 

Wincentego Pallottiego z osobami 

konsekrowanymi zawierają proroc-

kie wskazanie dla naszych czasów, 

w których Kościół zwraca się do 

osób konsekrowanych, aby pielę-

gnowały i popierały komunię cha-

ryzmatów. W instrukcji Kongregacji 

Życia Konsekrowanego i Stowarzy-

szeń Życia Apostolskiego z 2002 

roku czytamy: „Komunia, którą oso-

by konsekrowane są wezwane 

przeżywać, sięga dalej niż własna 

rodzina zakonna lub własny insty-

tut. (...) Mogą poszerzać komunię, 

odkrywać wspólne korzenie ewan-

geliczne i razem przeżywać z więk-

szą świadomością piękno własnej 

tożsamości w różnorodności chary-

zmatycznej, jak latorośle tego sa-

mego krzewu winnego. (...) Nie 

można iść ku przyszłości w rozpro-

szeniu. Jest to potrzeba bycia Ko-

ściołem, przeżywania razem do-

świadczenia Ducha i pójścia za 

Chrystusem.”  

Ks. dr Jan Kupka SAC 

Rzym, 27 kwietnia 2015 r. 

 

Kościół pustelni Camaldoli 

w pobliżu Frascati 
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„Obudzić świat”  

- rola życia konsekrowanego 

 Cele tego Roku, które wskazuje 

papież osobom konsekrowanym, to 

przede wszystkim spojrzenie z 

wdzięcznością na przeszłość rodzin 

charyzmatycznych, przeżywanie 

swego powołania z pasją, życie 

Ewangelią, umiłowanie Jezusa miło-

ścią jedyną i wyłączną, wierność 

powierzonej misji, dążenie do ko-

munii osób w świecie pełnym kon-

fliktów i przyjęcie przyszłości z na-

dzieją. Ojciec św. podkreśla, że 

oczekuje od zakonników zachowa-

nia radości, promieniującej na oto-

czenie, prorockiej postawy, która 

przez swój radykalizm potrafi 

„przebudzić świat”, rozwijania du-

chowości komunii i wychodzenia na 

peryferie egzystencjalne. 

 

CZYM JEST ŻYCIE  

KONSEKROWANE 

  

Święty Jan Paweł II dość obszer-

ną definicję życia konsekrowanego 

zawarł w zatwierdzonym w 1983 

roku Kodeksie Prawa Kanonicznego 

(kan. 573 § 1). „Życie konsekrowa-

ne poprzez profesję rad ewange-

licznych jest trwałą formą życia, w 

której wierni pod działaniem Du-

cha Świętego naśladują dokładniej 

Chrystusa, oddają się całkowicie 

umiłowanemu nade wszystko Bo-

gu, ażeby – poświęceni z nowego i 

szczególnego tytułu dla chwały 

Bogu, budowania Kościoła i zba-

wienia świata – osiągnąć doskona-

łą miłość w służbie Królestwa Bo-

żego i, stawszy się w Kościele wy-

raźnym znakiem, zapowiadać nie-

bieską chwałę.” Tworzą oni wspól-

notę, „której członkowie, zgodnie 

z własnym prawem, składają śluby 

wieczyste lub czasowe (...) oraz 

podejmują braterskie współżycie 

we wspólnocie”.  

Można zatem wskazać na na-

stępujące elementy składające się 

na życie konsekrowane (zakonne):  

 konsekrację zakonną – całkowite 

poświęcenie się Bogu;  

 radykalne naśladowanie Chrystu-

sa „bardziej z bliska”; drogę rad 

ewangelicznych – poprzez prakty-

kę czystości, ubóstwa i posłuszeń-

stwa;  

 wspólnotę braterską żyjącą we-

dług charyzmatu i ducha konsty-

tucji zatwierdzonych przez Ko-

ściół.  

 

KONSEKRACJA ZAKONNA  

 

Całkowite poświęcenie się Bo-

gu, to całkowity i nieodwołalny dar 

z siebie złożony Bogu. Konsekracja 

zakonna jest to poświęcenie szczegól-

ne, jak o tym mówi Sobór Watykański 

II, używając zwrotów takich, jak: „w 

sposób szczególny” (DZ 1), 

„całkowicie” (DZ 14), „wyłącznie” (DZ 

5), „jedynie” (DZ 7). Konsekracja to 

W życiu Kościoła istnieją i 

prowadzą działalność apostol-

ską trzy stany: duchowni, oso-

by życia konsekrowanego 

(zakonnicy) oraz świeccy. Każ-

dy z nich spełnia niepowtarzal-

ne i właściwe sobie zadania. 

Jednocześnie stanowią jeden 

Kościół. 30 listopada 2014 ro-

ku, z woli papieża Franciszka, 

rozpoczął się Rok Życia Konse-

krowanego, który potrwa do 2 

lutego 2016 roku. Franciszek 

zachęca również świeckich, by 

przeżywali ten wyjątkowy czas 

jako łaskę, która może ich uczy-

nić chrześcijanami bardziej 

świadomymi otrzymanego da-

ru. Dotyczy to także Was, Dro-

dzy Współpracownicy Misyjni. 

Rok Życia Konsekrowanego  
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swoiste zaślubiny z Bogiem. Osoba 

konsekrowana czyni z siebie dar cał-

kowity, mocą którego cała egzysten-

cja staje się kultem Boga w miłości. 

Konsekracja wprowadza konsekro-

wanego na drogę życia Ewangelią 

tak intensywnie, by wypłynąć na 

głębię. Konsekracja jest także świa-

dectwem o prymacie Boga i pro-

stocie życia w służbie innym i zna-

kiem zapowiadającym niebieską 

chwałę (por. kan. 573 § 1). Akt kon-

sekracji czyni osobę konsekrowa-

ną pośrednikiem pomiędzy Bo-

giem wchodzącym w świat, a świa-

tem szukającym zbawienia. 

 

RADYKALNE  

NAŚLADOWANIE  

CHRYSTUSA 

 

 Osoby konsekrowane winny 

„iść z większą swobodą za Chrystu-

sem i dokładniej Go naśladować”. 

Wskazuje to na głębsze, bardziej 

radykalne, zaangażowanie się 

osób konsekrowanych w pójście 

za Chrystusem. Osoby konsekro-

wane, „powołane do kontemplacji 

«przemienionego» oblicza Chry-

stusa i dawania o nim świadectwa, 

są  też powołane do przemienio-

nego życia” (VC 35). Naśladowanie 

Chrystusa „bardziej z bliska 

„oznacza, że osoba konsekrowana 

naśladuje Chrystusa nie tylko w Jego 

uczuciach, w Jego cnotach, czy w jego 

projektach i stylu życia, lecz naśladuje 

„całego Chrystusa”. Jan Paweł II, pre-

cyzując problem naśladowania 

Chrystusa przez osoby konsekro-

wane, stwierdza, że winno być ono 

oddaniem się niepodzielnym ser-

cem (por. VC 1), wielkoduszne, 

całkowite, bez szukania własnych 

zabezpieczeń, nieodwołalne, rady-

kalne, czytelne, żarliwe, bez przy-

musu i bardziej z bliska (por. VC 

22) oraz powinno „ukazać światu 

najwierniej Osobę samego Zbawi-

ciela, bądź to oddającego się kon-

templacji na górze, bądź zwiastu-

jącego rzeszom Królestwo Boże, 

bądź uzdrawiającego chorych i 

ułomnych, a grzeszników nawra-

cającego do cnoty, bądź błogosła-

wiącego dzieciom i dobrze czynią-

cego wszystkim, a zawsze posłusz-

nego woli Ojca, który Go po-

słał” (KK 46). 

LICZBA OSÓB KONSEKROWANYCH  
 

Zakony męskie 

 

Według danych z 01.10.2013 r. formację w zakonach męskich przechodziło 

1479 osób, w tym 245 postulantów, 247 nowicjuszy, 851 kleryków i 136 

braci zakonnych. Konferencja Wyższych Przełożonych reprezentuje 61 

zakonów. W kraju posługuje 8952 księży i braci zakonnych, a za granicą – 

3536. Spośród 12488 osób konsekrowanych, 9592 to kapłani, a 1369 to 

bracia zakonni (Statystyki z 31.12.2012 r.). Zakonnicy prowadzą: 705 para-

fii, 126 rektoratów i wikariatów samodzielnych, a także 552 kościołów 

i kaplic. Są także kustoszami 152 sanktuariów.  

 

Zakony żeńskie 

 

W dniu 31.12.2013 r. było: 17849 profesek wieczystych, 888 profesek o 

ślubach czasowych, 262 nowicjuszki i 247 postulantek. Konferencja Wyż-

szych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń w Polsce reprezentuje 101 

zgromadzeń zakonnych tzw. czynnych w Polsce, mających 19246 sióstr w 

2289 domach zakonnych obecnych we wszystkich diecezjach. Ponadto 

2149 sióstr pracuje poza granicami Polski: 397 sióstr w krajach na Wscho-

dzie, 587 w krajach misyjnych i 1165 – w innych krajach. 

 

Zakony klauzurowe 

 

Konsulta Przełożonych Żeńskich Klasztorów Klauzurowych zrzesza 84 

klasztory kontemplacyjne w Polsce. Należą one do 13 rodzin zakonnych 

(benedyktynki 9 domów, benedyktynki-sakramentki 3, bernardynki 9, do-

minikanki 3, kamedułki 2, kapucynki 6, karmelitanki 29, klaryski 7, klaryski 

od wieczystej adoracji 8, norbertanki 2, wizytki 4, anuncjatki 1, redempto-

rystki 1). Oprócz tego są w Polsce 4 domy kontemplacyjne, które z różnych 

względów nie należą do Konferencji (służebnice Ducha Świętego od wie-

czystej adoracji, siostry szensztackie od wieczystej adoracji, służebnice 

Bożego Miłosierdzia oraz betlejemitki), a także kontemplacyjno-czynne 

wspólnoty jerozolimskie. W klasztorach kontemplacyjnych należących do 

Konferencji żyje obecnie 1349 mniszek, z których 1220 jest po profesji wie-

czystej; pozostałych 129 – to profeski czasowe.  

 

Instytuty świeckie 

 

Do Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich należy 28 instytutów; w tym 

13 pochodzenia krajowego, 15 pochodzenia zagranicznego. Na statusie 

obserwatora jest 8 instytutów, wspólnot i stowarzyszeń. W 2013 r. ogólna 

liczba członków instytutów świeckich w Polsce, zrzeszonych w KKIŚ 

(członków i obserwatorów) wynosiła ok. 1209 osób. Członkowie instytu-

tów pracują głównie w sektorze publicznym (administracja, oświata, służ-

ba zdrowia), w środowisku kościelnym oraz w dziełach instytutu.  

 

Indywidualne formy życia konsekrowanego 

 

W 36 diecezjach do stanu dziewic konsekrowanych należy 178 pań. Brak 

precyzyjnych danych dotyczących stanu wdów. W przybliżeniu jest ich 

w Polsce 220. Do stanu życia pustelniczego należy kilka osób (według 

ostatnich danych – 5). Informacje dotyczące specyfiki powołania do indy-

widualnych form życia konsekrowanego można znaleźć na stronie: 

www.konsekrowane.org 

Rok Życia Konsekrowanego  
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DROGA RAD  

EWANGELICZNYCH 

 

  Trzy rady: czystości, ubóstwa, 

posłuszeństwa są trzema formami 

zaangażowania się, by żyć tak, jak 

Chrystus, w dziedzinach, które 

ogarniają całe życie: w dziedzinie 

uczuć, posiadania i niezależności 

(por. EE 15). Jan Paweł II określa 

czystość jako odblask nieskończo-

nej miłości łączącej trzy Boskie 

Osoby. Jest ona odpowiedzią ży-

cia konsekrowanego na prowoka-

cję hedonistycznej kultury odrzu-

cającej wszelkie obiektywne nor-

my dotyczące płciowości. Konse-

krowana czystość przypomina 

„przedziwne zaślubiny ustanowio-

ne przez Boga, a mające objawić 

się w pełni w przyszłym świe-

cie” (DZ 12). Ubóstwo, które znaj-

duje się w samym centrum Ewan-

gelii (RD 12), domaga się od osób 

konsekrowanych wpatrywania się 

często i długo w radykalne życie 

Chrystusa do nawiedzania ludzi 

potrzebujących i biednych, którzy 

są odbiciem oblicza Chrystusa, 

oraz do dawania siebie i dzielenia 

się tym, co się posiada. Prawdziwy 

sens ewangelicznego ubóstwa 

odkrywamy, patrząc na Jezusa, 

który żył naprawdę jak ubogi. 

Ewangeliczne ubóstwo jest zapro-

szeniem osób konsekrowanych 

do zdecydowanego świadectwa 

ewangelicznego wyrzeczenia i 

umiarkowania, wyrażającego się 

„w braterskim stylu życia inspiro-

wanym zasadami prostoty i go-

ścinności, tak aby mógł być on 

również przykładem dla ludzi 

obojętnych na potrzeby bliźnich. 

To świadectwo winno oczywiście 

łączyć się ze szczególnym umiło-

waniem ubogich i wyrażać się 

zwłaszcza przez dzielenie z naj-

biedniejszymi ich warunków ży-

cia” (VC 90). Posłuszeństwo uka-

zuje ludzkości w sposób szczegól-

nie wyrazisty posłuszeństwo Jezu-

sa (VC 91), które zajmuje central-

ne miejsce w dziele zbawienia 

(por. RD 13). Nieposłuszeństwo 

było bramą, przez którą wszedł 

grzech i śmierć na świat. Posłu-

szeństwo Jezusa zapoczątkowuje 

powrót ludzkości do Boga. Konse-

krowany poprzez ślub posłuszeń-

stwa zostaje włączony w miste-

rium synowskiego posłuszeństwa 

Chrystusa, jako Tego, który ma 

upodobanie jedynie w woli Ojca, 

jest z Nim bowiem doskonale zjed-

noczony i we wszystkim od Niego 

zależy (VC 16). 

 

ŻYCIE CHARYZMATEM  

KONKRETNEJ WSPÓLNOTY 

 

 Piękno powołania do życia 

konsekrowanego płynie z wielko-

ści ducha założycieli danych ro-

dzin życia konsekrowanego. Jan 

Paweł II powiedział: „każdy z Wa-

szych założycieli, znajdując się pod 

działaniem Ducha Świętego przy-

obiecanego Kościołowi, był zaw-

sze człowiekiem szczególnego 

charyzmatu. Chrystus znajdował w 

nich wyjątkowe „narzędzie” swej 

zbawczej działalności, która szcze-

gólnie w ten sposób wciąż trwa i 

rozwija się w dziejach rodziny 

ludzkiej. Kościół przejmował te 

charyzmaty, dziękując za nie swo-

jemu Panu, wydawał o nich sąd, i 

jeżeli je uznał za autentyczne, sta-

rał się o takie ich „zabezpieczenie” 

w życiu społecznym, ażeby mogły 

trwale owocować”. Każda rodzina 

życia konsekrowanego posiada 

swój własny projekt życia. Chary-

zmat założyciela danego instytutu 

jest darem posiadającym i tworzą-

cym życie; jest podobny do ewan-

gelicznego ziarnka gorczycy. Cha-

ryzmat stanowi źródło, z którego 

wypływa życie danego instytutu. 

To życie przyjmuje konkretne for-

my, wybiera struktury, określa się w 

czasie i miejscu. Niezachowanie dru-

giego prowadzi do skostnienia, do 

zaniku owocnej działalności. Ojciec 

Święty wskazuje na powinność 

wszystkich instytutów życia konse-

krowanego, aby odważnie podejmo-

wać twórczą inicjatywę oraz naśla-

dować świętość swoich założycieli, 

by pogłębiać swoje kwalifikacje i 

rozwijać dynamiczną wierność swej 

misji, przystosowując jej formy do 

nowych sytuacji i rozmaitych po-

trzeb, w postawie całkowitej uległo-

ści wobec Bożych natchnień i zgod-

nie z rozeznaniem Kościoła (por. VC 

37).  

 

ZAKOŃCZENIE 

 

 „Wokół każdej rodziny zakonnej, 

a także stowarzyszeń życia apostol-

skiego i instytutów świeckich jest 

bowiem obecna pewna większa ro-

dzina, „rodzina charyzmatyczna”- 

pisze papież Franciszek. Dobrze jest 

przeżywać Rok Życia Konsekrowane-

go z chrześcijanami świeckimi, 

wspierać się nawzajem. Myślę tu 

przede wszystkim o Was, Drodzy 

współpracownicy! Angażując się w 

dzieła Stowarzyszenia, wzbogacacie 

je swoją modlitwą, darami, obecno-

ścią. Jesteście niezbędni w życiu mi-

sjonarzy! Dziękujemy Wam za to, bo 

współpraca to cecha Boska, jak 

twierdził św. Wincenty Pallotti. 

 

Ks. prof. Czesław Parzyszek SAC  

 

fragment konferencji   wygłoszonej  

18.04.2015 r. podczas Czuwania  

Misyjnego na Jasnej Górze  
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Wybrałam to,  

co piękniejsze 
Świadectwo życia konsekrowanego siostry Hiacynty Zhang  

ze Zgromadzenia Ducha Świętego Pocieszyciela  

W Chińskiej Republice Ludowej 

katolicy stanowią mniej niż 1% 

mieszkańców. Posłuszeństwo 

rodzicom i uwzględnianie ich wo-

li przy podejmowaniu życiowych 

wyborów stanowi wielką wartość 

w kulturze chińskiej. S. Hiacynta 

Zhang należy do diecezjalnego 

Zgromadzenia Ducha Świętego 

Pocieszyciela w prowincji Hebei 

(nieco na południe od Pekinu). W 

latach 2007-2010 uczyła się w 

Polsce sztuki religijnej pod kie-

runkiem artysty plastyka Stani-

sława Tworzydło. W 2014 r. na 

zaproszenie Stowarzyszenia Sini-

cum im. Michała Boyma SJ przy-

jechała do Polski po raz drugi, by 

rozwijać swe artystyczne umie-

jętności. W kwietniu 2015 r. zo-

stała przyjęta do Związku Pol-

skich Artystów Plastyków Polska 

Sztuka Użytkowa. Prezentujemy 

opowieść Siostry o historii Jej 

powołania przed wstąpieniem do 

zgromadzenia oraz odpowiedź 

na pytanie, dlaczego wybrała 

Rok Życia Konsekrowanego  

ga jest inna. 

Gdy powiedziałam rodzicom, 

że chcę zostać siostrą zakonną, nie 

umieli tego zrozumieć. Byli nieza-

dowoleni i powtarzali mi, że jestem 

inna.  

A ja czułam wyraźnie: „jeśli Pan 

Bóg tak chce, to będę siostrą!” Mo-

dliłam się, by Jezus i Maryja opieko-

wali się mną. Chciałam, by wszyst-

ko było na chwałę Boga i dla pożyt-

ku mojej duszy. Wiedziałam, że to 

Pan Bóg daje mi siłę. Moja mama 

była wtedy dopiero kilka lat po 

chrzcie świętym. Nie rozumiała 

jeszcze całej nauki chrześcijańskiej. 

Moi krewni i sąsiedzi mówili ma-

mie: „pozwól jej być siostrą!” Mama 

wciąż była zła. A ja co dzień wieczo-

rem żarliwie się modliłam. 

Potem mama powiedziała: 

Ling, masz już 20 lat, musisz się 

Wielki Mur Chiński, największa  

budowla obronna świata 

wiedzieli mi: „Idź sobie! I nie wracaj 

już do tego domu!” Trochę się ba-

łam, miałam przecież dopiero 16 lat. 

Gdy po jakimś czasie znów prosili, 

bym spotkała się z kandydatem na 

męża, poszłam go zobaczyć. Nie 

zgodziłam się jednak na zaręczyny. 

Bałam się, że ta sytuacja będzie dla 

rodziców bardzo trudna. Z drugiej 

strony czułam w sercu, że moja dro-

Pierwszy raz usłyszałam głos 

powołania, gdy miałam 12 lat. Na-

gle pojawiło się we mnie dziwne 

uczucie. Poczułam w sercu ważne 

pytanie: kto może być ze mną 

przez całe życie? Rodzice? Mąż? 

Rodzeństwo? Każda z tych opcji 

napełniała mnie smutkiem. Wtedy 

poczułam i zrozumiałam, że to 

JEZUS może i chce być ze mną 

zawsze, w każdej chwili. I moje 

serce wypełniły pokój i radość.  

Gdy miałam 16 lat, zgodnie z 

panującym u nas zwyczajem, ro-

dzice zaczęli aranżować moje mał-

żeństwo. Powiedziałam im, że nie 

zgadzam się na zaręczyny. Moi 

rodzice byli bardzo niezadowoleni. 

Wtedy nie wiedzieli jeszcze, że 

chcę być całe życie z Jezusem. Po-
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W  którym momencie rodzi 

się powołanie w życiu 

człowieka? Wraz z jego poczę-

ciem, zaraz po narodzeniu, czy 

jeszcze później? Każdy z nas ma 

historię powołania; powołania do 

życia, bycia z innymi, życia w ro-

dzinie, do kapłaństwa. Moje po-

wołanie też ma swoją  historię… 

W naszym regionie w dniu 

pierwszych urodzin dziecka roz-

kłada się na podłodze różne 

przedmioty domowego użytku. 

Następnie usadza się je wśród 

tych rzeczy i czeka się na moment, 

kiedy roczniak chwyci za coś, co 

go szczególnie zainteresuje – 

przyciągnie jego uwagę. Tak też 

uczynili 47 lat temu moi rodzice. 

Pośród narzędzi stolarskich i mu-

rarskich taty, igieł, nici i naczyń 

kuchennych mamy oraz wielu 

innych rzeczy, które mogłyby 

wskazywać na przyszły zawód 

dziecka, znajdowało się coś, co 

Dziękuję za życie  

i powołanie 
Br. Zbigniew Kłos SAC 

Wybrzeże Kości Słoniowej   

nie było nadzwyczajnie błyszczące ni 

kolorowe. Tym „czymś” był drewnia-

ny krzyż z pasyjką Jezusa zdjęty znad 

drzwi wejściowych do mieszkania. 

To właśnie On przyciągnął moją 

uwagę w dniu pierwszych urodzin. 

To pod tym krzyżem i przed ob-

razkiem Anioła Stróża mama uczyła 

mnie pierwszej modlitwy: „Aniele 

Boży, stróżu mój…”, którą odma-

wiam do dziś. Po pierwszej komunii 

świętej zostałem ministrantem, na-

stępnie lektorem, po czym nadszedł 

czas, by odpowiedzieć Bogu na jego 

zaproszenie: „pójdź za mną”. Mój 

wybór był prawie natychmiastowy: 

pallotyn, brat, drukarz. Przyjechałem 

do Warszawy w 1985 r., po czym zo-

stałem przyjęty do Stowarzyszenia 

Apostolstwa Katolickiego. Wysłano 

mnie do pracy w pallotyńskiej dru-

karni, do podwarszawskich Ząbek. 

Przez dom przewijało się  wielu do-

świadczonych misjonarzy z całego 

świata. Dzielili się oni swoimi przeży-

zdecydować. „Już zdecydowałam” 

– odpowiedziałam – „ale się nie 

zgodziliście. Dlatego jeszcze nie 

odeszłam z domu”. „Boimy się, że 

pójdziesz do klasztoru i za jakiś 

czas wrócisz” – tak mnie próbowali.   

We wrześniu sąsiadka poje-

chała razem ze mną do księdza bi-

skupa. Zgodził się, bym wstąpiła do 

klasztoru. Sąsiadka zawiozła mnie 

do klasztoru i rozpoczęłam kandy-

daturę. Mama była wtedy w innej 

wiosce, u swoich rodziców. Gdy 

wróciła do domu, mnie już tam nie 

było. Po kilku dniach przywiozła mi 

do klasztoru potrzebne rzeczy. Bar-

dzo się wzruszyłam. 

Wiem, że od tamtego czasu aż do 

dziś Pan Bóg zawsze jest przy mnie. 

Po ludzku – bardzo trudno jest zo-

stawić rodzinę. Dziękuję moim ro-

dzicom. Teraz powtarzają: „dobrze, 

że jesteś siostrą!”, wspierają mnie 

swoją modlitwą i zachęcają, bym 

była dobrą siostrą.  

Gdy wstępowałam do zgroma-

dzenia, nie bardzo wiedziałam, co 

siostry robią, jaką wykonują pracę. 

Chciałam, po prostu, być siostrą. 

Moja rodzina od niedawna była 

chrześcijańska. Niewiele wiedziała z 

katechizmu i o życiu w Kościele. W 

naszej wiosce mieszka bardzo wie-

le ludzi, którzy nie są chrześcijana-

mi.  

Gdy przyjechałam do Polski, 

zobaczyłam, że każde zgromadze-

nie ma wyraźny charyzmat. Poza 

tym, jeśli dziewczęta chcą w Polsce 

wstąpić do zgromadzenia, już 

wcześniej dobrze wiedzą, czym to 

zgromadzenie się zajmuje.  

Wybrałam Zgromadzenie Du-

cha Świętego Pocieszyciela, bo 

chciałam, by Duch Święty mnie 

prowadził. Widzę i jestem przeko-

nana, że Pan Bóg tak chciał i przy-

gotował, że jestem w naszym zgro-

madzeniu. 

Małżeństwo jest piękne. Jednak 

nie zawieranie małżeństwa, by żyć 

dla Boga, jest piękniejsze. Wybra-

łam to, co jest piękniejsze. 

Moje serce jest spokojne i rado-

sne. Coraz bardziej kocham Ducha 

Świętego. Gdyby On nie troszczył 

się o mnie, dziś nie byłoby mnie 

tutaj. Dzięki Duchowi Świętemu 

jestem dziś tym, kim jestem.    

Rok Życia Konsekrowanego  
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Mając dostęp do kamery i aparatów 

fotograficznych, pomagałem w do-

kumentowaniu wielu niepowtarzal-

nych uroczystości i wydarzeń religij-

nych. W Bazylice przyjąłem posługę 

akolitatu i lektoratu. 

W 2006 r. pallotyni podjęli pracę 

misyjną w odległej wiejskiej parafii 

w Grand-Béréby. Przemierzaliśmy z 

k a p ł a n a m i  b ł o t n i s t e  d r o g i 

afrykańskiego buszu, by dotrzeć do 

ludzi pozbawionych Eucharystii 

nawet od trzech lat! Dziękowałem 

Bogu za łaskę poznania pracy 

apostolskiej wśród ludzi prostych i 

przyjaźnie nastawionych. Po 

c z t e r e c h  l a t a c h  p r ze ł o ż e n i 

zaproponowali  mi pracę w 

A bid jan ie .  Zajmował em s ię 

ekonomatem domowym w parafii 

p w .  Ś w i ę t e g o  Z b a w i c i e l a 

M i ł o s i e r n e g o ,  b y ł e m  t e ż 

odpowiedzialny za kilka grup 

modlitewnych, za Zjednoczenie 

Apostolstwa Katolickiego oraz za 

powołania na naszym terenie. 

W 2011 r. na Wybrzeżu Kości Sło-

niowej wybuchła wojna. W przecią-

gu miesiąca przewinęło się przez 

parafię około 4000 uchodźców: 

szczególnie matek i dzieci. Chwile te 

na zawsze pozostaną w sercu i pa-

mięci, a przelewanie ich na papier 

byłoby raczej nieudolne, tak jak pi-

sanie o życiu konsekrowanym i mi-

syjnym jest tylko nieudolną próbą 

przybliżenia czytelnikowi tego, co 

tak naprawdę się przeżywa. Daleka 

od doskonałości jest również modli-

twa. Nigdy nie będziemy w stanie 

podziękować  Stwórcy za życie oraz 

powołanie i chyba tak też powinno 

Rok Życia Konsekrowanego  

być, ponieważ dług, jaki u Niego 

zaciągamy, jest i pozostanie nie-

wypłacalny.  Bóg jest naszym Oj-

cem i poza prawdziwą miłością do 

Niego i do drugiego człowieka, 

nie wymaga od nas niczego inne-

go. Obecnie pracuję ponownie w 

Grand-Béréby. Przynależność do 

Ruchu Modlitwy o Pokój oraz do 

Grup Apostolstwa Miłosierdzia 

Bożego bardzo mi pomagają du-

chowo. Nie bez znaczenia jest tu 

fakt, że kiedyś Bóg otworzył moje 

serce na powiedzenie mu „tak” 

poprzez konsekrację w Stowarzy-

szeniu Apostolstwa Katolickiego. 

Bez Jego łaski i błogosławieństwa 

bliźniego nie jestem zdolny do 

uczynienia najmniejszego nawet 

kroku. Modlę się codziennie, ma-

jąc dogłębną świadomość tego, 

że żyję przede wszystkim modli-

twą innych. 

Niech możliwość podzielenia 

się tą refleksją z czytelnikami 

kwartalnika „Posyłam Was” będzie 

okazją, by wyrazić serdeczną 

wdzięczność, w imieniu własnym 

oraz wszystkich osób konsekro-

wanych, za każdą pomoc ducho-

wą czy materialną. Wraz z ogło-

szeniem przez papieża Franciszka, 

Roku Świętego Miłosierdzia, Jezus 

przypomina nam, że nadszedł 

czas miłosierdzia dla świata. Niech 

będzie to dla nas wszystkich za-

chętą do oddania się – poświęce-

nia – konsekracji nas samych i 

naszych najbliższych Temu, do 

którego świat i to, co w nim istnie-

je, należy. 

 

ciami, pokazując czasami zdjęcia czy 

pamiątki. Zawsze prosili o pomoc 

modlitewną i personalną. Pewnego 

dnia ja również odczułem chęć wy-

jazdu na misje. Kiedy wkrótce po 

tym zaproponowano pallotynom 

opiekę duchową nad nowo wybudo-

waną bazyliką Matki Bożej Pokoju na 

Wybrzeżu Kości Słoniowej, zrozu-

miałem, że to tam właśnie powinie-

nem spróbować sił, licząc na otwar-

cie nowej drukarni. Po kilku latach 

przygotowań 27 października 1993 r. 

wylądowałem z dwoma współbrać-

mi kapłanami na ziemi afrykańskiej. 

Wszystko było tu inne, piękne, nie-

znane, czasami przerażające. Po 

rocznych studiach odbytych w Insty-

tucie dla Afryki Zachodniej w stolicy 

kraju – Abidjanie, zaangażowałem 

się do pracy misyjnej w Yamousso-

ukro. Powierzono mi opiekę nad 

chórem dzieci, dekorowanie Bazyliki 

oraz przygotowywanie i wystawianie 

spektakli religijnych, służących 

ewangelizacji w kraju, w którym jesz-

cze dużo ludzi nie potrafi czytać ani 

pisać.  Zajmowałem się też  biulety-

nem powstającego sanktuarium. 

Odwiedziny parafian z  odległych wiosek  
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piękna jak wiosna, żyła prosto, zwy-
czajnie jak my.” Moja mama przez 
całe życie stara się Ją naśladować. 
Jest pełna wiary, prostoty i miłości. 
Kiedy ją odwiedzam, zawsze w swo-
ich dłoniach trzyma różaniec. Jako 
pierworodny syn znam jej wiele ta-
jemnic i trudów związanych z naszym 
wychowaniem. Była i jest wspaniałą 
wychowawczynią w szkole miłości 
Boga i ludzi. To dzięki niej, trzymając 
się jej „fartucha”, uczyłem się m.in. 
gotować. Tę umiejętność wykorzysta-
łem na misjach w Rwandzie, pokazu-
jąc miejscowym kucharzom, jak przy-
gotować placki ziemniaczane, nale-
śniki, czerwony barszcz czy bigos. 

Mówię o tym, ponieważ nie było-
by mojego kapłaństwa i tego dobra, 
które z nim jest związane, gdyby nie 
moi kochani rodzice. To oni dawali 
mi piękny przykład. 

Dla mnie niewątpliwie dom ro-
dzinny był pierwszym seminarium, 
gdzie uczyłem się zapominania o 
sobie, a poświęcenia dla innych ludzi 
w imię największego przykazania 
miłości. 

Wizyta Jana Pawła II w Wadowi-
cach w 1979 r. przypieczętowała mo-
ją decyzję o oddaniu życia dla głosze-
nia Królestwa Bożego. Wcześniej in-
spirowały mnie takie postaci jak św. 
Brat Albert czy Ojciec Beyzym, którzy 

ofiarowali się najbar-
dziej potrzebującym i 
pogardzanym. 
W pamiętnym roku 
1981, roku zamachu 
na Jana Pawła II, po-
czątku objawień w 
Medjugorie i Kibeho,  
roku stanu wojenne-
go, przyjąłem strój 
pallotyna na Kopcu w 
Wadowicach. Od 34 lat 
służę Bogu i Kościoło-
wi. Być kapłanem to 
wielka łaska, ale i od-
powiedzialność. Moje 
kapłaństwo zawsze 

J estem najstarszym z pięcior-
ga dzieci Mariana i Heleny. 

Chcę bardzo mocno podkreślić, że 
to Oni byli wspaniałymi wycho-
wawcami, nauczycielami wiary w 
Boga, który jest samą miłością. Tą 
miłością żyli i jej nas uczyli swoim 
codziennym życiem pełnym pracy, 
modlitwy i poświęcenia. 

Tato przez 32 lata, by dojechać 
do pracy na godz. 6.00, wstawał o 
3.00 rano. Pokonywał pieszo dy-
stans 3 km, by wsiąść do pociągu, 
w którym spędzał 1,5 godziny. Jak 
sam wielokrotnie podkreślał, był to 
czas modlitwy – rozmowy i zała-
twiania spraw z Panem Bogiem. 
Kochał Maryję i nas tej miłości 
uczył, a fakt, że zmarł 2 lutego 1997 
r. jest wyraźnym znakiem, że Matka 
Boża przeprowadziła go do wiecz-
nego światła, Jezusa Chrystusa. 

O Maryi śpiewamy:. „była cicha i 

opierałem na przykładzie Maryi 
matki kapłanów, pełnej cichości i 
pokory. Realizuję je w służbie naj-
biedniejszym w sensie material-
nym i duchowym. Przez 20 lat, po-
cząwszy od wyjazdu na misje do 
Rwandy, (w bardzo trudnym okre-
sie, tuż po ludobójstwie) staram 
się realizować moje powołanie w 
służbie tym, w których, jak powie-
działa Matka Teresa z Kalkuty, 
„odkrywa się prawdziwą ikonę 
Chrystusa cierpiącego”. 

Zarówno w Rwandzie, jak i tu-
taj w Polsce, wszystko czynię z my-
ślą, by ulżyć najbardziej potrzebu-
jącym, a szczególnie dzieciom, 
chociażby poprzez Pallotyńską 
Adopcję Serca, ale również głosze-
nie orędzia Matki Bożej Słowa z 
Kibeho. Dzięki wspaniałym oso-
bom mogę to czynić w najdal-
szych zakątkach naszej Ojczyzny. 

Być kapłanem, to być dla ludzi: 
zagubionych, cierpiących, poszu-
kujących sensu życia – nadziei. W 
moim kapłańskim życiu wszystko, 
co czyniłem i czynię, to ukazywa-
nie Miłości Boga do człowieka, 
który tak bardzo umiłował świat, iż 
syna swego jedynego dał, aby każ-
dy kto w niego wierzy, miał życie 
wieczne. Budzić w wiernych odpo-
wiedzialność za dzieło misyjne 
Kościoła poprzez wsparcie mate-
rialne i duchowe, to najważniejsze 
moje zadanie. Staram się żyć i słu-
żyć tak, by wieczorem odczuwać 
ciężar zmęczenia. Chcę wypraszać 
w codziennej Eucharystii łaski dla 
wielu ludzi. W moim życiu kapłań-
skim najważniejsza była i jest mo-
dlitwa. Tak wielu ludzi tłumaczy 
się, że nie ma na nią czasu. Ja mam 
i to jest czas najpiękniejszy. 

W imieniu wszystkich palloty-
nów misjonarzy, dziękuję Wam 
drodzy współpracownicy, za waszą 
modlitwę i wsparcie finansowe, 
dzięki którym możemy realizować 
nasze powołanie kapłańskie i mi-
syjne. 

Rok Życia Konsekrowanego 

Moje kapłaństwo 
 

Refleksją na temat swojego powołania kapłańskiego  

dzieli się ks. Roman Rusinek SAC, były misjonarz w Rwandzie i 
Wybrzeżu Kości Słoniowej, autor wielu  książek misyjnych 

i duchowy opiekun Pallotyńskiej Adopcji Serca  
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Adoracja źródłem 

pokoju 
Od kilku miesięcy po Polsce wędruje niezwykły ołtarz Adoracji na-

zwany „Donum Caritas et Pax (Dar Miłości Miłosiernej i Pokoju)”. Sta-

nowi on kolejny element dzieła „Dwunastu Gwiazd w Koronie Maryi 

Królowej Pokoju”. Po odbyciu peregrynacji połączonej z modlitwą i 

Adoracją ołtarz trafi do bazyliki Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro 

w Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie posługują polscy misjonarze pallo-

tyni. We wrześniu 2015r. świątynia ta stanie się kolejnym miejscem 

wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na 

świecie. 

Pomysłodawcą i fundatorem 

dzieła „Dwunastu Gwiazd w Koro-

nie Maryi Królowej Pokoju” jest 

Stowarzyszenie Communita Regina 

della Pace (Wspólnota Królowej 

Pokoju), powstałe w Polsce w 2008 

r. Jego działania koncentrują się na 

apostolstwie modlitewnej adoracji 

Chrystusa Eucharystycznego i 

wspieraniu inicjatyw podejmowa-

nych na rzecz budowania pokoju i 

pojednania między ludźmi.  

Miejsca wieczystej adoracji, czyli 

kolejne „gwiazdy”, tworzone są na 

różnych kontynentach, w krajach 

szczególnie doświadczonych przez 

wojny i niesprawiedliwość, gdzie 

ludzie, pragnąc pokoju, poszukują 

jego prawdziwego źródła.  - Praw-

dziwy pokój jest warto-

ścią, którą zdobywa się 

nie walką, lecz modlitwą 

na kolanach.  – wyjaśnia 

w jednym z wywiadów 

Piotr Ciołkiewicz, pre-

zes Stowarzyszenia.  

Idea utworzenia 

dwunastu miejsc ado-

racji jest przede wszyst-

kim dziełem ducho-

wym. Jej materialnym 

dopełnieniem są ufun-

dowane przez Stowa-

rzyszenie ołtarze, z 

monstrancją nawiązu-

jącą kształtem do wizerunku Matki 

Bożej. Te misternie wykonane dzieła 

sztuki pochodzą z pracowni Mariu-

sza i Kamila Drapikowskich, gdań-

skich artystów plastyków. Pod ich 

okiem powstało wiele dzieł z dzie-

dziny sztuki sakralnej i użytkowej, 

świadczących o głębokiej wierze nie 

tylko autorów, ale całego zespołu 

osób z nimi współpracujących.  

Ołtarze wykonane z szlachetnych 

kamieni i kruszców skłaniają do re-

fleksji, modlitwy i nieustannej troski 

o pokój na świecie.  Przed dotarciem 

na miejsce docelowe peregrynują 

po świątyniach w Polsce. Wędrówka 

zaczyna się od Jasnej Góry, a kończy 

błogosławieniem Ojca Świętego w 

Watykanie.  

Miejsca wieczystej adoracji Naj-

świętszego Sakramentu w intencji 

pokoju znajdują się już w Izraelu, 

Bośni i Hercegowinie, Kazachstanie 

i niebawem Wybrzeżu Kości Słonio-

wej. 

  

Jerozolima  

Pierwszą z „gwiazd” jest Jerozo-

lima – Miasto Pokoju, miejsce świę-

te dla wyznawców trzech monote-

istycznych religii - judaizmu, chrze-

ścijaństwa i islamu.  

Paradoksalnie od wielu stuleci 

była ona i nadal jest areną konflik-

tów i krwawych zmagań. Tu w ka-

plicy przy IV stacji Drogi Krzyżowej, 

(odbudowanej po II wojnie świato-

wej przez żołnierzy generała An-

dersa) będącej Ekumenicznym 

Centrum Modlitwy o Pokój, zainsta-

lowano tryptyk „Niewiasta z Jeruza-

lem – Królowa Pokoju”. Wieczysta 

Adoracja Najświętszego Sakramen-

tu została zainicjowana w uroczy-

stość Zwiastowania Pańskiego, 25 

marca 2009 r., w 25. rocznicę po-

święcenia świata Niepokalanemu 

Sercu Maryi przez Jana Pawła II. 

Ołtarz zawierającą bogatą symboli-

kę Apokalipsy św. Jana. Miejscem 

adoracji opiekują się siostry ze 

zgromadzenia Uczennic Boskiego 

Mistrza. 

  

Oziornoje 

Drugim miejscem wiecznej ado-

racji w intencji pokoju na świecie 

jest Oziornoje, mała wioska na pół-

nocy Kazachstanu.  

W czasach stalinizmu w  pojawi-

li się tu pierwsi mieszkańcy, depor-

towani bezprawnie Polacy z Ukra-
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sieć z różańcem z czerwonych 

paciorków.  

  

Medjugorie 

Kolejne miejsce wiecznej ado-

racji w intencji pokoju na świecie 

znajduje się w Bośni i Hercegowi-

nie, gdzie w latach 90. trwał naj-

większy konflikt w Europie od cza-

sów II wojny światowej. Mała, nie-

pozorna miejscowość  Medjugorie 

została włączona do idei 

„dwunastu gwiazd” w 2011 r, w 30 

rocznicę objawień. W orędziach, 

które przekazują osoby widzące w 

Medjugorie, nieustannie pojawia 

się prośba o modlitwę w intencji 

pokoju na świecie. Od wielu lat do 

sanktuarium w Medjugorie przy-

bywa tysiące pielgrzymów. Jako 

dar pielgrzymów całego świata i 

wotum dziękczynienia za otrzymy-

wane łaski stowarzyszenie przeka-

zało do sanktuarium blisko dwu-

metrową, kryształową monstran-

cję, obrazującą Maryję, która nosi 

w Sercu swojego Syna. Do wyko-

nania monstrancji wykorzystano 

dwanaście meteorytów, które 

symbolizują wieniec z „gwiazd 

dwunastu". 

  

Yamoussoukro 

Bazylikę Matki Bożej Pokoju w 

Yamoussoukro ufundował były 

prezydent kraju Feliks Houphet-

Boigny, jako dar wdzięczności Bo-

gu za pokój i dla przyszłych poko-

leń, aby pamiętały o potrzebie 

pojednania. 

Św. Jan Paweł II konsekrując 

bazylikę 10 września 1990 r. wyra-

ził pragnienie, by sanktuarium to 

przyczyniło się do szerzenia spra-

wiedliwości i pokoju w Afryce. W 

orędziu na Światowy Dzień Chore-

iny. W latach 1936-1939 wywiezio-

no do Kazachstanu ok. 70 tys. Pola-

ków. Od pierwszych dni pokładali 

wielką ufność w Bogu, co wyrażało 

się w modlitwie, zwłaszcza różań-

cowej. Początkowo zamieszkali w 

namiotach, potem z pomocą miej-

scowej ludności budowali ziemian-

ki. Pozostawieni wśród bezkres-

nych stepów, próbowali przeżyć, 

zmagając się z mrozami, upałami i 

wiatrami. Drastyczne pogorszenie 

sytuacji nastąpiło w roku 1941, po 

agresji niemieckiej na ZSRR. Lud-

ność cierpiała głód, dziesiątkowały 

ją choroby. Mimo ciężkich warun-

ków i represji, mieszkańcy Oziorno-

je nie ustawali w modlitwie. Odpo-

wiedzią Bożej Opatrzności był cud. 

Niespodziewanie 25 marca, w świę-

to Zwiastowania Pańskiego, w po-

bliżu wioski pojawiło się jezioro 

wypełnione mnóstwem ryb, dzięki 

którym przesiedleńcy i mieszkańcy 

okolicznych wiosek i miast ocaleli 

od śmierci głodowej. Jezioro wy-

schło w 1955 roku. Obecnie w tym 

miejscu znajduje się figura Matki 

Bożej Karmiącej Rybami – wotum 

wdzięczności za ocalenie od głodu.  

W roku 1990 powstała tam 

pierwsza parafia i pobudowano 

świątynię. Obecnie osadę zamiesz-

kuje ok. 600 osób. Od kilkunastu lat 

odbywają się tu spotkania młodych 

i przybywają pielgrzymi.  

Ołtarz „Gwiazda Kazachstanu” 

stanowi refleksję biblijną dotyczącą 

Miłosierdzia Bożego. Znajdują się 

tu relikwie świętych: Faustyny Ko-

walskiej i Jana Pawła II. Monstran-

cja nawiązuje swoim kształtem do 

wizerunku Matki Bożej tulącej do 

serca Jezusa Eucharystycznego. 

Sylwetkę Maryi spowija rybacka 

 

go w 1995 r. napisał, że 

sanktuarium to skłania do 

refleksji nad związkiem mię-

dzy cierpieniem a pokojem i 

gdy nie ma pokoju, szerzy 

się wśród ludzi cierpienie, a 

śmierć umacnia swoje pa-

nowanie. Dlatego do tego 

miejsca Stowarzyszenie 

ufundowało ołtarz „Donum 

Caritas et Pax”, którego 

symbolika nawiązuje do 

Całunu Turyńskiego, świadectwa 

męki, ale i zmartwychwstania Jezu-

sa. Całun przedstawiony w ołtarzu 

wykonany jest w szkle kryształo-

wym i ma naturalne rozmiary 4,20 

m na 12 m. Matka Boża, ukazana w 

Całunie jest Matką współcierpiącą, 

gestem ręki wskazującą na Jezusa w 

Eucharystii.  

Obecnie trwa peregrynacja ołta-

rza w Polsce. W sierpniu br. tryptyk 

zostanie pobłogosławiony przez 

Papieża Franciszka w Watykanie, a 

inauguracja w Yamoussoukro odbę-

dzie się 10 września.  

  

Gdzie powstaną następne 

„gwiazdy”? 

Sześć z dwunastu miejsc adora-

cji Jezusa Eucharystycznego znala-

zło już swoje miejsce przeznaczenia. 

Oprócz wymienionych czterech, 

modlitwa adoracyjna w intencji po-

koju na świecie trwa już w rwandyj-

skim sanktuarium Matki Bożej Sło-

wa w Kibeho i w świątyni Matki Bo-

żej Różańcowej w Namyang w Korei 

Południowej. W pracowni artystów 

trwają prace nad ołtarzami przezna-

czonymi do tych miejsc. Stowarzy-

szenie Communita Regina della Pace 

rozważa propozycje nowych miejsc 

modlitwy i wieczystej adoracji Naj-

świętszego Sakramentu.  

„Kto jest z Bogiem, zawsze czuje 

się dobrze, a im bardziej wzmaga 

się klęska, tym bardziej naglący sta-

je się powód, aby jeszcze ściślej 

zjednoczyć się z Bogiem”- pisał św. 

Wincenty Pallotti. Modlitwa przed 

Jezusem w Eucharystii w naszych 

niespokojnych czasach daje nadzie-

ję sercom udręczonym i pragnącym 

pokoju. 
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 Kongres misyjny  

W drodze na Kongres Misyjny 

Wszyscy jesteśmy  

misjonarzami 
 

Na mocy chrztu świętego przynależymy 

do Chrystusa i Kościoła. Kościół ze swej 

natury jest wspólnotą. Nie chodzi więc 

tylko o osobistą więź z Chrystusem, ale 

także z innymi. Pan Bóg nie zabawia sam 

i nie zbawia w pojedynkę, ale zbawia we 

wspólnocie i posługując się wspólnotą. I 

właśnie ta wspólnota Kościoła ze swej na-

tury jest także misyjna. Rozstając się de-

finitywnie ze swymi uczniami Zmartwych-

wstały Chrystus ponawia uroczyście man-

dat Misyjny: „Dana Mi jest wszelka wła-

dza w niebie i na ziemi” – mówił Aposto-

łom. Polecił im: „Idźcie więc i nauczajcie 

wszystkie narody, udzielając im chrztu w 

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 

przykazałem. A oto Ja jestem z wami 

przez wszystkie dni, aż do skończenia 

świata” (Mt 28,18-20).  

Odpowiedzialność za realizację tego 

mandatu misyjnego spoczywa na każdym 

ochrzczonym: mam głosić Chrystusa tam, 

IV Ogólnopolski Kongres Misyjny  

pod hasłem:  

„Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”  

odbędzie się w Warszawie  

12-14 czerwca 2015 

ZAPRASZAMY! 

Chcesz pomóc Polskim misjonarzom, wyślij sms Misje na nr 72032 

gdzie żyję, gdzie pracuję, gdzie przeży-

wam moją wiarę. Dziś świat potrzebuje 

dobrych misjonarzy, tych, którzy będą 

mieli odwagę z radością i przekonaniem 

mówić o Chrystusie, nie tylko w krajach 

misyjnych, ale także w Polsce i Europie. 
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Aktualności misyjne  

Z WATYKANU: 

Bulla o Nadzwyczajnym  
Jubileuszu Miłosierdzia 
Papież Franciszek w sobotę 11 

kwietnia opublikował w Watykanie 

b u l l ę  „ M i s e r i c o r d i a e  v u l -

tus” (Oblicze Miłosierdzia). Egzem-

plarze papieskiego dokumentu 

wręczono przedstawicielom Ko-

ścioła wszystkich kontynentów. 

Ceremonia odbyła się w bazylice 

watykańskiej podczas Pierwszych 

Nieszporów Niedzieli Miłosierdzia 

Bożego.  

Przypomina w niej, że od 8 

grudnia bieżącego roku do 20 listo-

pada 2016 trwać będzie Nadzwy-

czajny Jubileusz Miłosierdzia. Pa-

pież zaznacza, że z Jubileuszem 

Miłosierdzia związany będzie także 

odpust, wskazujący, iż Boże prze-

baczenie naszych grzechów nie zna 

granic. Przesłaniem Roku Miłosier-

dzia Bożego są słowa z Ewangelii 

św. Łukasza: „Miłosierni, jak Ojciec”. 

[Red.] 

 

Papieska pielgrzymka  
na Kubę  
„Misjonarz miłosierdzia” – te 

słowa będą mottem papieskiej 

pielgrzymki na Kubę. Biskupi tego 

kraju pragną w ten sposób ukazać 

ścisły związek między misyjnością a 

miłosierdziem stanowiącym cha-

rakterystyczny rys pontyfikatu Pa-

pieża Franciszka. Przypominają 

zarazem, że hasło pielgrzymki jest 

kontynuacją nauczania dwóch 

wcześniejszych papieży na tej wy-

spie. 

W 1998 r. Jan Paweł II przybył na 

Kubę jako „Głosiciel prawdy i na-

dziei”, a w 2012 r. Benedykt XVI 

jako „Pielgrzym miłosierdzia”, co 

było związane z jubileuszem 400-

lecia odnalezienia figurki Matki 

Bożej Miłosierdzia znajdującej się w 

Narodowym Sanktuarium El Cobre. 

Papież Franciszek odwiedzi Kubę w 

dniach 19-22 września br. [bz/ rv] 

 

DELEGATURA  

MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ  

Ukraina   

 
Nowi członkowie Zjednocze-

nia Apostolstwa Katolickiego 
 

16 maja 2015 r., Zjednoczenie 

Apostolstwa Katolickiego w Żyto-

mierzu, przyjęło do swojej rodziny 

ośmioro nowych członków. Uroczy-

stość rozpoczęła się o godz. 15.00 

odmówieniem Koronki do Bożego 

Miłosierdzia. Wszyscy obecni mieli 

możliwość skorzystania z sakra-

mentu spowiedzi. Podczas Mszy św. 

nowi apostołowie zwrócili się z 

prośbą o przyjęcie do Zjednoczenia 

Apostolstwa Katolickiego i akt apo-

stolskiego zobowiązania. Zainspiro-

wani charyzmatem św. Wincentego 

Pallotiego i świadectwem życia 

Księży Pallotynów i Sióstr Palloty-

nek, zapragnęli pomagać wszyst-

kim kogo spotkają na swojej dro-

dze. 

Po Mszy św. członkowie ZAK 

złożyli najserdeczniejsze życzenia 

ks. Jarosławowi Olszewskiemu SAC 

z okazji 25 rocznicy święceń kapłań-

skich, darując Jubilatowi drzewko 

modlitw, jako symbol ciągłej pa-

mięci i wdzięczności za założenie 

tej apostolskiej Wspólnoty i za po-

nad dwudziestoletnią obecność ks. 

Jarosława w ich życiu. Uroczystość 

zakończyła się  wspólnym posiłkiem 

przy śpiewie przepięknych, ludo-

wych ukraińskich i polskich pieśni. 

[W. Święcicka ] 

 

DELEGATURA  

MATKI BOŻEJ POKOJU  

Wybrzeże Kości Słoniowej: 
Odn 
 
REGIA ŚWIĘTEJ RODZINY  

Rwanda:  
owienie konsekracji  
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Więcej bieżących informacji 

misyjnych na naszej  

stronie internetowej:  

www.sekretariat-misyjny.pl  

ZAPRASZAMY ! 

Aktualności misyjne  
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Wspomnienia  

z pielgrzymki  
do Rwandy  

 

Z ideą pallotyńskiej Adopcji 

Serca zetknęliśmy się, czytając 

„Gościa Niedzielnego”. Było to kil-

kanaście lat temu. Decyzja o przyję-

ciu pod opiekę dziecka z Afryki doj-

rzewała stopniowo. W końcu po 

poważnej rozmowie, uznaliśmy, że 

pomoc z naszej strony jest koniecz-

na. 

Pierwszy list od Emilii był dla 

nas ważnym wydarzeniem. Mieli-

śmy święto w domu. Oglądaliśmy 

jej fotografię i podziwialiśmy urodę 

dziewczynki. Od razu stała się na-

szą córką, zwłaszcza że byliśmy jej 

jedynymi rodzicami. Całą najbliższą 

rodzinę straciła w 1994 r. Kolejnym 

dzieckiem, które przyjęliśmy, był 

Józef – utalentowany 14-latek. Jego 

listy dostarczały nam wiele radości. 

Oboje są już dorosłymi ludźmi, do-

konali wyboru swojej drogi życio-

wej. Emilka, po wysiedleniu z do-

tychczas zajmowanego domu, za-

mieszkała wraz z afrykańskimi opie-

kunami w nowym miejscu i od tej 

pory nie mamy od niej wieści. Józef 

wstąpił do wojska i też kontakt się 

urwał. Tymczasem do naszej rodzi-

ny dołączyła Diana – śliczna, filigra-

nowa dziewczynka, pragnąca zo-

stać pielęgniarką. 

O pielgrzymce rodziców adop-

cyjnych dowiedzieliśmy się ze stro-

ny internetowej Sekretariatu Misyj-

nego. Startowaliśmy z listy rezer-

wowej, dlatego na podjęcie decyzji 

o wyjeździe mieliśmy dwa dni. Nie 

potrzebowaliśmy tyle czasu. Byli-

śmy zdecydowani i zdeterminowa-

ni – jedziemy! 

Na miejscu liczyliśmy po cichu 

na spotkanie z 21-letnim obecnie 

Józefem. Nie dostał niestety prze-

pustki, lecz przekazał wyjaśniający 

list. Przesłał również podziękowa-

nia za dotychczasową pomoc. Za-

skoczeniem dla nas było to, że wia-

domość od Józefa przywiozła jego 

siostra. A jednak spotkaliśmy kogoś 

z rodziny. W tym samym miejscu 

czekała na nas Diana. Wielka ra-

dość. Choć bariera językowa nie 

pozwalała na kontakt i wymianę 

zdań, o jakiej marzyliśmy, to dzięki 

kochanym Siostrom od Aniołów 

udało się nam porozumieć dużo 

lepiej, niż początkowo myśleliśmy. 

Pięknym wydarzeniem było uczest-

nictwo rodziców i dzieci adopcyj-

nych we wspólnej Mszy świętej. 

Msza św. okazała się bardzo dy-

namiczna! Dziękczynienie po ko-

munii świętej było tańcem radości i 

uwielbienia. Później dzieci przycho-

dziły do nas i przytulały się. Mały 

chłopczyk, 3-4 letni, który chciał z 

bliska zobaczyć mzungu – czyli, w 

języku kinyarwanda, białego czło-

wieka – usiadł mężowi na kolanach 

i po kilku minutach już spał. Na ca-

łym świecie ufność dziecka jest tak 

samo onieśmielająca. 

Kolejne spotkania dzieci z rodzi-

cami nastąpiły w innych miejscach 

kraju. Wszystko było dla nas szczę-

Spotkania z podopiecznymi   

Pallotyńska Adopcja Serca  
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Pallotyńska Adopcja Serca  

śliwym odkryciem. Nie sądziliśmy, 

że poznamy tak życzliwych ludzi. 

Zaskoczyła nas też wspaniała afry-

kańska przyroda równikowa, szcze-

gólnie bogactwo roślin i zwierząt w 

Parku Narodowym Akagera, oraz 

znakomita kuchnia oparta na wy-

śmienicie przyrządzonym kozim 

mięsie, wspaniałych owocach i 

przeróżnych warzywach. Nie byli-

śmy świadomi ogromnej ilości od-

mian samego banana, którego 

można było – w zależności od od-

miany – smażyć, piec, dusić, wysu-

szyć na mąkę lub zjeść jak ziemnia-

ki – z sosem i warzywami. 

Jednak najbardziej zaskoczyła 

nas pielgrzymkowa forma wyjazdu. 

Codziennie uczestniczyliśmy we 

Mszy świętej. Ksiądz Stanisław i 

ksiądz Emil sprawowali nad nami 

opiekę duszpasterską. Odwiedzali-

śmy sanktuaria i miejsca święte, 

wraz z tym najważniejszym – w 

Kibeho, gdzie miały miejsca obja-

wienia maryjne uznane przez Ko-

ściół. Nasz kochany opiekun i prze-

wodnik, ksiądz Stanisław Filipek, 

zaprosił wizjonerkę Nathali, która 

pomimo słabego zdrowia przybyła, 

aby pomodlić się z nami. Ponadto 

w niezwykle przystępny i oczywisty 

sposób przedstawiał nam ideę po-

jednania za sprawą Jezusa Miłosier-

nego i rozwoju kultu Miłosierdzia 

Bożego. Będąc świadkiem wyda-

rzeń z 1994 r. podkreślał znaczenie 

pojednania dla umęczonych i 

zdziesiątkowanych wojną ludobój-

czą Rwandyjczyków. Zorganizował 

nasz pobyt nienagannie pod każ-

dym względem. Czuliśmy się za-

szczyceni przyjęciem i warunkami, 

w jakich przyszło nam mieszkać i 

spędzać czas. Były jak najbardziej 

na europejskim poziomie, ze 

wszystkimi wygodami, a tego się 

nie spodziewaliśmy. 

Uczestnikami pielgrzymki były 

osoby z całej Polski. Utworzyła się 

wspólnota, która równie entuzja-

stycznie modliła się i czuwała w 

sanktuariach, jak i bawiła się z tan-

cerzami nad jeziorem Kiwu. Waż-

nym efektem pielgrzymki było 

podjęcie przez uczestników zobo-

wiązania o uczestnictwie w comie-

sięcznej Mszy świętej w intencji 

naszych adopto-

wanych dzieci i ich 

opiekunów. Każda 

z dwunastu rodzin 

w wybranym przez 

siebie miesiącu 

postanowiła skła-

dać intencję mszy 

świętej w swojej 

parafii, informując 

p o z o s t a ł y c h 

uczestników o jej 

terminie. 

O s o b i s t y m 

owocem piel-

grzymki jest co-

dzienna modlitwa 

za wszystkie nasze dzieci – rodzone 

i adoptowane, o ich wybory życio-

we zgodne z wolą Bożą. Codziennie 

też modlimy się w intencjach misjo-

narzy w Afryce, szczególnie w inten-

cjach księdza Stanisława oraz jego 

współpracowników i pomocników. 

W trakcie wyjazdu zaprzyjaźnili-

śmy się z dwoma wspaniałymi, ale 

całkiem różnymi małżeństwami: 

Joasią i Andrzejem oraz Ewą i Janu-

szem, z którymi utrzymujemy kon-

takt. 

Na pielgrzymce podjęliśmy rów-

nież decyzję o kolejnej adopcji. Na-

szą córką została jedenastoletnia 

Donatiera z okolic Ruhango. Przed 

wyjazdem zgłosiliśmy chęć przyję-

cia kolejnego dziecka do rodziny. 

Sądziliśmy, że jest nim właśnie świe-

żo adoptowana Donateria. Po po-

Rodzice adopcyjni z podopiecznymi i przewodnikami pielgrzymki:  

ks. Emilianem Siglem i ks. Stanisławem Filipkiem  

Odwiedziny w ośrodku dla niewidomych dzieci, prowadzonego 

przez siostry franciszkanki z Kibeho 

wrocie do kraju okazało się, że cze-

ka na nas jeszcze Devota – trochę 

młodsza dziewczynka, którą wy-

chowuje ciotka. Choć nasze plany 

były inne, uznaliśmy, że Pan Bóg 

wie co robi i przyjęliśmy kolejne 

dziecko. Nie możemy pominąć 

ważnego wydarzenia – spotkania 

naszej wspólnoty rodziców adop-

cyjnych, które odbyło się w Ząb-

kach z inicjatywy księdza Emila, 

naszego osobistego opiekuna piel-

grzymkowego. Odżyły wspomnie-

nia. Zdaliśmy sobie sprawę, że Ad-

opcja Serca to również ogromne 

dobro i bogactwo dla nas i naszych 

rodzin. 

 

Jolanta i Wojciech Gracz 
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MONIKA MOSTOWSKA: Ruch 

Światło-Życie, znany powszech-

nie jako OAZA działa w Polsce od 

lat 60. zeszłego wieku.  Diakonia 

Misyjna Ruchu działa zaledwie od 

siedmiu lat. Czy to początek no-

wej drogi? 

MARCIN SKŁODOWSKI: - Tak moż-

na powiedzieć. Dostrzegamy, że 

charyzmat Ruchu jest uniwersalny i 

pociąga ludzi z różnych kultur. Po-

woli wśród nas budzi się świado-

mość, że dar, który otrzymaliśmy 

poprzez ks. Franciszka Blachnickie-

go, założyciela Ruchu, nie jest cha-

ryzmatem wyłącznie dla Polski, ale 

dla całego Kościoła.  

Jak odkryliście drogę misyjną 

jako kolejną ścieżkę rozwoju 

Oazy? 

- Spontanicznie. Biskup Janusz Kale-

ta, który pracował w Kazachstanie 

zaprosił nas, byśmy pomogli tam w 

budowaniu Kościoła. Jego prośba 

została ogłoszona w Ruchu Światło-

adopcji na odległość. Potem poje-

chaliśmy do Kenii, by zobaczyć 

sytuację dzieci objętych tym pro-

gramem i przy okazji prowadzili-

śmy spotkania ewangelizacyjne. 

Ich efektem była pierwsza wspól-

nota młodzieżowa. W zeszłym ro-

ku cztery osoby z Polski zorganizo-

wały w Kenii piętnastodniowe re-

kolekcje oazowe. Obecnie trwają 

przygotowania do powtórzenia tej 

inicjatywy. Planujemy przeprowa-

dzić tam rekolekcje 1 i 2 stopnia. 

Do tego, dwie rodziny z Polski bę-

dą prowadzić rekolekcje dla mał-

żeństw, ponieważ zauważamy tam 

konieczność formowania ludzi do 

świadomego zawierania związków 

małżeńskich. Afrykański Kościół 

jest bardzo żywiołowy, ale nie ma 

mocnych fundamentów. Niewiele 

osób widzi potrzebę zawierania 

małżeństwa sakramentalnego. 

Więc sformułowanie „udało się 

zaszczepić” jest na wyrost? 

Na razie jest to kiełkowanie. Przez 

cały rok mamy kontakt z osobami, 

które przeżywały pierwsze reko-

lekcje oazowe w Kenii, wysyłamy 

ich materiały, wspieramy ich, ale 

część z nich już się rozproszyła, z 

różnych powodów, zmiany miej-

sca zamieszkania czy pracy. W 

Afryce nie są jeszcze znane takie 

formy modlitwy jak modlitwa Pi-

smem Świętym czy medytacja. 

Tego ich dopiero uczymy. Obecnie 

szukamy wolontariuszy, którzy na 

dłuższy czas pojechaliby do Kenii, 

by prowadzić tam formację. Na 

odległość trudno jest to robić. A 

im jest to bardzo potrzebne. Bo 

sami nie czytają Pisma Świętego, 

nie rozważają go, nie dyskutują o 

tym we wspólnocie.  

Gdzie jeszcze działacie? 

- Trzecią naszą „destynacją” są Fili-

piny. Już po raz trzeci zapraszamy 

stamtąd osoby, które przyjeżdżają 

do Polski na rekolekcje, wraz ze 

swoim proboszczem. Na Filipinach 

jest zupełnie inna sytuacja niż w 

Afryce czy w Chinach. Tam istnieje 

dużo wspólnot i ruchów katolic-

kich, ale kiedy członkowie naszego 

Ruchu spotkali pewnego razu mło-

dych ludzi z Filipin, „zarazili” ich 

naszym charyzmatem. 

Życie. Początkowo zgłosiły się dwie 

animatorki. Potem wokół nich za-

wiązała się większa grupa. Zaczęli-

śmy prowadzić rekolekcje oazowe 

w Kazachstanie. I tak było przez pięć 

lat. Następnie ekipa z Polski wyje-

chała prowadzić rekolekcje na Ukra-

inę, na Litwę i Łotwę.  

Aż w końcu trafiliście do Chin… 

- To się stało dzięki ojcu Antoniemu 

Koszorzowi, który zaprosił do Polski 

grupę Chińczyków i zaproponował 

im rekolekcje oazowe. Od tamtej 

pory co roku Chińczycy uczestniczy-

li w rekolekcjach w Polsce, a następ-

nie oazy prowadzone były w Chi-

nach. Młodzi ludzie stamtąd chętnie 

przyjeżdżają do Polski na rekolekcje 

i pielgrzymki, spotkanie z polskim 

rodzinami i Kościołem jest dla nich 

zawsze dużym przeżyciem.   

Niedawno udało się też zaszcze-

pić oazę w Kenii. 

- Już na początku działania diakonii 

misyjnej uruchomiliśmy projekt 

PALLOTYŃSKA FUNDACJA MISYJNA SALVATTI.PL 

ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki, tel. 22 771 51 65; 602 336 106  

e-mail: salvatti@salvatti.pl, www.salvatti.pl 

Oaza na eksport 
Z Marcinem Skłodowskim, odpowiedzialnym za Diakonię 

Misyjną w Ruchu Światło-Życie  

rozmawia Monika Mostowska 
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Refleksje  

„P iękno tej ziemi skłania 

mnie do wołania o jej za-

chowanie dla przyszłych pokoleń. 

Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, 

niech to wołanie nie pozostanie 

bez odpowiedzi!” – wołał św. Jan 

Paweł II.  Sprezentował nawet eko-

logom świętego Patrona – Fran-

ciszka z Asyżu.  Papież Benedykt 

XVI pisał: „Potrzebujemy czegoś w 

rodzaju wysp, gdzie żyje wiara w 

Boga, trwa wewnętrzna prostota 

chrześcijaństwa i skąd może ono 

promieniować w świat.” W encykli-

ce „Caritas in veritate” podkreślał, 

że natura jest wyrazem planu miło-

ści i prawdy. „Ona nas poprzedza i 

została nam darowana przez Boga 

jako środowisko życia” – pisał. Za 

św. Janem Pawłem II z naciskiem 

głosił, że człowiek jako osoba ma 

prymat nad rzeczą, że ważniejsze 

jest „bardziej być” niż „więcej 

mieć”.  

Teraz papież Franciszek na no-

wo stawia przed ludźmi zadanie, by 

strzegli stworzenia. Nazywa to 

„powołaniem” każdego człowieka. I 

idzie jeszcze dalej – zauważa, że 

brak troski o środowisko wynika z 

zaniedbywania ekologii człowieka i 

ekologii duchowej. Rozumie przez 

to brak troski  współczesnego czło-

wieka o czystość serca i umysłu, 

wolność od nienawiści, zawiści, 

zazdrości i pychy, hałas, nowych 

idei, wielości prawd, gwar mediów, 

pogoń za pieniędzmi i władzą. Z 

całą mocą mówi, że niszczycielskie 

Czyli nie zawsze z premedytacją 

wybieracie miejsca na świecie, w 

których zaczynacie ruch oazo-

wy… 

- Wszystko dzieje się raczej sponta-

nicznie. Nie szukamy na mapie 

miejsc, do których chcemy jechać. 

Zazwyczaj przyczynkiem do wyru-

szenia w jakimś kierunku są spo-

tkania naszych oazowiczów z ludź-

mi z innych krajów, których pocią-

ga nasz Ruch. Tak właśnie było z 

Filipinami i teraz kontynuujemy 

tam nasze działania. 

Macie już swoje przyczółki w 

Ameryce Południowej? 

- Dwie nasze animatorki pracują w 

Ekwadorze od września ubiegłego 

roku. Na razie przede wszystkim 

angażują się w działalność chary-

tatywną, pomagają w domu dziec-

ka. Przy okazji jednak prowadzą 

spotkania w parafiach i wykorzy-

stują w swojej codziennej pracy 

metody Ruchu Światło-Życie. Nie 

tworzą jeszcze struktur, ale mają 

pragnienie, żeby się dzielić swoim 

charyzmatem. I w najbliższej przy-

szłości chcą zająć się działaniem w 

parafiach i stworzyć pierwsze gru-

py oazowe.  

W Polsce ruch oazowy jest jakby 

mniej widoczny. 

- W Polsce był to pierwszy ruch w 

czasach komunizmu, który jedno-

czył młodzież. Potem pojawiło się 

wiele innych propozycji i to trochę 

wyciszyło polską oazę. Jednak 

obecnie widać, że intensywnie 

rozwija się w Polsce Kościół domo-

wy. Ludzie, którzy wyrośli z oazy 

mają potrzebę, by dbać o swoje 

rodziny, o relacje. I nasza działal-

ność misyjna w świecie również 

odnawia naszą wiarę i przymnaża 

nowego zapału, wnosi świeżość 

do naszej wspólnoty. Nawet oso-

by, które początkowo nie były zbyt 

otwarte na misje, zmieniają swój 

punkt widzenia, kiedy na przykład 

przyjmą do swojego domu na noc-

leg Chińczyków, wysłuchają ich 

historii związanych z problemami 

w wyznawaniu wiary i zobaczą, jak 

mimo to, wiara w Boga jest w nich 

żywa. To porusza, zachwyca i oży-

wia do działania.  

EKOCHRZEŚCIJANIN  

  

Ekologia nie jest wynikiem lewackiej ideologii. Nie stoi też w 

sprzeczności z nauką katolicką. Wręcz przeciwnie. Jest realizacją Bo-

skiego przykazania: czyńcie sobie ziemię poddaną”. Z jednym zastrze-

żeniem – pamiętając, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobień-

stwo. A to oznacza, że powinniśmy traktować otaczający nas świat tak, 

jak Bóg – czyli z miłością.  

działania człowieka prowadzą do 

nadmiernego konsumpcjonizmu i 

tzw. „kultury odrzucania”, która każe 

nam w szybkim tempie nabywać 

coraz nowocześniejsze rzeczy, a wy-

rzucać dotychczasowe. By chronić 

człowieka i uświadomić mu, że Bóg 

wymaga od niego,  by był 

„strażnikiem przyrody”, Papież Fran-

ciszek podjął pracę nad encykliką o 

ekologii. Przekonuje, że nie można 

pozostawiać stworzenia Boga na 

łasce interesów ekonomicznych lub 

bezwzględnego wyzysku: „Nie do-

puśćmy do tego, aby pozostały po 

nas na ziemi znaki zniszczenia i 

śmierci, wyrządzające szkodę nasze-

mu życiu i życiu przyszłych pokoleń”. 

Przypomina ludowe powiedzenie, 

które jest egzemplifikacją prawdy o 

stworzeniu: „Bóg przebacza zawsze, 

my przebaczamy niekiedy, a przyro-

da nie wybacza nigdy”.  

    Ojciec Święty z całą mocą pod-

kreśla, że aby zachowana była ekolo-

gia przyrody, wcześniej trzeba się 

zatroszczyć o ekologię człowieka i 

ekologię duchową. Dopiero wtedy 

stworzenie będzie traktowane z mi-

łością, a takie podejście do przyrody 

przyniesie przejrzystość myśli, wyci-

szenie, przygotuje miejsce na reflek-

sję i kontemplację piękna. Pomoże 

usłyszeć głos Boga. Dążenie do Nie-

go jest wpisane w naturę człowieka, 

a bez tej perspektywy trudno jest 

żyć ekologicznie.  

Br. Adam Fułek SAC  
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 Kochali misje  

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

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

Św. Wincenty Pallotti 

Urodził się 22.04.1932 r. w Mojsi-

kach k. Wysokiego Mazowieckie-

go (diecezja łomżyńska). W 1952 

r. rozpoczął naukę w Niższym 

Seminarium Duchownym, profe-

sję wieczną złożył w 1957 r. Stu-

dia filozoficzno-teologiczne odbył w Ołtarzewie, gdzie w 

1959 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Zygmunta 

Choromańskiego. 

Po święceniach podjął posługę duszpasterską w 

Gdańsku, a następnie w Ząbkowicach Śląskich i Kisieli-

cach. W latach 1963-73 pracował jako rekolekcjonista. 

Na misjach w Rwandzie przebywał w latach 1973-1981, 

pełniąc funkcję pierwszego radcy i proboszcza parafii w 

Mugombwa. Po powrocie do Polski został rekolekcjoni-

stą w Poznaniu. 

W 1982 r. przejął obowiązki rektora i proboszcza w 

Wólce Mlądzkiej. Owocem jego działalności był nowo 

wybudowany kościół oraz budynki parafialne. Od 1992 

r., ks. Kazimierz pełnił funkcję dyrektora Papieskich Dzieł 

Urodził się 13.12.1967 r. w Bog-

dańcu (obecnie diecezja zielo-

nogórsko-gorzowska). Do sto-

warzyszenia wstąpił w 1986 r., 

profesję wieczną złożył w 1992 

r. Święcenia kapłańskie przyjął 

8.05.1993 r. w Ołtarzewie z rąk 

bpa Alojzego Orszulika. 

Po święceniach został wikariuszem w Częstochowie, 

następnie wyjechał do Szkocji, gdzie uczył się języka an-

gielskiego w ramach przygotowań do wyjazdu na wyma-

rzone misje. Od 1996 r. pracował przez 13 lat w Papui-

Nowej Gwinei, najpierw jako wikariusz w Boram (diecezja 

Wewak) i w Neragaima, później jako proboszcz w Boram, 

w Roma i Warabungu. Pełnił też funkcję przełożonego 

delegatury w Papui-Nowej Gwinei. Udzielał się jako ka-

pelan szpitalny i więzienny; był wykładowcą w nowicja-

cie sióstr i opiekunem duchowym wielu zgromadzeń 

zakonnych. 

Gdy w 2010 r. przyjechał do Polski, znalazł się w szpi-

talu. Po wielu badaniach rozpoznano u niego nowotwór. 

DOBRY JEZU A NASZ PANIE, DAJ IM WIECZNE SPOCZYWANIE. 

Oprac. br Adam Fułek SAC  

Misyjnych. W latach 1997-99 był rektorem domu w 

Świętej Katarzynie, a następnie udał się do pracy 

duszpasterskiej na Ukrainie, gdzie został probosz-

czem w miejscowości Nowy Zawód. Tam przeżył dru-

gi rozległy zawał serca, co skłoniło go do powrotu. 

Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 24.05.2003 r. Po-

grzeb odbył się 28 maja w Ołtarzewie.  

Jako kapłan pozostał wierny nauce Kościoła i tra-

dycji. Promieniował żywą wiarą. Był człowiekiem 

otwartym, szczerym i przyjacielskim, a jednocześnie 

twardym dla siebie i nienarzekającym. Powierzone 

obowiązki duszpasterskie wykonywał sumiennie i 

rzetelnie. Łatwo nawiązywał kontakty z ludźmi i sto-

sunkowo szybko zjednywał ich sobie, cieszył się każ-

dym, kto do niego przychodził. Potrafił słuchać innych 

i nie lubił sztywnych struktur ani przesadnych formal-

ności. Przede wszystkim żył misjami, interesował się 

rozwojem i działalnością stowarzyszenia i polskich 

prowincji, modlił się za stowarzyszenie i o powołania 

dla niego.  

KSIĄDZ KAZIMIERZ TRYPUS SAC 
(1932 – 2003) 

rekolekcjonista, misjonarz w Rwandzie, duszpasterz na Ukrainie  

KSIĄDZ BILIK JACEK SAC  
(1967 – 2012) 

misjonarz w Papui-Nowej Gwinei  

W ostatnim liście opisał swoje etapy podejścia do tej 

choroby. Pytał: „ Co dalej z parafianami? Kto zajmie 

moje miejsce, gdy w diecezji jest 1/3 parafii bez księ-

dza? Co z planami: budową domu parafialnego, 50-

leciem parafii, 20-leciem pracy pallotynów w Papui?” I 

dodawał: „W takiej sytuacji doświadczałem, co znaczy 

modlitwa innych ludzi. Nie jest łatwo zaakceptować 

chorobę, ale trzeba przyznać, że w tym wszystkim jest 

Boży plan. Widocznie Pan Bóg uznał, że moim cierpie-

niem mogę zrobić więcej niż kolejnymi latami pracy w 

Papui. Niech więc dzieje się Jego wola”. 

Po dwóch latach zmagania z chorobą zmarł 

02.01.2012 r. Pogrzeb odbył się 05.01.2012 r. w koście-

le w Nowinach Wielkich.  

Ks. Jacek był kapłanem odważnym, stanowczym, 

roztropnym i z poczuciem humoru, oddanym Bogu i 

człowiekowi – potrafił nieraz kilka godzin iść pieszo 

do chorego czy do swoich parafian. Pozostał w pa-

mięci wielu jako człowiek rozmodlony, ufający Bogu, 

także w ostatnich miesiącach życia, pełnych cierpienia 

i krzyża.  
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Ale oni nie byli dzicy ani nawet obcy. 
To ja raczej potrzebowałem nawró-
cenia i ożywienia wiary, aby im słu-
żyć jako kapłan, jako człowiek Pana 
Boga, który wprost od Niego przy-
chodzi. Widząc ich głód Słowa Boże-
go i wielkie zasłuchanie, przypo-
mniałem sobie słowa z Księgi Kró-
lewskiej, kiedy to Heli pouczył mło-
dego Samuela słowami: „Jeśli cię 
ktoś będzie wołał, odpowiedz mu: 
„Mów Panie, bo sługa Twój słucha”. I 
od tamtej chwili Samuel nie pozwo-
lił, aby choć jedno słowo „upadło na 
ziemię”. To spotkanie z misjonarzem 
i ze Słowem Bożym było dla nich 
spotkaniem z żywym Bogiem. Speł-
niają się tu słowa Jezusa skierowane 
do apostołów: „Popatrzcie jak pola 
bieleją... proście Pana żniwa, aby 
posłał robotników na swoje żniwo”.  

Dzieci co wieczór przychodziły 
do mnie i w blasku lampy naftowej 
tańczyły i śpiewały. Czekały również 
na moje opowiadania o świętych. 
Dlaczego okazywały tyle uczucia, 
witały serdecznie w wiosce? Dlacze-
go tak szanowały kapłana? Odpo-
wiedź otrzymałem w treści ich pio-
senki: „Jeśli idziesz drogą i spotkasz 
misjonarza, któremu towarzyszy 
anioł z nieba, to pokłoń się najpierw 
kapłanowi, bo on ma wielką god-
ność, ponieważ reprezentuje Boga 
na ziemi”.  

Ze wspomnień  
ks. Jana Kędziory SAC  

Obecny rok 2015, przeżywany jako „Rok życia 

konsekrowanego”, jest czasem powrotu do daw-

nej gorliwości, do źródeł; jest czasem, w którym 

warto czerpać między innymi z pracy misjonarzy. 

Tak właśnie dzielili się apostołowie, którzy spoty-

kali się, by przekazywać sobie doświadczenie 

wiary: „Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowia-

dania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i 

znaków dokonał Bóg przez nich wśród po-

gan” (Dz 15,7-21). Pragę więc i ja podzielić się z 

wami moimi niezapomnianymi przeżyciami z pra-

cy misyjnej.   

W yruszyłem w daleki, nie-
znany mi świat, do Zairu, 

w 1981 r. i po wielu przygotowa-
niach znalazłem się na docelowej 
misji w Rutshuru. Objąłem rozle-
głą parafię o długości 150 km. Na 
tym terenie mieszkały 34 wspól-
noty zgrupowane wokół kościo-
łów filialnych. Twórcami parafii 
byli „ojcowie biali”. To oni położyli 
solidne fundamenty pod działal-
ność apostolską. Gdy zgromadze-
nie to doświadczyło kryzysu po-
wołań, a starsi misjonarze potrze-
bowali odpoczynku z powodu 
zaawansowanego wieku, obo-
wiązki przejęli pallotyni. 

Nieoczekiwanie, w pewnej 
zapadłej wiosce, tubylcy przygo-
towali mi wspaniałe przywitanie. 
Gdy przebywałem w osadzie Kiny-
andoni, przybyła do mnie delega-
cja: „Padri przyjdź do nas, do Ny-
abanira, bo u nas już czternaście 
lat nie było kapłana. Ponieważ nie 
mamy drogi, trzeba iść do nas 
pieszo 20 km, ale ty przecież je-
steś młody. Ojcowie biali nas nie 
odwiedzali. Tylko starsi pamiętają 
misjonarzy a nasze dzieci wycho-
wujemy w wierze i one też chcą 
cię poznać.” 

Wybrałem się do nich w na-
stępny poniedziałek. Współbrat 
przywiózł mnie do ścieżki, skąd 

miałem ruszyć pieszo, a tam czekała 
na mnie już duża gromadka, aby mi 
towarzyszyć i nieść bagaże: łóżko skła-
dane, materac, przybory kuchenne, 
wodę w żerykanach, książki, różańce, 
chleb, oliwę w butelce etc. Wszyscy 
całą drogę śpiewali, tańczyli, bo prze-
cież prowadzili niezwykłego gościa. 
Gdy zagrzmiało, znalazły się nawet 
jednorazowe parasolki, czyli duże ba-
nanowe liście. Po krótkiej ulewie 
znów zaczęło prażyć słońce. Już z od-
ległości 2 km słychać było bębny i 
okrzyki czekających na nas wiernych, 
a ktoś szepnął mi na ucho, że te od-
głosy to osobliwe królewskie powita-
nie. Tak doszliśmy do ich wioski. Sam 
wódz wyszedł mi na spotkanie i zawo-
łał ciepłym głosem: „Padri opowiadaj 
nam, co u Pana Boga słychać, bo my 
już dawno nie słyszeliśmy wieści od 
Pana Boga, a przecież ty stamtąd 
przychodzisz”. 

Bardzo wzruszyłem się na te słowa, 
a ten tłum czarnych twarzy stał mi się 
bardzo przyjazny i bliski. To byli prze-
cież wierni Pana Boga, do których On 
mnie posyła, lud wierny, stęskniony 
jak spękana ziemia. Połowa z nich 
była poganami. Pomyślałem, że to 
moi potencjalni parafianie i przypo-
mniałem sobie piosenkę, którą na 
liturgii posłania chór seminaryjny w 
Ołtarzewie dedykował misjonarzom: 
„idziesz nawracać dzikiego człeka”. 

Z misyjnego skarbca 

Być kapłanem  

na misjach 
cz. 1 

         Królewskie powitanie 
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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 POMOSTU 

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  

poleca: 

Zapraszamy do Księgarni Misyjnej 
 

Adres ten sam..... 

„Ojciec Kolbe Rycerz Niepokalanej” – to kolejna pozycja z „Błękitnej 

serii. Książka opisuje fascynujące i intensywne, aczkolwiek krótkie bo 

trwające zaledwie 47 lat, życie św. Maksymiliana. Ukazuje przełomo-

we wydarzenia z życia Świętego, począwszy od niezwykłego dzieciń-

stwa poprzez lata nauki, wstąpienie do zakonu, jego pracę dziennikar-

ską oraz wydawniczą, założenie klasztoru w Niepokalanowie i związa-

ne z nim marzenia, działalność misjonarską w Japonii, okres okupacji 

zakończony pobytem w obozie koncentracyjnym i bohaterską śmiercią.  

Ojciec Kolbe 

Rycerz Niepokalanej 

 

Autor: Roberto Brunelli 

Wydawnictwo: Velar 2015 

Wymiary: 12x20 cm 

Ilość stron: 48 

Oprawa: miękka 

Cena: 8 zł 

Nowo
ść! 

DOTYCHCZAS Z „BŁĘKITNEJ SERII”  

UKAZAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE POZYCJE: 
 

Matka Teresa. Miłość w czynach 

Karol Wojtyła. Wielki Papież. 

Święta Elżbieta Węgierska 

Święta Faustyna Kowalska. Sekretarka Miłosierdzia Bożego 

Błogosławiony Jan Beyzym. Kochał trędowatych 

Święta Teresa z Lisieux. Patronka Misji 

Święta Katarzyna ze Sieny 

Święty Jan Maria Vianney. Proboszcz z Ars 

Święty Antoni z Padwy 

Jerzy Popiełuszko. Męczennik za prawdę 

Medziugorje. Nadzieja pokoju  

Fatima. „Moje Niepokalane Serce zwycięży” 

Najświętsza Dziewica Maryja Matka Słowa. Kibeho - Rwanda 

Świety Jan Maria Vianney 

Benedykt XVI 

Matka Scholastyka Rivata 

Ojciec Kolbe Rycerz Niepokalanej 


