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KWieCień
Aby chrześcijanie w Afryce świadczyli o miłości i wierze w Jezusa 

Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych.

Niech Święta Wielkanocne, przeżywane w Jubileuszowym 
Roku Miłosierdzia, obfitują w głębokie doświadczenia 
bezwarunkowej miłości Boga. Życzę Wam, drodzy Do-
brodzieje, aby również obchodzony w tym roku Jubileusz 
1050-lecia Chrztu Polski był umocnieniem wiary i przy-
nosił zbawienne owoce dla naszej Ojczyzny oraz dla Was 
osobiście. Niech Zmartwychwstały Jezus Miłosierny bło-
gosławi wszystkim!

Przesłanie o Miłosierdziu Bożym fascynuje dziś wielu lu-
dzi, którzy chętnie podejmują trud rozpowszechnienia go na 
wszystkich kontynentach. W to posłannictwo jest obecnie 
zaangażowanych ponad 2040 polskich misjonarzy, posłu-
gujących w 97 krajach.  

Z szerzeniem orędzia Jezusa Miłosiernego związana 
jest działalność misjonarzy pallotyńskich na kontynencie 
afrykańskim. W Rwandzie prowadzą dwa prężne ośrod-
ki: w Ruhango i Kabuga. W  latach 90. ubiegłego wieku 
Ruhango stało się miejscem pojednania i przebaczenia dla 
okaleczonych przez wojnę setek tysięcy ludzi. Na terenie 
sanktuarium istnieje Centrum Pojednania Jezusa Miłosierne-
go z kaplicą wieczystej adoracji. Nabożeństwo do Miłosier-
dzia Bożego i Msze św. z modlitwą o uzdrowienie skupiają 
tysiące ludzi z całego kraju. Są szansą na złagodzenie waśni 
i osiągnięcie pokoju. Corocznie na uroczystości związane 
ze świętem Bożego Miłosierdzia przybywa tu blisko 50 tys. 
osób.

Kabuga to miejsce pielgrzymek, nabożeństw ekspiacyj-
nych oraz konferencji teologicznych.  Znaczącym wydarze-
niem dla chrześcijan w Rwandzie był Kongres Miłosierdzia 
Bożego zorganizowany w tym sanktuarium w 2010 r. dla 
afrykańskiego Regionu Wielkich Jezior.

Na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w parafii pw. Świętego 
Zbawiciela Miłosiernego, dynamicznie rozwija się Apostolat 

PaPiesKie intenCje misyjne 2016 Drodzy 
Przyjaciele misji!

Bożego Miłosierdzia. W Bazylice Mat-
ki Bożej Pokoju w Yamoussoukro 

czczony jest obraz Jezusa Miło-
siernego.

Również na  Ukrainie, w pal-
lotyńskiej parafii w Żytomierzu, 
powstaje sanktuarium i  Cen-
trum Miłosierdzia Bożego. Or-
ganizowane są tam m.in. spo-
tkania świąteczne dla ubogich, 
codziennie wydawany jest posi-
łek dla ok. 50 osób. Mieści się tu 
wydawnictwo kwartalnika „Po-
słaniec  Bożego  Miłosierdzia”.

O tym, że Miłosierdzie Boże 
jednoczy ludzi, przekonali się 
również misjonarze z Ameryki 

Łacińskiej. Wraz z przybyciem do Kolumbii i Wenezueli pal-
lotyni zaczęli ożywiać kult do Jezusa Miłosiernego. Wiara 
w miłosierną miłość Boga jest bardzo potrzebna. Świadczy 
o tym liczny udział wiernych w dniach skupienia, rekolek-
cjach i Mszach św. Powodzeniem cieszą się audycje radiowe 
na ten temat, prowadzone przez pallotynów. Owocem pracy 
misyjnej jest powstanie Grup Bożego Miłosierdzia, których 
członkowie modlą się razem, a także zajmują się organizo-
waniem pomocy charytatywnej.

Drodzy, duchowa i materialna opieka nad dziełami miło-
sierdzia prowadzonymi przez pallotynów może być naszym 
darem na Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. Wykorzystajmy 
ten szczególny czas łaski, włączając się w Nowennę do Mi-
łosierdzia Bożego. Pan Jezus powiedział w objawieniach: 
„W tej nowennie udzielę duszom wszelkich łask.” W każdym 
miesiącu, przez 9 kolejnych dni, podczas Mszy św. będzie-
my polecać Bogu Wasze intencje. Zachęcamy również do 
przesyłania intencji na Msze św. majowe. Ofiary, przesłane 
z tej okazji, przeznaczymy na prowadzenie projektów miło-
sierdzia w krajach misyjnych.

Znajdźmy czas na spotkanie z Jezusem Miłosiernym i mi-
sjonarzami. Okazją ku temu będą rekolekcje, które można 
połączyć z czuwaniem na Jasnej Górze oraz dni skupie-

nia organizowane w różnych rejonach 
Polski i pielgrzymka do Gietrzwałdu 
z Matką Słowa. Bardzo serdecznie za-
praszamy Was wszystkich razem z ro-
dzinami i przyjaciółmi do wspólnego 
przeżywania tych wydarzeń. 

Na koniec pragnę wyrazić podzięko-
wanie za każdy przejaw duchowej i ma-
terialnej troski o misjonarzy i pallotyń-
skie misje. Bóg zapłać z całego serca za 
gesty wsparcia i sympatii, które są prze-
jawem Waszej wyobraźni miłosierdzia.

 Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Dyrektor ds. Misji i Pomostu 

maj
Aby w rodzinach, wspólnotach i grupach rozpowszechniał się 

zwyczaj odmawiania modlitwy różańcowej w intencji 
ewangelizacji i pokoju.

Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie 
w Centrum Pojednania Jezusa Miłosiernego w Ruhango
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PALLOTYŃSKIE REKOLEKCJE MISYJNE 
14-17 kwietnia 2016 r.

CZĘSTOCHOWA 

Dom Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 12

MAJ
MIESIĄC MARYI

Zachęcamy do nadsyłania intencji 
Mszy św. majowych

Przez cały maj w kościołach pallotyńskich 
będziemy odprawiać 

codziennie 18 Mszy św. 
w podanych przez Was intencjach, które 

prosimy wypisać na załączonych kartkach lub 
przesłać elektronicznie. Ofiary złożone z tej 

okazji będą przeznaczone na dzieła 
miłosierdzia w krajach misyjnych.

PIELGRZYMKA 
Z MATKĄ SŁOWA 

V Majowa Piesza Pielgrzymka 
Różańcowa z Matką Słowa 

1-3 maja 2016

Zapraszamy do wzięcia udziału 
w V Majowej Pieszej Pielgrzymce Różańcowej

z Gdyni przez Pasłęk, do Gietrzwałdu. 
 

Przewodnik: 
ks. Roman Rusinek SAC

DNI SKUPIENIA 
Zapraszamy do udziału w dniach skupienia, organizowanych w różnych rejonach Polski. 

Spotkania mają miejsce w parafiach lub domach zakonnych. Rozpoczęcie o godz. 14.00, 
(wyjątkowo spotkanie w Olsztynie rozpocznie się o godz. 15.00). W programie: Msza św., 

nabożeństwo, konferencja, możliwość złożenia intencji Mszy św. i zakupu pamiątek misyjnych. 

CZUWANIE MISYJNE NA JASNEJ GÓRZE 
16/17 kwietnia 2016 r.

Rozpoczęcie 16 kwietnia 2016 r. Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.
Następnie do godz. 4.30 kontynuacja czuwania nocnego w kaplicy cudownego obrazu.

ZACHĘCAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ 
W PROGRAM DODATKOWY

sobota, 16 kwietnia 2016 r.

13.30 – spotkanie na Jasnej Górze przy pomniku Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego, zwiedzanie Jasnej Góry 
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, Msza święta 
w Dolinie Miłosierdzia, ul. Kordeckiego 49 
17.00 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich 
20.00 – Akatyst

Dla chętnych istnieje możliwość dojazdu na czuwanie misyjne autokarem. Wyjazd 
o godz. 9.00, spod Katedry Praskiej św. Floriana i św. Michała Archanioła, ul. Floriańska 
3, Warszawa. Powrót do Warszawy po zakończeniu czuwania. Zgłoszenia na przejazd 
autokarem przyjmujemy do 13 kwietnia, koszt przejazdu – 50 zł.

10 kwietnia 2016

l  KIELCE, ul. Fosforytowa 6, kościół pw. św. W. Pallottiego – ks. E. Sigel, ks. J. Kędziora
l  RADOM, ul. Młodzianowska 124, kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP – ks. J. Limanówka, ks. M. Pasiuk
l  RZESZÓW, ul. Partyzantów 38, kościół pw. św. Józefa – ks. A. Dębski, ks. R. Rusinek
l  ZĄBKI, ul. Wilcza 8, kaplica SAC –ks. J. Gugała ks. W. Osica, ks. B. Bahashi

17 kwietnia 2016

l  WARSZAWA, ul. Skaryszewska 12, kościół pw. św. W. Pallottiego – ks. Dębski, ks. B. Bahashi, br. A. Fułek 

12 czerwca 2016

l  BIAŁYSTOK, ul. Sybiraków 2, kościół pw. Ducha Świętego – ks. E. Sigel, ks. J. Kędziora
l  GIżYCKO, ul. Pionierska 14 A, kościół pw. św. Kazimierza Królewicza – ks. J. Limanówka, ks. M. Pasiuk
l  ŁOMżA, ul. Dworna 32, kościół Sióstr Benedyktynek – ks. A. Dębski, ks. R. Rusinek 
l  OLSZTYN, ul. Dybowskiego 2, kościół pw. św. Franciszka z Asyżu – ks. J. Gugała, ks. B. Bahashi 
l  SIEDLCE, ul. Rawicza 32, kościół Sióstr Benedyktynek – ks. A. Religa, ks. W. Osica

 
Prowadzący ks. Jerzy Gugała SAC
Rozpoczęcie w czwartek o godz. 18.00 – kolacją, 
a zakończenie obiadem w niedzielę. 
Koszt pobytu 240 zł. 
Zgłoszenia przyjmujemy do 8 kwietnia 2016 r., 
pod nr tel.: 22 771 51 19
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Słowa Bożego oraz uczynki miłosier-
dzia. Poprzez uczynki względem ciała 
dotykamy ciała Chrystusa w braciach 
i  siostrach, którzy potrzebują, by ich 
nakarmić, odziać, przyjąć do domu i na-
wiedzić, a poprzez uczynki duchowe – 
dawanie rad, pouczanie, darowanie 
uraz, upominanie i modlitwę, obcujemy 
bardziej bezpośrednio z naszą własną 
grzesznością. Z tego powodu uczynków 
względem ciała i względem ducha nigdy 
nie należy od siebie oddzielać. Bowiem 
właśnie wtedy, gdy dotyka w ubogim 
człowieku ciała Chrystusa Ukrzyżowa-
nego, grzesznik może otrzymać w da-
rze uświadomienie sobie, że on sam 
jest biednym żebrakiem. Na tej drodze 
także „pyszniący się”, „władcy”, „bogacze”, 
o których mówi Magnificat, mają możli-
wość spostrzeżenia, że są niezasłużenie 
miłowani przez Chrystusa ukrzyżowa-
nego, który umarł i  zmartwychwstał 
również dla nich. Tylko ta miłość może 
zaspokoić pragnienie nieskończonego 
szczęścia i miłości, które człowiek usi-
łuje osiągnąć, łudząc się, że je znajdzie 
w kulcie wiedzy, bogactwa i władzy. Jest 
jednak zawsze niebezpieczeństwo, że 
coraz szczelniej zamykając się na Chry-
stusa, który w ubogich i potrzebujących 
wciąż puka do drzwi ich serc, pyszni, 
możni i bogaci skażą sami siebie na tę 
wieczną otchłań samotności, którą jest 
piekło. Dlatego dla nich i dla nas wszyst-
kich na nowo rozbrzmiewają pełne bólu 
słowa Abrahama: „Mają Mojżesza i Pro-
roków, niechże ich słuchają!” (Łk 16, 29). 
Słuchanie Słowa i  wprowadzanie go 
w życie przygotowuje nas w najlepszy 
sposób do świętowania ostatecznego 
zwycięstwa nad grzechem i nad śmier-
cią zmartwychwstałego Oblubień-
ca, Tego, który pragnie oczyścić swą 
Oblubienicę, która oczekuje na Jego  
przybycie.

Nie zmarnujmy tego czasu Wiel-
kiego Postu, który sprzyja nawróceniu! 
Prośmy o to przez macierzyńskie wsta-
wiennictwo Dziewicy Maryi, która jako 
pierwsza, w obliczu wielkiego Bożego 
miłosierdzia, jakim Bóg Ją darmo ob-
darował, uniżyła się (por. Łk 1, 48) mó-
wiąc, że jest pokorną służebnicą Pańską  
(por. Łk 1, 38).

Watykan, 4 października 2015 r.
w święto św. Franciszka z Asyżu

gaty, a w rzeczywistości jest najuboższy 
z ubogich. A to dlatego, że jest niewol-
nikiem grzechu, który każe mu używać 
swego bogactwa i władzy nie po to, by 
służyć Bogu i bliźnim, ale by zagłuszyć 
w sobie głęboką świadomość, że i on 
w  rzeczywistości jest tylko ubogim 
żebrakiem. Im większym bogactwem 
i władzą dysponuje, tym większe może 
się stać jego kłamliwe zaślepienie. Do-
chodzi do tego, że nie chce nawet wi-
dzieć ubogiego Łazarza, żebrzącego 
u drzwi jego domu (por. Łk 16, 20-21), 
który jest figurą Chrystusa żebrzącego 
w ubogich o nasze nawrócenie. Łazarz 
stanowi możliwość nawrócenia, którą 
Chrystus nam daje, a której być może 
nie widzimy. Temu zaślepieniu towarzy-
szy pełne pychy delirium wszechmocy, 
w którym rozlegają się złowieszczo sza-
tańskie słowa: „będziecie jak Bóg” (Rdz 3, 
5), będące źródłem każdego grzechu. To 
delirium może przyjąć formę społeczną 
i polityczną, jak pokazały systemy tota-
litarne XX w. i jak pokazują dzisiaj ide-
ologie promujące jedyną słuszną myśl 
oraz techno-naukę, dążące do tego, by 
Bóg stał się nieistotny, a człowiek został 
sprowadzony do masy, którą można po-
sługiwać się w sposób instrumentalny. 
Obecnie mogą to pokazywać także 
struktury grzechu związane z modelem 
fałszywego rozwoju, opartego na kulcie 
pieniądza, który zobojętnia na los ubo-
gich bogatsze osoby i społeczeństwa, 
które zamykają przed nimi drzwi, odma-
wiając nawet ich zobaczenia.

Dla wszystkich zatem Wielki Post 
w tym Roku Jubileuszowym jest sprzy-
jającym czasem, by wreszcie móc wyjść 
z  wyobcowania poprzez słuchanie 

cudem jest, że miłosierdzie Boże może 
opromienić życie każdego z nas, pobu-
dzając nas do miłości bliźniego i tego, 
co tradycja Kościoła nazywa uczynka-
mi miłosierdzia względem ciała i du-
szy. Przypominają nam one o tym, że 
nasza wiara wyraża się w konkretnych, 
codziennych uczynkach, które mają 
pomagać naszemu bliźniemu w zaspo-
kajaniu potrzeb jego ciała i duszy i na 
podstawie których będziemy sądzeni: 
karmienie, nawiedzanie, pocieszanie, 
pouczanie. Dlatego pragnąłem, „aby 
chrześcijanie zastanowili się podczas 
Jubileuszu nad uczynkami miłosierdzia 
względem ciała i względem duszy. Bę-
dzie to sposób na obudzenie naszego 
sumienia, często uśpionego w obliczu 
dramatu ubóstwa, a  także na wcho-
dzenie coraz głębiej w serce Ewangelii, 
gdzie ubodzy są uprzywilejowani przez 
Boże miłosierdzie” (Misericordiae vultus, 
15). Bowiem to w człowieku ubogim cia-
ło Chrystusa „staje się znów widoczne 
w umęczonych, poranionych, ubiczowa-
nych, niedożywionych, uciekinierach..., 
abyśmy mogli Go rozpoznać, dotknąć 
i  troskliwie Mu pomóc” (tamże). Jest 
niebywała i  skandaliczna tajemnica 
przedłużającego się w dziejach cierpie-
nia niewinnego Baranka, krzaku gore-
jącego bezinteresowną miłością, przed 
którym można tylko, jak Mojżesz, zdjąć 
z nóg sandały (por. Wj 3, 5); a tym bar-
dziej, gdy ubogim jest brat lub siostra 
w Chrystusie, cierpiący z powodu swojej  
wiary.

W obliczu tej miłości potężnej jak 
śmierć (por. Pnp 8, 6) najnędzniejszym 
ubogim jest ten, kto nie chce przyznać, 
że nim jest. Wydaje mu się, że jest bo-

sierdzie ma centralne i fundamentalne 
miejsce. On jest „pięknem zbawczej mi-
łości Boga objawionej w Jezusie Chry-
stusie, który umarł i zmartwychwstał” 
(por. Evangelii gaudium, 36), głównym 
orędziem, „do którego trzeba stale po-
wracać i słuchać na różne sposoby i któ-
re trzeba stale głosić podczas katechezy” 
(tamże, 164). Miłosierdzie zatem „wyra-
ża zachowanie Boga w  stosunku do 
grzesznika, ofiarując mu jeszcze jedną 
możliwość skruchy, nawrócenia i wiary” 
(Misericordiae vultus, 21), a tym samym 
odbudowania relacji z Nim. W Jezusie 
ukrzyżowanym Bóg pragnie dotrzeć 
do grzesznika, który odszedł najdalej, 
tam właśnie, gdzie się zagubił i od Nie-
go oddalił. Robi to z nadzieją, że zdoła 
poruszyć zatwardziałe serce swojej Ob-
lubienicy.

3. Uczynki miłosierdzia

Miłosierdzie Boże zmienia serce czło-
wieka i pozwala mu doświadczyć wier-
nej miłości, sprawiając, że i on staje się 
zdolny do miłosierdzia. Wciąż nowym 

asza (por. Oz 1-2) – pokazują, jak bar-
dzo Bóg pragnie związać się ze swoim 
ludem.

Ten dramat miłości osiągnął swój 
szczyt w Synu, który stał się człowie-
kiem. Jego Bóg napełnił swoim bez-
granicznym miłosierdziem, czyniąc 
z Niego „wcielone Miłosierdzie” (por. 
Misericordiae vultus, 8). Jako człowiek, 
Jezus z Nazaretu jest w pełni synem 
Izraela. Uosabia owo doskonałe słu-
chanie Boga, które jest wymagane od 
każdego Żyda w Szema Jisrael, jeszcze 
dzisiaj stanowiące sedno przymierza 
Boga z Izraelem: „Słuchaj, Izraelu, Pan 
jest naszym Bogiem – Pan jedynie. Bę-
dziesz więc miłował Pana, Boga twoje-
go, z całego swego serca, z całej duszy 
swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 6, 
4-5). Syn Boży jest Oblubieńcem czynią-
cym wszystko, by zdobyć miłość swojej 
Oblubienicy, z którą łączą Go więzy bez-
warunkowej miłości, uwidoczniającej się 
w wiecznych zaślubinach z nią.

To jest pulsujące serce kerygmatu 
apostolskiego, w  którym Boże miło-

1.  Maryja, ikona Kościoła,  
który ewangelizuje,  
bo jest ewangelizowany

W bulli ogłaszającej Jubileusz na-
pisałem: „Niech Wielki Post w Roku Ju-
bileuszowym będzie przeżywany jesz-
cze bardziej intensywnie, jako ważny 
moment, by celebrować miłosierdzie 
Boga i go doświadczać” (Misericordiae 
vultus, 17). Przez wezwanie do słu-
chania Słowa Bożego oraz inicjatywę  
„24 godziny dla Pana” pragnąłem pod-
kreślić prymat modlitewnego słuchania 
Słowa Bożego, zwłaszcza prorockiego. 
Miłosierdzie Boże jest bowiem przesła-
niem skierowanym do świata, ale każdy 
chrześcijanin jest powołany do tego, by 
sam go doświadczył. Dlatego w czasie 
Wielkiego Postu roześlę Misjonarzy 
Miłosierdzia, aby byli dla wszystkich 
żywym znakiem Bożego przebaczenia 
i bliskości.

Po przyjęciu od archanioła Gabrie-
la Dobrej Nowiny Maryja w Magnificat 
profetycznie sławi miłosierdzie, z któ-
rym Bóg Ją wybrał. Tym samym zarę-
czona z Józefem Dziewica z Nazaretu 
stała się doskonałą ikoną Kościoła, który 
ewangelizuje, bo sam był i jest nieustan-
nie ewangelizowany za sprawą Ducha 
Świętego, który zapłodnił Jej dziewicze 
łono. W tradycji prorockiej miłosierdzie 
– jak wskazuje etymologia tego słowa – 
ma ścisły związek z matczynym łonem 
(rahamim) i z dobrocią wielkoduszną, 
wierną i współczującą (hesed), prak-
tykowaną w  związkach małżeńskich 
i w rodzinie.

2.  Przymierze Boga z ludźmi:  
historia miłosierdzia

Tajemnica Bożego Miłosierdzia ob-
jawia się w dziejach przymierza między 
Bogiem i Izraelem. Bóg jest bowiem za-
wsze bogaty w miłosierdzie, w każdych 
okolicznościach gotowy otoczyć swój 
lud wielką czułością i współczuciem, 
zwłaszcza w  najbardziej dramatycz-
nych momentach, gdy niewierność 
zrywa przymierze i trzeba je na nowo 
ustanowić, w sposób bardziej stabil-
ny, w sprawiedliwości i prawdzie. Jest 
to prawdziwy dramat miłości, w któ-
rym Bóg odgrywa rolę zdradzonego 
Ojca i  męża, a  Izrael – niewiernych  
syna/córki i małżonki. Właśnie obrazy 
z życia rodzinnego – jak w Księdze Oze-

Orędzie 
papieskie 
na 
Wielki 
Post

„Chcę raczej 
miłosierdzia 

niż ofiary” 
(Mt 9,13)

Uczynki miłosierdzia w Roku Jubileuszowym
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SKUTKI odmowy przyjęcia Bożego błogosławieństwa i łaski mogą 
być opłakane. Możemy w tych kategoriach spojrzeć np. na 11 września 
w Nowym Jorku. Od tamtej pory aż do dzisiaj nieustannie giną ludzie… 
Giną setkami i tysiącami: a to w powodziach, a to po wybuchach wulkanów 
czy w falach oceanu podczas tsunami, w wojnach, zamachach terrorystycz-
nych, katastrofach, czy na pontonach wiozących ich do Europy, w trakcie 
masowej – nieznanej współczesnemu światu – emigracji… Codziennie, 
codziennie, codziennie… Giną, bo bez Bożego błogosławieństwa żyć nie 
będą (Księga Kapłańska 25, 18-19 i cały 26 rozdział).

Ojciec Święty Franciszek widzi co się dzieje i – jak mało kto – wie, 
co trzeba zrobić, aby ratować świat przed zagładą i ludzi przed śmiercią. 
Dlatego ogłasza Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. Nadzwyczajny – bo 
to nie jest żadna jubileuszowa data, nadzwyczajny, bo to ostateczny czas 
naprawienia uchybień, powrotu do propozycji zmian z roku 2000, poprawy 
życia. Nadzwyczajny dla nas – Polaków, bo to rok jubileuszu 1050-lecia 
Chrztu Polski, wielki i ważny czas. Nadzwyczajny, bo ma nam wszystkim 
zwrócić Boga – Ojca pełnego miłości i miłosierdzia. Ojca, który – zdradzony 
i niechciany – czeka i tęskni. Ojca, który w tym czasie staje się „żebrakiem” 
i prosi, abyśmy usłyszeli, przejrzeli, powrócili. Ma nam też zwrócić siebie 
nawzajem, nie jako wrogów, lecz braci i przyjaciół. 

Jeśli powrócimy, to w Roku Świętym Bóg da nam w zamian swoje dary, 
abyśmy mogli żyć.

Otrzymamy: pokój na świecie i pojednanie się ludzi (czyste, spo-
kojne serca), przebaczenie grzechów i darowanie kary (ustanie nie-
szczęść i chorób), błogosławieństwo, czyli pomyślność, a więc: zdrowie, 
obfitość zbiorów, wysłuchanie modlitw itd. Wszystko to nazywa się: 
Bogiem z nami, Emmanuelem, albo po naszemu – Miłosierdziem. 

Oby to był dobry rok.
Ks. Emilian Sigel SAC

MIŁOSIERDZIE to najbardziej chyba 
eksploatowane słowo ostatniego półro-
cza. I pewnie będzie powtarzane bardzo 
często przynajmniej do końca listopa-
da, a może w jakichś reminiscencjach 
i trochę dłużej. Ciekawe, że większość 
mówców, operujących tym pojęciem, 
nie stara się wnikać w  istotę, lecz po 
prostu – chcąc być „na czasie” – chętnie 
nim żongluje. Jak dotąd sporo wielkich 
i ważnych słów powiedziano o Miłosier-
dziu na różnych poziomach przekazu, 
a z pewnością przez następne miesiące 
będzie tych treści jeszcze więcej. Dlatego 
chciałem skorzystać z okazji, aby nieco 
naświetlić kontekst Roku Świętego, 
ogłoszonego nam jako: „Nadzwyczajny 
Jubileusz Miłosierdzia”.

ROK ŚWIĘTY, co warto przypo-
mnieć, pochodzi z ustanowienia Bożego 
(por. Księga Kapłańska 25, 8-1-22) i jest 
zobowiązaniem dla ludzi, aby Błogosła-
wieństwem Boga odnowione zostało 
oblicze ziemi, na której żyjemy. Według 
bowiem Bożego Prawa i Porządku nie-
możliwe jest spokojne i bezpieczne 
życie bez Bożego błogosławieństwa, 
a to ono spływa na nas po wypełnieniu 
Bożego nakazu i spełnieniu warunków, 
jakie stawia nam przed oczy sam Bóg. 
Dzieje się tak tylko w Roku Świętym.

Dlatego nie każdy rok jest – jak wie-
my – rokiem świętym. Dawniej przypa-
dał on równo co 50 lat, bo tak postano-
wił Pan Bóg, ale w 1475 r. wprowadzono 
tzw. srebrny jubileusz, czyli obchody  
co 25 lat.

Z kart historii dowiadujemy się, że 
ludzie dziesiątkowani byli w wiekach 

średnich dżumą i  nie dożywali czę-
sto 50 lat. Prosili zatem Ojca Świętego 
o dokonanie zmiany, aby mogli choć 
raz dostąpić łaski jubileuszowego 
odpustu i  błogosławieństwa. Za-
tem – chciałbym jasno i  dobitnie się 
wyrazić – w każdy przypadający Rok 
Święty należy spełnić Boże nakazy, 
aby otrzymać Boże błogosławieństwo 
na dalsze spokojne lata życia. Bez 
tego błogosławieństwa życie jest nie- 
możliwe.

Doskonale wiedział o tym nasz Pa-
pież Święty Jan Paweł II, który według 
słów Prymasa Tysiąclecia otrzymał po 
zamachu z 13 maja 1981 r. zapewnie-
nie: „nie umrzesz… masz wprowadzić 
Kościół i świat w trzecie tysiąclecie…”. 
Ojciec Święty miał świadomość, że ten 
wielki jubileusz jest naprawdę Wiel-
ki, bo jest wypełnieniem wszystkich 
pięćdziesiątek i ich wielokrotności. To 
taka – przepraszam za kolokwializm – 
wielka kumulacja. Tym razem miała 
to być „kumulacja” Bożej łaski i bło-
gosławieństwa. Dlatego właśnie prze-
mierzał świat wzdłuż i wszerz, prosząc 
wszystkich o zaniechanie wojny, odda-
nie cudzej wolności i własności oraz tro-
skę o chorych, głodnych i umierających, 
zwłaszcza dzieci. To są bowiem trzy Bo-
skie nakazy dla człowieka na Rok Święty, 
czyli jak mówi Biblia: ROK BOGA. Ojciec 
Święty prosił też osobiście wszystkich 
prezydentów, szefów rządów, a także 
ONZ, o  wypełnienie nakazu Bożego 
choć na ten jeden rok. NIESTETY! Nikt nie 
chciał Papieża posłuchać… a w Polsce… 
też nie, choć była narodowa pielgrzymka 
do Rzymu, z Prezydentem na czele.

Inauguracja Jubileuszu Roku 2000. Papież Jan Pa-
weł II otwiera Drzwi Święte w bazylice św. Piotra 
w Watykanie. 
Tradycja otwierania Drzwi Świętych na rozpoczę-
cie Roku Jubileuszowego sięga roku 1499, kiedy 
po raz pierwszy uczynił to papież Aleksander VI. 
Obecne Drzwi Święte w  bazylice św. Piotra są 
darem katolików szwajcarskich za uratowanie 
ich ojczyzny od okrucieństw i nieszczęść II wojny 
światowej. Zainstalowano je i otwarto w związku 
z Jubileuszem Roku 1950.
Twórcą dzieła był rzeźbiarz Vito Consorti. Drzwi 
są ozdobione 16 scenami biblijnymi, opowiadają-
cymi o odkupieniu i przebaczeniu ze szczególnym 
uwzględnieniem ewangelicznych przypowieści 
o miłosierdziu Bożym. 

Modlitwa Roku Jubileuszowego
Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni  

jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, wi-
dzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój 
wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli 
pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącz-
nie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał 
po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.

Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Sa-
marytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego z nas: „O, gdybyś 
znała dar Boży!”. Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewi-
dzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim 
przez przebaczenie i miłosierdzie: spraw, aby Kościół na świecie stał 
się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego 
i uwielbionego.

Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość 
po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają 
w niewiedzy i błędzie: niech każda osoba, która się do nich zwraca, 
czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od 
Boga.

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszcze-
niem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój 
Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubo-
gim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok 
niewidomym.

Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Cie-
bie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen

Logo Roku Miłosierdzia au-
torstwa o. Marko Rupnika, jezuity 
pochodzącego ze Słowenii, przed-
stawia Chrystusa Dobrego Paste-
rza, niosącego na ramionach nie 
owieczkę, ale człowieka. Jest to ob-
raz Miłosierdzia Boga względem 
zagubionej ludzkości, okazanego 
przez wcielenie Syna Bożego i odku-
pienie. Cała scena umiejscowiona 
jest w formie tak zwanej mandorli 
(z wł. migdał). Forma ta jest bardzo 
ważna dla ikonografii starożytnej 
i średniowiecznej, odwołuje się do 
obecności dwóch natur: boskiej 
i  ludzkiej, w Chrystusie. Trzy kon-
centryczne kształty owalne o ko-
lorze stopniowo jaśniejszym w kie-
runku zewnętrznym sugerują ruch 
Chrystusa, który wyciąga człowieka 
z nocy grzechu i śmierci. Z drugiej 
strony, głębia ciemniejszego koloru 
sugeruje również niepoznawalność 
miłości Ojca, który wszystko prze-
bacza.

W motcie „Miłosierni jak Ojciec”, 
proponuje się życie miłosierdziem, 
biorąc przykład z Ojca, który prosi 
o to, aby nie sądzić i nie potępiać, 
lecz wybaczać oraz dawać miłość 
i przebaczenie bez miary. 

Powyższe, nieco szokujące sformułowanie, zawiera w istocie podstawową prawdę 
chrześcijańską: jeśli nie skorzystamy z Bożego Miłosierdzia, jeśli nie otworzymy 
się na nie – nasza dusza stanie się martwa. „Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale 
by się nawrócił i żył.” (por. Ez 18, 23). Pragnie skierować go na właściwą drogę, 
więc daje mu czas, aby mogła nastąpić oczekiwana przemiana. Autor artykułu 
snuje refleksje na temat Roku Świętego jako czasu łaski, która może zostać przy-
jęta lub odrzucona. Rozważa, jakie są konsekwencje współczesnych wyborów. 
Niewątpliwie jest to kwestia godna zastanowienia, zmuszająca do przemyśleń. 
W kolejnych numerach „Posyłam Was” wrócimy do tego zagadnienia – będzie 
mowa o konkretnych owocach Roku Jubileuszowego w życiu wiernych.

miłosierdzie Boże...
albo śmierć
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Po skończonych stu-
diach zaczęłam pracować 
w  szpitalu. Kiedy moi ko-
ledzy szybko uciekali do 
swoich domów, ja dopiero 
zaczynałam swoje „prywat-
ne” odwiedziny w  salach 
szpitalnych. Wtedy dopiero 
miałam czas, aby usiąść przy 
łóżku chorego i z nimi praw- 
dziwie być. 

Pewnego pamiętnego 
dnia przechodziłam koryta-
rzem szpitalnym. Z  jednej 
z  sal dobiegł do mnie głos 
chorego. Jego wołanie było 
tak przeraźliwe i tak przepeł-
nione bólem, że bez namysłu 
poszłam do niego. Stojąc przy 
łóżku, zadawałam pytania: Co 
się stało? Jak pomóc? Jego 
znaki „mówiły”, że bardzo go 
boli, że prosi, aby go pod-
nieść. Zadziałały emocje, chy-
ba na chwilę wyłączyłam my-
ślenie. Nie zauważyłam, że ten mężczy-
zna ważył ponad sto kilo, a ja, chucher-
ko, chyba byłam ze trzy razy mniejsza. 
Chwyciłam go za ramiona, chciałam 
unieść i straciłam świadomość. Gdy się 
ocknęłam, leżałam na podłodze obok 
jego łóżka. Trzy pielęgniarki próbowały 
go podnieść. Ja nie mogłam chwycić 
oddechu. Po kilku dniach zobaczyłam 
łzy w oczach mojego kolegi lekarza 
z innego oddziału. Chciał mi powie-
dzieć, że już nigdy nie będę chodziła, 
ale nie mógł wykrztusić z siebie ani 
słowa... Lekarze jednak są omylni,… 
gdyż mogę chodzić. Trzymając się me-
bli, to nawet do łazienki sama dojdę. 
Trwa to co prawda kilkadziesiąt minut,  
ale sama…

Tu moja rozmówczyni bardzo ser-
decznie uśmiechnęła się i po chwili ci-
szy kontynuowała swoje opowiadanie.

– Przywieźli mnie ze szpitala i po- 
łożyli na łóżku w pokoju. Zapytali, kogo 
zawiadomić. Ale ja nie chciałam z nimi 
rozmawiać. Chciałam jak najszybciej 
zostać sama. Chciałam sobie to wszyst-
ko poukładać w głowie. Gdy sanitariu-
sze zamknęli za sobą drzwi, mój wzrok 
pobiegł na obraz Jezusa Miłosiernego. 
Już po chwili łzy płynęły po policzkach, 
a w sercu i głowie pytania przeplatały 
się z zarzutami.

Patrzyłam na Jezusa Miłosiernego 
i wołałam, krzyczałam, pytałam:

– Dlaczego mnie to spotkało? 
Przecież chciałam służyć ludziom! Czy 
moja służba była zła? Dlaczego mi to 
zrobiłeś?

Chyba zmęczona tym krzykiem 
i żalem, który przepełniał moje ser-
ce, usnęłam. Gdy się przebudziłam, 
znów spojrzałam na obraz Jezusa Mi-
łosiernego. Przyszły następne myśli  
i pytania:

– Co ja teraz pocznę? Jestem całko-
wicie sama? Kto mi poda kubek wody? 
Jezu…

I znów zasnęłam. Gdy się przebu-
dziłam, ujrzałam stojącego nade mną 
mężczyznę. Przez chwilę wpatrywałam 
się w  niego z  niedowierzaniem. Po 
czym zaniepokojona zapytałam, co 
on tu robi, jak tu wszedł? On spokoj-
nie wyjaśnił mi, że drzwi były otwarte, 
po czym zwrócił się do mnie z zapyta-
niem, czy go pamiętam? Odpowiedzia-
łam, że nie przypominam sobie. Wtedy 
mężczyzna wypowiedział następujące 
słowa: „Szanowna pani doktor, przed 
kilku laty uratowała mi pani życie. 
Dowiedzieliśmy się o pani wypadku. 
Nasza mieścina nie jest zbyt wielka. 
Ja zająłem się sporządzeniem listy. Na 
dziś jest nas czterdzieści trzy osoby. 

Każdego dnia będzie przychodził do 
pani ktoś inny. Oczywiście załatwiliśmy 
także stałą opiekę fachowej pielęgniar-
ki. Niech się pani nie martwi. Nie zosta-
nie pani sama”.

Nastała długa cisza, po czym moja 
rozmówczyni kontynuowała:

– Gdy budzę się rano, to od razu pa-
trzę na ten obraz i modlę się do Jezusa 
o dobry dzień. O dziewiątej modlę się 
za ludzi młodych, aby nie zmarnowali 
swojego życia i dokonali dobrych wy-
borów. O  dwunastej polecam tych, 
którzy dzisiaj umrą. O piętnastej po-
lecam grzeszników, którzy oddalili się 
od Boga…

Proszę księdza, ta modlitwa nadaje 
sens mojemu życiu. Mam świadomość, 
jak jestem potrzebna. Jak bardzo służę 
wszystkim. Przecież Chrystus dał nam 
trzy sposoby czynienia miłosierdzia. 
Mnie pozostał ten trzeci.

* * *
Patrząc na łagodny uśmiech pani 

doktor, pożegnałem się, a wychodząc 
powtarzałem sobie po wielekroć w du-
chu słowa naszego świętego założycie-
la, Wincentego Pallottiego: „Każdy jest 
apostołem”.

Ks. Jerzy Gugała SAC

Przeglądam „Dzienniczek” św. 
Faustyny. Zatrzymuję wzrok na dacie: 
1931 rok, 22 lutego. „Po chwili powie-
dział mi Jezus: Wymaluj obraz według 
rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, 
ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczo-
no najpierw w kaplicy waszej i na całym 
świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić 
będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję 
także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad 
nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę 
śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej 
chwały”. (Dz. S.F. 47-48)

Tak, tego właśnie wieczoru rozpo-
częło się głoszenie wielkiego orę-
dzia, które Chrystus poprzez św. 
Faustynę przekazał całemu światu. 
Jak wiemy, nie wywołało to ani za-
chwytu, ani aplauzu i wiele trud-
ności musiała pokonać Sekretarka 
Bożego Miłosierdzia, aby obraz 
został namalowany. Fakt powsta-
nia tego wizerunku nie wniósł nic 
nowego do życia Kościoła, a nawet 
był taki czas, że kult Miłosierdzia 
został zakazany. Przypomnijmy, że 
tylko w dwóch miejscach na świecie 
obraz z podpisem „Jezu ufam Tobie” 
był wystawiony na widok publiczny. 
Jednym z nich była „Dolina Miłosier-
dzia” w Częstochowie – mały kośció-
łek Księży Pallotynów. Dopiero pon-
tyfikat Jana Pawła II sprawił, że speł-
niły się słowa Chrystusa i dziś nie ma 
miejscowości na świecie, gdzie nie 
głosi się Bożego Miłosierdzia. 

Wraz z innymi księżmi posługu-
jącymi w  Sekretariacie Misyjnym 
od lat zajmuję się szerzeniem idei 
Miłosierdzia. Pallotyni przemierzają 
Polskę wzdłuż i wszerz, niosąc orę-
dzie, a Chrystus rozlewa łaski. Jezus 
obiecał, że głoszącym Miłosierdzie 
będą towarzyszyły wielkie dzieła 
i obietnica ta spełniła się w wielu 
parafiach. Potwierdzają to przejmu-
jące świadectwa wiernych.

Oto co usłyszałem od pew-
nej kobiety, która od wielu lat nie 
opuszcza swego domu. W  histo-

rii jej życia widać wyraźnie działanie  
Bożego Miłosierdzia.

OPOWIEŚĆ LEKARKI

– Nie miałam łatwego dzieciń-
stwa i młodości. Bardzo wcześnie, bo 
w wieku dwunastu lat, straciłam tatę. 
Moja mama bardzo kochała swojego 
męża i  myślę, że to wielkie uczucie 
nie pozwoliło jej nawet przez chwilę 
pomyśleć o ponownym małżeństwie. 
Choć mama bardzo ciężko pracowa-
ła, żyłyśmy skromnie. Gdy miałam 

osiemnaście lat, zaproponowałam, że 
przerwę szkołę i pójdę do pracy. Moja 
propozycja spowodowała, że ujrzałam 
w oczach mamy łzy i usłyszałam pyta-
nie: „Córeczko, to wszystko, co mam, 
jest dla ciebie. Jeśli jest ci za mało…”. 
Długo tego wieczoru rozmawiałyśmy 
ze sobą. Wtedy zrozumiałam, że muszę 
się uczyć, i to dobrze się uczyć. Rze-
czywiście tak było. Ten rok zakończy-
łam jako najlepsza uczennica w klasie, 
a następny jako najlepsza w szkole. 
Zaraz po zdaniu matury poszłam do 
pracy. Chciałam choć trochę zarobić, 
bym mogła sobie odłożyć na począ-

tek. Po roku od skończenia szkoły 
średniej siedziałam w szpitalu przy 
łóżku mojej mamy. Czułam w sobie 
ogromną bezsilność. Miałam wiel-
ki żal do całego świata. Moje serce 
było przepełnione smutkiem… 
Wiedziałam, że to już jest koniec, że 
zostanę całkowicie sama. W pewnej 
chwili mama otworzyła oczy i po-
wiedziała do mnie: „Kochana có-
reczko. Już idę do mojego Ludwisia. 
On tam na mnie czeka. I wiem, że 
bardzo się niepokoi. Chcę cię prosić, 
abyś opiekowała się obrazkiem Je-
zusa, który wisi w domu nad moim 
łóżkiem. I proszę, abyś zawsze była 
dobra dla ludzi. Nie płacz, kiedy za-
snę, bo ja tam będę bardzo szczęśli-
wa. Ludwiczek przygotował już dla 
mnie piękne miejsce”.

Trzymałam w swoich dłoniach 
dłoń mojej ukochanej mamy. Pa-
trzyłam w jej twarz pełną radości. 
Nie wiem, ile to trwało, ale to moje 
zapatrzenie przerwały słowa pielę-
gniarki: „Proszę pani, mama już…”. 
Nie wiem, co było później. Pamię-
tam, że byłam bardzo spokojna. 
Podczas Mszy św. pogrzebowej 
wpatrywałam się w trumnę. Niko-
go wokół nie widziałam. Nic też do 
mnie nie docierało. I wtedy to po-
wstało we mnie pragnienie bycia dla 
innych ludzi. Zdecydowałam, że pój-
dę na medycynę,… że chcę być le-
karzem,… że chcę być przy ludziach 
cierpiących i  chcę być samotna.

Każdy może być 
apostołem miłosierdzia

Autor artykułu podczas peregrynacji 
obrazu Miłosierdzia Bożego w diecezji 

zielonogórsko-gorzowskiej

Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji świdnickiej
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„12 gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”, to inicjatywa Stowarzy-
szenia Communita Regina Della Pace (Wspólnota Królowej Pokoju) z Radomia, 
którego celem jest międzynarodowe apostolstwo adoracji Chrystusa Eucha-
rystycznego oraz wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz budowania 
pokoju na świecie. 

Formą realizacji tej idei stało się dzieło „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej 
Pokoju”. Jest to projekt utworzenia na świecie dwunastu ośrodków wieczystej 
adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Do każdego wybranego 
miejsca Stowarzyszenie ofiarowuje ołtarze adoracyjne, których realizacji podję-
ła się pracownia DRAPIKOWSKI STUDIO. 
Obecnie istnieją już trzy takie „gwiazdy”: 
w Jerozolimie, Medjugorie i Oziornoje. 

Na kolejne centrum modlitwy w in-
tencji pokoju wybrano sanktuarium Mat-
ki Bożej w Kibeho. Świątynia ta została 
wzniesiona w miejscu pierwszych uzna-
nych przez Kościół objawień maryjnych w 
Afryce, w latach 1980–1981. Rwanda, to 
kraj dotknięty tragicznym ludobójstwem 
podczas wojny w roku 1994, dlatego do 
tego miejsca powstaje „Ołtarz Pojednania”. 

Zapraszamy do współudziału w reali-
zacji ołtarza dla sanktuarium w Kibeho. 

MODLITWA W INTENCJI
ŚWIATOWEGO POKOJU TRWA
JUż W TRZECH OŚRODKACHW Jubileuszowym Roku Miłosierdzia papież Fran-

ciszek wzywa nas do ufnego zwrócenia się do Miło-
siernego Ojca, który czeka, aby wziąć nas w ramiona 
i obdarzyć pokojem i radością dzieci bożych.

Wykorzystajmy ten szczególny czas łaski, włą-
czając się w Misyjną Nowennę Mszalną do Miło-
sierdzia Bożego odprawianą w każdym miesiącu, 
przez dziewięć pierwszych dni. W tym czasie mo-
dlimy się za misje oraz we wszystkich nadesłanych 
do nas intencjach. 

Nowenna obejmuje wszystkie osoby żyjące 
i zmarłe. Są w niej wyszczególnione także grupy 
osób, które Jezus sam chciał byśmy objęli swoją 
modlitwą i wprowadzali do zdroju Jego miłosierdzia. 

misyjna nowenna mszalna 
do miłosierdzia Bożego

w jubileuszowym roku miłosierdzia

Nowennę do Miłosierdzia Bożego zlecił Pan Jezus 
s. Faustynie zapisać w sierpniu 1937 r. W objawieniach 
skierował wówczas do św. Faustyny następujące słowa: 
Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do 
zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, 
i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szcze-
gólnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz 
do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym 
morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wpro-
wadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu 
i w przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą 
wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym 
dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją 
o łaski dla tych dusz. 

Mamy obietnicę Jezusa, że takie duchowe działanie 
przyniesie niezwykłe owoce. Jeśli mocą modlitwy przy-
prowadzimy kogoś do Niego i zanurzymy go w zdroju 
Miłosierdzia, to zaczerpnie on „siły i ochłody”, a także 
otrzyma wszelką łaskę „na trudy życia, a szczególnie na 
godzinę śmierci”.

Zachęcamy do nadsyłania intencji, polecających 
siebie i swoich bliskich Miłosierdziu Bożemu. 

Prosimy o podawanie intencji z miesięcznym wy-
przedzeniem. Dobrowolne ofiary składane przy tej 
okazji tworzą Fundusz Misyjny, dzięki któremu mogą 
być wspierane konkretne dzieła miłosierdzia w krajach 
misyjnych.

sanktuarium w Kibeho kolejną 
„Gwiazdą w Koronie maryi”

Każdy może przyczynić się do szybkiego ukończenia tego dzieła,
przekazując swój dar na konto bankowe z dopiskiem: OŁTARZ DLA KIBEHO

 
SEKRETARIAT MISYJNY SAC, ul. Skaryszewska 12, 03-802 Warszawa

79 1600 1462 1846 4273 6000 0006
IBAN: PL79 1600 1462 1846 4273 6000 0006; BIC: PPAB PLPK

 
Za każdy złożony dar serca wyrażamy wdzięczność w codziennej modlitwie. Darczyńcy, 
którzy złożą ofiarę w wysokości 100 zł, otrzymają koronkę do Siedmiu Boleści Matki Bożej, 
a ofiarodawcy którzy dofinansują projekt wpłatą 500 zł, otrzymają oryginalny afrykański krzyż 
z ziemią z Kibeho.

INTENCJE POSZCZEGÓLNYCH DNI:
 
Dzień pierwszy
Modlimy się za całą ludzkość, a szczególnie za wszystkich 
grzeszników.
 
Dzień drugi
Modlimy się za duchowieństwo, przez które spływa na ludz-
kość Miłosierdzie Boże.
  
Dzień trzeci
Modlimy się za wszystkich chrześcijan.
 
Dzień czwarty
Modlimy się za pogan i niewiernych.
 
Dzień piąty
Modlimy się za tych, którzy pozostają poza Kościołem.
 
Dzień szósty
Modlimy się za dzieci.
 
Dzień siódmy
Modlimy się za czcicieli Miłosierdzia Bożego.
 
Dzień ósmy
Modlimy się za dusze w czyśćcu, które się wypłacają spra-
wiedliwości Bożej.
 
Dzień dziewiąty
Modlimy się za dusze oziębłe, które były powodem cierpień 
Chrystusa Pana w Ogrójcu.

IZRAEL – w kaplicy IV Stacji Drogi 
Krzyżowej w Jerozolimie, w ołtarzu 
„Tryptyk Jerozolimski”, 2009 r.

KAZACHSTAN – w  sanktuarium 
Królowej Pokoju w Oziornoje, w oł-
tarzu „Gwiazda Kazachstanu”, 
2014 r. 

WYBRZEżE KOŚCI SŁONIOWEJ 
– w  Bazylice Matki Bożej Pokoju 
w Yamoussoukro, w ołtarzu „Dar 
Miłości i Pokoju”, 2015 r. 

„Ołtarz pojednania”
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ks. Alojzy Majewski przybył do Polski 
otwierając pierwszą pallotyńską pla-
cówkę w 1907 r. 

Pallotyni utworzyli w Afryce dzie-
siątki parafii i  kilka diecezji. Ośmiu 
z naszych współbraci stanęło na ich 
czele zostając biskupami: dwóch w Ka-
merunie; pięciu w Afryce Południowej 
i  jeden w Tanzanii. Wszyscy oni byli 
misjonarzami, ale dwa lata temu do-
czekaliśmy się pierwszego czarnoskó-
rego biskupa pallotyńskiego, ks. Bruno 
Ateba, biskupa diecezji Maroua/Mo-
kolo w Kamerunie. (Następni czekają 
z pewnością w kolejce…). 

Dziś obecni jesteśmy w dziesięciu 
różnych krajach tegoż kontynentu. Jest 
nas, razem z klerykami w formacji, po-
nad 350 pallotynów. I oto dziś raduje-
my się z faktu, że pierwsza córa polskiej 
Prowincji Chrystusa Króla, staje się – 
jako pierwsza na całym afrykańskim 
kontynencie – samodzielną jednost-
ką administracyjną zwaną Prowincją. 
Pragnę w tym miejscu zwrócić waszą 
uwagę na fakt, iż nowa Prowincja po-
zostaje wierna tytułowi, który pierwsi 
misjonarze obrali dla niej od samego 
zarania: „Prowincja Świętej Rodziny”, tej 

z Nazaretu, której na imię Józef, Maryja 
i Jezus. Niektórzy twierdzą, że Święta 
Rodzina z Nazaretu, to zbyt odległy od 
rzeczywistości wzorzec dla współcze-
snej rodziny. Nie tak myślał jednak św. 
Wincenty Pallotti. On był przekonany, 
że od Świętej Rodziny z Nazaretu za-
wsze możemy uczyć się budowania 
wspólnego domu. W jaki sposób? Św. 
Wincenty proponuje Świętą Rodzinę 
jako model harmonijnej i miłosiernej 
współpracy. Harmonia i miłosierdzie. 
Nie ma jednego bez drugiego. To 
bardzo mądra uwaga ze strony św. 
Pallottiego. Życzę wam abyście po-

Niedziela, 27 grudnia 2015 r. była 
ważnym dniem w historii pallotyń-
skich misji. Dekretem przełożonego 
generalnego, ks. Jacoba Nampuda-
kama SAC, dotychczasowa Regia 
św. Rodziny w  Rwandzie i  Demo-
kratycznej Republice Konga została 
przekształcona w samodzielną ad-
ministracyjnie jednostkę – Prowin-
cję Świętej Rodziny. Ten akt prawny 
Zarządu Generalnego jest wyrazem 
uznania dla polskich pallotynów mi-
sjonarzy, którzy od 43 lat posługują 
w Regionie Wielkich Jezior.

Otwarcie nowej prowincji odbyło 
się podczas Mszy św. pod przewod-
nictwem miejscowego biskupa, ks. 
Smaragde Mbonyintege, w kościele 
pw. św. Wincentego Pallottiego w Ki-
gali, stolicy Rwandy. W koncelebrze 
udział wzięli m.in.: przełożony gene-
ralny SAC, ks. Jakub Nampudakam, 
przełożony Polskiej Prowincji Chry-
stusa Króla, ks. Józef Lasak, sekre-
tarz ds. misji polskiej prowincji, ks. 
Grzegorz Młodawski, przełożony 
Regii Miłosierdzia Bożego we Fran-
cji, ks. Aleksander Pietrzyk, pierwszy 
przełożony nowej prowincji, ks. Ro-
muald Uzabumwana oraz misjonarze  
z Polski.

Ustanowienie nowej prowincji 
w Afryce było okazją do podsumowań 
tego, co udało się dokonać podczas 
pallotyńskiej obecności na konty-
nencie afrykańskim. Pallotyni zaan-
gażowali się w wiele ważnych dzieł, 
m.in.: powołali do życia wydawnic-
two i drukarnię Pallotti-Presse, gdzie 
prowadzona jest ewangelizacja po-
przez prasę katolicką („Hobe” i „Ki-
nyamateka”), odpowiedzialni są za 
duszpasterstwo w sanktuarium Maryi 
Matki Słowa w Kibeho oraz w dwóch 
sanktuariach Miłosierdzia Bożego: 
w Ruhango i Kabuga, prowadzą cen-
tra formacyjno-rekolekcyjne w Kigali 
i Gomie (DKR) oraz dom formacyjny 
dla kandydatów do Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego w Butare. 
Obecnie nowa Prowincja Świętej Ro-
dziny liczy 40 księży, 3 diakonów, 2 
braci oraz 50 seminarzystów, nowi-
cjuszy i postulantów. 

Drodzy Bracia i Siostry,

Chciałbym ten mój okolicznościo-
wy Message podzielić na trzy części: 
wczoraj, dziś i jutro. Zacznę po kolei, 
a więc od wczoraj. 

Wczoraj: Pierwsi Pallotyni postawili 
stopę na kontynencie afrykańskim 125 
lat temu, dokładnie 25 października 
1890 r. Nie chodzi oczywiście o Rwan-

PRZEMÓWIENIE KS. PROWINCJAŁA JÓZEFA LASAKA SAC 
Z OKAZJI KANONICZNEGO ERYGOWANIA PROWINCJI ŚWIĘTEJ RODZINY 

RWANDA, 27 GRUDNIA 2015 r.

dę czy Kongo, ale o Kamerun. Wspo-
minam ten kraj z dwóch powodów. 
Po pierwsze dlatego, iż Kamerun to 
jedyna misja w naszej pallotyńskiej 
historii, którą rozpoczynaliśmy od zera, 
to znaczy, że Pallotyni i Pallotynki byli 
pierwszymi katolickimi ewangelizato-
rami tego kraju. Po drugie, kontynent 
ten zrodził poniekąd polską Prowin-
cję Chrystusa Króla, bo to z Afryki, po 
czterech latach pracy w Kamerunie, 

Ożywianie wiary 
i rozpalanie miłości 

w afryce

mimo różnych trudności, problemów 
i nieuniknionych ran, nie przestawali 
wierzyć w siłę przebaczenia, dialogu 
i nadziei. 

Jutro zawsze wiąże się z wyzwania-
mi, a wyzwań przed którymi stoi „pallo-
tyńska Afryka” jest z pewnością więcej 
niż liczba krajów, w których zapuścili-
śmy już nasze korzenie. Wspomnę tyl-
ko o jednym z nich: misyjność! Jest ona 
jednym z najistotniejszych aspektów 
naszej palotyńskiej tożsamości. Pasja 
„ożywiania wiary i rozpalania miłości” 
w Kościele lokalnym i powszechnym, 
była u korzeni naszego charyzmatu. 
Św. Wincenty Pallotti uczy nas, że mi-
syjność zawsze dynamizuje posługę 
w Kościele i dla Kościoła. Poza tym, 
historia podpowiada nam, iż pallo-
tyńskie jednostki, które zamknęły się 
w obrębie własnego terytorium, języ-
ka czy nacji, nigdy nie rozwinęły swych 
skrzydeł. Życzę więc nowej Prowincji, 
by nie zamykała się w krajnie tysiąca 
wzgórz, ale wierna nakazowi Pana „szła 
i nauczała wszystkie narody”.

Źródło: InfoSac
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Każde wydarzenie papieskiej piel-
grzymki: Msza św. w bazylice Matki 
Bożej w Guadalupe, spotkanie z  In-
dianami w Ciudad Juarez, z rodzinami 
w Tuxtla Gutierrez, młodzieżą w Mo-
reli, światem pracy w Ciudad Juarez, 
z dziećmi w szpitalu pediatrycznym 
i więźniami w Ciudad Juarez przebie-
gało w atmosferze ojcowskiej troski 
papieża o umiłowaną owczarnię, która 
czeka na słowa nadziei.

 
Bądźcie posłańcami Maryi
 
Te słowa nadziei, ale i konkretnej 

wskazówki wybrzmiały w  sposób 
szczególny podczas Mszy św. w Sank-
tuarium w Guadalupe, gdzie Ojciec 
Święty ukazał postać Maryi, idącej 
na spotkanie ze św. Elżbietą: „Tak, jak 
Maryja towarzyszyła brzemiennej 
Elżbiecie, tak i  teraz towarzyszy na-
rodowi meksykańskiemu, niosącemu 
brzemiona niesprawiedliwości, ubó-
stwa i przemocy. Bądź moim posłań-
cem – mówi nam Maryja – dając jeść 
głodnemu, pić spragnionemu, miejsce 
potrzebującemu, przyodziej i odwiedź  
chorego!”

Przed wizerunkiem Matki Bożej pa-
pież modlił się w absolutnej ciszy przez 
20 minut, a wraz z nim licznie zgroma-
dzeni wierni.

Sprawiedliwość w życiu 
społecznym

Podczas spotkania z najwyższymi 
władzami i wpływowymi osobami pa-
pież apelował o sprawiedliwość w ży-
ciu społecznym. Orędował w sprawie 
ludności tubylczej, która cierpi na sku-
tek wykluczenia. 

W  Tuxtla Cutierrez nawiązał do 
przeszłości kolonizacyjnej i  systema-
tycznego wykluczania Indian ze społe-
czeństwa. Podkreślił, iż wartości, kultura 
i tradycje Indian były uważane za gor-
sze. A kolonizatorzy, kierowani żądzą 
władzy, pieniędzy i prawami rynku po-
zbawiały rdzenną ludność ziem i prze-
strzeni do życia. Na zakończenie papież 
wyraził potrzebę wyrażenia przeprosin 
wobec cierpień zadanych Indianom. 

Wszystkie problemy mieszkańców 
Meksyku papież powierzył biskupom 
i kapłanom. Apelował, aby zachowa-
li komunię i jedność, aby byli auten-
tycznymi świadkami Chrystusa wobec 
świata.

Mszę św. dla meksykańskich ka-
płanów, osób konsekrowanych i se-
minarzystów Franciszek odprawił na 
stadionie w Moreli, stolicy Michoacan. 
Zachęcił, aby duchowni nie ulegali re-
zygnacji w obliczu przemocy, korupcji, 
handlu narkotykami, pogardy dla god-
ności osoby, obojętności na cierpienie.

Ojciec Święty wezwał meksykań-
skie rodziny, często naznaczone biedą 
i poranione skutkami rosnącej prze-
stępczości, aby były świadkami jedno-
ści Chrystusowej. Ofiarami organizacji 
przestępczych i karteli narkotykowych 
są głównie ludzie młodzi. Franciszek 
zaapelował do nich, aby „w imię Jezusa 
nie dali się wykluczyć, nie pozwolili, by 
nimi pogardzano, nie pozwolili trakto-
wać siebie jako towar”.

W Ciudad Juarez, gdzie spotkał się 
z więźniami, papież mówił, że nie ma 
miejsca, do którego Miłosierdzie Boże 
nie może dotrzeć i takiej przestrzeni, 
ani osoby, której nie może ono dotknąć.

Przez Meksyk przepływa fala 
uchodźców z  południa na północ. 

Tysiące ludzi przemierzają tysiące ki-
lometrów, uciekając przed przemocą 
w  poszukiwaniu lepszego jutra dla 
swoich dzieci. Wielu z nich pada ofia-
rami grup przestępczych, wielu nie 
dociera do upragnionego celu. Często 
giną. Podczas Mszy św. Papież mówił 
o kryzysie humanitarnym, związanym 
z  globalnym zjawiskiem przymuso-
wej migracji, który mierzy się nie tylko 
liczbami, ale przede wszystkim dra-
matami poszczególnych ludzi i całych  
rodzin.

Na zakończenie swojej pielgrzymki 
papież zwierzył kraj Matce Bożej z Gu-
adalupe, prosząc, aby umacniała naród 
meksykański na drodze bycia świad-
kami i misjonarzami miłosierdzia i po-
jednania. Podkreślił, iż pomimo trudnej 
rzeczywistości, w jakiej żyją Meksyka-
nie, są oni prorokami jutra i znakiem 
nowego świtu, ponieważ noszą w so-
bie żywą „obecność Boga”.

Urszula Siniarska

„misjonarz miłosierdzia i Pokoju”
Pielgrzymka Ojca Świętego Franciszka do meksyku

Obyście pomogli otworzyć drzwi serc, żeby przezwyciężyć wstyd i nie uciekać 
od światła. Niech wasze ręce błogosławią i pocieszają jak ojcowskie dłonie i niech 
leczą rany. 

Tymi słowami papież Franciszek rozesłał na świat 726 Misjonarzy Miłosier-
dzia, spośród 1142 wyznaczonych. Uczynił to w czasie liturgii Środy Popielco-
wej, którą sprawował w Watykanie przy relikwiach świętych spowiedników: 
Pio z Pietrelciny i Leopolda 
Mandića. Większość mi-
sjonarzy miłosierdzia to 
księża zakonni. Wśród nich 
jest też trzech pallotynów:  
ks. Steffen Brühl (CJ. Niem-
cy), ks. Andrzej Partika (PN. 
Polska) i  ks. Józef Gruba 
(WA. Czechy).

Być misjonarzem miło-
sierdzia to wielka odpowie-
dzialność, jaka jest wam po-
wierzona, gdyż domaga się 
od was, abyście osobiście 
byli świadkami bliskości 
Boga i Jego stylu miłowania. 
A  Jego stylem miłowania 
i przebaczania jest właśnie 
miłosierdzie – powiedział 
papież.

 
Ks. Stanisław Stawicki SAC

Pallotyni wśród 
misjonarzy miłosierdzia 

Od 12 do 17 lutego 2016 r. papież 
Franciszek przebywał w  podróży 
apostolskiej po Meksyku. Hasłem 
pielgrzymki były słowa: „Misjonarz 
miłosierdzia i pokoju”.

 
Kraj spod znaku Maryi
 
Meksyk to państwo liczące ponad 

120 mln mieszkańców, z czego ponad 
80 procent stanowią katolicy. Głów-
nym centrum życia religijnego jest 
sanktuarium w Guadalupe. Tam w roku 
1524 Indianinowi Juanowi Diego uka-
zała się Matka Boża. Odciśnięty na jego 
płaszczu wizerunek Maryi otaczany jest 
wielką czcią przez miliony pielgrzy-
mów, którzy każdego roku przybywają 
w to miejsce.

Kult Maryi jest bardzo żywy. Przy-
znają się do niego nawet niewierzący 
Meksykanie. Taka postawa wynika mię-
dzy innymi z bardzo emocjonalnego 
przeżywania wiary. Niestety pojawiają 
się jeszcze różne formy pierwotnych 
wierzeń i magii.

 
Prześladowanie Kościoła
 
Wyznawcy Chrystusa w Meksyku 

dopiero od niedawna mogą cieszyć się 
w pełni wolnością religijną. W przeszło-
ści ich prawa były mocno ograniczone. 
Gdy w roku 1924 w fotelu prezydenc-
kim zasiadł socjalista i wolnomularz, 
Plutarco Calles, rozpoczęło się syste-
matyczne niszczenie Kościoła. Jego 
efektem było powstanie w  obronie 
wiary tzw. cristeros. Zostało krwawo 
stłumione, a z rąk prześladowców zgi-
nęło ponad 90 tys. osób.

Pomimo trudności wiara katolicka 
przetrwała w  sercach Meksykanów. 
W 1979 r. owacyjnie witali oni papieża 
Jana Pawła II, który przybył do ich kraju 
jako gość prywatny, ale zapoczątkował 
proces zmian w stosunkach państwo 
– Kościół. Obecnie, pomimo iż rządy 
w kraju sprawuje katolicki prezydent, re-
lacje te są nadal dalekie od normalności.

Państwo trudnych wyzwań
 
Meksyk należy do państw o naj-

wyższym wskaźniku przestępczości. 
Zorganizowana przemoc, wojna karte-
li narkotykowych, masowe zabójstwa 
i uprowadzenia, korupcja i głębokie 
ubóstwo stanowią palące wyzwania 
dla meksykańskiego społeczeństwa. 

Przed wyjazdem do Meksyku Fran-
ciszek powiedział, iż razem z Meksyka-
nami będzie się modlić o „znalezienie 
rozwiązania tych wszystkich trudnych 
problemów, o uwolnienie kraju od 
nich”.

 
Ojciec zatroskany o swój lud
 
Franciszek przybył do Meksyku, 

aby nieść nadzieję i być orędownikiem 
tych, którzy cierpią w wyniku różnych 
form niesprawiedliwości. Jak podkre-
ślił w homilii w bazylice Matki Bożej 
z Guadalupe, Meksyk to kraj wielkich 
możliwości, które trzeba wyzwolić.

Podczas każdego spotkania pa-
pież apelował o postawę miłosierdzia 
i zwrócenie się ku Bogu, który uzdalnia 
do pokonywania słabości, uwalniając 
serce z okowów zła.
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ks. Stanisław Filipek w towarzystwie mi-
syjnych współpracowników. Było to miłe 
i wzruszające spotkanie. Pojechaliśmy do 
Centrum Misyjnego w Kabuga, gdzie za-
trzymaliśmy się na czas naszego pobytu 
w Rwandzie. 

Po kilku godzinach snu nadszedł dłu-
go oczekiwany dzień spotkania z Franu-
siem, urodziwym piętnastolatkiem. Spo-
tkanie to odbyło się w pięknym ogrodzie 
afrykańskim w otoczeniu sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego. Zbiegło się ono  
z 10. rocznicą Adopcji Serca. Wytworzyła 
się atmosfera radości, miłości i wzrusze-
nia. Okazało się, że Franuś nigdy dotąd nie 
widział białego człowieka. Uśmiech jest 
wart więcej niż słowa, a mnie zależało na 
tym, ażeby mój rozmówca czuł się dobrze, 
dlatego też swoje pytania ograniczyłam 
do najistotniejszych spraw bieżących 
chłopca i jego planów na przyszłość. W sy-
tuacji oczywistej dla mnie bariery języko-
wej, życzliwą i perfekcyjną pomocą służył 
podczas spotkania ks. Stanisław Filipek 
– organizator, przewodnik i gospodarz 
naszej pielgrzymki. 

Spotkania z dużą grupą dzieci adop-
cyjnych pochodzących z danego regionu 
połączone były z Mszą św. Muszę przy-
znać, że liturgia rwandyjska, wzbogacona 
sakralną muzyką, śpiewem i tańcem była 
dla nas dużym przeżyciem. Spotkania 
z grupami dzieci adopcyjnych rozpoczy-
nały się słowami powitań, wzajemnego 
szacunku i  wdzięczności wyrażanymi 
przez reprezentantów zarówno gospo-
darzy, jak i nas, rodziców adopcyjnych. 
Zwracał uwagę wspaniały kontakt ks. 
Stanisława Filipka z  dziećmi, które na 
pytania Księdza odpowiadały ze sponta-
niczną radością. Lokalne zespoły folklo-
rystyczne dziecięce, młodzieżowe i osób 
dorosłych prezentowały tradycyjne tańce, 
typowe dla swojego regionu. Były to pięk-
ne, bardzo dynamiczne widowiska, pełne 
harmonii i wdzięku. Podczas występów 
w Gikondo grupa dziewczynek włożyła 
biało – czerwone stroje, ponieważ w tym 
dniu wypadało Święto Niepodległości 
Polski.

Trudno uwierzyć, że Rwanda to kraj 
wielkości odpowiadającej zaledwie woje-
wództwu warmińsko-mazurskiemu. Prze-
mieszczając się busem, mijaliśmy zielone 
pola herbaciane i małe poletka uprawne 
położone na stromych zboczach, liczne 
palmy, bananowce, zwierzęta hodowla-
ne, jeziora i lasy, a w oddali widzieliśmy 
wulkany. Kraj wyróżnia się łagodnym 
klimatem, a zawdzięcza to górzystemu 

położeniu. Ludzie tutaj żyją jeszcze czę-
sto w lepiankach z gliny, bez dostępu do 
energii elektrycznej, bez podstawowych 
urządzeń i jakichkolwiek mebli. Woda – 
w warunkach Rwandy – to prawdziwy 
skarb. Jest pobierana z odległych ujęć 
wodnych, ewentualnie studni wiejskich 
i  przynoszona w  pojemnikach przez 
domowników. Tuż przed zapadnięciem 
zmroku, wokół wspomnianych domków 
gromadzą się ich mieszkańcy. W ciągu 
dnia wielu tubylców pracuje na polach. 
posługując się wyłącznie narzędziami 
ręcznymi. Młodzi chłopcy przenoszą na 
głowach kamienie i materiały budowlane, 
a długie pręty i żerdzie dźwigają na ramio-
nach. Na poboczach dróg przemieszcza 
się pieszo dość dużo miejscowej ludności, 
niosą na głowach jakieś pakunki, kobiety 
ponadto często prowadzą dzieci trzyma-
jąc je za ręce. Bezpieczeństwa i porządku 
na drogach pilnują służby mundurowe. 
W pewnym momencie zauważyłam mi-
jające nas, poruszające się z dużą pręd-
kością samochody z żołnierzami sił ONZ.

Podczas podróży nie zabrakło też 
czasu na wspólną modlitwę, zwłaszcza 
różańcową oraz koronkę do Miłosierdzia 
Bożego, której przewodniczył ks. Emilian 
Sigel. Naszej uwadze nie umknęły tzw. 
„papieskie ślady”, czyli miejsca, w których 
zatrzymywał się Święty Jan Paweł II pod-
czas pielgrzymki do Rwandy we wrześniu 
1990 r. Jednym z ważnych celów naszej 
pielgrzymki było miejsce objawień Matki 
Bożej w Kibeho. Nawiedzając tę duchową 
stolicę Rwandy, uczestniczyliśmy we Mszy 
św., spotkaliśmy się z wizjonerką Nathalie, 
mieliśmy też czas na modlitwę osobistą. 

Silne wrażenie wywarli na mnie pielgrzy-
mi, gromadzący się w kaplicy objawień 
„Matki Słowa”, wielce utrudzeni doświad-
czeniami życia i pokonaną drogą, może 
nawet głodni i spragnieni, biednie ubra-
ni, zasypiający na dywanie lub na ławce. 
Tu, do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
w Kibeho, każdy z nich przyniósł ciężar 
swojego cierpienia, ażeby zostawić to 
wszystko Bogu, prosić o ufność i pokój 
serca. Kiedy wspominam tych umęczo-
nych ludzi, przychodzą mi na myśl słowa 
fragmentu wezwania do utrudzonych 
„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy 
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 
pokrzepię.” (Mt 1-28) 

 
Regina Kurowska 

cdn. 

aDOPCyjna POCzta 

Kochani rodzice dzieci objętych 
Pallotyńską Adopcją Serca! 

Od ponad dziesięciu lat tłumaczę Waszą korespon-
dencję z podopiecznymi z Rwandy. Dziękuję za to Bogu, 
bo przekładanie listów jest dla mnie okazją do wzrastania 
w wierze. Powierzam Panu swoje zajęcie, a szczególnie 

omadlam te teksty, w których dzieci – kierując się delikatnością lub wstydli-
wością – próbują przedstawić jakieś trudne zdarzenia w rodzinie. Proszę zatem 
o wyrozumiałość, mając nadzieję, że rodzice adopcyjni poznali już psychikę 
swoich dzieci i rozumieją nawet niedomówienia. 

Wierzę, że Adopcja Serca, którą realizujecie, przynosi Wam wiele radości 
i że odczuwacie miłość młodych Rwandyjczyków, którzy ogarniają Was swoją 
modlitwą.

Kończę tak, jak czynią to zazwyczaj dzieci w ostatnim zdaniu listu – niech 
Bóg Wam błogosławi!

Wiesław Nowakowski, tłumacz

Głośniej niźli w rozmowach, Bóg przemawia w ciszy.  I kto w sercu ucichnie, zaraz Go usłyszy.
Adam Mickiewicz

moja droga do rwandy
Część I

Była wiosna 1994 r., gdy świat obie-
gła wiadomość o  wojnie plemiennej 
w Rwandzie. Media informowały o skut-
kach ludobójstwa. Fotografie, zrobione 
przez narażających się na śmierć fotore-
porterów wojennych, ukazywały dramaty 
ludzkie, zwłaszcza cierpienia dzieci. Nieza-
tarte wrażenie wywarła na mnie wystawa 
zdjęć poświęconych ofiarom ludobójstwa 
w Rwandzie, zorganizowana przez księ-
ży pallotynów w  przedsionku Bazyliki 
Świętego Krzyża na Krakowskim Przed-
mieściu, na którą natrafiłam w 1997 r. 
podczas pobytu w Warszawie. W niezbyt 
odległym czasie, w kalendarzu misyjnym 
wydanym przez Referat Misyjny Księży 
Werbistów, zetknęłam się z wizerunkiem 
dwojga przytulonych do siebie rwandyj-
skich dzieci. Ich bardzo smutne, piękne, 
duże oczy napełnione były łzami. Poniżej 
umieszczono fragment psalmu: „Wymierz 
sprawiedliwość sierocie i uciśnionemu (Ps. 
9,39). Było to zdjęcie tak bardzo porusza-
jące, że umieściłam je w widocznym miej-
scu i patrzyłam na nie przez dwadzieścia 
lat. Ponoć jedna fotografia może wyrazić 
więcej emocji niż tysiące słów, co potwier-
dza starorzymska paremia, iż „Bardziej 
oczom niż uszom wierzymy”. Tak właśnie 
było w tym przypadku, bo wówczas, jesz-
cze nieświadomie, rozpoczęłam moją du-
chową podróż do Rwandy.

W miarę docierania informacji z Pal-
lotyńskiego Sekretariatu Misyjnego 

w Warszawie o warunkach Adopcji Serca, 
w maju 2002 r. zadeklarowałam adopcję 
pięcioletniego chłopczyka o imieniu, któ-
rego polskim odpowiednikiem jest Fran-
ciszek. Dziecko to nie doznało matczynej 
czułości, wkrótce bowiem po porodzie 
jego mama zmarła. W okresie następnych 
dwóch lat zmarł również jego tato. W cza-
sie, gdy rozpoczynała się Adopcja Serca, 
żyła jeszcze babcia. W tym czasie nawią-
załam więź z dzieckiem poprzez wymianę 
fotografii i kontynuowanie koresponden-
cji. Na początku 2010 r., gdy Franuś miał 
13 lat, zmarła jego babcia. Ta śmierć była 
wielkim dramatem dla nastolatka. Bole-
sny smutek i osamotnienie doprowadziły 
do utraty zdolności skupienia się na na-
uce. Konsekwencją przykrych przeżyć 
było znaczne pogorszenie się jego wyni-
ków, z powtarzaniem klasy włącznie. Pisał: 
„Jest mi bardzo smutno, 
ale mam nadzieję teraz 
w Tobie. Ty jesteś moją 
mamą i  jednocześnie 
babcią.” Prosił o  mo-
dlitwę w intencji zaak-
ceptowania przez niego 
nowej rzeczywistości 
w  dotychczasowym 
życiu. W tej trudnej sy-
tuacji przyjęła go do 
swojego domu ciocia, 
która ma już dwoje 
dzieci. W  jednym z  li-

stów Franuś zapytał: „Kiedy odwiedzisz 
mnie w Rwandzie?” Pytanie to zbiegło 
się z moją decyzją o zgłoszeniu chęci 
uczestnictwa w III Pielgrzymce Rodziców 
Adopcyjnych do Rwandy w 2012 r.

 
Wystartowaliśmy z lotniska Chopina 

dnia 6 listopada 2012 r. W Brukseli powi-
tało nas słońce, które długo towarzyszy-
ło nam podczas lotu. W samolocie nasza 
niewielka grupa pielgrzymów została roz-
proszona wśród Afrykańczyków. Chwila 
zaskoczenia błyskawicznie ustąpiła miej-
sca myśli, że oni wracają do swojego 
domu, my natomiast jesteśmy w drodze. 
Gdy dotarliśmy do Kigali, stolicy Rwandy, 
na zewnątrz było już ciemno. (W pobliżu 
równika przez cały rok zmrok zapada oko-
ło godz. 18.00, a tropikalna ciemność trwa 
aż do godz. 6.00). Na lotnisku powitał nas 
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                   PORTUGALIA

W trwającym roku duszpasterskim Kościół Portugalski 
koncentruje się na przygotowaniach i uczestnictwie mło-
dych w ŚDM w Krakowie. Szacuje się, że do Polski przybędzie 
ok. 5 tys. młodych Portugalczyków. 

Jednym z problemów, z jakimi muszą się zmierzyć są 
koszty transportu. Podejmowane są liczne inicjatywy w celu 
zebrania środków na podróż do Krakowa. Młodzi z jednej 
z lizbońskich parafii zebrali 2 tony makulatury, by pokryć 
koszty transportu na ŚDM dla osób, których nie stać na po-
dróż do Krakowa.

Przygotowania obejmują także działania formacyjne (ka-
techezy), a krzyż młodych ofiarowany przez Jana Pawła II 
odwiedzi 20 portugalskich diecezji. Szczególny nacisk poło-
żono na międzydiecezjalne spotkania formacyjne związane 
z podróżą na ŚDM do Krakowa.

 
                   KAZACHSTAN

 
Na ŚDM wybiera się ok. 150-160 osób w ramach czterech 

grup, ze wszystkich diecezji. Są to nie tylko Polacy, potomko-
wie zesłańców, ale też reprezentanci różnych narodowości, 
których w Kazachstanie jest 130. Przeważają studenci, choć 
dołączają też osoby mające ok. 30 lat, traktujące wyjazd jako 
okazję do wzrastania w wierze. Wyprawa do Polski jest dro-
ga, toteż stworzono różne formy pomocy, np. program „Bi-
let dla Brata”. Przygotowanie do przyjazdu obejmuje m.in. 
poznawanie historii i geografii naszego kraju.

 
                   ARGENTYNA

 
Ponad tysiąc młodych ludzi będzie reprezentować 

na ŚDM kraj pochodzenia papieża Franciszka. Trzy lata 
temu, w  Rio, Argentyńczycy byli najliczniejszą grupą 
pielgrzymów spoza Brazylii. Tym razem, z powodu dużej 
odległości i ciężkiej sytuacji gospodarczej kraju, podróż 
będzie o  wiele trudniejsza. Przygotowanie logistyczne 
i zbiórka funduszy na wyjazd prowadzone są równolegle 

z przygotowaniem duchowym, prowadzonym w zgodzie 
z  tematyką Jubileuszu Miłosierdzia. Na Facebooku ist-
nieje specjalna grupa dla pielgrzymów i wolontariuszy, 
na twitterze są specjalne hasthagi. Na stronach duszpa-
sterstw i wspólnot pojawiają się bieżące informacje doty-
czące ŚDM i prezentowane są związane z nimi inicjatywy  
młodzieży. 

 
                   TAJWAN

 
Zainteresowanie ŚDM na Tajwanie jest bardzo duże, 

ponieważ mieszka tu wielu katolików. Odległości są jed-
nak spore, dlatego do Polski wybiera się tylko ok. 200 osób. 
Gościem Komitetu Organizacyjnego ŚDM był Henry M.J. 
Chen, ambasador Tajwanu w Polsce. Przyjechał do Krako-
wa, by zobaczyć jak wyglądają przygotowania do spotka-
nia młodzieży i żeby przekazać te informacje mieszkańcom 
swojego kraju. 

 
                   JAPONIA

Chrześcijanie w Japonii są niewielka grupą. Mieszkają 
i studiują głównie w większych miastach, takich jak Tokio, 
Osaka, Nagasaki czy Fukuoka. Są tam również punkty, gdzie 
młodzi zgłaszają się do przyjazdu do Polski. Chęć uczestnic-
twa w ŚDM zgłosiło ok. 200 osób. Data spotkania jest trochę 
niekorzystna, ponieważ pokrywa się z terminem egzaminów 
na uczelniach. Dla japońskich katolików pobyt w Krakowie 
będzie zapewne okazją do pogłębienia wiary, a także do jej 
poznania, bo zapisują się też ludzie jeszcze nie ochrzczeni, 
lecz zachęceni przez praktykujących znajomych.

 
                   UKRAINA

 
Na Ukrainie przygotowaniem do uczestnictwa w kra-

kowskich uroczystościach była peregrynacja Krzyża i Ikony 
Matki Bożej. Symbole ŚDM wędrowały w dniach 6.09–4.10 
po niemal całym kraju, nie licząc miejsc objętych bezpo-
średnio konfliktem.

Już niebawem, od 26 do 31 lipca 
2016 r., Polska będzie po raz drugi go-
ścić Ojca Świętego i młodzież z całego 
świata. Tematem XXXI Światowych Dni 
Młodzieży w Krakowie są słowa: „Bło-
gosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Wyda-
rzenia Centralne poprzedzone będą 
dniami diecezjalnymi. Pielgrzymi przy-
jadą do nas w wyjątkowym momen-
cie historycznym, w czasie obchodów 
1050. rocznicy Chrztu Polski. 

Genezą ŚDM były spotkania Jana 
Pawła II z  młodzieżą, szczególnie 

w Rzymie, podczas obchodów Nad-
zwyczajnego Jubileuszu Odkupienia 
w 1984 r. Ojciec Święty wręczył wtedy 
młodym krzyż i powiedział: Ponieście 
go na cały świat jako znak miłości, któ-
rą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście 
wszystkim, że tylko w Chrystusie umar-
łym i zmartwychwstałym jest ratunek 
i odkupienie. Krzyż ten jest symbolem 
Światowych Dni Młodzieży, podob-
nie jak ikona Matki Bożej Salus Populi 
Romani. Oficjalnie uznaje się za dzień 
ustanowienia ŚDM datę  
20 grudnia 1985.

Cała Polska przygoto-
wuje się duchowo i organi-
zacyjnie do tegorocznych 
wydarzeń. Trwają spotka-
nia modlitewne i rekolek-
cje. Na pół roku przed ŚDM 
w systemie rejestracyjnym 
swoje uczestnictwo za-
deklarowało 2016564060 

osób. Są to ponad trzy tysiące grup 
ze 157 krajów świata. Do miasta może 
przybyć 2,5 mln pielgrzymów. Zgłasza-
ją się chętni do pracy wolontariusze, 
głównie z Polski. Gotowość pomocy 
wyrazili też wolontariusze z  takich 
krajów, jak Litwa, Malezja, Nigeria czy 
Chiny.

Zewsząd napływają informacje od 
młodzieży katolickiej, wybierającej się 
z pielgrzymką do Krakowa na spotka-
nie z Ojcem Świętym. 

młodzi z całego świata
przygotowują się do ŚDm

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA 
OJCA ŚWIĘTEGO Z MŁODZIEżĄ 

ODBYŁY SIĘ 
 
ŚDM z Papieżem Janem Pawłem II

Włochy, Rzym – 1985 
Argentyna, Buenos Aires – 1987 
Hiszpania, Santiago de Compostela – 1989 
Polska, Częstochowa – 1991
Stany Zjednoczone, Denver – 1993 
Filipiny, Manila – 1995 
Francja, Paryż – 1997 
Włochy, Rzym – 2000 
Kanada, Toronto – 2002

 
ŚDM z Papieżem Benedyktem XVI 

Niemcy, Kolonia – 2005 
Australia, Sydney – 2008
Hiszpania, Madryt – 2011 

ŚDM z Papieżem Franciszkiem 
Brazylia, Rio de Janeiro – 2013

ŚDM w Madrycie, 2004
ŚDM w Toronto, 2002
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Niektórzy mówią, że dziś młodzi nie 
mają ideałów. Nie istnieje dla nich żadna 
świętość, nie mają hamulców, nic ich nie 
interesuje, są sceptyczni, zbuntowani, 
nastawieni na wygodę i życiową łatwi-
znę. Jeśli nawet jest w tych poglądach 
szczypta prawdy, to czy dotyczy wszyst-
kich? Inni mówią, że dzisiejsza młodzież 
wcale nie jest gorsza, tylko inna. Chęt-
niej się uczy, jest otwarta na nowe do-
świadczenia, szczera, nie znosi obłudy, 
zakłamania. Wiele w niej talentów: ukry-
tych lub wyrażonych publicznie.

Do powyższych refleksji skłoni-
ły mnie zbliżające się Światowe Dni 
Młodzieży. Zastanawiam się, co pew-
nego można powiedzieć o młodych 
ludziach?

Przytoczone opinie są skrajnie róż-
ne. Młodzież jest zagadką zarówno dla 
innych, jak i dla samej siebie. Jest do-
bra i zła. Jest różna. Ma swoje wzloty 
i upadki. Często wędruje po manow-
cach, ale też mocno stąpa drogami 
wiary, ewangelizując innych. Na pewno 
potrzebuje serdecznej opieki, pomo-
cy, zrozumienia i przyjaźni. Najczęściej 
tego nie otrzymuje, stąd pojawiające 
się problemy buntu, dążenie do usa-

modzielnienia się, czy też dewaluacja 
wartości, a z drugiej strony – szukanie 
sensu życia, prawdy, szczęścia i wła-
snej drogi. Leopold Staff pisał: „Jestem 
sprzecznością, a jednak czuję się nie-
podzielny! Co za tajemnica!”, „Czymże 
jestem? Proch czy rozbitek wśród tego 
świata bez granic”. 

Czy młodzież ma dziś ideały? Ideał 
nie może być miernym naśladowaniem 
kogoś lub czegoś. Musi być dostosowa-
ny do osobowości. Ideał to motor życia. 
To wartości, do których się dąży. To styl 
życia, który pragnie się zrealizować. To 
cel wyższy niż samo życie. Młodzi lu-
dzie dostrzegają w innych męstwo, do-
broć, siłę, czystość, piękno. Wszystkie te 
wartości są w człowieku ograniczone. 
Ich pełnia jest tylko w Bogu, a Chry-
stus to wzór osobowy ideału. Jeśli 
mamy być ludźmi przyszłości, musimy 
być ludźmi wielkich ideałów. Wartości 
przekażemy swojej rodzinie, dzieciom, 
społeczeństwu…

Marząc o przyszłej rodzinie, trzeba 
sobie uświadomić, że wniesie się do 
niej przede wszystkim samego siebie. 
Jan Sebastian Bach mawiał: „Cały talent, 
jaki posiadam, nabyłem ciężką pracą”. 

Do prawdziwej wielkości prowadzi wy-
trwała praca i trening. Napoleon podbił 
Włochy w 25 roku życia. Newton do-
konał kilku największych odkryć przed 
25 rokiem życia. Hugo napisał tragedię, 
gdy miał 15 lat. A najwięksi sportowcy, 
zdobywcy nagród, to bardzo młodzi 
ludzie. I niekoniecznie byli uprzywi-
lejowani, uzdolnieni od dzieciństwa, 
wyróżnieni przez los. Wielu z nich za-
czynało w trudach. Przykładem może 
być szwedzki dziennikarz Thillan-
der, który – pomimo że stracił wzrok  
w 7 roku życia i doznał paraliżu rąk – 
nauczył się sześciu języków i napisał 
wiele książek dla niewidomych. 

Wszystko jest możliwe. Trzeba tylko 
chcieć. Chcieć to móc! Do tego nawo-
łuje Papież Franciszek. Gromadzi mło-
dych w Krakowie, by jeszcze bardziej 
rozbudzić w nich entuzjazm, radość, ży-
cia, chęć działania. By im przypomnieć, 
że Bóg dał im wolną wolę i daje im 
szansę za każdym razem. On prowadzi 
ich przez zdarzenia i wypadki życia. On 
wyznaczył im miejsce i czas. I nie mogą 
tego czasu zmarnować.

 
Br. Adam Fułek SAC 

We Lwowie z symbolami ŚDM pielgrzymowano na naj-
większe place, tam gdzie mogły zostać dostrzeżone nawet 
przez przypadkowych obserwatorów. Pielgrzymka znaków 
ŚDM stworzyła również okazję do pokazania jedności Ko-
ścioła na Ukrainie – w wielu miejscach w przyjęciu i uczcze-
niu Ikony i Krzyża uczestniczyła młodzież oraz duchowni 
zarówno Kościoła rzymskokatolickiego, wierni Cerkwi grec-
kokatolickiej, jak i Cerkwi prawosławnej. Równolegle z piel-
grzymką symboli, w Brzuchowicach pod Lwowem zebrała 
się młodzież wraz z duszpasterzami z okazji XIII Archidiece-
zjalnych Spotkań Młodych.

 
                   HONDURAS

 
W Hondurasie trwają przygotowania do ŚDM. Dusz-

pasterze starają się wprowadzić młodych w życie Kościoła 
i zachęcić ich do większej aktywności. W kraju, w którym 
problemem są narkotyki, przestępczość i emigracja spo-
wodowana brakiem pracy, znana jest postać św. Faustyny 
i kult Miłosierdzia Bożego, dlatego księża w ramach formacji 
duchowej pokazują potrzebę kierowania się miłosierdziem 
i siłę modlitwy. 

 
                   IRAK

 
Chrześcijanie w Iraku są uważani za jedną z najstar-

szych wspólnot Kościoła na świecie. Obecnie żyje tam 
zaledwie od 200-450 tysięcy katolików, z których więk-
szość należy do Katolickiego Kościoła rytu chaldejskiego. 
Komitet przygotowujący Światowe Dni Młodzieży Kraków 
2016 w tym kraju, spotykał się już wielokrotnie z młodzie-
żą. Przyszłym pielgrzymom przybliżono zasady udziału 
w  tym historycznym wydarzeniu. Około 200 uczestni-
ków zapisało się w oficjalnym systemie rejestracyjnym  
ŚDM.

 
                   STANY ZJEDNOCZONE

 
Do Krakowa planuje przyjechać oko-

ło 3 tys. amerykańskich pielgrzymów. Ich 
wizyta obejmie nie tylko Kraków, lecz tak-
że szczególne ośrodki formacji duchowej, 
m.in. Częstochowę a także takie miejsca, 
jak Auschwitz czy Warszawa. Znaczna więk-
szość z nich to nowi pielgrzymi, którzy nigdy 
wcześniej nie brali udziału w ŚDM. Dlatego 
organizowane są dla nich różnego rodzaju 
spotkania, m.in. prezentacje przygotowań 
logistycznych jak również msze św. i reko-
lekcje duchowe.

Dzisiejsza młodzież…

                   KOLUMBIA
 

Z Bogoty na ŚDM przyjedzie 600 młodych, a z całej Ko-
lumbii ok. 2 tysiące osób. W tej grupie znajdą się pielgrzymi 
z całego kraju, a nawet z Panamy, Nikaragui i Wenezueli. 
Dlatego będzie to reprezentacja całej Kolumbii i części Ame-
ryki Południowej. Duszpasterze deklarują, że dla przybywa-
jących z Ameryki Południowej ważne są dwa wymiary ŚDM: 
spotkanie z kulturą i przeżycia duchowe w trakcie Wydarzeń 
Centralnych. Dla mieszkańców Kolumbii, kraju, który do-
piero teraz otwiera się na świat z powodu konfliktów, które 
wcześniej go izolowały, przyjazd do Europy i do kraju takie-
go jak Polska jest wyjątkowym wydarzeniem. Jan Paweł II 
to dla nich bardzo bliski święty. Wielu kapłanów zawdzięcza 
swoje powołanie podróżom Papieża.

 
                   BIAŁORUŚ

                    
Ponad 5 tys. młodych chrześcijan z Białorusi przyjedzie 

do Krakowa. We wspólnotach młodzieżowych i przy para-
fiach od dawna trwają zapisy. W Grodnie odbyła się Msza św. 
w intencji ŚDM i przygotowania młodzieży z Białorusi. Przed-
stawiciele delegacji z parafii miasta Grodna otrzymali minia-
tury Krzyża i ikony Matki Bożej. Młodzi ludzie aż do czerwca 
2016 r. będą przyjmowali w swoich parafiach i mieszkaniach 
te symbole, aby w ten duchowy sposób przygotować się do 
wyjazdu na ŚDM w Krakowie. Hymn ŚDM w języku białoru-
skim przygotowuje młodzież archidiecezji Mińsko-Mohylew-
skiej. W sieciach społecznościowych funkcjonuje białoruska 
strona informacyjna oraz grupa na Facebooku. 

 
                   CHILE

 
Około tysiąca młodych pielgrzymów z Chile włączy się 

w obchody ŚDM w Krakowie. Podczas wizyty w Polsce de-
legacja księży i świeckich z tego kraju potwierdziła udział 
grupy. Oprócz uczestnictwa w samym wydarzeniu, młodzi 
z Chile wezmą także udział w poprzedzających ŚDM Central-
nych Dniach w diecezjach. W Chile mieszka obecnie ok. 63 
procent katolików. Drugim liczącym się wyznaniem w tym 
kraju jest Kościół ewangelicki.

Opr. Barbara Sawicka
www.krakow2016.com/aktualnosci/ze-swiata

Patronat medialny przygotowań do śdM
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Elżbieta Sanna urodziła się w 1788 r. 
na Sardynii. W wyniku źle leczonej ospy 
była osobą niepełnosprawną. Modlitwą 
i cierpieniem wspierała wiele dzieł cha-
rytatywnych Pallottiego, który był jej 
kierownikiem duchowym przez 18 lat. 
Zmarła w opinii świętości w Rzymie 
w 1857 r. Proces beatyfikacyjny rozpo-
częto już cztery miesiące po jej śmierci. 
W 1880 r. otrzymała tytuł „Czcigodnej”. 
Kongregacja ds. Kanonizacyjnych 
uznała heroiczność jej cnót w styczniu 
2014 r., a w czerwcu 2015 r. potwier-
dziła orzeczenie Komisji Medycznej 
o „niewytłumaczalności uzdrowienia” 

dokonanego przez Boga za wstawien-
nictwem Sługi Bożej Elżbiety Sanny. Po-
stulatorem procesu beatyfikacyjnego 
jest ks. dr Jan Korycki SAC. [Red.]

 
Zamknięcie Roku życia 
Konsekrowanego
Na zakończenie Roku Życia Konse-

krowanego w dniach 28.01-02.02.2016, 
odbyło się w Rzymie międzynarodo-
we spotkanie, w którym wzięli udział 
przedstawiciele instytutów apostol-
skich, instytutów monastycznych, 
klauzurowych, dziewic konsekrowa-
nych, stowarzyszeń życia apostolskie-
go, instytutów świeckich oraz nowych 
instytutów i nowych form życia konse-
krowanego.

Rok Życia Konsekrowanego obfito-
wał w wiele inicjatyw. Wspólnoty zakon-
ne otworzyły bramy swoich klasztorów, 
proponując wspólne modlitwy, dni sku-
pienia i adoracje. W Światowy Dzień Ży-
cia Konsekrowanego papież Franciszek 
celebrował uroczystą Mszę św., podczas 
której dziękował osobom konsekrowa-
nym za ich wierność Chrystusowi.

Na świecie żyje obecnie ok. 950 tys. 
osób konsekrowanych, w Polsce ok. 35 
tys. Wśród nich są zakonnicy, siostry za-
konne, członkowie instytutów świec-
kich, dziewice i wdowy konsekrowane, 
a także pustelnicy. [Red.]

 
Z PALLOTYŃSKIEGO 
SEKRETARIATU MISYJNEGO
 
Ząbki: 10 rocznica śmierci 
ks. Stanisława Kuracińskiego SAC 
W dniu 23 lutego 2016 r. minęła 

10. rocznica śmierci księdza Stanisława 
Kuracińskiego, długoletniego Sekreta-
rza ds. Misji i Ewangelizacji Wschodu. 
Z tej okazji w Pallotyńskim Sekretaria-
cie Misyjnym, o godzinie 15.00 została 
odprawiona Msza św. koncelebrowana 
pod przewodnictwem biskupa senio-
ra diecezji warszawsko-praskiej, Kazi-
mierza Romaniuka. We Mszy św. udział 
wzięły członkinie Instytutu Prymasow-
skiego, Siostry od Aniołów, pracowni-
cy Sekretariatu Misyjnego, Pomostu, 
Fundacji Salvatti.pl i  Wydawnictwa 
Apostolicum. 

Po Mszy św. był czas na wspomnie-
nia o księdzu Stanisławie, który 32 lata 
swojego życia poświęcił posłudze na 
rzecz misji, pełniąc funkcję Sekretarza 
ds. Misji Prowincji Chrystusa Króla. Dy-
rektor ds. Misji, ks. Grzegorz Młodawski 
ukazał działalność i osiągnięcia ks. Sta-
nisława. W latach 1974-2006, ks. Stani-
sław był jednym z głównych organiza-
torów pallotyńskich misji w Rwandzie, 
Demokratycznej Republice Konga, 
Brazylii, Korei Południowej, Papui No-
wej Gwinei, Wybrzeżu Kości Słoniowej, 
Kolumbii i Wenezueli. Zapoczątkował 
dzieło Adopcji Serca w krajach misyj-
nych. Organizował również pomoc dla 
katolików na Wschodzie w Ukrainie 
i Białorusi oraz prowadził reewangeli-
zację w Słowacji i Czechach. W trosce 
o animację misyjną założył domy re-
kolekcyjne w Konstancinie i Świętej 
Katarzynie. Był inicjatorem działalno-
ści drukarskiej i wydawniczej w Ząb-
kach. Nawiązał współpracę z włoskim 
wydawnictwem Velar, w celu popula-
ryzowania pracy misyjnej i nauczania 
św. Jana Pawła II. Był prekursorem 
pielgrzymek do Rzymu. W dziedzinie 
duszpasterskiej był twórcą wieczerni-
ków misyjnych dla młodzieży i dzieci, 
dni skupień dla współpracowników 
misyjnych i sióstr klauzurowych. Zapo-
czątkował głoszenie niedziel misyjnych 

Z WATYKANU

 Historyczne spotkanie
12 lutego 2016 r. na lotnisku w Ha-

wanie doszło do historycznego, bo 
pierwszego od blisko 1000 lat spotka-

nia zwierzchnika Kościoła katolickiego, 
papieża Franciszka i patriarchy Kościoła 
rosyjsko prawosławnego Cyryla. Takie 
spotkanie było gorącym pragnieniem 
poprzednich papieży. Usilnie o  nie 
zabiegali Paweł VI, Jan Paweł II i Bene-
dykt XVI. Napotykali jednak sprzeciw 
ze strony patriarchatu. 

Spotkanie w Hawanie zaowocowa-
ło wspólną deklaracją obu zwierzch-
ników. Wyrażono w  niej pragnienie 
powrotu do jedności wszystkich wy-
znawców Chrystusa oraz wspólnego 
wkładu w  budowanie pokojowego 
świata, przeżywającego niekoniecznie 
pozytywne przemiany cywilizacyjne. 
Refleksja zawarta w dokumencie do-
tyczyła między innymi: konieczności 
ochrony rodziny jako związku mężczy-

i katechez, prowadzonych przez Sekre-
tariat Misyjny w kraju. [br. A. Fułek SAC]

ZE ŚWIATA MISJI 

FILIPINY
 51. Międzynarodowy Kongres 
Eucharystyczny 
W dniach 24-31 stycznia 2016 r. 

w Cebu na Filipinach odbył się 51. Mię-
dzynarodowy Kongres Eucharystyczny 
pod hasłem „Chrystus pośród was – na-
dzieja chwały (Kol 1, 27)”. Uczestniczyło 
w nim ok. 12 tys. delegatów z 71 kra-
jów świata. Kościół w Polsce reprezen-
tował bp Andrzej Dziuba, ordynariusz 
diecezji łowickiej. „Eucharystia ma wy-
raźny wymiar społeczny i domaga się 
walki z ubóstwem i przemocą“- powie-
dział arcybiskup z Yangon (Myanmar), 

zny i kobiety, prawa do życia od poczę-
cia oraz sprzeciwu wobec godzących 
w godność każdego człowieka technik 
manipulacji ludzkim życiem. 

Deklaracja to jednak przede wszyst-
kim odniesienie do współczesnej 

martyrologii chrze-
ścijan na Bliskim 
Wschodzie i Afryce 
Północnej. Sygnata-
riusze dokumentu 
wezwali wszystkie 
strony zaangażo-
wane w  konflikt 
w tym regionie do 
wykazania dobrej 
woli i  wspólnego 
dialogu, aby przy-
wrócić tam pokój. 
Natomiast kraje za-
angażowane w wal-
kę z  terroryzmem 

zobowiązali do roztropnych działań 
w tej sprawie, a chrześcijan i wierzą-
cych w Boga do modlitwy o zachowa-
nie stworzenia od nowej wojny.

[U. Siniarska] 
 
Wkrótce beatyfikacja 
Włoszki współpracującej 
z Wincentym Pallottim
22 stycznia 2016 r. Watykańska 

Kongregacja Spraw Kanonizacyj-
nych ogłosiła dekret uznający cud, 
jaki dokonał się za pośrednictwem 
Sługi Bożej Elżbiety Sanny, świeckiej, 
wdowy z Trzeciego Zakonu Świętego 
Franciszka i  członkini ZAK. Uroczy-
stość ogłoszenia jej błogosławioną 
będzie miała miejsce 17 września  
2016 r.

kardynał Charles Maung Bo, specjalny 
wysłannik papieża Franciszka. Mówca 
nazwał zjawiska niedożywienia i gło-
du „masową zbrodnią“ czasów współ-
czesnych, hańbą natomiast produkcję 
coraz większej ilości broni. „Dlatego- 
podkreślił – Eucharystia jest latarnią 
godności dla ubogich”. 

W wideoprzesłaniu na zakończenie 
kongresu papież Franciszek zapowie-
dział, że kolejny, 52 MKE odbędzie się 
w roku 2020 w stolicy Węgier – Buda-
peszcie. [U. Siniarska]

WYBRZEżE KOŚCI SŁONIOWEJ 
 Yamoussoukro: Otwarcie Drzwi 
Świętych
Po otwarciu Drzwi Świętych w ba-

zylice watykańskiej, które zainicjowało 
obchody Nadzwyczajnego Roku Mi-
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uczestników przybyli na koniach kró-
lowie wraz z wojskiem, które wznosiło 
hasła związane z Rokiem Miłosierdzia, 
np: „Mówię każdemu i  sobie: Jezu, 
ufam Tobie!”. Około 700 osób, prowa-
dzonych przez gwiazdę, za aniołkami, 
pastuszkami i królami wyruszyło z ko-
ronami na głowie w  poszukiwaniu 
nowonarodzonego Króla. W orszaku 
wzięli udział: księża, siostry, wierni 
z  różnych parafii Żytomierza oraz 
przedstawiciele władz miejskich. Prze-
marsz zakończył się w kościele Ojców 
Franciszkanów, gdzie odnaleźliśmy 
Świętą Rodzinę z Dzieciątkiem. 

[ks. J. Olszewski SAC]

Idea sklepów charytatywnych nie jest jeszcze popularna w Polsce. Pallotyńska 
Fundacja Misyjna Salvatti.pl jednak postanowiła przetrzeć szlaki. W Alei Solidar-
ności 101 w Warszawie otworzyła pierwszy misyjny sklep dobroczynny, z którego 
dochód będzie przeznaczała na pomoc dla palotyńskich misji. Wiele rwandyjskich 
rodzin już udało się wesprzeć, kupując od nich afrykańskie wyroby. Współpra-
cując z misjonarzami Fundacja zakupiła ogromną różnorodność afrykańskich 
pamiątek, takich jak unikatowe rzeźby z hebanu, akacji, eukaliptusa i drzewa 
jacaranda, batiki, obrazy wyklejane liśćmi bananowca, koszyki z afrykańskiej 
trawy, podkładki na stół wyplatane z łodyg i liści afrykańskich roślin, rwandyjską 
kawę i herbatę, uprawianą na żyznych wulkanicznych glebach. Sklep nosi nazwę 
“Amakuru”. W języku Kinyarwanda to słowo znaczy “Jak się masz?”. – Nazwaliśmy 
nasz sklep tak dlatego, że chcemy by dzięki naszym działaniom mieszkańcy Afryki 
mieli się coraz lepiej – wyjaśnia ks. Jerzy Limanówka. Podkreśla jednocześnie, 
że to nowe oblicze misji. – Nie dajemy już Afrykańczykom ryby, nie dajemy im 
także wędki, bo ją potrafią już sobie zrobić sami. Chcemy kupować od nich rybę 
i stopniowo przyczyniać się do tego, by stawali się naszymi partnerami. 

Projekty, jakie Fundacja Salvatti realizuje w Afryce to m.in. stypendia dla zdol-
nej młodzieży z ubogich rodzin, wspieranie akcji dożywiania dzieci “Pokarm dla 
życia”, pomoc w budowie oddziału położniczego przy ośrodku zdrowia sióstr 
pallotynek-misjonarek w Kigali – Gikondo oraz coroczne wyjazdy wolontariu-
szy, którzy pomagają w codziennej pracy misjonarzy. Sklep został uroczyście 
otwarty 29 lutego. Ogromnym powodzeniem cieszyła się kawa, herbata, także 
afrykańskie figurki, szczególnie te, przedstawiające postaci zwierząt. Goście mieli 
niepowtarzalną okazję skosztować soku z maracui, który działa uspokajająco 
oraz zawiera kompleks witamin i minerałów.

Sklep charytatywny Fundacji Salvatti.pl bę-
dzie miał zakątek kawiarniany. Będą się w nim 
odbywać spotkania promujące tematykę mi-
syjną, debaty oraz okolicznościowe eventy. Już 
teraz jest miejscem spotkań miłośników Afryki 
i przyjaciół misji, gdzie przy filiżance aroma-
tycznej kawy będzie można miło spędzić czas 
w egzotycznym otoczeniu i gorącej afrykań-
skiej atmosferze, porozmawiać z misjonarzami 
i dowiedzieć się więcej o Czarnym Lądzie, który 
– w dobie globalizacji – coraz bardziej się do 
nas przybliża. 

Fundacja zaprasza do sklepu Amakuru od 
poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00, 
a w soboty od 10.00 do 14.00.

 
Monika Mostowska

Po wspólnym odnowieniu ślubów 
i przyrzeczeń, ksiądz dziekan, a zara-
zem rektor wspólnoty pallotyńskiej 
i budowniczy Centrum Duchowości, 
zaprosił wszystkich uczestników litur-
gii na wspólny posiłek. Przed agapą 
Ksiądz Biskup poświęcił część nowo 
wybudowanego domu dla wspól- 
noty. [Pallotyni z Ukrainy]

 
Orszak Trzech Króli 
w żytomierzu
W Żytomierzu, 10 stycznia br., już 

po raz drugi zorganizowano Orszak 
Trzech Króli. Do gromadzących się 

łosierdzia, w Sanktuarium Matki Bożej 
Pokoju w Yamoussoukro, 12 grudnia 
2015 r. również odbyła się liturgia 
otwarcia Drzwi Świętych. 

Uroczystość zgromadziła kilka 
tysięcy parafian, pielgrzymów oraz 
turystów. Podczas homilii abp Mari 
Daniel Dadie zachęcił wiernych do 
ufnego zwracania się do Pana Jezusa 
i częstego korzystania z sakramentu 
spowiedzi. Pallotyni posługują w Bazy-
lice od 1991 r. Zgodnie ze wskazaniem 
Papieża Franciszka, Bazylika Matki Bo-
żej Pokoju jest miejscem uzyskiwania 
odpustu Roku Jubileuszowego. 

[ks. D. Sala SAC]
 
Jubileusz pracy misyjnej 
W  przeddzień rozpoczęcia roku 

2016 wspólnota pallotyńska na Wy-
brzeżu Kości Słoniowej obchodziła  
25 rocznicę posługi w tym kraju. Do-
kładnie 1 stycznia 1991 r. ks. Aleksander 
Pietrzyk i ks. Andrzej Maciejewski, roz-
poczęli pracę duszpasterską w Sank-
tuarium Matki Bożej Pokoju w Yamo-
ussoukro, tym samym otwierając 
misję pallotyńską na Wybrzeżu Kości  
Słoniowej.

Świętowanie rozpoczęło się kon-
certem na zakończenie roku 2015, po 
którym odbyła się konferencja na te-
mat Miłosierdzia Bożego i Msza Święta 
dziękczynna. W uroczystość Bożej Ro-
dzicielki odbyła się godzinna adoracja 
Najświętszego Sakramentu, modlitwa 
różańcowa w intencji pokoju oraz Msza 
Święta, której przewodniczył obecny 
rektor bazyliki ks. Stanisław Skuza. 

[ks. D. Sala SAC]
 
UKRAINA
Zakończenie Roku życia 
Konsekrowanego w Odessie
W  Sanktuarium Matki Bożej 

Fatimskiej w Odessie odbyło się uro-
czyste zakończenie Roku Życia Konse-
krowanego. Mszy św. przewodniczył 
ordynariusz diecezji bp Bronisław 
Bernacki, a Słowo Boże do zgroma-
dzonych kapłanów i  sióstr wygłosił 
ksiądz prowincjał Józef Lasak SAC. 

Więcej bieżących informacji 
misyjnych na naszej stronie 

internetowej: 
www.sekretariat-misyjny.pl

Z a p r a s Z a m y

sklep charytatywny 
“amaKuru” 

– nowe oblicze misji

pallotyńska Fundacja misyjna salvatti.pl
 ul. Wilcza 8; 05-091 Ząbki

tel.: 22 771 51 65;735 033 039
e-mail: salvatti@salvatti.pl; www.salvatti.pl
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W  Buturande świętowaliśmy  
25 rocznicę ślubu. Była to uroczystość 
niezwykła, tak jak niezwykli byli mał-
żonkowie – Paluku i Rozali. Jubilat był 
jednym z  katechetów w  parafii Rut-
shuru oraz aktywnym członkiem eki-
py liturgicznej przy kościele filialnym 
w Buturande. Wydarzenie miało miejsce 
w sobotę po południu. W kościele zgro-
madziło się pełno ludzi, nie tylko dzieci 
i młodzieży katechumenów, ale również 
wielu przyjaciół i współczłonków wspól-
noty modlitewnej Legionu Maryi, której 
małżonkowie byli gorliwymi członkami. 
Przed ołtarzem postawiono jedno hono-
rowe krzesło. Zaczął się uroczysty taniec 
dziewcząt w bieli, jak dla młodej pary, 
przy wtórze śpiewu, bębnów, cymbał-
ków i grzechotek. Na końcu korowodu 
zobaczyliśmy jubilatów. Ona z przodu, 
a on za nią, z dumą pchając inwalidzki 
wózek, w którym siedziała szczęśliwa 
żona. W podniosłej atmosferze jubilaci 
przyrzekali sobie trwać w wierności. Pod 
koniec Mszy św. był czas zarezerwowany 
na słowo małżonków.

– Jestem szczęśliwy, przeżywszy  
25 lat z moją żoną jak z siostrą, chorą  
od 25 lat, od pierwszych godzin naszego 
małżeństwa – zaczął Paluku. 

– W dniu naszego ślubu byliśmy bar-
dzo szczęśliwi, ale podczas powrotu z ko-
ścioła do domu na weselny obiad, wio-
zący nas samochód uległ wypadkowi. Ja 

wyszedłem cało, ale moja żona Rozalia 
doznała poważnych obrażeń ciała. Bar-
dzo jej żałowałem, razem z nią cierpia-
łem i to doświadczenie przeżywam od 
początku jako naszą wspólną chorobę. 
Przy ołtarzu przysięgałem jej miłość aż 
do śmierci w zdrowiu i chorobie, a nową 
sytuację rodzinną odczytałem jako moje 
nowe powołanie, którym jest opieka 
i służba mojej żonie. Ponoszę trudy le-
czenia jej ciała jak mojego własnego, 
gdyż Bóg połączył nas w jedno ciało. Dziś 
jestem biedny, bo wszystkie pieniądze 
wydaję na rehabilitację, ale Bóg opieku-
je się nami – powiedział. Zdradził rów-
nież swoją intymną tajemnicę: – Kiedyś 
miałem wielkie trudności w zachowa-
niu szóstego przykazania, ale dzięki tej 
chorobie Bóg mnie uzdrowił całkowicie, 
tak że przez 25 lat nigdy nie zdradziłem 
mojej żony, choć od zawsze, odkąd się 
poznaliśmy, żyjemy jak brat z siostrą.

Jubilatka też wypowiedziała swój se-
kret: – To dzięki heroicznej opiekuńczości 
mojego męża jestem szczęśliwą kobietą 
i staram się mu pomóc, aby mu było choć 
trochę lżej i nigdy nie przestałam go ko-
chać. U progu naszej trudnej wspólnej 
drogi poddałam go próbie. Ponieważ go 
bardzo kochałam, nie chciałam, żeby cier-
piał przy mnie, żeby nie pozostawał przy 
mnie z przymusu, ale by raczej znalazł so-
bie inną kobietę, która da mu dzieci i by 
z nią był szczęśliwy. Po przebudzeniu się 

po operacji, widząc go czuwającego przy 
mnie, powiedziałam mu: „Wynoś się, nie 
chcę cię, już cię nie kocham, odejdź ode 
mnie i idź sobie”. Bardzo zaryzykowałam 
i bałam się o niego, ale zaskoczyła mnie 
jego odpowiedź: „Rozali, kocham cię i cię 
nie opuszczę, bo tak ci ślubowałem”. Tak 
bardzo na te jego słowa czekałam. Były 
one dla mnie jak balsam na moje rany. 
Odtąd chciało mi się dla niego żyć i nigdy 
go nie zdradziłam nawet myślą.

Oboje jubilaci otrzymali gromkie 
brawa. Była to wzruszająca chwila, a inni 
mogli tylko pozazdrościć i zrobić sobie 
rachunek sumienia, czy są szczęśliwi 
w swoim małżeństwie. Po mszy św. od-
było się przyjęcie przygotowane przez 
całą wspólnotę. To był tak naprawdę we-
selny obiad, który jubilaci jedli z gośćmi 
25 lat po ślubie. Świadectwo ich wiary 
odbiło się wielkim echem w całej para-
fii, instytucja małżeństwa zyskała wielką 
wartość w oczach wiernych i znacznie 
wzrosła liczba związków małżeńskich za-
wieranych w kościele. Wiele par, żyjących 
razem od kilku czy nawet kilkudziesięciu 
lat, zapisywało się do katechumenatu, 
aby być ochrzczonym i  zawrzeć ślub 
kościelny. Tak więc przybywało wielu 
chrześcijan i wspólnota wzrastała, a by-
cie chrześcijaninem stało się popularne 
i zaczęło oznaczać wielki zaszczyt.

Ze wspomnień ks. Jana Kędziory SAC

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 4 lipca 
1934 roku w Suwał-
kach. Do Stowarzy-
szenia Apostolstwa 
Katolickiego (księża 
pallotyni) wstąpił 
w  1952 roku. Po 
odbyciu nowicjatu 
w Wadowicach stu-
diował w  semina-
rium w Ołtarzewie. 

Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1959 roku. 
Studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej odbył 
na KUL-u w Lublinie.

Pracę duszpasterską rozpoczął w Gdańsku. Po-
tem był duszpasterzem akademickim przy kościele 
św. Anny w Warszawie. Po śmierci księdza Jerzego 
Popiełuszki został duszpasterzem ludzi pracy w ar-
chidiecezji warszawskiej. Wytrwały pielgrzym War-
szawskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Ceniony 
rekolekcjonista. Asystent kościelny miesięcznika „Ró-
żaniec”. Autor artykułów w czasopismach katolickich, 
zwłaszcza „Królowej Apostołów”. Przez trzy kadencje 
był członkiem komisji Episkopatu ds. Duchowieństwa. 
Niestrudzony głosiciel Miłosierdzia Bożego. Własnym 
życiem i cierpieniem świadczył o bezgranicznej wier-
ności zawołaniu „Jezu, ufam Tobie”. Wierny i oddany 
Ojczyźnie, którą kochał jak matkę. Przede wszystkim 
jednak Ojciec Duchowny Ruchu i Stowarzyszenia Apo-
stolskiego Rodzina Rodzin, któremu poświęcił prawie 
całe swe kapłańskie życie. Dla osób z Rodziny Rodzin 
był jak ewangeliczny Dobry Pasterz, który zna swoje 
owce i oddaje za nie życie. Ks. Feliks Folejewski ostatnie 
dni życia, naznaczone cierpieniem, spędził otoczony 
troską i modlitwą Współbraci (Pallotynów), najbliż-
szej Rodziny i Przyjaciół z Rodziny Rodzin. Odszedł do 
domu Miłosiernego Ojca w nocy 22 września 2015 r.

Jezu, ufam Tobie! Deo gratias!

Pochowany dnia 26 września na cmentarzu Bród-
nowskim w kwaterze księży pallotynów (kwatera 71 A, 
II rząd).

KSIĄdZ FeliKs FOlejeWsKi saC 
1934 – 2015

DOBRY JEZU A NASZ PANIE, DAJ MU WIECZNE SPOCZYWANIE!
Oprac. br. Adam Fułek SAC

Fragmenty Testamentu duchowego 
ks. Feliksa Folejewskiego SAC 
5 marca 2015 r.

Nie ma zasług, jest tylko dług wdzięczności spłacony 
Bogu i ludziom… teraz i na wieki. 

*
Nieraz martwię się tym, że nie zdążę na ziemi podzię-

kować wszystkim za wszystko i wtedy pocieszam się tą 
myślą, że jest wieczność. Dziękczynienie stanie się czy-
stym uwielbieniem, pełnym chwały, oraz olśniewającą 
kontemplacją Boga i Jego odwiecznych wspaniałych 
darów, którym nie masz miary. Wiem już teraz dobrze, 
że prawdziwa i jedynie słuszna postawa człowieka to 
ustawiczne dziękczynienie. Podmiotem niekończącego 
się dziękowania jest: Bóg, Jego Kościół, Maryja, Ojczyzna, 
głoszenie Ewangelii i posługa ludziom. Dziękuję!

*
Teraz, gdy przekroczyłem osiemdziesiąty rok życia, 

wiem, że zaufać Jezusowi znaczy za wszystko dziękować. 
Za wszystko…

*
Wdzięczność jest umiejętnością widzenia... Przepra-

szam ludzi, szczególnie tych, których zawiodłem, za-
smuciłem, zraniłem, zgorszyłem. Nie umiałem jeszcze 
prawdziwie ko chać. Proszę o przebaczenie. Dziękuję…

*
Proszę o łaskawą pamięć we Mszy świętej i modlitwie. 

Proszę dla wszystkich ludzi o bezgraniczne zawierzenie 
Miłosiernemu Bogu i Jego Matce. Proszę dla wszystkich, 
których żegnam, o pragnienie świętości.

*
Mam nadzieję, mocno ufam, że Jezus Miłosierny 

przez wstawiennictwo Królowej Apostołów, św. Józefa 
i wszystkich Świętych, a szczególnie mego Anioła Stróża, 
da mi łaskę tego ostatniego przejścia z życia do Życia. 
Gdy stanę przed Bogiem, nie zapomnę o Was, którym 
tyle zawdzięczam. Do zobaczenia.

niezwykły jubileusz
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Możecie włączyć się w dzieło misyjne i reewangelizacyjne Kościoła,
wnosząc swój wkład poprzez:
◆  modlitwę w intencji misji, misjonarzy i Kościoła na Wschodzie
◆   cierpienia i trudności znoszone w tej intencji
◆  a także ofiary materialne z przeznaczeniem na:

MISJE
◆  w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, 

Wenezueli, Kolumbii i na Antylach

POMOC KATOLIKOM NA WSCHODZIE
◆  ewangelizacja krajów Europy Wschodniej, budowa świątyń i pomoc charytatywna 

dla ludności

PATRONAT MISYJNY
◆  objęcie opieką misjonarza poprzez ofiarowanie za niego – w miarę swoich 

możliwości – codziennej modlitwy, Mszy św., różańca lub innych darów 
duchowych 

◆  zadeklarowanie dowolnej kwoty przeznaczonej na sfinansowanie dzieł 
ewangelizacyjnych i charytatywnych podejmowanych przez misjonarzy

„ADOPCJA SERCA” I „DZIECI ULICY”
◆  pomoc na potrzeby materialne, duchowe i religijne dzieci w krajach misyjnych, 

dzieci osieroconych, pozbawionych podstawowych środków do życia i pieniędzy 
na opłacenie szkoły

TAK! RODZINIE W AFRYCE
◆  Pomoc w edukacji  – polega na pokryciu kosztów studiów wyższych członka 

rodziny. 
◆  Pomoc na start – to krótkotrwała pomoc finansowa dla rodzin i osób młodych 

pragnących usamodzielnić się. 
◆  Pomoc w nieprzewidzianych zdarzeniach – wyraża się jednorazową pomocą dla 

rodzin poszkodowanych w wypadkach losowych.

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!
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lekturę na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia

Święta Faustyna KowalsKa
 
autor: Jan Kupka
 
wydawnictwo: Velar
ilość stron: 48
Format: 11,8 x 20,5 cm
oprawa: miękka
 
Człowiek, również w dzisiejszych czasach, potrzebuje orędzia miłości i miłosier-
dzia Bożego wobec wielorakich objawów zła. Życie św. Faustyny Kowalskiej i jej 
wizje Miłosierdzia Bożego są tego najbardziej dobitnym przykładem. autor przed-
stawił krótko najważniejsze etapy życia św. s. Faustyny, zwracając szczególną 
uwagę na wizje i przeżycia mistyczne dotyczące miłosierdzia Bożego. 

JEZu, uFaM toBiE 
studium teologiczno-liturgiczne 
 
autor: Ks. Bogumił lewandowski
 
wydawnictwo: aquila Blanca 1997
ilość stron: 143
oprawa: miękka, lakierowana
Format: 15 x 20 cm
Cena: 5 zł, plus koszty przesyłki 
 
Publikacja Jezu, ufam tobie - studium teologiczno-liturgiczne, jest syntezą histo-
rii, teologii i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, „w formie zaproponowanej 
przez s. Faustynę” i potwierdzonej przez ojca Świętego Jana Pawła ii. autor 
podkreśla charakter paschalno-eucharystyczny zawarty zarówno w obrazie Jezu, 
ufam tobie, w Koronce do Miłosierdzia Bożego, Godzinie Miłosierdzia, jak też 
w innych nabożeństwach i tekstach św. s. Faustyny.


