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Drodzy Czytelnicy!

„Misja jest wszędzie”, powiedział o. Marian Brudny SVD 
w rozmowie ze swoim współbratem. Możemy do te-

go stwierdzenia dodać: I wszystko może być misją, każde 
działanie: modlitwa, spotkanie z człowiekiem, pomoc dru-
giemu, praca, odpoczynek... Wszystko – o ile jest w tym do-
bro i o ile przynosi to chwałę Bogu. Można więc powiedzieć, 
że mamy, jako chrześcijanie, olbrzymie pole do popisu.

Misjonarze udali się „na krańce świata” – do Afryki 
i Ameryki – aby tam czynić dobro: nieść Chrystusa, być 
z drugim człowiekiem, pomagać mu, również we wzrasta-
niu w wierze, nadziei i miłości. Niektórzy zaś już wrócili 
z dalekich krajów misyjnych i albo pracują w Polsce, np. 
na rzecz migrantów, albo jako emeryci i schorowani wspie-
rają misję Kościoła w świecie poprzez modlitwę. Każdy ma 
inną możliwość i każdy może się włączyć, bez względu 
na stan cywilny. Każdy okruszek dobra jest ważny i cen-
ny – z okruszków robi się kromka chleba, a z kromek po-
wstaje cały bochen.

Rozpoczął się Wielki Post, kiedy to Kościół przypomina 
o trzech działaniach szczególnie ważnych w tym czasie – 
chodzi o modlitwę, post i jałmużnę. Do czego wzywa mnie 
Pan Bóg? Czy chcę „tracić czas” na modlitwę – przebywa-
nie ze Słowem? Czy chcę pościć np. od internetu czy smart-
fonu, aby móc spotkać się z drugim człowiekiem twarzą 
w twarz – na rozmowie, spacerze czy wyręczając go w ja-
kiejś pracy? Czy chcę odmówić sobie jakiejś przyjemności, 
aby za przeznaczone na nią pieniądze udzielić komuś po-
mocy materialnej? Mamy też w tym numerze „Misjonarza” 
inne wskazówki – podpowiedzi samych Ojców Kościoła, 
co możemy czynić, aby nie zmarnować czasu danego nam 
od Boga na Wielki Post. 

Na wielu stronach pisma przypominamy także o św. Józe-
fie, który patronuje Kościołowi, wielu jego miejscom i dzie-
łom. Miniony rok upłynął pod jego patronatem. Warto pa-
miętać o tym niezwykłym świętym, który nigdy nie za-
wodzi, jeśli tylko ufnie mu powierzamy siebie lub sprawy 
czekające na realizację. 

Dobrego czasu Wielkiego Postu. Nie bądźmy posępni 
(por. Mt 6,16).  

Lidia Popielewicz



Wkrótce będziesz świętował 30. rocz-
nicę kapłaństwa. Przez te lata praco-
wałeś na dwóch kontynentach, ok. 21 
lat w Afryce, a od 2017 r. w Europie, 
w Czechach. Jak to się stało, że zain-
teresowałeś się misjami? To banalne 
pytanie, ale odpowiedź – już nie, 
bo każdy ma swoją historię...

Jak w  każdej takiej historii, nie 
wszystko jest jasne, jest jakiś rąbek 
tajemnicy, nawet dla nas samych 
nie wszystko jest zrozumiałe. Sądzę, 
że środowisko, w którym wzrastamy, 
a szczególnie dom rodzinny, ma wpływ 
na to, że zaczyna się myśleć o powoła-
niu kapłańskim i zakonnym. Dlacze-
go misje? Bo pojawiło się pragnienie 
w sercu, żeby mówić o Bogu ludziom, 
którzy o Nim nie słyszeli. Nie miałem 
kontaktu z misjonarzami werbistami, 
spotykałem osoby z innych zgroma-
dzeń. Pochodzę z Brzezinki k. Oświę-
cimia, gdzie pracują np. salezjanie, ale 
to zgromadzenie werbistów wybrałem, 
a dowiedziałem się o nim z kalenda-
rza. Napisałem list i zostałem zapro-
szony na rekolekcje do Chludowa. 

Misja jest wszędzie
Z o. Marianem Brudnym SVD, misjonarzem 
w Czechach, rozmawia o. Krzysztof Kołodyński SVD

Czy to marzenie dzielenia się Bogiem 
widziałeś w konkretnym kraju czy ra-
czej oczekiwałeś, że ono „wypchnie” 
Cię gdzieś daleko?

Moim hasłem w seminarium, z któ-
rego współbracia się śmiali, było: czar-
ne jest piękne. Tak więc myślałem 
o pracy w Afryce i miałem jakieś wy-
obrażenia i ideały z tym związane. 
Jednak muszę przyznać, że po 21 la-
tach pracy na tym kontynencie nie je-
stem rozczarowany i nadal uważam, 
że „czarne jest piękne”. 

To jak trafiłeś do Czech?
Słowacki prowincjał poprosił pol-

skiego prowincjała, aby ktoś przyje-
chał i pomógł starszym ojcom w pra-
cy w parafiach na Słowacji. Wtedy 
to była jeszcze Czechosłowacja i za-
kony nie były uznawane przez wła-
dzę, więc nawet jeśli ktoś był zakon-
nikiem, nie mógł się do tego przyznać 
i  pracował jako ksiądz diecezjal-
ny. Dopiero po 1990 r. zaczęło się 
to zmieniać. Pojechałem tam w ra-
mach praktyki misyjnej i diakona-

tu, przy czym z mojego kursu zgłosi-
ło się pięć osób. Ja trafiłem do Braty-
sławy. Po święceniach byłem jeszcze 
na kursie słowackiego w tym mie-
ście, ale gdy już zacząłem lepiej ro-
zumieć język i posługiwać się nim, 
prowincjał przeniósł mnie na Mora-
wy w piękne tereny górzyste, gdzie 
pracowałem dwa lata. Język czeski 
był dla mnie obcy – nie rozumiałem 
go ani wtedy, kiedy w telewizji by-
ły wiadomości po czesku, ani wtedy, 
kiedy ktoś przyjeżdżał z Czech. Jed-
nak po dwóch latach zostałem prze-
niesiony na  tereny czeskie, gdzie 
oprócz pracy w parafii pomagałem 
starszym kapłanom w ich parafiach. 
Kiedy wyjechałem na misje do Afry-
ki, to na urlop przyjeżdżałem do Eu-
ropy i jego część spędzałem z dzieć-
mi na obozach w Czechach.

Wyjechałeś do Demokratycznej Repu-
bliki Konga, która wtedy była Zairem... 
Obok piękna tego rozległego kraju 
i piękna w ludziach istnieje tam zło, 
brutalność, wojna, m.in. o minerały. 

fot. Ondrej Pesta SVD
Na Słowacji

O. Marian Brudny SVD
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Jak sobie poradziłeś na początku, kiedy 
spotkałeś się z zupełnie inną kulturą?

Wyjeżdżając na misje, mamy świa-
domość spotkania się z egzotyką, któ-
ra zaczyna się zaraz za lotniskiem. 
Jednak muszę przyznać, że nie mia-
łem przykrych doświadczeń w Kongu. 
To duży kraj, prawie pięć razy większy 
niż Polska, więc może zależy, na jakie 
jego tereny się trafi. W tej części, gdzie 
pracowałem, było bardzo bezpiecznie, 
ponieważ nie było żadnych bogactw. 
Modliłem się więc, żeby nie odkry-
to tam żadnych drogich minerałów, 
bo od razu sytuacja zmieniłaby się dia-
metralnie. Uprawiało się tam maniok, 
a za maniok nikt nie dostanie broni 
i nie rozpocznie wojny. Przez te wszyst-
kie lata czułem się bezpiecznie, chy-
ba nawet bezpieczniej niż w Europie. 
Zdarzało się, że wracałem do parafii 
późno w nocy na rowerze ze studia ra-
diowego, gdzie nagrywaliśmy audycje, 
ale nigdy nie spotkało mnie nic złego. 
Ludzie trochę dziwili się, ale nic poza 
tym. Wyjątkiem był czas, gdy trwała 
wojna i Zair stawał się Demokratycz-
ną Republiką Konga. Pojawiali się żoł-
nierze z Rwandy, Angoli i Zimbabwe, 
najemnicy z Chin. Przez rok było nie-
bezpiecznie, niekiedy trzeba było ucie-
kać z parafii. Poza tym mam bardzo 
pozytywne wspomnienia. Jednak jeśli 
chodzi o wschód Konga, do dziś toczą 
się tam walki, są rebelianci, jest nie-
bezpiecznie, ponieważ są tam bogac-
twa, przede wszystkim koltan – przy-
czyna wszystkich nieszczęść w Kongu. 

Jakie były etapy Twojej pracy?
Na początku był czas inkulturacji. 

Mieszkałem w Kinszasie i uczyłem się 
języka lingala – podstawowego w Kon-
gu. Jednak potrzebowałem znajomo-
ści kikongo i tego języka nauczyłem 
się, gdy po kilku miesiącach pojecha-
łem do pierwszej parafii. Dzięki spo-
tkaniom z ludźmi, zwłaszcza z dzieć-
mi, gdy grałem z nimi w piłkę, ten ję-
zyk jakoś opanowałem. W Kinszasie 
poznawaliśmy troszkę historii i kultu-
ry kraju. A potem pierwsza parafia, ty-
powo misyjna: było nas trzech i ponad 
100 wiosek, które odwiedzaliśmy 3-4 
razy do roku. 40-50 proc. naszej pracy 

to była praca pastoralna, reszta – na-
stawiona na pomoc w możliwości edu-
kacji czy w rolnictwie. Trudno bowiem 
mówić o Panu Bogu komuś, kto nie ma 
długopisu czy zeszytu, jak w przypad-
ku dzieci, czy nie ma plonów na roli, 
jak w przypadku pracujących w gospo-
darstwie. Były więc akcje zakupu np. 
nasion cebuli, żeby wyhodować cebu-
lę i sprzedać, dzięki czemu znalazły 
się pieniądze na opłacenie szkoły czy 
kupno przyborów szkolnych. Tak ro-
bili starsi werbiści i my staraliśmy się 
ich naśladować. Jak wspominałem, od-
wiedzaliśmy też wioski. Wybieraliśmy 
się na kilka dni, zabieraliśmy siostrę 
znającą język lokalny, która przygoto-
wywała do sakramentu małżeństwa, 
oraz animatora, który przygotowywał 
dzieci do I Komunii św. I tak, w trzech 
wioskach przebywaliśmy ok. dwóch 
tygodni, a ja udzielałem sakramen-
tów czy prowadziłem rozmowy. Cza-
sami organizowaliśmy spotkania dla 
młodzieży i wtedy do głównej wioski 
niektórzy musieli dotrzeć pieszo, po-
konując ok. 60 km. 

To była praca ciągle w drodze...
Tak, w porze suchej trzeba było prze-

dzierać się przez piasek, z kolei w po-
rze deszczowej przez błoto i bardzo 

złe drogi. Jazda samochodem była naj-
bardziej męcząca. Bywało, że przez 
cały dzień udało się pokonać 60 km, 
bo trzeba było np. wyciągać samochód 
z błota czy wyciąć drzewo, żeby móc 
pojechać dalej. Najlepiej wspominam 
czas, gdy obecność żołnierzy zmuszała 
do przemieszczania się pieszo. Dawa-
ło mi to dużo satysfakcji i możliwość 
kontaktu z ludźmi – samochodem nie 
można było zatrzymać się w każdej 
wiosce, bo nie dojechałoby się do celu. 
Był to czas, kiedy zbliżyliśmy się do lu-
dzi. Tak wyglądały pierwsze trzy lata 
– praca w buszu. Potem miałem para-
fię św. Pawła w Bandundu, gdzie znaj-
dował się nasz klasztor, także nowicjat 
i szkoła. Tu była typowa praca pasto-
ralna, dużo dzieci i młodzieży. Mia-
łem szczęście do ludzi, którzy chcie-
li pracować. Młodzież zorganizowała 
klub sportowy dla dziewcząt chcących 
ukończyć szkołę i grających w piłkę 
nożną, co było ewenementem. To by-
ło dobre miejsce – niektóre z uczestni-
czek założyły rodziny lub zostały sio-
strami zakonnymi. Po sześciu latach 
miałem rok sabatyczny i mieszkałam 
w Paryżu, gdzie chodziłem na wykłady 
na uniwersytecie. Również bardzo do-
bry czas. Wróciłem do Bandundu, ale 
do innej parafii, gdzie przez rok byłem 

W czasie przeprawy promowej w Demokratycznej Republice Konga
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proboszczem, a potem przez osiem lat 
wikarym. Pracę pastoralną połączyłem 
z pracą dla mass mediów – nagrywa-
liśmy programy radiowe, mimo że nie 
mieliśmy swojej rozgłośni, ale współ-
pracowaliśmy z lokalnym radiem. 

Słyszałem, że zasłynąłeś z tego, że au-
dycje przygotowywałeś z dziećmi czy 
młodzieżą gdzieś w wioskach...

Bandundu jest miastem przypomi-
nającym wielką wioskę, gdzie nie ma 
bloków, a budynek piętrowy był jeden – 
szkoła. Reszta – jak w wioskach: przy 
domach zagrody z kurami, owcami, ko-
zami. Pojęcie czasu też inne: jeśli byłeś 
umówiony na godz. 15.00, to ok. godz. 
17.00 zaczynały się pojawiać pierw-
sze osoby, niektóre z daleka. Czasami 
więc lepiej było umówić się w para-

towujących dary czy dzieci do I Ko-
munii św., zbierających składki czy 
pomagających potrzebującemu, które-
mu np. zawalił się dach. Bywało tak, 
że ktoś naprawiał ten dach za darmo, 
ale potrzebne były pieniądze na gwoź-
dzie lub liany, wówczas zwracano się 
do nas, misjonarzy. To było bardzo po-
zytywne w Kongu: dobra współpraca 
i zaangażowani świeccy. 

Jak postawały audycje z  udziałem 
młodzieży? 

Młodzież przygotowywała sobie 
fragmenty z Biblii, podobnie jak star-
si, przyzwyczajeni do dzielenia się sło-
wem Bożym na cotygodniowych spo-
tkaniach w kręgu biblijnym. Czytania 
były z liturgii niedzielnej i potem na-
stępowało spontaniczne dzielenie się. 

z generalatu, wróciłem do Czech. Mo-
ja pierwsza miłość – pastoralna praca 
w Czechach – przynagliła mnie do po-
wrotu. 

A czy w Kongu było jakieś zdarzenie, 
które otworzyło oczy na coś ważnego?

Kiedyś do wioski i parafii przyszli 
żołnierze, którzy chcieli wyzwolić pań-
stwo od Mobutu, pierwszego dyktato-
ra kraju. Byłem sam, bo pozostali oj-
cowie byli na spotkaniu w Kinszasie. 
Na szczęście schowałem samochód, 
który żołnierze chcieli ukraść, wobec 
tego próbowali ograbić parafię. Wte-
dy kazałem dzieciom, aby uderzyły 
w dzwony, a wówczas z pól zaczęli 
nadciągać ludzie i bronić parafii. By-
łem zaskoczony, że chcieli to robić, na-
rażając życie. Myślę, że to zdarzenie 
wpłynęło na nasze stosunki i wza-
jemne zaufanie. Wcześniej słyszało 
się, że miejscowa ludność po napa-
dzie żołnierzy kończyła grabież, któ-
rą oni zaczęli. U nas stało się inaczej. 
Żołnierze odeszli z niczym.

A co teraz dajesz w Czechach?
Co daję? Raczej – co biorę? Tam, 

gdzie jestem – na obrzeżach Pragi 
– tworzymy dobrą rodzinę. Mam ra-
dość z tego, że ludzie chcą coś robić 
w parafii. Plebania jest otwarta, jest 
tyle zaangażowania ze strony świec-
kich, tyle spotkań, tyle chęci pomo-
cy, np. dla młodzieży czy dla matek 
z dziećmi. Jeśli też ogłosimy, że po-
trzebujemy pomocy np. przy wywóz-
ce starych cegieł, to przychodzi ok. 
20 osób, bywa, że takich nieczęsto 
pojawiających się w kościele. I tak 
wspólnie robimy coś dobrego i para-
fia tętni życiem. 

Wczoraj w  rozmowie stwierdziłeś, 
że patrzysz na Kościół w Czechach 
z wiarą i nadzieją a w Polsce jest mniej 
tej nadziei. Czy Kościół w Czechach 
jest o krok dalej? 

Nie można uogólniać. Inna sytuacja 
jest na Morawach, bliżej Słowacji, gdzie 
pracowałem pierwsze dwa lata. Para-
fianie pochodzący stamtąd są jakby 

fii, do której należeli. Gdy powstawa-
ła audycja, można było usłyszeć od-
zywające się kury czy kozy. Tym le-
piej, bo to pokazywało, że słowo Boże 
jest zakorzenione w codzienności pa-
rafian. Podobnie jak spotkania z dzieć-
mi: trudno, żeby duża grupa dzieci do-
tarła do parafii, gdzie jest szkoła, więc 
szło się do nich, aby wspólnota mo-
gła się spotkać. Podobnie podział za-
dań wśród małych wspólnot, przygo-

W ten sposób słuchacze audycji mo-
gli przygotować się do niedzielnej li-
turgii. Często słuchaczami były osoby 
nieprzychodzące do naszego kościoła, 
ale mogły posłuchać, jak można dzie-
lić się Słowem. 

A ostatnie lata w Kongu – gdzie pra-
cowałeś i co robiłeś?

Ostatnie dwa lata pracowałem w gó-
rach, a następnie, poprzez decyzje 

O. Marian i dzieci na misji w Kongu

DOKOŃCZENIE NA STR. 30
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Do XVI w. Tapiawa była katolickim 
centrum w tej części Prus i siedzibą 
komtura rezydującego w zamku ist-
niejącym do dziś. Potem przyszli lu-
teranie, którzy na długo zadomowili 
się na tym terenie, ale po zakończeniu 
II wojny światowej zmieniły się wła-
dze i przynależność państwowa, więc 
Tapiawa stała się Gwardiejskiem. Od-
wieczną chrześcijańską krainę prze-
kształcono w pustynię ateizmu i króle-
stwo rakiet z głowicami nuklearnymi... 
A potem przyszła pierestrojka i miesz-
kający tam katolicy mogli się wreszcie 
ujawnić. Zaczęli odbudowywać swoją 
wspólnotę parafialną pw. św. Józefa. 
Parafia św. Józefa została erygowa-
na w 2004 r., choć istniała od 1904 r. 

DOM I KAPLICA ŚW. JÓZEFA
Pierwszym kapłanem, który w no-

wej rzeczywistości w 1991 r. w Gwar-
diejsku i okolicy zaczął wyszukiwać 
i  zbierać rozproszonych katolików, 
był ks. Jerzy Steckiewicz dojeżdżają-
cy ze stolicy obwodu, Kaliningradu. 
Nie było wtedy najmniejszych szans 
na odzyskanie starego centrum św. Jó-
zefa, usytuowanego obok zamku krzy-
żackiego, który po wojnie stał się bu-
dynkiem administracji miasta. Ale, 
paradoksalnie, miałem „szczęście” wi-
dzieć dziesiątki takich właśnie pół-
rozwalonych, a potem podniesionych 
z ruin kościołów, mogę więc za po-
etką Mariną Cwietajewą powiedzieć: 
„Zbezczeszczony kościół – to wciąż ko-
ściół”. On nigdy nie utraci swojego sa-
crum, cokolwiek by z nim nie zrobiono. 
Bo przecież kościół to nie tylko jakaś 
sala spotkań, której potrzebuje wspól-
nota, ale widzialny znak obecności Bo-
żego Kościoła na ziemi. A to, w jakim 
stanie się on znajduje – czy tego chce-

Święty Józef  
w starym-nowym domu
Jak podaje historia, miasto Tapiawa, leżące w widłach rzek 
Dejma i Pregoła, zostało założone przez Krzyżaków na ruinach 
pruskiego grodu Zugurbi jeszcze w 1258 r. 

my, czy też nie – świadczy o tym, jaka 
jest nasza odpowiedź na Bożą miłość. 
Ponieważ władze lokalne nie chciały 
zwrócić naszego budynku kościelnego, 
katolicy kupili zrujnowany poniemiec-
ki hotel w centrum miasta i po remon-
cie, w 1995 r. parafię św. Józefa odro-
dzili w nowym miejscu. Od tego cza-
su minęło 26 lat i trzeba było wreszcie 
dokonać poważnego remontu, tym ra-
zem z uwzględnieniem obowiązują-
cych standardów, zwłaszcza przeciw-
pożarowych.

Dom przed remontem był w opła-
kanym stanie, gdyż nawet podczas 
małego deszczu woda z dziurawego 
dachu spływała od czwartego piętra 
aż do samych piwnic. A jak stwierdził 
główny architekt, nawet przy niewiel-
kich opadach śniegu przegniły dach 
mógłby ulec zawaleniu. Całe szczęście, 
że na przełomie lat 2019 i 2020 nie mie-
liśmy w Gwardiejsku zimy z opadami. 
Dodatkowym powodem przeprowadze-
nia remontu były także wyżej wspo-
mniane przepisy przeciwpożarowe, we-
dług których kaplica jako obiekt pu-
bliczny musiała mieć co najmniej dwa 
wyjścia ewakuacyjne. Tymczasem do-
tychczasowa kaplica nie mogła spro-
stać tym bezwzględnym wymaganiom.

Po gruntownym przemyśleniu i za-
planowaniu nowego rozkładu pomiesz-
czeń na poszczególnych piętrach, dziś 
mamy piękną i wygodną kaplicę św. Jó-
zefa wg projektu s. Marii Stelli Sienic-
kiej ze Zgromadzenia Córek św. Paw-
ła (paulistki) z Warszawy. W domu 
jest także piętro dla nas, werbistów 
i dwa piętra z 25 miejscami noclego-
wymi dla gości i rekolektantów. Po-
nadto na pierwszym piętrze znajduje 
się mała salka lekcyjna do wykorzy-
stania np. na wystawę dewocjonaliów, 

zaś na drugim piętrze mieści się spora 
sala konferencyjna z bardzo ładnym, 
prostym wystrojem. Oby dobry począ-
tek miał swoją kontynuację, bo na li-
stopad ub.r. mieliśmy pełną rezerwację 
miejsc, a zapraszamy tylko tych, któ-
rzy otrzymali dwie szczepionki prze-
ciw Covid-19.

Dzisiaj ten stary-nowy budynek jest 
jednym z najładniejszych w Gwardiej-
sku. Nie stało się tak jednak od ra-
zu. Po półtorarocznym remoncie i kil-
kakrotnym przekładaniu terminu 30 
października ub.r. podczas uroczystej 
Mszy św., w której uczestniczyli prawie 
wszyscy kapłani pracujący w naszym 
dekanacie oraz siostry zakonne, bp Mi-
kołaj Dubinin OFMConv dokonał aktu 
poświęcenia kaplicy oraz całego Domu 
św. Józefa. Jednak ze względu na prze-
dłużającą się pandemię nie mogliśmy, 
niestety, zaprosić na tę uroczystość ani 
parafian, ani gości, by podzielili z na-
mi radość ponownego otwarcia kapli-
cy w odnowionym domu.

WSPÓLNOTA
W naszym pięknym domu na nie-

dzielnej Mszy św., odprawianej w ka-
plicy św. Józefa, z powodu pandemii ze-
brała się jedynie mała grupa osób. Były 
to głównie kobiety w średnim i star-
szym wieku, niektóre z nich z mały-
mi wnuczętami. Parafianki te z regu-
ły należały do „maratończyków modli-
tewnych”, czyli ludzi, którzy w swoim 
modlitewnym reżimie dnia mają cały 
zbiór „wszechmogących” litanii, koro-

Jerzy Jagodziński SVD • ROSJA

Dom Misyjny św. Józefa księży werbistów 
w Gwardiejsku
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nek i innych modłów różnego pocho-
dzenia i rangi. Patrząc na nie, miałem 
wrażenie, iż czuły się jakby trochę win-
ne, że nie ma wśród nich młodzieży, 
że z reguły jest mało mężczyzn i że ich 
samych w tym Dniu Pańskim zebra-
ło się tak mało. Była w nich jednak 
ta „wierność w małym”, o której Pan 
mówi w Ewangelii i która tak dener-
wuje ich niewierzących mężów i dzieci.

Po odprawionej Mszy św. odbyło 
się wspaniałe spotkanie przy herbat-
ce, podczas którego wszyscy uczestnicy 
opowiadali o sobie... Jak bardzo różne 
były losy tych osób – losy, które splo-
tły się w jedną historię kraju, zupeł-
nie niepodobną do tej, 
jaka jest przedstawiona 
w rosyjskich podręczni-
kach. Miałem przed so-
bą potomków żyjących 
tutaj Niemców, Litwi-
nów, a  także Polaków 
zesłanych na Sybir oraz 
do Kazachstanu, których 
przedziwne losy przy-
wiodły tu, do  najbar-
dziej wysuniętej na za-
chód części Rosji. Jedni 
zostali zwerbowani, inni 
wyznaczeni do zasiedle-
nia tego terenu, a jesz-
cze inni przybyli w po-
szukiwaniu normalnych 
warunków życiowych 
w nienormalnym reżimie. Jakkolwiek 
się tutaj znaleźli, wszyscy byli prze-
siedleńcami, wszyscy obcy na ziemi, 
na której postawiono przed nimi zada-
nie budowy socjalizmu. A oni – jakby 
na przekór temu, czego od nich oczeki-
wano – kontynuowali tu wyznawanie 
swojej wiary: jedni w ukryciu, drudzy 
jawnie, a nawet jako członkowie par-
tii. Taka jest sól tej ziemi.

Z ogromną satysfakcją trzeba też 
odnotować, że w samej Rosji coraz wię-
cej ludzi pojmuje, iż tak naprawdę ten 
wielki kraj potrzebuje Kościoła kato-
lickiego, choćby dlatego, żeby dopomóc 
sobie „powrócić do rodziny cywilizo-
wanych krajów”, o czym niejednokrot-
nie wspominał prezydent Putin. Trzeba 
rzeczywiście mocno przymykać oczy, 
żeby tego nie dostrzegać. Dlatego Ko-

ściół w Rosji powinien rzeczywiście 
być mocny i gotowy. A przede wszyst-
kim winien dawać świadectwo praw-
dzie, tak jak to czyni w innych kra-
jach we wszystkich częściach świata. 
Świątynia w Gwardiejsku to jeszcze 
jedna szansa, aby uczynić poważny 
krok na drodze do tego tak ważnego 
zadania. Przecież tutaj się wszystko 
tak szczęśliwie układa: samo miasto 
– Gwardiejsk, gdzie tak trudno „upra-
wiać mitologię” o etnicznej i wyzna-
niowej czystości i jedności Rosji, gdzie 
są werbiści, których charyzmat rodzi 
nadzieję, że wszystko z łaską Bożą 
na pewno uda się. Tutaj kolejny raz zo-

dawna słowo Bóg pisało się małą literą, 
a słowo rewolucja wielką; że w cer-
kwiach i kościołach były magazyny, 
publiczne toalety, bary, sale sportowe; 
że przewóz przez sowiecką granicę Pi-
sma Świętego, obrazków i dewocjona-
liów, zwłaszcza przedstawiających Je-
zusa ukrzyżowanego, był traktowany 
jako próba propagowania... porno-
grafii! Dziś, dzięki Bogu, jest inaczej 
i w tym jest nasze zwycięstwo! Jed-
nak ileż na tej ziemi wciąż potrzeba 
miłości, aby ta ziemia mogła wyzdro-
wieć? Czasem nawet jej własne dzieci 
nie potrafią tego okazać, trzeba więc 
ją ukochać nam, obcym, pomimo hi-

storycznych krzywd, o któ-
rych trudno zapomnieć.

WIELKIE PLANY 
NA PRZYSZŁOŚĆ

W odremontowanym do-
mu przygotowaliśmy bo-
gaty program rekolekcji, 
dni skupienia i spotkań, 
jak „Weekendy u  werbi-
stów”, „Zimowe wakacje 
z Bogiem”, nie tylko dla 
dzieci, ale i dla dorosłych, 
a ponadto trzydniowe spo-
tkania katechetyczne dla 
zainteresowanych. Będzie-
my także organizować se-
minaria dla uzależnionych 
i współuzależnionych, pro-

wadzone przez wykwalifikowanych 
psychologów, psychiatrów i narkolo-
gów. Oby tylko pandemia zelżała!

Kiedy w Rosji nastąpił przełom, po-
zwolono powrócić wygnanemu Bogu. 
Wrócił do dawnych miejsc wraz z tymi, 
którzy zachowali Go w swoich sercach. 
Jednak los powracającego wygnań-
ca nie jest łatwy. Bywa przecież i tak, 
że powracający nie ma dokąd wracać.

Ta sytuacja dotyczy bardzo wie-
lu miejsc w Rosji. Tutaj w Gwardiej-
sku istnieje od 1995 r. silny ośrodek 
duszpasterski. Po ponad 20 latach pra-
cy chcemy także dotrzeć do okolicz-
nych katolików, a szczególnie do Praw-
dinska, oddalonego od Gwardiejska 
o 27 km. Szukamy współpracowni-
ków. Vivant sequentes!

stało dane nam doświadczyć sytuacji 
przypominającej o tym, że tak napraw-
dę losami Kościoła kieruje Opatrzność.

Mnie osobiście bardzo leży na ser-
cu, aby ten Kościół znowu żył i słu-
żył miejscowej wspólnocie, która mi-
mo pandemii wzrasta, a szczególnie 
wzrasta dzięki Polakom coraz liczniej 
zasiedlającym ten region, przybyłym 
aż z Kazachstanu. Wasza pomoc, ko-
chani przyjaciele misji, i nasz entu-
zjazm, aby ten Kościół trwał, jest ewi-
dentnym dowodem na to, że próżne 
są pesymistyczne przekonania ponura-
ków, iż świat jest nieczuły i zły. A wła-
śnie takie myśli burzą pokój w sercach 
ludzi żyjących tu, na „nieludzkiej zie-
mi”! Tymczasem o pozytywnych prze-
mianach, także i na tej ziemi, wymow-
nie świadczy fakt, że jeszcze do nie-

Poświęcenie kaplicy przez bp. Mikołaja Dubinina OFMConv
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Michał Radomski SVD • KOLUMBIA

Miłość mi wszystko 
wyjaśniła...

Po blisko dekadzie pracy misyjnej nad rzeką Atrato 
w zachodniej Kolumbii, często wracam w myślach do tekstu 
wiersza Karola Wojtyły: „Miłość mi wszystko wyjaśniła, / 
Miłość wszystko rozwiązała – / dlatego uwielbiam tę Miłość”. 

W okresie dorastania człowiek za-
wsze staje przed wyborem drogi życio-
wej, decyzją dotyczącą obrania kursu 
na to, w czym siebie widzi i co chciałby 
robić, będąc dorosłym. Również kon-
takty z ludźmi, przyjaźnie i różne sy-
tuacje sprzyjające poznawaniu ludzi 
na różnych etapach życia stanowią 
doświadczenie, które z czasem win-
no wydać owoce i odcisnąć trwałe śla-
dy w podążaniu do celu. Jedna z pol-
skich piosenek mówi o tych wyborach: 
„Wśród licznych dróg człowieczych / 
jedna jest tylko prawdziwa. / Lecz kto 
nam pokaże tę drogę, / kto powie, jak 
się nazywa? (...) Niełatwa to będzie wę-
drówka, / nie będzie usłana różami. / 
Dojdziemy tam jednak na pewno, / gdy 
Chrystus będzie szedł z nami”. 

MARZENIE O MEKSYKU
W  okresie formacji seminaryj-

nej żyłem pragnieniem pracy misyj-
nej w Meksyku pośród Indian w tam-
tejszym Chiapas. Po czterech latach 
tych pragnień starałem się dotrzeć 
do osób odpowiedzialnych za orga-
nizację praktyk misyjnych w Meksy-
ku, jednak pomimo wkładanego wów-
czas wysiłku nie udało mi się wyjechać 

O. Michał Radomski SVD – w dniu wspomnienia św. Franciszka 
z Asyżu, z wizytą duszpasterską w San Alejandro

Katechezy w Isla de los Rojas



do tego kraju. Na horyzoncie pojawi-
li się natomiast trzej Polacy, którzy 
pracowali w  tym czasie w Kolum-
bii. Po zasięgnięciu opinii u jednego 
z nich, dostałem światełko, że istnie-
je szansa na wyjazd i pracę pastoral-
ną w tym południowoamerykańskim 
kraju. Wciąż jednak serce biło tęsknotą 
za Meksykiem. Nawet krótkie wakacje 
na misji u mojego wujka w prowadzo-
nym przez niego wówczas sierocińcu 
dla dzieci ulicy w Lurin na obrzeżach 
peruwiańskiej Limy nie wymazały mi 
kraju Majów, Azteków i Tolteków z gło-
wy. Jednak im bardziej starałem się zre-
alizować moje plany, tym częściej po-
jawiał się temat Kolumbii, nie Meksy-
ku. To pozwoliło mi zrozumieć, że nie 
ma sensu dalej walczyć z wolą Bożą. 
Ja się upierałem przy „moim” Meksy-
ku, a Bóg cały czas pokazywał miej-
sce, które On mi wybrał. 

BOGACTWO 
WIELOKULTUROWOŚCI 
W KOLUMBII

I tak oto decyzją moich przełożo-
nych wyleciałem na praktykę misyj-
ną do kraju słynącego z karteli nar-
kotykowych. To  tutaj, w  Kolumbii 
stopniowo dostrzegałem niesamowi-
te bogactwo wielokulturowości. Jako 
misjonarze Zgromadzenia Słowa Bo-
żego pracujemy ze współbraćmi z in-
nych kontynentów i innych krajów, 
tak bardzo różniących się kulturowo. 
Jako Polak, Europejczyk mogłem po-
przez te lata poznać zamysł św. Arnol-
da Janssena, polegający na tym, że Bóg 
gromadzi nas, misjonarzy werbistów 
z różnych zakątków świata, do pra-
cy w konkretnej winnicy, aby poprzez 
współpracę z osobami świeckimi wy-
dać oczekiwane owoce. Zawsze trze-
ba „docierać się” z innymi powierzo-
nymi nam w pracy współbraćmi, aby 
wspólnie poznawać osoby postawione 
na naszej drodze misyjnej. 

Kolumbia jest olbrzymim krajem, 
każdy departament to jakby inna kul-
tura. Jedyny element łączący Kolum-
bijczyków to piłka nożna, bo trwająca 
od 60 lat wojna domowa wciąż nie ma 
końca. Już w okresie kleryckiej prak-
tyki pastoralnej urzekła mnie tutej-

sza dżungla w werbistowskich misjach 
w Vigía del Fuerte i Murindó. Rok spę-
dzony tutaj sprawił, że po otrzymaniu 
oficjalnego przeznaczenia misyjnego 
po święceniach pragnąłem nie tylko 
wrócić do Kolumbii, ale konkretnie 
nad rzekę Atrato. Już wtedy doświad-
czyłem, co oznacza bycie świadkiem 

ki parafialnemu chórowi i pieśniom 
przy rytmie bębnów. Z kolei 10 wio-
sek Indian Embera Dobida to odczu-
wanie Ameryki, jej korzeni. W Murin-
dó, z większością wiosek Indian Em-
bera Katío, których jest 11 (6 wiosek 
z Metysami i 5 wiosek z Afrokolumbij-
czykami), to też nowe doznanie – by-
cie pośród ludzi, do których Bóg posłał 
mnie i wybrał już dawno temu. Zawsze 
to odczuwam, będąc z nimi, sprawu-
jąc sakramenty, dzieląc się z nimi mo-
im czasem, doświadczeniem, spostrze-
żeniami. Nie chodzi tylko o bycie z ni-
mi, ale też stawanie się jednym z nich, 
pomimo różnic kulturowych. A wszyst-
ko to dzięki Bogu, który miał dla mnie 
plan, zanim ukształtował mnie w ło-

Chrystusa w sercu wielokulturowości. 
Osiem lat poświęciłem na pracę w misji 
Vigía del Fuerte – z 15 wioskami Afro-
kolumbijczyków, gdzie zawsze czułem 
się, jakbym był w Afryce, a to dzię-

nie mojej matki (zob. Ps 139,13). Cu-
downie jest tego doświadczać pośród 
tych ludzi. 

Obecnie tworzy się nowa grupka 
dzieci. Są to tzw. sambas, czyli owoc 
miłości Afrokolumbijczyków i India-
nek. Małe dziewczynki, jak Camila, 
Danna i inne, pokazują mi, że Bóg po-
trafi wciąż mnie zaskakiwać. To On, bę-
dąc Miłością, wskazał mi drogę i miej-
sce nad Atrato, które nie szybko zechcę 
opuścić. To dzięki bogactwu wielokul-
turowości czuję, że to jest mój dom. Bóg 
– Miłość posłał mnie tu i dzięki temu 
rozpoznaję Jego zamysł, nie mój.

Uśmiech Camili

Częsty obrazek w kolumbijskiej dżungli

„Mój świat” – tak podpisał to zdjęcie Autor 
artykułu: to świat, do którego został posłany
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Chrześcijanie to wyznawcy Chrystusa, który jest Ży-
ciem, i który zwyciężając śmierć na Krzyżu, obda-

rzył wiecznym życiem wszystkich ludzi. Wszelka działal-
ność zatem, która nie służy życiu, sprzeciwia się Chrystu-
sowi i jest złem.

Zadaniem bioetyki jest ocena i ustalanie norm moral-
nych w dziedzinie działań ludzkich polegających na in-

gerencji w sytuacjach związanych z początkiem życia, je-
go trwaniem i śmiercią. Współczesna bioetyka zmaga się 
z takimi problemami, jak aborcja, eutanazja, zapłodnienie 
in vitro, transpłciowość, granice stosowania nowoczesnych 
technik wpływających na zmianę zachowania się człowie-
ka (np. elektryczna stymulacja mózgu, psychochirurgia, 
psychofarmakologia), poradnictwo i inżynieria genetycz-
na w embriologii i eugenice, która umożliwia wykrywanie, 
diagnozowanie i leczenie defektów genetycznych oraz gra-
nice ingerencji ludzkiej w kod genetyczny człowieka: for-
mowanie „nowego człowieka” o ściśle zaprogramowanym 
kodzie genetycznym.

PAPIESKIE 

INTENCJE MODLITEWNE

marzec 2022

O CHRZEŚCIJAŃSKĄ ODPOWIEDŹ  
NA WYZWANIA BIOETYCZNE. 

Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych 
wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia 

modlitwą i działaniami społecznymi.

Współcześni bioetycy, pochodzący z różnych kręgów ide-
ologicznych i kulturowych, nie są zgodni co do określe-

nia definicji początków życia człowieka, praw dziecka w fazie 
prenatalnej oraz praw człowieka do decydowania o zakoń-
czeniu własnego życia w związku z doświadczanym cierpie-
niem. Nie wszyscy uznają wartości chrześcijańskie, opierają-
ce się na Objawieniu Bożym, według którego każda osoba 
ludzka jest jedyną i niepowtarzalną w historii całego wszech-
świata, posiada godność Bożego dziecka i wymaga przyję-
cia oraz poszanowania w całej rodzinie ludzkiej ze względu 
na jej Ojca i Stwórcę. W dzisiejszym świecie zamętu ideolo-
gicznego i dezinformacji medialnej nie ma klarowności, któ-
re działania prowadzą do życia, a które do śmierci. Potrzeba 
więc nieustannej modlitwy i ciągłego naświetlania umysłu 
Słowem Bożym, aby nie zagubić prawdy o Bogu i człowie-
ku. Nasza modlitwa może rozświetlać błądzące umysły na-
ukowców oraz młodych ludzi szukających własnej tożsamo-
ści i właściwego stosunku do Boga.

siostra klauzurowa

W Botswanie
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W ŚWIETLE SŁOWA

Andrzej Danilewicz SVD

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek 
obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł 
na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, 
którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się 
w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma 
nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym (Łk 21,34-36).

Czuwać i modlić się

Aby odsłuchać tekst czytany 
przez autora, zeskanuj kod 
lub wejdź na www.misjonarz.pl

„Uważaj na siebie” – tak 
mówią do nas ludzie, dla 
których jesteśmy ważni. Jest 
to  wyraz ich zatroskania 
o nas, szczególnie w trud-
nych sytuacjach, z którymi 
przychodzi nam się zmie-
rzyć. Podobnie zwraca się 
do nas Jezus. Z czułą mi-
łością życzy nam jak naj-
lepiej. Jednocześnie udzie-
la kilku wskazówek. Mówi, 
abyśmy czuwali i modlili się 
w każdym czasie. 

Czuwać, to strzec swego 
serca, aby nie stało się ocię-
żałe wskutek obżarstwa, pi-
jaństwa i trosk doczesnych. 
Każde zniewolenie nie po-
zwala nam żyć w pełni. Ser-
ce ociężałe czyni człowieka 
niezdolnym do robienia rze-
czy wielkich. Nie pozwala 
wznieść się na wyżyny do-
bra i piękna. Takiemu czło-
wiekowi trudno jest kochać 
i potrzeć poza horyzont.

Trzy postawy, które wy-
mienia Jezus, są wyrazem 
tragicznego skupienia się 
wyłącznie na sobie. Dlate-
go potrzebna jest modli-
twa, która ze swojej natu-
ry jest wyjściem ku drugie-
mu, ku Bogu. Stopniowo 
pomoże ona ociężałemu 
sercu na powrót stać się lek-
kim. Nie wystarczy jednak 
pomodlić się rano i wieczo-
rem. Jezus mówi, że mamy 
to czynić w każdym czasie. 

Wtedy, gdy wszystko nam 
się udaje i gdy doświadcza-
my porażki. Gdy czytamy 
Pismo Święte i gdy popeł-
niliśmy jakiś grzech. Gdy je-
steśmy w pracy, na waka-
cjach, w pociągu i w szpita-
lu. Gdy potrafimy się modlić 
i gdy nam to nie wychodzi. 
Gdy mamy czas i gdy czasu 
nie mamy.

Celem czuwania i  mo-
dlitwy nie jest jedynie po-
prawa jakości naszego ży-
cia, ale przygotowanie się 
na spotkanie z Synem Czło-
wiekiem, jak Zbawiciela na-
zywa prorok Daniel (zob. 

Dn 7,13). Dzięki temu sta-
niemy przed Nim ura-
dowani, a nie zaskoczeni 
i przerażeni, jakby złapani 
w potrzask. Nie będziemy 
traktować własnej śmierci 
czy końca świata jako tra-
gicznego finału, ale będzie 
to dla nas początkiem świa-
ta odnowionego, świata 
wieczności i oglądania Bo-
ga twarzą w twarz. Przemi-
nie to, co nie jest doskona-
łe, ograniczone i naznaczo-
ne brzydotą grzechu. A my 
będziemy piękni i nasyce-
ni. Odsłoni się w nas obraz 
i podobieństwo do Tego, 

który nas stworzył, zbawił 
i  uświęcił. I  już nie trze-
ba będzie, aby ktoś mówił 
do nas: „Uważaj na siebie”.

Pokój medytacji w klasztorze werbistów w Steylu, Holandia
fot. Heinz Helf SVD
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Na tegoroczny post Kościół propo-
nuje czytanie tekstów Ojców Kościoła, 
a mianowicie listów Klemensa Rzym-
skiego, kazań Leona Wielkiego, homi-
lii Jana Chryzostoma, traktatów Irene-
usza, a także komentarzy św. Augu-
styna. Każdy z nas może wybrać sobie 
kogoś z powyższych autorów i klasy-
ków duchowości chrześcijańskiej, aby 
razem z nimi dobrze przeżyć ten okres 
liturgiczny. 

KLEMENS I
Zatrzymajmy się przy poszczegól-

nych autorach, aby lepiej zrozumieć 
teologię, którą chcieli przekazać na-
stępnym pokoleniom chrześcijan. 
Pierwszy z tej grupy to papież Kle-
mens I, zwany również Rzymskim. 
Był trzecim następcą św. Piotra w la-
tach 92-101 po Chrystusie. Napisał 
List do Koryntian, który zawierał 65 
rozdziałów. List ten był wzorowany 
na księgach biblijnych i został uzna-
ny za arcydzieło literackie. Cieszył się 
wielkim uznaniem w Kościele staro-
żytnym, ale i współcześnie możemy 
z niego zaczerpnąć inspiracje do po-
głębienia życia duchowego.

Klemens pisał: „Bądźmy pokornego 
ducha, wyrzekając się wszelkiej próż-
ności, pychy, zapamiętania i  gnie-
wu”. Zachęcał, aby dobrze wykorzy-
stać okres pokuty, który otrzymuje-
my od samego Pana. Powoływał się 
na przykład biblijny Noego, który dzię-
ki temu, że posłuchał nakazu Bożego, 
został uratowany od zagłady. Nauka 
papieża Klemensa może nas zainspi-
rować, abyśmy troszczyli się przede 
wszystkim o zbawienie własnej duszy, 
gdyż prawdziwe nawrócenie dotyczy 
najbardziej nas samych. Owszem, mo-
żemy i powinniśmy się modlić o zmia-

Józef Trzebuniak SVD
Ojcowie Kościoła 
na WIELKI POST
Wielki Post to dobry czas na podejmowanie postanowień 
pokutnych i modlitewnych. Ponadto warto w tym świętym 
czasie sięgać po dobrą lekturę duchową.

nę złego postępowania naszych bliź-
nich, ale czas Wielkiego Postu jest da-
ny nam samym. Dopiero gdy ja sam się 
nawrócę, będę mógł stać się przykła-
dem dla moich sióstr i braci.

LEON WIELKI
Kolejnym Ojcem Kościoła, którego 

proponuje Liturgia Godzin na Wielki 
Post, jest św. Leon Wielki. Urodził się 
pod koniec IV w. Po starannym wy-
kształceniu w dziedzinie literatury 
łacińskiej i greckiej zajmował się ka-
techizacją i dziełami charytatywny-
mi. Jako biskup Rzymu bronił Kościół 
przed błędnowierstwem i barbarzyń-
cami. Pozostały po nim Listy i Mowy, 
które służą do poznania historii Ko-
ścioła i teologii duchowości. Ich tema-
tyka związana jest przede wszystkim 
z kalendarzem liturgicznym. Powinny 
nas szczególnie zainteresować mowy 
o poście i kazania pasyjne.

Leon Wielki, jako teolog i  mi-
styk, prosi swoich słuchaczy o „na-
leżyte przygotowanie wewnętrznego 
oczyszczenia”. Dokonuje się ono po-
przez sakrament spowiedzi św., któ-
ry czyni z nas przybrane dzieci Boże. 
Jako chrześcijanie winniśmy świecić 
przykładem dla innych, którzy może 
są jeszcze daleko od Kościoła lub nie 
potrafią już do niego wrócić w trud-
nym czasie pandemii koronawirusa. 
Papież Leon Wielki nawołuje, aby za-
dać sobie trud i zrzucić z siebie jarz-
mo grzechów starego człowieka. Jed-
nak na tym nie koniec. Następnym 
krokiem jest wyjście do świata, który 
oddalił się od religii i Kościoła. Ma-
my podejmować dzieła miłosierdzia, 
aby w ten sposób pokazać ludziom, 
jak ważna jest dla nas wiara chrze-
ścijańska. We współczesnym świecie 

mamy czynić dzieła miłości równocze-
śnie Bogu, jak i bliźnim. Leon Wielki 
wyjaśnia: „Dzieła miłosierdzia są tak 
rozliczne, że pozwalają całemu ludowi 
chrześcijańskiemu świadczyć uczyn-
ki miłości. Toteż nie tylko bogaci, ale 
nawet średnio zamożni i ubodzy mają 
możność udzielania pomocy potrzebu-
jącym i w ten sposób zbiorowy wysi-
łek wszystkich w czynieniu dobra ma 
równą wartość, mimo że nie wszyscy 
mogą być jednakowo hojni”. 

JAN CHRYZOSTOM
Przejdźmy następnie do homilii św. 

Jana Chryzostoma, zwanego Złoto-
ustym. Wychowywała go tylko matka, 
ponieważ ojciec zmarł wkrótce po je-
go urodzeniu. Po przyjęciu chrztu Jan 
poświęcił się studiowaniu Pisma Świę-
tego. Przez kilka lat prowadził życie 
pustelnicze i eremickie oraz uczył się 
całej Biblii na pamięć. Św. Jan Chry-
zostom cały czas przeżywał w duchu 
umartwienia. Należy do najpłodniej-
szych greckich Ojców Kościoła. Jego pi-
sma obejmują 18 tomów, a składają się 
na nie homilie, mowy, traktaty i listy. 

Na tegoroczny post polecamy szcze-
gólnie homilię O modlitwie, którą Jan 
określa jako światło duszy ludzkiej. 
Wg niego, każda modlitwa jest źró-
dłem zjednoczenia z Panem Bogiem: 
„podobnie jak oczy cielesne patrząc 
na światło zostają oświecone, tak sa-
mo i duch zatopiony w Bogu dozna-
je oświecenia Jego nieomylnym świa-
tłem”. Jan Chryzostom kieruje naszą 
uwagę na to bardzo ważne ćwiczenie 
duchowe. Warto w okresie Wielkie-
go Postu skorzystać z tego zaprosze-
nia i otworzyć swe serce na światło 
Ducha Świętego w prywatnej modli-
twie. Modlitwa chrześcijanina nie mo-
że być tylko przyzwyczajeniem, ale ra-
czej winna wypływać z głębi duszy. Nie 
wolno nam ograniczać się do określo-
nych godzin czy minut w ciągu dnia, 
modlitwa ma „trwać nieustannie, za-
równo w dzień, jak i w nocy”. Modli-
twa bowiem to ukierunkowanie na-
szych myśli i zwrócenie duszy ku Bo-
gu. Tak rozumiana modlitwa możliwa 
jest także wówczas, gdy oddajemy się 
zajęciom prozaicznym i codziennym. 
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Każde dobro, które wykonujemy, mo-
że stawać się piękną modlitwą, jeśli 
tylko wzbudzimy taką intencję. Św. 
Jan Chryzostom ujmuje to w obrazo-
wy sposób: „Uniesiony przez modli-
twę duch ludzki osiąga wyżyny nie-
ba i obejmuje Boga niewypowiedzia-
nym uściskiem, pożądając Boskiego 
mleka, jak dziecko przywołujące pła-
czem swoją matkę”. Jeśli nasza modli-
twa stanie się taka szczera i prosta, 
otrzymamy od Boga dary niewypo-
wiedziane i lepsze od tych, których by-
śmy się spodziewali. Kaznodzieja po-
ucza, że tak przeżywana modli-
twa jest również darem Bożym, 
o który trzeba prosić. Wejdźmy 
zatem do wewnętrznej izdebki 
duszy i uczyńmy z niej świąty-
nię dla Pana.

IRENEUSZ Z LYONU
Kolejny pisarz starożytny, 

którego lektura proponowa-
na jest na Wielki Post, to Ire-
neusz z  Lyonu. Jest on  jed-
nym z najważniejszych teolo-
gów II w. po Chrystusie. Jako 
biskup w południowej Galii na-
woływał do pokoju i zgody. Z je-
go licznych traktatów zachowa-
ły się tylko dwa dzieła: Zdema-
skowanie fałszywej gnozy oraz 
Dowód prawdziwości nauki apo-
stolskiej. Drugi traktat uważa-
ny jest za najstarszy katechizm 
Kościoła.

Św. Ireneusz nawołuje wier-
nych do przyjaźni z Bogiem, któ-
ra daje nieśmiertelność. Co roku 
okres wielkopostny jest okazją do po-
głębienia relacji z Chrystusem, który 
za nas umarł na krzyżu i zmartwych-
wstał. Jesteśmy zaproszeni, aby iść za 
Nim drogą krzyżową i rozważać Gorz-
kie żale. Celem praktyk pokutnych jest 
zaś nasze zbawienie. Jak pisze autor 
starożytny: „Iść za Zbawicielem znaczy 
tyle samo, co mieć udział w zbawieniu, 
podobnie jak iść za światłem, to tyle 
samo, co być zanurzonym w świetle”. 
Oczywiście te praktyki wielkopostne 
niczego nie dodają doskonałemu Bogu, 
ale są wielką pomocą dla nas śmiertel-
ników. Dzięki naszemu zaangażowa-

niu w pracę nad sobą, dobry Bóg Ojciec 
daje nam życie i nieśmiertelność. Nasz 
Bóg jest dobry i miłosierny dla wszyst-
kich ludzi. Dlatego „chwałą człowieka 
jest trwanie w Bożej służbie”. 

ŚW. AUGUSTYN
Na koniec zatrzymajmy się jeszcze 

przy pismach Augustyna, który, choć 
w młodości był grzesznikiem, to dzięki 
łasce Bożej nawrócił się i został świę-
tym. Znamy dobrze jego matkę Moni-
kę, która całe życie modliła się o łaskę 
wiary dla swoich dzieci. Augustyn, pod 

ży mu na sercu wspólnota całego Ko-
ścioła. To ważny rys jego duchowości. 
Każdy chrześcijanin w okresie Wiel-
kiego Postu powinien modlić się ra-
zem z Najwyższym Kapłanem – Jezu-
sem Chrystusem o dar ekumenizmu. 
Dość już w świecie podziałów i wojen 
między narodami. Dlatego chrześcija-
nie winni zabiegać o pojednanie i jed-
ność braterską. Wszyscy mamy być 
głosicielami pokoju w naszych małych 
kościołach domowych i parafialnych. 
Augustyn pisał: „Ofiarą wieczorną jest 
męka Chrystusa, krzyż Pana, zbawcza 

żertwa, całopalenie miłe Bogu. 
Ta wieczorna ofiara przemienia 
się w zmartwychwstaniu w po-
ranny dar. Tak więc modlitwa 
skierowana z wiernego serca 
wprost do Boga, unosi się jak 
dym ze świętego ołtarza”. 

Niewiele możemy uczynić 
o własnych siłach. Mocą chrze-
ścijaństwa jest siła modlitwy 
Chrystusa. Tego uczymy się 
przez Wielki Post od Ojców Ko-
ścioła. Mistrz duchowy św. Am-
broży przekazał Augustynowi: 
„Umarliśmy razem z Chrystu-
sem. Śmierć Chrystusa nosimy 
w naszym ciele, by i życie nasze 
w Nim się ukazało. Nie żyjemy 
już więc naszym życiem, lecz ży-
ciem Chrystusa, życiem niewin-
nym, czystym, pokornym i peł-
nym wszelkich cnót. Z Chrystu-
sem powstaliśmy z martwych, 
z Nim żyjemy, z Nim wstąpmy 
do nieba”. Te  słowa porwały 
grzesznika Augustyna i posta-

nowił pójść za Chrystusem. Więcej, stał 
się naśladowcą Chrystusa i przybliżał 
innym Chrystusa. 

Również dla nas Wielki Post 2022 
roku może stać się okazją, aby za-
ryzykować i zostawić wszystko dla 
Chrystusa. Niech inspirują nas do te-
go Ojcowie Kościoła i lektura Pisma 
Świętego. Módlmy się, aby Serce Je-
zusa zaczęło żyć w naszych sercach 
i w sercach wszystkich ludzi. Abyśmy 
nie tylko zachwycali się retoryką sta-
rożytnych pisarzy, ale podobnie jak 
oni żyli Słowem Bożym, to znaczy Je-
zusem Chrystusem. 

wpływem kazań św. Ambrożego i oso-
bistych doświadczeń mistycznych, stał 
się gorliwym chrześcijaninem. Został 
biskupem, ale cały czas prowadził ży-
cie mnisze. Często głosił kazania i po-
dejmował liczne podróże apostolskie. 
Prowadził korespondencję z papieżami 
i cesarzami. Należy do najznakomit-
szych i najpłodniejszych autorów sta-
rożytności. Wszyscy znamy jego Wy-
znania, które należą do arcydzieł lite-
ratury światowej.

W komentarzu biblijnym św. Au-
gustyn pisze o jedności ciała Chry-
stusowego, którym jest Kościół. Le-

fot. Tomasz Szyszka SVD

W Latacunga, Ekwador
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W relacji, napisanej dwa dni po przej-
ściu kataklizmu, poinformował m.in.: 
„Przed nadejściem tajfunu rząd ogło-
sił stan wyjątkowy dla zagrożonych ob-
szarów, dlatego wielu ludzi zdążyło się 
ewakuować z zagrożonych stref. Wiele 
obszarów jest niedostępnych z powo-
du powalonych drzew i słupów ener-
getycznych. Wstępne dane podają licz-
by ofiar śmiertelnych: Leyte – 72, Bo-
hol – 52, Cebu City – 23. Coraz więcej 
osób nie ma dostępu do wody pitnej. 
Przed sklepami i stacjami benzynowy-
mi ustawiają się długie kolejki i ludzie 
w panice wykupują towary. Straty ma-
terialne są ogromne. Chaty biedoty za-
mieszkującej slumsy w miastach Cebu, 
Talisay, Mandaue i Matan zostały prak-
tycznie zmiecione z powierzchni ziemi. 
Podobnie jest z prostymi domostwami 
mieszkańców innych terenów, szczegól-
nie wiejskich. O. Ruel Bancoro SVD ko-
ordynuje opiekę medyczną dla rannych 
i chorych. W szczególności potrzebna 
jest pomoc w zakupie lekarstw. Pilną 
sprawą, zwłaszcza w porze deszczowej, 
jest również naprawa domów zniszczo-
nych przez tajfun na terenach przesie-
dleńczych oraz odbudowa chat ryba-
ków, rolników i  ludzi mieszkających 
na wysypiskach śmieci”.

Oto fragment innej relacji: „Wizyta 
w jednym z naszych przedszkoli na wy-
sypisku śmieci w Cebu była przygnębia-
jąca. Przedszkole zostało zbudowane, 
a później z dużym wysiłkiem rozbudo-
wane. Zajęło to wiele lat. W ciągu ostat-
nich 15 lat ponad 2000 dzieci otrzyma-
ło tu podstawy edukacji szkolnej. Teraz 
ten »skarb« rodzin zbieraczy śmieci zo-
stał zniszczony. Dwa dni temu, po raz 
pierwszy od czasu przejścia tajfunu, od-
wiedziliśmy jedno z wysypisk w Man-
daue City, do  którego nie mogliśmy 
dotychczas dotrzeć z powodu powalo-

nych drzew i słupów energetycznych. 
Ludzie płakali z radości i wdzięczności, 
gdy otrzymywali ryż, inne podstawo-
we produkty żywnościowe i wodę pit-
ną. Na pomoc musieli czekać kilka dni”.

 ■ SYMPOZJUM O SYNODZIE 
NA TEMAT AMAZONII

18 listopada ub.r. na  Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego od-
było się sympozjum misyjne zatytuło-
wane „Kościół w Amazonii okresu sy-
nodalnego”, zorganizowane przez Ka-
tedrę Misjologii, Instytut Papieża Jana 
Pawła II w Warszawie i Stowarzyszenie 
Misjologów Polskich. Misjonarze i ba-
dacze omawiali recepcję posynodalnej 
adhortacji papieża Franciszka Querida 
Amazonia.

Spiritus movens tego wydarzenia był 
o. dr hab. Tomasz Szyszka SVD, adiunkt 
Katedry Misjologii, który nie tylko przy-
gotował i kierował sympozjum, ale też 
wprowadził wszystkich w to wydarze-
nie wykładem „Przeszłość i przyszłość 
Kościoła w Amazonii”. O. Szyszka po-
wiedział o początkach posługi misyjnej 
Kościoła w Amazonii, wielości zakonów 
tam obecnych od XVI w. oraz poruszył 
takie zagadnienia, jak inkulturacja, no-
wa tożsamość, formacja teologiczno-
-pastoralna świeckich i współpraca z ni-
mi na różnych płaszczyznach. Na koniec 
swego wykładu o. Szyszka przedstawił 
perspektywy dla Kościoła w Amazonii, 
którymi mogą być: dalsza urbanizacja 
powodująca utratę zmysłu religĳnego, 
postępująca pentakostalizacja i wzmo-
żona aktywność sekt lub odnowa Ko-
ścioła Amazonii wg klucza duszpaster-
skiego, co wymaga większego wysiłku 
i kreatywności.

W sympozjum uczestniczył również 
profesor KUL, o. Andrzej Pietrzak SVD, 
który on-line zaprezentował zagadnie-

 ■ POMOC OFIAROM TAJFUNU
16 grudnia ub.r. tajfun Rai (Odette) 
uderzył w południowo-wschodni re-
gion Filipin. Wiatr, wiejący z prędkością 
195 km na godzinę, przyniósł ogromne 
zniszczenia. Ucierpiały wyspy Minda-
nao, Leyte, Bohol oraz cała południo-
wa część wyspy Cebu, w tym prawie 
milionowe miasto Cebu. Wg oficjalnych 
danych z początków stycznia br., do-
tkniętych kataklizmem zostało blisko 
8 mln osób w 38 prowincjach Filipin. 
Blisko 500 tys. z nich musiało opuścić 
domy i znalazło tymczasowe schronie-
nie w 1319 centrach ewakuacji. 403 oso-
by poniosły śmierć, 1261 odniosło ra-
ny, a kilkadziesiąt uznano za zaginione. 

Werbiści pracujący na Filipinach do-
nosili o przerażających skutkach katakli-
zmu. Tysiące domów i budynków uży-
teczności publicznej zostało całkowicie 
zniszczonych, został ograniczony dostęp 
do wody pitnej, w wielu miejscach bra-
kowało prądu, infrastruktura telefonicz-
na i internetowa zniszczona. Ucierpiały 
również werbistowskie parafie na Cebu 
i okolicznych wyspach, podobnie do-
my misyjne.

„Gdzie tylko możliwe, rozdzielamy 
paczki żywnościowe w ramach progra-
mu Food for Work” – napisał z Filipin 
o. Roger Bagao SVD, przełożony Pro-
wincji Południowych Filipin Zgromadze-
nia Słowa Bożego. Pracujący w mieście 
Cebu o. Heinz Kulüke SVD przyznał, 
że przez 35 lat pracy na Filipinach nigdy 
nie widział takich zniszczeń po tajfunie. 

Zapraszamy do włączenia się w akcję „Pomoc ofiarom tajfunu Rai”. Środki zebra-
ne w jej ramach zostaną przekazane werbistom na Filipinach za pośrednictwem 
Generalatu Zgromadzenia Słowa Bożego w Rzymie. Zbiórkę funduszy koordynuje:

Referat Misyjny Księży Werbistów
Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno

nr konta: 42 1240 1226 1111 0000 1395 9119
dopisek: Pomoc ofiarom tajfunu Rai

O. Heinz Kulüke SVD przy rodzinie, która 
straciła dom i znalazła się na ulicy
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nie „Metoda teologiczna latynoamery-
kańska w pracach synodu amazońskie-
go i Querida Amazonia”. Innym werbistą, 
łączącym się z uczestnikami on-line, był 
pochodzący z Niemiec i pracujący obec-
nie w werbistowskiej Regii Amazońskiej 
o. dr Karl-Heinz Arenz SVD. W popo-
łudniowej części sympozjum ks. prof. 
Piotr Piasecki OMI (UAM) w wykładzie 
„Wyzwania i perturbacje w pełnym zro-
zumieniu adhortacji Querida Amazonia” 
rozprawił się m.in. z często niezrozu-
miałym i kwestionowanym przez wie-
lu wprowadzeniem na synod symbolu 
Pachamamy. Wśród różnorodnych te-
matów warto wspomnieć o wystąpie-
niu on-line bp. Stanisława Dowlaszewi-
cza OFMConv z Amazonii boliwĳskiej, 
a także o prezentacji „Sytuacja politycz-
no-społeczna we współczesnej Amazo-
nii” dr Alicji Fĳałkowskiej-Myszyńskiej 
(OSA-UW) oraz przedstawieniu ar-
chitektury i  sztuki sakralnej w Ama-
zonii przez mgr Marzenę Drzewińską 
(UKSW). Interesujące było także wy-
stąpienie „Amazonia zamknięta w ka-
drze filmowym” mgr Agnieszki Klimek 
(UKSW). 

Mimo pandemii sympozjum cieszy-
ło się zainteresowaniem. Oprócz werbi-
stów-prelegentów uczestniczyli w nim 
także inni współbracia: on-line o. Jan 
Stefanów SVD, o. Eryk Hounake SVD, 
o. Adam Michałek SVD i na żywo o. Mi-
rosław Piątkowski SVD – członkowie 
Stowarzyszenia Misjologów Polskich, 
którego prezesem jest o. Szyszka, a se-
kretarzem o. Michałek.

W Amazonii pracowało wielu pol-
skich werbistów, a obecnie przebywa 
tam na misji o. Artur Kałdowski SVD. 
Do niedawna posługiwał także o. To-
masz Gwiazda SVD, przeniesiony do São 
Paulo, gdzie pracuje w werbistowskim 
studio Verbo Filmes, które było jednym 
z patronów medialnych sympozjum.

Katedra Misjologii UKSW i Stowarzy-
szenie Misjologów Polskich od 20 lat re-
gularnie prowadzą Warszawskie Spo-
tkania Misjologiczne. Co miesiąc moż-
na w nich uczestniczyć on-line: www.
misjologia.pl/warszawskie-spotkania-
-misjologiczne / za: Mirosław Piątkow-
ski SVD

za: werbisci.pl

 ■ POLSCY MISJONARZE NA ŚWIECIE
W  uroczystość Objawienia Pańskiego, 
6 stycznia w Kościele katolickim w Polsce 
przypada Dzień Modlitwy i Pomocy Mi-
sjom. W 99 krajach posługuje obecnie 1800 
misjonarzy i  misjonarek z  Polski, w  tym 
1476 osób konsekrowanych. 

W  tym roku Dzień Modlitwy i Pomo-
cy Misjom przeżywany był pod hasłem 
„Z Wieczernika aż po krańce świata”. Te-
go dnia w kościołach zbierane były ofiary 
na Krajowy Fundusz Misyjny, z którego fi-
nansowane jest Centrum Formacji Misyjnej 
w Warszawie, gdzie przez dziewięć miesię-
cy przygotowują się do wyjazdu na misje 
kapłani diecezjalni (fidei donum), osoby za-
konne oraz świeccy. W tym roku jest tam 
13 osób, w tym 3 siostry zakonne, kapłan 
zakonny i 9 księży diecezjalnych.

„Komisja Misyjna wspiera także misjo-
narzy poprzez dotacje wakacyjne w wyso-
kości 500 zł rocznie oraz dotacje specjal-
ne udzielane w nagłych sytuacjach zwią-
zanych z chorobą” – powiedział sekretarz 
Komisji ds. Misji, o. Kazimierz Szymczy-
cha SVD.

Najwięcej misjonarzy z  Polski pracu-
je w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – 
727, w tym: 156 księży diecezjalnych, 377 
zakonników, 176 sióstr zakonnych i 18 osób 
świeckich. W Afryce i na Madagaskarze po-
sługuje 695 misjonarzy z Polski, w tym: 71 
księży diecezjalnych, 281 zakonników, 329 
sióstr zakonnych i 14 osób świeckich. W Azji 
jest 301 polskich misjonarzy, w  tym: 43 
księży diecezjalnych, 136 zakonników, 117 
sióstr zakonnych i 5 osób świeckich. W Oce-
anii pracuje 62 misjonarzy, w tym: 11 księży 
diecezjalnych, 43 zakonników, 7 sióstr za-
konnych i jedna osoba świecka. W Amery-
ce Północnej pracuje 15 misjonarzy, w tym 
4 księży diecezjalnych, 10 zakonników i jed-
na osoba świecka. 

Od wielu lat wśród kapłanów diecezjal-
nych najwięcej misjonarzy pochodzi z die-
cezji tarnowskiej – 53. Wśród zakonników 
najwięcej jest werbistów – 159, a następ-
ne zgromadzenia to: franciszkanie konwen-
tualni – 77, franciszkanie – 71, pallotyni – 
60 i salezjanie – 63. W przypadku żeńskich 
zgromadzeń zakonnych misjonarki pocho-
dzą ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjo-
narek Maryi – 52, Służebnic Ducha Święte-
go – 45, Sióstr św. Elżbiety – 39, Sióstr Mi-
sjonarek Miłości – 33, Sióstr Miłosierdzia 

– 24, służebniczek starowiejskich – 21, jó-
zefitek – 22 i salezjanek – 19.

Najwięcej misjonarzy świeckich wysła-
ła archidiecezja krakowska i warszawska – 
po 5 osób, diecezja bielsko-żywiecka i opol-
ska – po 4 misjonarzy, zaś diecezja war-
szawsko-praska – 3. W statystykach tych nie 
została uwzględniona liczba wolontariuszy 
i wolontariuszek, którzy wyjeżdżają na mi-
sje do konkretnych posług na krótki czas. 

Z roku na rok liczba misjonarzy z nasze-
go kraju spada. W roku 2010 było ich 2140, 
w 2016 – 2007, a obecnie 1800. Spada tak-
że liczba osób przygotowujących się do wy-
jazdu. „Jeszcze 10 lat temu w CFM przygo-
towywało się średnio ok. 20 osób rocznie, 
obecnie jest 10-15 osób”. 

O. Szymczycha, pytany o przyczyny nie-
wielkiej liczby misjonarzy świeckich, wyja-
śnił, że w Polsce są chętni do wyjazdu oraz 
istnieją struktury, natomiast nie ma zapo-
trzebowania ze strony Kościołów lokalnych. 
„W ciągu ostatnich 10 lat żaden z biskupów 
z kraju misyjnego nie poprosił Komisji ds. 
Misji o misjonarza świeckiego.” Wspomniał, 
że osoba świecka, chcąca wyjechać na mi-
sje, musi mieć bardzo konkretne umiejętno-
ści oraz znać język, którym będzie się posłu-
giwać. Wskazał także na problem nostryfi-
kacji dyplomów. „Kraje Ameryki Łacińskiej 
nie honorują dyplomów z  Polski. Trzeba 
tam na nowo robić studia z zakresu pielę-
gniarstwa czy medycyny, a to jest związa-
ne z poświęceniem czasu na zdobycie dy-
plomu” – wyjaśnił zakonnik. Zwrócił tak-
że uwagę, że przyjęcie świeckich wiąże się 
z przygotowaniem konkretnego miejsca po-
bytu i  zapewnieniem im bezpieczeństwa. 
„Osoby takie nie zamieszkają w domu zgro-
madzenia, ponieważ prowadzą inny styl ży-
cia.” Podkreślił, że obecnie najbardziej pre-
ferowanym zaangażowaniem dla świeckich 
jest wolontariat misyjny. Na tę formę decy-
duje się co roku blisko 3000 młodych Pola-
ków. W Polsce działa ponad 50 wolontaria-
tów misyjnych. Ich specyfika zależy od gru-
py i prowadzącego go stowarzyszenia. Część 
z nich zajmuje się animacją misyjną, a więc 
mówieniem o misjach, świadczeniem usług 
na rzecz różnych referatów i instytucji mi-
syjnych. Inne mają charakter krótkotermi-
nowych wyjazdów na misje (1-3 miesiące) 
lub długoterminowych wyjazdów (prze-
ważnie rok).
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WERBIŚCI MAJĄ...

... muzea (cz. 2)

przewodnika po muzeum. Wydało 
mi się to ciekawym zajęciem. Szyb-
ko jednak mój zapał zgasł. Przerosła 
mnie perspektywa wykucia na pa-
mięć informacji o eksponatach. Ka-
talog liczył sobie chyba ponad 200 
stron. Postanowiłem pójść inną dro-
gą: przypatrzeć się, jak robią to star-
si koledzy. To był dobry pomysł. Oka-
zało się, że zamiast uczyć się tysięcy 
szczegółów o tym, z czego jest zro-
biona konkretna rzecz, lepiej było 
na podstawie eksponatów opowie-
dzieć kilka ciekawych historii. Lu-
dzie słuchali wdzięcznie, a ja dzięki 
ich pytaniom uczyłem się coraz wię-
cej o kolejnych eksponatach, wzbo-
gacając swój „repertuar” o nowe in-
teresujące historie. 

Dzięki eksponatom zaczynał 
otwierać się przede mną, a prze-
ze mnie i przed odwiedzającymi, 
świat innych zwyczajów, religii, gier, 
a nawet... pułapek na myszy. Nie-
zwykle mocne wrażenie wywarła 
na mnie opowieść o wojnach mię-
dzy plemionami w Nowej Gwinei. 
Okazało się, że w sytuacjach kon-

Miesiąc temu pisałem o werbi-
stowskich muzeach. Przede 

wszystkim o najważniejszym z nich, 
jakim jest muzeum watykańskie. 
W Polsce też mamy muzeum – Mu-
zeum Misyjno-Etnograficzne Księży 
Werbistów. Znajduje się ono w Pie-
niężnie, w budynku naszego semi-
narium duchownego. Jego faktycz-
nym twórcą jest nasz nieodżałowa-
ny o. Eugeniusz Śliwka SVD, który 
dosyć prostą wystawę etnograficz-
no-misyjną przekształcił w dobrze 
zorganizowane muzeum, oficjalnie 
zarejestrowane jako placówka mu-
zealna. 

Nie będę opisywał historii tej pla-
cówki, ani podawał statystyk zwią-
zanych z liczbą odwiedzających ją. 
Pragnę podzielić się moim doświad-
czeniem w roli przewodnika. Do Pie-
niężna przyjechałem w 1991 r. Pro-
ponowano wtedy klerykom funkcję 

Krzyż chorych na trąd, Indonezja. 
Własność: Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie

Święta Rodzina, Togo. 
Własność: Muzeum Misyjno-Etnograficzne 
Księży Werbistów w Pieniężnie
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fliktowych plemiona umawiały się, 
jaka ma być intensywność wojny. 
Na przykład: bijemy się do pierw-
szej krwi lub jeżeli problem był po-
ważniejszy, to do pierwszego zabite-
go albo do trzech zabitych. Plemię, 
które uśmierci kogoś nadliczbowo, 
zmuszone jest później do wypłacenia 
kontrybucji... w świniach. Szokowa-
ła mnie taka dyscyplina! W naszej 
kulturze dąży się do pełnego znisz-
czenia wroga. To opowiadanie poma-
gało mi nawiązać do problemu mści-
wości wśród ludzi. 

Albo historia o hinduistycznym 
bogu Sziwa. Świat znalazł się w nie-
bezpieczeństwie i uratować go mógł 
tylko potomek boga Sziwy i bogini 
Kali. Pojawił się jednak problem: Szi-
wa pogrążył się w tak głębokiej me-
dytacji, że nie zwracał na nic uwa-
gi. Bogini Kali ubrała się przepięk-
nie i zaczęła tańczyć przed Sziwą, ale 
on jej nie dostrzegał. Wtedy ona zmy-
ła makijaż, ubrała się w prosty strój 
i siadła na przeciwległej górze i też 
zaczęła medytować. Dopiero wtedy 
Sziwa otworzył oczy. W naszych cza-
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WERBISTOWSCY ŚWIADKOWIE WIARY

O. Tadeusz Dworecki SVD 
(1919-1998)

Janusz Brzozowski SVD

Tadeusz urodził się w Łaszczynie k. Ra-
wicza 21 stycznia 1919 r. jako syn Francisz-
ka i Stanisławy z domu Becella. Ojciec z za-
wodu był kowalem, a matka zajmowała się 
domem i wychowaniem dzieci. Tadeusz miał 
ośmioro rodzeństwa. Od dziecka pragnął zo-
stać misjonarzem. Toteż po ukończeniu szko-
ły podstawowej w rodzinnej miejscowości, 
28 sierpnia 1933 r. wstąpił do prowadzonego 
przez misjonarzy werbistów niższego semi-
narium duchownego w Bruczkowie. Naukę 
kontynuował w kolejnych werbistowskich 
niższych seminariach w Rybniku i Górnej 
Grupie. W czasie II wojny światowej ukry-
wał się w Szamotach k. Szamocina. Praco-
wał na roli, przy wyrębie lasu, jako pomocnik 
murarza i stolarza, a w końcu jako mecha-
nik rowerowy. Przez wszystkie te trudne la-
ta pielęgnował powołanie misyjne, utrzymu-
jąc w miarę możności kontakt z werbistami. 

szym uniwersytecie. W tym czasie zdobył 
również maturę państwową. W 1952 r. podjął 
studia polonistyczne na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim, które uwieńczył w 1957 r. 
dyplomem magisterskim. Po reaktywowaniu 
w tymże roku przez władze państwowe niż-
szych seminariów mianowano go dyrekto-
rem studiów i wykładowcą w niższym se-
minarium w Bruczkowie. Wykładał tam ję-
zyk polski i historię. W latach 1958-1960 
był wykładowcą w niższym seminarium du-
chownym mieszczącym się w Domu Świę-
tego Krzyża w Nysie. W 1960 r. skierowano 
go jako wykładowcę do seminarium w Pie-
niężnie. Wykładał tam język polski, retorykę 
i homiletykę. Organizował również wieczor-
ki poetyckie i misteria. W 1965 r. powołano 
o. Tadeusza na animatora misyjnego w Do-
mu Słowa Bożego w Lublinie. Odwiedzał róż-
ne parafie, głosił kazania i prelekcje misyjne, 
wyświetlał przeźrocza. Organizował spotka-
nia o tematyce misyjnej z lokalnym ducho-
wieństwem oraz dziećmi i młodzieżą. Wielką 
zasługą o. Tadeusza było zapoczątkowanie 
„Dni misyjnych” na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim. Zorganizował także stałą 
ekspozycję misyjną w Domu Słowa Bożego. 
W latach 1969-1972 pełnił urząd przełożo-
nego miejscowej wspólnoty werbistowskiej. 
Dał się wtedy również poznać jako społecz-
nik. Pomagał przy budowie drogi dojazdowej 
do osiedla, doprowadził do założenia linii te-
lefonicznej oraz oświetlenia ulic. W tym też 
czasie poświęcił się pracy pisarskiej i redak-
cyjnej dokumentującej pracę polskich misjo-
narzy, szczególnie wśród Polonii w Ameryce 
Łacińskiej. To wtedy powstały m.in. takie pu-
blikacje książkowe, jak „Z kraju kamiennej 
siekiery” i „Zmagania polonijne w Brazylii”. 
W 1981 r. wybrano o. Dworeckiego ponow-
nie na przełożonego lubelskiej wspólnoty. 
W latach 1988-1989 odbył podróż studyj-
ną do Brazylii i Argentyny, w trakcie której 
zgromadził wielką ilość archiwaliów polonij-
nych. Zamierzał opracować i wydać książ-
kę o wkładzie polskich werbistów w duszpa-
sterstwo polonijne w Argentynie. Stan jego 
zdrowia stale się jednak pogarszał. W 1992 r. 
zamieszkał w Domu św. Stanisława Kostki 
w Chludowie. W miarę możliwości opraco-
wywał zebrane archiwalia. 

W 1997 r. ze względu na zły stan zdrowia 
o. Tadeusz Dworecki SVD został przeniesio-
ny na Oddział św. Łukasza w Domu św. Jó-
zefa w Górnej Grupie, gdzie zmarł 28 stycz-
nia 1998 r. Jego doczesne szczątki spoczęły 
na lokalnym cmentarzu zakonnym.

sach natomiast wielką rolę odgrywa 
wygląd zewnętrzny i zasoby mate-
rialne: jaki masz samochód czy te-
lefon, gdzie jeździsz na wczasy, itd. 
A tu proszę – są i inne wartości, któ-
re otwierają serca ludzi. 

Po kilkunastu latach miałem moż-
liwość przebywać również w naszym 
klasztorze w Mödling k. Wiednia. 
To jest drugi dom naszego Zgroma-
dzenia Słowa Bożego. Potężny kom-
pleks świecił wtedy pustkami. W Au-
strii od dawna nie ma powołań. By-
ło tam też muzeum, ale nikt się nim 
nie interesował. Jedynym współbra-
tem, którego „bawiło” oprowadzanie, 
był Polak, o. Robert Kollek SVD. Pa-
miętam do dziś, jak opowiadał mi 
o szczególnym eksponacie, jakim był 
krzyż z Japonii, wykorzystywany 
do zmuszania chrześcijan do odstęp-
stwa. Prześladowcy stawiali wierzą-
cych przed strasznym wyborem: „Al-
bo podepczesz ten krzyż i spluniesz 
na niego, albo pójdziesz na okrut-
ną śmierć”. O. Kollek powiedział 
do mnie: „Ja szczególnie lubię opo-
wiadać tę historię młodzieży. Na ko-
niec zadaję im pytanie o to, jak oni 
by postąpili w takiej sytuacji. Nie 
wyobrażasz sobie, jak poważne sta-
ją się ich twarze”. 

To była piękna i mocna katecheza. 
Pomyślałem, jak bardzo potrzebne 
są takie proste spotkania z ludźmi. 
Oni często przychodzą do muzeum 
nie tylko po to, żeby zobaczyć nasze 
wypchane tygrysy czy instrumenty 
muzyczne z gór Boliwii. Chcą spotkać 
się z żywymi świadkami wiary. Po-
słuchać parę słów misjonarza, który 
żył i posługiwał w innej, dalekiej kul-
turze. Często w trudnych, biednych 
warunkach. W opowieściach misyj-
nych ludzie czują powiew ewange-
licznego radykalizmu i autentycz-
ności, które nie zawsze dostrzegają 
w swoich zazwyczaj dostatnich ro-
dzinnych parafiach. W tych naszych 
czasach, kiedy mówi się, że wiele 
osób odeszło od Kościoła, warto za-
dać sobie pytanie, czy przypadkiem 
Kościół nie odchodzi od ludzi? 

Dariusz Pielak SVD

„Będę opowiadał sprawy Pańskie.”

Zaraz po przejściu frontu, 2 lutego 1945 r., 
Tadeusz zgłosił się do nowicjackiego Domu 
św. Stanisława Kostki w Chludowie. Po upo-
rządkowaniu domu ze zniszczeń wojennych, 
8 września 1946 r. wraz z innymi rozpoczął 
nowicjat zakonny, a następnie studia se-
minaryjne. W 1948 r. Misyjne Seminarium 
Duchowne Księży Werbistów przeniesiono 
do Domu św. Wojciecha w Pieniężnie, gdzie 
Tadeusz kontynuował studia teologiczne. 
Dnia 30 kwietnia 1950 r. złożył w kościele 
seminaryjnym w Pieniężnie wieczystą pro-
fesję zakonną, a 4 czerwca tego roku przy-
jął święcenia diakonatu. Święcenia kapłań-
skie otrzymał 1 lipca 1951 r. z rąk bp. Kazi-
mierza Kowalskiego. 

O. Dworecki został skierowany przez prze-
łożonych na studia polonistyczne. Wyjechał 
do Wrocławia, gdzie przez rok uczęszczał ja-
ko wolny słuchacz na wykłady na tamtej-

O. Tadeusz Dworecki SVD
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Pierwszy raz wspólnotę L’Arche 
(„Arka”) dla osób z  niepełno-

sprawnością intelektualną spotkałem 
w Brukseli, kiedy przygotowywałem 
się do wyjazdu na OTP (ang. Overse-
as Training Programme – werbistow-
ski staż misyjny dla seminarzystów) 
do ówczesnego Zairu. Było to podczas 
Mszy św. Podszedł do mnie młody czło-
wiek z zespołem Downa i pocałował 
w policzek na znak pokoju. Nic nad-
zwyczajnego. Wszyscy w Belgii tak 
się witają i żegnają. Zrobiło to jednak 
na mnie wrażenie. 

Poczekałem przed kościołem. – 
Chodź i zobacz, gdzie mieszkamy – 
odpowiedziały osoby z grupy, kiedy 
zapytałem, kim są i co robią. Brzmia-
ło to jak słowa Jezusa z Ewangelii, 
opisujące powołanie pierwszych apo-
stołów. Wieczorem wróciłem do do-
mu ojców białych, gdzie mieszkałem, 
i na półce z książkami w salce z te-
lewizorem znalazłem książkę Jeana 
Vanier „La communauté, lieu du par-
don et de la fête” („Wspólnota miej-
scem radości i przebaczenia”). Była 
to pierwsza książka, którą przeczy-
tałem po francusku. 

Jacek Gniadek SVD • ZAMBIA

Budować na skale

PRAWDZIWE RELACJE 
Zostałem wkrótce dochodzącym asy-

stentem osób z niesprawnością inte-
lektualną we wspólnocie „La Branche” 
(„Gałąź”) w Brukseli. Wspólnota, w któ-
rej razem mieszkają osoby ze sprawno-
ścią i niesprawnością intelektualną, 
przypomniała mi, że Kościół jest przede 
wszystkim Kościołem ubogich. Uczy-
łem się nawiązywać prawdziwe relacje 
i nie bałem się, że będę zmanipulowa-
ny. Nikt nie oceniał mnie po wyglądzie. 

Czułem się swobodnie. Było to miejsce 
współodczuwania i komunii. Taki Ko-
ściół odkrywałem daleko poza domem 
i za takim Kościołem tęskniłem. 

Czytałem wtedy wszystko, co było 
związane z historią powstania „Ar-
ki”. Do ręki wpadły mi po raz pierw-
szy książki z duchowości Henri’ego 
Nouwena, holenderskiego księdza 
i  teologa. Nouwen porzucił posadę 
profesora w Harvard Divinity School 
i dołączył jako kapelan do wspólnoty 
L’Arche Daybreak w Kanadzie. Jeszcze 
nie wyjechałem na misje, a już myśla-
łem o tym, że byłby to dobry pomysł – 
zostać takim kapelanem po powrocie 
z misji. Nie było wtedy jeszcze „Arki” 
w Afryce. Nic przynajmniej o tym nie 
wiedziałem. 

Na świecie istnieją dzisiaj 154 wspól-
noty „Arki” w 38 państwach. Miesz-
ka w nich ok. 5 tys. osób. Pracowałem 
dla nich jako wolontariusz w Brukse-
li w 1988 r., a dziesięć lat później, już 
po święceniach, w Canterbury w An-

ZAMBIJSKIE REFLEKSY

O. Jacek Gniadek SVD (pierwszy z lewej) podczas odwiedzin w M’thunzi House 
w styczniu 2019 r.
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glii, dokąd trafiłem przed wyjazdem 
do Botswany. W tym czasie powsta-
ła w Zimbabwe pierwsza wspólnota 
L’Arche na południe od równika. Wy-
brałem się na jej uroczyste otwarcie, 
gdzie poznałem o. Davida Harold-Bar-
ry’ego, angielskiego jezuitę, który był 
inicjatorem jej powstania. Wtedy jesz-
cze nie wiedziałem, że w 2015 r. spo-
tkamy się w Lusace, by wspólnie przy-
gotowywać grupę czterech zambijskich 
kobiet, aby mogły założyć pierwszą 

Dzieci z opiekunką w kuchni
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w Zambii wspólnotę osób z niespraw-
nością intelektualną w duchu „Arki”. 

MISJONARZ MUSI  
BYĆ CIERPLIWY 

Kiedy po  raz trzeci powracałem 
do  Afryki po  kilkuletnim pobycie 
w Polsce i pracy z migrantami, nie 
wiedziałem, że zostanę skierowany 
do pracy w parafii w Lindzie na obrze-
żach Lusaki. Była to świetna okazja, 
aby po latach powrócić do moich ma-
rzeń z Brukseli. Po rozpoczęciu bu-
dowy przedszkola od podstaw uwie-
rzyłem, że jest to właściwy moment. 
Na spotkaniu z Katolicką Ligą Kobiet 
rzuciłem pomysł założenia wspólnoty 
osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną. Na odpowiedź czekałem po-
nad rok. W Afryce misjonarz musi być 
cierpliwy. 

Do  mojego biura obok zakrystii 
w Lindzie w 2015 r. przyszły Mildred, 
Hellen, Emma i Foster. Zaczęliśmy się 
spotykać regularnie w grupie roboczej. 

takt z najbliższą wspólnotą L’Arche 
w pobliżu Zambii. Mieliśmy okazję, 
by poznać świat ludzi z niesprawno-
ścią intelektualną i doświadczyć te-
go, że sami jesteśmy niepełnospraw-
ni. Kiedy po  sjeście wchodziliśmy 
do salonu na podwieczorek, stanąłem 
w drzwiach. – Zatrzymajcie się! Popa-
trzcie na nich przez chwilę w ciszy – 
powiedziałem szeptem. Trójka miesz-
kańców domu z niesprawnością inte-
lektualną siedziała przy dużym stole, 
popijała herbatę, zajadała się ciastka-
mi i śmiała się do rozpuku z opowieści 
jednego z nich. Staliśmy z boku i nic 
nie rozumieliśmy z tego, w jaki sposób 
ze sobą rozmawiali. 

KONIEC Z PATERNALIZMEM 
Po powrocie z Zimbabwe wiedzieli-

śmy, że musimy liczyć tylko na siebie. 
L’Arche Zimbabwe obiecała nam wy-
słać jednego asystenta, aby przepro-
wadził warsztaty w Lindzie i przybli-
żył nam, jak praktycznie krok po kroku 
zrealizować nasz projekt. Sami popeł-
nili kilka błędów i nie chcieli, aby by-
ły one powtórzone w nowym miejscu. 
Wiedzieliśmy, że wspólnota, o której 
marzyliśmy, powstanie, ale będzie wy-
magało to pokonania wielu wyzwań 
i trudności. Byliśmy na to gotowi. 

Ucieszyłem się z tego. Misjonarze po-
pełniali w przeszłości błędy. Zaczyna-
jąc pracę w kolejnym kraju w Afryce, 
miałem już niezły bagaż doświadczeń 
i nie uległem pokusie paternalizmu. 
W tym czasie budowałem w Lindzie 
przedszkole. To biedna dzielnica, ale 
projekt nazwaliśmy „przedszkole dla 
przyszłych przedsiębiorców”. Bóg każ-

dego obdarzył talentami, które należy 
odkryć i rozwinąć. To one są najwięk-
szym bogactwem człowieka. Przesta-
łem dzielić ludzi na bogatych i bied-
nych, na sprawnych i niesprawnych. 
Wszyscy jesteśmy wszystkim po trochę. 

WARTO MIEĆ MARZENIA 
W  listopadzie ub.r. odwiedziłem 

M’thunzi House („Dom w  Cieniu”) 
po raz trzeci od czasu mojego wyjaz-
du z Zambii w 2016 r. W tym domu 
od października 2019 r. mieszka trój-
ka dzieci i troje asystentów. Tworzą 
wspólnotę. Mieszkają w domu, który 
kilka miesięcy wcześniej został zaku-
piony w Lindzie przez Global Friends in 
Action Trust. Trzeba było przejść dłu-
gą drogę od pomysłu do zarejestrowa-
nia organizacji i zbudowania struktur. 

Stojąc przed domem, przypomnia-
łem sobie, jak kilka lat temu chodzili-
śmy po Lindzie, odwiedzając rodziny, 
w których były niepełnosprawne dzie-
ci. Przechodziliśmy wtedy obok tego 
właśnie domu i żartowaliśmy sobie, 
że taki dom z ogrodem w samym cen-
trum Lindy byłby idealnym miejscem 
dla naszego projektu. Warto mieć ma-
rzenia. Połączone z wiarą i determina-
cją w dążeniu do celu stają się pewne-
go dnia rzeczywistością. 

Przed dzielnymi kobietami z Lindy 
stają teraz nowe wyzwania. Jak zbu-
dować i poszerzyć krąg przyjaciół, któ-
ry będzie ich wspierał? To jest ich dom 
i nie mają dokąd wrócić. Jestem spo-
kojny. Spadł deszcz, wezbrały potoki, 
zerwały się wichry i uderzyły w ten 
dom. On jednak nie runął, bo na skale 
był utwierdzony (Mt 7,25). 

Opowiadałem im o moim doświadcze-
niu pracy asystenta w L’Arche. „Arka” 
nauczyła mnie, że każdy jest w pew-
nym stopniu niepełnosprawny. Wo-
bec kogoś, kto zna język chiński, je-
stem niepełnosprawny, ponieważ nie 
znam tego języka i nie potrafię nawią-
zać z nim kontaktu. Ten tok rozumo-
wania przewrócił całkowicie do góry 
nogami mój sposób rozumienia świata. 

Później pojechaliśmy razem do Ha-
rare w Zimbabwe, aby nawiązać kon-

Mildred z podopieczną

Sylwester, wolontariusz z Polski, podczas zajęć z dziećmi 
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Ponieważ opiekujemy się dziećmi 
w obozie dla uchodźców z Sudanu Po-
łudniowego w Bidibidi w Ugandzie, 
wraz z s. Dorotheą Poli SSpS i o. An-
drzejem Dzidą SVD, postanowiliśmy 
przybliżyć dzieciom postać wspaniałe-
go świętego, jakim jest św. Józef. 

Francesca Ratajczak SSpS • UGANDA

Rok Świętego Józefa w Bidibidi
Jak pamiętamy, 8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił 
Rok Świętego Józefa, by upamiętnić 150. rocznicę ogłoszenia 
św. Józefa patronem Kościoła katolickiego przez papieża Piusa IX. 

szczególnego znaczenia dla nich jako 
uchodźców. 

Wiedząc, jak bardzo nasze sudań-
skie dzieci lubią śpiew i dostrzegając 
brak znajomości pieśni do św. Józefa, 
postanowiliśmy zorganizować kon-
kurs piosenki o św. Józefie – „W misji 

tyczącą poluzowania obostrzeń, aby 
móc spotkać się w większej grupie. Św. 
Józef i tym razem nas nie zawiódł. Już 
w październiku mogliśmy rozpocząć 
konkurs w pięciu strefach obozu Bi-
dibidi. Byliśmy prawdziwie uprzywi-
lejowani, kiedy słuchaliśmy wykona-
nia utworów napisanych przez nasze 
dzieci i animatorów. Wszystkie kaplice 
wzięły udział w konkursie i zaprezen-
towały swoją pieśń. Za każdym razem 
nasze świętowanie rozpoczynaliśmy 
od modlitwy różańcowej zakończo-
nej litanią do św. Józefa, po czym była 
odprawiana Eucharystia. Po Mszy św. 

Pierwszą inicjatywą było zaopatrze-
nie każdej z 30 kaplic w obraz św. Jó-
zefa. Poprosiliśmy animatorów, aby 
troszczyli się o ten wizerunek świę-
tego patrona Kościoła i przynosili go 
na każde spotkanie z dziećmi i na nie-
dzielną liturgię. Kiedy odwiedzałyśmy 
kaplice, starałyśmy się mówić o posta-
ci św. Józefa, bazując na tych fragmen-
tach Ewangelii, gdzie jest mowa o je-
go wybraniu i misji powierzonej mu 
przez Boga. Dzieci z zainteresowaniem 
słuchały tych opowieści, a szczegól-
nie historii o ucieczce do Egiptu. Ten 
fakt z życia Świętej Rodziny nabierał 

ze św. Józefem”. Każda kaplica miała 
za zadanie ułożyć pieśń: napisać sło-
wa i skomponować muzykę. Pieśń mo-
gła być w języku angielskim lub języku 
danego plemienia. Celem konkursu by-
ło zmobilizowanie animatorów i dzieci 
im powierzonych do lepszego poznania 
osoby św. Józefa i uczenia się od niego, 
jak kochać i służyć Jezusowi jako ma-
li misjonarze należący do Papieskiego 
Dzieła Misyjnego Dzieci.

Konkurs miał się rozpocząć w sierp-
niu ub.r., ale z powodu pandemii i na-
łożonych restrykcji musieliśmy pocze-
kać na decyzję prezydenta Ugandy do-

Adungu – popularny instrument wykorzystywany podczas modlitwy w kaplicach
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każda grupa, mając do dyspozycji 15 
minut, prezentowała swoją piosenkę. 
Jury oceniało melodię, słowa, strój wy-
konawców i choreografię. Każda ka-
plica mogła mieć maksymalnie 20 
uczestników konkursu. Niektóre gru-
py wykorzystały też podczas prezen-
tacji tradycyjne instrumenty – bębny 
i adungu. Dzięki kochającym sercom 
jednej z polskich rodzin mogliśmy za-
kupić nagrody dla dzieci, a były ni-
mi instrumenty muzyczne. Staraliśmy 
się docenić każdą grupę dzieci, dając 
choćby skromny upominek. Zwycięz-
ców, po jednej grupie z każdej strefy, 
zaprosiliśmy na końcową rywalizację 
do Lodongi – miejsca, gdzie mieszka-
my i gdzie znajduje się piękna, wybu-
dowana przez misjonarzy kombonia-
nów, bazylika mniejsza poświęcona 
Matce Bożej Królowej Afryki (Sulta-
na of Africa). I tak 6 listopada ub.r., 
w pierwszą sobotę miesiąca, poświę-
coną Niepokalanemu Sercu Maryi, ba-
zylika w Lodonga zapełniła się małymi 
misjonarzami, ubranymi w specjalne 
stroje. Po Mszy św. bazylikę wypeł-
nił śpiew ku czci św. Józefa. Miejsco-
wi chrześcijanie słuchali małych ar-

tystów z zainteresowaniem i wielkim 
uznaniem. Szczególnie wzruszający 
był moment, gdy w słowach jednej 
z piosenek wybrzmiała tęsknota za 
powrotem do Sudanu Południowego: 
„ Z Sudanu Południowego do Ugandy 
jako uchodźcy. Boże, wybaw nas! Wie-
rzymy, że dzięki wstawiennictwu św. 
Józefa pewnego dnia wrócimy do na-

szego kraju, do Sudanu Południowe-
go”. Po zakończeniu prezentacji wszy-
scy uczestnicy mogli zjeść dobry obiad, 
a na zwycięzców czekał duży tort. Na-
grodą specjalną był wyjazd 22 grudnia 
ub.r. do miasta Arua, by tam spotkać 
się z biskupem diecezji i grupą dzieci 
należących również do PDMD, nazy-
wanych „Kizito” – od imienia najmłod-
szego spośród męczenników Ugandy, 
św. Kizito. 

Jestem wdzięczna Panu Bogu za 
wszystko, co dla nas uczynił w tym 
szczególnym Roku św. Józefa. Mimo 
wielu przeszkód pozwolił nam z po-
wodzeniem dokończyć nasz program 
i wnieść dużo radości w serca dzieci. 

Wiemy, że przykład i wstawiennictwo 
św. Józefa wzmocniły je w tej trud-
nej rzeczywistości, z którą na co dzień 
zmagają się jako uchodźcy. 

Powierzam wszystkich opiece św. Jó-
zefa. Dziękuję za modlitwę i wsparcie 
dla naszej misji w Ugandzie oraz za-
pewniam również o naszej modlitwie. 

W obozie dla uchodźców z Sudanu 
Południowego w Bidibidi, Uganda
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Uczestnicy finału przed bazyliką mniejszą Matki Bożej Królowej Afryki
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S. Francesca Ratajczak SSpS i o. Andrzej Dzida SVD z uczestnikami konkursu  
piosenek o św. Józefie
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Na gruzach byłego pałacu rodziny 
Bismarcków stanął trzypiętrowy dom. 
Jego poświęcenia dokonał bp Jakub 
Klunder 1 października 1924 r. W tym 
samym roku 70 uczniów rozpoczęło 
naukę w czterech klasach gimnazjal-
nych. Otwarto także nowicjat dla bra-
ci zakonnych. Dwa lata później szko-
ła, gimnazjum i niższe seminarium 
uzyskały prawa państwowe. Klasz-
tor w Górnej Grupie służył także jako 
dom rekolekcyjny dla młodzieży mę-
skiej i duchowieństwa. Już w 1931 r. 
wybudowano drukarnię. 

LATA ROZWOJU,  
WOJNY I POWOJENNE

O szybkim rozwoju klasztoru świad-
czy spora liczba jego mieszkańców. 

Dom Misyjny św. Józefa 
w Górnej Grupie
15 czerwca 1923 r. werbiści zakupili nieruchomość 
w Górnej Grupie. Już 17 lipca tego roku przybyli 
do tego miejsca pierwsi współbracia: o. Tomasz Puchała 
i o. Dominik Józef oraz czterej bracia zakonni, którzy 
natychmiast przystąpili do budowy domu zakonnego.

W 1939 r. było ich ponad 300: 240 
uczniów, 60 braci zakonnych i 15 oj-
ców. Do czasów II wojny światowej 
na misje z Górnej Grupy wyjechało 27 
braci i 15 ojców. Warto też wspomnieć 
o działalności wydawniczej klaszto-
ru, gdzie ukazywało się 6 periodyków 
religĳnych i misyjnych: „Skarb Ro-
dziny”, „Nasz Misjonarz”, „Mały Mi-
sjonarz”, „Posłaniec Świętego Józefa”, 
„Kalendarz Słowa Bożego”, „Kalendarz 
Małego Misjonarza”.

Wybuch wojny we wrześniu 1939 r. 
zamknął okres wspaniałego rozkwi-
tu Górnej Grupy. Klasztor zamienio-
no na obóz dla księży, z których więk-
szość poniosła męczeńską śmierć. Za-
raz po zakończeniu wojny w 1945 r. 
w klasztorze pojawili się bracia za-

konni wraz z o. Bolesławem Ciszem, 
którzy starali się zabezpieczyć dom 
i gospodarstwo. Szybko nastąpiła od-
budowa i ożywienie domu św. Józefa. 
Niestety, nie trwało to długo. 

KONFISKATA I SZPITAL
W 1952 r. Dom Misyjny św. Józefa 

przestał funkcjonować w dotychczaso-
wej formie. Stało się tak z powodu ak-
cji władz komunistycznych, które bru-
talnie likwidowały niższe seminaria 
w Polsce, zagrabiając wiele budynków 
oraz dóbr ziemskich należących do Ko-
ścioła. Od tego czasu klasztor funk-
cjonował jako szpital psychiatryczny, 
a werbiści zajmowali w nim cztery po-
koiki oraz pełnili posługę kapłańską 
i duszpasterską w parafii.

Konrad Duk SVD

Dom Misyjny św. Józefa w Górnej Grupie (2020 r.): z lotu ptaka 
i od strony bramy wjazdowej
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W 1980 r. w szpitalu wybuchł pożar. 
Zginęło wtedy 55 pacjentów, a stra-
ty materialne były olbrzymie. Przez 
cztery lata jedynymi lokatorami do-
mu były sowy i puszczyki złowiesz-
czo pohukujące w ruinach. W 1984 r. 
Państwowy Dom Opieki Społecznej za-
jął się odbudową, trwającą sześć lat. 
W 1990 r. na podstawie dekretu o sto-
sunku państwa do Kościoła katolickie-
go budynek wrócił do prawowi-
tych właścicieli, czyli do Zgro-
madzenia Słowa Bożego.

ODZYSKANIE DOMU
Dom Misyjny św. Józefa stał 

się domem formacyjnym. Tętnił 
młodością i misyjnym zapałem. 
Zamieszkali w nim kandydaci 
do Zgromadzenia Słowa Boże-
go oraz starsi i chorzy współ-
bracia powracający z misji za-
granicznych. Górna Grupa sta-
ła się domem dla najmłodszych 
i  najstarszych, połączeniem 
młodzieńczego zapału i odpo-
czynku po znojach misjonarskiej pracy.

Dziś specyfiką naszego domu jest 
obecność współbraci starszych i cho-
rych oraz kilku samotnych osób z na-
szych rodzin. Brakuje nam tych, którzy 
w przeszłości ożywiali ten dom mło-
dzieńczym zapałem. Oprócz animacji 
misyjnej głównym apostolstwem domu 
jest opieka nad współbraćmi starszymi 
i chorymi, a także nad wiekowymi ro-

dzicami naszych misjonarzy. W miarę 
możliwości organizowane są spotka-
nia grupy misyjnej, a także spotkania 
z rodzinami naszych misjonarzy. Po-
magamy również duszpastersko, gło-
sząc rekolekcje, zastępując kapłanów, 
służąc w konfesjonale. W szczególny 
sposób szerzymy kult św. Józefa – pa-
trona domu i prowincji, który w cza-
sie wojny był żywym znakiem obec-
ności wśród internowanych 96 ka-
płanów i zakonników. To tu w czasie 
wojny rozpalił się kult i wielki szacu-
nek dla św. Józefa. Dawali o tym świa-
dectwo księża i zakonnicy pielgrzymu-
jący co roku do Kalisza, aby podzięko-
wać temu świętemu za ocalenie życia 
w obozach koncentracyjnych w czasie 
II wojny światowej. 

Dzięki współbraciom w naszym do-
mu utworzono oratorium św. Józefa. 
Znajduje się w nim obraz namalowa-
ny przez Władysława Drapiewskie-
go, przestrzelony dwoma kulami za-
raz po wywózce księży i zakonników 
do obozów koncentracyjnych. W pierw-
szą środę lutego 1940 r. poszukujący 
uciekiniera esesman oddał dwa strzały 
do świeżo namalowanego obrazu św. 

PRZY USZKODZONYM OBRAZIE
W Roku Świętego Józefa patron na-

szego domu znalazł zaszczytne miej-
sce, w którym współbracia chętnie 
sprawują Najświętszą Eucharystię 
i modlą się przed uszkodzonym kulą 
wizerunkiem. W Domu Misyjnym św. 
Józefa został utworzony także Oddział 
Opiekuńczy św. Łukasza, gdzie pod 
opieką personelu medycznego prze-
bywają chorzy i starsi współbracia 
potrzebujący całodobowej opieki. Mi-
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mo wieku i choroby nadal czujemy się 
misjonarzami. Poprzez modlitwę oraz 
dźwiganie codziennego krzyża wspie-
ramy dzieło misyjne Kościoła. 

Głównym źródłem naszego 
utrzymania są  skromne ren-
ty i emerytury, a także ofiary 
z intencji mszalnych oraz od na-
szych dobroczyńców. Jednak 
ze względu na oddział z chorymi 
i liczbę zatrudnionych pracowni-
ków potrzebna jest nam pomoc 
z Polskiej Prowincji Zgromadze-
nia Słowa Bożego. Nasza wspól-
nota jest najliczniejsza w Polsce. 

Zbliża się 100-lecie naszego 
domu, który potrzebuje solidne-
go remontu, rewitalizacji i przy-
wrócenia pierwotnej świetności. 
Podziwiam starszych współbra-

ci, którzy całym sercem, nieraz reszt-
kami sił starają się zaradzać pro-
blemom związanym z naszą wielką 
posiadłością. Szukamy młodszych 
współbraci do ofiarnej pracy i troski 
o dom. Mam nadzieję, że panująca we 
wspólnocie harmonia i codzienna mo-
dlitwa wszystkich współbraci okażą 
się zwycięstwem Miłosierdzia Bożego.

za: „Komunikaty SVD”

Józefa, stojącego na ławie przy fur-
cie klasztoru. Obraz ten, wraz z ołta-
rzami kaplicy, po bezprawnym zabra-
niu domu przez władze komunistycz-
ne, 3 lipca 1952 r. został wyrzucony 
do chlewu należącego do gospodar-
stwa, a na ścianie klasztoru w po-
śpiechu przykręcono tablicę: Szpital 
Psychiatryczny w Górnej Grupie, pow. 
Świecie.

Przestrzelony obraz św. Józefa

Świętowanie z pracownikami domu w przyklasztornym parku. 
Na pierwszym planie – o. Edward Osiecki SVD

Modlitwa Koronką do Bożego miłosierdzia 
w kaplicy Oddziału św. Łukasza
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AŻ NA KRAŃCE ŚWIATA

Rozbiory Polski i kasacja klasztorów 
w zaborach rosyjskim, pruskim i czę-
ściowo austriackim zadały cios pracy 
misyjnej polskich duchownych. Mi-
mo to, począwszy od lat trzydziestych 
XIX w., znowu spotykamy Polaków za-
angażowanych w dzieło misyjne.

KAPUCYNI
Florian Topolski pochodził z Podo-

la i był kapucynem. W czasie choroby, 
na którą zapadł przebywając w jednym 
z klasztorów we Francji, przeczytał 
czternastotomowe dzieło poświęcone 
działalności misyjnej Kościoła. Pod 
wpływem opisów prześladowań chrze-
ścijan, zwłaszcza w Kochinchinie, dzi-
siejszym Wietnamie, zapragnął wy-
jechać na misje. W 1835 r., po pięciu 

Polacy na misjach w XIX wieku
Na przestrzeni wieków chlubne karty misyjnego zaangażowania zapisała Polska. 

Już na początku XVII stulecia spotykamy polskich misjonarzy w Persji,  
a później w Indiach, Chinach i na Dalekim Wschodzie.

czyną jego modlitw dzieją się „sprawy 
cudowne”. Gwałtownie postępująca 
gruźlica zmusiła go do opuszczenia 
Indii w 1843 r.

W ślady o. Topolskiego poszli dwaj 
inni kapucyni: ojcowie Emanuel Sło-
wik i Kamil Studziński. Po ukończe-
niu studium misjologicznego w Rzy-
mie pracowali przez kilka lat w Indiach 
Wschodnich.

Andrzej Miotk SVD

miesiącach podróży statkiem, dotarł 
do Indii. Został skierowany do Pur-
nea na wschodzie kraju. Tu na proś-
bę nielicznych katolików zorganizował 
centrum misyjne. Po początkowych 
trudnościach językowych, przeło-
żył z francuskiego na język angiel-
ski i hindustani katechizm rzymski 
i inne teksty nieodzowne w pracy ka-
płańskiej. W powierzonych sobie pla-
cówkach wznosił nowe świątynie lub 
modernizował już istniejące kaplice. 
Był ofiarny dla ubogich. Mimo dyna-
micznej aktywności apostolskiej pro-
wadził głębokie życie wewnętrzne, np. 
dla odbycia spowiedzi podróżował ok. 
miesiąca do Kalkuty. Wśród miejsco-
wej ludności pozyskał opinię „świąto-
bliwego”. Sądzono nawet, że za przy-

Aż 30 lat przebywał w Indiach abp 
Władysław Michał Zaleski, delegat 
apostolski w tym kraju. W 1893 r. za-
łożył on pierwsze ogólnoindyjskie se-
minarium duchowne w Kandy na Cej-
lonie. W swoich licznych podróżach 
często zatrzymywał się w Kalkucie, 
gdzie utrzymywał kontakty z wicekró-

Medalion z o. Florianem Topolskim, Muzeum A. Mickiewicza w Paryżu

Książka autorstwa abp. Władysława Michała 
Zaleskiego z 1898 r.
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lem i członkami rządu. Szanowali go 
nie tylko władcy, ale również bramini 
i buddyści. Odwiedzanie misji uważał 
za jeden z głównych obowiązków de-
legata apostolskiego.

W ciągu pierwszych piętnastu lat 
pracy abpa Zaleskiego na stanowisku 
delegata apostolskiego Indii Wschod-
nich, tamtejszy Kościół zyskał ponad 
pół miliona katolików. Dojrzewanie 
Kościoła w tym kraju było niewątpli-
wie przyśpieszone przez kształcenie 
rodzimych kapłanów.

SALEZJANIE
Polskich misjonarzy nie mogło za-

braknąć także na kontynencie ame-
rykańskim. W 1885 r. ks. Józef Dą-
browski założył Polskie Seminarium 
Duchowne w Orchard Lake w stanie 
Michigan. W tym samym czasie pierw-
si polscy salezjanie dotarli do Amery-
ki Południowej. Rekrutowali się oni 
z chłopców, którzy uciekając, często 
w bardzo dramatycznych okoliczno-
ściach, z polskich ziem pod zaborami, 
znajdowali schronienie i naukę w do-
mach salezjańskich w Turynie. Pierw-
szy misjonarz salezjański, Feliks Kacz-
marczyk, wyjechał do Kolumbii, a ko-
lejny – Jan Sikora, do Ziemi Ognistej, 
gdzie pracował wśród miejscowych In-
dian. Dzięki zgromadzonym przez nie-
go eksponatom w Buenos Aires po-
wstało jedno z najbogatszych muze-
ów misyjnych. Począwszy od 1893 r. 
niemal każdego roku jakiś Polak wy-
ruszał do pracy misyjnej w tym regio-
nie świata.

JEZUICI
W XIX w. trwałe ślady zostawili nasi 

rodacy także w Afryce. Jezuita, Maksy-
milian Ryłło, rektor Kolegium Urbania-
num w Rzymie, opracował plan wika-
riatu apostolskiego Afryki Środkowej. 
W1845 r. wikariat utworzono, a o. Rył-
ło został jego pierwszym prowikariu-
szem. Wkrótce przygotował plan ewan-
gelizacji „czarnej” Afryki, który to plan 
przyjęła za swój Kongregacja Rozkrze-
wiania Wiary.

W 1880 r. jezuici z prowincji ma-
łopolskiej z o. Emanuelem Gabrie-
lem na czele rozpoczęli pracę w Dol-

niej, w Namaaualandzie, jako prefekt 
apostolski pracował wybitny misjo-
narz z zakonu oblatów o. Stanisław 
Poraj-Królikowski.

Trzeba tu także wspomnieć, wygna-
nego z Gniezna i Poznania przez rząd 
pruski, prymasa Polski – Mieczysła-
wa Halkę Ledóchowskiego. Od roku 
1892 przez dziesięć lat pełnił on urząd 
prefekta Kongregacji Rozkrzewiania 
Wiary. 

TERESA LEDÓCHOWSKA  
I JAN BEYZYM SJ

Bratanicą kard. Ledóchowskiego by-
ła Teresa Maria Ledóchowska, która 
powołała do życia prężny instytut mi-
syjny Sodalicja św. Piotra Klawera dla 
Misji Afrykańskich. Dla rozpowszech-
nienia dzieła setki razy występowała 
publicznie, co na owe czasy było no-
wością. Główny akcent działalności 
Sodalicji został położony na apostolat 
słowa drukowanego. Do II wojny świa-
towej wydano ponad 3 mln książek 
w 160 językach afrykańskich. Z ko-
lei czasopismo misyjne „Echo Afry-
ki” ukazywało się w ośmiu językach 
europejskich.

Najwybitniejszym polskim misjo-
narzem przełomu XIX i XX w. był je-
zuita, o. Jan Beyzym. W 48. roku ży-
cia wyjechał na Madagaskar do posłu-
gi trędowatym. Im właśnie, chorym, 
głodnym i wyrzuconym poza nawias 
społeczeństwa, oddał wszystkie swo-
je siły, zdolności i serce. Na Czerwo-
nej Wyspie stworzył pionierskie dzie-
ło, które uczyniło go prekursorem 
współczesnej opieki nad trędowaty-
mi. Z ofiar zebranych wśród rodaków 
w kraju i na emigracji wybudował 
w Maranie szpital dla 150 chorych. 
Szpital ten, pw. Matki Boskiej Często-
chowskiej, istnieje do dziś. Wyczerpa-
ny pracą ponad siły, o. Beyzym zmarł 
w 1912 r., otoczony nimbem bohater-
stwa i świętości. Śmierć nie pozwoli-
ła mu zrealizować innego cichego pra-
gnienia – wyjazdu na Sachalin do pra-
cy misyjnej wśród katorżników. Ojciec 
Święty Jan Paweł II w dniu 18 sierp-
nia 2002 r. na krakowskich Błoniach 
ogłosił go błogosławionym.

nej Zambezji, dzisiejszym Mozam-
biku, a w późniejszych latach także 
w Górnej Zambezji, czyli w obecnej 
Zambii. W sumie w tzw. „misji za-
mbeskiej” pracowało ponad 10 jezu-
itów z Polski. Tam właśnie powsta-
ła prefektura apostolska Broken Hill, 
którą zarządzał o. Bronisław Wolny. 
Z kolei w Afryce południowo-zachod-
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O. Maksymilian Ryłło SJ, rycina z 1894 r.

Kard. Mieczysław Ledóchowski
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W imię Trójcy Przenajświętszej: Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego, w tej godzinie dziejów 

naszego zbawienia wspólnie przyzywamy Ciebie, 
Święty Józefie i Tobie się zawierzamy!
O mężny Józefie, idąc za Tobą, którego Pisma 
nazywają sprawiedliwym, pragniemy kroczyć, 
jak Ty z Maryją, drogą wiary, posłuszeństwa 
i ufności Bogu.

Mężu słuchania i działania, stań przy 
nas w walce z mocami ciemności! 

I jak wielokrotnie ratowałeś swoją Rodzinę 
od niebezpieczeństw, tak teraz broń naszych 
rodzin, narodu i Kościoła na polskiej ziemi 
przed Szatanem, wprowadzającym podziały 
i kłamstwo. Niech Duch Święty prowadzi 
nas do prawdy, abyśmy naśladując Ciebie, 
podejmowali współodpowiedzialność za Boży 
plan zbawienia.

O dobry Józefie, tak uważny na głos Boga 
i wypełnianie Jego woli, pomagaj nam 

rozpoznawać znaki czasu i angażować się 
w przemianę naszego świata. Miej w opiece 
naszą Ojczyznę, abyśmy odpowiedzialnie 

troszczyli się o jej rozwój. Pokaż nam, jak być wiernymi obietnicom chrzcielnym i wrażliwymi na cierpienia i potrzeby 
sióstr i braci.

Wspaniały Wzorze wielkiej wiary, niezachwianej nadziei i serca płonącego miłością! Pomóż nam czuwać nad 
osobami starszymi, słabymi i chorymi, chroń nasze dzieci i młodzież, wspieraj tych, którzy służą społecznemu 

dobru.

Pokorny Sługo Zbawienia! Pomóż nam żyć Ewangelią, abyśmy tak z naszej kościelnej wspólnoty, jak i z własnego 
życia potrafili usuwać zło i grzech oraz żyć w pełni łaską. Pobudź nas do dzieła ewangelizacji w naszych 

rodzinach, parafiach i świecie.

Współczujący Pielgrzymie wiary, który znasz ciężary przytłaczające serca, wstawiaj się za nami u Boga w naszej 
ziemskiej wędrówce ku Królestwu Niebieskiemu, abyśmy już tu – jak Najświętsza Maryja – uwielbiali Boga 

Ojca za ogrom Jego miłosierdzia, słuchali i naśladowali Bożego Syna oraz doświadczali radości w Duchu Świętym.
Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny i Kościoła Powszechnego, pociągnięci przykładem Twoich cnót i ufni 
w Twoje wsparcie, zawierzamy się Tobie, abyś był naszą inspiracją i przewodnikiem w prowadzeniu życia godnego 
chrześcijan. Dlatego obieramy Cię dziś za naszego Obrońcę i szczególnego Patrona tak w życiu, jak i w śmierci.
Amen.

KT ZAWIERZENIA
NARODU POLSKIEGO 
i KOŚCIOŁA w POLSCE
ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Święty Józef Kaliski

7 października 2021 r., przed cudownym obrazem św. Józefa w Narodowym Sank-
tuarium św. Józefa w Kaliszu, abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i prze-
wodniczący KEP, dokonał Aktu Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefo-
wi. Akt Zawierzenia miał miejsce w obecności abp. Salvatore Pennacchio, nuncjusza 

apostolskiego w Polsce, bp. Damiana Bryla, ordynariusza kaliskiego, ks. prałata Jac-
ka Ploty, kustosza sanktuarium oraz wiernych zgromadzonych na uroczystej Eucha-
rystii w sanktuarium.

za: wiara.pl 



ŚWIAT MISYJNY

Wietnam

Socjalistyczna Republika Wietna-
mu, bo tak oficjalnie nazywa się 

Wietnam, to kraj w Azji Południowo-
-Wschodniej. Nazwa państwa to połą-
czenie dwóch słów – Viet i Nam, które 
mają pochodzić ze starożytnego języka 
chińskiego. Viet było używane do okre-
ślenia grupy ludzi spoza granic kraju, 
a Nam oznaczało południe, więc Wiet-
nam można przetłumaczyć jako kraj 
Ludzi z Południa. Jednak w starożyt-
nym języku wietnamskim słowo Viet 
było używane w odniesieniu do wró-
żek i smoków. Nazwa kraju nawiązuje 
więc do legendy o pochodzeniu narodu 
wietnamskiego od smoków i wróżek.

Mimo że nazwa Wietnam używa-
na była od setek lat, oficjalną nazwą 
kraju stała się dopiero w 1804 r. za 
czasów dynastii Nguyen. Natomiast 
o pierwszej niezależnej od Chin dyna-
stii w tym kraju możemy mówić już 
od 939 r. Za czasów ostatniej dynastii 
cesarskiej, jaką była dynastia Nguy-
en, Wietnam stał się kolonią francu-
ską w 1887 r. W 1945 r. wybuchła tzw. 
Sierpniowa Rewolucja, po której kraj 
ogłosił niepodległość. Przywódcą pań-
stwa został komunistyczny rewolucjo-
nista Ho Chi Minh.

Niedługo po zakończeniu II wojny 
światowej rozpoczęła się wojna wiet-
namska, podczas której naród został 
podzielony na komunistyczną Północ, 
wspieraną przez Związek Radziecki 
i Chiny, oraz antykomunistyczne Po-
łudnie, wspierane przez Stany Zjedno-
czone. Po zwycięstwie Wietnamu Pół-
nocnego w 1975 r. doszło do porozu-
mienia stron konfliktu i zjednoczenia 
Północy z Południem – powstało jed-
nolite państwo socjalistyczne pod rzą-
dami Komunistycznej Partii Wietna-
mu. Nieefektywna gospodarka plano-
wa, embargo handlowe Zachodu oraz 
wojny z Kambodżą i Chinami sparali-
żowały kraj. W 1986 r. partia komu-
nistyczna zainicjowała reformy go-
spodarcze i polityczne, przekształca-

jąc kraj i wprowadzając gospodarkę 
rynkową.

Dziś Wietnam nadal klasyfikowany 
jest jako kraj rozwijający się, choć w la-
tach 2000-2020 miał jedną z najpręż-
niejszych gospodarek na świecie. Roz-
wój zahamowała pandemia Covid-19, 
ale władze tego azjatyckiego państwa 
prognozują, że w tym roku gospodarka 
wzrośnie z 6% do 6,5%. Wietnam jest 
ważnym eksporterem produktów spo-
żywczych, w tym orzechów nerkowca, 
czarnego pieprzu oraz kawy. Ważnym 
sektorem gospodarki jest turystyka, 
ponieważ kraj ten słynie z urokliwej 
linii brzegowej z plażami i lagunami 
oraz wyjątkowego menu. Z Wietna-
mu pochodzi sławna na całym świe-
cie zupa Pho czy kanapki Banh mi. Tu-
ryści mogą zachwycić się także mia-
stem Hoi An, które w 1999 r. zostało 
wpisane na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO.

oprac. Małgorzata Madej 
na podstawie: cia.gov, vietnam-briefing.com, 

southeastasiabackpacker.com 

WIETNAM:
 ● powierzchnia: 331 210 km² (67. miejsce 
na świecie)

 ● ludność: ok. 103 mln (16. miejsce 
na świecie)

 ● stolica: Hanoi
 ● język urzędowy: wietnamski
 ● religie: katolicy 6,1%, buddyści 5,8%, 
niezdeklarowani 86,3% 

 ● jednostka monetarna: dong (VND)
 ● produkt krajowy brutto na mieszkańca 
wg parytetu siły nabywczej (PPP): 8200 
USD (2017 r.; 149. miejsce na świecie)
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ŚWIAT MISYJNY

Misjonarz wyruszający na misje 
nie tylko zmienia środowisko swo-
jego życia. Staje się również nowym 
człowiekiem. Może nie zmienia swoje-
go imienia, ale zmienia się wewnętrz-
nie. Z jednej strony walczy o zachowa-
nie swojej starej tożsamości, a zarazem 
chce stać się kimś nowym.

Minęło już kilka lat od mojego po-
wrotu z misji. Po święceniach ka-
płańskich dostałem przeznaczenie 
do pracy w Wietnamie. Był to jeden 
z krajów, o który prosiłem w pety-
cji misyjnej. Z jednej strony byłem 
podekscytowany, pełen radości i en-
tuzjazmu. Z drugiej jednak wkrada-
ły się lęk, obawa, niepewność. Je-
chałem tam jako pierwszy polski 
werbista. Było to pewnego rodzaju 
przecieranie szlaków, ale taka prze-
cież jest droga misjonarza: nie idzie 

Krzysztof Malejko SVD

Droga stawania się 
ABRAHAMEM
Bóg zaprasza nas – jak Abrahama – do wyjścia z naszej ziemi 
ojczystej, aby pójść tam, gdzie On wskaże. Z pielgrzymką 
wiary Abrahama związana była również zmiana jego imienia 
– z imienia Abram na Abraham. 

po już przetartych drogach, ale sam 
je wyznacza. 

Nie wiedziałem, czego właściwie 
oczekiwać od tej nowej misji. Nie mo-
głem nawet za bardzo kogo podpy-
tać. Uznałem, że wszystkiego dowiem 
się na miejscu. Przyjmę po prostu ta-
ką rzeczywistość, jaka będzie. By-
łem gotów na wszystko. Trochę tak, 
jak w młodzieńczej miłości. Idziesz 
na żywioł. Nie stawiasz zbyt dużo py-
tań. Wierzysz, ba, wręcz jesteś pewny, 
że wszystko się dobrze ułoży. Te cztery 
lata były bardziej mi potrzebne niż się 
tego spodziewałem, przynajmniej pod 
względem dojrzewania jako człowiek 
i misjonarz. Dlatego nie będzie moim 
celem opisywanie samego kraju i mo-
jej tam pracy, ale raczej przeżyć i tego, 
jak kultura wietnamska mnie kształ-
towała i nadal kształtuje. 

WSPÓLNOTA
Życie w Wietnamie w dużej mierze 

oparte jest na wspólnocie. Wszyscy 
przynależą do jakiejś grupy. Może być 
to rodzina, prowincja, z której wywo-
dzi się dana osoba, grupa modlitewna 
albo różne kółka zainteresowań. Jed-
nostka nie ma takiego znaczenia jak 
u nas, ludzi kultury Zachodu. To wła-
śnie wspólnota daje Wietnamczykom 
poczucie siły, bezpieczeństwa, umoż-
liwia dzielenie się swoimi radościami 
i smutkami. Wtedy trudy życia łatwiej 
się znosi. Będąc częścią ich codzien-
nego życia, często mogłem doświad-
czać tej ważnej cechy ich kultury, jaką 
jest wspólnotowość. Nieraz czułem się 
zaskoczony, widząc dziesiątki kapła-
nów koncelebrujących Mszę św. z oka-
zji odpustów parafialnych czy innych 
kościelnych świąt. Dla nich było waż-
ne być razem. 

Życie wspólnotowe Wietnamczyków 
przejawia się w różnych wydarzeniach 
i imprezach wspólnie organizowanych. 
Za każdym razem większe uroczysto-
ści religijne były okazją do wspólne-
go, radosnego świętowania. Wspól-
nota, w której żyłem prawie trzy lata, 
czyli większość mojego czasu w Wiet-
namie, kilka razy w roku obchodziła 
wspólne, duże uroczystości, ale naj-
większym wydarzeniem był dzień pa-
trona. Dla nas był to dzień 8 grud-
nia, Niepokalane Poczęcie Najświętszej 
Maryi Panny. Z tej okazji zapraszali-

O. Krzysztof Malejko SVD ze wspólnotą kandydatów do Zgromadzenia Słowa Bożego

zdjęcia: Krzysztof Malejko SVD
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WIETNAM

ważne, że sąsiad może być zmęczony 
i chce odpocząć. Dzielą ze sobą wspól-
ną przestrzeń życiową. Choć poszcze-
gólne domy oddzielone są bramą czy 
płotem, wydaje się czasem, że stano-
wią jedną rodzinę-wspólnotę.

STAĆ SIĘ WIETNAMCZYKIEM
Wejść w kulturę i wspólnotę wiet-

namską było moim wielkim pragnie-
niem. Na początku była to potrzeba tak 
naturalna, że nie byłem jej do końca 
świadomy. Być przyjętym i zaakcepto-
wanym przez Wietnamczyków. W pe-
wien sposób stać się jednym z nich. 
Osiągnąć to, o czym kiedyś mówił nasz 
pierwszy misjonarz, św. Józef Freina-
demetz, który pragnął stać się Chiń-
czykiem dla Chińczyków. Ja chciałem 
być Wietnamczykiem dla Wietnamczy-
ków. Ten proces inkulturacji każdego 
misjonarza jest długi, tym bardziej gdy 
dotyczy to tak odmiennej kultury. Jak 
długo by on jednak nie trwał, przynaj-
mniej w podstawowym stopniu trzeba 
zmierzyć się z tym wyzwaniem, wy-
zwaniem wcale nie tak prostym. Sta-
wałem wobec wyzwań, których wcze-
śniej nawet bym się nie spodziewał.

Większość Wietnamczyków nie by-
ła w stanie wymówić mojego imienia, 
co nawet nie było wielkim zaskocze-
niem. Ja z kolei nigdy nie przyjąłem 
wietnamskiego odpowiednika mojego 
imienia. Czułbym się z nim obco. Jed-
nak niektórzy misjonarze w ramach 
inkulturacji tak właśnie robią. Imię, 
które nosimy, jest przecież częścią na-
szej tożsamości, a ja nie chciałem te-
go zmieniać. 

Już sama moja fizjonomia zdradza-
ła, że nie należę do ich grupy. Wiele 
czasu zajęło mi zaakceptowanie fak-
tu, że wyglądam inaczej niż oni. Wy-
chodząc na ulicę, widziałem delikatne, 
wstydliwe uśmiechy na twarzach lu-
dzi. Nagle pojawia się człowiek, który 
wygląda inaczej niż oni. Czułem na so-
bie te spojrzenia i dość mocno mi cią-
żyły. Dzieci często wytykały mnie pal-
cem, co było tam normą, i krzyczały: 
„Europejczyk!” albo „Amerykanin!”. 
Czasami wolałem w ogóle nie wycho-
dzić z domu, a kiedy już to robiłem, 
chciałem wmieszać się w tłum, być 

jak oni, ale nie mogłem przecież zmie-
nić koloru skóry albo pozyskać płaski 
nos, czarne włosy czy zwężone oczy. 

Całe cztery lata spędzone w Wietna-
mie byłem otoczony wspólnotą i często 
doświadczałem gościnności, szczegól-
nie od miejscowych ludzi. Dla nich za-
prosić kapłana do swojego domu by-
ło znakiem błogosławieństwa. Często 
zatem gościłem w ich domach. Często-
wali mnie tym, co mieli najlepszego. 
Przekroczyć próg ich domów było dla 
mnie znakiem zaproszenia do siebie. 
Zobaczyć, jak żyją, usiąść do wspólne-
go posiłku było przekraczaniem granic 
odmienności i obcości. Na ich twarzach 
zawsze był obecny uśmiech. Z jednej 
strony odbierałem to jako wyraz ich 
życzliwości, z drugiej skrywały się za 
nim lęk i obawa. Będąc z nimi dłu-
żej, mogłem odkryć, że są między na-
mi niewidzialne granice, które trudno 
przekroczyć. Pojawiała się bariera, któ-
rą trzeba było uszanować. Pewnie i ja 
sam takie bariery stawiałem. Bariery, 
których nie byłem świadomy, a trud-
no o nich mówić. Pewien misjonarz 
powiedział mi, że czasami są to mu-
ry fikcyjne, które w rzeczywistości nie 
istnieją, ale są obecne w nas. Nie war-
to walić głową w ten mur, próbując go 
na siłę rozbić. Bywało tak, że te mu-
ry same znikały i można było iść da-
lej. I tak chyba wygląda życie misyj-
ne i związana z tym inkulturacja. Ja 
sam podejmowałem i nadal podejmu-
ję tą wewnętrzną walkę przeciwstaw-
nych pragnień: bycia Wietnamczykiem 
dla Wietnamczyków oraz zachowania 
swojej odmiennej tożsamości, w któ-
rej wyrosłem. 

Ten proces stawania się Abrahamem 
wciąż jest we mnie żywy. Część dro-
gi już za mną. Wiele trudów, których 
wcześniej doświadczałem, dziś znoszę 
bardziej naturalnie albo już ich w ogó-
le nie ma. Choć minęły już cztery la-
ta od mojego powrotu z misji w Wiet-
namie do Polski, nadal idę tą samą 
drogą, na którą wstąpiłem w 2013 r. 
Jestem w Polsce, ale dalej posługuję 
Wietnamczykom. Tym razem tym, któ-
rzy mieszkają tutaj, nad Wisłą. Do zie-
mi obiecanej jeszcze daleka droga. 

śmy dziesiątki ludzi: współbraci z in-
nych domów, siostry zakonne, dobro-
dziejów, przyjaciół. Były to znakomite 
okazje do wyrażenia wdzięczności za 
ich obecność, do świętowania, śpiewa-
nia i niekończących się rozmów. Wię-
zy zacieśniały się. Jednak wspólnota 
zobowiązuje, szczególnie finansowo. 
Zaproszenie na uroczystość 150-200 
osób dość mocno obciążało nasz bu-
dżet, ale wszystko się z czasem zwra-
cało. Nasi dobrodzieje przez cały rok 
dzielili się z nami dobrami, które mie-
li na co dzień. Jedni przywozili ryż, in-
ni mięso, warzywa, owoce, ktoś inny 
przychodził pomóc nam w budowie 
domu. Ja osobiście co miesiąc dosta-
wałem kupon z doładowaniem telefo-
nu komórkowego od pewnego dobro-
dzieja. W kulturze wietnamskiej obca 
jest kalkulacja: „niech każdy martwi 
się o siebie”. Dzięki różnym relacjom 
Wietnamczycy mają wobec siebie wie-
le zobowiązań, ale też dużo dostają. 

Być może tropikalny klimat Wiet-
namu także sprzyja życiu wspólno-
towemu. Zawsze miałem wrażenie, 
że nie ma tam jasnego podziału na pra-
cę i odpoczynek, przestrzeń prywat-
ną i publiczną. Wszystko się ze sobą 
łączy w jedną całość. Wielu drobnych 
handlarzy spędza cały dzień na ulicy: 
handlują, rozmawiają, piją piwo i gra-
ją w karty albo w szachy. W weekendy 
do późnych godzin wieczornych ludzie 
śpiewają karaoke na podwórku. Nie-

Słynna zatoka Ha Long
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bliżej Boga, częściej praktykują wiarę, 
są bardziej zaangażowani. Inaczej jest 
na obszarach pogranicza z Polską czy 
z Niemcami, gdzie zamieszkali ludzie 
siłą przesiedlani przez władzę. Kościo-
ły tam są zimne, zaniedbane i trudno 
tam ożywić wiarę w ludziach. Ale są też 
tereny, gdzie są wierzący i oni wiedzą, 
dlaczego są wierzący, chcą się anga-
żować i można z nimi współpracować. 
Ich wiara nie ogranicza się tylko do te-
go, że przychodzą na Mszę św. Podam 
taki przykład. Przez trzy lata praco-
wałem w Kolinie, ok. 60 km od Pragi, 
gdzie znajdowała się fabryka, w której 
pracowali też Polacy, a spośród nich 
do kościoła przychodził tylko starszy 
mężczyzna. Inni uważali, że skoro są-
siad nie chodzi do kościoła, Czesi też 
nie, to dlaczego ja mam chodzić? Przy-
puszczam, że kiedy wrócą do siebie, 
to ze względu na sąsiadów będą cho-
dzić do kościoła. Jednak wiara oparta 
na „wierze sąsiadów” to nie jest właści-
wa droga. Nie chcę oczywiście krytyko-
wać, ale kiedy przyjeżdżałem na urlop 
do Polski, widziałem, że kościoły sta-
ją się coraz mniej wypełnione, mło-
dzieży coraz mniej, a i osób w wieku 
30-40 lat też nie ma. Większość to star-
si ludzie, ewentualnie dzieci, które po-
słuchały dziadka czy babci i przyszły 
do kościoła. Tak to wyglądało i nie-
kiedy jeszcze wygląda również w Cze-
chach. Jest to pewnego rodzaju oczysz-
czenie – wiary i Kościoła. Nie jestem 
socjologiem, więc trudno oceniać, ale 
mogę porównać Kościół w Czechach czy 
w Europie z Kościołem w Kongu. Tam 
przez 21 lat nie spotkałem nigdy ko-
goś, kto by powiedział, że jest niewie-
rzący. Oczywiście, nie wszyscy są ka-
tolikami, nie wszyscy chrześcijanami, 
ale każdy, z kim rozmawiałem, był wie-
rzący – uznający, że oprócz świata ma-
terialnego istnieje świat duchowy, nad-
przyrodzony, duchy i dusze, Bóg. Czę-
sto świat nadprzyrodzony jest dla nich 
ważniejszy niż ten widzialny. A kiedy 
wróciłem do Czech, już trzeciego dnia 
jeden z moich rozmówców, kiedy po-
wiedziałem, że jestem księdzem kato-
lickim, z dumą stwierdził, że jest ateistą 

– jakby zaznaczając, że to coś więcej, 
bo nie wierzy w jakieś zabobony zwią-
zane z wiarą. Dlatego sądzę, że księ-
dzu łatwiej jest pracować w Afryce, po-
nieważ jest baza – wiara, niekoniecz-
nie chrześcijańska, ale mimo wszystko 
punkt zaczepienia. A jeśli ktoś uważa, 
że świat się kończy na tym, co widzi-
my, to o czym można z nim rozmawiać? 

Jak przeżywasz w takim razie bycie 
misjonarzem w Czechach, tuż za pol-
ską granicą a nie w dalekim kraju?

Myślę, że  od  czasu, gdy byłem 
w seminarium, zmieniło się patrze-
nie na bycie misjonarzem. Kiedyś po-
zostanie w Polsce oznaczało, że nie 
pojechało się na misje. Teraz jest ina-
czej. Tu, gdzie jesteśmy, każde słowo 
i czyn mogą wskazywać drogę do Bo-
ga. Wszędzie jest misja.

Dziękuję, że  podzieliłeś się swoim 
doświadczeniem pracy na  misjach 
i życzę, abyś to kontynuował z sercem, 
które – jak widzę – bije dla misji. 

Dziękuję. Myślę, że najważniejsze 
w tym wszystkim jest to, że nie jest 
tak, że ja jestem misjonarzem, a inni 
mnie słuchają. Nie, każdy jest misjona-
rzem i wspólnie idziemy drogą do Bo-
ga. Ludzie obok mnie zachęcają mnie 
do kroczenia z innymi. 

oprac. Lidia Popielewicz  
na podst. podcastu na www.werbisci.pl

Dziękuję za wsparcie duchowe i ma-
terialne. To materialne dotarło 

tu w kontenerach, z zawartością po-
trzebną do realizacji różnych projek-
tów prowadzonych przez nas, misjo-
narzy werbistów i siostry Służebnice 
Ducha Świętego. 

Dzięki Referatowi Misyjnemu Księ-
ży Werbistów w Pieniężnie realiza-
cja projektu wiercenia studni głębi-
nowych w togijskich wioskach, które 
mają problem z dostępem do wody pit-
nej, nabrała tempa. Zaczęliśmy od wy-
wiercenia studni św. Anny w naszej 
parafii w Sadori na północy Togo. 
Do tej pory powstało już 10 takich 
studni, dzięki ofiarom darczyńców 
z Polski, dwie następne zostaną wy-
wiercone po świętach Bożego Naro-
dzenia. We wszystkich tych wioskach 
to pierwsza studnia z wodą pitną!

Wciąż bardzo trudno jest otrzymać 
pomoc na budowę kościołów i kaplic. 
Z takimi problemami zetknęli się już 
nasi pierwsi misjonarze werbiści, któ-
rzy przybyli do Togo w 1872 r. Pierw-
szą kaplicę przywieźli ze sobą w czę-
ściach, które złożyli bracia zakonni. 
W tej złożonej z gotowych elementów 
kaplicy odprawiono pierwszą Mszę św. 
na ziemi togijskiej 28 sierpnia 1892 r. 
Kiedy w 1903 r. wybudowany został 
przez werbistów pierwszy kościół pa-
rafialny pw. Najświętszego Serca Je-
zusa w Lomé, była to najwyższa bu-
dowla w Togo. Sylwetka tego kościoła, 
nieco zmieniona, bo z czasem dobu-
dowano dwie strzeliste wieże, góru-
je nad miastem do dzisiaj i rzuca się 
w oczy każdemu przybyszowi. Nie ma 
w Lomé kościoła z wieżami przewyż-
szającymi wieże kościoła Najświęt-
szego Serca Jezusa, który jest obecnie 
katedrą archidiecezji Lomé. Wydarze-
niem wyjątkowym na tamte czasy by-
ła nie tylko konsekracja samego ko-
ścioła, ale i sprowadzenie i poświę-
cenie pierwszych dzwonów w Togo. 
Tu ludzie pragną prawdziwych dzwo-
nów do swoich kaplic i kościołów! Nie-
stety, tylko nieliczne świątynie wy-
posażone są w jeden lub kilka dzwo-

Togo

Msza św., podczas której składane są 
przyrzeczenia...
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nów. Trzeba więc niekiedy wzywać 
wiernych na modlitwę, bijąc kawał-
kiem żelaza w starą felgę.

Najstarszym i pierwszym w Togo 
kościołem jest ten pw. św. Piotra i św. 
Pawła w Aneho, wybudowany przez 
werbistów w 1897 r. Werbiści dbali 
o prawdziwie sakralny charakter bu-
dowanych przez siebie świątyń w To-
go, najczęściej kopiując architekturę 
świątyń znajdujących się w Europie. 
Dbano również o estetyczne wyposaże-
nie wnętrz. Jednak ze względu na brak 
środków finansowych, większość in-
nych kościołów i kaplic w Togo wy-

powrotu werbistów do Togo. Przez 49 
lat obserwowałem, jak od 1974 r. roz-
wija się nasza misja na północy Togo, 
aż do powstania młodej i dynamicznej 
Prowincji Togo/Bénin w 1993 r., liczą-
cej obecnie 50 współbraci, z których 
większość to Togijczycy, oraz ponad 
40 togijskich werbistów pracujących 
w różnych krajach świata.

Proszę zatem o pomoc w przebudo-
wie kościoła, a także o środki potrzeb-
ne na tabernakulum, naczynia litur-
giczne i szaty oraz dwa dzwony. Już 
teraz składam serdeczne Bóg zapłać 
za tę pomoc. Serdecznie pozdrawiam 
z Togo i Bogu polecam.

Marian Schwark SVD

Przebudowa 
kościoła

gląda na zewnątrz jak magazyn. Tyl-
ko mały krzyż albo dzwonnica z sy-
gnaturką przypomina, że jest to obiekt 
sakralny. 

W 2024 r. przypada 50. rocznica po-
wrotu misjonarzy werbistów do To-
go, wyrzuconych stąd przez Anglików 
i Francuzów w wyniku I wojny świa-
towej. Dla upamiętnienia tej rocznicy 
planujemy gruntowny remont i rozbu-
dowę kościoła pw. Matki Bożej z Lo-
urdes w naszej parafii Guérin-Kouka. 
Pragnę wybudować tam „prawdzi-
wy kościół, a nie stodołę”, jak mówił 
nasz współbrat przed 100 laty w To-
go, o. Nikolaus Schönig SVD. Jeśli do-
żyję do 2024 r., będę świadkiem tego 

Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa w Lomé

Wnętrze kościoła pw. św. Piotra i św. Pawła w Aneho Poświęcenie dzwonów, 1903 r.

Plan kościoła parafialnego w Guérin-Kouka 
po rozbudowie
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Portret z lustra
Autorka od siedmiu lat jest związana 

z Wydawnictwem Księży Werbistów VER-
BINUM. Tym razem do rąk czytelnika od-
daje powieść o Ninie – kobiecie przyglą-
dającej się swojemu życiu przez pryzmat 
osobistych doświadczeń, pragnień i sukce-
sów. Sięga do wspomnień, które ukształ-
towały jej osobowość i dały jej siłę do po-
dejmowania decyzji. Zachęca czytelnika, 
by on także przejrzał się w swoim lustrze. 
Co dostrzeże?

* * *
Fragment książki:
– Skąd masz tyle wiary we mnie?
– Tak czuję. To nie wynika z namysłu, 

to coś więcej.
– Wszystko muszę jeszcze raz przemy-

śleć. Pewnie niejeden raz. No to wyru-

Polscy werbiści 
w Brazylii Centralnej

Praca misyjna jest bardzo różnorodna. 
I nic dziwnego, jest przecież odpowie-
dzią na różne potrzeby ludzkiego życia. 
„Polscy werbiści w Brazylii Centralnej” 
to cztery krótkie filmy, które to pokazują. 

Po pewnym okresie zaangażowania 
w duszpasterstwo, każdy z przedstawia-
nych w filmach misjonarzy rozpoczął 
pracę specjalistyczną. Zmarły w 2021 r. 
o. Sławomir Rzepka SVD założył ośrodek 
dla uzależnionych. O. Wojciech Mittelsta-
edt SVD służy pomocą psychologiczną 
i duchową księżom oraz osobom zakon-
nym. O. Maciej Suszczyński SVD jest od-
powiedzialny za formację kleryków. Na-
tomiast ojcowie Łukasz Herkt SVD i To-
masz Gwiazda SVD ewangelizują poprzez 
mass media.

W zamieszczonych na płycie DVD fil-
mach każdy z misjonarzy opowiada też 
o swojej drodze powołania.

szam. Do życia, do świata, do siebie. 
Do walki!

– O siebie nie walcz. Już nie musisz. 
Masz już wszystko. Teraz po prostu żyj. 
Oddałaś się rodzinie, dzieciom, teraz ko-
lej na ciebie. Życie spowiło cię w miłość. 
Mimo że może nieraz tego nie zauwa-
żałaś. Masz w sobie dużo miłości. To sa-
mo zrób dla swojej duszy. Pokochaj sie-
bie bezwzględnie. Powstałaś z klęczek. 
Stoisz wspaniale na nogach jako kobie-
ta. Ta rasowa. Piękna. Ale teraz jeszcze 
powstań jako wierząca i ufająca. Pewnie 
dążąca do celu, bo już go znasz. A ono 
da ci szczęście, to prawdziwe – wieczne. 
Na zawsze. Nie unikniesz błędów, upad-
ków, ale nigdy już się nie załamiesz. Znasz 
91 Psalm, prawda? Wracaj do niego jak 
najczęściej. Jest ważny i piękny. Zresztą 
wszystkie są ważne.

 WhatsApp/YouTube/Podcast/Facebook



Książki Wandy Warskiej  
wydane przez Verbinum:
•  Podkreślone kolorowym szlaczkiem  

(I wydanie 2015 r., II wydanie 2020 r.)
•  Z pamiętnika szczeniaka (2018 r.)
•  Tajemniczy kuferek babci Jagusi (2020 r.)
•  Portret z lustra (2021 r.).

Wanda Warska
Portret z lustra 

Wydawnictwo Księży Werbistów 
VERBINUM, Górna Grupa 2021

format 130 mm x 200 mm, ss. 324,  
oprawa miękka 

Sprzedaż i zamówienia: 
Górna Grupa, ul. Klasztorna 4, 

86-134 Dragacz 
tel. 52 320 73 78, kom. 691 979 996 
e-mail: zamowienia@verbinum.pl, 

wydawnictwo@verbinum.pl 
www.verbinum.pl

IX KONKURS PLASTYCZNY
Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie 

zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału  
w IX Konkursie Plastycznym „Gdy myślę misje…”.  

Tegoroczne hasło konkursu brzmi „Uderzyć w dzwon”.
Głównym celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, 
że na świecie wciąż dzieje się dużo zła, niszczącego rodziny i społe-
czeństwa, takiego jak np. ubóstwo, głód, brak edukacji, utrata rodzi-
ców i rodzin na skutek wojen i konfliktów zbrojnych, chorób lub pan-
demii. Wielu ich rówieśników zamiast uczyć się i stopniowo rozwijać, 
musi szybko dorastać. Ktoś musi „Uderzyć w dzwon”, aby ludzie obu-
dzili się i zrozumieli, że tylko życzliwość, solidarność, szacunek dla 
innych, wrażliwość na cudzą krzywdę, mądra pomoc mogą przerwać 
spiralę zła. Czynią tak misjonarze, którzy dbają o to, aby zanieść po-
trzebującym Ewangelię i jej przesłanie.
Organizatorzy konkursu pragną, aby dzieci i młodzież uczestniczące 
w konkursie mieli świadomość, że od nich już dziś wiele zależy. Sta-
jąc się wrażliwymi na krzywdę innych, mogą zmieniać swoich rówie-
śników, a jako dorośli sprawić, by świat był lepszy i ludzie szczęśliwsi. 

Już czas „Uderzyć w dzwon”!
Prace konkursowe można nadsyłać do 4 kwietnia 2022 r. na adres:

Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów
Pieniężno Pierwsze 19

14-520 Pieniężno
z dopiskiem: „Gdy myślę misje…”

Konkurs trwa od 3 lutego do 4 kwietnia 2022 r. 
Ogłoszenie wyników nastąpi drogą telefoniczną (do laureatów) 

i internetową (do pozostałych uczestników) we wtorek 17 maja br. 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu na stronie: 

www.muzeumpieniezno.pl

Polscy werbiści w Brazylii Centralnej 
(płyta DVD)

Realizacja: studio Verbo Filmes,  
São Paulo – Brazylia

Produkcja: Referat Misyjny Księży Werbistów 
w Pieniężnie

Cena 25 PLN (koszt wysyłki wliczono 
w cenę egzemplarza)

Zamówienia:
Referat Misyjny Księży Werbistów  

Dział Kolportażu
Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno

tel. 55 242 93 20 lub 55 242 92 43
e-mail: refermis@werbisci.pl

www.pomocmisjom.werbisci.pl
Bank PEKAO S.A. O/Elbląg  

nr 31 1240 2265 1111 0010 4213 2632
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Idźcie na cały świat

ZGROMADZENIA ZAŁOŻONE PRZEZ ŚW. ARNOLDA JANSSENA:
Zgromadzenie Słowa Bożego 
(prowincjalat)
ul. Ostrobramska 90
04-118 Warszawa
tel. 22 516 96 80
www.werbisci.pl 

Służebnice Ducha Świętego
od Wieczystej Adoracji
ul. Rodziewiczówny 18, 48-303 Nysa
tel. 77 431 00 68
e-mail: klauzurowe@gmail.com
www.siostryklauzurowe.pl

Służebnice Ducha Świętego
ul. Starowiejska 152
47-400 Racibórz
tel. 32 415 50 51
e-mail: zmsds_raciborz@zakon.opoka.org.pl
www.siostrymisyjne.pl

Wołałem do Pana w swoim utrapieniu, 
a On mnie wysłuchał (por. Ps 120,1).

Człowiek, który znalazł się 
w sytuacji próby, nieraz czuje 
się bezradny. Rozgląda się 
i wypatruje pomocy. I wtedy 
odkrywa bolesną prawdę, 
że są sytuacje, z którymi musi 
się zmierzyć sam. W takich 
chwilach nawet osoba bliska, 
która nas szczerze kocha, nie 
jest nam w stanie pomóc. 
Ten, kto wierzy, jakby naturalnie 
zwraca oczy w stronę Boga. 
Człowiek Starego Testamentu 
wznosił oczy w górę, bo wierzył, 
że to tam mieszka Bóg.
Człowiek Nowego Testamentu 
patrzy wprost, a raczej wewnątrz 
swojego serca, ponieważ 
Jezus nam objawił, że jest 
Emmanuelem, Bogiem z nami. 
On zamieszkał wśród nas i jest 
bliżej nas niż my samych siebie.
Jeśli dostrzeżemy tę dyskretną 
obecność, nawet w chwilach 
największych prób nie stracimy 
ufności, bo Bóg nas nigdy nie 
zostawia samych sobie.

Czy w zamęcie dzisiejszego świata widzę obecność Boga, który nas kocha?
Czy przez moją osobę ktoś odkrywa, że Bóg nie pozostawił go samego?
Czy jestem w stanie ufać, gdy trud życia jest ponad moje siły?

Władysław Madziar SVD



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
Misyjny Referat Młodzieży i Powołań
Pieniężno Pierwsze 19, 14-520 Pieniężno
tel. 723 433 867 
e-mail: powolania@werbisci.pl; mlodzi@werbisci.pl
www.seminarium.org.pl

W kościele św. Antoniego w Rydze, Łotwa
fot. Andrzej Danilewicz SVD

W Bocas del Toro, Panama
fot. Józef Gwóźdź SVD

Fotografia po lewej: W domu dziecka w Lamahora na wyspie Lembata, Indonezja
fot. Andrzej Danilewicz SVD



Pan światłem i zbawieniem moim:
kogóż mam się lękać?
Pan obroną mojego życia:
przed kim mam się trwożyć?

Ps 27,1


