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Drodzy Czytelnicy!

Kiedy piszę te słowa, pa-
pież Franciszek prze-

bywa z wizytą w Tajlandii 
i jest w przededniu podró-
ży do Japonii. Tak się skła-
da, że w pierwszym w tym 
roku numerze „Misjonarza” 
publikujemy wywiad z mi-
sjonarzem werbistą pracu-
jącym w  Japonii – kraju, 
który z naszego punktu wi-
dzenia leży na antypodach 
świata i który tętni zupeł-
nie innym życiem aniżeli ja-
kikolwiek kraj europejski. 
Papież Franciszek, w samo-
locie do Bangkoku, powie-
dział do towarzyszących mu 
dziennikarzy, że „dobrze ro-
bi poznawanie kultur, które 
są dalekie od Zachodu”. Z ja-
pońską kulturą zetknął się 
i poznaje ją już przez ponad 
20 lat o. Janusz Kucicki SVD. 
Co robi ten misjonarz w Ja-
ponii? Jak postrzega Japoń-
czyków? Czego uczy się 
od nich? – proszę przeczy-
tać rozmowę zamieszczoną 
na stronach 3-5.

Na  kolejnych stronach 
odsłania się przed nami ży-
cie mieszkańców w Obwo-
dzie Kaliningradzkim, a ra-
czej historia braku wolno-
ści religijnej i odzyskania tej 
wolności, a wraz z nią, choć 
z wielkim trudem, katolic-
kiej świątyni, o czym dono-

si o. Jerzy Jagodziński SVD. 
Czy doceniamy i dziękujemy 
Bogu za wolność wyznania, 
jaką mamy w naszym kra-
ju? Następnie o. Piotr Han-
dziuk SVD, misjonarz z wie-
loletnim stażem w Demokra-
tycznej Republice Konga, 
pisze o kongijskich katoli-
kach, podkreślając, w czym 
oni mogliby być dla nas 
wzorem w  wierze. Mamy 
też korespondencję z Boli-
wii, nadesłaną jeszcze przed 
wyborami w tym państwie. 
Ten południowoamerykań-
ski kraj, mimo że sam zma-
ga się z biedą, udzielił po-
mocy migrantom z Wene-
zueli, uciekającym przed 
reżimem prezydenta Nico-
lasa Maduro i panującą tam 
zapaścią gospodarczą. Pu-
blikujemy też kilka artyku-
łów o wydarzeniach w Pol-
sce i w Rzymie, jakie miały 
miejsce w związku z Nad-
zwyczajnym Miesiącem Mi-
syjnym w październiku ub.r. 

Jak zwykle też kontynu-
ujemy publikację artykułów 
w cyklach: „Werbiści ma-
ją...”, „Werbistowscy świad-
kowie wiary” i „Aż na krań-
ce świata”. Zachęcamy 
również do  modlitwy za 
misjonarzy werbistów, któ-
rzy 15 i 29 stycznia świętu-
ją i wspominają św. Arnolda 
Janssena, założyciela trzech 
misyjnych zgromadzeń, oraz 
św. Józefa Freinademetza, 
wielkiego misjonarza Chin.

Życząc dobrej lektury, ży-
czymy także bogatego w Bo-
że łaski nowego roku.



Co zaniosło Ojca na wyspy japońskie?
Chęć głoszenia Ewangelii w społecz-

nościach niechrześcijańskich, gdzie 
wierzący w Chrystusa stanowią zde-
cydowaną mniejszość. Powody po te-
mu były dwa: po pierwsze, świadomość 
tego, że w społeczeństwie katolickim 
w Polsce bywa różnie z zastosowa-
niem wiary w codzienności, a po dru-
gie, inspiracja filmem „Imperium słoń-
ca” Stevena Spielberga. To film o woj-
nie w Indochinach, gdzie szkolony 
na kamikadze bohater, kilkunasto-
letni Japończyk, nie wyleciał na mi-
sję samobójczą, więc kiedy skończyła 
się wojna, płakał, bo stracił sens ży-
cia. Dla mnie był to impuls do zmie-
rzenia się z wyzwaniem. 

I dlatego na pierwszym miejscu w pe-
titio missionis zamieścił Ojciec Japonię?

Tak, a na drugim miejscu Koreę, 
a następnie Boliwię, ponieważ wie-
działem, że do Boliwii nie zostanę wy-
słany, bo tam pracowało już wielu Po-
laków. (śmiech)

Kiedy i gdzie wylądował Ojciec w Ja-
ponii?

Trzy lata po święceniach, w 1998 r., 
na wyspie Honsiu. Wcześniej przez 
dwa lata pracowałem na Słowacji, 
gdzie pomagałem w  odbudowaniu 
struktur zgromadzenia.

Nagle znalazł się Ojciec w zupełnie 
innym świecie. Czy Ojciec potrafił się 
w nim odnaleźć? 

Pierwszym najsilniejszym odczu-
ciem było to, że  oto znów jestem 
w przedszkolu. (śmiech) Nic nie by-
ło takie samo. Nawet lipcowe upały 
w Polsce były niczym w porównaniu 
z pierwszymi podmuchami ciepła, ja-
kie odczułem po wyjściu z lotniska. 
Wszystko, co wcześniej było, nie mia-
ło zastosowania w świecie, w którym 
się znalazłem. 

Potrzeba było czasu, żeby narodził 
się drugi człowiek, który mógłby się 
odnaleźć w tamtej rzeczywistości...

Tak. Żeby to było możliwe, trzeba 
było podjąć decyzję o tym, że muszę 
stracić siebie takim, jakim przyjecha-

Nie jestem ani rybakiem, 
ani pasterzem
Z o. Januszem Kucickim SVD, misjonarzem w Japonii, 
rozmawia Lidia Popielewicz

łem do Japonii, aby inkulturacja w kra-
ju misyjnym mogła się rozpocząć. Ba-
łem się tego. I do dnia dzisiejszego nie 
zatraciłem siebie na 100 proc. Starsi 
misjonarze, moi poprzednicy, jak o. Eu-
geniusz Ziebura SVD czy o. Ryszard 
Strzyżewski SVD, mówili, że trzeba za-
nurzyć się w nową kulturę – jak ziar-
no rzucone w ziemię, żeby coś z te-
go wyszło, a przede wszystkim, żeby 
„coś z mojego pobytu w Japonii wy-
szło”, „coś się ze mnie wykluło”. Peł-
na, 100-procentowa inkulturacja jest 
raczej niemożliwa i chyba nawet nie 
jest konieczna, natomiast niezbędne 
jest, aby dać się formować nowej kultu-
rze w tych aspektach, które służą gło-
szeniu Ewangelii, jak np. nawiązywa-
nie dobrych relacji ze społeczeństwem, 
przy jednoczesnym zachowaniu aser-
tywności w stosunku do tych aspek-
tów kultury czy mentalności, które po-
mimo że są atrakcyjne, to jednak nie 
są zgodne z Ewangelią. 

W Japonii panuje bowiem – mimo 
pewnych rygorów – dość swobodny 
styl życia, jeśli chodzi o sposób my-
ślenia i zachowania. Zauważa się du-

alizm, polegający na tym, że ktoś za-
chowuje się inaczej, gdy go widzą in-
ni, a inaczej, gdy jest sam. To powoduje 
duże problemy – rozdarcie, wynikają-
ce z poczucia obowiązku, by spełnić 
oczekiwania rodziców, pracodawcy czy 
społeczeństwa. Dla Japończyków jest 
to czasami źródłem stresu czy kry-
zysu, doprowadzającego niekiedy na-
wet do odebrania sobie życia. Dualizm 
w życiu społecznym jest jednym z pro-
blemów związanych z inkulturacją, bo-
wiem czasami brakuje woli do podda-
nia się pewnym zasadom, a jednocze-
śnie jest świadomość, że trzeba w tym 
uczestniczyć. Tymczasem jako misjo-
narz muszę pamiętać o tym, po co je-
stem w Japonii.

No właśnie – po co Pan Bóg posłał 
Ojca do Japonii?

Po 20 latach pracy na misjach w Ja-
ponii mogę powiedzieć za św. Pawłem, 
że nie posłał mnie Pan, żebym chrzcił. 
Wiem, że są misjonarze z dłuższym sta-
żem, którzy wielokrotnie udzielali sa-
kramentu chrztu. Można więc powie-
dzieć, że mają „lepsze wyniki”. Jednak 

O. Janusz Kucicki SVD przy gorącym siarkowym źródle wulkanicznym
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nie o wyniki tu chodzi. Chodzi o to, że-
by być, świadczyć, głosić, rzucać ziar-
no. To jest mój sposób bycia jako mi-
sjonarza w Japonii – rzucanie ziarna. 
Nie jestem ani rybakiem, ani paste-
rzem, ani człowiekiem mogącym du-
żo zmienić. Jedyne, co mogę, to świad-
czyć. To, co robię, nie jest ewangeli-
zacją, ale preewangelizacją. Ponieważ 
pracuję na katolickim Uniwersytecie 
Nanzan w Nagoi, chodzi mi o przygo-
towywanie młodych ludzi do nowe-
go spotkania z czymś, z czym zetknę-
li się w szkole średniej, a co zostało im 
przedstawione negatywnie, jako niepo-
trzebne. Teraz chodzi o „wyprostowa-
nie” tego i zaakcentowanie społecz-
nych i życiowych aspektów Ewange-
lii. Można to czynić, wykorzystując np. 
temat przykazań Bożych. Konkretny 
przykład – czwarte przykazanie, które 
dla Japończyka może być kontrowersyj-
ne, bo chociaż nakaz czci ojca i matki 
jest w kulturze tego kraju zakorzenio-
ny, to jednak w praktyce jest źródłem 
wielu konfliktów. W japońskich rodzi-
nach istnieją relacje podporządkowa-
nia i pełnienia wyznaczonych funkcji, 
wg zasad konfucjańskich, co czasami 
prowadzi do absolutnej dominacji ro-
dziców, nawet nad dorosłymi dziećmi. 
To z kolei powoduje krytycyzm dzie-
ci w stosunku do rodziców. Tymcza-
sem podczas rozmowy ze studentami 
dociera do nich informacja, że w tym 
przykazaniu brak przymiotników – nie 
ma: szanuj mądrego ojca i dobrą mat-
kę. Dlaczego nie ma? Przecież są rodzi-
ce, którzy nie spełniają dobrze swoich 
obowiązków rodzicielskich. I w pew-
nym momencie dochodzimy do tego, 
że przymiotniki są tu zbędne, gdyż ro-
dzice przekazali nam najcenniejszy dar, 

jakim jest życie. Co jest zatem najwięk-
szym grzechem? Rezygnacja z te-
go daru. W ten sposób nawią-
zuję pośrednio do największego 
problemu istniejącego w spo-
łeczeństwie japońskim, ja-
kim jest samobójstwo. Ży-
cie bowiem jest warte, „by 
je żyć”, kiedy jest dobre – 
tak myśli przeciętny Ja-
pończyk. Jeżeli nie jest do-
bre, nie jest warte, „aby je 
żyć”. Oczywiście nie wiem, 
czy osoby, które usłyszą 
o skarbie, jakim jest życie, 
staną się chrześcijanami, ale 
być może inspiracje zasły-
szane na zajęciach zosta-
ną z nimi i przypomną się 
w czasie kryzysu. 

Dopytam, co Ojciec wykłada na uni-
wersytecie i w jakim języku?

Wykładam Stary i Nowy Testament, 
a także grekę – po japońsku.

I nie jest to karkołomne?
Jest, bo mam raczej przeciętne zdol-

ności językowe, ale da się to robić. 

To kwestia pracy i przede wszystkim 
wytrwałości.

Skoro dotknął Ojciec pięknego wątku 
wartości życia w ujęciu chrześcijań-
skim, to co jest pozytywnego w aspek-
cie życia w Japonii?

W Japonii wszystko jest piękne. Ży-
cie też jest piękne, tyle że trudne. Ja-
pończyk zachowuje swoją wrażliwość 
na poezję, piękno kwiatów i różne drob-
ne rzeczy. W jego pokoju może być nie-
ład, ale uwagę może przykuć drobiazg, 

który subiektywnie daje mu du-
żo radości. Życie w Japonii jest 
bardzo drogie, więc by sprostać 

wymogom, Japończyk dużo 
pracuje. Chociaż po  kil-
kunastu latach czuje się 
jak koń w kieracie, to jed-
nak pozwala sobie na pój-

ście do restauracji czy do on-
senu na relaks w gorących 
źródłach. Potrafi też cieszyć 
się z dwóch-trzech dni, kiedy 
kwitną wiśnie, a w sierpniu 
wyjść z domu wieczorem, by 

upajać się pokazem sztucznych 
ogni. Nie czeka, aż życie sta-
nie się piękne i bezproble-
mowe, ale znajduje piękno 
w dniu dzisiejszym. Cenna 
w kulturze japońskiej jest 

umiejętność dostrzegania rzeczy pięk-
nych wśród nie zawsze pięknych spraw 
codziennych. Japończycy mają wrażli-
wą duszę i tęsknią za ideałem. Potrafią 
być razem, co często jest po prostu uży-
teczne, ponieważ w grupie żyje się ła-
twiej. Jednak kryterium funkcjonowa-
nia w grupie to szacunek dla drugiego 

Aleja kwitnących wiśni nad rzeką w Nagoi

Tradycja i nowoczesność – 
młodzi w świątyni  

Atsuta Jingu, Nagoja

Na tle buddyjskiej świątyni w Tajimi
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i tego, co robi. Myślę, że kultura euro-
pejska od tego odeszła, tu liczy się „ja”. 
Japończycy natomiast określają siebie 
w odniesieniu do grupy, „ja” w grupie. 
To jest coś pięknego.

Jaki procent japońskiego społeczeń-
stwa stanowią chrześcijanie?

Ok. 1 proc., przy czym większość 
stanowią protestanci, którzy tworzą 
wspólnoty z małymi kościółkami i do-
brym zapleczem materialnym. Kościół 
katolicki jest w Japonii trochę ociężały 
ze swoimi rozbudowanymi struktura-
mi. Jednak w obrębie Kościoła katolic-
kiego zmienia się stosunek procentowy 
wiernych, ubywa Japończyków, a co-
raz więcej jest Wietnamczyków, Fili-
pińczyków oraz powracających do kra-
ju potomków japońskich emigrantów 
z 1905 r. Powoli odchodzi więc powo-
jenne pokolenie japońskich chrześci-

musem wewnętrznym, aby świadczyć 
o Jezusie, i są bardziej letni lub zimni. 
Szczególnie cieszą powołania kapłań-
skie i zakonne oraz rosnąca popular-
ność wspólnot młodzieżowych. Cho-
ciaż chrześcijanie to tylko 1 proc. po-
pulacji, to wciąż jest to 1,5 mln osób! 
Japonia ma wiele małych wysp słabo 
zaludnionych, gdzie z dziada pradzia-
da mieszkają katolicy. Obecny spa-
dek liczby katolików w Japonii spo-
wodowany jest m.in. tym, że powojen-
ne pokolenie chrześcijan nie zdołało 
wychować dzieci w wierze, ponieważ 
wychowanie zostało zinstytucjonali-
zowane przez państwo. Sytuacja jest 
nieco podobna do tej w Szwecji: lekcje 
i inne zajęcia sprawiają, że dzieci więk-
szość dnia spędzają w szkole, wracając 
do domu późnym wieczorem. To spo-
wodowało, że rodzicom nie starczyło 
czasu na wychowanie w wierze. Mi-

mowa skutkuje wyizolowaniem z gru-
py, co stanowi dla Japończyka poważ-
ny problem społeczny. Czapki z głów 
przed tymi, którzy mają siłę i odwagę 
postępować inaczej niż wszyscy. To nie 
jest takie proste w tamtej kulturze, je-
śli się ją rozumie. Dlatego też nie moż-
na japońskiego katolika oceniać jedno-
znacznie, w kategoriach czarne – bia-
łe, lecz trzeba brać pod uwagę szerszy 
kontekst. 

Czy Ojciec odnajduje się w Europie 
i w Polsce, kiedy przyjeżdża raz na kil-
ka lat? 

Czy w Europie, to nie wiem, bo nie 
lubię podróżować po świecie, by prze-
bywać gdzieś tydzień lub dwa. Lubię 
wyjechać na dłuższy czas, żeby zoba-
czyć, jak naprawdę żyje się w danym 
kraju, a nie tylko, jak ten kraj wyglą-
da. Jeśli chodzi o Polskę, to kraj zmie-
nia się na lepsze. Z trudem i w tru-
dach, ale zmiana jest zauważalna. 
Kiedy siedem lat temu przebywałem 
w ojczyźnie, po powrocie do Japonii 
po raz pierwszy w moim życiu my-
ślałem o Polsce „w kolorze”, bo do-
tychczas pamięć odtwarzała wszyst-
ko w kolorach czarno-białych. Teraz 
jest światło, jest nadzieja i powinna 
być modlitwa za ojczyznę. Ważne, aby-
śmy wykorzystali to i doceniali, że ży-
jemy w wolnej Polsce.

Czy Ojciec lubi sushi i czy Ojciec odwa-
żyłby się zjeść tę potrawę w Polsce? 

Lubię sushi i wszelkie morskie stwo-
rzenia, w  tym ryby. Pewnie zjadł-
bym sushi w Polsce, ale nie mam 
na to ochoty. (śmiech) Kilka razy ja-
dłem w pewnej restauracji, gdzie poda-
ją prawdziwe japońskie sushi, ale tam 
właścicielem był Japończyk. To było je-
dyne miejsce w Warszawie, nie wiem, 
czy jeszcze istnieje. Sekret dobrego 
sushi to nie tylko świeża ryba, lecz 
także ryż (tylko japoński ryż). W Pol-
sce sporadycznie spotyka się taki ryż, 
więc generalnie nasze słowiańskie su-
shi jest zaledwie akceptowalną kopią 
oryginału.

Dziękuję za rozmowę.

jan, wychowanych w okresie, kiedy 
Kościół katolicki miał wielkie znacze-
nie i był gwarantem rozwoju społe-
czeństwa w Japonii, co najlepiej widać 
na przykładzie szkolnictwa (rozwój 
szkolnictwa od szkół podstawowych 
aż do uniwersytetów) i troski o wycho-
wanie sierot. Obecnie przychodzą in-
ni, którzy być może staną się nowym 
kołem napędowym rozwoju Kościoła 
katolickiego w Japonii. 

Czy wierzący w Chrystusa w Japonii 
żyją wiarą na co dzień?

Myślę, że jak wszędzie – są katoli-
cy gorliwi, z pogłębioną wiarą i przy-

mo wszystko kamieniem węgielnym 
Kościoła katolickiego w Japonii pozo-
stają męczennicy z XVII w.

Obecnie chrześcijanie nie są prześla-
dowani?

Prześladowań nie ma, natomiast po-
nieważ trzeba spełniać pewne normy 
istniejące w społeczeństwie, katolik 
często znajduje się w sytuacji między 
młotem a kowadłem, np. kiedy pra-
cownicy po skończonej pracy idą się 
zabawić, katolik, któremu taka „zaba-
wa” nie odpowiada, aby nie wyłamać 
się z grupy, jest niejako przymuszony 
społecznie do uczestnictwa, gdyż od-

Spacer przedszkolaków
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W 700-letniej historii Prus Wschod-
nich, których terytorium włączono 
po II wojnie światowej do Związku 
Sowieckiego, znajdowały się 224 ko-
ścioły, częstokroć sięgające swymi po-
czątkami XIII i XIV w. Po zakończeniu 
działań wojennych w 1945 r., mimo 
ciężkich walk i bombardowań w wie-
lu rejonach, 134 kościoły przetrwały 
zupełnie nietknięte, a 70 w różnym 
stopniu uległo uszkodzeniu. Więk-
szość zburzonych lub uszkodzonych 
kościołów znajdowała się w samym 
Kaliningradzie. Najbardziej ucierpia-
ły one podczas dywanowego nalotu 
aliantów w sierpniu 1944 r. i podczas 
szturmu Armii Czerwonej w styczniu 
1945 r. Natomiast nie zachowały się 
żadne przekazy dotyczące pozostałych 
20 budynków kościelnych w obwodzie 
i trudno ustalić ich los.

Jerzy Jagodziński SVD • ROSJA (Obwód Kaliningradzki)

Czas odbudowy
Czas odbudowy dobiegł w Znamieńsku końca. Kiedy 
w Rosji nastąpił przełom pierestrojki, pozwolono w końcu 
i w Obwodzie Kaliningradzkim powrócić tu wygnanemu Bogu. 
Wrócił do dawnych miejsc wraz z tymi, którzy zachowali Go 
w swoim sercu. Jednak los powracającego wygnańca nie jest 
łatwy. Bywa przecież i tak, że nie ma dokąd wracać.

Czego nie zniszczono podczas za-
wieruchy wojennej, tego dokonano 
w latach sowieckiej ateizacji. W ży-
ciu nowego człowieka nie było już 
miejsca dla Boga. Wyrzucono Boga 
ze świątyń, systematycznie i plano-
wo wyrywano Boga z ludzkiego ser-
ca. Potem zaczęto niszczyć i same 

świątynie. Powstało kaliningradz-
kie lapidarium.

U MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
Kiedy werbiści w 2010 r. tworzyli 

nową parafię w Znamieńsku w Obwo-
dzie Kaliningradzkim, zastali w mieście 
dwa katolickie kościoły. Starszy pw. św. 
Jakuba, pobudowany w latach 1260-
-1280, a w czasach reformacji zamie-
niony w świątynię luterańską i obec-
nie będący w ruinie, oraz młodszy, bu-
dowany od początku XX w. pw. Matki 

Bożej Bolesnej. Zaczęliśmy od mniej-
szego i młodszego, w którym znajdo-
wały się warsztaty szkolne z obrabiar-
kami na pierwszym i drugim piętrze 
podzielonej świątyni. Po trzyletnim pro-
cesie sądowym, na kilka dni przed od-
zyskaniem przez nas budynku, nocu-
jący w nim bezdomni rozpalili ognisko 
na drugim piętrze i tylko dzięki poświę-
ceniu strażaków nie zostały po nim 
jedynie zgliszcza. Odbudowywaliśmy 
świątynię przez pełne dziewięć lat.

W święto Matki Bożej Bolesnej, obok 
odbudowanego kościoła pod Jej we-
zwaniem, o. Adrianus Jehadun SVD, 
radca rosyjskiego regionu werbistów, 
przy licznym udziale parafian i gości 
poświęcił nową grotę Matki Bożej. Fi-
gura Matki Bożej to cenny dar naszych 
przyjaciół z Polski. A grota – jak grota. 
Istnieje prawie w każdej parafii i nawet 
w muzułmańskim Dubaju obok kościo-
ła katolickiego prezentuje się całkiem 
nieźle. Dla nas to poświęcenie było 
wielkim wydarzeniem – ukoronowa-
niem długoletniej odbudowy kościo-
ła parafialnego. Zaczynaliśmy od ze-
ra, a z polską pomocą odbudowaliśmy 

Uroczystość poświęcenia groty Matki Bożej Fatimskiej w parafii Matki Bożej Bolesnej
w Znamieńsku; na zdjęciu (od lewej): o. Jerzy Jagodziński SVD – proboszcz parafii, o. Valentin 
Nazarenkov SVD i o. Adrianus Jehadun SVD – radca rosyjskiego regionu werbistów

Zdjęcia archiwalne sprzed odbudowy świątyni



kościół, podłączyliśmy instalację gazo-
wą do sieci miejskiej i – co także waż-
ne – w kościele mamy najprawdziwsze 
organy, tak jak było do ostatniej woj-
ny. Organy – jak organy. Istnieją pra-
wie w każdej parafii. Jednak u nas ma-
ją wyjątkowe zadanie.

ORGANY – NARZĘDZIE 
PREEWANGELIZACJI

Rosjanie są w większości znawcami 
muzyki klasycznej i kochają ją. Pew-
nie dlatego, oprócz zimy, w ciągu roku 

lizowanych krajów”. Wspominał o tym 
niejednokrotnie nawet prezydent Pu-
tin. Trzeba rzeczywiście mocno przy-
mykać oczy, żeby tego nie dostrzegać.

DAWAĆ ŚWIADECTWO 
PRAWDZIE

Kościół katolicki w Rosji powinien 
być rzeczywiście mocny i gotowy dać 
świadectwo prawdzie, tak jak to czyni 
w innych częściach świata. Odzyska-
nie świątyni w Znamieńsku to jesz-
cze jedna szansa, by uczynić poważny 
krok na drodze do tego. Przecież tak 
się tu wszystko szczęśliwie układa. 

wodem na to, że próżne są opowia-
dania pesymistów, iż  świat jest 
nieczuły i zły. Jakże często takie my-
śli burzą pokój w sercach ludzi żyją-
cych tutaj, na nieludzkiej ziemi! O tej 
ziemi najwymowniej świadczy fakt, 
że jeszcze do niedawna słowo „Bóg” 
pisało się małą literą, a słowo „rewo-
lucja” wielką; że w cerkwiach i ko-
ściołach były magazyny, publiczne 
toalety, bary, sale sportowe; że prze-
wóz obrazków, Pisma Świętego i de-
wocjonaliów przez sowiecką granicę 
był traktowany jako próba propago-
wania... pornografii!

gościmy liczne grupy, z których więk-
szość nigdy nie była wewnątrz kato-
lickiego kościoła. Koncert to pierw-
sze zetknięcie z przepięknym wnę-
trzem świątyni, doskonałą akustyką, 
figurami świętych, a także katolic-
kim księdzem. Każdy z uczestników 
koncertu otrzymuje krótką historię 
wiary w Obwodzie Kaliningradzkim, 
a w Znamieńsku w szczególności. Ta-
kie spotkania to wartościowa pre-
ewangelizacja, bo często zdarza się, 
że prawosławny batiuszka instruuje 
swoich wiernych, że katolicy to sekta, 
a w ogóle to do dziś mają oni ogony, 
kopyta i rogi. Cóż, bywa i tak.

Trzeba odnotować, że w samej Rosji 
coraz więcej ludzi pojmuje, iż tak na-
prawdę kraj potrzebuje Kościoła ka-
tolickiego choćby dlatego, żeby dopo-
móc sobie „powrócić do rodziny cywi-

I w samym mieście Znamieńsk trud-
no „uprawiać mitologię” o etnicznej 
i wyznaniowej czystości i jedności Ro-
sji; to tu są werbiści, których chary-
zmat rodzi nadzieję, że wszystko się 
uda. Słowem, kolejny raz doświad-
czamy sytuacji przypominającej nam, 
że tak naprawdę losami Kościoła kie-
ruje Opatrzność.

Mnie osobiście bardzo leży na ser-
cu, aby kościół w Znamieńsku znów 
żył i służył miejscowej wspólnocie, któ-
ra ustawicznie rośnie. Do liczebnego 
wzrostu wspólnoty parafialnej w du-
żym stopniu przyczyniają się Polacy 
(potomkowie zesłańców), coraz liczniej 
przybywający z Kazachstanu, Uzbeki-
stanu i środkowej Azji.

Historia zwrotu kościoła w Zna-
mieńsku i entuzjazm miejscowych ka-
tolików przy jego odbudowie są do-

UKOCHAĆ TĘ ZIEMIĘ
Ileż tej ziemi potrzeba miłości, by 

mogła wyzdrowieć? Czasem nawet 
jej własne dzieci nie potrafią tej miło-
ści okazać. Trzeba tę ziemię ukochać 
nam – obcym, pomimo historycznych 
krzywd, o których trudno zapomnieć.

Zakładamy więc kościół. Nasze mi-
syjne zaangażowanie nie idzie na mar-
ne. Nasze potrzeby rozszerzenia mate-
rialnej bazy świadczą, lepiej niż słowa, 
o sukcesie w naszej pracy. Trzy poko-
lenia trwała próba zepchnięcia Boga 
w niepamięć i poniosła sromotną klę-
skę. W ciągu ponad 20 lat (od 1990 r.) 
Rosjanie na nowo wracają do religii. 
W duszach jest jeszcze wiele bałaga-
nu, a w głowach zamętu, jednak powo-
li, krok za krokiem, powraca i umac-
nia się wiara i zapomniana kościel-
na tradycja. 

W odbudowanym kościele w Znamieńsku Wierni przybyli na uroczystość poświęcenia groty
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Kongijski Kościół nie ma jeszcze 
wypracowanej i głęboko zakorzenio-
nej tradycji związanej z obchodami 
świąt czy okresów liturgicznych. Pod-
czas każdego urlopu w Polsce spoty-
kam się z pytaniami o tradycje: Czy 
Kongijczycy przygotowują wigilię? 
Czy mają opłatek i choinkę? Czy ro-
bią grób Jezusa i czy święcą pokarmy 
wielkanocne? Odpowiadam: Nie, nie 
mają takich zwyczajów, ale przygoto-
wują się w inny sposób do przeżywa-
nia świąt. Dzisiaj, po prawie 25 latach 
pracy wśród Kongijczyków, śmiało mo-
gę powiedzieć, że święta i przygotowy-
wanie się do nich odbywa się w Kon-
gu w sposób, jaki zaleca Kościół, tzn. 
bardziej duchowy niż materialny. Prze-
żywanie wydarzeń liturgicznych skon-
centrowane jest na tym, co dzieje się 
w liturgii, w parafii, a nie przy suto za-
stawionym stole z tradycyjnymi potra-

Piotr Handziuk SVD • DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA

Czego możemy uczyć się od młodego 
Kościoła w Kongu?
Kongijski Kościół jest bardzo młody w stosunku do ponad 
tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej w Polsce. W 2001 r. nasz 
region Bandundu obchodził 100-lecie ewangelizacji, natomiast 
w 2013 r. nasza diecezja Kenge świętowała 50-lecie istnienia 
jako samodzielna diecezja. To niewiele w porównaniu 
z ponad dwutysięczną historią Kościoła powszechnego. 

wami. Wspólnoty wiernych sta-
rają się wypracować inne zwy-
czaje i tradycje niż w naszym 
kraju czy w krajach z nami 
sąsiadującymi. Od kongijskich 
chrześcijan możemy się wiele nauczyć, 
przede wszystkim autentycznej otwar-
tości na słowo Boże i przeżywania go 
w praktyce dnia codziennego. U wie-
lu z nich, starszych i młodych, można 
zauważyć życie wiarą i ścisłą przyna-
leżność do kościoła-parafii, mimo cią-
głych ataków różnego rodzaju sekt, 
wrogo nastawionych do Kościoła kato-
lickiego. Wśród wielu przykładów z ży-
cia kongijskich katolików chciałbym 
przytoczyć te, które wg mnie są naj-
bardziej istotne i warte naśladowania.

BIBLIA I MODLITWA
Na  uwagę zasługuje znajomość 

i czytanie Pisma Świętego. Większość 

liturgicznych, przy-
należności do parafii 
czy grupy parafial-
nej, jak Legion Ma-

ryi, czciciele Serca 
Pana Jezusa, Od-
nowa w  Duchu 
Świętym, grupa 
św. Rity zrzesza-
jąca wdowy i ko-
biety w trudnych 
sytuacjach życio-
wych itp. 

Innym wartym 
wspomnienia elementem w przeży-
waniu wiary przez kongijskich wier-
nych jest spontaniczna modlitwa – od-
waga do publicznego wypowiadania 
modlitwy czy dzielenia się usłyszanym 
słowem Bożym. Przykładem może być 
cotygodniowa adoracja Najświętsze-
go Sakramentu, podczas której mło-
dzi i starsi jej uczestnicy z głębi serca 
i powagą formują modlitwy wielbią-
ce Chrystusa eucharystycznego, czy 
modlitwa wiernych podczas Mszy św. 

Warte podkreślenia jest bezintere-
sowne zaangażowanie w życie para-
fii. Świadczą o tym liczne grupy pa-
rafialne starszych dzieci i młodzie-
ży, cotygodniowa katecheza głoszona 

wiernych, zwłaszcza potrafiący czy-
tać, ma dużą znajomość Biblii. Czyta-
ją tę księgę i słuchają o niej w różnych 
audycjach radiowych, nie tylko katolic-
kich. Noszą ją przy sobie i rozmawia-
ją o niej z innymi. Chętnie uczestniczą 
w spotkaniach i kursach biblijnych. Ma-
ją zatem radość z dzielenia się wiarą 
i odwagę zewnętrznego okazywania 
przynależności do Kościoła. Zawiesza-
ją na szyjach krzyżyki i medaliki, ko-
biety i mężczyźni szyją i noszą ubrania 
z podobiznami Pana Jezusa, Maryi czy 
świętych. Zakładają różnego rodzaju 
uniformy przypominające o świętach O. Piotr Handziuk SVD w swojej parafii w Bandundu

Kongijski maluch
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przez katechetów-wolontariuszy, licz-
ne chóry parafialne, szkolenia i for-
macje dla wszystkich, cotygodniowe 
sprzątanie kościoła i jego obejścia. 
Wszystko to wskazuje na poczucie 
odpowiedzialności za wspólnotę pa-
rafialną.

WSPÓLNOTY PODSTAWOWE
Fenomenem zaczerpniętym z do-

świadczenia innych Kościołów, 
a przede wszystkim wzorującym się 
na pierwszych wspólnotach chrześci-
jańskich, są tzw. wspólnoty podsta-
wowe, które funkcjonują w niemal-
że każdej kongijskiej parafii. Groma-
dzą one wiernych żyjących na terenie 
ich zamieszkania, ulicy, dzielnicy. 
To wybrany przez mieszkańców ko-
mitet organizuje cotygodniowe spo-
tkania w różnych rodzinach, odwie-
dziny chorych, pogrzeby czy inne uro-
czystości parafialne. To oni zbierają 
ofiary dla biednych, przynosząc je 
w każdą niedzielę do kościoła, przy-
gotowują ofiarę dla księdza w postaci 
żywności i podstawowych produktów 
potrzebnych do codziennego funkcjo-
nowania parafii. 

Kościół kongijski rozwija się i ro-
śnie w siłę przy wielkim i autentycz-
nym zaangażowaniu świeckich. Oczy-
wiście, nie brakuje wśród nich takich 
ludzi, którzy szukają tylko korzyści 

materialnych w obliczu trudności czy 
choroby. I gdy jej nie znajdują zgod-
nie ze swoimi oczekiwaniami, odcho-
dzą do innych wspólnot i sekt, kuszą-
cych pomocą we wszystkich życiowych 
problemach. Po długich doświadcze-

„TALENT” WIARY 
NIEZAKOPANY

Od młodego Kościoła w Kongu, jak 
i w Afryce, my, chrześcijanie żyjący 
na Starym Kontynencie, możemy wie-
le się nauczyć, przede wszystkim ra-
dosnego i autentycznego przeżywa-
nia naszej wiary. To, że coraz częściej 
w naszych kościołach widzimy księży 
pochodzących z Afryki, może świad-
czyć o tym, iż afrykański Kościół nie 
zakopał „talentu” otrzymanej wiary 
jak w Chrystusowej przypowieści o ta-
lencie, lecz pomnaża ją i dzieli się nią 
z innymi. 

Demokratyczna Republika Konga 
nie należy do krajów, gdzie chrześci-
janie są prześladowani – każdy może 
się modlić gdzie chce i jak chce; wi-
doczny jest wzajemny szacunek i zro-
zumienie dla wszystkich. 

Proszę o modlitwę w intencji Ko-
ścioła w Kongu, w Afryce i na całym 
świecie, zwłaszcza za chrześcijan prze-
śladowanych w wielu krajach. Nie za-
pominajmy w codziennej modlitwie 
prosić Pana wzorem Jego uczniów: 
Panie, przymnóż nam wiary. Nie bój-
my się i nie wstydźmy przynależności 
do Chrystusa. Mimo że czasami kro-
czymy w mrokach grzechu, On jest na-
szym Światłem, Pocieszycielem i naj-
lepszym Przyjacielem. 

niach zebranych w kongijskim Ko-
ściele, ośmielam się stwierdzić, że ten 
młody afrykański Kościół rozumie, 
co to jest wspólnota parafialna, świad-
czenie o wierze i przeżywanie jej wg 
wymagań samego Założyciela, Jezu-
sa Chrystusa. 

Parafianka z relikwiami

Służba liturgiczna Podczas Eucharystii
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PAPIESKIE 
INTENCJE MODLITEWNE

styczeń 2020

Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą 
do innych religii oraz ludzie dobrej woli  

umacniali pokój i sprawiedliwość w świecie.

U progu kolejnego roku kalendarzowego papież Fran-
ciszek zaprasza nas do wspólnej modlitwy i medyta-

cji nad darem pokoju i sprawiedliwości w świecie. Pragnie-
niem papieża jest, abyśmy wszyscy czuli się braćmi, ponie-
waż wszyscy należymy do wielkiej rodziny ludzkiej. Pokój 
i sprawiedliwość mają być troską i zadaniem każdego czło-
wieka, gdyż Ziemia jest naszym wspólnym domem, w któ-
rym wszyscy możemy żyć godnie.

Ojciec Święty sam jest niestrudzonym przewodnikiem 
w krzewieniu i umacnianiu pokoju. Często w czasie 

swoich przemówień apeluje do poszczególnych grup ludzi, 
do przywódców państw i religii o postawy, decyzje oraz 
czyny na rzecz braterstwa, sprawiedliwości i pokoju. Jego 
klarowne i mocne słowa potwierdzają odważne i jakże po-
korne czyny. Np. 11 kwietnia ub.r. papież Franciszek, pro-
sząc przywódców Sudanu Południowego, uczestniczących 
w dwudniowych rekolekcjach w Watykanie, o wytrwanie 
w pokoju, upadł przed nimi na kolana i ucałował ich nogi 
(zob. „L’Osservatore Romano”, nr 4-5/2019, Kronika i Sło-
wo wstępne). 

Na początku lutego 2019 r. Ojciec Święty odbył apostolską 
podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich pod ha-

słem „Uczyń mnie narzędziem Twego pokoju”. Na spotkaniu 
międzyreligijnym w Abu Zabi z wielką odwagą wezwał wszyst-
kich ludzi do programowania pokoju oraz do bycia narzędziem 
pokoju. Zaprosił całą ludzką rodzinę, aby weszła do „arki bra-
terstwa”. Wyjaśniał z mocą, iż pokój, o który chcemy wspólnie 
zabiegać, unosi się jak gołębica na dwóch skrzydłach. Są ni-
mi edukacja i sprawiedliwość. Edukacja polega na poznawa-
niu siebie i drugiego brata – jego historii, kultury, wiary. Spra-
wiedliwość opiera się na miłosierdziu i jest drogą do godnego 
życia, do którego ma prawo każdy człowiek. „Pokój i sprawie-
dliwość są nierozłączne! (…) Pokój umiera, gdy odchodzi się 
od sprawiedliwości, ale sprawiedliwość okazuje się fałszywa, 
jeśli nie jest powszechna. Sprawiedliwość przeznaczona tylko 
dla członków rodziny, rodaków, wiernych wyznających tę sa-
mą wiarę jest kulawą sprawiedliwością, jest zamaskowaną nie-
sprawiedliwością” (za: „L’Osservatore Romano”, nr 2/2019).

siostra klauzurowa
(Służebnice Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji)

Werbistowscy seminarzyści w Bhopal, Indie

fo
t. 

An
th

on
y 

Er
ra

gu
di

 S
VD

10 nr 1/2020



Andrzej Danilewicz SVD

Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to  
około szóstej godziny. Nadeszła [tam] kobieta z Samarii,  
aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić!” (J 4,6-7).

Spotkanie przy studni
nia. I oto pojawia się kobie-
ta, Samarytanka z pobliskiego 
miasteczka Sychar. Zapewne 
zdziwiła się obecnością te-
go Nieznajomego. Specjalnie 
przyszła o tej porze, w której 
nikogo tutaj być nie powinno. 
Tak to już jest, że Bóg spotyka 
człowieka w porze „najgoręt-
szej”, najmniej odpowiedniej, 
nieoczekiwanej. 

Nie znamy imienia kobiety, 
może dlatego, aby w tę po-
stać mógł wcielić się każdy 
z nas; aby to była i nasza histo-
ria. Bo przecież i nasze dzba-

Jezus jest w drodze. To dla 
niego naturalne. Tym razem 
idzie z Jerozolimy do rodzin-
nej Galilei. Wybiera najkrót-
szą drogę, która wiodła przez 
Samarię. I tu pojawia się pro-
blem. Żydzi i Samarytanie ży-
li w nieprzyjaźni. Mieszkańcy 
Samarii byli potomkami Ży-
dów i kolonizatorów z Asyrii. 
Byli uważani za odszczepień-
ców. Rozłam jeszcze bardziej 
się pogłębił, gdy Samaryta-
nie zerwali z jedyną świątynią 
w Jerozolimie i na górze Gari-
zim zbudowali swoją świąty-
nię, ustanawiając własny kult 
i  kapłanów. Jezus wchodzi 
w to nieprzychylne środowi-
sko. Nie dba o własną opinię, 
burzy bariery i  stereotypy. 
Nikogo nie można wykluczyć 
z ewangelizacji. Nie to co my, 
przedkładający spędzanie cza-
su z tymi, którzy nas lubią. 

Studnia na Bliskim Wscho-
dzie nie służyła jedynie 
do czerpania wody. To było 
także miejsce spotkań, głów-
nie rano lub przed zmrokiem. 
A oto jest godzina szósta, czy-
li samo południe, bardzo go-
rąco. Jezus, zmęczony drogą 
i upałem, siada przy studni, 
którą dawno temu wykopał 
patriarcha Jakub. W tym zmę-
czeniu jest jakże bardzo ludz-
ki. Może na bazie tego do-
świadczenia będzie mógł po-
wiedzieć: Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i ob-
ciążeni jesteście, a Ja was po-
krzepię (Mt 11,28). Ale na razie 
to On potrzebuje pokrzepie-

ny są  puste. Również i  my 
doświadczamy w swoim ży-
ciu ogromnej, bolesnej pust-
ki. Dlatego trzeba nam iść 
do studni naszej codzienno-
ści, bo tam czeka już Jezus, 
by zacząć z nami rozmowę, 
która wszystko zmieni. W cza-
sach Jezusa rabini uważali na-
uczanie kobiet za stratę cza-
su. Dlatego Samarytanka za-
pewne zdziwiła się, gdy ten 
Nieznajomy do niej się ode-
zwał; a jeszcze bardziej, gdy 
zwrócił się do niej z prośbą: 
Daj mi pić! Bóg – proszący Że-

brak: Oto stoję u drzwi i koła-
czę (Ap 3,20). 

Spragniony Zbawiciel, i to 
nie tylko tym razem. O swo-
im ostatnim pragnieniu po-
wie, wisząc na krzyżu. Do spo-
tkania Jezusa z Samarytanką 
doszło dlatego, że oboje by-
li spragnieni. I w tym są po-
dobni do siebie. Jeśli chcemy 
spotkać Jezusa, idźmy do na-
szych pragnień. On tam, przy 
nich, już czeka na nas. Po co? 
O tym będziemy mówić w ko-
lejnych rozważaniach historii 
Samarytanki.

W ŚWIETLE SŁOWA

Jezus i Samarytanka
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Kryzys gospodarczy i rządy 
prezydenta Nicolasa Maduro 
zmusiły wielu mieszkańców 
Wenezueli do ucieczki ze swo-
jego kraju. Prezydent-dykta-
tor nie pozwala na pomoc hu-
manitarną ani medyczną z in-
nych państw. Obcokrajowcy 
nie dostają wiz, z tego po-
wodu musiano tam zamknąć 
placówki misyjne Zgromadze-
nia Słowa Bożego. Wenezu-
elczyków skazuje się na ży-
cie w  skrajnym ubóstwie, 
bez prądu i  bieżącej wody. 
Są oni zmuszani do opuszcze-
nia swojej ojczyzny, by szu-
kać choć trochę lepszego ży-
cia, bezpieczeństwa i lepszej 
przyszłości dla swoich dzieci. 
Zamyka się też seminaria du-
chowne i siedziby organizacji 
niosących pomoc.

Z WENEZUELI  
DO BOLIWII I CHILE

W 2019 r. Wenezuelę opuściło ponad 
6 mln mieszkańców (to połowa popu-
lacji Boliwii). Ludzie uciekli do Ekwa-
doru, Peru, Brazylii, ale kraje te jakiś 
czasu temu zamknęły granice przed 
Wenezuelczykami. „Zieloną wyspą” 
staje się teraz Boliwia – kraj bory-
kający się również z ogromną biedą 
i niewydolnymi rządami zmierzają-
cymi do wprowadzenia ustroju ko-
munistycznego.

Do Oruro tygodniowo przybywa ok. 
100 migrantów z Wenezueli, z których 
większość ma nadzieję przedostać się 
do Chile, gdzie sytuacja jest bardziej 
stabilna. Niestety już wiadomo, że Chi-
le również nie chce przyjąć wszystkich, 

Krzysztof Walendowski SVD • BOLIWIA

Łzy Wenezueli
Od pięciu lat pracuję w Boliwii, w Oruro na wysokości prawie 
4000 m n.p.m. Jednak pragnę napisać nie o Boliwijczykach, 
a o migrantach uciekających z Wenezueli, którzy szukają 
lepszego życia w innych krajach Ameryki Łacińskiej.

a pozyskanie wizy i statusu migran-
ta politycznego staje się coraz trud-
niejsze.

Wśród migrantów są osoby starsze, 
młodzież i rodziny z małymi dziećmi. 
Ludzie uciekają z całym dobytkiem 
swojego życia, czyli z jedną waliz-
ką, w której mają tylko najpotrzeb-
niejsze rzeczy. Bez środków pienięż-
nych, bo wszystko co mieli, już stra-
cili w związku z kosztami ucieczki. 
Tak więc do Boliwii trafiają tylko 
i wyłącznie z rzeczami osobistymi. 
W większości nie są przygotowani 
do pobytu na Altiplano, gdzie zimą 
temperatura spada poniżej 10 st. C, 
a domy, w których mieszkamy, nie 
mają ogrzewania. Migrantów przyj-
mujemy w kaplicach, gdzie rozkła-
da się materace i daje koce. W gara-
żach i domach zakonnych staramy 

się robić, co tylko można, by pomóc 
w miarę naszych możliwości. Usta-
wia się kuchnie polowe, gdzie moż-
na coś zjeść. 

Część migrantów opuszcza Oruro 
i jedzie na granicę Boliwii i Chile, pro-
sząc o możliwość przejścia. Na grani-
cy są siostry zakonne i również ro-
bią, co mogą, by pomóc. W ich domu 
i kaplicy przebywa obecnie 250 osób 
i już zaczyna brakować wody i wyży-

wienia. W każdą soboty orga-
nizujemy im pomoc – zawo-
zimy ryż i makaron, by moż-
na było jakoś przeżyć. 

PŁACZ I WOŁANIE 
O POMOC

W rozmowach z migrantami 
staramy się ich wysłuchać, ale 
po jakimś czasie przestają mó-
wić, słychać tylko płacz i wo-
łanie o pomoc. W tych spotka-
niach z nimi usłyszałem wiele 
świadectw o tym, co się dzie-
je w ich kraju – o biciu ludzi 
na ulicach, o strachu i o tym, 
jak bardzo potrzebna jest po-
moc i rozwiązanie kryzysu. 
Statystycznie, wg badań róż-
nych organizacji, każda osoba 
w Wenezueli straciła ok. 20 kg 
na wadze. Br. Krzysztof Walendowski SVD z wenezuelskimi emigrantami

Tułacze życie...
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Mimo że  misjonarzy werbistów 
nie ma już w Wenezueli, nasza mi-
sja w tym kraju nie zakończyła się 
definitywnie, nasza misja trwa wśród 
tych ludzi, tyle że zmieniły się gra-
nice – potrzebujący nadal są i proszą 
o pomoc. I tą pomoc niesiemy, na ile 
jest to możliwe. Choć nie jest łatwo, 
to staramy się okazać tym uciemię-
żonym ludziom choć odrobinę miło-
ści i zrozumienia. Często mówimy 
im o godności osoby ludzkiej, by nie 
zatracili tego, co jest najważniejsze 
(np. by kobiety nie poddawały się 
prostytucji, bo wiemy, że dochodzi 
do sprzedaży własnego ciała). Dla-
tego towarzyszymy im i staramy się 
być świadkami miłości Boga do dru-
giego człowieka.

Papież Franciszek w wielu wypowie-
dziach zapewnił o łączności z prześla-
dowanym ludem Wenezueli. Dlatego, 
kochani Przyjaciele misji, prosimy, nie 
zapominajcie o ludziach, którzy nie 
z własnej winy są skazani na uciecz-
kę z własnego kraju. Prosimy, nie za-
pomnijcie o nas. 

Spotkanie organizacyjne w kaplicy św. Wincentego, służącej jako miejsce noclegu dla mężczyzn – uciekinierów z Wenezueli. 
W środku – bp Krzysztof Białasik SVD, ordynariusz diecezji Oruro

Przy granicy z Chile, przed domem sióstr, gdzie migranci znaleźli schronienie
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tystyczny chóru i orkiestry, uczyli się oni 
muzyki w szkołach misyjnych w swoich 
wioskach, u profesorów ich własnej na-
rodowości.

Artyści z Boliwii przyjechali do Euro-
py z okazji odbywającego się w Rzymie 
synodu dla Amazonii. Przed przybyciem 
do Polski wystąpili z koncertem w Au-
li Pawła VI w Watykanie, a w Niedzie-
lę Misyjną podczas Eucharystii w Bazy-
lice św. Piotra.

 ■ WZRASTAĆ W MODLITWIE
26 października 2019 r. dom zakonny 
księży werbistów w Chludowie po raz 
kolejny stał się miejscem modlitwy dla 

 ■ PRZYJACIELE MISJI 
W KOLUSZKACH

16 listopada ub.r. w parafii św. Katarzy-
ny Aleksandryjskiej w Koluszkach odby-
ło się doroczne spotkanie przyjaciół misji 
z rejonu łódzkiego. Wzięło w nim udział 
ponad 80 osób.

Gościem specjalnym był o. Tomasz 
Laskowski SVD, misjonarz z Czadu, któ-
ry przewodniczył Eucharystii i wygłosił 
homilię.

Podczas spotkania zebrani modlili się 
w  intencji misjonarzy, nowych powo-
łań misyjnych oraz dziękowali Bogu za 
wyniesienie do godności sługi Bożego 
o. Mariana Żelazka SVD. O. Laskowski 
opowiedział zebranym o swojej pracy 
w Boro w Czadzie, gdzie werbiści pracują 
od kilkunastu lat w diecezjach Goré, Mo-
undou i Sarh. Zaprezentował przezrocza 
ukazujące realia życia i pracy misjonarza 
oraz odpowiedział na wiele pytań do-
tyczących Kościoła, sytuacji politycznej 
i kultury w Czadzie. Jednym z punktów 
programu była projekcja filmu „Siewca 
nadziei”, przedstawiającego życie i po-
sługę misyjną w Indiach o. Żelazka.

W spotkaniu w Koluszkach wzięli też 
udział s. Danuta Piasecka SSpS oraz 
o. Wiesław Dudar SVD z Referatu Misyj-
nego Księży Werbistów w Pieniężnie, or-
ganizator spotkania.

 ■ SPOTKANIE W BRUSACH
29 października ub.r. o. Wiesław Du-
dar SVD gościł w Zespole Szkół w Bru-
sach k. Kościerzyny. Spotkanie odbyło 
się w ramach Nadzwyczajnego Miesią-
ca Misyjnego.

Misjonarz opowiadał młodzieży o ży-
ciu mieszkańców Papui-Nowej Gwinei. 
Podzielił się nie tylko swoim doświadcze-
niem z pracy na misjach, ale także swo-
ją wiarą. Zaprezentował wiele przedmio-
tów z terenów misyjnych.

Na zakończenie spotkania o. Dudar 
podziękował za zaproszenie, pamięć 
i modlitwę w intencjach misji i misjona-
rzy oraz za przybycie uczniów i nauczy-
cieli. Przekazując zgromadzonym misyj-
ne obrazki, zachęcił do modlitwy za mi-
sje oraz do animacji misyjnej w swoich 
środowiskach. Uczniowie podziękowa-
li gościowi za obecność oraz przekaza-
li dary dla misjonarzy.

Uczniowie Zespołu Szkół w Brusach 
przygotowywali się do  spotkania już 
w ubiegłym roku szkolnym, gdy papież 
Franciszek ogłosił październik 2019 Nad-
zwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Zaan-
gażowali się w zbiórkę rzeczy na cele mi-
syjne, m.in. środki opatrunkowe, środki 
czystości, znaczki pocztowe, stare tele-
fony komórkowe, metalowe klucze, sta-
re monety. Wszystko przekazano do Pie-
niężna. Na lekcjach religii uczniowie wraz 
z katechetami modlili się modlitwą prze-
widzianą na czas Nadzwyczajnego Mie-
siąca Misyjnego.

 ■ PALMARITO I URUBICHÁ
W dniach 21-27 października ub.r. na za-
proszenie werbistów z Polskiej Prowin-
cji gościł w Polsce chór i orkiestra Pal-
marito & Urubichá z Boliwii pod dyrek-
cją o. prof. Piotra Nawrota SVD. Okazją 
do przybycia do Polski były obchody 
Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.

Artyści zaprezentowali muzykę ba-
roku misyjnego Ameryki Południowej 
oraz własnej tradycji. Koncerty, cieszą-
ce się dużym zainteresowaniem, odbyły 
się w Warszawie, Michałowicach k. War-
szawy, Jastrzębiu-Zdroju i Nysie. Palma-
rito & Urubichá zaprezentowali się m.in. 
w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki 
Rolniczej w Warszawie podczas uroczy-
stej gali wręczenia tegorocznych meda-
li Benemerenti in Opere Evangelizatio-
nis oraz na UKSW podczas sesji popu-
larno-naukowej z okazji 100 rocznicy 
powstania Domu Misyjnego św. Wojcie-
cha w Pieniężnie, gdzie mieści się Misyj-
ne Seminarium Duchowne Księży Werbi-
stów. Koncerty artystów z Boliwii odbyły 
się także w katedrze warszawsko-pra-
skiej oraz w stołecznych parafiach: św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenni-
ków Rzymskich, i Najczystszego Serca 
Maryi. Wystąpili również w parafii NMP 
Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju oraz 
werbistowskich parafiach Matki Bożej 
Bolesnej w Nysie i Wniebowzięcia NMP 
w Michałowicach.

Boliwijczycy występujący w  Polsce 
przyjechali z dwóch wiosek misyjnych 
w  Boliwii: Urubichá, zamieszkiwanej 
przez Indian Guarayos oraz Palmarito/
Santa Rosa – przez Indian Guaraní. Jak 
mówił o. prof. Piotr Nawrot, dyrektor ar-

poznańskiej grupy medytacji chrześcijań-
skiej. Podczas całodniowego odosobnie-
nia jego uczestnicy trwali wspólnie na kil-
ku sesjach medytacji, odmawiali Liturgię 
Godzin, a także wzięli udział w Mszy św., 
którą odprawił o. Franciszek Bąk SVD.

Odosobnienie medytacyjne jest szcze-
gólną praktyką duchową. Liczy się przede 
wszystkim Bóg i relacja z Nim, pielęgno-
wana podczas modlitwy miłującej obec-
ności. Uczestnicy spotkań medytacyjnych 
uczą się – wzorem Ojców Pustyni – mo-

Występy boliwijskich zespołów w auli  
św. Jana Pawła II na UKSW w Warszawie

Uczestnicy spotkania w Chludowie
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dlitwy nieustannej, żywią pragnienie pa-
miętania o Bogu w najróżniejszych sy-
tuacjach życia. To również czas wzrasta-
nia w wolności wewnętrznej, nauka życia 
w chwili obecnej, przestrzeń skupienia, 
wyciszenia i pokoju, a także duchowej si-
ły i stabilności. Wszystko to wymaga sta-
łej praktyki, by nieść Bożą miłość i czy-
nić ten świat lepszym miejscem do życia. 
/ za: Dariusz Hybel 

 ■ MEDALE BENEMERENTI
O. prof. Piotr Nawrot  SVD i  założone 
przez św. Arnolda Janssena Zgromadze-

ny został Zgromadzeniu Sióstr Służebni-
czek NMP Niepokalanie Poczętej (siostry 
starowiejskie).

O. prof. Piotr Nawrot jest wybitnym 
misjonarzem i muzykologiem, jednym 
z najwybitniejszych światowych znaw-
ców muzyki baroku misyjnego Ameryki 
Łacińskiej. Na misjach pracuje od 38 lat. 
Organizuje festiwale Muzyki Renesan-
su i Baroku Misyjnego oraz projekty ba-
dawcze z zakresu muzykologii. Jest laure-
atem licznych prestiżowych nagród uni-
wersyteckich przyznawanych za ocalenie 
i propagowanie muzyki Indian Ameryki 
Łacińskiej. W 2015 r. został odznaczony 
Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rze-
czypospolitej Polskiej za wybitne zasłu-
gi w promowaniu polskiej kultury oraz 
za osiągnięcia w dziedzinie muzykolo-
gii w Ameryce Łacińskiej. Obecnie wy-
kłada na uniwersytetach w Polsce, Bo-
liwii i USA. Prowadzi także seminaria 
oraz szkolenia z konserwacji, inwenta-

ryzacji oraz katalogizacji manuskryptów 
dla studentów studium doktoranckiego 
The University of Western Ontario (Lon-
don, Kanada).

Kontemplacyjne Zgromadzenie Słu-
żebnic Ducha Świętego od  Wieczy-
stej Adoracji (SSpSAP) zostało założone 
w 1896 r. W 1990 r. siostry zamieszka-
ły w klasztorze Słowa Bożego w Nysie 
i od tego czasu trwają na nieustannej 
modlitwie ofiarowanej głównie w inten-
cji misji i misjonarzy. Żyjąc w ścisłej klau-
zurze, siostry pełnią apostolstwo poprzez 
posługę wieczystej adoracji Najświętsze-
go Sakramentu, modlitwę wstawienni-
czą, codzienne obowiązki i ofiarę z ży-
cia. Główną intencją ich modlitwy i ofia-
ry jest niesienie pomocy misjonarzom.

Medal Benemerenti in Opere Evan-
gelizationis otrzymali także inni wer-
biści: o. Antoni Koszorz SVD (2017 r.) 
i bp Wilhelm Kurtz SVD (2018 r.).

za: werbisci.pl

Rekolekcje powołaniowe
Zapraszamy młodzież męską na rekolekcje powołaniowe, które odbędą 
się w domach rekolekcyjnych księży werbistów w czasie ferii zimowych.
I.  30 stycznia – 2 lutego br. w Chludowie k. Poznania, 
II. 6 – 9 lutego br. w Górnej Grupie k. Grudziądza. 

Bliższych informacji udzielają:
o. Paweł Gałła SVD, kom. 723 433 867,
o. Andrzej Borek SVD, kom. 885 778 871.

nie Służebnic Ducha Świętego od Wie-
czystej Adoracji (SSpSAP) zostali na-
grodzeni tegorocznymi medalami Be-
nemerenti in Opere Evangelizationis za 
wybitne zasługi w dziele misyjnym Ko-
ścioła.

Uroczysta gala wręczenia medali od-
była się 23 października ub.r. w Sali Od-
czytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej 
w  Warszawie, podczas której wystą-
pił chór i orkiestra Palmarito & Urubi-
chá z Boliwii pod batutą o. Nawrota.

Medal Benemerenti in Opere Evan-
gelizationis, ustanowiony przez Komisję 
Episkopatu Polski ds. Misji, przyznawa-
ny jest w 4 kategoriach: zasługi w dzie-
le misyjnym, pomoc modlitewna i du-
chowa, pomoc materialna i finansowa 
misjom oraz informacja medialna. Tego-
roczne medale dla o. prof. Piotra Nawro-
ta SVD i kontemplacyjnego Zgromadze-
nia Służebnic Ducha Świętego od Wie-
czystej Adoracji zostały przyznane poza 
głównymi kategoriami, by docenić wy-
jątkowy wkład osób i wspólnot w dzie-
ło ewangelizacji. Trzeci medal przyzna- Spotkanie młodzieży w Bocas del Toro, Panama
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W bólach i nie bez trudności, ale 
jednak św. Arnoldowi udało się 

założyć misyjne seminarium. Dwa 
lata po  jego założeniu, 15 sierpnia 
1877 r., wyświęcony został pierwszy 
kapłan – Jan Baptysta Anzer. To wła-
śnie on wytrwał przy o. Arnoldzie pod-
czas kryzysu, który wstrząsnął domem 
w pierwszym roku jego istnienia, kiedy 
to dwóch z czwórki założycielskiej opu-
ściło wspólnotę. Rok później do wspól-
noty dołączył młody kapłan z Tyrolu 
– Józef Freinademetz. Przedstawiany 
jest on często jako pierwszy misjonarz-
-werbista w Chinach. Nie jest to do koń-
ca prawda, bowiem wyjechał on ra-
zem z o. Anzerem. Biskup diecezji Bri-
xen, do której należał o. Freinademetz, 
z pewną dozą bólu pozwolił na wyjazd 
swojego bardzo dobrze zapowiadające-
go się kapłana w osobie o. Józefa. Sło-
wa biskupa, skierowane do św. Arnolda 
Janssena, świadczą, że o. Freinademetz 
był przepełniony duchem prawdziwie 
apostolskim: „Biskup Brixen mówi NIE, 
ale biskup katolicki mówi TAK!”.

Po kilku miesiącach przygotowań 
i starań o środki finansowe na wy-
jazd, dwaj młodzi misjonarze byli go-
towi do drogi. Pożegnanie odbyło się 2 
marca 1878 r., a zatem trzy i pół roku 
po otwarciu seminarium. Św. Arnold 
mógł z radością przyznać, że pierwszy 
etap istnienia jego dzieła zakończył 
się sukcesem. Pożegnanie misjonarzy 
było bardzo wzruszającym momen-
tem. Częścią uroczystości było uca-
łowanie nóg Anzera i Freinademetza 
przez wszystkich uczestników poże-
gnania. Gest ten był praktyczną ilu-
stracją słów: Jak piękne stopy tych, któ-
rzy zwiastują dobrą nowinę (Rz 10,15). 
O. Anzer płakał ze wzruszenia. Trudno 
mu było też opuścić swoją chorą mat-
kę, która wychowywała sześć nielet-
nich córek. Poszedł jednak za głosem 
Pana. Obaj misjonarze liczyli się z tym, 
że już do swojego kraju nie przyjadą. 
W tamtych czasach powołanie misyj-

... świętego, który nie został biskupem,  
i biskupa, który nie został świętym

WERBIŚCI MAJĄ...

Pamiętam, że kiedy tylko zaczyna-
łem życie zakonne i zapoznawałem 
się z historią naszego zgromadzenia, 
nurtowało mnie pytanie: Dlaczego św. 
Józef Freinademetz nie został bisku-
pem, skoro był tak wspaniałym ka-
płanem, że został uznany za święte-
go? I na odwrót: Dlaczego o. Jan Bap-
tysta Anzer, mimo że został uznany 
za godnego urzędu biskupa, nie zo-
stał wyniesiony na ołtarze? Zacho-
wały się do naszych czasów archi-
walne materiały, ilustrujące moment 
wyboru o. Anzera na biskupa. W swo-
jej opinii o nim św. Arnold podkre-
śla jego odwagę w głoszeniu Ewan-

ne było związane z taką właśnie rady-
kalną ofiarą z siebie. Pan Bóg pobłogo-
sławił tę ich ofiarę. W ciągu kilku za-
ledwie lat, z pomocą kapłanów, którzy 
przyjechali jakiś czas potem, udało się 
zorganizować dynamiczną działalność 
na obszernym terytorium chińskiej 
prowincji Południowego Szantungu. 
O. Anzer został biskupem i prowincja-
łem werbistów na tym terytorium, a o. 
Freinademetz jego zastępcą i pomocni-
kiem. W chwili przedwczesnej śmier-
ci bp. Anzera (miał zaledwie 52 lata), 
na jego misyjnym terytorium żyło 26 
tys. ochrzczonych chrześcijan i 40 tys. 
katechumenów.

Św. Józef Freinademetz SVD – witraż w werbistowskim domu misyjnym 
w Dżakarcie na Jawie, Indonezja
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WERBISTOWSCY ŚWIADKOWIE WIARY

O. Tomasz Lukasek SVD
(1910-1983)

Janusz Brzozowski SVD

„Jako gorliwy kapłan nie bał się nowych wyzwań.”

Tomasz urodził się 21 grudnia 1910 r. 
w Bytomiu, w wielodzietnej rodzinie 
Jakuba i Jadwigi z domu Czernik. Oj-
ciec pracował na kolei w Bytomiu, mat-
ka zaś zajmowała się gospodarstwem 
domowym i wychowaniem gromadki 
dzieci. W rodzinie panowała bardzo re-
ligijna atmosfera. Kiedy Tomasz miał 
12 lat, zmarł ojciec chory 
na astmę. Dlatego Tomasz 
po ukończeniu szkoły pod-
stawowej w Miedźnie pod-
jął pracę w lesie i tartaku. 

We wrześniu 1930  r. 
zgłosił się do prowadzo-
nego przez misjonarzy 
werbistów niższego se-
minarium dla starszych 
powołań w  Domu Naj-
świętszego Serca Pana Je-
zusa w Bruczkowie Wiel-
kopolskim. Po dwóch latach spędzonych 
w Bruczkowie Tomasz kontynuował na-
ukę w kolejnym werbistowskim niższym 
seminarium w Domu św. Józefa w Gór-
nej Grupie k. Grudziądza. Po pomyślnym 
złożeniu egzaminu dojrzałości, we wrze-
śniu 1936 r., rozpoczął nowicjat zakonny 
w Domu św. Stanisława Kostki w Chlu-
dowie k. Poznania. Po ukończeniu no-
wicjatu i rocznego studium filozofii, 
17 sierpnia 1938 r. złożył w Chludowie 
pierwsze śluby zakonne, po czym udał 
się na dalsze studia filozoficzno-teolo-
giczne do werbistowskiego Wyższego 
Seminarium Duchownego mieszczące-
go się w Domu św. Gabriela w Mödling 
k. Wiednia. W obawie przed areszto-
waniem przez hitlerowców, w sierpniu 
1939 r., wraz z innymi studentami z Pol-
ski musiał opuścić Austrię. Schronili się 
w Holandii, w Domu św. Michała w Stey-
lu, a następnie w Domu św. Franciszka 
Ksawerego w Teteringen. Tam Tomasz 
dokończył potajemnie studia teologicz-
ne. 16 sierpnia 1942 r. w kościele semi-
naryjnym w Teteringen przyjął święce-
nia kapłańskie. Do zakończenia woj-
ny pracował jako duszpasterz polonijny 
w Liege, w Belgii. 

W 1946 r. o. Lukasek powrócił do Pol-
ski i ofiarnie włączył się w nurt odbudo-
wy Prowincji Polskiej. Przełożeni skiero-
wali go jako wykładowcę języka polskie-
go do niższego seminarium w Domu św. 
Krzyża w Nysie, gdzie pracował do chwi-

li jego likwidacji przez wła-
dze komunistyczne w 1952 r. 
Od  tego czasu udzielał się 
głównie jako duszpasterz, 
rekolekcjonista oraz kapelan 
sióstr zakonnych. We wrze-
śniu 1952 r. został admini-
stratorem parafii Makowi-
ce w powiecie grodkowskim, 
gdzie pracował do  1957  r. 
Po czym powierzono mu or-
ganizację redakcji czasopism 
misyjnych w Bytomiu. Nie-

stety, ówczesne władze nie wyraziły 
na to zgody. W latach 1958-1959 o. Lu-
kasek był kapelanem Sióstr Służebniczek 
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie 
Poczętej w Leśnej. Następnie posługi-
wał jako stały spowiednik oraz rekolek-
cjonista w werbistowskiej parafii Mat-
ki Bożej Bolesnej w Nysie. Potem krótki 
czas administrował parafią w Trębaczo-
wie k. Kępna oraz był kapelanem sióstr 
w Kudowie-Zdroju. W latach 1963-1964 
pełnił urząd przełożonego Domu św. Mał-
gorzaty w Bytomiu. Często w tym czasie 
chorował. Od roku 1970 do roku 1974 był 
kapelanem przy kaplicy Domu Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Bruczkowie 
Wielkopolskim. W latach 1974-1981 peł-
nił posługę kapelana w Domu Pomocy 
Społecznej prowadzonym przez siostry 
Franciszkanki Misjonarki Maryi w Ka-
dłubie. Niestety, choroba wciąż postępo-
wała i musiał się poddać amputacji lewej 
nogi. W lipcu 1982 r. został przeniesio-
ny do Domu św. Wojciecha w Pieniężnie.

O. Tomasz Lukasek zmarł w Pienięż-
nie na zawał serca 8 marca 1983 r. Jego 
doczesne szczątki spoczęły na cmenta-
rzu zakonnym przy Domu św. Wojciecha.

gelii, niezłomność w dążeniu do wy-
znaczonego celu, powagę w posłudze 
kapłańskiej, umiejętność nawiązywa-
nia kontaktów z miejscowymi władza-
mi oraz to, że za wiarę został „pobi-
ty, sponiewierany i prawie na śmierć 
wydany”. U o. Freinademetza, obok 
innych cech, nasz założyciel podkre-
ślał, że jest człowiekiem „na wskroś 
uduchowionym i prawdziwie dobrym 
(…). Wyróżnia się w nauczaniu religij-
nym katechumenów, mniej w pozyski-
waniu pogan, którym jednak również 
głosi słowo Boże”. O. Arnold zazna-
cza jednak, że „nie jest tak odważny 
jak Anzer”. Biorąc pod uwagę wszyst-
kie „za” i „przeciw”, o. Arnold docho-
dzi do wniosku, że „Anzer jest bardziej 
godny” objęcia funkcji wikariusza apo-
stolskiego (co wiązało się ze święce-
niami biskupimi).

Wiemy już zatem, dlaczego święty 
nie został biskupem – do tej funkcji le-
piej nadawał się o. Anzer. Ale dlacze-
go biskup nie został świętym? Odpo-
wiedź na drugie pytanie jest bolesna. 
Znane jest stare porzekadło: Koniec 
wieńczy dzieło. W przypadku bp. An-
zera, „coś poszło nie tak”. Zbyt moc-
ne stały się elementy ludzkie: odwaga 
przeszła w pychę, a nawet brutalność 
w odniesieniu do kapłanów i wiernych, 
umiejętność dążenia do celu – w zapa-
trzenie w siebie, umiejętność kontak-
towania się z ludźmi i z władzami za-
owocowała skłonnością do mocnych 
trunków. Biskup zaczął sprawiać pro-
blemy tak duże, że skargi posłano na-
wet do Watykanu.

Zupełnie inną drogą poszedł św. Jó-
zef Freinademetz. Bardzo cierpliwie 
i z dużym samozaparciem wykony-
wał swoją służbę nie w duchu ludz-
kich rywalizacji czy żądzy prestiżu, 
ale autentycznej ewangelicznej posłu-
gi. Przez wszystkie próby i cierpienia, 
o których napiszemy jeszcze w cyklu 
tych artykułów, przeszedł, zachowując 
godność dziecka Bożego. W jego przy-
padku końcem wieńczącym dzieło była 
kanonizacja na placu św. Piotra w pa-
miętnym dla werbistów 2003 r., kiedy 
to kanonizowany był również nasz za-
łożyciel, św. Arnold Janssen.

Dariusz Pielak SVD

O. Tomasz Lukasek SVD
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W uroczystości otwarcia uczestni-
czyło wiele osób związanych z o. Ma-
rianem lub dla których bliska i waż-
na jest pamięć o nim, dobrodzieje mu-
zeum, a także współbracia werbiści. 
Na to wydarzenie przybyli również 
m.in. gen. Jan Podhorski, Wojciech Że-
lazek, bratanek o. Mariana, z córką 
Joanną, Grzegorz Wojtera, wójt gmi-
ny Suchy Las, Krzysztof Antkowiak, 
dyrektor Zespołu Szkół im. o. Maria-
na Żelazka w Chludowie oraz przed-
stawiciele Towarzystwa Pamięci Ojca 
Mariana Żelazka z Palędzia, miejsca 
urodzenia tego misjonarza. Podczas 
Mszy św. o. Sylwester Grabowski przy-

Łucja Bąk

Z obozu koncentracyjnego na ołtarze

Otwarcie Muzeum 
im. O. Mariana Żelazka w Chludowie
– Cieszę się, że Boża Opatrzność dała nam takiego człowieka, 
z którego możemy być dumni i się radować. O. Marian 
Żelazek SVD był w świecie ambasadorem nie tylko tej, 
ukochanej ziemi wielkopolskiej, ale także wszystkich 
Polaków i naszego zgromadzenia – powiedział w sobotę, 
12 października ub.r., o. Sylwester Grabowski SVD, prowincjał 
Zgromadzenia Słowa Bożego w Polsce, który w Chludowie 
przewodniczył Mszy św. rozpoczynającej uroczyste otwarcie 
Muzeum im O. Mariana Żelazka. Przecięcia wstęgi dokonał 
m.in. bp Szymon Stułkowski, biskup pomocniczy archidiecezji 
poznańskiej, który także poświęcił muzeum.

pomniał, że otwarcie muzeum stanowi 
okazję do podziękowania Trójjedyne-
mu Bogu za życie o. Mariana, a także 
złożenia prośby o jego szybką beaty-
fikację. W koncelebrze uczestniczy-
li werbiści z Pieniężna oraz Warsza-
wy i mieszkańcy Domu Misyjnego św. 
Stanisława Kostki, a także ks. Dawid 
Stelmach, dyrektor Papieskich Dzieł 
Misyjnych w archidiecezji poznań-
skiej. Wzruszającym momentem by-
ło przybycie do kaplicy gen. Jana Pod-
horskiego, żołnierza Narodowych Sił 
Zbrojnych, powstańca warszawskiego, 
żołnierza wyklętego, wraz z towarzy-
szami, którzy wnieśli sztandar Naro-

dowych Sił Zbrojnych. Homilię wygło-
sił o. Kazimierz Grabowski SVD, wice-
rektor chludowskiego domu misyjnego, 
który zakończył ją modlitwą o. Maria-
na: „O Panie, gdy Ty jesteś przy mnie 
w pobliżu, niczego więcej nie pragnę 
w moim życiu. Daj radość albo smu-
tek, dla mnie wszystko jedno, Panie, 
gdy Ty jesteś przy mnie w pobliżu”.

Oprawę muzyczną liturgii przygoto-
wała chludowska schola. Po komunii 
św. wierni odczytali modlitwę o szybką 
beatyfikację sługi Bożego o. Mariana.

HERBATKA ŚWIĘTYCH
Drugi etap uroczystości przebiegał 

przed budynkiem nowego muzeum. 
Z umieszczonego na jego froncie ba-
neru przyjaźnie spoglądał na przyby-
łych sam bohater dnia. Tu gości powi-
tał rektor o. Jan Wróblewski SVD. Przed 
przecięciem wstęgi bp Stułkowski wy-
raził radość z tego, że muzeum poświę-
cone o. Marianowi Żelazkowi znalazło 
nowe miejsce oraz z jego procesu be-
atyfikacyjnego. Przypomniał też de-
cyzję Konferencji Episkopatu Polski 
o rozpoczęciu procesu beatyfikacyj-
nego Wandy Błeńskiej (1911-2014), mi-
sjonarki świeckiej, poznanianki, zwa-
nej Matką trędowatych. – Oni tworzy-
li piękny tandem i kiedy się spotykali, 
rozmawiali i pili razem herbatę, pa-
trzyłem na nich i myślałem: „Oto her-
batka świętych” – wspominał bp Stuł-
kowski. – Cieszę się, że w muzeum jest 
też miejsce poświęcone pracy badaw-
czej i naukowej o. prof. Piotra Nawro-
ta SVD, który dzięki pracy naukowej 
i artystycznej przybliża nam wielkie 
dzieła muzyki. 

Wójt Grzegorz Wojtera przypomniał, 
że werbistowski dom misyjny miał za-
wsze szczególne miejsce w Chludowie. 
– Teraz dodatkowo stanie się ważnym 
punktem na mapie gminy Suchy Las, 
także mapie kulturalnej. Jestem pe-
wien, że muzeum będzie miało ogrom-
ne znaczenie edukacyjne i wychowaw-
cze – podkreślił Wojtera.

MUZEUM  
NAUCZYCIELEM ŻYCIA

O. prof. Piotr Nawrot SVD przyznał, 
że wolałby wygłosić kolejny wykład 

Msza św. podczas uroczystości otwarcia Muzeum im. O. Mariana Żelazka w Chludowie
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na uniwersytecie niż stanąć i mówić 
przed wejściem do nowego muzeum. 
– Ponieważ wykład to przekazywa-
nie znajomości pewnego przedmio-
tu – wyjaśnił o. profesor. – Tymcza-
sem tutaj staję przed świętością życia 
i to powoduje, że czuję coś specjalne-
go. Czuję wielkie emocje, bo tak jak 
wy, jestem świadom, że wśród nas ży-
ją ludzie wielcy i święci. Taki był nasz 
brat Marian Żelazek. O. Nawrot zwrócił 
uwagę, że muzeum jest czymś więcej 
niż jedynie opowieścią o życiu o. Że-
lazka. – To muzeum pokazuje działa-
nie Boga poprzez świętość i roztrop-
ność życia o. Mariana – przekonywał. 
– Bo kto by się spodziewał, że z obozu 
koncentracyjnego można pójść na oł-
tarze. Kto by się spodziewał, że za-
miast odczuwania złości i nienawiści 
można przejść do świadectwa i służ-
by potrzebującym. Służby tym, którzy 
są najbardziej opuszczeni. Kto by się 
spodziewał, że można w takich oko-
licznościach nie stracić wiary, wręcz 
przeciwnie – można ją wzmocnić. 
To muzeum, w mojej interpretacji, nie 
jest jedynie o o. Żelazku. To muzeum 
jest przede wszystkim dla nas, byśmy 
tutaj uczyli się żyć, uczyli się być wier-
nymi, uczyli się przezwyciężać trud-
ności, bo one mogą doprowadzić nas 
również nie tylko do świadectwa, ale 
także na ołtarze.

O. Nawrot szczególnie podzięko-
wał za umieszczenie w muzeum je-
go dorobku naukowego, czyli historii 
pionierskich badań i rekonstruowa-
nia unikalnych manuskryptów muzy-
ki liturgicznej z okresu baroku misyj-
nego, powierzonych mu przez Indian 
Chiquitos (z misji jezuickich w Chiqui-
tos) i Moxos. – Rzeczywiście sam nie 
umiem tego wytłumaczyć, jak to jest, 
że dokument, który 30 lat temu był 
znany dwom małym wspólnotom In-
dian, dzisiaj jest komentowany na ca-
łym świecie. Nie ze względu na mo-
je zdolności analityczne, ale przede 
wszystkim ze względu na wiarę tych, 
którzy się nawrócili na chrześcijań-
stwo. Jest to jedyny dokument mu-
zyczny, który dziś przez UNESCO zo-
stał uznany jako dziedzictwo kultury 
wszystkich ludzi.

PROMOTOR Z NIEBA
Muzeum dedykowane osobie i dzie-

łu o. Mariana Żelazka (1918-2006) zna-
lazło się na terenie kompleksu pałaco-
wo-parkowego misjonarzy werbistów 
w Chludowie. Rektor o. Jan Wróblew-
ski wykorzystał nieużywane dawne 
budynki gospodarcze i zaadaptował 
je na potrzeby muzeum poświęcone-
go o. Żelazkowi.

– Muzeum to też efekt wielkiego za-
pału i pracowitości głównego wyko-
nawcy, Piotra Napierały. Nie sposób nie 
wspomnieć hojności naszych dobro-
dziejów, przyjaciół domu i misji, ludzi 
zaprzyjaźnionych z werbistami, zara-
żonych dobrocią o. Mariana czy po pro-
stu przekonanych o potrzebie upamięt-
nienia tego wielkiego misjonarza.

Budowa trwała ponad dwa lata. 
Autorem koncepcji merytorycznej 
był o. Wiesław Dudar SVD, dyrek-
tor werbistowskiego Referatu Misyj-
nego w Pieniężnie. W części poświę-
conej badaniom naukowym o. prof. 
Nawrota są m.in. makiety redukcji 
jezuickich, tablice opisujące muzy-
kę tamtych czasów oraz instrumen-
ty. Część dedykowana o. Marianowi 
Żelazkowi zawiera znacznie więcej 
różnorodnych eksponatów, związa-
nych z życiem misjonarza oraz kul-
turą i zwyczajami Indii. W muzeum 
można znaleźć m.in. jego osobiste Pi-
smo Święte w języku ria i przedmioty 
codziennego użytku. Jest też imitacja 
ashramu, pomieszczenia, w którym 
Ojciec Trędowatych zamieszkał pod 
koniec życia, a przed którym stoi je-
go figura. W niewielkiej wnęce znaj-

duje się rekonstrukcja klasy ze szko-
ły Beatrix, wybudowanej przez o. Ma-
riana w Puri.

Ekspozycje w nowo otwartym mu-
zeum są ułożone chronologicznie, tak 
aby odwiedzający mogli zapoznać się 
z historią życia o. Mariana i wydarze-
niami, które go ukształtowały jako mi-
sjonarza – od domu rodzinnego, przez 
pobyt w obozach koncentracyjnych, 
poznańskim Forcie VII, potem w Da-
chau i Gusen, aż po wyjazd do Indii 
i pracy wśród Adivasów na północy 
tego kraju, aż wreszcie w Puri.

Po obejrzeniu muzeum, wymianie 
pierwszych uwag i opisie wrażeń go-
ście udali się na poczęstunek, oczywi-
ście indyjski.

DOBRY I ŚWIĘTY
– Byłam małą dziewczynką, kiedy 

wujek przyjeżdżał do Poznania i nas 
odwiedzał – wspomina Joanna Barto-
szewicz, córka Wojciecha Żelazka. – 
Zapamiętałam przede wszystkim je-
go dobre oczy i łagodny głos, kiedy 
opowiadał o Indiach. Wszystkie dzieci 
z rodziny uwielbiały jego wizyty i opo-
wieści. Nigdy nie był zniecierpliwiony, 
zawsze miał dla nas czas i pamiątki, 
które stamtąd przywoził. Były to za-
bawki, proszę mi wierzyć, naprawdę 
drobiazgi, które – jak nam tłumaczył – 
specjalnie dla nas zrobiły dzieci z Puri. 
Nauczył nas, że także my – w ramach 
wdzięczności i sympatii – powinniśmy 
coś własnoręcznie zrobić dla nich. Za-
wsze spełnialiśmy jego prośbę. 

za: www.chludowo.werbisci.pl

Przecięcie wstęgi przez o. Sylwestra Grabowskiego SVD, prowincjała Zgromadzenia Słowa 
Bożego w Polsce. Na zdjęciu również (od lewej): Grzegorz Wojtera, o. Piotr Nawrot SVD, 
bp Szymon Stułkowski i o. Jan Wróblewski SVD
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Wydarzenie to poprzedziła Msza św. 
w pokamedulskim kościele Niepokala-
nego Poczęcia NMP na warszawskich 
Bielanach pod przewodnictwem bp. Je-
rzego Mazura SVD, przewodniczące-
go Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. 
Niezwykłą oprawę muzyczną zapewni-
ły zespoły z indiańskich wiosek boliwij-
skich, z utworami z okresu muzyki ba-
roku misyjnego, kiedy to muzykę wy-
korzystywano w redukcjach jezuickich 
do ewangelizacji Ameryki Łacińskiej. 

Lidia Popielewicz

Sesja popularno-naukowa na UKSW

100 lat obecności  
misjonarzy werbistów na Warmii

W ogłoszonym przez papieża 
Franciszka Nadzwyczajnym 
Miesiącu Misyjnym, 
24 października ub.r. 
na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego odbyła 
się sesja popularno-naukowa 
w związku ze 100-leciem 
istnienia Domu Misyjnego 
św. Wojciecha w Pieniężnie 
na Warmii, gdzie mieści się 
m.in. Misyjne Seminarium 
Duchowne Księży Werbistów.

PIENIĘŻNO – CZYM JEST?
Prelegentem, który powiedział 

o współudziale bp. Maximiliana Kalle-
ra, ordynariusza warmińskiego, w za-
korzenianiu się obecności księży wer-
bistów w tym regionie obecnej Polski 
i jego relacjach ze zgromadzeniem, był 
o. prof. dr Jerzy Skrabania SVD z Wyż-
szej Szkoły Filozoficzno-Teologicznej 
w St. Augustin k. Bonn w Niemczech. 
Następnie można było wysłuchać re-
feratu z panoramicznym spojrzeniem 

na historię Misyjnego Semi-
narium Duchownego Księży 
Werbistów w latach 1948- 
-2008, który wygłosił o. dr 
Janusz Brzozowski  SVD, 
wykładowca tegoż semina-
rium, a uzupełnieniem tych 
informacji był wykład o. dr. 
Michała Studnika SVD, wie-
loletniego dyrektora stu-
diów w tym seminarium, 
na temat formacji intelek-
tualnej. Po przerwie obiado-
wej – ponownie dawka cie-
kawych informacji i prze-
myśleń dzięki referatom: 
„Formacja misyjna: między-
kulturowy broker” – o. dr 

hab. Andrzej Pietrzak SVD z KUL-u, 
„Tradycja ANTHROPOS w działalności 
naukowo-dydaktycznej Misyjnego Se-
minarium Duchownego w Pieniężnie” 
– o. prof. Jacek Jan Pawlik SVD z Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, „Seminarium w służbie 
animacji misyjnej Kościołowi lokal-
nemu na przykładzie Muzeum Mi-
syjno-Etnograficznego” – o. Wiesław 
Dudar SVD, dyrektor muzeum oraz 
„Absolwenci seminarium w misjach 
zgromadzenia” – o. dr hab. Tomasz 
Szyszka SVD z UKSW. 

Na koniec tej części sesji wystąpi-
li o. Sylwester Grabowski SVD, pro-
wincjał Zgromadzenia Słowa Boże-
go, i o. Jacek Wojcieszko SVD, rektor 
domu misyjnego w Pieniężnie, orga-
nizator spotkania (przy współpracy 
Katedry Misjologii Wydziału Teologii 
UKSW), którzy podziękowali za udział 
w sesji, a także z dumą wypowiada-
li się o tym szczególnym miejscu dla 
pokoleń misjonarzy werbistów i dla 
dzieła misyjnego Kościoła, jakim jest 
werbistowski klasztor na Warmii, wy-
rastający wśród pól, łąk i lasów, nie-
opodal malowniczej Doliny Wałszy, 
otulony ciszą.

O. Piotr Nawrot SVD objaśniający funkcjonowanie tzw. redukcji jezuickich w Ameryce Łacińskiej 
podczas otwarcia Muzeum im. O. Mariana Żelazka SVD w Chludowie

Występ zespołów Urubichá i Palmarito w auli  
św. Jana Pawła II, wieńczący sesję na UKSW
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OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
Myliłby się jednak ten, kto by są-

dził, że był to już koniec spotkania. 
Po krótkiej przerwie na kawę odbył 
się wykład o. prof. Piotra Nawrota SVD 
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu i Konserwatorium Mu-

manuskryptów w Boliwii, Argenty-
nie i Paragwaju, przy czym – jak sam 
powiedział – najpoważniejsze odkry-
cie miało miejsce w Boliwii, jako dzie-
dzictwo Indian Chiquitos. Misjonarze – 
nie tylko jezuici, ale i dominikanie czy 
franciszkanie – wykorzystywali muzy-

że muzyka Indian z lat 1720-1760 by-
ła na o wiele wyższym poziomie niż 
w Europie. Indianie, niezwykle uzdol-
nieni muzycznie, do dziś dziedziczą 
ten talent po przodkach. W niektórych 
wioskach, gdzie brak wody czy elek-
tryczności, większość mieszkańców 
czyta nuty, śpiewa i gra na różnych in-
strumentach, wyrabianych przez nich 
samych. O. Nawrot prowadzi zespoły, 
jest ich dyrygentem i przeżył już nie-
jeden koncert w Europie czy Stanach 
Zjednoczonych, którego solistami by-
li Indianie z wiosek boliwijskich. Kie-
dy kilka lat temu miał odbyć się taki 
koncert w Amsterdamie, na sześć ty-
godni przed tym wydarzeniem bilety 
zostały całkowicie wysprzedane.

PIĘKNO DLA OCZU I UCHA
O. Piotr Nawrot przyjechał tym ra-

zem do Polski z dwoma zespołami: 
Urubichá (Indianie Guarayos) i Pal-
marito (Indianie Guarani). Wcześniej, 
jak się okazało, zespoły te występo-
wały w Watykanie podczas Mszy św. 
z papieżem Franciszkiem, w związku 
z odbywającym się tam synodem dla 
Amazonii. Przed występem na UKSW 
w auli św. Jana Pawła II, zespoły zapre-
zentowały się dzień wcześniej w Sali 
Odczytowej Centralnej Biblioteki Rol-
niczej w Warszawie podczas uroczystej 
gali rozdania medali „Benemerenti in 
Opere Evangelizationis”, który Komi-
sja Episkopatu Polski ds. Misji przy-
znała m.in. o. prof. Piotrowi Nawroto-
wi za wybitne zasługi w dziele misyj-
nym Kościoła.

Dzięki sesji popularno-naukowej 
na UKSW wszyscy jej uczestnicy mie-
li okazję zasiąść do uczty muzycznej 
i podziwiać kunszt gry na skrzyp-
cach i innych instrumentach, wsłu-
chać się w  sacrum muzyki Indian 
z XVIII w. w wykonaniu chóru, nasy-
cić oczy kolorowymi strojami Indian 
podczas wykonywania tradycyjnych 
tańców. A przede wszystkim zanurzyć 
się w pięknie muzyki, pisanej ad ma-
iorem Dei gloriam, czyli na większą 
chwałę Bożą, a jednocześnie przemie-
niającej serce człowieka i zbliżającej 
do Boga – ongiś i dziś. 

O. dr hab. Andrzej Pietrzak SVD podczas sesji na UKSW

zycznego w La Pas w Boliwii, zatytu-
łowany „Muzyka narzędziem ewange-
lizacji w redukcjach jezuickich Amery-
ki Hiszpańskiej”. O. Nawrot, misjonarz 
w Boliwii, od wielu lat badający mu-
zykę baroku misyjnego, z wielką pasją 
i miłością mówił o swojej misji. Marzył 
o pracy na misjach w Chinach, tym-
czasem został przeznaczony do Boli-
wii. Tam z czasem odkrył wielki skarb, 
jakim jest muzyka baroku misyjne-
go XVIII w. Zaczął docierać do zacho-
wanych od czasu redukcji jezuickich 

kę sakralną do pierwszej ewangeliza-
cji Indian Guarani, Chiquitos, Moxos. 

O. Nawrot dotarł i  wciąż docie-
ra do  zagubionych manuskryp-
tów z tą muzyką, przy czym niektó-
re z nich są uszkodzone. W związku 
z tym o. Nawrot, znakomity znawca tej 
muzyki, dopisuje brakujące partie nut, 
przywracając utworom dawny blask. 
Znajomość, intuicja i – jak sam stwier-
dził – cisza i pokój w sobie pozwala-
ją mu na zrobienie czegoś, co wydaje 
się niemożliwe. Z dumą mówił o tym, 
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Już przed wakacjami zaczęliśmy 
planować, w jaki sposób przeżyć owoc-
nie ten miesiąc jako misjonarze wer-
biści, którzy w Rzymie nie mają ani 
swojej parafii, ani ośrodka pastoral-
nego, ani nie są zbyt znani w Koście-
le lokalnym. Jednak to my mamy być 
tymi, którzy się wyróżniają wrażli-
wością i zapałem w świadczeniu na-
szej wiary chrześcijańskiej, tym bar-
dziej że nawet w centrum chrześcijań-
stwa coraz większa liczba ludzi żyje 
w obojętności wobec Chrystusa i z da-
la od Kościoła. 

Władysław Madziar SVD • WŁOCHY (Rzym)

Różnorodność,  
która pomaga wzrastać
Kolegium Słowa Bożego w Rzymie organizuje co roku różne 
programy z okazji Niedzieli Misyjnej. Jednak październik 
2019 roku był bogatszy w te wydarzenia, jako że papież 
Franciszek ogłosił ten miesiąc Nadzwyczajnym Miesiącem 
Misyjnym. Po raz kolejny chciał w ten sposób obudzić w nas 
pragnienie dzielenia się wiarą w Jezusa Chrystusa i radosnego 
jej przeżywania. 

U ŚW. MARCELINY
Szczególnie aktywnym w tych przy-

gotowaniach był o. Stanislaus La-
zar SVD z  Indii, sekretarz misyjny 
zgromadzenia. W niedzielę, 13 paź-
dziernika ub.r. postanowiliśmy uczest-
niczyć z całą wspólnotą Collegio del 
Verbo Divino we Mszy św. w parafii 
św. Marceliny, na terenie której mieści 
się nasz dom zakonny. Pomysł został 
bardzo życzliwie zaakceptowany przez 
duszpasterzy i parafian, darzących nas 
wielkim szacunkiem. Wielu współbra-
ci w przeszłości, jak i obecnie chętnie 

udziela takiej czy innej pomocy pasto-
ralnej. Podczas Mszy św. zaprezento-
waliśmy pieśni z różnych stron świata. 
Dwóch młodych werbistów, ze Słowa-
cji (14 lat w Kenii) i z Togo (ok. 10 lat 
w Paragwaju), podzieliło się świadec-
twem życia na misjach. W ich świadec-
twach dało się odczuć zachwyt i sza-
cunek dla ludzi, wśród których głosili 
Ewangelię. Jak sami przyznali, po ja-
kimś czasie życia z ludźmi innej kultu-
ry zrozumieli, że przyszli tam nie tylko 
nauczać, ale oni sami zostali ubogace-
ni, a ich życie nabrało nowego wymia-
ru. Wierni w parafii św. Marceliny byli 
zaskoczeni zarówno naszą różnorod-
nością, jak i jednością. Rzeczywiście, 
w kolegium mieszkają razem misjona-
rze werbiści z 19 krajów świata. Du-
ża jest też rozpiętość wieku; są młodzi 
misjonarze w wieku 30 lat i staruszko-
wie po 80-tce. Każdy przynosi z sobą 
bogactwo człowieczeństwa. 

SYMPOZJUM
Kolejnym wydarzeniem miesiąca 

misyjnego było sympozjum na temat 
nowych wymiarów misji we współcze-
snym świecie, które odbyło się w so-
botę, 19 października. Mogliśmy wy-
słuchać nie tyle dwóch prelegentów, 
co raczej świadków. 80-letnia włoska 
zakonnica, s. Eugenia Bonetti (Conso-
lata) mówiła o swojej pracy z kobieta-
mi ulicy oraz kobietami internowany-
mi w Ponte Galeria z powodu braku le-
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galnych dokumentów. Natomiast ks. 
Benoni Ambarus z Rumunii (dyrektor 
rzymskiej Caritas) w przejmujący spo-
sób przedstawił sytuację bezdomnych 
na ulicach Wiecznego Miasta. S. Eu-
genia pokazała, jak tragiczny jest los 
kobiet, które uważamy za prostytutki 
i na które często patrzymy z najwięk-
szą pogardą. Zapominamy przy tym, 
że najczęściej są to niewolnice w rę-

kach handlarzy, zmuszane do sprze-
dawania swojego ciała. S. Eugenia, 
która wcześniej spędziła wiele lat 
na misjach w Kenii, odkryła, jak bar-
dzo potrzebna jest jej służba również 

we Włoszech. W ciągu kilkunastu 
lat udało jej się uratować ponad 6 
tys. kobiet. Natomiast ks. Benoni 
rzucił nam wyzwanie dotyczące 
tego, w jaki sposób pomagamy 
ludziom bezdomnym. Często bo-
wiem jest to jedynie zaspokaja-

nie własnego pragnienia ob-
darowywania innych w ce-
lu samozadowolenia. Nie 
stać nas na to, by zbliżyć 
się do tych ludzi i przyjąć 
coś od nich. Tymczasem 

to oni mogą nam pokazać, jak nieraz 
wiele wysiłku potrzeba, aby przeżyć 
kolejny dzień. Człowiek, od którego 
nic się nie chce i któremu się tylko 
daje, jest jeszcze bardziej upokarza-
ny w swojej ludzkiej godności.

BOGACTWO GRUP NARODOWYCH
Kulminacją naszych misyjnych ob-

chodów była niedziela, 27 paździer-
nika. O godz. 11.00 w naszej kaplicy 

była Msza św., której przewodniczył 
przełożony generalny Zgromadzenia 
Słowa Bożego, o. Paulus Budi Kle-
den SVD, pochodzący z  Indonezji. 
Wokół ołtarza byli ojcowie różnych 
narodowości, a nasz mały kościółek 
zapełnił się kilkoma grupami narodo-
wymi, które miały okazję w różnych 
momentach Eucharystii zaznaczyć 
swoją obecność. Najliczniejszą grupą 
byli Filipińczycy, od dawna związani 
z naszym domem. Były też grupy z In-
donezji, Chin, Ghany, Kongo, Wietna-
mu i z Europy – po kilka osób z Włoch, 
Polski, Słowacji i Niemiec. Znalazły 
się też pojedyncze osoby z Argenty-
ny i Brazylii. Było w tej różnorodno-
ści jakieś urzekające piękno i bogac-
two, że wszystkich nas gromadzi ten 
sam Chrystus i wiara w Niego, którą 
pragniemy dzielić z innymi.

Po Mszy św. miał miejsce krótki pro-
gram przedstawiający działalność wer-
bistów i sióstr Służebnic Ducha Święte-
go, głównie w Argentynie. W tej części 
błyskotliwie zaprezentował się o. Józef 
Gwóźdź SVD, który przedstawił postać 
sługi Bożego, biskupa werbisty Jorge 
Novaka z Argentyny. Dało się odczuć, 
że o. Gwóźdź nie tylko pisze o nim 
doktorat, ale i jest zafascynowany je-
go duchowością kapłańską.

Po tej części nadszedł czas na wspól-
ny obiad w portyku kolegium. Można 
było skosztować egzotycznych dań po-
cząwszy od tych z Wietnamu, przez 
śródziemnomorskie dania z Włoch, 
a skończywszy na pikantnych przy-
smakach z Ghany. Ostatnim punktem 
Niedzieli Misyjnej były przedstawienia 
i występy różnych grup narodowych. 
Znowu można było zachwycać się bo-
gactwem strojów, tańca, muzyki i eks-
presji kulturowych. 

Ta wspólnie spędzona niedziela mo-
gła nam pomóc zrozumieć, jak ogrom-
nym bogactwem jest różnorodność, 
gdy jest przeżywana w harmonii i jak 
bardzo może ubogacić człowieka czas 
spędzony z drugim w otwartości i za-
ufaniu. 
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AŻ NA KRAŃCE ŚWIATA

Praca misyjna nigdy nie należała do najłatwiejszych. Wielość 
miejscowych języków, zabójczy klimat, całkowicie inne 
myślenie i kultura tubylców – to tylko niektóre trudności 
w ewangelizacji. Nim jednak misjonarz mógł stawić im czoła, 
wcześniej musiał zmierzyć się z jeszcze jednym poważnym 
wyzwaniem. Tym wyzwaniem była podróż na misje.

Podróże na misje  
w XVI i XVII wieku

Andrzej Miotk SVD

miesięcy, zwłaszcza gdy nie wypły-
nął okręt mający wcześniej odpłynąć. 
W takim przypadku pasażerowie po-
przedniego rejsu mieli pierwszeństwo, 
a nowi musieli czekać na następny 
okręt. Dla podróżnych oczekujących 
w porcie budowano hospicja rządowe 
i zakonne, gdzie uczyli się języka kra-
ju przeznaczenia oraz różnych przy-
datnych rzemiosł. Misjonarze jezuiccy 
wykorzystywali ten czas na konstru-
owanie przyrządów astronomicznych 
i matematycznych.

Morskie podróże misjonarzy rozpo-
częły się na większą skalę w epoce wiel-
kich odkryć geograficznych. W XVI w. 
wyjazdy na misje odbywały się za-
wsze przez Hiszpanię – z portu w Se-
willi i przez Portugalię – z portu w Li-
zbonie. Misjonarze tych dwóch naro-
dowości, na mocy umów patronackich, 
byli zwolnieni z jakichkolwiek opłat za 
przejazd. Inaczej było z innymi nacja-
mi. Np. misjonarze niemieccy za po-
dróż z Lizbony do Goa w Indiach mu-
sieli uiścić pokaźną opłatę w wysoko-
ści 600 guldenów. Wyjazd następował 
zazwyczaj w kwietniu. Zdarzały się jed-
nak opóźnienia związane z trudnymi 
warunkami atmosferycznymi lub z wia-
domościami o grasujących korsarzach.

Żaglowce były zwykle trój- lub pię-
ciomasztowe. Tył okrętu zdobiła figu-
ra jakiegoś świętego, od którego sta-
tek nosił swoją nazwę. Okręty miały 
dwa piętra. Misjonarze zazwyczaj zaj-
mowali gorsze kabiny na rufie. Przed 
podróżą każdy misjonarz był podda-
wany ścisłej kontroli przez urzędnika 
zwanego commissario, aby sprawdzić, 
czy ktoś nie próbował podszyć się pod 
misjonarza i odbyć podróż za darmo. 
Oszusta za karę zakuwano i odsyłano 
do obsługi galer lub wcielano do zało-
gi wojskowej w koloniach.

Czekanie na  wypłynięcie z  por-
tu przeciągało się niekiedy do kilku 

Replika okrętu z XVII w.

Na statkach panowało często du-
że przepełnienie. Zazwyczaj płynęło 
od 300 do 600 osób, ale były i rejsy 
nawet z 1000 pasażerów na pokładzie, 
co znacznie obniżało komfort podró-
ży. Posiłki jadano dwa razy dziennie: 
śniadanie o godz. 9.00 i obiad o godz. 
16.00, bez podawania potem kolacji.

ROK LITURGICZNY NA STATKU
Można powiedzieć, że okręty hisz-

pańskie i portugalskie były katolickie, 
toteż spełnianie praktyk religijnych by-
ło na nich nie tylko zagwarantowane, 
ale wprost zalecane. W jednej z ówcze-

Św. Franciszek Ksawery

Zabytkowe narzędzie do nawigacji
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snych kronik czytamy: „Po odbębnie-
niu na wstawanie i zrobieniu porząd-
ków na okręcie, schodzono się na mo-
dlitwy poranne, w których brali udział 
wszyscy podróżni i cała służba okręto-
wa – od kapitana aż do ostatniego majt-
ka. Po modlitwach, o ile nie przeszko-
dziła burza lub coś innego, odprawiano 
Mszę św. Po zachodzie słońca zbierano 
się na modlitwy wieczorne, na których 
odmawiano różaniec albo śpiewano li-
tanię do Matki Bożej i Salve Regina. Dni 
świąteczne obchodzono dokładnie tak 
samo, jak na lądzie. W święto Bożego 
Ciała na pokładzie urządzano nawet pro-

wówczas podróżni musieli prażyć się 
w słońcu przez kilka tygodni. Psuły się 
żywność i woda, wybuchały epidemie. 
Św. Franciszek Ksawery w opisie swej 
podróży do Indii mówi, że u wybrzeży 
Gwinei z powodu ciszy morskiej wybu-
chła zaraza. Statek stał w miejscu przez 
40 dni. Także inny jezuita, św. Jan Brit-
to natrafił na 14-dniową ciszę morska, 
w wyniku której zaraza zabiła na pokła-
dzie 50 osób, w tym siedmiu misjonarzy.

Inną klęską były częste katastrofy 
okrętów podczas sztormów. W czasie 
podróży św. Franciszka Solano do Peru, 
jego statek rozbił się u wybrzeży Amery-

JAK DŁUGA PODRÓŻ 
MISJONARZY?

Warto jeszcze powiedzieć coś na te-
mat samej długości podróży. Św. 
Franciszek Ksawery płynął do Indii 
13 miesięcy, a św. Franciszek Sola-
no potrzebował pół roku, aby dostać 
się do Peru. Jest to nieporównywal-
nie dłużej aniżeli czas trwania dzi-
siejszych podróży. Trzeba jednak pa-
miętać, że wówczas w drodze do Azji 
okrążano całą Afrykę. Przy tym na-
stępowały czasy ciszy morskiej i spo-
wolnienia podróży spowodowane sła-
bymi wiatrami.

cesję. Jako pierwsi szli w niej ze świeca-
mi w ręku kapitan i oficerowie, a przy 
specjalnie przygotowanych do tego ce-
lu czterech ołtarzach śpiewano Ewange-
lie. W czasie Wielkiego Postu misjonarze 
urządzali rekolekcje lub misje, podczas 
których podróżni przystępowali do spo-
wiedzi. Wielkanoc poprzedzano ceremo-
niami Wielkiego Tygodnia”.

UTRUDNIENIA  
PODCZAS PODRÓŻY

Szybkość podróżowania żaglowcem 
była uzależniona od wiatrów. Jeżeli na-
stała cisza morska, okręt zatrzymywał 
się w miejscu aż do jej ustania. Jeśli 
zdarzyło się to w okolicach równika, 

ki i część podróżnych wraz z nim przez 
trzy doby utrzymywała się na odłamku 
okrętu. W końcu zostali oni wyrzuceni 
na brzeg, gdzie przez 51 dni odżywia-
li się krabami i korzonkami, aż zostali 
uratowani przez przepływający okręt.

Przez 40 lat, począwszy od 1686 r., 
samych tylko jezuitów zginęło 113. 
W 1719 r. 40 jezuickich misjonarzy po-
niosło śmierć koło Wysp Kanaryjskich. 
25 lat później 24 jezuitów zatonęło, gdy 
ich okręt rozbił się przy wybrzeżach 
Brazylii. Jeszcze innym niebezpieczeń-
stwem, z którym stykali się odbywający 
podróż misjonarze, byli grasujący piraci.

Dzisiaj św. Franciszek Ksawery pły-
nąłby na misje przez Morze Śródziem-
ne, Kanał Sueski i Morze Czerwone, 
a więc dużo krócej. Gdy w XVIII w. po-
dróż do Chin zabierała od 10 miesię-
cy do roku, to w latach międzywojen-
nych misjonarze z Polski, by dostać się 
do Państwa Środka, potrzebowali już 
tylko 30 dni.

Mimo trudów i niebezpieczeństw po-
dróży misjonarze zawsze prosili o moż-
liwość wyjazdu na misje. Przynaglani 
wiarą i powodowani miłością do bliź-
niego, byli zdolni do podjęcia nawet 
najwyższej ofiary.

Mapa świata z 1626 r.
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Święty Arnoldzie, wzorze osobistego zjednoczenia 
z Bogiem i oddania się dziełu ewangelizacji.  

Błagaj Boga, aby obdarował współczesnych ludzi 
duchem ofiarnej miłości i służby. Uproś nam wszystkim 
moc i wytrwałość, abyśmy wdzięcznym sercem 
i wspaniałomyślną gorliwością stawali się coraz bardziej 
odpowiedzialni za misyjne dzieło Kościoła.  
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przez wstawiennictwo św. Józefa Freinademetza 
błagamy Cię, Boże, obdarz nas łaską, abyśmy stali się 

ludźmi modlitwy i umieli uszanować kulturę ludzi, 
do których jesteśmy posłani. Oświeć nas, abyśmy 
odnaleźli drogę, którą nam wyznaczyłeś, i odczytali 
Twój plan, który dla nas przewidziałeś. Daj nam odwagę, 
abyśmy jak św. Józef nie ustawali w drodze pomimo wielu 
przeciwności w pracy misyjnej i wiernie przeżywali nasze 
powołanie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen.

za: Vademecum SVD

15 stycznia – uroczystość św. Arnolda 
Janssena, założyciela Zgromadzenia Słowa 
Bożego, Służebnic Ducha Świętego i Służebnic 
Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji

29 stycznia – wspomnienie św. Józefa 
Freinademetza SVD

Obraz św. Arnolda Janssena i św. Józefa 
Freinademetza w Nadzwyczajnym 

Miesiącu Misyjnym w Collegio  
del Verbo Divino w Rzymie

fot. Józef Gwóźdź SVD



Kuba:
 ● powierzchnia: 110 860 km² (107. miejsce 
na świecie)

 ● ludność: ok. 11,1 mln (82. miejsce 
na świecie) 

 ● stolica: Hawana 
 ● język urzędowy: hiszpański
 ● religie: brak wiarogodnych statystyk, 
chrześcijanie stanowią prawdopodobnie 
ok. 60% 

 ● jednostka monetarna: peso kubańskie 
(CUP)

 ● produkt krajowy brutto na mieszkańca 
wg parytetu siły nabywczej (PPP): 12 300 
USD (2016 r.)

Największa na Morzu Karaibskim 
wyspa Kuba i niewielkie okolicz-

ne wysepki tworzą państwo o nazwie 
Republika Kuby. Położona zaledwie 
145 km od wybrzeży Florydy wyspa 
jest solą w oku dla Stanów Zjednoczo-
nych, ze względu na antyamerykań-
skie, komunistyczne władze na Kubie. 
Konflikt amerykańsko-kubański trwa 
już ponad 50 lat. Rozpoczął się wraz 
z objęciem rządów na wyspie przez Fi-
dela Castro, wprowadzeniem komuni-
zmu i opowiedzeniem się kraju po stro-
nie bloku sowieckiego. W 1962 r. zaczę-
ło obowiązywać pełne amerykańskie 
embargo na handel z Kubą.

Odcięta od handlu z najbliższymi są-
siadami Kuba z centralnie sterowaną 
gospodarką na wiele lat pogrążyła się 
w biedzie i stagnacji. Gospodarkę rato-
wały dostawy surowców ze Związku 
Radzieckiego, w tym także polski wę-
giel. W zamian z Kuby do Europy pły-
nęły statki z pomarańczami, a Moskwa 
mogła 145 km od granicy z USA roz-
stawić wyrzutnie rakietowe. Rentowna 
dla Kuby wymiana handlowa zakoń-
czyła się wraz z rozpadem ZSRR. Na-
stąpił kryzys, który wymusił zmiany. 

Kuba otworzyła się przede wszyst-
kim na turystykę. Przez ostatnie trzy 
dziesięciolecia turystyka stała się naj-
prężniej działającą gałęzią gospodarki. 
Reżim Castro powoli i stopniowo wdra-
żał ograniczone reformy gospodarcze, 
pozwalając Kubańczykom kupować 
urządzenia elektroniczne i telefony ko-
mórkowe, nocować w hotelach czy ku-
pować i sprzedawać używane samo-
chody. Rząd ograniczył także zatrud-
nienie w sektorze państwowym i dał 
możliwość samozatrudnienia. 

W  2008  r. Fidel Castro odszedł 
w cień polityki, ociepliły się też rela-
cje ze Stanami Zjednoczonymi, cze-
go przejawem była wizyta Baracka 
Obamy na Kubie w 2016 r. W 2018 r. 
wprowadzono nową konstytucję, któ-
rą poddano pod ogólnokrajowe referen-

ŚWIAT MISYJNY

Kuba

dum. Nowa ustawa zasadni-
cza nie jest jednak gruntowną 
transformacją. Choć wprowa-
dza takie zmiany, jak oficjalne 
uznanie własności prywatnej 
i podkreśla rolę rynku w go-
spodarce kraju, to nadal ku-
bański system polityczny określony 
jest jako socjalistyczny a przywódczą 
rolę pełni partia komunistyczna.

Rok 2019 okazał się dla Kuby jed-
nym z najtrudniejszych od czasów kry-
zysu po upadku ZSRR. Sankcje nało-
żone na Wenezuelę, z którą Kuba mia-
ła przyjazne stosunki, spowodowały 
spadek importu ropy naftowej na wy-
spę o ponad połowę. Skutkiem tego 
jest brak paliwa, przerwy w dostawach 
prądu i ogólne osłabienie gospodarki. 
Ze względu na udzielone przez Kubę 
wsparcie dla Wenezueli, USA zaostrzy-
ły także sankcje wobec Kuby i amery-
kańskie statki z turystami mają się już 
nie zatrzymywać na tej karaibskiej wy-
spie. Uderzenie w kubańską turysty-
kę z pewnością spowoduje pogorsze-

fot. Józef Gwóźdź SVD

Procesja w święto Matki Bożej z El Cobre, Kuba

nie, i tak już ubogich, warunków ży-
cia Kubańczyków. 

oprac. Małgorzata Madej 
na podst.: cia.gov, forbes.pl, dzieje.pl,  

theguardian.com

Hawana

Kuba

USA

Bahamy

Jamajka

Kajmany (Br.)

Haiti

OCEAN 
ATLANTYCKI

Morze Karaibskie

fot. Marek Ostrycharz SVD
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Przez dziewięć dni, w trakcie no-
wenny rozpoczynającej się 30 sierpnia, 
przygotowujemy się na Kubie do jak 
najlepszego przeżycia dnia Matki Bo-
żej z El Cobre. Nie tylko w naszych ser-
cach, ale również w miejscach, gdzie 
gromadzimy się jako wspólnota ka-
tolików i gdzie przychodzą inne oso-
by, czczące Matkę Bożą Miłosierdzia.

W ubiegłym roku, w którym ob-
chodziliśmy 40-lecie powstania die-
cezji Holguín – Las Tunas (1979 r.), 
nowennę przygotowującą do uroczy-
stości Matki Bożej z El Cobre przeży-
waliśmy pod hasłem „Maryja uczy 
nas słuchać i odpowiadać jako mi-
syjni uczniowie”. W ciągu dziewięciu 
dni w naszych wspólnotach i domach 
dzieliliśmy się słowem Bożym i słu-
chaliśmy nauki Kościoła w jego doku-
mentach (dokument końcowy z Apa-
recidy). Odkrywaliśmy również obec-
ność Boga w wielu sytuacjach życia 
codziennego osób, które opowiedzia-
ły o swoim doświadczeniu w materia-
le przygotowanym na czas nowenny.

AKTYWNA  
SŁUCHACZKA SŁOWA

W  trakcie nowenny poznawali-
śmy Maryję jako aktywną słuchacz-
kę Słowa; która z pośpiechem wyru-
szyła na spotkanie życia; która chwali 
Pana; która uczy się dojrzewać ja-
ko uczennica Syna. Wraz z Maryją 
uczyliśmy się, jak troszczyć się i dbać 
o wspólny dom, jakim jest świat z je-
go mieszkańcami i przyrodą, odkry-

wać znaczenie rodziny, a także wi-
dzieć i naśladować Maryję jako oso-
bę wytrwałą w cierpieniu, potrafiącą 
przyjmować i przeżywać ból i cier-
pienie. W końcu pogłębialiśmy na-
szą wiarę, spoglądając na Maryję ja-
ko tę, która wraz z uczniami oczeku-
je Ducha Świętego. Ostatniego dnia 
nowenny, wraz z Maryją, staraliśmy 
się nie tylko powrócić pamięcią do mi-

nionych lat i wydarzeń, które miały 
miejsce na przestrzeni 40 lat, ale też 
z nadzieją patrzeć i wybiegać w przy-
szłość, by móc dalej kroczyć ścieżkami 
wiary, nadziei i miłości, tworząc Ko-
ściół Boży w tej części świata.

RÓŻANIEC PODCZAS PROCESJI
W ten sposób nadszedł dzień uro-

czystości Matki Bożej Miłosierdzia 

Marek Ostrycharz SVD • KUBA

Maryja uczy nas słuchać
8 września na Kubie obchodzi się święto Matki Bożej 
Miłosierdzia z El Cobre, Patronki Kuby i Kubańczyków. 
W Polsce tego dnia przeżywamy święto Narodzenia NMP, 
natomiast na Kubie dzień urodzin Matki Bożej jest 
świętowany następnego dnia, czyli 9 września. Jak podaje 
bowiem tradycja, 8 września 1612 r. na wodach zatoki Nipe, 
na Morzu Karaibskim, została znaleziona cudowna figurka 
Matki Bożej Miłosierdzia.

z El Cobre, czyli 8 września. Tego dnia 
uczestniczyliśmy w procesji na uli-
cach naszego miasteczka Moa, towa-
rzysząc Matce Bożej w kopii cudow-
nej figurki Naszej Pani z El Cobre. 
Modliliśmy się Różańcem, rozważa-
jąc tajemnice radosne. Prosiliśmy za 
nasz kraj, za Kubę, za rodziny, dzie-
ci, młodzież, dorosłych, osoby starsze 
i chore. Modliliśmy się za wszystkich, 

Procesja z figurą Matki Bożej Miłosierdzia z El Cobre, Patronki Kuby.  
Wśród wiernych – o. Marek Ostrycharz SVD
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KUBA

którzy wyemigrowali z Kuby w po-
szukiwaniu lepszych warunków ży-
cia dla siebie i swoich rodzin. Prosi-
liśmy o poszanowanie ludzkiego ży-
cia, za wytrwałość w wierze, nadziei 
i miłości, o wierność Bogu i Kościo-
łowi. W ten sposób dotarliśmy na te-
ren budowy kościoła, gdzie została 
odprawiona uroczysta Msza św., naj-
ważniejszy punkt uroczystości.

DUŻO UCZESTNIKÓW
Pomimo silnych promieni słoń-

ca i upału, w procesji i w Mszy św. 
uczestniczyło dużo osób. Wiele też 
zbliżyło się do nas z ciekawości, chcąc 
zobaczyć, co się dzieje. Co najważ-
niejsze, zarówno w czasie nowenny, 
procesji i Mszy św. wszyscy na swój 
sposób mogliśmy oddać cześć i wyra-
zić naszą miłość i wdzięczność Panu 
Bogu za osobę i obecność Matki Bo-
żej wśród nas. Mogliśmy dać świa-
dectwo naszej wiary, nadziei i miło-
ści. Wszystko po to, by „przed świa-
tłością Słowa i Duchem łaski ustąpiły 
mroki grzechu i noc niewiary” (św. Ar-
nold Janssen). 

Dzień przed świętowaniem spotka-
liśmy się też, by przygotować teren, 
gdzie trwa budowa kościoła. Stara-
liśmy się przyozdobić go na tyle, by 
widać było, że to miejsce ważnej uro-
czystości. Zaś w dzień uroczystości, 
jeszcze przed wyruszeniem proce-
sji, została ozdobiona kopia figurki 

Msza św. przy kaplicy, gdzie jest budowany kościół, 8 września 2018 r.

zd
ję

cia
: M

ar
ek

 O
st

ry
ch

ar
z S

VD

Matki Bożej z El Cobre i umieszczona 
na dachu taksówki rowerowej, by wi-
dać było, kto nam przewodzi i prze-
wodniczy naszej procesji – sama Mat-
ka Boża. 

Chwała Panu za to, że kolejny raz 
mogliśmy przeżyć ten dzień, ważny 
dla naszej wiary. Bogu niech będą 
dzięki!

TWÓJ SZLAK
Płyta CD „Twój szlak” to zbiór piosenek, któ-

rych treść i forma wyraża misyjny cha-
rakter naszej wiary. Powstały one ja-
ko świadectwo tego, w co wierzymy, 
a co równocześnie jest wielkim zada-
niem Kościoła, do którego podjęcia za-
chęca papież Franciszek. Czas wydania 
płyty nieprzypadkowo zbiegł się z Nad-

zwyczajnym Miesiącem Misyjnym prze-
żywanym w październiku 2019 r. oraz 

100 rocznicą przybycia misjonarzy werbi-
stów do Polski i założenia Domu Misyjnego 

św. Wojciecha w Pieniężnie na Warmii. „Kościół 
pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury” – to zdanie z Dekretu o działalności 
misyjnej Kościoła Ad gentes Soboru Watykańskiego II zachęca nas, byśmy porzu-
cili naszą małą, religijną stabilizację i wyruszyli w nieznane, podejmując odpowie-
dzialność za obecność Ewangelii w dzisiejszym świecie.
Niech te proste z założenia misyjne piosenki towarzyszą nam na drodze odkry-
wania tego, do czego zostaliśmy jako uczniowie Jezusa powołani. Powołani bez 
wyjątku i bez taryfy ulgowej.

TWÓJ SZLAK (płyta CD), tekst: Mariusz Kozubek, muzyka: Piotr Solorz
cena 28 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
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Dnia 31 lipca 2019 r. w godzinach 
popołudniowych zmarł w szpita-

lu w Grudziądzu o. Włodzimierz Gor-
goń, werbista, tegoroczny złoty jubi-
lat życia kapłańskiego i niemal złoty 
jubilat (49 lat) życia misjonarskiego 
na wyspie Flores. 

Włodzimierz Gorgoń, syn rolnika 
Władysława i  Józefy z domu Koło-
dziejska urodził się 26 sierpnia 1943 r. 
w miejscowości Nowa Wieś, powiat 
Żuromin, parafia Sarnowo w diece-
zji płockiej. Miał trzech braci i dwie 
siostry. Jako przedszkolak bawił się 
w księdza. Był gorliwym, choć jak pi-
sze w życiorysie, łobuzowatym mini-
strantem. Kiedy kończył miejscową 
szkołę podstawową, proboszcz pole-
cił mu niższe seminarium duchowne 
werbistów w Nysie (1957). Gdy semi-
narium to zostało przez władze pań-
stwowe w 1960 r. po raz drugi zli-
kwidowane (pierwszy raz w 1952 r.), 
poprosił o przyjęcie do nowicjatu. No-
wicjat Włodzimierz rozpoczął 7 wrze-
śnia 1960 r. w Pieniężnie. Święcenia 
kapłańskie przyjął tamże 22 czerw-
ca 1969 r. Na obrazku prymicyjnym 
napisał: „Z ludu jestem wzięty i dla 
ludu postanowiony”. I to hasło reali-
zował przez całe życie. Przed śluba-
mi wieczystymi (8 września 1968 r.), 
zgodnie z naszą tradycją zakonną, pro-
sił o przeznaczenie go w przyszłości 
do pracy misyjnej w Japonii, Indonezji, 
względnie Australii. Otrzymał skiero-
wanie do Indonezji. 

Drogę do Indonezji utorowali o. Gor-
goniowi polscy werbiści, którzy 
w 1965 r. w liczbie 20 wyjechali na mi-
sje. Było to wówczas tak wielkie wyda-
rzenie w skali całego Kościoła w Pol-
sce, że otworzyło granice państwa 
polskiego na wyjazdy wszystkich in-
nych polskich misjonarzy. O. Gorgoń 
na paszport i wizę wyjazdową czekał 
półtora roku. Już na miejscu po kursie 
języka indonezyjskiego został prze-
znaczony do diecezji Ende na wyspie 
Flores. Od samego początku do ostat-

nich dni był tzw. misjonarzem fronto-
wym. Nigdy nie pracował w szkolnic-
twie. Zakładał nowe parafie. W ciągu 
czterdziestu kilku lat 
było ich cztery. Przy 
czym sam nie bu-
dował kamiennych 
świątyń, nie miał 
talentu do tego, ale 
budował wspólnoty 
parafialne. „Pracu-
ję w górach, jestem 
sam jeden na para-
fii, pracy mam nie-
mało, ale czuję się 
na swoim miejscu”. 
Był radosnym misjo-
narzem, bo tylko taki 
znajduje wspólny ję-
zyk z ludem Bożym. 
Miał wielką cierpli-
wość, nic nie było w stanie wyprowa-
dzić go z równowagi. Ludzie obdarzali 
go ogromnym szacunkiem i miłością. 
A on z miłości do nich przyjął obywa-

telstwo indonezyjskie, co wiązało się 
z koniecznością rezygnacji z obywatel-
stwa polskiego, gdyż prawo indonezyj-
skie nie pozwala na używanie dwóch 
paszportów. Na wiadomość o śmier-
ci o. Gorgonia we wszystkich czterech 
parafiach ludzie spontanicznie groma-
dzili się w kościołach na modlitwie za 

zmarłego. A w ostat-
niej parafii, w której 
pracował, odprawio-
no Mszę św. w godzi-
nie jego pogrzebu.

Po dziesiątkach lat 
praca o. Włodzimie-
rza została dostrze-
żona nie tylko przez 
wiernych, władze za-
konne i miejscowego 
biskupa, ale również 
przez władze pań-
stwowe Polski, które 
przekonały się, że mi-
sjonarze są najlepszy-
mi ambasadorami 
sprawy polskiej. Bez 

nich nikt by w dalekiej Indonezji (na jej 
niezliczonych wyspach – 13 tys.) ni-
gdy o Polsce nie słyszał. Dlatego wszy-
scy werbistowscy „weterani” misyjni 

O. Włodzimierz Gorgoń SVD (1943-2019) 
Długoletni misjonarz w Indonezji

WSPOMNIENIE

O. Włodzimierz Gorgoń SVD

zd
ję

cia
: A

rc
hi

w
um

 S
VD

Dom dla chorych i starszych werbistów w Ledalero na wyspie Flores, Indonezja
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Ludzie należą do Boga – mawiał 
o. Włodzimierz Gorgoń SVD – a ja 

jestem tylko najemnikiem.” Z takim 
nastawieniem odwiedzał o.  Gor-
goń w ciągu 49 lat pracy misyjnej 
na Flores cztery placówki duszpa-
sterskie. Miał trochę ułatwioną pra-
cę, bo jego poprzednicy przekazali 
mu „skompletowane” ośrodki misyj-
ne: kościół, plebanię, szkoły, ośrod-
ki zdrowia, kaplice dojazdowe. Tak 
było na pierwszej placówce w Waro-
kia, podobnie w Jerebuu, a następ-
nie w Mangulewa, którą przejął po o. 
Tadeuszu Grucy SVD, jak również 
na ostatniej – w Wudu, u stóp czyn-
nego wulkanu Ebulobo. Wszędzie zo-
stawiał kawał serca i ślady swoich 
stóp. Nie przywiązywał się do lu-
dzi, ani do miejsc, mawiając: „Lu-
dzie są własnością Boga, a budynki 
– diecezji”. Nigdy nie traktował ludzi 
przedmiotowo. Nie poganiał, a raczej 
szedł z przodu. Nie uprawiał mora-
lizatorstwa. Obce mu było ustawia-
nie ludzi, meblowanie ich wnętrza. 
Nie lubił wracać tam, gdzie miłość 
zostawiła ślad. Był jakby zaprze-
czeniem refrenu piosenki śpiewa-
nej przez śp. Zbigniewa Wodeckie-
go: „Lubię wracać tam, gdzie byłem 
już”. Szedł do przodu w przekona-
niu, że Jezus nie lubi maruderów, 
półotwartych drzwi, dróg przeby-
tych do połowy, dlatego szedł zde-
cydowanie. Jezus nie lubi podwój-
nego życia, dlatego o. Włodzimierz 
był zawsze autentyczny, niepowta-
rzalny. Był misjonarzem Ewangelii, 
czyli radosnego Boga.

Jan Czachorek SVD

WSPOMNIENIE

w Indonezji zostali przez prezydentów 
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski (Polonia Restituta). Wiemy, 
że Order Polonia Restituta jest w ran-
dze odznaczeń państwowych na dru-
gim miejscu (po Orderze Orła Białego) 
i otrzymują go osoby za wybitne osią-
gnięcia na polu oświaty, nauki, kultu-
ry, działalności społecznej oraz rozwija-
nia dobrych stosunków międzynarodo-
wych. O. Włodzimierz Gorgoń otrzymał 

swój order w 2014 r. Był to szczytowy 
moment w jego pracy misyjnej. 

Wyczerpany 50-letnią pracą misyj-
ną w tropiku organizm o. Gorgonia 
zaczynał w ostatnich latach „straj-
kować”. Pojawiały się choroby, szpi-
tale i utrata sił. Na krótko przed zło-
tym jubileuszem kapłaństwa, który 
obchodził równo 50 lat po święceniach 
– 22 czerwca 2019 r. – wrócił do Zie-
mi Ojców w towarzystwie o. Tadeusza 
Grucy SVD. Uroczystość jubileuszowa 
odbyła się w Domu Misyjnym św. Jó-
zefa w Górnej Grupie, gdzie na Oddzia-
le Opiekuńczym św. Łukasza przeby-
wał o. Włodzimierz. Ołtarz otaczali 
współbracia i rodzeństwo z rodzina-
mi. Ostatnie tygodnie życia o. Włodzi-
mierz spędził na łożu cierpienia w szpi-
talu w Grudziądzu. Niech Pan sam bę-
dzie mu nagrodą. 

Pogrzeb śp. o. Włodzimierza Gor-
gonia odbył się 3 sierpnia. Spoczął 
na cmentarzu klasztornym w Górnej 
Grupie. Nad grobem śp. o. Włodzimie-
rza stał kleryk z Indonezji z wyspy Flo-
res Yulius Dionisius Dua, który za rok 
otrzyma święcenia kapłańskie w Pie-
niężnie, a który został ochrzczony 
przez śp. o. Włodzimierza.

Alfons Labudda SVD
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WSPOMNIENIE

O. Krzysztof Łukoszczyk SVD (1955-2019)

O. Krzysztof Łukoszczyk zmarł nie-
oczekiwanie w święto Przemienie-

nia Pańskiego, dnia 6 sierpnia 2019 r., 
w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim 
w Warszawie, w 64 roku życia, 43 ślu-
bów zakonnych i 38 roku kapłaństwa.

Krzysztof Łukoszczyk urodził się 14 
grudnia 1955 r. w Rybniku z rodziców 
Wincentego i Stefanii z domu Strojew-
ska. Miał dwie siostry. Ochrzczony został 
w kościele parafialnym św. Antoniego 
w Rybniku, a potem mieszkał z rodzica-
mi na terenie parafii oo. franciszkanów. 
Kiedy był w czwartej klasie szkoły pod-
stawowej, rodzina zamieszkała w pobliżu 
kościoła Królowej Apostołów prowadzo-
nego przez księży werbistów. Tu dojrze-
wało jego powołanie misyjne. Po szko-
le podstawowej uczęszczał do I Liceum 
Ogólnokształcącego w Rybniku, gdzie 
zdał maturę (1974 r.). 

7 września 1974 r. rozpoczął nowicjat 
w Domu Misyjnym św. Wojciecha Księży 
Werbistów w Pieniężnie. W Misyjnym Se-
minarium Duchownym odbył studia filo-
zoficzno-teologiczne i 26 kwietnia 1981 r. 
przyjął święcenia kapłańskie. Przed ślu-
bami wieczystymi otrzymał skierowa-
nie do pracy misyjnej w Angoli, w Afry-
ce. Na misje wyjechał 2 września 1981 r. 
W Angoli przepracował 15 najpiękniej-
szych lat misjonarskiego życia. Praco-
wał jako tzw. misjonarz frontowy w Am-
briz, Kifangondo i Cacolo. Po półtora ro-
ku spokojnej pracy, 18 grudnia 1983 r. 
o. Krzysztof został uprowadzony przez 
partyzantów UNITY wraz z dwoma wer-
bistami i pięcioma siostrami francisz-
kankami. Był to czas niepewności oraz 
ogromnych cierpień fizycznych i psychicz-
nych. Po długich negocjacjach dyploma-
cji watykańskiej i Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża zostali oni uwolnie-
ni 26 kwietnia 1984 r., w trzecią roczni-
cę święceń kapłańskich o. Krzysztofa. 
Po wylądowaniu na lotnisku Fiumicino 
w Rzymie, wszyscy ocaleni misjonarze 
zostali zaproszeni do pałacu watykań-
skiego na prywatną Mszę św. sprawowa-
ną przez Jana Pawła II. Ojciec Święty oka-
zał im wielką serdeczność i wypytywał 
każdego o szczegóły uprowadzenia w jego 

języku. Swoje „przygody” w niewoli par-
tyzanckiej o. Krzysztof opisał w książce 
opublikowanej w werbistowskim wydaw-
nictwie Verbinum pod tytułem: Wśród an-
golskich partyzantów (Warszawa 2009 r.). 

dzielę o godz. 13.00 gromadzą się wier-
ni z kręgu języka hiszpańskiego, o godz. 
16.00 Chińczycy, o godz. 18.00 Wietnam-
czycy, a dla mieszkańców Afryki mówią-
cych po angielsku jest sprawowana Eu-
charystia w co drugą niedzielę o godz. 
15.00. Jest to zatem bardzo wymagają-
ca placówka duszpasterska. Werbistom 
przy kościele św. Jadwigi pomagają księ-
ża-studenci pochodzący z krajów misyj-
nych, studiujący na Uniwersytecie Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie, a pochodzący z różnych krajów 
misyjnych. Przy tak intensywnej pra-
cy o. Krzysztofowi zaczęło niedomagać 
serce. Z początkiem lipca miał udać się 
na spokojniejsze miejsce, do Domu Misyj-
nego św. Kingi w Starym Sączu. Przed-
tem jednak poddał się badaniom serca, 
w czasie których nieoczekiwanie zmarł.

O. Krzysztof Łukoszczyk był człowie-
kiem bardzo wrażliwym i oddanym ca-
łym sercem sprawom swego powołania. 
Parał się też piórem. Oprócz ww. książki 
przetłumaczył i wydał z komentarzem 
dla potrzeb duszpasterskich Listy święte-
go Józefa Freinademetza. O miłości do Bo-
ga, rodziny, Chin i Kościoła (Nysa 2006 r.). 
W okresie proboszczowania w Nysie re-
dagował i wydawał „STABAT MATER – 
Pismo Parafii Matki Bożej Bolesnej w Ny-
sie”. Był bardzo pracowitym i rozmodlo-
nym kapłanem-misjonarzem. Pozostawił 
duży zbiór kazań i rozważań rekolekcyj-
nych. Dziękujemy mu za budujący przy-
kład życia kapłańskiego. Niech Bóg bę-
dzie mu nagrodą. 

Pogrzeb śp. o. Krzysztofa był dwueta-
powy. 12 sierpnia 2019 r. w godzinach po-
południowych żegnała go parafia św. Ja-
dwigi Śląskiej na Żeraniu. Ceremoniom 
pogrzebowym przewodniczył biskup die-
cezjalny z Warszawy-Pragi, ks. Romuald 
Kamiński wraz z biskupem diecezjal-
nym z Ełku, o. Józefem Mazurem SVD, 
przy licznym udziale współbraci werbi-
stów oraz duchowieństwa diecezjalne-
go i wiernych. Natomiast właściwy po-
grzeb odbył się w parafii Matki Bożej Bo-
lesnej przy Domu Misyjnym Św. Krzyża 
w Nysie pod przewodnictwem biskupa 
pomocniczego z Opola, ks. Rudolfa Pier-
skały. O. Łukoszczyk spoczął na cmen-
tarzu klasztornym. R.i.p.

Alfons Labudda SVD

Po tych dramatycznych przeżyciach za-
trzymał się na kilka lat (1984-1988) w do-
mach werbistowskich w północnych Wło-
szech (Vincenza, Padwa). Po opanowaniu 
języka włoskiego udzielał się intensywnie 
w duszpasterstwie, zwłaszcza młodzieżo-
wym. Potem wrócił do Angoli, gdzie był 
m.in. proboszczem w 100-tysięcznej pa-
rafii Chrystusa Króla w stolicy Luandzie, 
wychowawcą kleryków oraz prowincjal-
nym sekretarzem ds. misji. 

W 2004 r. powrócił na stałe do Pol-
ski. Przebywał w domu Misyjnym św. 
Krzyża w Nysie. Kilkakrotnie prowadził 
przygotowania postulantów do nowicja-
tu. W maju 2008 r. został proboszczem 
werbistowskiej parafii Matki Bożej Bole-
snej w Nysie (2008-2016). Rok 2016/2017 
spędził jako tzw. rok szabatowy w War-
szawie. 1 sierpnia 2017 r. został probosz-
czem parafii św. Jadwigi Śląskiej na Żera-
niu w Warszawie. Parafia ta ma charakter 
misyjny. Służy ona nie tylko parafianom 
Pelcowizny, Żerania i Białołęki, ale tak-
że tym, którzy swoje domy pozostawili 
tysiące kilometrów od Warszawy, a Pol-
skę uczynili swoją nową ojczyzną. W dol-
nym kościele św. Jadwigi w każdą nie-

O. Krzysztof Łukoszczyk SVD
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Krzyżówka misyjna nr 275

Znaczenie wyrazów: 1) każda z egipskich opisana w Księ-
dze Wyjścia; 2) w ręku panny roztropnej i nieroztropnej (Mt 
25,1-13); 3) dawny ludowy instrument smyczkowy; 4) tęsk-
nota za czymś, co minęło; 5) … Królem (Ps 2); 6) część księ-
gozbioru poświęcona konkretnej tematyce; 7) wnuk Noego, 
syn Jafeta, brat Magoga, ojciec Aszkanaza (Rdz 10,2); 8) nie-
gdyś prywatne miasto szlacheckie, dziś miasto na prawach po-
wiatu położone w południowej części województwa lubelskie-
go; 9) żywotnik; 10) Papieska … Nauk, z ks. prof. Michałem 
Hellerem i dr. prof. Andrzejem Szczeklikiem wśród członków; 
11) rodzinne miasto Brunona Schulza; 12) Zaprawdę, powia-
dam wam: Kto powie tej górze: „Podnieś się i rzuć się w …”, a nie 
wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się 
stanie (Mk 11,23); 13) Do Rzymian, do Koryntian lub Efezjan; 
14) śliwki długo smażone z cukrem; 15) płaszczyzna ograni-
czona linią kolistą; 16) miejsce, skąd przyprowadzono Józefa, 
by objaśnił sen faraona (Rdz 41,14); 17) dowcip; 18) abisyń-
ska – dostarcza ziarna zwanego murzynkiem; 19) pomocnik 
bacy; 20) wkład do ołówka; 21) Był to mąż sprawiedliwy, pra-
wy, bogobojny i unikający zła. Miał siedmiu synów i trzy córki (Hi 
1,1-2); 22) atrybut świętej Weroniki; 23) w orbicie zaintere-
sowań pulmonologa; 24) w igle lub… czerwonym barszczu.

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane kolejno od 1 do 45, utworzą rozwiązanie: cytat z jedne-
go z Listów św. Pawła z Tarsu – Apostoła Narodów, które należy przesłać na kartach pocztowych do redakcji „Misjonarza” 
(ul. Ostrobramska 98; 04-118 Warszawa) w terminie do 25 stycznia. Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody.

Krzyżówkę opracował Marek Gołębiowski.

Rozwiązanie krzyżówki misyjnej nr 273: PRAGNIENIE ŚWIĘTOŚCI JEST CZYMŚ BARDZO WAŻNYM (sługa Boży o. Marian Żelazek SVD).
Nagrody wylosowali: Dorota Morkowska (Bydgoszcz), Elżbieta Chrząszcz (Opole), Krystyna Pytel (Ruda Śląska), Barbara Sucho-
dolska (Łuków), Lidia Albrzykowska (Zakopane). Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.
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Publikacja wydawnictwa Verbinum jest 
pokłosiem sympozjum naukowego po-
święconego postaci o. Stefana Łysika SVD 
– urodzonego na Śląsku wybitnego etno-
loga, lingwisty i misjonarza. Był on rów-
nież duszpasterzem i administratorem, 
wychowawcą, wykładowcą i badaczem 
kultury. 
Jego działalność naukowa, choć prowa-
dzona w trakcie rozlicznych zajęć o cał-
kiem innym charakterze, miała ze wszech 

miar charakter pionierski. W  okre-
sie okupacji niemieckiej (1939-1945) 
i w epoce PRL-u (1945-1978) podejmo-
wał badania etnologiczno-lingwistycz-
ne, mające na celu budowanie tożsamo-
ści regionalnej, zwłaszcza śląskiej. Mimo 
że wstąpił do misyjnego zgromadzenia 
zakonnego, nie miał możliwości wyjaz-
du na misje. Powołanie misyjne reali-
zował w Polskiej Prowincji Zgromadze-
nia Słowa Bożego. Przełożeni powie-
rzali mu „zadania specjalne” w zakresie 
duszpasterstwa i administracji kościel-
nej. Podejmując te wyzwania, zainicjo-
wał również wiele projektów badaw-
czych w zakresie toponomastyki i hi-
storii hutnictwa na Śląsku.

Stefan Łysik (1908-1978). Etnolog, lingwista w służbie Słowa Bożego 
Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM, Górna Grupa 2019, format 164 x 240 mm, oprawa miękka 
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Idźcie na cały świat

Figura Serca Jezusowego przy Domu Misyjnym św. Stanisława Kostki w Chludowie

fot. i projekt: Franciszek Bąk SVD



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

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

Pan Bóg daje nam kolejny rok pojednania ze sobą i z innymi. 
Taka jest Jego wola, abyśmy wszyscy stanowili jedno. Jedność, 

którą Bóg pragnie nas obdarować, przekracza możliwości naszej 
wyobraźni. Jezus, modląc się do Ojca o tę jedność dla nas, tak 
ją opisuje: aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. 
Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat 
poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak Mnie 
umiłowałeś (J 17,22-23).

Czy przyjmiemy od Boga Jego noworoczny prezent dla nas, 
aby świat uwierzył i stał się Jego królestwem? Składając 

sobie życzenia z okazji Nowego Roku, pamiętajmy, że nie ma 
prawdziwego i trwałego szczęścia, zdrowia lub pomyślności 
poza tą jednością. Jezus już zburzył rozdzielający nas mur 
i stał się naszą jednością, jak przypomina nam św. Paweł 
(zob. Ef 2,13-16). Ale w naszych sercach możemy ciągle 
odtwarzać ten mur z pamięci, z powodu naszych przyzwyczajeń 
czy nawet złośliwości. To złe przyzwyczajenie, które najlepiej 
zostawić w starym roku i już nigdy więcej do niego nie wracać. 
Rozpocznijmy z Chrystusem ten rok, aby był on naprawdę dobry, 
na miarę Bożej, a nie naszej dobroci.

Franciszek Bąk SVD

Rok pojednania



Choćby wasze grzechy były jak szkarłat,
jak śnieg wybieleją...
Iz 1,18


