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Drodzy Czytelnicy!

Pan jest moim pasterzem, 
nie brak mi niczego. Po-

zwala mi leżeć na zielonych 
pastwiskach. Prowadzi mnie 
nad wody, gdzie mogę odpo-
cząć: orzeźwia moją duszę 
(Ps 23,1-3) – to znane sło-
wa psalmisty, które mogą 
wpisywać się w czas waka-
cji i urlopów latem. Wybiera-
my miejsca na wypoczynek, 
gdzie możemy poczuć się do-
brze: wśród życzliwych lu-
dzi, wśród pięknych krajo-
brazów, wśród rozmów czy 
brzmienia ciszy. Czy macie 
Państwo takie zakątki, za 
którymi tęsknicie i które na-
suwają błogie wspomnienia, 
że tam nie brakowało nicze-
go? Warto do nich powra-
cać, a jeśli to niemożliwe, 
to przynajmniej w pamięci. 
Rodzi się wtedy wdzięczność 
i radość, że Pan podarował 
czas niezwykłego odpoczyn-
ku – wytchnienia od zaga-
niania w codzienności.

Oczywiście nie wszyscy 
mają możliwość skorzysta-
nia z urlopu w czasie lata. 
Pozostają wtedy niedziele 
czy długie i jasne wieczory 
w tygodniu pracy – na spo-
tkania z przyjaciółmi, na do-
brą lekturę, na pobycie ze so-
bą sam na sam.

Bez względu na to, czy 
chwile wytchnienia tego la-
ta będą dłuższe czy krótsze, 

dobrze znaleźć okazję do za-
trzymania się i cieszenia się 
tą porą roku, czerpania sił 
na słotę jesieni czy długie 
i ciemne wieczory zimy oraz 
na intensywny czas pracy 
w tym okresie.

Do rąk Czytelników tra-
fia kolejny różnorodny i ko-
lorowy numer „Misjonarza” 
z doniesieniami z różnych 
stron świata, m.in. z rela-
cją świeckiej osoby, która 
miesiąc spędziła jako wolon-
tariuszka na misjach w In-
diach; ze  wspomnienia-
mi misjonarza w Kostary-
ce, który z grupą młodzieży 
z tego środkowoamerykań-
skiego niewielkiego kraju 
uczestniczył w Światowych 
Dniach Młodzieży w Polsce; 
z informacjami misjonarza-
-werbisty na Filipinach, któ-
rego ludzie, wśród których 
żyje i pracuje, nazwali „żoł-
nierzem Chrystusa” – to tyl-
ko publikacje na pierwszych 
stronach. Zachęcam jednak 
do lektury dalszych, bo każ-
da zasługuje na uwagę – 
może np. nasunąć refleksje 
dotyczące życia ludzi w in-
nych krajach i życia moje-
go, powołania innych osób 
i powołania mojego, sposo-
bu spieszenia z pomocą po-
trzebującym przez innych 
i  przeze mnie. Wszystko, 
co wnosi dobro, ma swoją 
wartość. 

A więc – wnoszenia dobra 
w życie innych, bez względu 
na czas i okoliczności, oraz 
doświadczania dobra od in-
nych życzę każdemu.



W sierpniu ubiegłego roku miałam 
przyjemność wyjechać na mie-

sięczny wolontariat misyjny do Na-
galandu – stanu w północno-wschod-
nich Indiach, w 90% chrześcijańskie-
go. Był to wyjazd organizowany przez 
jedno ze zgromadzeń zakonnych dzia-
łających w Warszawie. Przygotowa-
nia trwały ponad 8 miesięcy. Od listo-
pada poprzedzającego wyjazd co ty-
dzień spotykaliśmy się na zajęciach 
formacyjno-organizacyjnych. W ra-
mach przygotowań w różnych para-
fiach w Polsce były też kwesty mające 
na celu zbieranie pieniędzy na budo-
wę kościoła w jednej z nagalandzkich 
wiosek.

CZAS NA BUTY WYCZYNOWE
Kiedy w Polsce kończyły się Świa-

towe Dni Młodzieży, my udawaliśmy 
się do Warszawy, by wylecieć na dłu-
go wyczekiwany wolontariat misyjny. 
Wyjazd był chwilą szczególną dzięki 
słowom papieża Fran-
ciszka, który dzień 
wcześniej powie-
dział: „Czas za-

mienić kanapę na buty wyczynowe”. 
Tak też się stało. Po Mszy św. na lot-
nisku w Warszawie pożegnaliśmy się 
z bliskimi i wylecieliśmy do New Del-
hi. Po wylądowaniu od razu odczuli-
śmy, że jesteśmy daleko – od domu, 

od Polski. Gorąco, duszno, dużo ko-
marów, specyficzny zapach, tłum lu-
dzi dookoła, bezustannie trąbiące sa-
mochody. Jesteśmy w Indiach! 

Pierwszy tydzień zgodnie z  pla-
nem był czasem aklimatyzacyjno-tu-
rystycznym. Ze stolicy udaliśmy się 
w kilkugodzinną podróż do Agry. Nie-
mal od początku naszego pobytu to-
warzyszyły nam deszcze i komary. 
W Agrze zwiedziliśmy Czerwony Fort, 
mieliśmy pierwsze kontakty z Hindu-
sami. W następnych dniach udaliśmy 
się do Waranasi – najstarszego mia-
sta Indii, będącego istnym labiryn-
tem, z którego wyjście zajmuje kilka 
godzin wędrowania krętymi uliczka-
mi pełnymi straganów z kadzidełka-
mi, kolorowymi materiałami, a także 
świętymi krowami na wąskich chodni-
kach. Miasto położone jest nad świętą 
rzeką Ganges, a w jej pobliżu znajdu-
je się miejsce palenia zwłok, wrzuca-

nych następnie do rze-
ki. O wschodzie słoń-

ca, płynąc 

Kinga WitczakZaufaj Mu, On sam będzie działał

Kinga Witczak z Joysem, mieszkającym 
u sióstr zakonnych w Phesama

Dzieci 
w miejscowości 

Phesama
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łodzią, mieliśmy też możliwość ob-
serwowania hinduskich rytuałów ob-
mywania się w rzece. Kolejnym miej-
scem na naszej trasie była Kalkuta, 
miasto św. Matki Teresy. To właśnie 
na to miasto na naszej trasie czeka-
łam najbardziej. Byłam bardzo cieka-
wa, jak wyglądają ulice, po których 
chodziła święta zakonnica. Kilkoro 
z nas rozpoczęło pobyt w tym mie-
ście Mszą św. w Domu Matki Tere-
sy, razem z siostrami w białych sari 
z niebieskimi pasami. Z koleżanką 
zdecydowałyśmy się pójść na je-
den dzień wolontariatu do nich. 
Zostałam przydzielona do sie-
rocińca, na piętro dla dzieci 
niepełnosprawnych. Pierw-
sza chwila – szok. Ogrom-
na liczba dzieci, kilka 
wolontariuszek z  róż-
nych stron świata i kil-
ka sióstr zakonnych. 
Jednak po kilku minu-
tach zaczęłam czuć się 
już całkiem dobrze. Do-
strzegłam, że jest wiele rze-
czy do zrobienia: dzieci 
trzeba przebrać, umyć, 
nakarmić, a  przede 
wszystkim być z ni-
mi, pobawić się, za-
uważyć, poświęcić 
im czas i uwagę. We 
wszystkich domach 
Matki Teresy (sierociń-
ce, szpitale, hospicja) siostry wszyst-
ko piorą ręcznie. Kiedy dzieci śpią, wo-
lontariuszki udają się na dach budyn-
ku i piorą sterty prania, by za chwilę 
wrócić do dzieci. Kiedy po tym jednym 
dniu trzeba było zostawić dzieci i wra-
cać, serce się smuciło, ale różne chwi-
le z tego dnia zapamiętam na długo. 
Odwiedziliśmy również grób św. Mat-
ki Teresy, która kilka dni po naszym 
powrocie do kraju została ogłoszo-
na świętą. Spędziliśmy także chwile 
w jej pokoju oraz na niezwykle skrom-
nej i prostej wystawie poświęconej jej 
osobie. 

Ku mojemu zaskoczeniu Kalkuta 
okazała się nie tylko biednym mia-
stem, ale również ogromną metropo-
lią. Idąc ulicą, co kilkaset metrów mi-

ja się ludzi leżących na ulicach, psy, 
dzieci z dużymi brzuszkami. Za ro-
giem natomiast znajdują się przeszklo-
ne biurowce i bogaci ludzie z tableta-
mi w rękach. 

SPOTKANIA,  
ROZMOWY, PRACA

Z Kalkuty udaliśmy się samolotem 
do Nagalandu. To tam rozpoczął się 

nasz wolontariat, trzytygodnio-
wa posługa misyjna. W pleca-
kach mieliśmy stare, zniszczo-
ne ubrania, ponieważ nasta-
wieni byliśmy na pracę przy 
budowie kościoła. Stało się jed-
nak nie do końca tak. Ku na-
szemu zaskoczeniu, otrzyma-
liśmy listę z miejscami, które 
będziemy odwiedzać: nowi-
cjaty, szkoły, uczelnie, domy 
dziecka. Plan był dość inten-
sywny, jednak pracy przy ko-
ściele niewiele. Mieszkaliśmy 
12 km od Kohimy, w maleń-
kiej wiosce Pfuchama. Pra-
wie każdego dnia udawali-

śmy się na spotkania 
z ludźmi. Początko-
wo nie widziałam 
w tym sensu. Uwa-
żałam, że pojecha-
łam budować ko-
ściół, a nie spędzać 
czas na uczelniach 
czy w nowicjatach. 

Podczas spotkań dzieliliśmy się na-
szymi odczuciami, mówiliśmy o Pol-
sce, natomiast spotykane osoby opo-
wiadały o swoim życiu w Indiach. Dwa 
różne światy, różne poglądy, różne za-
interesowania. Łączyło nas to, że je-
steśmy chrześcijanami. Dla nich, ży-
jących w Nagalandzie, bardzo ciekawe 
było przeżywanie naszej wiary. Pada-
ły pytania o Światowe Dni Młodzieży, 
bo choć część z rozmówców nie wie-
działa, gdzie leży Polska, to papieża 
św. Jana Pawła II kojarzył chyba każ-
dy. Oprócz spotkań, pomagaliśmy tro-
chę przy budowie kościoła. Praca, ale 
też w dużej mierze rozmowy z ludź-
mi. Niesamowite, ponieważ jeśli pro-
boszcz w Polsce zaprasza chętnych 
do posprzątania kościoła, to z trudem 

znajduje kilka osób. Tam natomiast 
do pracy przy powstającym kościele 
rąk gotowych do pracy nie brakowało. 
Przychodziło ok. 30-40 osób, młodzi, 
starsi, dzieci, nawet kobiety z małymi 
dziećmi, które choć cegieł nie nosiły, 
to gotowały czaj (herbata z mlekiem 
i dużą ilością przypraw). Wszystkie-
mu towarzyszyły rozmowy. I choć po-
czątkowo wydawało mi się to trochę 
bez sensu, bo przecież chciałam praco-
wać, a nie pić herbatę i gadać, to jed-
nak patrząc z perspektywy czasu, by-
ło to cenne doświadczenie. Nierzad-
ko słyszałam od ludzi, zarówno tych 
przy budowie kościoła, jak i rówieśni-
ków na uczelniach, że dla nich nie-
zwykle ważne jest to, że grupa kilku 
osób z Polski przyjechała z tak dale-
ka, by z nimi być i przekazać pienią-
dze, dzięki którym będą mieli kościół. 
Wielokrotnie podkreślali, że jesteśmy 
świadectwem tego, że gdzieś na świe-
cie są ludzie wierzący jak oni w Je-
zusa Chrystusa. Dla nich, mieszkają-

Przy budowie drogi w Nagalandzie
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nych wiosek. W każdą niedzielę wraz 
z kapłanami udawaliśmy się do od-
dalonych o kilkanaście czy kilkadzie-
siąt kilometrów miejscowości, by brać 
udział w Mszy św. z mieszkańcami. 
W każdym miejscu Msza była odpra-
wiana w innym dialekcie. Były jednak 
również elementy wspólne: śpiewanie 
z podziałem na głosy, występ chóru 
lub scholi, wspólny posiłek (np. herba-
ta ryżowa i kukurydza). Dzięki temu 
mogliśmy zobaczyć i doświadczyć nie-
zwykłej jedności i siły tych wspólnot. 

ON NAJLEPSZYM REŻYSEREM
„Człowiek myśli, Pan Bóg kreśli”– 

czasami planujemy coś, chcemy, by 
było tak czy inaczej. Ja również ja-
dąc do Indii, miałam swoje wyobra-
żenia. Na miejscu rzeczywistość oka-
zała się inna. Początkowo trudno było 
mi się z tym pogodzić. Nie żałowa-
łam, że tam jestem, ale równocze-
śnie nie rozumiałam, dlaczego nie jest 
tak, jak miało być. Cieszyłam się by-
ciem na innym kontynencie, pozna-
waniem tego miejsca, ludzi, zwycza-

jów. Nie wiedziałam jednak, że będę 
musiała szybko porzucić swoją wizję 
tego, co będziemy robić. Rzeczywi-
stość misyjna wymaga spontanicz-
ności, bycia tu i teraz, dostosowy-
wania się do obecnej chwili. Teraz, 
z perspektywy czasu myślę, że wi-
docznie tak miało być, że może wła-
śnie w taki sposób Pan Bóg chciał na-
uczyć mnie pokory. Pokazać, że to nie 
ja, ale On jest najlepszym Reżyserem 
mojego życia. Dzięki temu, że spę-
dziłam miesiąc w Indiach jestem bo-
gatsza o nowe doświadczenia. Zoba-
czyłam, jak żywa i autentyczna może 
być wiara i wspólnota osób wierzą-
cych. Przypomniałam sobie, jak waż-
na w życiu jest pokora i przyjmowa-
nie woli Bożej, nawet jeśli początkowo 
nie jest to łatwe. Jako muzyk mogłam 
dostrzegać piękno muzyki, którą lu-
dzie wielbią Boga, piękno śpiewu wie-
logłosowego w różnych dialektach, 
a także radość muzykowania w gru-
pie i tworzenie wspólnoty poprzez 
śpiew. Wyjazd na wolontariat misyj-
ny był pięknym i bardzo cennym do-
świadczeniem oraz potwierdzeniem, 
że powinniśmy w każdej chwili na-
szego życia ufać Panu, a On sam bę-
dzie działał (por. Ps 37,5). 

Pokój, w którym mieszkała św. Matka Teresa

zd
ję

cia
: K

in
ga

 W
itc
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k

cych w maleńkim regionie chrześci-
jan w ogromnych Indiach, to ważne, 
że nie są sami, że ktoś przyjechał spe-
cjalnie do nich. 

Oprócz wymienionych zajęć mieli-
śmy czas na poznawanie życia okolicz-
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Floribeth Mora Díaz to kobieta uzdro-
wiona za wstawiennictwem św. Ja-

na Pawła II, z którą odwiedziłem Pol-
skę w 2014 r. Dość często rozmawiam 
z nią przez telefon, a ona wtedy zawsze 
prosi, abym pozdrawiał przyjaciół z Pol-
ski. Floribeth ma się bardzo dobrze, jest 
zdrowa i uśmiechnięta, a za każdym ra-
zem, kiedy rozmawiamy, wspomina sy-
tuacje czy ludzi spotkanych w Polsce; 
zawsze pyta o moją Mamę, o werbistów: 
o. Eryka Koppę, o. Wiesława Dudara czy 
o. Andrzeja Danilewicza. Zawsze też, 
parafrazując Salvadora Gomeza, gwate-
malskiego świeckiego kaznodzieję, mó-
wi: Francisco, tenemos que hacer vivir 
el milagro, czyli: „Franciszku, musimy 
zachować ten cud żywym”. 

jeździe zostałem jedynym księdzem 
obsługującym naszą dużą parafię 
św. Jana Bożego w Upali, wraz z 48 
wspólnotami w wioskach. Najbardziej 
widocznym owocem pielgrzymowania 
po Polsce z Floribeth było przywiezie-
nie do tej mojej kostarykańskiej para-
fii w Upali relikwii św. Jana Pawła II. 
Uroczyste umieszczenie ich w bocznej 

nawie świeżo wybudowanej kaplicy, 
przy kościele parafialnym, nastąpiło 
w czasie Mszy św. z udziałem bp. Vit-
torino Girardiego. Relikwie w procesji 
wniosła Floribeth Mora Díaz z mężem, 
podobnie jak zrobiła to w dniu kano-
nizacji, w pamiętną Niedzielę Miło-
sierdzia w 2014 r., na placu św. Piotra 
w Watykanie. 

Od chwili pojawienia się relikwii 
w naszym kościele, każdego 22 dnia 
miesiąca, w przykościelnej kaplicy św. 
Jana Pawła II odbywa się całodniowe 
czuwanie i modlitwa. Stało się to in-
spiracją, aby w przeciwległej bocznej 
nawie kościoła wybudować kaplicę 
Najświętszego Sakramentu, a tym sa-
mym przebudować prezbiterium. Ca-
łe to „przemeblowanie” okazało się 

ŚDM okiem misjonarza w Kostaryce
Franciszek Filar SVD • KOSTARYKA

RELIKWIE ŚWIĘTEGO 
I BŁOGOSŁAWIONEJ W UPALI

Tuż po kanonizacji św. Jana Paw-
ła II, zanim powróciłem do Kostary-
ki, na swoje wakacje do domu wy-
jechał mój proboszcz, o.  Fernando 
Martín SVD, i z tych wakacji już nie 
powrócił. Obecnie pracuje w  jednej 
z hiszpańskich parafii. Po jego wy-

strzałem w dziesiątkę. Wygląd kościoła 
zmienił się całkowicie, stał się o wie-
le piękniejszy. 

Wszystko to działo się w czasie, kie-
dy papież Franciszek ogłosił Rok Mi-
łosierdzia, a biskup diecezji postano-
wił otworzyć Drzwi Miłosierdzia rów-
nież w naszym kościele parafialnym, 
zachęcając wiernych do pielgrzymowa-

O. Franciszek Filar SVD w podkrakowskich Brzegach  
po ogłoszeniu informacji o ŚDM w 2019 r. w Panamie

Relikwie św. Jana Pawła II 
w nawie bocznej  
kościoła w Upali
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nia i czczenia relikwii św. Jana Pawła II 
w Upali. Dlatego zamontowaliśmy no-
we, duże i bardzo piękne, dwuskrzydło-
we drzwi główne ze znamiennym napi-
sem: Puerta de la Misericordia na jed-
nym skrzydle, a na drugim: Año Santo 
2016-2017.

Wtedy też, z  wiernymi z  wioski 
w  Los Tijos budowaliśmy kaplicę 
pw. św. Jana Pawła II. Również wier-
ni w Las Maravillas zdecydowali się 
na postawienie kaplicy. Biskup wyraził 
zgodę, aby patronką kościółka w Las 
Maravillas została bł. Maria Angela 
Truszkowska, założycielka zgroma-
dzenia sióstr felicjanek. Podzielam ra-
dość wiernych w Los Tijos i Las Mara-
villas, szczęśliwych, że mają wreszcie 
prawdziwe świątynie, z relikwiami – 
odpowiednio – św. Jana Pawła II i bło-
gosławionej Założycielki. Cieszę się 
tym bardziej, że rzeczywistością sta-
ły się słowa o. Wiesława Dudara, któ-
re wypowiedział w maju 2014 r. w Czę-
stochowie podczas czuwania Rodziny 
Arnoldowej, o wybudowaniu dwóch 
kościołów w Kostaryce.

WSPANIAŁY CZAS W POLSCE
Wzrost kultu św. Jana Pawła II był 

również impulsem do tego, by gru-
pa młodzieży z mojej parafii wzię-
ła udział w Światowych Dniach Mło-
dzieży w Krakowie. Przez prawie rok 
przygotowywaliśmy się do tego wy-
darzenia, zarówno od strony finan-
sowej, jak i duchowej. Taki wyjazd 
to wydatek ogromny, więc organizo-
waliśmy różne akcje, żeby zgroma-
dzić potrzebne fundusze. Młodzież 
uczestniczyła też regularnie w spo-
tkaniach formacyjnych. Aż w końcu 
wyjazd i uczestnictwo w ŚDM grupy 
10 osób z naszej parafii stał się fak-
tem ku wielkiej radości młodzieży, ich 
rodziców, a przede wszystkim wier-
nych z całej parafii!

Mieliśmy wspaniały czas w Pol-
sce. Dla moich młodych przyjaciół był 
to pierwszy wyjazd poza granice Ko-
staryki. Wspaniała atmosfera, jaka 
towarzyszyła uroczystościom w Pol-
sce, życzliwość i gościnność sióstr Słu-
żebnic Ducha Świętego w Sulejówku, 
uczestnictwo w programie organizo-

wanym przez diecezję warszawsko-
-praską, opieka i serdeczność sióstr 
augustianek w Krakowie oraz otwar-
tość wielu ludzi sprawiły, że czuliśmy 
się uprzywilejowani i mogliśmy wy-
korzystać każdą chwilę na napełnia-
nie się młodzieńczym duchem oraz 
radością przebywania w gronie mło-
dych z całego świata. To wszystko, jak 
również bliskość papieża Franciszka 
i możliwość słuchania go „na żywo”, 
na zawsze pozostanie w pamięci każ-
dego z nas. 

kopane, Wadowice, Kalwarię Zebrzy-
dowską, Nysę, Wrocław, Krosno, pu-
stelnię św. Jana z Dukli oraz Solinę. 
Wszędzie przyjmowano nas z wielką 
serdecznością i otwartością.

NOWE TABERNAKULUM 
I HURAGAN OTTO

Nasz powrót do Kostaryki był rów-
nież bardzo radosny i znaczący. Z Pol-
ski przywieźliśmy nowe, duże, piękne 
tabernakulum, które dzięki dofinan-
sowaniu Referatu Misyjnego Księży 

NIEOCZEKIWANE SPOTKANIE
Ciekawostką jest małe wydarzenie, 

które miało miejsce tuż po Mszy św. 
kończącej ŚDM w krakowskich Brze-
gach. Otóż znalazłem się w miejscu, 
którędy przechodził prezydent Pana-
my, Juan Carlos Varela, z którym znam 
się od czasu pracy w jednej z panam-
skich parafii. Oczywiście rozpoznałem 
go, więc wykorzystałem okazję, aby 
z radością się z nim przywitać i chwi-
lę porozmawiać, a przede wszystkim 
pogratulować organizacji kolejnych 
Światowych Dni Młodzieży w Pana-
mie w 2019 r. 

Na zawsze w sercach pozostaną tak-
że kolejne dni pobytu w Polsce. Oprócz 
Warszawy i Krakowa zwiedziliśmy Za-

Werbistów w Pieniężnie zakupiłem 
w Poznaniu. Nasza pierwsza Msza św. 
w Upali była zarazem okazją do uro-
czystego pobłogosławienia nowego ta-
bernakulum.

Te  piękne, wartościowe chwile 
i przeżycia miały nas przygotować 
na czas trudny, kiedy to trzy miesią-
ce później, 24 listopada, przez Upalę 
przeszedł huragan Otto. Zniszczenia 
dokonane przez nawałnice i powódź 
były ogromne. Dzięki Bogu, nie by-
ło ofiar w ludziach. Do tej pory wszy-
scy dotknięci przez żywioł z samoza-
parciem i nadzieją odbudowują swoje 
domostwa i życie. Wiara w dobroć Bo-
ga i ludzka solidarność pomagają im 
w trudzie dnia codziennego. 

Grupa młodzieży z Kostaryki z s. Dominiką Jasińską SSpS podczas ŚDM w Warszawie
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Od blisko dziewięciu lat posługuję 
jako kapłan i misjonarz Zgroma-

dzenia Słowa Bożego na Filipinach, 
a od sześciu lat jestem rektorem stacji 
misyjnej pw. Świętych Apostołów Fili-
pa i Jakuba, których odpust przypada 
3 maja. Tego dnia w ojczyźnie świętu-
jemy uroczystość NMP Królowej Polski, 
a także rocznicę uchwalenia konsty-
tucji – pierwszej w Europie, a drugiej, 
po amerykańskiej, na świecie. Piękne, 
majowe uroczystości, w równie pięk-
nym, wiosennym czasie, kiedy przy-
roda kwitnie w pełni. Z nostalgią po-
wracam do tych ukwieconych polskich 
świąt, z prostej i banalnej przyczyny: 
jestem jedynym Polakiem-werbistą, 
pracującym obecnie na Filipinach.

TERENY TYPOWO MISYJNE
Stacja misyjna, gdzie pracuję, wcho-

dzi w skład wikariatu apostolskiego 

Tabuk. To  tereny typowo misyjne, 
co oznacza, że wiara katolicka dopie-
ro zapuszcza tu swoje korzenie i po-
trzeba jeszcze dużo starań i gorliwo-
ści apostolskiej, 
aby wydała owo-
ce. Naszym bisku-
pem jest misjonarz 
ze Zgromadzenia 
Niepokalanego Ser-
ca Maryi, ks. Pru-
dencio Andaya, 
który przez wiele 
lat pracował w Za-
mbii.

W wikariacie Tabuk jest nas dwóch 
werbistów, natomiast pozostali czterej 
współbracia z mojego dystryktu pracu-
ją w sąsiednich wikariatach, oddalo-
nych o pół dnia drogi ode mnie. Nasz 
dystrykt wchodzi w skład Północnej 
Prowincji Zgromadzenia Słowa Boże-

go na Filipinach i obejmuje północną 
część wyspy Luzon.

MARIAŻ DLA DUCHA I CIAŁA
Moja stacja misyjna składa się z 10 

kaplic, rozsianych w górach prowincji 
Kalinga. Do każdej z nich docieram 
pieszo – tereny te to góry przecież – 
co sprawia, że w moim posługiwaniu 

Paweł Jacek Stadnik SVD • FILIPINY

Żołnierz 
Chrystusa

udało mi się połączyć misjonarski za-
pał z pasją miłośnika górskich wspi-
naczek. Jak dobry jest Pan! Ten dobry 
dla ducha i ciała mariaż pozwolił mi 

na pozostawienie na mi-
syjnych szlakach 20 zbęd-
nych kilogramów, za który-
mi nie tęsknię ani trochę. 
Jeśli więc ktoś ma proble-
my z nadwagą, zalecam 
górskie wycieczki, w cza-
sie których spalanie kalo-
rii idzie w parze z ładowa-
niem duchowych akumu-
latorów, bo przecież gdzie, 

jeśli nie w górach, szukać bliskości 
Boga, o czym w wielu miejscach prze-
konuje nas Pismo Święte. Oto przy-
kłady: przemienienie na Górze Tabor, 
Kazanie na Górze i osiem błogosła-
wieństw, rozmnożenie chleba, ofiaro-
wanie tablic z Dziesięciorgiem przyka-

W moim posługiwaniu 
udało mi się połączyć 
misjonarski zapał z pasją 
miłośnika górskich 
wspinaczek. Jak dobry 
jest Pan!

Para gotowa do przyjęcia sakramentu małżeństwaO. Paweł Jacek Stadnik SVD
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zań na Synaju – żeby wymienić te naj-
bardziej znane.

ZAPLECZE MISYJNE
Moi parafianie nazywają mnie 

„żołnierzem Chrystusa” – soldado ni 
Cristo (w miejscowym dialekcie ilo-
kano). Każdy żołnierz, aby być efek-
tywnym w boju, musi mieć dobre za-

plecze, to „oczywista oczywistość”, 
wyjęta nie z podręczników sztuki pro-
wadzenia wojny, ale podpowiedziana 
przez życiowe doświadczenie. Przyja-
ciele misji są tym zapleczem. Salutu-
ję więc wszystkim za misyjne zaan-
gażowanie, modlitewny wigor i apo-
stolski zapał, które – mimo olbrzymiej 
odległości dzielącej mnie od tego za-

plecza – dają się tutaj odczuć i spra-
wiają, że nasza motywacja do po-
święceń na niwie Pańskiej wzrasta 
niepomiernie.

Sześć lat w jednym miejscu, to cał-
kiem sporo i też sporo udało się tu zro-
bić, bo stacja misyjna jest nowa, zo-
stała erygowana zaledwie rok przed 
moim przybyciem, więc trzeba było 
niejako zacząć pracę od podstaw. Jest 
tu grono katechistów, którzy dzielnie 
i z poświęceniem pomagają misjona-
rzom, przygotowując dzieci do przy-
jęcia Pierwszej Komunii, młodzież 
do bierzmowania i pary do sakramen-
tu małżeństwa, gdyż jeden kapłan nie 
jest w stanie podołać tym wszystkim 
czynnościom. Naszym zadaniem jest 
więc kształcenie i podnoszenie kwali-
fikacji zawodowych katechistów, po-
nieważ są oni nieocenioną pomocą dla 
nas, kapłanów.

MISJONARZ DO LUDZI, 
NIE ODWROTNIE

Jedną z cech specyficznych pracy 
misyjnej jest to, że misjonarz przycho-
dzi do ludzi, a nie odwrotnie. Dlate-
go w każdej wiosce, którą odwiedzam 
z posługą, jest kaplica. Niektóre z nich 
były zbudowane w latach sześćdziesią-
tych ub.w. Konieczny jest ich remont, 

aby Msze św. i nabożeństwa 
w nich się odbywające mogły 
być przeżywane przez wier-
nych z należytą czcią i poboż-
nością, a nie z obawą, że sufit 
lada moment może zwalić się 
komuś na głowę. Dzięki ofiar-
ności parafian i dobrodziejów 
udało się wyremontować kil-
ka naszych kaplic, pozostałe 
czekają jeszcze na swoją kolej.

Po  sześciu latach w  tej 
samej stacji misyjnej przy-
szedł czas na zmianę. W ma-
ju tego roku nastąpiło prze-
niesienie do innej placówki 
misyjnej. Pozostaję jednak 
nadal w górach – raduje się 
więc serce moje – i miesz-
kam po sąsiedzku, po dru-
giej stronie rzeki Chico Ri-
ver, która oddziela te dwie 
stacje misyjne.

Chrzest w kaplicy pw. św. Jana Ewangelisty

O. Stadnik wśród mieszkańców gór w filipińskiej prowincji Kalinga
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Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, 
mogli, również za sprawą naszej modlitwy 

i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo 
bliskość miłosiernego Pana i piękno życia 

chrześcijańskiego.

PAPIESKIE INTENCJE
EWANGELIZACYJNE

LIPIEC 2017

Obchodzimy w tym roku stulecie objawień 
fatimskich. Rok przed nimi Anioł Pokoju ob-

jawia się dzieciom i uczy je modlitwy: „O mój 
Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, mam 
w Tobie nadzieję i kocham Ciebie. Proszę Cię 
o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie 
wierzą, nie uwielbiają Ciebie, nie mają w To-
bie nadziei i nie kochają Ciebie”. Ta pierwsza 
modlitwa, której nauczyły się dzieci z Fatimy, 
jest bardzo prosta i łatwa do zapamiętania, ale 
jest jak otwieranie drzwi swojego serca i serc 
naszych braci, którzy oddalili się od wiary. Akt 
wiary, uwielbienia, nadziei i miłości w sercu 
dzieci otwiera i wyprasza tę łaskę innym. Anioł 
Pokoju uczył dzieci modlić się nią z twarzą tuż 
przy ziemi w geście adoracji Pana, ale prze-
cież można się nią modlić w wielu sytuacjach 
codziennego życia: na letnim spacerze, pod-
czas wakacyjnego wyjazdu, w drodze do pra-
cy czy do szkoły. Ta modlitwa to przywracanie 
bliskości miłosiernego Pana, przez nią otwiera 
się „czas miłosierdzia”.

„Jest to czas miłosierdzia dla wszystkich 
i dla każdego, aby nikt nie mógł pomy-

śleć, że nie dla niego jest bliskość Boga i moc 
Jego czułości. (…) Jest to czas miłosierdzia dla 
każdego grzesznika, aby niestrudzenie prosił 
o przebaczenie i poczuł rękę Ojca, który za-
wsze wita i przytula do siebie” (papież Franci-
szek, Misericordia et misera, nr 21).

Z modlitwą Anioła Pokoju łączy się również 
tradycja modlitwy św. Arnolda Janssena i za-

łożonych przez niego zgromadzeń: modlitwa 
kwadransowa. Św. Arnold jest najpierw ducho-
wo misjonarzem tych, którzy są daleko od wia-
ry, nadziei, miłości, jedności. „Boże, Prawdo Od-
wieczna – wierzymy w Ciebie. Boże, Mocy nasza 
i Zbawienie nasze – ufamy Tobie. Boże, Dobro-
ci Nieskończona – z całego serca miłujemy Cie-
bie. Tyś Słowo Swe posłał dla zbawienia świa-
ta, spraw, abyśmy wszyscy w Nim jedno byli. 
Napełnij nas Duchem Syna Twojego, abyśmy 
sławili imię Twoje. Amen”. Święty uczy nas mi-
sji serca, misji modlitwy, która ogarnia wszyst-
kich i rodzi tęsknotę za Bogiem, za Jego miło-
sierdziem, za pięknym życiem.  sk
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Artyści to osoby obdarzone szczególną wrażliwością, geniu-
szem dostrzegania piękna i tworzenia go. Chcemy, idąc 

za zachętą Ojca Świętego, w tym miesiącu modlić się za nich 
o dar „pomagania wszystkim w odkrywaniu piękna świata 
stworzonego”. 

Iść przez życie drogą piękna – via pulchritudinis. Pokazy-
wać ją, odkrywać ją i tworzyć – to zadanie artystów, ale 

też pragnienie ludzkiego serca. Piękno jest odbiciem piękna 
samego Boga, efektem dotknięcia Jego ręki, echem brzmie-
nia Jego głosu, owocem ogarnięcia Jego spojrzeniem. Dlate-
go świat stworzony z jego bogactwem i bujnością prowadzi 
ku Bogu; piękno świata na nowo pociąga, zachwyca, pory-
wa ku Temu, który jest nieskończenie Piękny. Nieskończone 
bogactwo Trójcy Świętej odbija się w nieskończonych hory-
zontach przestrzeni i drobiazgowym dopracowaniu każdego 
szczegółu stworzenia. 

Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła 
swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać 

piękno świata stworzonego.

PAPIESKIE INTENCJE
EWANGELIZACYJNE

SIERPIEŃ 2017

„Jeśli, jak twierdzi św. Augustyn, kochamy tylko to, co jest 
piękne, Syn, który stał się człowiekiem, objawieniem nie-

skończonego piękna, jest w najwyższym stopniu godny mi-
łości i pociąga nas ku sobie więzią miłości. Tak więc trzeba, 
aby formacja w via pulchritudinis została włączona w przeka-
zywanie wiary. Należy sobie życzyć, aby każdy Kościół par-
tykularny promował posługiwanie się sztuką w swoim dziele 
ewangelizacyjnym, nawiązując do bogactwa przeszłości, ale 
także do szerokiej gamy jej licznych aktualnych form w celu 
przekazywania wiary w nowym »języku przypowieści«” (pa-
pież Franciszek, Evangelii gaudium, nr 167).

Na koniec wyobraźcie sobie najpiękniejszy zakątek świata, 
jaki znacie, swoją ulubioną ścieżkę. To odbicie Boga w nas, 

to obietnica wiecznego piękna, które czeka na nas w wieczności. 
Przejdźcie dzisiaj kilka metrów z myślą, że ta droga, którą idzie-
cie, jest piękna, że to życie wokół mnie i we mnie jest piękne. 

sk

fot. Marta Sojka SSpS, Angola
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W ŚWIETLE SŁOWA

Andrzej Danilewicz SVD

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana 
i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się  
wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś 
stało się białe jak światło (Mt 17,1-2).

Górskie wędrówki
(por. Mk 14,15). Tak jakby 
Zbawiciel już przez to chciał 
wskazać kierunek naszej wę-
drówki i  to, co czeka nas 
u jej celu. Bardzo wymowna 
jest tutaj Góra Tabor, na któ-
rej dokonało się Przemienie-
nie Pańskie.

Ta wspinaczka dużo ich 
kosztowała. Szli już reszt-
kami sił. Szczególnie zmę-
czony był Piotr, który wlókł 
się na końcu i nie pojmował, 
dlaczego Jezusowi tak się 
spieszyło. Widok ze szczy-
tu był, owszem, wspaniały. 
Ale chyba nie po to się tru-
dzili? Rzeczywiście, to co zo-
baczyli później, mogło 
przyćmić wszystkie wido-
ki ze wszystkich gór razem 
wziętych. 

Na  Górze Przemienie-
nia uczniowie zobaczyli Je-
zusa, jakiego jeszcze nigdy 

Wakacje trwają w najlep-
sze. Każdy, kto tylko mo-
że, choć na krótki czas pró-
buje zmienić miejsce swego 
zamieszkania. Wiele lat te-
mu, w czasie jednego z ta-
kich wyjazdów usłyszałem 
w  Zakopanem, jak stary 
góral mówił do młodzieży: 
„Bóg stworzył świat z ni-
czego, tylko Tatry stworzył 
z gwiazd”. I rzeczywiście, 
jest w górach coś nieziem-
skiego, mistycznego. Sta-
jąc na jakimś szczycie, czu-
jemy, jakbyśmy mieli bliżej 
do nieba.

Nic więc dziwnego, że 
najważniejsze wydarzenia 
w życiu Jezusa dokonały się 
właśnie na górze. Kuszenie, 
nauczanie, modlitwy, ukrzy-
żowanie, wniebowstąpienie. 
Nawet Ostatnia Wieczerza 
odbyła się w sali na górze 

nie widzieli. Syn Boży, sta-
jąc się człowiekiem, ukrył 
swoją boską naturę. Teraz 
ona trochę się wymknę-
ła, jak skrawek sukni spod 
ciężkiego kożucha kobiecie 
udającej się na sylwestrowy 
bal. W tej chwili Jezus sma-
kował swojej równości z Oj-
cem i Duchem Świętym.

Przemienienie Chrystu-
sa miało być pocieszeniem 
i umocnieniem dla uczniów, 
którzy w niedalekiej przy-
szłości będą przeżywać dra-
mat swego Mistrza, który 
dokona się na innej górze. 
Ale czy takiego pocieszenia 
i umocnienia nie potrzebo-
wał sam Jezus? Potrzebował, 
dlatego otrzymał tę chwilę 
od Ojca. Został otulony Je-
go miłością. A nic bardziej 
nie przemienia, jak miłość 
właśnie. 

W Przemienieniu zacierają 
się granice między niebem 
i ziemią. Uczniowie, obec-
ni na górze, mogli tam zaj-
rzeć. I dobrze im było. Piotr 
chciał nawet postawić na-
mioty, aby tak już zostało, 
aby zatrzymać czas. Nie wie-
dział, co mówi (por. Mk 9,6) 
– przecież czasu nie można 
zatrzymać. On stanie sam, 
po  tamtej stronie, kiedy 
wszystko będzie już prze-
mienione. 

Schodząc z góry, już tak 
się nie spieszyli. Tym ra-
zem to Jezus szedł na koń-
cu. Uczniowie ukradkiem 
patrzyli do tyłu, podpatru-
jąc resztki blasku, jaki został 
w zakamarkach Jego płasz-
cza. I coraz lepiej zaczyna-
li rozumieć, na  czym bę-
dzie polegało zmartwych-
wstanie.

W Tatrach
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17 września ub.r. uczestni-
czyliśmy w  corocznym 

Zjeździe Misyjnym Dzieci w Ny-
sie, odbywającym się pod ha-
słem „Bóg jest miłosierdziem”. 
Od dwunastu lat nyscy księża 
werbiści organizują spotkanie 
z misjami, które zatacza coraz 
szersze kręgi. Tym razem przy-
było na nie niemal 1000 dzieci, 
głównie z Opolszczyzny, ale też 
z Warszawy. Patronat honorowy 
nad zjazdem po raz kolejny objął 
ordynariusz diecezji opolskiej, bp 
Andrzej Czaja.

Tradycyjnie po  rejestracji 
i przywitaniu uczestnicy udali 
się na spotkania w tzw. grupach 
kontynentalnych, gdzie mieli 
możliwość zapoznania się z pra-
cą misjonarzy oraz życiem i kul-
turą swoich rówieśników na róż-
nych kontynentach. O Afryce opo-
wiadał o. Roger Edewou z Togo 
i o. Arkadiusz Sitko (Bostwana), 
o Amerykach – o. Michał Śledziń-
ski (Brazylia), o Australii i Oce-
anii – o. Andrzej Soboń (Papua Nowa 
Gwinea), tajniki pracy misyjnej w Azji 
odkrywał przed słuchaczami o. Adam 
Kuchta, a w Europie – o. Piotr Śledź i o. 
Józef Gwóźdź. Uczestnicy ubrani byli 

w koszulki dostarczone przez organi-
zatorów, w kolorach reprezentujących 
poszczególne kontynenty.

Jak co roku, głównym punktem zjaz-
du była Msza św., której przewodniczył 

o. Andrzej Soboń, a homilię wygło-
sił o. Eryk Hounake z Togo. Podczas 
nabożeństwa dzieci uczestniczyły 
w procesji z darami. Po Euchary-
stii kolorowy korowód przemasze-
rował do klasztornego parku, gdzie 
czekały pieczone kiełbaski i kolejne 
atrakcje – śpiewy, tańce i wielka lo-
teria. Dzieci podziękowały o. Mariu-
szowi Góryjowskiemu – pomysło-
dawcy i głównemu organizatorowi 
dotychczasowych zjazdów, który 
w 2016 r. zmienił miejsce posługi. 

Na zakończenie zjazdu, po wspól-
nej modlitwie i wielkiej salwie kon-
fetti, uczestnicy wysłali „do nieba” 
setki kolorowych baloników, któ-
re jeszcze długo unosiły się nad pa-
rafialnym parkiem. Nawet ulew-
ny deszcz, choć kilka razy zmo-
czył uczestników, nie przeszkodził 
w świetnej zabawie. Jak widać, gdy 
serca gorące i dobra atmosfera, pogo-

da ma drugorzędne znaczenie. A w Ny-
sie atmosfera zawsze jest wspaniała 
i niech tak pozostanie, bo zjazdy mi-
syjne dla dzieci to dzieło wyjątkowe.

Dariusz Kobylański

XII Zjazd Misyjny Dzieci w Nysie

Ubiegłoroczny Zjazd Misyjny Dzieci w Nysie
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 ● O. Wiesław Skowroński SVD, mi-
sjonarz w Meksyku, został odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej 
„za wybitne zasługi w popularyzo-
waniu polskiej kultury i historii, za 

W DWÓCH SŁOWACH

 ■ STATUS SANKTUARIUM
W  stulecie objawień w  Fatimie, 
13 maja br., kościół Matki Boskiej 
Fatimskiej w Baranowiczach na Bia-
łorusi, którego opiekunami są werbi-
ści z Regii Ural, otrzymał status sank-
tuarium maryjnego diecezji pińskiej.

Decyzja bp. Antoniego Dziemian-
ko, ordynariusza diecezji, została 
ogłoszona na uroczystej Mszy św. 
w baranowickiej świątyni z udzia-
łem duchowieństwa, rodzin zakon-
nych i licznych wiernych. Wydarze-
nie to ma szczególny wymiar dla Ko-
ścioła lokalnego.

„Ustanowienie sanktuarium Mat-
ki Boskiej Fatimskiej w setną roczni-
cę objawień jest szczególnym zna-
kiem i świadectwem żywej wiary 
i czci Maryi Panny na naszej ziemi – 
podkreślił w homilii bp Dziemian-
ko. – W historii Kościoła powszech-
nego sanktuaria zawsze były zwią-
zane z nawróceniem i pojednaniem, 
modlitwą i pokutą. Te praktyki du-
chowe nabierają szczególnego zna-
czenia w świetle przesłania Fatim-
skiej Pani.”

Baranowicka świątynia Matki 
Boskiej Fatimskiej zbudowana zo-

stała w latach dziewięćdziesiątych 
ub.w. Idea jej powstania zrodziła się 
po spotkaniu, jakie abp Kazimierz 
Świątek, ówczesny pasterz diecezji 
pińskiej, odbył z s. Łucją, widzącą 
z Fatimy.

Budowę rozpoczęto 28 maja 
1995 r., zaś konsekrowano 13 paź-
dziernika 1996  r. Idei patronował 
kard. Świątek, a realizacja przedsię-
wzięcia, począwszy od zdobycia miej-
sca pod budowę, poprzez plany ar-
chitektoniczne i wzniesienie budowli, 
była dziełem misjonarzy ze Zgroma-
dzenia Słowa Bożego, co podkreślił 
w swoim słowie bp Dziemianko.

„Dziękujemy dziś Bogu za ówcze-
snego proboszcza i budowniczego, 
który wybrał to miejsce – o. Jerze-
go Mazura SVD, obecnego biskupa 
ordynariusza diecezji ełckiej w Pol-
sce – powiedział bp Dziemianko. – 
Dziękujemy również wszystkim oj-
com i braciom, którzy tu prowadzili 
i prowadzą działalność duszpaster-
ską, podejmują posługę charytatyw-
ną na rzecz potrzebujących.”

Pierwszym kustoszem nowo po-
wstałego sanktuarium został o. Kon-
rad Potyka SVD, obecny proboszcz 
parafii.

Sanktuarium w  Baranowiczach 
to czwarte – po Łohiszynie, Brześciu 
i Iwanowie – sanktuarium diecezji 
pińskiej. / Jakub Błaszczyszyn SVD

 ■ POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA 
MB FATIMSKIEJ

13 maja, w stulecie objawień fatim-
skich, w werbistowskiej parafii pw. 
Matki Bożej Fatimskiej w Golkowi-
cach w archidiecezji krakowskiej od-
była się uroczystość poświęcenia ko-
ścioła parafialnego. Konsekracji do-
konał bp Tadeusz Pieronek. 

W uroczystości wzięli udział licz-
nie zgromadzeni parafianie oraz wie-
lu gości, wśród nich kapłani archi-
diecezji krakowskiej, a także o. Eryk 
Koppa SVD, prowincjał Zgromadze-
nia Słowa Bożego oraz grupa werbi-
stów, przede wszystkim tych, którzy 
pracowali w parafii w Golkowicach. 
Ponadto uroczystość zgromadziła 
przedstawicieli Senatu Rzeczpospoli-
tej, władz samorządowych, Związku 
Podhalan, nauczycieli i służb mundu-
rowych, wśród których najliczniejszą 
grupę stanowili strażacy.

Konsekracja została przygotowana 
przez proboszcza, o. Stanisława Łom-
nickiego SVD, który posługuje w tej 
parafii od 10 lat. Liturgię poprowa-
dził ks. Stanisław Mieszczak SCJ.

Parafia w  Golkowicach została 
erygowana w 2000 r. przez kard. 
Franciszka Macharskiego i powie-
rzona duszpasterskiej posłudze Zgro-
madzenia Słowa Bożego. / Jan Wró-
blewski SVD

 ■ W SŁUŻBIE 
PRZEŚLADOWANYM 
CHRZEŚCIJANOM

10 maja br. w  Muzeum Misyjno-
-Etnograficznym Księży Werbistów 
w Pieniężnie została udostępniona 
zwiedzającym nowa wystawa czaso-
wa zatytułowana „W służbie prześla-
dowanym chrześcijanom”, użyczona 
przez organizację Open Doors Polska.

Gdzie chrześcijanie cierpią naj-
większe prześladowania ze względu 
na swoją wiarę? Jak ja bym się zacho-
wał na ich miejscu? Kim jest napraw-
dę Jezus Chrystus, za wiarę w któ-

działalność na rzecz środowiska po-
lonijnego w Meksyku”; wraz z nim: 
Marek Adamski, Luis Decelis Ma-
ciak, Hanna Kot-Arredondo, Józef 
Olechowski i  Andrzej Rattinger-
-Aranda.

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
w Baranowiczach
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Podpisanie aktu poświęcenia kościoła 
przez bp. Tadeusza Pieronka,  
obok – o. Stanisław Łomnicki SVD
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rego giną chrześcijanie na świecie? 
Co Kościół na świecie może dać prze-
śladowanym chrześcijanom, a czego 
może się od nich nauczyć? – te i inne 
pytania mogły się pojawić podczas 
oglądania zdjęć z wielu krajów świa-
ta, gdzie chrześcijanie płacą najwyż-
szą cenę za swoją wiarę. Odpowiedzi 
na nie można znaleźć m.in. na stro-
nie www.opendoors.pl

Wystawę można było oglądać 
do 11 czerwca br. Jej komisarzem 
był o. Wiesław Dudar SVD, a całość 
przygotowała s. Hanna Lellek SSpS. 
/ Hanna Lellek SSpS

 ■ JUBILEUSZ 25-LECIA 
OBECNOŚCI WERBISTÓW 
NA WSCHODZIE

W dniach 26-28 kwietnia br. w mo-
skiewskiej parafii św. Olgi odbywały 
się uroczystości jubileuszowe 25-le-
cia posługi Zgromadzenia Słowa Bo-
żego na Wschodzie. Inauguracyjną 
Mszę św. odprawił bp Jerzy Ma-
zur SVD, ordynariusz ełcki i pierwszy 
przełożony werbistów na Białorusi 
i w Rosji. Na uroczystości przybył 
także przedstawiciel przełożone-
go generalnego zgromadzenia oraz 
przełożeni sąsiednich prowincji wer-
bistów: polskiej, słowackiej i węgier-
skiej. Nie zabrakło parafian, przyja-
ciół i dobrodziejów dzieła misyjnego.

Głównym uroczystościom jubile-
uszowym 27 kwietnia przewodni-
czył abp Celestino Migliore, nun-
cjusz apostolski w Federacji Rosyj-
skiej. Obecni byli także biskupi: Jerzy 
Mazur SVD i Cyryl Klimowicz, kie-
rujący obecnie diecezją w Irkucku. 
Licznie zgromadzili się przedstawi-
ciele duchowieństwa, zgromadzeń 
zakonnych i wiernych.

„Patrząc na was, werbistów, mo-
gę powiedzieć, że minione lata by-
ły czasem przyjęcia przez was ziar-
na Słowa Bożego sercem otwartym, 
urodzajnym, gotowym przynieść sto-
krotny plon – podkreślił w homilii 
ksiądz arcybiskup. – To lata wierno-
ści, właściwej dla dojrzałości ogólno-
ludzkiej i duchowej. Modlimy się za 
was i z wami, byście byli wiernym mi-
sjonarzami Słowa Bożego, a przede 

 ■ WRĘCZENIE KRZYŻY MISYJNYCH
Nuncjusz apostolski w Polsce, abp Salva-
tore Pennacchio poświęcił i nałożył krzy-
że misyjne duchownym i świeckim mi-
sjonarzom i misjonarkom, którzy mają 
ewangelizować w najdalszych zakątkach 
świata. Posłanie miało miejsce 24 kwiet-
nia br. w Gnieźnie podczas uroczystej 
Mszy odpustowej ku czci św. Wojciecha 
– biskupa, misjonarza, męczennika.

Krzyże misyjne otrzymały 22 oso-
by: kapłani diecezjalni, zakonnicy i za-
konnice oraz osoby świeckie. Pocho-
dzą one z archidiecezji częstochowskiej, 
warszawskiej i  warszawsko-praskiej, 
diecezji opolskiej, tarnowskiej, toruń-
skiej, ełckiej, gnieźnieńskiej i  kamie-
niecko-podolskiej oraz ze zgromadzeń 
zakonnych: Misyjnego Służebnic Du-
cha Świętego, Stowarzyszenia Apostol-
stwa Katolickiego, Sióstr Franciszka-
nek Rodziny Maryi, Braci Mniejszych 
Konwentualnych, Służebnic Matki Do-
brego Pasterza, Córek Bożej Miło-
ści, Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego 
a Paulo, Sióstr Służek NMP Niepokala-
nej. Misjonarze i misjonarki będą pra-
cować m.in. w: Peru, Argentynie, Ko-
lumbii, RPA, Ugandzie, Boliwii, Kame-
runie, Chile, Kongu, na Kubie i Ukrainie. 
Obrzęd wręczania krzyży misyjnych 
ma długoletnią tradycję. Po raz pierw-
szy uczynił to papież Jan Paweł II pod-
czas swojej pierwszej wizyty w Gnieź-
nie, 3 czerwca 1979 r. 18 lat później, 
w 1997 r., podczas drugiej wizyty Papie-
ża Polaka u grobu św. Wojciecha cere-
monię powtórzono. Rok później, dzięki 
inicjatywie abp. Henryka Muszyńskiego, 
weszła ona na stałe do programu gnieź-
nieńskich uroczystości odpustowych.

 ■ TRZY CERKWIE DZIENNIE 
OTWIERANE W ROSJI

W ciągu minionych 30 lat Rosyjski Ko-
ściół Prawosławny otwierał codzien-
nie trzy cerkwie. Wynika to z danych 
przedstawionych przez metropolitę Hi-
lariona (Ałfiejewa), przewodniczącego 
Synodalnego Wydziału Zewnętrznych 
Kontaktów Kościelnych Patriarchatu 
Moskiewskiego.

„Gdy w 1988 r. świętowaliśmy 1000. 
rocznicę chrztu Rusi, Rosyjski Kościół 
Prawosławny miał 6 tys. cerkwi. Dziś 
jest ich 36 tys. Otwieraliśmy 1000 świą-
tyń co  roku, niemal w  takim samym 
tempie, czyli trzy cerkwie dziennie” – 
powiedział hierarcha w programie „Ko-
ściół i świat” w telewizji Rosja-24. Pod-
kreślił, że nie stało się tak z powodu 
odgórnej instrukcji, lecz dlatego, że ist-
niejące cerkwie nie mogły pomieścić 
wiernych. „Ponieważ stale rośnie licz-
ba wiernych, to również liczba cerkwi 
musi rosnąć” – stwierdził metropolita.

za: deon.pl 

wszystkim – wiernymi świadkami 
Chrystusa w swoim życiu.”

Jubileuszowe uroczystości poprze-
dziła sesja historyczno-teologiczna 
podsumowująca działalność wer-
bistów na Wschodzie w kontekście 
ich charyzmatu misyjnego i ewan-
gelizacyjnych wyzwań społeczeń-
stwa w krajach byłego ZSRR. Swo-
imi wspomnieniami podzielił się bp 
Mazur, który ponad ćwierć wieku te-
mu koordynował pierwsze prace pa-
storalne i budowlane w Baranowi-
czach. W 1992 r. został utworzony 
Dystrykt Baranowicze Polskiej Pro-
wincji Zgromadzenia Słowa Bożego, 
a pięć lat później generał erygował 
Regię Ural werbistów.

Na ostatni dzień, 28 kwietnia, za-
planowano refleksję o przyszłości 
posługi werbistów w Rosji w związ-
ku ze zbliżającą się XVIII Kapitułą Ge-
neralną Zgromadzenia, która odbę-
dzie się w 2018 r.

Podczas uroczystości jubileuszowych 
w kościele św. Olgi w Moskwie. Główny 
celebrans – abp Celestino Migliore, 
nuncjusz apostolski w Rosji, po jego prawej 
stronie – bp Jerzy Mazur SVD, ordynariusz 
diecezji ełckiej, za krzyżem – o. Jakub 
Błaszczyszyn SVD, przełożony Regii Ural
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Obecnie na terenie Białorusi i Ro-
sji posługuje ok. 40 współbraci z kil-
ku krajów. Pracują w 17 parafiach 
w różnych miastach, w tym w Mo-
skwie i St. Petersburgu: prowadzą 
duszpasterstwa akademickie, udzie-
lają się w pracy z dziećmi i młodzie-
żą, migrantami i biednymi. Zgroma-
dzenie doczekało się też pierwszych 
rodzimych powołań. / Jakub Błasz-
czyszyn SVD za: werbisci.pl
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MISJA WŚRÓD ŁOTYSZY cz. 1

Limbazi jest miastem położonym 
na wschodnim wybrzeżu Morza 

Bałtyckiego, 20 km od morza, 86 km 
na północny wschód od Rygi. Więk-
szość mieszkańców tego miasta sta-
nowią protestanci i prawosławni. Lute-
ranie są tu obecni od dłuższego czasu, 
bowiem kościół luterański wybudo-
wano już w 1680 r. Katolicy należą 
do mniejszości. Świątynię katolicką 
w Limbazi wybudowano przed 20 la-
ty. Do czasu mojego przybycia do tego 
miasta Msze św. były celebrowane tyl-
ko w niedzielę. Ksiądz mieszkał w są-
siedniej parafii, w Saulkrasti, odległej 
o 40 km od Limbazi. 

BEZ PLEBANII
Początki w mojej nowej parafii nie 

były łatwe – bez mieszkania dla księ-
dza, kościół nieogrzewany. Zwróciłem 
się zatem do wiernych z prośbą, by ktoś 
przyjął mnie do swojego mieszkania. 
Zgodziła się Maria, która żyje 15 km 
od Limbazi. Dzięki jej życzliwości mam 
gdzie mieszkać, ona także troszczy się 
o strawę i pranie. Maria jest człowie-
kiem modlitwy i pracy, właściwie cały 
czas modli się i pracuje. Bardzo cieszy 
się, że może dojechać ze mną samocho-
dem do kościoła w Limbazi. 

W kościele w Limbazi nie ma dużo 
wiernych w niedzielę – 20-30 osób, 
w większości ludzie starsi, ale też dzie-
ci. Niektórzy chcieliby przyjść do ko-
ścioła, jednak zdrowie im na to nie po-
zwala. W dni powszednie pojawia się 
4-5 osób, zazwyczaj te same twarze. 
Cieszą się, że mogą pogłębiać wiarę. 
W czasie każdej Mszy św. jest krótka 
homilia, przed wieczorną Eucharystią 
trwa półgodzinna adoracja. W Wielkim 
Poście wierni śpiewają Gorzkie Żale. 
W soboty jest tzw. Godzina Biblijna, 
w czasie której rozważamy Ewange-
lię z niedzieli. Wierni chętnie uczest-
niczą w tym spotkaniu, podczas które-

go mają możliwość zadawania pytań. 
Staram się im wyjaśniać, na miarę mo-
ich możliwości, trudne fragmenty Pi-
sma Świętego. Siostra zakonna z Ry-
gi przyjeżdża na katechezę dla dzieci, 
w czasie której grają różne role w te-
atrzyku, rysują, odpowiadają na pyta-
nia. Siostra wyjaśnia im prawdy wiary. 

Nasza parafia w Limbazi powoli, ale 
jednak rozwija się, mimo różnych pro-
blemów. W tym roku planuję zainsta-
lowanie centralnego ogrzewania z pie-

cem na drewno, przyłączenie kościoła 
do kanalizacji, doprowadzenie wody. 
W planach także zbudowanie toalet 
dla wiernych. 

Nasza druga placówka misyjna 
znajduje się w mieście Salacgriva, po-
łożonym także nad morzem. Kościół 
został tam zbudowany dzięki pomocy 
wiernych z Niemiec. Do chwili obecnej 
nie ma tam księdza na stałe. W każdą 
niedzielę dojeżdżam do Salacgriva, aby 
odprawić Mszę św., w której uczestni-
czy niewielu wiernych – 12-15 osób. 
Kościół jest również bez ogrzewania, 
z temperaturą ok. 0 °C w zimie. 

PIERWSZA MSZA ŚW. 
W MAZSALACA 

Pod koniec ubiegłego roku pro-
boszcz, pełniący posługę w Valmie-
ra i innych miastach, poprosił mnie, 
abym zastąpił go w Mazsalaca w nie-
dzielę przed świętami, a w przyszłości 
ewentualnie pełnił posługę pasterza 
w tym mieście. Zgodziłem się. Mazsa-
laca jest niewielkim miastem położo-

Tomasz Dudziuk SVD • ŁOTWA

Początki werbistowskiej misji na Łotwie

Przed Mszą św. w Mazsalaca

O. Tomasz Dudziuk SVD przywitany 
kwiatami przez wiernych w Mazsalaca
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nym przy granicy z Estonią, z ok. 1500 
mieszkańcami. Nie ma tam kościoła 
katolickiego, Msze św. odbywają się 
w budynku Caritasu, raz w miesiącu. 

ZE ŚW. ARNOLDEM PRZY 
SAMEJ GRANICY Z ESTONIĄ

Pierwszą Mszę św. jako proboszcz 
nowej parafii werbistowskiej w Maz-
salaca celebrowałem 15 stycznia br. 
To szczególna data dla werbistów, po-
nieważ tego dnia przypada wspomnie-
nie św. Arnolda Janssena, założyciela 
naszego zgromadzenia. W ten sposób, 
razem ze św. Arnoldem, rozpoczęliśmy 
pracę misyjną już przy samej granicy 
z Estonią. Niech nasz święty założyciel 
wyprasza nam potrzebne łaski w po-
słudze tutejszym ludziom. Co ciekawe, 

Po  tej pierwszej Eucharystii był 
wspólny posiłek, który parafianie 
sami przygotowali. Panowała świą-
teczna atmosfera nie tylko ze wzglę-
du na tą pierwszą odprawianą przeze 
mnie Mszę, ale także dlatego, że sie-
dzieliśmy wśród ozdób bożonarodze-
niowych. W  mo-
im przypadku było 
to również święto-
wanie wspomnienia 
św. Arnolda, z dala 
od własnego kraju 
i innych werbistów. 

Wierni byli zado-
woleni z pracy po-
przedniego probosz-
cza, który wkładał 
wiele serca w swoją 
posługę w tym mie-
ście. Ja byłem kimś 
nowym, nieznanym, 
jednak przyjęli mnie z otwartymi ra-
mionami. Przed moim przybyciem do-
wiedzieli się, z informacji w kalenda-
rzu katolickim, do jakiego zgromadze-
nia należę. Jedna z kobiet powiedziała, 
że bardzo jej się podoba nazwa księży 
jezuitów, należących do towarzystwa 
Jezusa (Towarzystwo Jezusowe), ale 
jeszcze bardziej przypadła jej do gustu 
nazwa naszego zgromadzenia: towa-
rzystwo Słowa Bożego, czyli Jezusa – 
Słowa od Boga, który przyjął ludzkie 
ciało. Uczestnicy tego naszego pierw-
szego spotkania opowiadali, że wcze-
śniej w Mszach św. uczestniczyło wię-
cej osób, jednak wiele albo odeszło 
do Pana, albo wyjechało za granicę. 
Poza tym młodzi często pracują w tym 
czasie w firmach i nie mogą przyjechać 
do kościoła. 

MSZA ŚW. RAZ CZY DWA RAZY 
W MIESIĄCU?

Parafianie poprosili o katechezy 
po Eucharystii, aby móc pogłębiać wia-
rę. Jeżeli chodzi o Mszę, to do tej pory 
była celebrowana raz w miesiącu, ja 
zaproponowałem dwa razy w miesią-
cu, a w przyszłości być może w każdą 
niedzielę. Zdania na temat mojej pro-
pozycji były podzielone: jedni chcieli 
częściej uczestniczyć w Mszy, inni mó-
wili, że są przyzwyczajeni raz w mie-

siącu. Twierdzili: jeden raz w miesią-
cu pensja, jeden raz w miesiącu Eu-
charystia; jeśli będzie częściej, nikt 
nie przyjdzie. Zapytali nawet, czy ze-
chcę jechać 90 km do Mazsalaca, aby 
odprawić Mszę dla trzech osób. Odpo-
wiedziałem, że przyjadę, z nadzieją, 

że następnym razem 
będzie więcej. Posta-
nowiliśmy głosować 
w tej sprawie. Więk-
szość opowiedziała 
się za Mszą dwa razy 
w miesiącu. Okazało 
się, że podjęliśmy do-
brą decyzję, bo w cza-
sie naszych następ-
nych spotkań parafia-
nie mówili, że cieszą 
się z Mszy dwa razy 
w miesiącu. 

Siedziba Caritas, 
gdzie są odprawiane Eucharystie, mie-
ści się w wynajętym, starym, solid-
nym, drewnianym budynku, z duży-
mi oknami. Przez okna widać sklep 
z artykułami spożywczymi, obok któ-
rego często stoją młode osoby z bu-
telkami piwa. Szkoda, że nie chcą 
przyjść na Mszę św. Alkoholizm jest 
dużym problemem na Łotwie. Mówi 
się, że trudno tu znaleźć dobrego pra-
cownika, np. do pocięcia i porąbania 
drzewa. Zazwyczaj trzeba zadowolić 
się człowiekiem, który może wyko-
nać taką pracę, ale nie potrafi cho-
dzić „prostymi drogami”. Ponoć przed 
pracą trzeba robotnikowi dać pienią-
dze na piwo, bo inaczej nie zdoła wy-
konać zadania, tak mu się trzęsą ręce. 

Trudno jest nakłonić młodych 
do uczestnictwa w Mszy św., która 
wydaje im się nudna i bezsensowna. 
Jednak każda Eucharystia jest wiel-
kim darem Boga, bo każde spotkanie 
z Jezusem na niej zmienia nasze wnę-
trze, daje wewnętrzne światło i radość. 
Potrzeba mądrości od Boga, aby to od-
kryć. Ludzie starsi, z dużym doświad-
czeniem życiowym, wiedzą, że w Ko-
ściele znajdują się ogromne skarby 
duchowe dla wszystkich. Miłość Bo-
ga do człowieka jest więcej warta niż 
złoto. 

sam nie planowałem Mszy w ten dzień. 
Wierni sami zaproponowali tę datę, nic 
nie wiedząc o jej znaczeniu dla nasze-
go zgromadzenia. Postanowiłem więc 
odprawić tę Eucharystię w intencji mi-
sjonarzy werbistów, jednak na prośbę 
wiernych, pragnących modlić się za 
niedawno zmarłą parafiankę, zadość-
uczyniłem ich prośbie. 

We Mszy św. uczestniczyło 12 osób, 
głównie starszych. Mało jest tutaj mło-
dych, ponieważ większość z nich wy-
jechała za granicę, szukać pracy i lep-
szych warunków życia. Zostali emeryci 
i pracujący na roli. Wierni powiedzie-
li mi, że przed ok. 20 laty w tutejszej 
szkole było dużo dzieci, natomiast te-
raz widok dzieci na ulicach to rzad-
kość. 

Jedna z kobiet powiedziała, 
że bardzo jej się podoba 
nazwa księży jezuitów, 
należących do towarzystwa 
Jezusa (Towarzystwo 
Jezusowe), ale jeszcze bardziej 
przypadła jej do gustu nazwa 
naszego zgromadzenia: 
towarzystwo Słowa Bożego, 
czyli Jezusa – Słowa od Boga, 
który przyjął ludzkie ciało.

Pani Maria, u której zamieszkał o. Dudziuk
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Barbara Miensopust SSpS • JAMAJKA

Mój brat, Picky Dread

Nie tylko Wielki Post może być 
czasem na zatrzymanie się i do-

strzeżenie umęczonej twarzy Chry-
stusa w naszych siostrach i braciach. 
Co prawda, nie trzeba jej szukać da-
leko. Jest na wyciągnięcie mojej ręki. 
Wystarczy otworzyć bramę do naszego 
podwórka i umęczona twarz Chrystu-
sa staje przede mną. Dostrzec tę twarz 
to jedno, ale jak jej pomóc? 

TWARZ TERESY  
I TWARZ MARGARET

Rano przyszła do mnie starsza ko-
bieta, Teresa, szukając dobrego słowa, 
przyjaznego gestu i trochę ryżu na dziś 
i jutro. Trzy lata temu w pożarze stra-
ciła dom i wszystko co miała. Jednak 
nie straciła wiary, że Pan Bóg ma ją 
w swej opiece. Dzięki pomocy dobrych 
ludzi udało nam się pozyskać mały 
drewniany domek z fundacji „Food for 
the Poor”. Na pomarszczonej, umęczo-
nej twarzy Teresy widzę dziś wdzięcz-
ność, chociaż wiem, że każdy dzień jest 
dla niej wyzwaniem. 

Później spotkałam Margaret, przy-
szła po wielu tygodniach od ostat-
niego spotkania, żeby porozmawiać. 
Wiele łez popłynęło z jej oczu, bo do-

świadczenie, jakie niesie ze  sobą 
od siódmego roku życia, przez lata po-
nawiane, pozostawiło na twarzy ślady 
cierpienia, znamię umęczonego Chry-
stusa. Po trzydziestu latach Marga-
ret po raz pierwszy opowiada o tym, 
że jako dziecko była wykorzystywa-
na seksualnie. Rana, jaką nosi w so-
bie, przybliża ją do cierpiącego Chry-
stusa, w którego wierzy, ale – jak mó-
wi – potrzebuje czasu i modlitwy, by 
oddać Mu swoje życie poprzez przyję-
cie chrztu świętego.

LUDZIE NA KUPIE ŚMIECI
A oto jeszcze jedna twarz, którą dziś 

spotkam: mężczyzna w średnim wie-
ku, nazywany Picky Dread. Pierwszy 
raz spotkałam go, kiedy wracałam 
ze śmietniska. Picky Dread mieszka 
tuż obok tego dużego wysypiska śmie-
ci, gdzie zrzuca się odpady z całego 
naszego województwa. Ludzie bez-S. Barbara Miensopust SSpS na misji na Jamajce

Tęcza za wysypiskiem...
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no to sobie wyobrazić, ale tak jest), 
gdzie podłogą jest wysypany gruz. 
W 2012 r., kiedy wracał z buszu z wa-
rzywami, niosąc wszystko na głowie, 
upadł tak nieszczęśliwie, że złamał 
sobie kręgosłup w dwóch miejscach. 
Od tego czasu jest niepełnospraw-
ny. To kalectwo postępuje coraz bar-
dziej. Łóżko, zrobione własnymi ręka-
mi z desek, zapadło się i przez kilka 
miesięcy kładł się na nim, pogarszając 
uraz kręgosłupa. Udało nam się zdo-
być nowe łóżko i materac, więc przy-
najmniej może się „wygodnie” położyć, 
chociaż daleko tam do wygody. Kiedy 

Umęczona twarz Chrystusa. 
Umęczona twarz mojej 
siostry i mojego brata. 
Ile tych twarzy? Każda 
inna, jedyna w swoim 
rodzaju, a jakże podobna 
do umęczonej twarzy 
cierpiącego Chrystusa. 
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Jeden z „domów” przy wysypisku śmieci

prawnie pobudowali tam małe dom-
ki, ogrodzili starą, zardzewiałą blachą. 
Gdy przyjeżdża ciężarówka, wychodzą 
z tych domków, by znaleźć w śmie-
ciach coś, co można by jeszcze wyko-

rzystać albo sprzedać. Przygnębiają-
cy widok dzieci i dorosłych na wiel-
kiej kupie śmieci. 

Mój brat, Picky Dread, wybudował 
sobie dom ze starych beczek (trud-

ostatnio go odwiedziłam, leżał w łóż-
ku, bo nie mógł ruszyć się z bólu. Wy-
kupiłam leki przeciwbólowe i wkrót-
ce do niego pojadę, by chociaż trochę 
ulżyć mojemu bratu. 

PODOBNI DO CHRYSTUSA
Umęczona twarz Chrystusa. Umę-

czona twarz mojej siostry i mojego bra-
ta. Ile tych twarzy? To tylko trzy, któ-
re opisałam, ale było ich dzisiaj więcej. 
Każda inna, jedyna w swoim rodzaju, 
a jakże podobna do umęczonej twarzy 
cierpiącego Chrystusa. 

Jako chrześcijanie wierzymy, że tyl-
ko poprzez krzyż dojdziemy do rado-
snego zmartwychwstania. Nasze cier-
pienie i ból jednego dnia przemieni się 
w radość i ogromne szczęście. 

Proszę o modlitwę za naszą misję 
na Jamajce, za nas, siostry pracują-
ce tutaj, i naszych braci werbistów, 
by ziarna Bożej miłości przemienia-
ły serca wielu. Niech Pan da nam ła-
skę dostrzegania Jego twarzy w na-
szych bliźnich. 
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Zielone drzewa poruszały soczysty-
mi liśćmi, delikatnie zapraszając 

wiatr, by ciepłym, wiosennym powie-
wem złożył ich ręce. Otulone złotym 
płaszczem majowego słońca, zgroma-
dziły się na wzgórzu, patrząc w błękit 
nad nimi, czekając, wyglądając, to zno-
wu spoglądały na ziemię, wpatrując się 
w oczy maluchów... Trójka dzieci scho-
dziła z rozświetlonego wzgórza, chło-
nąc zapach kwiatów i pokorny szum 
strumienia zadziwionego w to popo-
łudnie. Zielona trawa ścieliła się przed 
nimi, cykaniem świerszczy towarzy-
sząc w drodze do domu. Wiatr poruszał 
trawami, napełniając ciepłem skrzydła 
komarów i muszek, które przysnąwszy 
na chwilę na zielonkawym źdźble, trą-
conym przez nóżkę dziecka, wzbijały 
się w niebo, radosnymi kołami omia-
tając ukwiecone wzgórze. To znowu 
przysiadały na chwilę w cieniu brunat-
nych konarów, które już złożyły swoje 
ręce, jakby do pacierza. One też to sły-
szały. Ich serca były teraz napełnione 
tą samą ciszą, tym samym, jakby raj-
skim zdumieniem, które odbijało się 
w sercach trójki młodych pasterzy, pę-

ten głos, nawet one – setki czerwonych 
mrówek, którym dane było na chwilę 
odpocząć, i rudy lis, który posilił się 
wreszcie. Wszyscy tutaj Ją widzieli. Jej 
białą jak śnieg suknię, Jej łzę tak czy-
stą jak toń górskiego źródła. Wszyscy 
tutaj zamilkli. Jej dłoń jak aksamit, jak 
niebieski dotyk. „Przyszłam was prosić, 
abyście tu przychodzili przez sześć ko-
lejnych miesięcy.” Zdumiał się borsuk, 
leśny mędrzec, i orzeł, któremu dane 
było tego wieczoru zanieść Jej posłanie 
na dalekie szczyty gór. Wszyscy wte-
dy się zdumieli. „Przyszłam was pro-
sić...” I czarny jak smoła, i zły jak wojna 
niedźwiedź w leśnych ostępach usły-
szał Jej prośbę. „Odmawiajcie codzien-
nie Różaniec...” Bory napełniły się po-
hukiwaniem sów i krzykiem korników 
niosących Jej głos. „Przyszłam was pro-
sić...” Wszyscy tutaj, którzy widzieli, 
i wszyscy tam, którym dane było spo-
tkać świadka Jej obecności, wszyscy 
się zadziwili. Jej palce delikatne, pięk-
ne, ciepłe – to one wstrzymały potężną 
błyskawicę niosącą śmierć. „Odmawiaj-
cie codziennie Różaniec, aby uzyskać 
pokój dla świata...” Jej ramię, przecież 

mawiajcie codziennie Różaniec...” Nie-
cierpliwy był czas, nie chciał zbyt dłu-
go czekać. I on się przecież zadziwił. 
Lecz najlepiej zrozumiał, bo i on zo-
baczył: to Jej dłoń, piękna dłoń Matki, 
wstrzymywała miażdżący cios. „Od-
mawiajcie codziennie Różaniec, aby 
uzyskać pokój dla świata i koniec woj-
ny...” Pobiegł na front; tam, gdzie ginęli 
żołnierze; tam, gdzie krzyczeli do nie-
ba; tam, gdzie kłócili się nieszczęśni-
cy z ciemnością. Chciał zanieść majo-
we słońce tam, gdzie huczały armaty, 
gdzie bagnety pokrywały się brudem. 
Chciał zanieść zapach rozświetlonego 
słońcem wzgórza, śpiew zadziwionych 
ptaków tam, gdzie krew kapała z rąk, 
gdzie brudziła ludziom twarze, gdzie 
przesiąkała gnijące bandaże. Niecier-
pliwy wiatr tej nocy przyniósł zapach 
portugalskich drzew, które przecież sły-
szały Jej obietnicę. „Moje Niepokalane 
Serce zatriumfuje...” 

Niecierpliwy był czas, który w na-
stępne miesiące i lata niósł zapach tam-
tego południa. Niecierpliwe było słoń-
ce, bo przecież zmęczone. Nie chciało 
już dłużej patrzeć na smutek rozlany 

Krzysztof Grzybek SVD

Odmawiajcie codziennie Różaniec
dzących do domu kudłate owieczki. 
One też to słyszały. I kamień słyszał, 
ogrzany majowym spojrzeniem słoń-
ca, i wąż czekający na posiłek, i sło-
wik, który z nieśmiałości teraz zamilkł, 
słysząc jeszcze w rozśpiewanym sercu 
tę ciszę, ten głos, jakby anielski. Lecz 
to nie był Anioł. Choć z pewnością ten 
głos pochodził z nieba. „Odmawiajcie 
codziennie Różaniec...”. 

Wszyscy tutaj Ją widzieli. Żmija, któ-
rej nareszcie dane było podnieść głowę 
do góry, i dęby karmiące swój owoc cie-
płem majowego słońca, i cztery mysz-
ki, którym dane było na chwilę nie bać 
się drapieżnika, i sroka-złodziejka, któ-
ra przycupnęła zawstydzona, nie wie-
dząc, czy ma patrzeć w niebo z rado-
ścią, czy upaść na ziemię, szukając 
zmiłowania. „Odmawiajcie codzien-
nie Różaniec...” Wszyscy tutaj słyszeli 

kobiece, rozrywało Niebieskie Bramy. 
Jej ramię, przecież kobiety, wstrzymy-
wało ogień piekielny. „Odmawiajcie co-
dziennie Różaniec, aby uzyskać pokój 
dla świata i koniec wojny!” 

Niecierpliwy był wiatr. Nie chciało 
czekać wichrzysko. Już tego wieczoru 
świstem wiosennych podmuchów strą-
cał maluchom słomiane czapki z głów 
i powtórzył dzieciom Jej słowa: „Czy 
chcecie ofiarować się Bogu?” Niecier-
pliwy był jastrząb, który tej nocy za-
niósł Jej wieść myszołowom i kozom 
górskim, i bobry ukryte w lasach usły-
szały od rzek, i ryś zaczajony w borze 
przekazał ziołom i krzewom. „Odma-
wiajcie codziennie Różaniec, aby uzy-
skać pokój dla świata...” Niecierpliwy 
był wiatr, który tej nocy i tego miesią-
ca szarpał małych pasterzy za rękaw 
koszuli. „Przyszłam was prosić... Od-

na twarzach więźniów, spoglądających 
zza krat na błękit nieba, niedostęp-
ny, daleki. Ponosili karę za swe zbrod-
nie. Krew na ich rękach miała wkrót-
ce wyschnąć. „Moje Niepokalane Ser-
ce zatriumfuje...” To ono budziło trójkę 
dzieci co rano, otwierając im oczy zło-
cistym promieniem, choć nadchodzi-
ła zima. Przypominało Jej głos: „Czy 
chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić 
wszystkie cierpienia, które On wam ze-
śle?” I kolejne dziesięciolecia usłysza-
ły głos, przemawiający wśród ciem-
ności. To księżyc, samotny wędrowiec 
wśród nocy, zawstydził się. Widział 
matki porzucające swe dzieci, widział 
opuszczone żony, patrzył na wygnań-
ców wywożonych w żelaznych pocią-
gach, do domu mieli już nie wrócić. Wi-
dział obozowe piece dymem ludzkich 
szczątków bluźniące niebu, widział 
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głód, słyszał wzdychanie... Zawsty-
dził się księżyc srebrzysty, że wśród 
tej nocy utracił nadzieję, teraz śpiewał, 
by zanieść Jej głos: „Odmawiajcie co-
dziennie Różaniec, aby uzyskać pokój 
dla świata...” Niósł w ciemność śpiew 
fatimskich lasów, Jej śpiew: „Jeżeli Mo-
je życzenia zostaną spełnione, zapanu-
je pokój.” Wśród ciemności napełniał 
słońcem wioski i miasta, odległe stepy 
i zakątki. Przybył na wschód, przycup-
nął na zmrożonej ziemi. Przyjrzał się 
mogiłom, smutnym szarym świadkom 
ludzkich losów. Pamiętał Jej dłoń, któ-
ra zamknęła piekielny ogień w garści. 
Pamiętał ten majowy poranek, śpiew 
ptaków, które później nagle zamilkły, 
zdumione tym głosem. Pamiętał zie-
lone drzewa, które poruszały soczy-
stymi liśćmi, delikatnie zapraszają-
ce wtedy wiatr, by ciepłym, wiosen-
nym powiewem złożył ich ręce, jakby 
do pacierza. Srebrny księżyc tej nocy 
przycupnął na cmentarzu, bo pamię-
tał, dobrze pamiętał zielone drzewa, 
które otulone złotym płaszczem majo-
wego słońca zgromadziły się na wzgó-
rzu, patrząc w błękit nad nimi, czeka-
jąc, wyglądając. Pamiętał, jak drzewa 
spoglądały na ziemię, wpatrując się 
w oczy ludzi – małych posłańców. I już 
wiedział, co trzeba robić. Zaniósł Jej 
głos do kościołów i kaplic, do domów 
i szkół, do sanatoriów, domów opieki 
i szpitali: „Bóg chce rozpowszechnić 
na świecie nabożeństwo do Mego Nie-
pokalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, 
co wam powiem, wielu przed piekłem 
zostanie uratowanych i nastanie po-
kój na świecie...” 

Niecierpliwy byłeś majowy wietrze! 
Niecierpliwy byłeś srebrny księżycu, 
tak uparty, by w mroku jaśnieć świa-
tłem! Jej światłem! Jego światłem! Już 
wiem, czemu tutaj Ją widziałem. Tu-
taj, w Baranowiczach. Jej figurkę. Pa-
ni w białej sukni. Już wiem, dlaczego 
Ją widziałem tam, w Moskwie i w Bła-
gowieszczeńsku, w Wołogdzie i w Pie-
niężnie, i na Podhalu, i na Śląsku, i Jej 
obraz na ścianie w moim domu. Już 
wiem. O ty, niecierpliwe majowe słoń-
ce. To z Fatimy. Jakże niecierpliwe, jak-
że uparte, jak bardzo uparte. Co rano 
budziło dzieci, co rano tchnęło zapach 

lasu w ich usta, co rano czekało z ca-
łym niebem na ich odpowiedź, niosąc 
Jej głos: „Odmawiajcie codziennie Ró-
żaniec...” Zielone były drzewa tego po-
łudnia, ciepły był wiatr tego maja, sple-
cione były ręce świata, jakby do modli-
twy. Uparte słońce co ranek czekało 
na odpowiedź dzieci, powtarzając Jej 
słowa: „Przyszłam was prosić... 

Czy chcecie ofiarować się Bogu, 
aby znosić wszystkie cierpienia, które 
On wam ześle, jako zadośćuczynienie 
za grzechy, którymi jest obrażany i ja-
ko prośba o nawrócenie grzeszników?” 
Uparte były dzieci. Trójka młodych pa-
sterzy. Odpowiedziały: tak! Samemu 
Bogu. Zaniosła ich odpowiedź Bogu. 
Samemu Stwórcy. Zanieś, o Piękna Pa-
ni w pięknej sukni, i nasz upór. Nasze 
tak. Przecież powiedziałaś: „Ofiaruj-
cie się za grzeszników i mówcie czę-
sto, zwłaszcza gdy będziecie po-
nosić ofiary: O Jezu, czy-
nię to z miłości dla 
Ciebie, za nawró-
cenie grzeszników 
i za zadośćuczynie-
nie za grzechy popeł-
nione przeciwko Nie-
pokalanemu Sercu Ma-
ryi”. 

I  my chcemy być 
uparci, jak te maluchy. 
Złożyć Twemu sercu, 
u Twoich pięknych stóp 
nasze małe modlitwy. 
Małe, jak trud mrów-
ki, i jak krzyk zmęczo-
nego żuka. Tak małe, 
a  tak potężne, dzięki 
Tobie, Pani, Matko Ko-
chana. Daj nam nadzieję 
portugalskiego wzgórza, przypo-
mnij obietnicę Boga, że Twoje ser-
ce zatriumfuje nad naszym, nad 
moim mrokiem, smutkiem, ciemno-
ścią, zwątpieniem, bólem. Przypomnij, 
że ból już wkrótce się skończy. Bo Je-
zus, Twój Syn, zwyciężył. On prze-
cież zmartwychwstał. I przybywa, aby 
zwyciężać. Także tu, w Baranowiczach, 
gdzie czcimy dziś Ciebie jako Panią 
i ustanawiamy naszą parafię Twoim, 
Matko, sanktuarium. Nieś nasze mo-
dlitwy do Boga. 
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AŻ NA KRAŃCE ŚWIATA

Wyobraźmy sobie, co mogłoby się 
wydarzyć, gdyby choć tylko po-

łowa chrześcijan na świecie promienio-
wała dobrocią i z odwagą świadczyła 
o Jezusie; gdyby Kościół był przepeł-
niony taką miłością i ciepłem, że ludzie 
sami pragnęliby poznać jego tajemni-
cę? Co stałoby się, gdybyśmy o Dobrej 
Nowinie rozmawiali tak naturalnie, 
jak Anglicy o pogodzie, a mieszkań-
cy Południowej Afryki o rugby? Był 
czas, kiedy chrześcijaństwo tak wła-
śnie wyglądało.

POCZĄTEK W DNIU 
PIĘĆDZIESIĄTNICY

A wszystko zaczęło się w dniu Pięć-
dziesiątnicy. Po Zesłaniu Ducha Świę-
tego wystąpił Piotr, dając świadectwo 
o zmartwychwstałym Jezusie oraz na-
wołując Żydów i prozelitów do nawró-
cenia, przyjęcia wiary i chrztu. Tak oto 
zaczyna się tworzyć pierwsza wspól-
nota chrześcijan w ramach judaizmu.

Wydaje się, że Apostołowie, podob-
nie jak Jezus, poczuwali się początko-

wo do odpowiedzialności tylko za owce 
zaginione z domu Izraela (zob. Mt 10,6; 
15,24). Zgodnie też z obietnicą pro-
rocką, oczekiwali na eschatologiczne 
zgromadzenie przez Boga 12 pokoleń 
oraz na pielgrzymowanie wszystkich 
ludów do Jerozolimy. To tłumaczy ich 
bierną postawę i pozostawanie w Świę-
tym Mieście. 

Paradoksalnie, szansą rozwoju 
chrześcijaństwa stało się prześlado-
wanie, które zmusiło pierwszych wy-
znawców Chrystusa do opuszczenia Je-
rozolimy. Diakon Filip głosi Ewangelię 
najpierw w Samarii, a potem w Cezarei 
– mieście nieżydowskim. Inni dociera-
ją do Cypru, Fenicji i Antiochii, gdzie 
nauczają Greków. Piotr chrzci oficera 
rzymskiego Korneliusza wraz z całym 
jego domem.

Stopniowo zaczyna kształtować się 
nowa mentalność i do głosu dochodzi 
pytanie o tożsamość chrześcijaństwa. 
Czy ma być ono kontynuacją judaizmu 
w zreformowanej postaci, czy też zu-
pełnie nową, odrębną religią?

Przełomem staje się tzw. Sobór Apo-
stolski, który miał miejsce w Jerozoli-
mie pod koniec lat czterdziestych I w. 
Uznano wówczas, że chrześcijanie na-
wróceni z pogaństwa nie są zobowią-
zani do zachowania prawa obowią-
zującego Żydów. Przejście z chrześci-
jaństwa o charakterze judaistycznym 
do uniwersalnej misji pogan miało de-
cydujące znaczenie w szybkim rozprze-
strzenianiu się nowej religii.

KAŻDY OCHRZCZONY 
MISJONARZEM

Chrześcijaństwo wchodziło w bardzo 
sprzyjające uwarunkowania ówcze-
snego świata. W pierwszych wiekach 
po Chrystusie Imperium Romanum 
miało doskonałe drogi, które wręcz za-
praszały do podróżowania, a względny 
pokój czynił je bezpiecznymi. W prze-
ciwieństwie do większości misjonarzy 
późniejszych wieków, pierwsi ewange-
liści nie musieli spędzać długich lat 
na uciążliwej nauce języka. Greka był 
powszechnie znana w całym impe-

Dwunastu Apostołów, katedra w Montserrat (Hiszpania)

Misje Apostołów pierwszego wieku
Andrzej Miotk SVD
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rium. Chrześcijanie mogli rozmawiać 
swobodnie o swojej wierze, gdziekol-
wiek się znaleźli. Głoszeniu Ewange-
lii sprzyjała także obecność synagog. 
Stały się one forum publicznym, po-
zwalającym na rozprzestrzenianie my-
śli chrześcijańskiej. Poza tym w środo-
wisku rzymskim, mimo prześladowań, 
zasadniczo panowała otwartość na no-
we idee, a ludzie czekali na coś więcej 
niż bezosobową i bezsilną religię mi-
tycznych bogów pogańskich.

Faktyczne otwarcie się na narody 
świata nastąpiło w Antiochii, trzecim 
co do wielkości mieście cesarstwa 
rzymskiego. Tamtejsza gmina jako 
pierwsza oficjalnie wysyła misjona-
rzy – Barnabę i Pawła. Jednak głów-
nym promotorem akcji misyjnej były 
same wspólnoty, które były pozbawio-
ne jakiejś specjalnej organizacji i pla-
nu działania. Każdy chrześcijanin był 
powołany do tego, aby być solą ziemi 
i światłem świata (zob. Mt 5,13-14). 
W tych czasach każdy ochrzczony sta-
wał się misjonarzem.

Ruth Tucker w książce „Niezwykłe 
postaci z historii misji” pisze tak: „Żoł-
nierz próbował zdobyć rekrutów do za-
stępów niebieskich; więzień starał się 

pozyskać dla Chrystusa swojego do-
zorcę; niewolnica szeptała Ewangelię 
do ucha swej pani; młoda żona błaga-
ła męża, aby się ochrzcił i by ich du-
sze nie zostały rozdzielone po śmierci; 
każdy, kto doświadczył radości wiary, 
starał się pozyskać dla niej innych”.

NIE NAWRACANIE, 
A ZAKŁADANIE WSPÓLNOT

W centrum wszystkich zabiegów mi-
syjnych nie było nawracanie indywidu-
alnych osób, lecz zakładanie wspólnot 
chrześcijańskich. Często nawrócenie 
całego domu stawało się punktem wyj-
ściowym do stworzenia takiej wspól-
noty. Z kolei, praktykujące wspólnoty, 
z ich liturgią i czynną miłością bliźnie-
go, fascynowały otoczenie i stawały się 
siłą przyciągającą innych. 

Chrześcijanie, pozostając w struktu-
rze społecznej, nie izolowali się. Dzię-
ki temu stawali się świadkami w ra-
mach określonej warstwy społecznej 
czy grupie z racji wykonywanego za-
wodu. Często podkreślano, że wspól-
nota musi strzec się, aby przez nie-
zrozumiałe postępowanie nie działać 
odpychająco. Piotr Apostoł pisał: Postę-
powanie wasze wśród pogan niech bę-

dzie dobre, aby przyglądając się dobrym 
uczynkom, wychwalali Boga w dniu na-
wiedzenia (...). Taka bowiem jest wola 
Boża, abyście przez dobre uczynki zmu-
sili do milczenia niewiedzę ludzi głu-
pich (1 P 2,12.15).

Dzieje Apostolskie, które są szcze-
gólnym zapisem historii pierwotne-
go Kościoła, podkreślają wielki dy-
namizm rozwoju chrześcijaństwa. 
Wynikało to z tego, że trzeba zdą-
żyć z ogłoszeniem Ewangelii wszyst-
kim narodom, zanim nadejdzie ko-
niec czasów, który miał być – w prze-
konaniu wielu – bardzo bliski. Nic 
więc dziwnego, że sami Apostołowie, 
jak podaje tradycja, docierają z Do-
brą Nowiną aż na krańce ówczesne-
go świata.

Faktem jest, że pod koniec I w. 
można wymienić nazwy przynajmniej 
60 miast i obszarów, w których po-
świadczona jest obecność chrześcijan. 
W samym Rzymie, kiedy Klaudiusz 
wypędzał Żydów, a było to na prze-
łomie 51 i 52 r., istniała już duża 
wspólnota wyznawców Chrystusa. 
Tak oto nowa religia kładła funda-
ment pod nowe rozumienie świata, 
Boga i człowieka.

Starożytny Rzym
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Tomasz urodził się 13 wrze-
śnia 1890  r. w  Dziedzicach 
na Śląsku Opolskim, w rodzi-
nie Konstantego i Józefy z do-
mu Metzner. Jego ojciec był mu-
rarzem, a matka zajmowała się 
domem i wychowaniem dzie-
ci. Po skończeniu szkoły pod-
stawowej w rodzinnej miejsco-
wości, trzynastoletni Tomasz 
rozpoczął naukę w prowadzo-
nym przez werbistów niższym 
seminarium w Domu św. Krzy-
ża w Nysie. Po pomyślnym zło-
żeniu egzaminu maturalnego, 
w 1909 r. wstąpił do werbistow-
skiego Wyższego Seminarium 
Duchownego w Sankt Gabriel 
k. Wiednia. Tam 28 września 
1915 r. złożył wieczystą profe-
sję zakonną, a 1 października 
1915 r. przyjął święcenia kapłań-
skie. 

Już w tym czasie o. Pucha-
ła sugerował władzom zakon-
nym, aby werbiści osiedlili się 
na ziemiach polskich. W poło-
wie września 1919 r., wraz z trze-
ma innymi werbistami, przybył 
do Poznania na tamtejszy uniwersytet 
w celu podjęcia studiów historycznych. 
12 września 1922 r. został mianowany 
przez przełożonego generalnego pierw-
szym przełożonym werbistów w Pol-
sce i przybył do Rybnika, do nowo za-
kupionego domu zakonnego Królowej 
Apostołów. Dzięki jego staraniom już 
w styczniu 1923 r. rozpoczęło tam dzia-
łalność niższe seminarium duchowne. 
W tym czasie w Górnej Grupie k. Gru-

WERBISTOWSCY ŚWIADKOWIE WIARY

O. Tomasz Puchała SVD 
(1890-1946)

dziądza udało się o. Tomaszowi nabyć 
spalony pałac wraz z parkiem. W lip-
cu 1923 r. otworzył tam drugą pla-
cówkę werbistów w Polsce – Dom św. 
Józefa, a wkrótce także i drugie niż-
sze seminarium. Otworzona w 1927 r. 
trzecia placówka werbistów w Polsce, 
Dom Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Bruczkowie i działające w nim trze-
cie niższe seminarium, była również 
wynikiem jego starań. 

Janusz Brzozowski SVD

W 1933 r. o. Puchała został wy-
brany regionałem Regii Polskiej 
werbistów. Jego największą tro-
ską było w tym czasie wyszuka-
nie odpowiedniego miejsca na no-
wicjat zakonny. Dzięki jego niespo-
żytej energii w listopadzie 1934 r. 
zakupiono posiadłość w Chludo-
wie k. Poznania, gdzie w 1935 r. 
otwarto werbistowski nowicjat za-
konny w nowym Domu św. Stani-
sława Kostki. 

12 grudnia 1935 r. Stolica Apo-
stolska podniosła Regię Polską 
do rangi Prowincji Polskiej. Pierw-
szym jej prowincjałem został mia-
nowany o. Tomasz Puchała. Jego 
zapał i  poświęcenie nie ustały. 
W marcu 1936 r. przedstawił prze-
łożonym w Rzymie ramowy plan 
rozwoju Polskiej Prowincji. W tym 
celu zwołał w 1938 r. do Rybnika 
kapitułę prowincjalną. W następ-
nym roku plany częściowo zaczę-
ły się realizować. Werbiści podjęli 
pracę na wschodzie Polski, w die-
cezji pińskiej.

Jednak ten dynamiczny rozwój 
Polskiej Prowincji przerwał wybuch 

II wojny światowej. Lata wojny o. To-
masz spędził w Warszawie, m.in. jako 
kapelan u sióstr Sacré Coeur. Po woj-
nie udał się do Górnej Grupy, a po-
tem do Bruczkowa. Zmarł w Pozna-
niu, po ciężkiej chorobie, 24 kwiet-
nia 1946  r. Spoczął na  cmentarzu 
przy kościele w Borku Wielkopolskim. 
W 1999 r. prochy o. Puchały przenie-
siono na cmentarz zakonny przy Do-
mu św. Józefa w Górnej Grupie.

Uważa się go powszechnie za założyciela Polskiej Prowincji.

O. Tomasz Puchała SVD
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NA ROZDROŻACH ŚWIATA

Konrad Keler SVD

W tym roku mija 50 lat od śmierci 
pierwszego kardynała pochodze-

nia chińskiego i dotychczas jedynego 
kardynała werbistowskiego – Thoma-
sa Tien Ken-sina. Postać ta wywar-
ła wpływ na Kościół nie tylko w Chi-
nach, ale także na Kościół powszechny. 
Warto z okazji tej rocznicy przypo-
mnieć postać człowieka, który swoim 
cierpieniem dał dowód wierności Jezu-
sowi Chrystusowi i Jego Kościołowi. 
Niestety, nie było mu dane zakończyć 
posługi biskupiej w swojej ojczyźnie. 
Stał się tułaczem i, można powiedzieć, 
„bezdomnym”. Zawierucha komuni-
styczna, która ogarnęła Chiny w latach 
czterdziestych ub.w., w 1949 r. dopro-
wadziła do objęcia władzy przez ko-
munistów z Mao Tse-tungiem na cze-
le. Pod panowaniem komunistycznym 
kard. Tien musiał opuścić nie tylko sto-
licę biskupią, ale i ojczyznę, do której 
już nigdy nie powrócił. 

Urodził się 24 października 1890 r. 
w Chantsui, w Południowym Szantun-
gu. Został ochrzczony w 11 roku ży-
cia. Wstąpił do prowadzonego przez 
werbistów w Yenchowfu niższego se-
minarium, gdzie zetknął się ze świę-
tym misjonarzem, o.  Józefem Fre-
inademetzem. Święcenia kapłańskie 
otrzymał w 1918 r. Dziesięć lat póź-
niej, w 1928 r., wstąpił do Zgromadze-
nia Słowa Bożego, z którym w 1935 r. 
związał się na zawsze przez śluby wie-
czyste. W 1939 r. został wikariuszem 
apostolskim w Yangku i w tym sa-
mym roku wyświęcono go na biskupa. 
W 1942 r. został mianowany biskupem 
Qingdao (Tsingtao). Papież Pius XII 
w czasie konsystorza 18 lutego 1946 r. 
mianował go kardynałem, a w kwiet-
niu tego samego roku arcybiskupem 
Pekinu. Po objęciu władzy w Chinach 
przez komunistów, w 1951 r. został 
wydalony z kraju. Najpierw wyjechał 
do Stanów Zjednoczonych, jednak 
osiadł na Tajwanie i w 1959 r. został 

Rocznica śmierci 
werbistowskiego kardynała

mianowany administratorem apostol-
skim archidiecezji Tajpej, stolicy Taj-
wanu. Był nim aż do 1966 r. W tym 
czasie uczestniczył w dwóch konklawe 
(wybór Jana XXIII i Pawła VI), a także 
w Soborze Watykańskim II. W 1966 r. 
zrezygnował z funkcji administrato-
ra apostolskiego archidiecezji Tajpej. 
Przeniósł się do werbistowskiego do-
mu w Chiayi, na południu Tajwanu. 
Spędzał czas na modlitwie i był wzo-
rem cierpliwego znoszenia cierpienia 
i ograniczeń wieku. Ten ostatni oficjal-
nie mianowany przez papieża według 
wymogów kanonicznych biskup Peki-
nu zmarł 24 lipca 1967 r. w szpitalu 
św. Marcina de Porres w Chiayi, pro-
wadzonym przez siostry z założonego 
przez niego jeszcze w Chinach Zgro-
madzenia Naszej Pani. Ciało złożono 
w tradycyjnej chińskiej trumnie i po-
grzebano na przyklasztornym cmen-
tarzu. Po wybudowaniu kościoła pa-
rafialnego pw. św. Józefa Robotnika 
na terenie posiadłości werbistowskiej 

w Chiayi prochy kardynała ekshumo-
wano, złożono w nowej trumnie i prze-
niesiono do kościelnej krypty. Na mu-
rze przy wejściu do kościoła widnieje 
napis w języku chińskim: „Kościół-po-
mnik Kardynała Tiena”. 

Kard. Tien przeżył wielki dramat 
osobisty i utożsamiał się z dramatem 
Kościoła w ojczyźnie. Przed dojściem 
do władzy Mao Tse-tunga, po burzli-
wych latach upadku cesarstwa Kościół 
w Chinach przeżywał znaczący roz-
wój. Władza komunistyczna nie po-
zostawiła złudzeń. Wszelki rozwój zo-
stał zatrzymany, niszczono wszystkie 
religie, a w sposób wyjątkowy chrze-
ścijaństwo, by doszczętnie wyelimino-
wać jakiekolwiek zewnętrzne i ducho-
we znaki obecności Kościoła. Kardynał 
cierpiał, patrząc na burzę nienawiści 
szalejącą nad jego narodem, a szcze-
gólnie nad Kościołem. W momencie je-
go śmierci rozszalał się terror tzw. re-
wolucji kulturalnej (1966-1976). Umie-
rał w takim momencie historii Chin, 
kiedy wydawało się, że siły zła zdo-
minowały cały naród i wydawały się 
nie do pokonania. Pół wieku po jego 
śmierci sytuacja w ojczyźnie zmieni-
ła się. Daleko jeszcze do wolności re-
ligijnej, ale Kościół, mimo trwających 
dziesięciolecia prześladowań i znisz-
czeń, na nowo powstaje do życia. Ob-
serwuje się jego bardziej dynamiczny 
rozwój, większy aniżeli w takich kra-
jach jak Tajwan czy Japonia. 

Może nadejdzie jeszcze moment, 
kiedy trumna ze  spoczywającymi 
w Chiayi prochami kardynała zostanie 
przeniesiona do jego rodzinnych stron 
w Szantungu, a może nawet do Peki-
nu. Hasłem pierwszego arcybiskupa 
Pekinu – kard. Tiena były słowa: Adve-
niat regnum Tuum – Przyjdź królestwo 
Twoje. Oby królestwo Boże zagościło 
w chińskim narodzie, który uzna Je-
zusa Chrystusa za Zbawiciela świata.Kościół, gdzie w podziemiach  

spoczywa ciało kard. Tiena
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Dobry Boże,
polecam Ci ludzi dobrych i życzliwych.
Rośliny i drzewa potrzebują ciepła i światła,
One zwracają się ku słońcu.
Ludzie także potrzebują troskliwej opieki.
Gdy jestem dostrzegany,
nazywany po imieniu i zagadywany,
gdy ktoś się do mnie uśmiecha,
wtedy promienieję słońcem
i jestem cały dzień szczęśliwy.
Bo gdy człowiek jest życzliwy,
gdy w jego sercu mieszka dobroć,
to cały świat staje się szczęśliwy.
Tacy ludzie szybko przeskakują bramy serc.
O takich właśnie ludzi,
dobry Boże,
proszę Cię
dla mnie i dla innych.
Amen.

Modlitwa z Kamerunu
w: Waldemar Wesoły SVD (oprac.), Modlimy się z młodymi z młodych Kościołów, Warszawa 1994 r.
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O ludzi życzliwych proszę Cię



„Z radością ogłaszam, że następ-
ne Światowe Dni Młodzieży (...) 

odbędą się w roku 2019 w Panamie” – 
ogłosił w ubiegłym roku w Krakowie 
papież Franciszek. Wraz z tym zda-
niem oczy katolickiego świata zwróci-
ły się na ten niewielki kraj w Ameryce 
Środkowej. Wybór Panamy na organi-
zatora spotkania ma być praktyczną 
realizacją papieskiej zachęty do wyj-
ścia na peryferia egzystencjalne i geo-
graficzne. 

„W  Ameryce Łacińskiej ponad 
30 mln młodych ludzi nie ma pracy 
i nie uczy się. Te Światowe Dni Mło-
dzieży będą właśnie dla nich” – mó-
wił abp José Domingo Ulloa Mendieta, 
przewodniczący KO ŚDM Panama 2019. 
Z Panamy może wyjść dla młodzie-
ży dobry przykład, ponieważ w ciągu 
ostatniej dekady państwo to miało jed-
ną z najszybciej rozwijających się go-
spodarek na całym świecie i najwyż-
szy wzrost gospodarczy w całej Ame-
ryce Łacińskiej. Średni roczny wzrost 
wynosił 7,2% w latach 2001-2013 i był 
ponad dwukrotnie wyższy od średniej 
regionalnej. W 2014 r. gospodarka pa-
namska nieco zwolniła, ale progno-
zy na rok 2018 oscylują w granicach 
wzrostu o 5,5%. 

W ocenie Banku Światowego, w Pa-
namie znacznie zmalało ubóstwo, 
co jest pośrednim wynikiem posze-
rzenia Kanału Panamskiego. W ostat-
nich latach nie tylko zwiększyła się 
przepustowość kanału, ale pojawiły 
się także liczne prywatne inwestycje 
w takich sektorach, jak transport i lo-
gistyka, górnictwo, usługi finansowe 
czy turystyka. Najuboższymi obsza-
rami nadal pozostają tereny wiejskie, 
zamieszkane głównie przez rdzennych 
mieszkańców Ameryki Łacińskiej.

Bliżej poznać to  państwo i  jego 
mieszkańców będzie miało okazję, 
wg założeń organizatorów, ok. 350 tys. 
pielgrzymów, którzy przyjadą do Pana-

my z całego świata. 
Ze względu na pa-
nujący tam równi-
kowy klimat, Światowe Dni Młodzieży 
nie odbędą się tradycyjnie w czasie wa-
kacji, a między 22 a 27 stycznia 2019 r.

Abp Ulloa Mendieta zaznacza tak-
że, że spotkanie młodzieży w Pana-
mie w 2019 r. ma mieć maryjny cha-
rakter. „Wielki prezent zrobił papież 
Franciszek, pozwalając na to spo-
tkanie młodzieży w Panamie, gdzie 
razem z Maryją będziemy przeży-
wać spotkanie z Chrystusem” – za-
znaczył arcybiskup. W tym kraju bo-
wiem w szczególny sposób korzenie 
zapuściła pobożność maryjna. Już 
w 1502 r. Krzysztof Kolumb, zakłada-
jąc na północnym wybrzeżu dzisiej-
szego państwa pierwsze miasteczko, 
powierzył je Matce Bożej, kiedy na-
zwał je Santa Maria de Belén. Tak-
że pierwsza utworzona tu diecezja, 
zarazem pierwsza na całym konty-

ŚWIAT MISYJNY

Panama:
 ● powierzchnia: 75 420 km² (118. miejsce 
na świecie)

 ● ludność: ok. 3,7 mln (130. miejsce 
na świecie)

 ● stolica: Panama
 ● język urzędowy: hiszpański
 ● religie: katolicy 85%, protestanci 15%
 ● jednostka monetarna: balboa (PUB), 
dolar amerykański (USD)

 ● produkt krajowy brutto na mieszkańca 
wg parytetu siły nabywczej (PPP): 22 800 
USD (2016 r.; 81. miejsce na świecie)

Panama

nencie amerykańskim, erygowana 
9 września 1513 r. przez Leona X, zo-
stała oddana pod opiekę Najświętszej 
Matki Bożej Starszej (Santa María 
Antigua), obecnie Patronki Panamy.

oprac. Małgorzata Madej 
na podst.: cia.gov; worldbank.org; ekai.pl

OCEAN ATLANTYCKI

Kanał Panamski

Panama

Panama

Morze 
Karaibskie

Kolumbia

Kostaryka

OCEAN SPOKOJNY

W Panamie

fot. Józef Gwóźdź SVD
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ŚWIAT MISYJNY

Trudno opisać tę  rzeczywistość 
w sposób krótki i jednoznaczny, ponie-
waż to, co jest najbardziej charaktery-
styczne dla Panamy, to różnorodność. 
Różnorodność krajobrazów, mieszkań-
ców, kultur i religii. Wszystko jest tutaj 
wymieszane. Zarówno pod względem 
geograficznym, jak i kulturowym. Ten 
mały, liczący niespełna 4 mln miesz-
kańców kraj, jest miejscem, gdzie 
spotykają się dwa kontynenty ame-
rykańskie oraz dwa oceany – Atlan-
tycki i Pacyfik. A łączy to wszystko 
Kanał Panamski. 

Największym bogactwem Pana-
my są niezwykli ludzie. To chyba naj-
bardziej zróżnicowany pod względem 
etnicznym kraj Ameryki Środkowej. 
Na ulicach stolicy spotkać można całą 
gamę różnych ras i narodowości. Do-
minują rdzenni mieszkańcy, czyli In-
dianie, ale oprócz nich widać zarów-
no czarnych, jak i białych, Metysów 
i Mulatów, a wśród nich krążą wszech-
obecni Chińczycy. Różnorodność doty-
czy również statusu społecznego. Ży-
ją tu bogaci obok biednych, eleganc-

namie jest hasło ŚDM: Oto ja służebni-
ca Pańska, niech mi się stanie według 
słowa twego (Łk 1,38), bo tak napraw-
dę od Niej wszystko tutaj się zaczęło.

Zarówno w stolicy, jak i w prowin-
cjach centralnych Kościół rozwinął się 
bardzo dynamicznie przez ostatnie 
stulecia dzięki prężnej działalności za-
konów i wywodzących się z nich mi-
sjonarzy. To oni swoim życiem dawali 
świadectwo wiary. Sprawiali, że rosła 
ona w sercach Panamczyków i stawała 
się coraz mocniejsza. Na stałym lądzie 
funkcjonują już dojrzałe diecezje i od-
powiednie struktury duszpasterskie, 
obejmujące swoim działaniem zarów-
no młodzież, jak i dorosłych.

Są jednak też tereny, takie jak np. 
Darién graniczące z Kolumbią lub Bo-
cas del Toro przylegające do Kostary-
ki czy wreszcie niektóre regiony leżące 
bliżej Atlantyku, gdzie rzeczywistość 
wygląda zupełnie inaczej. Diecezje 
centralne Panamy i wspomniane wy-
żej miejsca to jakby dwa różne światy, 
zarówno pod względem kulturowym, 
historycznym, jak i religijnym. Miesz-
kają tutaj głównie biedni Indianie, któ-
rzy są zorganizowani w tzw. Comar-
cas. To terytoria wyłącznie indiańskie, 
oparte na ich własnych prawach i za-
rządzane przez tzw. Casiques, czyli wo-
dzów. Są to bardzo hermetyczne śro-
dowiska, które mocno bronią swoich 
praw i wszyscy muszą się z nimi liczyć. 
Nie mogą się tu osiedlać inni ludzie. In-
dianie nadal wiodą zbieracko-łowiec-
ki tryb życia, regulowany naturalnym 
rytmem dnia i nocy. Na pierwszy rzut 
oka ich zabudowania i sposób życia 
wydają się bardzo prymitywne. Jeśli 
natomiast wejdzie się z nimi w głęb-
sze relacje, okazuje się, że – niezależ-
nie od tego, co my postrzegamy jako 
brak i ubóstwo – to bardzo szczęśliwi 
ludzie. Oczywiście ze względu na ich 
pewną niedostępność i nieufność wo-
bec obcych, nie jest łatwo ich ewan-
gelizować. 

Natomiast na stałym lądzie Kościół 
katolicki rozwija się obecnie bardzo 
prężnie. Tak o nim mówi nuncjusz 
apostolski w Panamie, abp Andrés 
Carrascosa Coso: „Panama to piękny 
kraj, w którym biskupi są bardzo bli-

przed ŚDM

ko ubrani biznesmeni czy pracownicy 
wielkich korporacji i skrajnie zmęczeni, 
ciężko pracujący ubodzy ludzie. Nato-
miast poza centrum kraju, na wyspach 
oraz bliżej Atlantyku, mieszkają India-
nie, którzy wiodą zupełnie inny tryb 
życia, nadal regulowany naturalnym 
rytmem dnia i nocy.

KOŚCIÓŁ W PANAMIE
Początki chrześcijaństwa datowa-

ne są w Panamie na wiek XVI. Trze-
ba jednak podkreślić, że  mówimy 
tu o stałym lądzie, ponieważ na na-
leżące do Panamy wyspy chrześcijań-
stwo trafiło ok. 400 lat później. 

Pierwsza diecezja została utworzo-
na w mieście Panama w 1513 r. Jej na-
zwa wiąże się z obrazem, który przy-
wiózł hiszpański konkwistador – Va-
sco Núñez de Balboa, kiedy przybił 
do brzegów Panamy. To obraz Santa 
Maria la Antigua (Matka Boża Starsza). 
Matka Boża jest zatem Tą, która przy-
niosła tutaj Słowo. Dzięki Niej na tych 
ziemiach narodziło się chrześcijaństwo, 
dlatego tak ważne dla Kościoła w Pa-

Józef Gwóźdź SVD • PANAMA

Światowe Dni Młodzieży, które zostaną zorganizowane 
w dniach 22 – 27 stycznia 2019 r. w Panamie, będą 
największym wydarzeniem, jakie kiedykolwiek miało miejsce 
w tym kraju od początku jego istnienia. Panamczycy traktują 
wybór swojej ojczyzny jako wielki dar otrzymany od Boga  
za pośrednictwem papieża, który pragnie, aby było 
to spotkanie bardzo proste. Tak jak prosty jest jego cel:  
dzielenie się wiarą w rzeczywistości, w której żyją 
mieszkańcy Panamy.

O. Józef Gwóźdź SVD
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sko ludzi, blisko młodzieży. Zwraca-
ją na to uwagę osoby przyjeżdżające 
z zewnątrz. Kościoły są wypełnione 
młodymi ludźmi. Niedawno odbyło się 
krajowe spotkanie młodzieży, w któ-
rym uczestniczyło ok. 8,5 tys. osób. 
Były to cztery dni głębokiego i rado-
snego spotkania z Bogiem. Teraz przed 
młodymi wielkie wyzwanie, jakim jest 
przygotowanie ŚDM”.

ŚDM 
Panama to najmniejszy kraj spo-

śród dotychczasowych organizatorów 
Światowych Dni Młodzieży. Trwają 
już intensywne przygotowania do te-
go wydarzenia. Różnorodność, misyj-
ność i spontaniczność tutejszych ludzi 
z pewnością nadadzą temu spotkaniu 
swoisty koloryt. Jednocześnie, dzięki 
obecności młodych z całego świata, 
Panamczycy będą mieli szansę zoba-
czyć, jaki naprawdę jest Kościół kato-
licki, który często bywa tutaj ukazy-
wany w bardzo złym świetle przez wie-
le działających sekt. 

KULT MATKI BOŻEJ 
Panamczycy cieszą się bardzo, po-

nieważ hasłem ŚDM jest cytowany już 
fragment Magnificat. Maryja jest tu-
taj czczona jako Ta, która przyniosła 
ludziom Boga, swojego Syna – Jezu-
sa. Jest Matką niosącą Go ukochanym 
dzieciom. Traktowana jest wszędzie 
jak ktoś bardzo bliski. Jej wizerunek 
sprawia, że w sercach ludzi budzi się 
ogromna radość, wyrażana w bardzo 
emocjonalny, charakterystyczny dla 
tej kultury sposób. Ku Jej czci zazwy-
czaj odbywają się niezwykle barwne 
i głośne procesje, gromadzące ogromne 
tłumy. Towarzyszą im przede wszyst-
kim radosne oklaski, śpiewy, a niejed-
nokrotnie łzy wzruszenia. W ten spon-
taniczny sposób Panamczycy wyraża-
ją miłość do swojej Matki. 

Niech Jej wstawiennictwo pomoże 
wszystkim zaangażowanym w orga-
nizację ŚDM – największego wydarze-
nia w historii Panamy. Niech Maryja 
wyprasza potrzebne łaski zarówno dla 
gospodarzy, jak i wszystkich pielgrzy-
mów, którzy przyjadą tutaj w 2019 r. 

Santa María la Antigua, ruega por 
nosotros! 

PANAMA

Dość zaskakujący dla Europejczy-
ków termin ŚDM, wyznaczony na sty-
czeń, zależny jest od klimatu panujące-
go w tym regionie. W miesiącach, gdy 
w Europie trwają wakacje, w Panamie 
jest pora deszczowa. Właściwie pada 
tutaj od kwietnia do grudnia, a desz-
cze nasilają się w lipcu i sierpniu. Z ko-
lei środek pory letniej, który przypada 
na styczeń, pozwala zapewnić opty-
malne warunki klimatyczne, koniecz-
ne do zorganizowania spotkania mło-
dych ludzi z całego świata. 

Chociaż to Panama jest miejscem, 
gdzie odbędą się ŚDM, to jednak sa-
mo wydarzenie i jego ranga są niezwy-
kle istotne dla całej Ameryki Środko-
wej. To region, który wiele doświadczył, 
jeśli przypomnimy sobie krwawe woj-
ny w Nikaragui, Salwadorze czy Gwa-
temali. Jak do tej pory, młodzież z tej 
części świata, bardzo często zamiesz-
kująca biedne regiony, nigdy nie mia-
ła możliwości uczestniczenia w ŚDM. 
A przecież Panama, podobnie jak cała 
Ameryka Środkowa, jest krajem bar-
dzo religijnym, choć chrześcijaństwo 
jest tutaj stosunkowo młode, biorąc 
pod uwagę realia Europy. 

W stolicy Panamy – Panamie

zdjęcia: Józef Gwóźdź SVD
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Potrzebny samochód

Od roku mam nowe obo-
wiązki na uczelni Divi-

ne Word University w Ma-
dang w Papui Nowej Gwinei, 
związane z tym, że podją-
łem się zorganizowania Wy-
działu Medycznego. Chociaż 
ograniczyłem swój czas pra-
cy w szpitalu, to nadal służę 
pacjentom potrzebującym 
pomocy ortopedycznej. To-
warzyszy mi wtedy lokal-
ny chirurg, który rozpoczął 
staż na ortopedii i przejął 
część moich obowiązków – 
opieki nad chorymi. 

Moje zaangażowanie 
w  stworzenie programu 
kształcenia lekarzy by-
ło przemodloną odpowie-
dzią na ogromne potrzeby 8-milio-
nowego kraju, jakim jest Papua No-
wa Gwinea. Państwo to ma najgorsze 
w świecie dane statystyczne dotyczą-
ce zdrowia mieszkańców. Umieral-
ność niemowląt i dzieci do lat 5 jest 
tu bardzo wysoka. Kraj ten niechlub-
nie przoduje też w umieralności oko-
łoporodowej matek. Dużym proble-
mem są epidemie gruźlicy, malaria, 
zapalenia opon mózgowych i płuc. 
Chociaż nie występuje tu głód, znacz-
na część dzieci i kobiet, szczególnie 
w oddalonych wsiach, jest chronicz-
nie niedożywiona, co przyczynia się 
do zwiększonej zapadalności na róż-
ne choroby i do większej liczby zgo-
nów. 

Jedną z poważnych bolączek służ-
by zdrowia w Papui jest brak wy-
kształconych kadr medycznych. Do-
tychczasowy Wydział Medyczny 
w stolicy, Port Moresby, funkcjonu-
je od ponad 50 lat i kształci tylko 
ok. 30 lekarzy rocznie. Jest to kropla 
w morzu potrzeb. Sytuację pogarsza 
fakt, że 90% wykształconych lekarzy 
pracuje w miastach, w tym połowa 
w stolicy. Tymczasem w miastach ży-
je tylko ok. 15% ludności kraju. Na te-
renach wiejskich jeden lekarz przy-
pada na ok. 130 tys. osób, w więk-

szości dystryktów wiejskich nie ma 
lekarzy, 85% ludności wiejskiej nie 
ma dostępu do służby zdrowia. Dla-
tego nie powinien dziwić fakt, że – 
jak wykazały ostatnie badania – lud-
ność miejska żyje przeciętnie o 10 lat 
dłużej niż pozbawieni opieki lekar-
skiej mieszkańcy wsi. Większa licz-
ba lekarzy powinna przyczynić się 
do pozytywnych zmian i poprawie-
nia niekorzystnych wskaźników do-
tyczących zdrowia społeczeństwa Pa-
pui Nowej Gwinei.

W takiej sytuacji Divine Word Uni-
versity, wychodząc od chrześcijań-
skiej wizji społeczeństwa, uważa za 
swój moralny obowiązek podjąć dzia-
łania mające na celu zmniejszenie 
przepaści istniejącej między opieką 
zdrowotną w miastach i na terenach 
wiejskich. W 2016 r. na uniwersyte-
cie w Madang przyjęto pierwszych 
30 studentów na wydział lekarski. 

W  założeniach dotyczących 
kształcenia i wychowania nowych 
kadr Wydział Medyczny w  Divi-
ne Word University stawia sobie za 
cel przygotowanie lekarzy wrażli-
wych na najmniej uprzywilejowaną 
w społeczeństwie ludność wiejską, 
z możliwością stażu studenckiego 
w warunkach wiejskich (regularne 

wyjazdy ze studentami 
do wiejskich ośrodków 
w buszu). Do tego wła-
śnie celu – możliwości 
dotarcia do odległych 
wsi, potrzebny jest te-
renowy samochód z na-
pędem na cztery koła. 
Budżet państwa bazuje 
głównie na dochodach 
z  surowców, a  obec-
nie, kiedy ceny surow-
ców drastycznie spadły, 
rząd ograniczył wydat-
ki na pomoc dla uczel-
ni i służby zdrowia. Di-
vine Word University 
w tej sytuacji boleśnie 
odczuwa cięcia w rzą-
dowych dotacjach i nie 

jest w stanie zakupić samochodu 
potrzebnego na patrole medyczne. 
Dlatego prośba do osób z otwartym 
sercem, aby hojnie odpowiedziały 
na naszą prośbę, a tym samym po-
mogły ludności wiejskiej w Papui No-
wej Gwinei. 

Z modlitwą za wszystkich ofiaro-
dawców –

br. dr Jerzy Kuźma SVD

PAPUA NOWA GWINEA

Br. dr Jerzy Kuźma SVD w czasie patrolu medycznego w buszu, 
w miejscowości Biwat

Podczas pracy na misjach  
w Papui Nowej Gwinei
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Szanowni Państwo!
Kolejny raz zwracamy się z prośbą 

o wsparcie projektów misyjnych w ra-
mach XXIII Akcji św. Krzysztofa, któ-
rej organizatorem jest Referat Misyjny 
Księży Werbistów w Pieniężnie. Misyj-
ne środki transportu to współczesne 
narzędzie pracy, dzięki któremu mi-
sjonarze mogą łatwiej i szybciej docie-
rać do swoich podopiecznych. Cel za-
wsze jest ten sam: głoszenie Ewange-
lii i pomoc potrzebującym.

O pomoc w dofinansowaniu zakupu 
pojazdów proszą: o. Władysław Dybaś 
i o. Mirosław Wołodko – do pracy dusz-
pasterskiej w Togo, o. Andrzej Mochal-
ski i o. Adam Klinikowski – do pracy 
duszpasterskiej w Argentynie, o. Jó-
zef Mazur – do pracy duszpasterskiej 
w Liberii, br. Jerzy Kuźma do pracy ja-
ko wykładowca i lekarz w Papui No-
wej Gwinei, misjonarze w Indiach i To-
go – do pracy duszpasterskiej, siostry 

Służebnice Ducha Świętego w Gha-
nie w dofinansowaniu kupna autoka-
ru szkolnego. O pomoc w sfinansowa-
niu naprawy

samochodu proszą misjonarze z pa-
rafii św. Arnolda w Czadzie, a ciągni-
ka misjonarze w Zimbabwe.

Jak zwykle drobnymi kwotami 
pragnęlibyśmy pomóc misjonarzom 
w utrzymaniu samochodów służących 
w ich pracy, a także wesprzeć utrzy-
manie pojazdów w założonej przez śp. 
o. Mariana Żelazka Szkole Beatrix i le-
prozorium w Puri. Jeśli zbierzemy więk-
szą kwotę pieniędzy, postaramy się po-
móc misjonarzom, którzy zwrócą się 
do nas o pomoc w późniejszym ter-
minie.

Pasażerowie i kierowcy mogą zło-
żyć ofiarę – grosz za każdy bezpiecz-
nie przejechany kilometr. Potwierdza-
jąc złożenie ofiary, wysyłamy okolicz-
nościowe podziękowanie i naklejkę.

Serdecznie zapraszamy 23 lipca 
2017 r., w niedzielę na godz. 10.00, 
do kościoła Misyjnego Seminarium 
Duchownego Księży Werbistów w Pie-
niężnie na Warmii, na uroczystą Mszę 
św. w ramach nowenny ku czci św. 
Krzysztofa, w  intencji darczyńców 
i ich rodzin, a także wszystkich, któ-
rzy ponieśli śmierć na naszych dro-
gach. Uroczystości będzie przewodni-
czył o. dr Kazimierz Szymczycha SVD, 
sekretarz Komisji Episkopatu Polski 
ds. Misji.

Po Mszy św. odbędzie się poświę-
cenie pojazdów, spotkanie z misjona-
rzem oraz projekcja krótkiego filmu 
misyjnego, będzie także możliwość 
zwiedzenia seminaryjnego parku oraz 
Muzeum Misyjno-Etnograficznego.

Serdecznie zapraszamy!

Wiesław Dudar SVD,  
dyrektor Referatu Misyjnego 

XXIII WERBISTOWSKA AKCJA POMOCY KIEROWCÓW 
NA RZECZ MISYJNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU 

PIENIĘŻNO 2017
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Dnia 18 marca 2017 r. w szpitalu 
w Wołominie zmarł śp. o. Alojzy 

Dłużniewski SVD, werbista, w 82 roku 
życia, w 59 roku ślubów zakonnych, 
w 53 roku kapłaństwa.

Alojzy Dłużniewski urodził się 30 
czerwca 1935 r. w Pieczyńkowie, w po-
wiecie grajewskim w województwie 
podlaskim, w rodzinie rolniczej Anto-
niego i Anny z domu Zyskowska. Miał 
trzech braci, z których jeden zmarł 
w dzieciństwie, i jedną siostrę. Szko-
łę podstawową kończył w Wiśniowie 
Ełckim w 1950 r. W latach 1950-1952 
uczył się w niższym seminarium die-
cezjalnym we Fromborku, prowadzo-
nym przez księży salezjanów. Po ka-
sacji tego seminarium przez władze 
Polski Ludowej 3 lipca 1952 r. poszedł 
na bruk z wilczym biletem. Nigdzie nie 
chciano przyjąć go do szkół. O. Alojzy 
musiał podjąć pracę, by móc kontynu-
ować naukę w zakresie szkoły średniej 
na kursach dla pracujących w systemie 
korespondencyjnym. Maturę uzyskał 
w liceum ogólnokształcącym w Ełku 
dopiero w 1956 r. Tego samego roku 
został we wrześniu przyjęty do Wyż-
szego Seminarium Duchownego „Ho-
sianum” w Olsztynie. Po kilku mie-
siącach, 28 listopada wraz ze swym 
kolegą Marianem Tyrpakiem, pocho-
dzącym ze Starego Sącza, przeszedł 
do nowicjatu księży werbistów w Pie-
niężnie, gdzie po studiach filozoficzno-
-teologicznych 10 maja 1964 r. otrzy-
mał święcenia kapłańskie.

Po odbyciu stażu kapłańskiego w ra-
mach kursu pastoralnego w Bytomiu 
o. Dłużniewski był przez rok wikariu-
szem w Trzebielinie w diecezji kosza-
lińskiej, a następnie trzy lata w Orne-
cie w diecezji warmińskiej. W latach 
1969-1972 był ekonomem w Domu Mi-
syjnym św. Stanisława Kostki w Chlu-
dowie, a z chwilą zgłoszenia się do pra-
cy misyjnej, w oczekiwaniu na wyjazd, 
referentem misyjnym w Pieniężnie. 
W 1972 r. wyjechał na misje do Papui 
Nowej Gwinei, gdzie w diecezji Goroka 
pracował do 1978 r. w parafiach Ko-

O. Alojzy Dłużniewski SVD (1935-2017)

glai oraz Koglai-Ombundo. Zbudował 
tam dwa kościoły. Ze względu na po-
wikłania po przebytej malarii musiał 
opuścić Nową Gwineę. 

Po powrocie do Polski o. Dłużniew-
ski był kolejno proboszczem w Grobni-
kach w diecezji opolskiej (1981-1983), 
w Cerekwicy w diecezji poznańskiej 
(1983-1986), w  Rybniku przy wer-
bistowskim kościele Królowej Apo-
stołów (1986-1989). Potem zamiesz-
kał w Domu Misyjnym w Chludowie, 
gdzie pomagał w ekonomacie domo-

wym i w pracy duszpasterskiej w para-
fiach diecezji poznańskiej (1989-1993), 
a także wyjeżdżał co kilka miesięcy 
na Ukrainę i Białoruś. Ostatnią jego 
placówką duszpasterską była para-
fia Długobór w archidiecezji warmiń-
skiej (1993-1998). W 1998 r. przeszedł 
na emeryturę i zamieszkał u swej sio-
stry w Zielonce k. Warszawy, gdzie 
w miarę sił pomagał w miejscowej pa-
rafii pod wezwaniem MB Częstochow-
skiej, będąc równocześnie członkiem 
wspólnoty zakonnej Domu Misyjnego 
Ducha Świętego w Warszawie. Zmarł 
po krótkiej, ale ciężkiej chorobie no-
wotworowej. 

Pogrzeb o. Dłużniewskiego odbył się 
w Zielonce 25 marca 2017 r. Z okazji 
swego złotego jubileuszu kapłaństwa 
o. Alojzy napisał w pamiątkowym al-
bumiku: „Wraz z Maryją Dziewicą Nie-
pokalaną, daną nam pod Krzyżem 
przez Pana Jezusa, z głębokim uczu-
ciem wdzięczności i sercem przepełnio-
nym radością do końca pragnę śpie-
wać: Ciebie Boga wychwalamy; Jezu, 
ufam Tobie; Maryjo, uciekamy się pod 
Twoją obronę”.

Alfons Labudda SVD 

WSPOMNIENIE

O. Alojzy Dłużniewski SVD
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Krzyżówka misyjna nr 248

Znaczenie wyrazów: 1) karteluszek; 2) halny; 3) kie-

rowniczka; 4) następstwo; 5) strój Hinduski; 6) trzeci 

co do wielkości zamek w Polsce (szukaj w Wałbrzychu); 

7) deszcz, śnieg lub grad; 8) poprzeczny drążek w dra-

binie; 9) pustelnik; 10) 1:1 w meczu Legii Warszawa 

z Realem Madryt; 11) torba do noszenia planów tere-

nu; 12) góra, na której Bóg przez Mojżesza zawarł Przy-

mierze z Izraelem (Wj 19-31); 13) „Pan Tadeusz” Ada-

ma Mickiewicza; 14) z Tarsu, zwany Apostołem Naro-

dów; 15) w parze z czaplą w tytule znanego wiersza; 

16) Jan Leon Kozietulski albo Władysław Belina-Praż-

mowski; 17) kąpielisko dla niemowlaka; 18) imię, na-

zwisko i data urodzenia; 19) z obojczykiem tworzy ob-

ręcz kończyny górnej. 

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane kolejno od 1 do 28, utworzą rozwiązanie – cytat z Księgi Psal-
mów, który należy przesłać na kartach pocztowych do redakcji „Misjonarza” (ul. Ostrobramska 98; 04-118 Warszawa) w ter-
minie do 25 lipca. Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody książkowe.

Krzyżówkę opracował Marek Gołębiowski.

Rozwiązanie krzyżówki misyjnej nr 246: SŁAWCIE BOGA Z RADOŚCIĄ, WSZYSTKIE ZIEMIE (Ps 66,1).
Nagrody wylosowali: Teresa Michniewicz (Augustów), Anna Dziombek (Piekary Śląskie), Maria Bilewska (Milówka), Marcin 
Pawlak (Gniezno), Weronika Litwińczuk (Białystok). Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.
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Czas Słowa Bożego 2018

kalendarz ścienny (250 mm x 350 mm)

Kalendarz na każdej karcie zawie-
ra m.in.: kolorowe zdjęcie, infor-
mację o dniach w układzie mie-
siąca oraz teksty rozważań o. An-
toniego Wojciecha Czeczki SVD.

Kalendarze VERBINUM na 2018 rok

Sprzedaż i zamówienia: Górna Grupa, ul. Klasztorna 4, 86-134 Dragacz, tel. 52 330 63 03, kom. 691 979 996 
e-mail: zamowienia@verbinum.pl, wydawnictwo@verbinum.pl, www.verbinum.pl

Agenda Biblijna 2018
w oprawie twardej, w formacie książkowym dużym (142 mm x 203 mm) oraz książkowym małym (114 mm x 164 mm) 

Agenda zawiera na każdy dzień m.in.: pełny tekst czytania z Ewangelii (pełne teksty wszystkich czytań 
na wszystkie niedziele), informację o czytaniach biblijnych w dni powszednie, komentarz do Ewangelii, boga-
ty wybór imion świętych i błogosławionych, informację o uroczystościach, świętach, dniach modlitw, dniach 
pamięci – kościelnych (w tym niektórych diecezjalnych), państwowych, narodowych i zwyczajowych, ozna-
czenie godziny czytań, oznaczenie niedziel roku kościelnego i tygodni zwykłych oraz wiele miejsca na notat-
ki. Agenda zawiera ponadto kalendarz skrócony i opis zwyczajów i obrzędów religijnych.

Kalendarz Słowa Bożego 2018
w oprawie miękkiej, w formacie kieszonkowym 

(102 mm x 130 mm)

Kalendarz zawiera m.in.: pełną informa-
cję o czytaniach biblijnych na każdy dzień, 
bogaty i zaktualizowany wybór imion 
świętych i błogosławionych – z oznacze-
niem ich statusu kościelnego, informację o uroczystościach, 
świętach, dniach modlitw i dniach pamięci – kościelnych 
(w tym niektórych diecezjalnych), państwowych, naro-
dowych oraz zwyczajowych, papieskie intencje misyjne, 
informacje o ośrodkach i instytucjach Zgromadzenia Sło-
wa Bożego w Polsce, miejsca na notatki.

Ceny kalendarzy na rok 2018 – Agenda Biblijna duża: 32 zł, Agenda Biblijna mała: 28 zł, Kalendarz Słowa Bożego: 7 zł,  
Czas Słowa Bożego: 12,60 zł.

mailto:zamowienia@verbinum.pl


Idźcie na cały świat

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

Służebnice Ducha Świętego
od Wieczystej Adoracji
ul. Rodziewiczówny 18, 48-300 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

Czas urlopu i wakacji jest okazją do odpoczynku, tak bar-
dzo potrzebnego nam ze względu na nasze codzienne 

zabieganie. Gdy uświadomimy sobie, że celem ludzkiego 
życia jest odpoczynek wieczny, możemy z innej perspek-

Pozwólmy sobie 
na odrobinę nieba na ziemi

mailto:powolania@werbisci.pl
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tywy spojrzeć na nasze zajęcia i na nasz ziemski odpo-
czynek. Gdyż praca i obowiązki, związane z naszym ży-
ciem na ziemi, sprawiają czasem, że zapominamy o niebie.

Odpoczynek jest więc dobrą okazją, aby sobie o nim 
przypomnieć. Pan Bóg przygotował dla nas odpoczy-

nek wieczny i jest nim niebo. Ale chce nam sprawiać ra-
dość także na ziemi i, o ile Mu pozwolimy, zorganizuje dla 
nas, także tutaj, najwspanialszy odpoczynek.

Przede wszystkim, Bóg chce nas uwolnić od tego, co nas 
najbardziej obciąża, wyniszcza siły i pozbawia radości. 

A jest to grzech i związane z nim złe pragnienia i złe uczu-
cia. Gdziekolwiek więc będziemy w te wakacje przebywać, 
pamiętajmy, aby zanurzyć się w Bożym miłosierdziu i aby 
ogrzać się w promieniach Bożej łaski. I zaprośmy w to miej-
sce Boga, aby mógł je przemienić w kawałek nieba na ziemi.  

Franciszek Bąk SVD



Chwalcie
imię Pana

(Ps 135,1)


