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Drodzy Czytelnicy!

W dniach byłej oktawy 
Bożego Ciała, przypa-

dającej w tym roku w czerw-
cu, przychodził do kościoła 
ojciec z dwójką chłopaków 
– bliźniaków w wieku ok. 
7 lat. Wszyscy trzej służyli 
do Mszy św. i – jak to w tym 
czasie bywa – szli przy Pa-
nu Jezusie kroczącym pod 
baldachimem. I nie byłoby 
w  tym nic nadzwyczajne-
go, gdyby nie zachowanie 
chłopców. Otóż gdy przy-
chodził czas uderzania 
w dzwonki, ci dwaj byli tak 
zaangażowani, że wydawa-
ło się, iż wszystkie swoje si-
ły i energię kierują na to, 
aby dzwonki brzmiały jak 
najgłośniej. Wszak wiado-
mo Komu mają dzwonić – 
Panu Jezusowi! A  potem, 
gdy był czas śpiewania li-
tanii do Serca Pana Jezusa, 
jeden z chłopaków zadzie-
rał głowę, by widzieć tekst 
litanii na ścianie i śpiewał 
tak głośno, że co jakiś czas 
ktoś ze  zgromadzonych 
w kościele wychylał głowę 
z ciekawości, by zobaczyć, 
kto tak wyśpiewuje. A chło-
paki po prostu „dawali cza-
du”, angażując się sercem 
i  całym sobą. Najwyraź-
niej rozumieli i  wiedzieli, 
Komu służą – Komu dzwo-
nią i do Kogo zwracają się 
słowami litanii. Niezwykłe 
to było przeżycie widzieć, 

jak wszystko co robili, ro-
bili z wielkim zaangażowa-
niem.

Każdy dzień jest nam 
podarowany przez Boga, 
w którym są wszystkie na-
sze źródła (zob. Ps 87,7). 
Niezależnie od miejsca prze-
bywania czy od rodzaju po-
wołania, na  Jego chwałę 
mamy żyć, Jemu służyć i od-
dawać cześć. Co to znaczy? 
Czyż nie to m.in., że mamy 
angażować się całym ser-
cem w każdą chwilę dnia, 
a zatem w modlitwę i pra-
cę, w  służbę człowiekowi 
i  spotkanie z  nim, także 
w odpoczynek. Każdy dzień 
to jakby początek i pierwszy 
dzień życia. Wciąż bowiem 
pozostajemy w Szkole Mi-
łości i Mądrości, niezależ-
nie od tego, w której klasie 
czy w której ławce jesteśmy. 
Oczywiście, jubileusze sta-
nowią dla nas bogaty bagaż 
doświadczeń i  zaznacza-
ją etap, jaki mamy za sobą 
w tej szkole. Niemniej jed-
nak warto pozostać dziec-
kiem i pozwolić sobie na po-
znawanie wciąż na nowo ta-
jemnic życia, bo w nich jest 
Bóg.

Czy jesteśmy na tyle uf-
ni? Czy jesteśmy na tyle od-
ważni? Czy jesteśmy na tyle 
wytrwali i cierpliwi w sto-
sunku do  samych siebie 
i do Boga?

Szukajmy z zaangażowa-
niem odpowiedzi na te py-
tania, mając odwagę stawa-
nia w Prawdzie.



Doris Gawryjołek SSpS • UKRAINA

Bóg jest w was 
sprawcą i chcenia, 
i działania 

Jestem przekonana, że  to właśnie 
z Bożego natchnienia zrodziło się 

kiedyś w sercach naszych młodych 
sióstr głębokie pragnienie pracy mi-
syjnej na Wschodzie. Tam nas jesz-
cze nie było... Często nasze pragnie-
nia włączamy w codzienną modlitwę 
i oddajemy je sercu Boga, aby – jeśli 
są zgodne z Jego wolą – włączyć się 
w Jego odwieczny plan zbawienia. 

2 maja tego roku świętowałyśmy 
jubileusz 25 lat posługi sióstr Słu-
żebnic Ducha Świętego na Ukrainie. 
Była to przepiękna uroczystość, pod-
czas której doświadczyłyśmy dużo 
radości, ciepła i wzruszeń, jak rów-
nież miałyśmy czas na wspomnienia 
i spotkania oraz przyjęcie wielu go-
ści, którzy chcieli cieszyć się z nami 
i okazać wdzięczność za to szczegól-
ne ćwierćwiecze. Miejsce świętowa-
nia też było ważne, bo wszystko roz-
poczęło się właśnie tu, w małej, ma-
lowniczo położonej wiosce na Podolu, 

w diecezji kamieniecko-podolskiej – 
w Wierzbowcu. Wieś o tej porze roku 
prezentowała się w całej wiosennej 
krasie, zatopiona w zieleni i przystro-
jona kwitnącymi drzewami owocowy-
mi, a wszystko pod błękitnym niebem 
i jasnym słońcem, budzącym przyro-
dę do życia.

WIELBI DUSZA MOJA PANA
We wstępie do Mszy św. wszyscy 

zgromadzeni wysłuchali krótkiego 
komentarza, rozpoczętego słowami 
z Maryjnego „Magnificat”: Wielbi du-
sza moja Pana i duch mój się raduje 

w Bogu, Zbawicielu moim. Kiedy czy-
tałam kronikę przedstawiającą histo-
rię pobytu naszych sióstr na tych zie-
miach, często natrafiałam na te słowa 
wdzięczności sióstr, które od samego 
początku doświadczyły tu Bożej miło-
ści i ludzkiej dobroci. 

Eucharystia to dziękczynienie i dla-
tego Maryja stała w centrum nasze-
go świętowania. Mszę św. celebrował 
ordynariusz diecezji kamieniecko-
-podolskiej, bp Leon Dubrawski wraz 
z ośmioma kapłanami. Wzięły w niej 
udział wszystkie siostry z  prowin-
cji ukraińskiej, a także z Polski, Sło-

S. Doris Gawryjołek SSpS w Boryspolu

Kościół św. Mikołaja w Kijowie

S. Natalia Kłapuszyńska SSpS,  
położna w jednym z kijowskich szpitali

S. Lucyna Grząśko SSpS w Radiu Maryja 
w Kijowie
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wacji, Niemiec i Austrii. Przybyło też 
wielu parafian z okolicznych miejsco-
wości i oczywiście z samego Wierz-
bowca. Ważnym akcentem uroczy-
stości było też świętowanie 50-lecia 
ślubów zakonnych s. Laurencji Smul-
skiej SSpS, która po 24 latach służ-
by misyjnej na Wschodzie żegnała się 
w uroczysty a zarazem rodzinny spo-
sób z  ukochaną ziemią ukraińską.  
Po Mszy św., a następnie po smacz-
nym obiedzie i modlitwach przyszedł 
czas na  wspólną rekreację, wspo-
mnienia, odczytanie życzeń i oczywi-
ście rozpakowanie podarunków. Był 
to czas „czerpania ze źródła”, bo były 
z nami siostry, które opowiadały, jak 
to się wszystko zaczęło... Dzieliły się 
z nami różnymi historyjkami i zda-
rzeniami. Swymi opowieściami do-
prowadziły nas do łez radości i wzru-
szenia, wzbudziły podziw dla Boga, 
który przez 25 lat znakami i cudami 
zapewniał o Swojej obecności. Bar-
dzo żałowałyśmy, że nie było z nami 
ks. Jerzego Nagornego, który zaprosił 
nas do pracy na Ukrainie. Dzięki te-
mu kapłanowi i razem z nim rozpo-
częła się nasza misyjna służba w ów-
czesnym ZSRR.

NIE TYLKO WIERZBOWIEC
Śnitków, Łuczyniec, Wierzbowiec, 

Wendyczany, Petrymany, Olczyda-
jew, Bałabaniwka i  inne – to  małe 
miejscowości rozsiane na ziemi po-
dolskiej, po której siostry wędrowa-
ły często wiele kilometrów piechotą, 
aby dotrzeć do tych, którzy wytrwa-
li i zachowali swą wiarę, ale także 
do spragnionych Boga i ludzkiej życz-
liwości. Siostry wspominają w kroni-
kach o swoim wzruszeniu, gdy spo-
tykały w kościołach starsze osoby, 
przeważnie kobiety, umęczone pracą 
i życiem, z sercem wciąż rozpalonym 
wiarą i miłością. Ze łzami w oczach 
słuchały ich przejmujących i niekiedy 
bardzo trudnych historii życia. Nasze 
„babuszki” przyjmowały siostry z ra-
dością i szacunkiem, okazując go po-
całunkiem w rękę. To one, „babusz-
ki”, pierwsze przyprowadzały do ko-
ścioła swoje wnuki, uczyły pacierza 
i katechizmu, by dzieci mogły przy-
stąpić do spowiedzi i Komunii św. Za-
zwyczaj uczyły po polsku i choć dzie-
ci zwykle nie rozumiały wszystkiego, 
to były pięknie przygotowane.

Posługując w  różnych parafiach, 
nasze misjonarki włączały się we 

wspólne, niekiedy bardzo długie na-
bożeństwa i modlitwy. Gdy przyjeż-
dżał ksiądz i była możliwość spowie-
dzi dla wiernych, siostry w tym czasie 
prowadziły katechezę dla dzieci i do-
rosłych, a także modliły się z  ludź-
mi. Dzielne „pionierki” odwiedzały ro-
dziny, osoby samotne, niewierzących. 
Doświadczały zawsze ogromnej go-
ścinności i życzliwości. Organizowa-
ły też pielgrzymki związane z odpu-
stami w różnych parafiach, co było 
szczególną formą ewangelizacji. Ma-
ją „na swoim koncie” setki rozdanych 
obrazków, medalików, Biblii, tysiące 
rozmów i dzielenia się wiarą w Trój-
jedynego Boga. Miały zawsze otwar-
te serce, by wysłuchać, i ręce gotowe, 
by pomóc potrzebującym. Przy tym 
wszystkim wypełniała je radość z by-
cia misjonarką w zgromadzeniu Słu-
żebnic Ducha Świętego i poczucie jed-
ności życia we wspólnocie.

DOBRY FUNDAMENT
Założyły dobry fundament, aby na-

sza misja mogła się rozwijać i wzra-
stać. Z Wierzbowca udały się do Ki-
jowa, potem do Zaporoża i Chmielnic-
kiego, aż w końcu do Krzemieńczuka 

Rekolekcje dla niepełnosprawnych



i Boryspola. Dzięki pomocy Kościo-
ła w Polsce i wielu polskich księży 
i sióstr, sytuacja Kościoła na Ukra-
inie bardzo zmieniła się od czasu, kie-
dy rozpoczynały tu pracę misyjną na-
sze siostry z Prowincji Polskiej i Sło-
wackiej. Zbudowano wiele kościołów 
i domów rekolekcyjnych, powstały se-
minaria duchowne i zrodziły się miej-
scowe powołania. Na ziemi ukraiń-
skiej istnieje obecnie wiele zgroma-
dzeń żeńskich i męskich, obdarzonych 
różnymi charyzmatami i wykonują-
cych różne posługi. Jest już dobrze zor-
ganizowana katechizacja dzieci przy 
parafiach, gdzie spotykają się też róż-
ne grupy młodzieżowe, różne wspólno-
ty, w tym charyzmatyczne. Jeśli ktoś 
ma takie pragnienie, ma możliwość 
podjęcia studiów teologicznych, za-
równo dla sióstr, jak i dla świeckich, 
ci ostatni chętnie włączają się w ewan-
gelizację.

RÓŻNORODNOŚĆ POSŁUG
Również posługa naszych sióstr 

jest różnorodna. Wierzbowiec to pra-
ca katechetyczno-pastoralna w para-
fii i tzw. dojazdowych filiach. Jednak 
życie zaczyna tu tętnić na początku 

czerwca, kiedy na letni odpoczynek 
przyjeżdżają dzieci z  różnych stron 
Ukrainy. Wówczas Wierzbowiec staje 
się centrum „Wakacji z Bogiem”, pro-
wadzonych przez nas wspólnie z księż-
mi werbistami. Z kolei w Chmielnic-
kim, oddalonym od Wierzbowca o 120 
km, trzy siostry, żyjące w mieszka-
niu komunalnym, pracują jako ka-
techetki w trzech różnych parafiach. 
Jedna z nich prowadzi też grupę mo-
dlitewno-biblijną i zaangażowała się 
w apostolat pro-life. W stolicy, Kijowie, 
są cztery siostry: jedna pracuje w szpi-
talu jako położna, druga w szkole uczy 
angielskiego, a dwie są przy parafii 
jako katechetki i pomagają w zakry-
stii. Z Kijowa mamy blisko do Bory-
spola, gdzie znajduje się międzynaro-
dowy port lotniczy, a także nasz Dom 
Prowincjalny. Na niwie pastoralno-ka-
techetycznej w parafii pracuje tu jed-
na siostra, a druga jest zatrudniona 
na etat w Radiu Maryja, którego jest 
jednocześnie promotorem, więc czę-
sto w niedziele wyjeżdża do różnych 
parafii, by zachęcać do słuchania ra-
dia katolickiego. Najdalej w głębi kra-
ju usytuowana jest nasza placówka 
w Krzemieńczuku. Jedna z sióstr pra-

cuje tam z ubogimi oraz odwiedza 
w szpitalu chorych na gruźlicę, czę-
sto również bezdomnych, więźniów 
i zarażonych wirusem HIV; druga na-
tomiast posługuje przy parafii i uczy 
języka polskiego. Niestety, kilka lat te-
mu, ze względu na brak sióstr, trzeba 
było zamknąć placówkę w Zaporożu, 
gdzie przez wiele lat siostry prowadzi-
ły owocną pracę ewangelizacyjną, pa-
storalną i socjalną.

Oprócz tych stałych naszych zajęć, 
włączamy się w różne akcje ewange-
lizacyjne i promujące nasze misyjne 
zgromadzenie. Jesteśmy zaprasza-
ne do głoszenia konferencji w Szko-
le Ewangelizacji, mającej spotkania 
regularnie cztery razy w roku. Roz-
poczęłyśmy również posługę rekolek-
cyjną w rytmie lectio divina. Latem 
bierzemy udział w pieszych pielgrzym-
kach do sanktuariów maryjnych w La-
tyczowie, Berdyczowie i Bołszowcach 
oraz do świątyni Boga Ojca Miłosier-
nego w  Zaporożu. Uczestniczymy 
i włączamy się w organizację różnych 
akcji dla dzieci i młodzieży.

Obecnie, kiedy na  Ukrainie trwa 
wojna, wraz z całym tutejszym Ko-
ściołem zanosimy modlitwy do Boga, 
prosząc o pokój i jedność. Pamiętamy 
szczególnie o tych, którzy stracili swo-
ich bliskich oraz o tych, którzy musieli 
uciekać i zostawili cały swój dobytek, 
by uratować życie. Nasz dom w Bory-
spolu również stał się na kilka miesię-
cy miejscem schronienia dla rodziny  
z Doniecka. Na tyle, ile możemy, po-
magamy też innym rodzinom, które 
wyjechały ze strefy objętej wojną.

Dziękujemy Trójjedynemu Bogu za 
nasze powołanie zakonno-misyjne 
i za naszą nową ojczyznę, Ukrainę, 
do której On nas posłał. Dziękujemy za 
każde powołanie z tej ziemi do nasze-
go zgromadzenia i prosimy gorąco Pa-
na żniwa o dalsze błogosławieństwo 
i nowe powołania, by nasza praca mi-
syjna mogła się rozwijać na chwałę 
Trójjedynego Boga i by Królestwo Bo-
że umacniało się w sercach naszych 
i w sercach wszystkich ludzi, do któ-
rych nas posyła.
http: www.ssps.org.ua

S. Wiktoria Kowalczuk SSpS w szpitalu onkologicznym w Kijowie
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Zdzisław Grad SVD • MADAGASKAR

Polscy werbiści na spotkaniu w Afryce

Niedawno wróciłem z podróży do Re-
publiki Południowej Afryki, gdzie 

od 27 maja do 2 czerwca br. w mieście 
Mokopane, w pobliżu Pretorii, odbywa-
ło się wyjątkowe spotkanie misjonarzy 
werbistów pracujących na Czarnym Lą-
dzie. Zaraz po przyjeździe na miejsce 
zdziwiłem się, że w Afryce może być 
tak chłodno. Panowała zima, a tempe-
ratury w niektórych miejscach Afryki 
o tej porze roku spadają nawet do 0 st. 
C!!! Tak się dzieje np. na pustyni Kala-
hari, o czym informował mnie mój ko-
lega, o. Marek Marciniak SVD, prowin-
cjał w Botswanie.

lować państwu, że mimo bolesnych 
ran buduje nową rzeczywistość, sta-
rając się promować życie w dobrych 
relacjach sąsiedzkich między różny-
mi grupami społecznymi. 

CEL SPOTKANIA
To właśnie w tym państwie wyzna-

czyliśmy sobie spotkanie koordyna-
torów werbistowskich misji w Afry-
ce i na Madagaskarze. Do Mokopa-
ne przyjechało ponad 50 misjonarzy 
Zgromadzenia Słowa Bożego. Celem 

spotkania była refleksja nad nowy-
mi wyzwaniami, jakie pojawiają się 
w pracy misyjnej na kontynencie afry-
kańskim. Zastanawialiśmy się nad 
skutecznością naszej posługi w  ra-
mach werbistowskiego charyzma-
tu i robiliśmy swego rodzaju rachu-
nek sumienia dotyczący naszej pra-
cy. Tu przypomnę, nasz charyzmat, 
związany z zaangażowaniem misyj-
nym, wyraża się poprzez: apostolat 
biblijny – umożliwianie poznawania 
Słowa Bożego, Biblii, jako podstawy 
życia chrześcijańskiego; animację mi-
syjną – koncentrowanie się na pierw-
szej i nowej ewangelizacji oraz ani-
macja Kościoła lokalnego z otwarciem 
na misje; działanie na rzecz sprawie-
dliwości i  pokoju, z  najważniejszą 
opcją na rzecz osób ubogich, pokrzyw-
dzonych czy pomijanych przez świat; 
pracę w środkach komunikacji spo-
łecznej jako służbę głoszenia Ewan-
gelii.

„AFRYKAŃSCY”  
POLSCY KOLEDZY

W  grupie werbistów przybyłych 
do Mokopane ku mojej radości znala-
złem Polaków, którzy są koordynato-
rami w wyżej wymienionych działach 
apostolatu. Wśród ponad 50 misjona-

Jedno z większych miast RPA, Jo-
hannesburg, robi ogromne wrażenie. 
Niczym nie ustępuje w rozwoju mia-
stom w krajach europejskich, a na-
wet wiele z nich po prostu wyprze-
dza, jak np. naszą Polskę. Do  tego 
miasta wjeżdża się autostradą z 12 
pasami ruchu! 

Historia obecnej Republiki Połu-
dniowej Afryki jest bardzo naznaczo-
na okresem apartheidu. Do dziś kraj 
leczy swoje rany spowodowane segre-
gacją rasową. Jednak trzeba pogratu-

O. Zdzisław Grad SVD przy pomniku Nelsona Mandeli w Pretorii

Część grupy polskich werbistów z o. Heinzem Kulüke SVD (w środku), 
generałem Zgromadzenia Słowa Bożego
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rzy znalazło się 10 moich rodaków. 
To sporo i dobrze świadczy o polskich 
werbistach, którzy mimo już znaczącej 
liczby współbraci pochodzących z po-
wołań lokalnych potrafią się „przebić”, 
dając świadectwo gorliwości, kom-
petencji i oddania sprawie misyjnej. 
Dlatego tak wielu znalazło się w gro-
nie animatorów i  koordynatorów.  
Ucieszyłem się, że spotkałem kolegów 
z lat seminaryjnych, których wiele lat 
nie widziałem. 

Obecnie pracują w Togo, Demokra-
tycznej Republice Konga, Zimbabwe, 
Kenii, Botswanie, Sudanie Południo-
wym, Republice Południowej Afryki 
(i ja na Madagaskarze). Na spotkanie 
przybył też o. Jan Stefanów SVD, bli-
ski kolega, który pełni odpowiedzial-
ną funkcję sekretarza Międzynaro-
dowej Federacji Biblijnej. Oczywiście 
wspomnieniom i rozmowom nie było 
końca, ale to tylko w kuluarach, po-
nieważ – jak zaznaczyłem – tematem 
spotkania była ocena stanu misji wer-
bistowskich w Afryce i na Madagaska-
rze. Na to ważne spotkanie przybyli 
czterej generalni koordynatorzy z ra-
mienia ojca generała. On sam też do-
łączył do nas i podzielił się nową wi-
zją zaangażowania stojącą przed ca-
łym Zgromadzeniem Słowa Bożego, 
szczególnie w Afryce. 

BRAK KAPŁANÓW
W czasie tych dni mieliśmy oka-

zję spotkać się z dwoma biskupami 

z RPA. Bardzo interesujące było wy-
stąpienie arcybiskupa Johannesbur-
ga. Byliśmy mu wdzięczni, że z poko-
rą i w bezpośredni sposób podzielił 
się z nami swoimi duszpasterskimi 
troskami, których niemało w całym 
kraju i w jego diecezji. Wypowiedź ar-
cybiskupa zaskoczyła mnie w wielu 
punktach. Kościół w RPA nie jest jesz-
cze dynamiczny i samowystarczalny. 
Ogromny rozwój gospodarczy kraju 
nie idzie w parze z siłami duchowy-
mi Kościoła, który cierpi na brak ka-
płanów. Liczba katolików w tym kra-
ju nie przekracza 10%!

AKCENTY AFRYKAŃSKIE 
W KOŚCIELE I W RODZINIE

Na zakończenie naszego spotkania 
mieliśmy okazję koncelebrować Mszę 
św. w parafii Najświętszego Zbawicie-
la w Johannesburgu, należącą do wer-
bistów. Już same śpiewy i spontanicz-
na reakcja wyrażana gestami zapew-
niały nas, że znajdujemy się w Afryce. 
Afrykańczyk, kiedy się modli i wielbi 
Boga, musi włączyć w to całe swoje 
ciało, co jest bardzo piękne i zupełnie 
inne od naszego, europejskiego prze-
żywania wiary. Okrzyki uwielbienia, 
śpiew na kilka głosów, nieukrywa-
ny entuzjazm – to wszystko wskazu-
je, że  jesteś w Afryce. Po Mszy św., 
w miejscu sprawowania Eucharystii 
(parafia nie ma jeszcze budynku ko-
ścioła) uczestniczyliśmy w rodzinnym 
posiłku dla kilkuset osób. Parafianie 

sami go przygotowali, okazując szcze-
re, afrykańskie, dobre serce! 

Niezwykle miłym akcentem było to, 
że rodziny z parafii zaprosiły ponad 50 
misjonarzy z 20 krajów i w ten sposób 
mieliśmy okazję do spędzenia nocy 
w rodzinie afrykańskiej. Było to wzru-
szające. To w rodzinie usłyszysz, jak 
bije serce narodu. Wraz ze współbra-
tem z Ghany spędziłem noc u sym-
patycznej rodziny, gdzie była babcia 
i córka z dziećmi, bez obecności ojca. 
Dzieci garnęły się do nas, misjonarzy, 
i nie uciekały ode mnie, białego czło-
wieka... Mimo późnej pory musieliśmy 
podzielić się naszą pracą misyjną i na-
szą wiarą oraz wspólnie z rodziną po-
modlić się. Rodzina ta nie była ma-
jętna, ale bogata w miłość i prostotę. 
Przykład żywego Kościoła.

AFRYKA  
PRZYSZŁOŚCIĄ KOŚCIOŁA

Wiele osób twierdzi, że Afryka jest 
w dużej mierze przyszłością i szan-
są Kościoła katolickiego. Zgadzam się 
z tą opinią i wiele faktów to potwier-
dza. Polskie misyjne zaangażowanie 
na tym kontynencie jest cenne. My, 
misjonarze z Polski, z młodym Kościo-
łem Afryki dzielimy się naszą tysiąc-
letnią tradycją: przywiązaniem do Ko-
ścioła katolickiego, umiłowaniem 
Krzyża i Ewangelii oraz wiernością 
wierze i przykładem polskich męczen-
ników za wiarę i zbawienie innych.

Uczestnicy spotkania w Mokopane

O. Heinz Kulüke SVD podczas spotkania 
misjonarzy werbistów pracujących w Afryce 
i na Madagaskarze
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Jordana Przybył SSpS • BOLIWIA

Miejscem misji obrzeża wielkich miast

Miejscem mojej misyjnej posłu-
gi jest obecnie uboga dzielni-

ca na obrzeżach Cochabamby – 20 de 
Octubre. Kiedy dwa lata temu rozpo-
czynałyśmy tu pracę, mieszkało w niej 
ok. 150 rodzin; na nasze spotkania 
przychodziło 20-30 dzieci. Nie by-
ło szkoły, ani światła. Gromadzi-
łyśmy dzieci pod gołym niebem 
lub w naszym małym mieszka-
niu, które udostępniła nam jed-
na z rodzin.

Dzięki wysiłkom mieszkań-
ców i pomocy dobrych ludzi, 
z radością odnotowujemy wie-
le zmian. Trwa budowa szko-
ły, a  jej ukończenie jest 
zaplanowane na ten 
rok. W  już wybu-
dowanej części bu-
dynku szkolnego 
dzieci uczęszczają-
ce do klas I-V mają 
lekcje; pracuje tam 
pięciu nauczycieli. 
Od grudnia ubie-
głego roku mamy 
światło. Kończymy 

z nami swoimi radościami i  troska-
mi. My także staramy się uczestniczyć 
w ich zebraniach, świętach i w tym 
wszystkim, co stanowi część ich co-
dziennego życia – to pozwala nam głę-
biej zrozumieć ich mentalność i po-
trzeby. Staramy się również docierać 
do chorych – przyjmujemy ich w na-
szym mieszkaniu, odwiedzamy w do-
mach i ufamy, że w przyszłości bę-
dziemy miały mały ośrodek medycy-
ny naturalnej.

Kiedy rozpoczynałam moje życie za-
konno-misyjne, myślałam, że misje 
to praca głównie w buszu lub wśród 
egzotycznych Indian. Dziś, po latach 

budowę świetlicy i stołówki dla dzie-
ci. W tym roku szkolnym uczy się po-
nad 200 dzieci, a na nasze spotkania 
przychodzi ok. 150. Ufamy, że również 
w tym roku będziemy mogły przyjąć 
je w nowej świetlicy, która będzie wy-
magała jeszcze wyposażenia. Rozpo-
częłyśmy też spotkania z rodzinami, 

przede wszystkim z kobietami, or-
ganizując z myślą o nich dni for-
macji integralnej.

Nasza wspólnota też się 
powiększyła, obecnie jest 

nas trzy. Co najważ-
niejsze, coraz bar-

dziej stajemy się 
sąsiadami – ve-

cinas – miesz-
kańców, któ-
rzy przycho-
dzą do  nas, 
by dzielić się 

S. Jordana Przybył SSpS z podopiecznymi

Sąsiedzi 
sióstr
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doświadczenia w Ameryce Łacińskiej, 
jestem przekonana, że głównym miej-
scem misji są wielkie miasta, szcze-
gólnie ich obrzeża, gdzie osiedla się 
wiele rodzin z wiosek w poszukiwa-
niu lepszych warunków życia. Nie-
stety, większość z nich czuje się wy-

obcowana, nie ma stałej pracy, a za-
robki nie wystarczają na utrzymanie, 
co sprawia, że także dzieci są zmuszo-
ne do pracy. Brak prądu, wody, trans-
portu, ośrodków zdrowia zwiększa 
śmiertelność, zwłaszcza wśród dzieci.

Wszystkim wspierającym nas mo-
dlitwą czy pomocą materialną, ser-
decznie dziękuję. 

Na s. 18-19 zamieszczamy fragment listu s. Jor-
dany Przybył SSpS do Przyjaciół misji, pisany 
wcześniej aniżeli powyższy tekst.

Rodzice pomagający przy budowie świetlicy 
i stołówki dla dzieci

Wynajęty przez siostry domek, w którym mieszkają
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Pan Jezus w czasie swej publicznej działalności nazywa-
ny był często Nauczycielem. Zgromadził wokół siebie 

dwunastu Apostołów i nauczał ich o Królestwie niebieskim, 
o miłości Ojca, o misji, którą przyszedł wypełnić na ziemi. 
Niezwykła ta nauka z mocą, potwierdzana licznymi cuda-
mi, a nade wszystko życiem Mistrza z Nazaretu, zadziwia-
ła słuchaczy i zjednywała Jezusowi nowych uczniów, ale 
też przeciwników, którzy nie mogli znieść bezkompromiso-
wości, dobroci i miłości Jezusa. Po swoim zmartwychwsta-
niu Jezus polecił Apostołom, aby szli i nauczali wszystkie 
narody. Jednocześnie zapewnił ich, że pozostanie z nimi 
aż do skończenia świata i przyoblecze ich mocą z wyso-
ka – Duchem Świętym, wewnętrznym Nauczycielem, któ-
ry ich samych i nowych uczniów będzie prowadził do ca-
łej prawdy. Apostołowie z wielką gorliwością podjęli misję 
Jezusa, narażając się ówczesnym przywódcom religijnym, 
którzy zabraniali im nauczać w Jego imię. 

Kościół prowadzi nadal nauczycielską posługę Aposto-
łów i ich pierwszych współpracowników (zob. Jan Pa-

weł II, Catechesi tradendae, nr 12). Jak za czasów Jezusa, 
tak i dziś najistotniejsze jest żywe świadectwo samych na-
uczycieli. Ważniejsze od środków i metod katechetycznych. 
Autentyczność i spójność przekazywanych prawd wiary 
z życiem przekonuje i pociąga ludzi do wiary. Jeśli kate-
cheta nie potwierdza życiem nauki, którą głosi, może ro-
dzić się w sercach słuchających wątpliwość co do prawdzi-
wości przekazu, zwłaszcza gdy nie był wychowany w tra-
dycji wiary. Stąd troska Ojca Świętego o to, by katecheci 
świadczyli o wierze swoim życiem, aby słuchali Jezusa 
i żyli z Nim w głębokiej przyjaźni, aby głosili Jego naukę, 

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE • WRZESIEŃ 2015

Aby katecheci dawali świadectwo życia zgodnego z wiarą, którą głoszą.

a nie swoją. Mówi o tym św. Jan Paweł II w adhortacji po-
święconej katechezie Catechesi tradendae: „Każdy kate-
cheta, niezależnie od zajmowanego w Kościele stanowi-
ska, musi troszczyć się usilnie, aby poprzez swe nauczanie 
i swój sposób życia przekazywać naukę i życie Chrystu-
sa. Niech nie zatrzymuje na sobie samym, na swoich oso-
bistych poglądach i własnych postawach myślowych ani 
uwagi, ani przywiązania umysłu i serca tego, kogo kate-
chizuje, a zwłaszcza niech nie wpaja innym swych wła-
snych opinii i zapatrywań w taki sposób, jak gdyby wyra-
żały one naukę Chrystusa i świadectwo Jego życia. Trzeba 
więc, aby do każdego katechety można było zastosować 
te niezgłębione słowa Jezusa: Moja nauka nie jest moja, ale 
Tego, który Mnie posłał (J 7,16)” (nr 6).

W wypełnianiu misji katechetycznej niezwykłą rolę 
pełni Duch Święty, a ci, którzy w Kościele i w imie-

niu Kościoła katechizują, powinni być Jego żywymi narzę-
dziami (por. tamże, nr 72). „Kościół nauczający i wszyscy 
katecheci powinni dążyć do tego, by ustawicznie wzywać 
tego Ducha, zawsze z Nim obcować i by usiłować zrozu-
mieć Jego prawdziwe natchnienia” (tamże, nr 72).

Duchu Święty, wewnętrzny Nauczycielu, dzięki Tobie 
wierni wzrastają w wierze i dojrzewają ku pełni, wzbu-

dzaj, ożywiaj i podtrzymuj działalność katechetyczną Ko-
ścioła (por. tamże, nr 72).

Maryjo, pierwsza nauczycielko i uczennico swego Sy-
na, która jesteś żywym katechizmem, Matką i wzo-

rem katechetów, wypraszaj nam pojętność i umiejętność 
słuchania, rozważania i wcielania w życie nauki Jezusa 
Chrystusa (por. tamże, nr 73). sk

Fragment 
mozaiki w kaplicy 
sióstr Służebnic 
Ducha Świętego 
od Wieczystej 
Adoracji w Nysie
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W ŚWIETLE SŁOWA

Andrzej Danilewicz SVD

Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu.  
Kiedy nadeszła pora uczty, posłał swego sługę, aby powiedział 
zaproszonym: „Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe”.  
Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać (Łk 14,16-18a).

robi dla mnie. A On mówi: 
wszystko jest gotowe. Ca-
ła łaska, cała Jego miłość – 
czego dowodem jest krzyż 
i zmartwychwstanie Zba-
wiciela – jest w zasięgu na-
szej ręki, do skorzystania 
od zaraz. A jednak ludzie 
znajdują wymówki, by od-
rzucić to Boże zaproszenie, 
jak ci trzej z Ewangelii. Wy-
daje się nam, że mamy waż-
niejsze sprawy na głowie: 
pomnażanie majątku, dą-
żenie do sukcesu, osobiste 
szczęście. I tak omija nas 
szansa, aby zasiąść z Bo-
giem przy jednym stole.

Ale królestwo Boże nie 
świeci pustkami. Słudzy 
dostają polecenie, aby 
co prędzej wyszli na ulice 

Dla ludów Bliskiego 
Wschodu wspólny posi-
łek nie był jedynie zwykłą 
czynnością pozwalającą 
podtrzymać funkcje życio-
we. Ze względu na rozpro-
szenie, w  jakim żyli ja-
ko koczownicy, pozwalał 
im doświadczać wspólno-
ty i umacniać więzy. Z cza-
sem stawał się celebracją 
i nabierał cech wręcz sa-
kralnych. Nic więc dziwne-
go, że raj wyobrażano so-
bie jako ucztę przy suto za-
stawionym stole. Zapewne 
z tego powodu w Ewange-
lii stosunkowo często za-
stajemy Jezusa ucztujące-
go. Wszak wraz z Nim na-
deszły czasy mesjańskie; 
królestwo Boże jest na wy-
ciągnięcie ręki.

W  Jezusowej przypo-
wieści o uczcie sługa idzie 
do wcześniej zaproszonych 
i mówi: Przyjdźcie, bo już 
wszystko jest gotowe. Mówi 
z przynagleniem, akcentu-
jąc słowo „już”. A więc te-
raz, nie w przyszłym życiu, 
nie na starość, nie, gdy bę-
dziemy mieli więcej czasu. 
Teraz jestem zaproszony, 
teraz dzieje się moje zba-
wienie.

Wielu osobom chrześci-
jaństwo kojarzy się z przy-
kazaniami i  rozmaitymi 
wyrzeczeniami, które trze-
ba podejmować ze względu 
na życie wieczne. A prze-
cież w chrześcijaństwie naj-
ważniejsze nie jest to, co ja 
robię dla Boga, ale co Bóg 

i zaułki miasta i sprowa-
dzili ubogich, ułomnych, 
niewidomych i chromych. 
Ci przyjmują zaprosze-
nie choćby dlatego, że by-
li zwyczajnie głodni. Je-
zus wielokrotnie podkre-
ślał, że ubóstwo bardziej 
otwiera na Boga niż bo-
gactwo. Człowiek potrze-
bujący, w  szerokim tego 
słowa znaczeniu, łatwiej 
otwiera się na dobro i mi-
łosierdzie. Natomiast ko-
lejnym etapem samowy-
starczalności jest samo-
zbawienie. Jest to o  tyle 
niebezpieczne, że na po-
wrót czyni nas koczowni-
kami – ludźmi żyjącymi 
poza, bez większych ocze-
kiwań i więzi z innymi.

Zaproszeni do królestwa
Pocieszające w przypo-

wieści jest to, że Gospodarz 
chce, aby Jego dom był za-
pełniony po brzegi. Dlate-
go kilkakrotnie wysyła słu-
gi z zaproszeniem na ucztę. 
Każe im iść w każde miej-
sce i każdą ludzką sytu-
ację naznaczoną fizycznym 
i duchowym ubóstwem, śle-
potą na znaki czasu i zacię-
tością w trwaniu w niewie-
rze. Do tych sług dołącza 
sam Zbawiciel, który woła: 
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciąże-
ni jesteście, a Ja was pokrze-
pię. Czy wobec tego resztkę 
sił wykorzystamy na zna-
lezienie kolejnej wymów-
ki, czy po prostu przyjmie-
my zaproszenie?
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Małgorzata Madej

Misyjne rekolekcje

13 czerwca br., w sobotę, centrum 
Warszawy zamienia się w cen-

trum misyjne. W  kościele Wszyst-
kich Świętych i na placu Grzybow-
skim przed świątynią zbiera się po-
nad tysiąc wiernych z całej Polski, aby 
wspólnie modlić się za misje i misjo-
narzy oraz uczestniczyć w swego ro-
dzaju misyjnych rekolekcjach. 

KONGRES 
PO „WERBISTOWSKU” 

Już na samym początku drugiego 
dnia IV Krajowego Kongresu Misyjne-
go spotykamy się z werbistami. Każ-
dy uczestnik dostaje bowiem do ręki 
program spotkania i pakiet misyjnych 
czasopism, wśród których znajduje się 
czerwcowy numer „Misjonarza”, po-
święcony po części kongresowi. Rów-
nież pierwszy punkt programu stacji 

kongresowej dla dorosłych to wykład 
werbisty. 

O. Jan Stefanów SVD otwiera za-
tem dzień rozważaniami na temat bi-
blijnych podstaw misji. Przypomina 
nam za św. Pawłem, że wiara rodzi się 
ze słuchania Słowa Bożego a umac-
nia się poprzez utrzymywanie i po-
głębianie dialogu z Bogiem. Naturalna 

pał i ewangelizować nasze otoczenie. 
„Kościół nie ewangelizuje, jeżeli nie 
pozwala się nieustannie ewangelizo-
wać” – przypomniał słowa papieża 
Franciszka o. Stefanów i podkreślił, 
że to właśnie dzięki Pismu Świętemu 
możemy tego dokonać.

Wśród późniejszych, krótkich świa-
dectw misjonarzy mogliśmy wysłuchać 

dla nas powinna być więc chęć świad-
czenia o Bogu spotkanym w Jego Sło-
wie. O. Stefanów powtórzył także zna-
ne chyba wszystkim uczestnikom we-
zwanie Jezusa z Ewangelii Mateusza: 
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie na-
rody, udzielając im chrztu w imię Oj-
ca i Syna, i Ducha Świętego. Misyj-
ne fragmenty z Biblii były punktem 
wyjścia do wyjaśnienia, że będąc tu, 
w Polsce, to właśnie Słowo Boże jest 
czymś, po  co  mamy cały czas się-
gać, aby budować nasz misyjny za-

s. Dawidy Strojek SSpS, która od 20 lat 
pracuje na misjach, z czego ostatnie 
sześć lat w Papui Nowej Gwinei. S. Da-
wida opowiedziała o swojej codzien-
nej posłudze wśród ludzi zarażonych 
wirusem HIV i chorych na AIDS oraz 
o opiece nad ich dziećmi oraz sierota-
mi po rodzicach, którzy zmarli wsku-
tek tej choroby. Uczestnicy kongresu 
mogli dowiedzieć się ze świadectwa 
misjonarki także o tym, że Służebnice 
Ducha Świętego w Papui Nowej Gwinei 
pomagają w organizowaniu warszta-

Bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący  
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 
na kiermaszu misyjnym

Krzyż Światowych Dni Młodzieży i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani  
w kościele Wszystkich Świętych w Warszawie
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tów aktywizacyjnych dla kobiet i pro-
wadzą naukę czytania i pisania. 

Z werbistami i siostrami służebni-
cami można było spotkać się także po-
za oficjalnymi punktami programu. 
Na placu Grzybowskim wystawione 
były bowiem namioty, pod którymi 
odbywał się kiermasz misyjny. Zosta-
liśmy zaproszeni nie tylko do Muzeum 
Misyjno-Etnograficznego w Pienięż-
nie, ale też mogliśmy kupić publika-
cje wydawnictwa Verbinum czy wyro-
by rękodzielnicze sióstr. Miło było spo-
tkać się z misjonarzami i choć chwilę 
porozmawiać, mimo że niektórzy, za-

na rzecz dzieci z sierocińca w Kasi-
si w Zambii, który prowadzą polskie 
misjonarki – siostry służebniczki sta-
rowiejskie. Przekonywał nas, że dziś 
w Polsce bardziej na ludzi działają ge-
sty niż słowa, że prosty uczynek Mi-
łosiernego Samarytanina znaczy wię-
cej niż najlepsze przemówienie. Tak 
też tłumaczył swoje zaangażowanie 
na rzecz afrykańskich dzieci, które za-
miast pięknych słów potrzebują kon-
kretnej pomocy – leków, jedzenia, da-
chu nad głową czy porządnego łóżka. 
Słuchając świadectwa Szymona Ho-
łowni, mogliśmy także odnieść wraże-
nie, że polscy misjonarze są najlepszy-

ki jest piłkarz Robert Lewandowski 
oraz doświadczyć entuzjastycznego 
powitania i  śpiewów Kolumbijczy-
ków. Świat na chwilę stał się bardzo 
bliski również dzięki wspólnej modli-
twie z katolikami z tych trzech krajów. 

Najważniejszym punktem sobot-
niego dnia była oczywiście Euchary-
stia, na którą przyszła też młodzież 
ze stacji kongresowej z bazyliki na uli-
cy Kawęczyńskiej. Mszy św. w koście-
le Wszystkich Świętych przewodniczył 
kard. Fernando Filoni, prefekt Kongre-
gacji Ewangelizacji Narodów, a konce-
lebrowali ją kard. Kazimierz Nycz, abp 
Henryk Hoser i bp Jerzy Mazur SVD. 

angażowani w organizację kongresu, 
mieli ręce pełne pracy.

KONGRESOWE PEREŁKI 
Nie da się przedstawić wszystkich 

atrakcji tegorocznego kongresu, zatem 
w kilku zdaniach o tych najciekaw-
szych. Niezwykle piękne, choć krótkie, 
było świadectwo świeckiej misjonarki 
dr Heleny Pyz. Pani doktor podzieliła 
się osobistymi doświadczeniami z pra-
cy w Indiach i z wielką szczerością 
mówiła o poczuciu bezsilności i bez-
radności, jakie jej tam towarzyszyło. 
Zaznaczała jednak przy tym, że w mi-
syjnej pracy pomagała jej szczególnie 
potęga modlitwy i cuda, których do-
świadczyła. 

Budujące i zachęcające do działa-
nia były także słowa Szymona Ho-
łowni. Znany dziennikarz i publicysta 
opowiadał o swoim zaangażowaniu 

mi ambasadorami Kościoła na świe-
cie, ich praca, choć niekiedy niezwykle 
trudna, jest pięknym obrazem miłości 
Boga do drugiego człowieka.

Bardzo ciekawym pomysłem było 
podczas kongresu łączenie się na ży-
wo z misjonarzami na całym świe-
cie. Dzięki nowoczesnej technologii 
w pół godziny zajrzeliśmy do najdal-
szych zakątków świata. Odwiedzili-
śmy pallotynów oraz ich wspólnoty 
w Korei Południowej, na Wybrzeżu Ko-
ści Słoniowej i w Kolumbii. Mieliśmy 
okazję zobaczyć Koreańczyków w ich 
tradycyjnych strojach, dowiedzieć 
się, że najpopularniejszym Polakiem 
wśród młodych ministrantów z Afry-

Gość z Rzymu przypomniał, że naj-
większym misjonarzem naszych cza-
sów jest św. Jan Paweł II i to nie tyl-
ko dlatego, że objechał cały świat, ale 
też dlatego, że pozostawił jedną z naj-
piękniejszych encyklik misyjnych – 
Redemptoris missio. Zachęcił wszyst-
kich, aby misję głoszenia Ewangelii 
podjąć z zapałem i zaangażowaniem, 
jak to czyni papież Franciszek. 

Wśród uczestników kongresu domi-
nowało zadowolenie z udziału w tych 
swoistych misyjnych rekolekcjach. 
Trzeba pochwalić organizatorów za 
ciekawe wykłady, świadectwa i moż-
liwość spotkania z misjonarzami z ca-
łego świata. Pozostaje nam obserwo-
wać, jakie owoce wyda kongres i cze-
kać na następne tego rodzaju misyjne 
święto, a  jednocześnie nie zapomi-
nać o wielokrotnej prośbie misjona-
rzy o modlitwę za nich.

O. Jan J. Stefanów SVD

dr Helena Pyz

Szymon Hołownia
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 ■ BIOGRAFIE  
POLSKICH MISJONARZY

Przed IV Krajowym Kongresem Mi-
syjnym, który odbywał się w War-
szawie w dniach 12-14 czerwca br., 
ukazały się biografie polskich misjo-
narzy z lat 1965-2015. Trzytomowe 
wydanie biogramów 4944 polskich 
misjonarek i misjonarzy, zatytuło-
wane „Polscy misjonarze w świecie”, 
ukazało się nakładem Wydawnictwa 
VERBINUM.

W publikacji zamieszczone są syl-
wetki misjonarzy i misjonarek zakon-
nych, diecezjalnych, instytutów ży-
cia konsekrowanego oraz świeckich, 
pracujących na różnych kontynen-
tach: t. I zawiera biografie misjona-
rzy pracujących w Afryce i na Ma-
dagaskarze, t. II – w Ameryce Ła-
cińskiej, na Karaibach i w Kanadzie, 
t. III – w Azji i Oceanii.

„Misjonarze 
z  Polski wydat-
nie przyczyni-
li się do  ewan-
gelizacji wielu 
krajów i  konty-
nentów, zdoby-
wając uznanie 
i  zaufanie lud-
ności tubylczej 

oraz władz kościelnych” – napisał 
we wstępie do publikacji bp Jerzy 
Mazur SVD, przewodniczący Komi-
sji Episkopatu Polski ds. Misji.

Publikacja przybliża m.in. sylwetki 
znanych misjonarzy, jak np. o. Ma-
riana Żelazka SVD, dr Wandy Błeń-
skiej, zwanej Matką Ugandy czy 
kard. Adama Kozłowieckiego SJ. 

 ■ NAPAD NA WERBISTĘ W PNG
20 maja br. został postrzelony i cięż-
ko ranny o. Piotr Waśko SVD, pra-
cujący jako misjonarz w Papui No-
wej Gwinei. Zdarzenie miało miej-
sce w  rejonie Amboin, nad rzeką 
Karawari, w Sepiku. O. Waśko zo-
stał przetransportowany helikopte-
rem do szpitala w Madang i podda-
ny natychmiastowej operacji. Zabieg 
przeprowadził werbista, br. dr Jerzy 
Kuźma SVD, ordynator Oddziału Chi-
rurgii w tamtejszym szpitalu. 

O. Piotr Waśko SVD przyjął świę-
cenia kapłańskie w 2002 r. w Misyj-
nym Seminarium Księży Werbistów 
w Pieniężnie. W tym samym roku 
wyjechał na misje do Papui Nowej 
Gwinei i został skierowany do pracy 
w parafii Timbunke, w diecezji We-
wak, na terenie której znajduje się 
rejon Amboin.

 ■ ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE 
W PIENIĘŻNIE

17 maja br., o godz. 10.00, w Mi-
syjnym Seminarium Duchownym 

w Pieniężnie odbyła się uroczystość 
święceń kapłańskich dwóch diako-
nów, Adama Brodzika SVD i Przemy-
sława Szumachera SVD. Szafarzem 
święceń był bp Jacek Jezierski, ordy-
nariusz diecezji elbląskiej.

W homilii bp Jezierski mówił o roli 
kapłana w dzisiejszym świecie i Ko-
ściele. Zaznaczył, że skuteczność ka-
płana nie musi być natychmiastowa, 
jak nierzadko wymaga tego świat. 
Jego posługa jest zawsze i w każdym 
wymiarze ukierunkowana na przy-
szłość. W odniesieniu do pracy mi-
syjnej biskup elbląski przypomniał, 
że bycie misjonarzem wymaga wie-
le cierpliwości, wyobraźni i wrażli-
wości.

W uroczystościach wzięli udział 
współbracia z  Pieniężna i  innych 
domów misyjnych i parafii werbi-
stowskich oraz siostry Służebnice 
Ducha Świętego. Niespodzianką był 
udział sześciu starszych ministrantów 
z werbistowskiej parafii w Kleosinie.

O. Adam Brodzik SVD otrzymał 
przeznaczenie do  pracy misyjnej 
na Madagaskarze, a. o. Przemysław 
Szumacher SVD do Kolumbii. 

za: werbisci.pl

 ■ AFRYKA W DOBRYM MIEŚCIE
19 czerwca br. w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Dobrym Mieście odbyło 
się spotkanie z dwoma misjonarza-
mi werbistami, zatytułowane „Nasza 
Dwójka na afrykańskie podwórka”.

Gośćmi uczniów i nauczycieli byli 
ojcowie Maciej Malicki SVD i Marek 
Glodek SVD, od kilkunastu lat pracu-
jący w Zimbabwe w Afryce.

Spotkanie rozpoczął „Taniec ognia” 
w wykonaniu podopiecznych Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej. Później by-
ły występy „Świątecznej kapeli”, 
uczniów, nauczycieli i rodziców.

Program artystyczny wypełni-
ły dwie prezentacje multimedialne: 
jedna przedstawiała Zimbabwe, je-
go piękno, przyrodę i  ludzi, druga 
miała formę listu chłopca o imieniu 
Tembelihe skierowanego do rówie-
śników w Dobrym Mieście. 

Po  części artystycznej nastąpi-
ło otwarcie wystawy fotograficznej 
o. Macieja Malickiego SVD, zatytu-
łowanej „Dziecko jest chodzącym 
cudem”. Pomysłodawczynią całego 
projektu, którego zwieńczeniem by-
ła wystawa, była Emilia Pietnoczka, 
katechetka. Dzięki niezwykłym foto-
grafiom o. Malickiego oraz tekstom 
Janusza Korczaka i św. Jana Pawła II 
można było zobaczyć piękno Afryki. 
Wystawa będzie prezentowana rów-
nież w Muzeum Misyjno-Etnograficz-
nym Księży Werbistów w Pieniężnie.

O. Marek i  o. Maciej otrzymali 
święcenia kapłańskie w 1998 r. w Pie-
niężnie. Po dwuletniej praktyce dusz-
pasterskiej w Polsce obaj wyjecha-
li do pracy misyjnej w Afryce, która 
stała się ich domem. O. Marek pra-
cuje w Dlamini, a o. Maciej w mie-
ście Plumtree.

O. Maciej Malicki SVD na spotkaniu 
w Dobrym Mieście
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Jak informowaliśmy w nr 6/2015 „Mi-
sjonarza”, w dniach 12-14 czerwca od-

było się wielkie święto misyjne – IV Kra-
jowy Kongres Misyjny, zorganizowany 
przez Komisję Episkopatu Polski ds. Mi-
sji i Papieskie Dzieła Misyjne, w które 
to przedsięwzięcie wielki wkład mieli 
także misjonarze ze Zgromadzenia Sło-
wa Bożego i misjonarki ze zgromadze-
nia Służebnic Ducha Świętego.

W pierwszym dniu kongresu na Uni-
wersytecie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego odbyła się konferencja naukowa, 
podczas której można było wysłuchać 
trzech bogatych w treści i bardzo waż-
nych wykładów. Wśród mówców znalazł 
się gość specjalny kongresu, kard. Fer-
nando Filoni, przewodniczący Kongrega-
cji ds. Ewangelizacji Narodów, który po-
wiedział o „Aktualności misji ad gentes”. 
Już na początku zaznaczył, że zaangażo-
wanie misyjne wypływa z najważniej-
szego przykazania Jezusa – przykazania 
miłości. To sam Jezus powiedział: Idź-
cie i nauczajcie..., a zatem „błogosławie-

Abp Celestino Migliore (w środku), nuncjusz apostolski w Polsce, 
w katedrze warszawsko-praskiej
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Święto misji
ni są ci, którzy idą i głoszą” – powiedział 
kard. Filoni. Po nim referat „Odpowie-
dzialni za misje” wygłosił abp Henryk 
Hoser SAC, biskup warszawsko-praski 
oraz zabrał głos bp Jan Piotrowski na te-
mat „Animacji i współpracy misyjnej”.

Po przerwie obiadowej odbył się pa-
nel dyskusyjny „Odnowić zapał misyj-
ny”. Uczestnicy kongresu mogli wziąć 
udział w spotkaniu w jednej z dziesięciu 
grup dyskusyjnych, w zależności od te-
matu. W jednej z sal zebrały się osoby, 
które zajęły się tematem „Misjonarze 
świeccy, rodzina, wolontariusze”. Moż-
na tu było nie tylko posłuchać świa-
dectw osób świeckich z doświadcze-
niem pracy na misjach, ale i zadać pyta-
nia czy wypowiedzieć uwagi dotyczące 
trudności, z jakimi borykają się świeccy 
pragnący pojechać na misje. Wszystkie 
głosy były ważne i zostały zarejestro-
wane, aby potem przedstawić je w for-
mie protokołu, mającego stanowić po-
moc w wypracowaniu lepszej organiza-
cji wyjazdów osób świeckich na misje.

Tego dnia o godz. 18.00 w katedrze 
warszawsko-praskiej została odprawio-
na uroczysta Msza św. pod przewod-
nictwem abp. Celestino Migliore, nun-
cjusza apostolskiego w  Polsce, który 
w homilii powiedział m.in., że „misje 
zapisane są w DNA Kościoła w Polsce, 
który rodził się, wzrastał i kształtował 
w społeczeństwie dzięki działalności mi-
syjnej swojego patrona, św. Wojciecha”. 
On też wręczył krzyże dwóm osobom 
udającym się na misje.

Trzeciego dnia, czyli w  niedzielę, 
świętowanie misyjne rozlało się po ca-
łej Polsce, ponieważ w każdej diecezji 
i każdej parafii miały być obecne ak-
centy związane z dziełem misyjnym Ko-
ścioła. W środkach masowego przeka-
zu można było obejrzeć lub posłuchać 
transmisji Mszy św., podczas której te-
mat misji wysuwał się na pierwszy plan. 
Tego dnia bp Jerzy Mazur SVD, prze-
wodniczący Komisji Episkopatu Polski 
ds. Misji, odprawił Eucharystię w ko-
ściele Świętego Krzyża w Warszawie, 
transmitowaną przez radiową Jedyn-
kę. Stojąc przy krzyżu i ikonie Świato-
wych Dni Młodzieży biskup ełcki wo-
łał: „Polsko, Kościele w Polsce, ze swej 
wiary i miłości wysyłaj misjonarzy. Pol-
sko, Kościele w Polsce, ze swej wiary 
i miłości z entuzjazmem wspomagaj mi-
sjonarzy”. Bp Mazur podziękował tak-
że wszystkim misjonarzom za ich pracę 
na misjach oraz wszystkim darczyńcom 
wspomagającym misje Kościoła. 

W  Familijnej Jedynce można było 
też usłyszeć wypowiedź Andrzeja Du-
dy, prezydenta elekta, którą zarejestro-
wano podczas spotkania misjonarzy 
w Centrum Formacji Misyjnej w War-
szawie, odbywającego się dzień przed 
kongresem. Pytany o misjonarzy Du-
da powiedział, że misjonarze nie tylko 
szerzą naszą religię i wiarę, ale też dają 
nadzieję ludziom żyjącym w trudnych 
warunkach. Nazwał misjonarzy „am-
basadorami Polski”, podkreślając, że nie 
jest to „puste sformułowanie”, ponieważ 
„rzeczywiście reprezentują polskość”.

Relację z wydarzeń w drugim dniu 
IV Krajowego Kongresu Misyjnego pu-
blikujemy na s. 12-13 tego numeru „Mi-
sjonarza”. 

Lidia Popielewicz
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15 października 2014 r. moja sto-
pa stanęła na Czarnym Lądzie. 

Moje marzenie zaczęło się spełniać. 
Od razu po wyjściu z samolotu buch-
nęło gorącem! Było 36 stopni w cieniu. 
Lotnisko w Lusace, stolicy Zambii, jest 
malutkie i przypomina dworzec PKS. 
Wraz ze mną do Zambii przyleciało 
czworo wolontariuszy: Beata, Adam, 
Justyna (była ze mną przez trzy mie-
siące) i Albert. Z lotniska odebrał nas 
o. Jacek Gniadek SVD, proboszcz pa-
rafii w  Lindzie, gdzie stacjonowa-
liśmy, i  dyrektor przedszkola, któ-
re wymagało wykończenia. Jest wer-
bistą i od dwudziestu lat posługuje 
w Afryce, a od czterech w Zambii. Ja-
dąc na pace toyoty typu pick-up pierw-
szy raz ujrzałam afrykańską roślin-
ność. Moją szczególną uwagę przykuły 
drzewa, których konary były szero-
ko rozrośnięte, tak by wszystkie mia-
ły w miarę równy dostęp do słońca. 
Po drodze mijaliśmy kartonowe stra-
gany, machających do nas ludzi oraz 
kobiety niosące na  głowach kosze 
z owocami. Wtedy nie zdawałam so-
bie jeszcze sprawy, że ten widok bę-
dzie dla mnie codziennością. 

LINDA
Miasteczko Linda leży na przed-

mieściach Lusaki. Jego tereny należa-

ły kiedyś do białego farmera, które-
go wygoniły socjalistyczne rządy, ra-
zem z innymi białymi mieszkańcami 
tego kraju. Brak gospodarza sprawił, 
że na farmę zaczęła napływać bied-
na ludność z Lusaki i okolic. Zaczęto 
stawiać skromne domki, tworząc ma-
łe slumsy, które stopniowo rozrasta-
ły się i przekształciły w całkiem spo-
re miasteczko. Powstał kościół, szko-
ła, policja, urzędy i kilka większych 
firm. Dzisiaj miasteczko zamieszkuje 
ok. 17 tys. mieszkańców. Niewiele się 
zmieniło od czasów, kiedy Linda była 
farmą. Zdecydowana większość miej-
scowych nadal nie ma bieżącej wo-
dy. Do codziennych obowiązków ko-
biet i dzieci należy czerpanie wody 
ze studni i dźwiganie jej do domu. 

Do  najbliższego supermarketu 
z Lindy jest ok. 8 km. Można w nim 
kupić wszystko, ale niektóre ceny 
przerażają. Np. serek pleśniowy typu 
camembert (250 g) kosztował 200 kw 
(100 zł!). Zambijczycy niewiele rze-
czy produkują, większość sprowadza-
ją z RPA. Mają jednak bardzo dobry 
miód, masło orzechowe i mango, któ-
rym zajadałam się codziennie, bo ro-
sło obok przedszkola. 

Parafia św. Rodziny jest zlokalizo-
wana w centrum Lindy, więc wszę-
dzie miałam blisko. W  miastecz-

ku na każdym kroku znajdowały się 
sklepiki i stragany. Najbardziej lubi-
łam zajadać się łakociami z ulicy. Ko-
biety smażyły coś na kształt oponek 
serowych lub donatów i je sprzedawa-
ły. Sztuka kosztowała 50 ngwee, czy-
li ok. 0,25 gr. Spacerowanie po Lin-
dzie było dla mnie przyjemnością, 
bo czułam, że asymiluję się z jej spo-
łecznością. Miałam swoich ulubionych 
sprzedawców, np. piekarza czy panią, 
u  której kupowałam pomidory. Za-
wsze mogłam liczyć na ich uśmiech 
i zniżki. Biały człowiek nie może jed-
nak przejść przez miasteczko niezau-

Misja 
Zambia

cz. II

Dominika Błażewicz

Pierwszy miesiąc wolontariatu

ważony, na każdym kroku słychać po-
zdrowienia i krzyki musungu, czyli 
„biały człowiek”, „obcy”. Szczególnie 
dla dzieci byłam sporą atrakcją. Pod-
biegały, przytulały się i chciały choćby 
musnąć moją skórę czy dotknąć wło-
sów. Z początku było to miłe, ale póź-
niej bycie „białą gwiazdą” stawało się 
uciążliwe... 

Dominika Błażewicz w akcji: malowanie 
przedszkola
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KOBIETA NA DRABINIE
Pierwszy miesiąc w Zambii, wraz 

z pozostałymi wolontariuszami, spę-
dziłam na malowaniu i pracach wy-
kończeniowych w przedszkolu. Nigdy 
nie przypuszczałam, że przyjdzie mi 
kiedykolwiek stać na  trzymetrowej 

drabinie, gipsować, szpachlować i wy-
ciskać siódme poty w ponad 30-stop-
niowym upale. Praca ta jednak przy-
nosiła ogromną satysfakcję, ponieważ 
miałam świadomość, że budynek bę-
dzie służył dzieciom przez następne 
lata. Pracowaliśmy codziennie, z wy-

jątkiem niedziel. Dzień wolny poświę-
cony był porannej Mszy św. oraz wy-
cieczkom. Ojciec Jacek starał się nam 
jak najwięcej pokazać. Odwiedziliśmy 
m.in. farmę krokodyli, na której mo-
gliśmy spróbować mięsa z krokody-
la (dobre, delikatne mięso, smakujące 
tak „pomiędzy” rybą a kurczakiem) 
oraz misyjną wioskę Kasisi, w której 
polskie siostry zakonne prowadzą sie-
rociniec. 

BOGACTWA 
PIERWSZEGO MIESIĄCA

Pierwszy miesiąc mojego poby-
tu w Afryce był także bogaty w spo-
tkania z  ludźmi, również Polakami 
mieszkającymi od wielu lat w Zam-
bii. Wspólnie z parafianami z Lindy, 
24. października świętowaliśmy 50. 
rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Zambię. W trakcie parafialne-
go festynu miałam okazję odbyć wie-
le rozmów, poznać tradycyjne tań-
ce oraz potrawy. Na szczęście więk-
szość Zambijczyków biegle posługuje 
się angielskim, co ułatwia komunika-
cję. Między sobą zaś rozmawiają w ję-
zyku nyanja. 

Aby poczuć afrykańską atmosferę, 
dałam sobie zapleść na głowie twi-
sty, które są popularne wśród za-
mbijskich kobiet. Fryzjerka z parafii, 
o imieniu Linda, spędziła przy tym 
dwanaście godzin! Ale było warto – 
fryzura jest wygodna, ładna i speł-
niło się moje kolejne marzenie, tym 
razem o długich włosach. Z Lindą 
szybko się zaprzyjaźniłyśmy. Pozna-
łam jej męża, dzieci, sąsiadów, czę-
sto ich odwiedzałam. Parę razy by-
łam także u nich na obiedzie. Ca-
ły rytuał zaczynał się od mycia rąk 
w misie oraz odmówienia modlitwy 
przez gościa, czyli mnie. Następnie 
zasiadaliśmy na podłodze i rękoma 
zaczynaliśmy jeść rybę oraz nshime, 
czyli tradycyjną potrawę w postaci 
gęstej papki kukurydzianej. Nshi-
ma jest tania i sycąca, więc stano-
wi główne pożywienie Zambijczy-
ków, a niekiedy jest jedynym posił-
kiem w ciągu dnia. 

I tak minął miesiąc pierwszy.

Zambijskie kobiety

Oblicza handlu w Zambii
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Kochani Przyjaciele misji!
20 de Octubre to nowa, uboga dzielnica Cochabamby, zamieszkana w większości przez mi-

grantów – ludzi z różnych stron Boliwii, którzy przenieśli się do miasta w poszukiwaniu pra-
cy i lepszych warunków życia. Niestety, sytuacja w Boliwii jest trudna: brak przemysłu, a więc 
i brak pracy oraz niepewność jutra sprawiają, że większość rodzin żyje z dnia na dzień, często 
na skraju nędzy.

Aby wyjść naprzeciw ich potrzebom, zorganizowałyśmy stołówkę i świetlicę dla dzie-
ci, choć trudno je tak nazwać, ponieważ nie mamy domu. Gromadzimy dzieci w użyczonym 
nam mieszkaniu i sali szkolnej, w której nie ma ławek. Na spotkania przychodzi ok. 80 dzieci 
w różnym wieku. Po odrobieniu przez nie lekcji zawsze przygotowujemy im posiłek, gdyż wiele 
z nich jest niedożywionych. Dzieci nam pomagają, przynosząc drzewo na opał; również ktoś 
z rodziców pomaga w gotowaniu.

W niedziele mamy Mszę św., oczywiście pod gołym niebem. Nie ma kościoła, ale wspólnota 
podarowała teren, na którym w przyszłości chce zbudować kaplicę i stołówkę.

Jako zgromadzenie chcemy również zbudować mały dom i ośrodek medycyny naturalnej. 
Obecnie mieszkamy w mieszkaniu, w którym nie ma światła, ani wody.

Czujemy się szczęśliwe, że Pan  
pozwala nam dzielić życie z tymi, 
których On nazywa Błogosławionymi…
Jordana Przybył SSpS • BOLIWIA 

S. Jordana Przybył SSpS z głuchoniemym 
Msza św. odprawiana przez o. Jerzego Faliszka SVD



Droga krzyżowa w dzielnicy

Dzielnica 20 de Octubre, w której mieszka wspólnota sióstr Służebnic Ducha Świętego
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Paula Pacuła

Nietypowe wakacje w Gushiegu

Na  zaproszenie mojego wujka, 
o. Mariusza Pacuły SVD, ubiegło-

roczne wakacje spędziłam w Gushiegu 
w Ghanie. Początkowo miałam wiele 
wątpliwości dotyczących tego wyjaz-
du. Mój entuzjazm słabł a to z powo-
du wysokiej ceny biletu lotniczego 
do Akry (koszt ten sama musiałam 
pokryć), a to z powodu napływających 
informacji na temat rozprzestrzeniają-
cego się wirusa Ebola w Afryce. Jed-
nak z perspektywy czasu muszę przy-
znać, że pobyt w Ghanie wiele mnie 
nauczył i dostarczył dużo ciekawych 
wrażeń. Chętnie tam powrócę, jeśli tyl-
ko będzie taka możliwość. Muszę też 
przyznać zaraz na początku, że mimo 
iż przed wyjazdem dużo przeczytałam 
na temat Ghany, to bardzo mnie za-
skoczyło to, co tam zastałam. 

WIELOFUNKCYJNY  
DOM MISYJNY

Miejscem, w którym spędziłam naj-
więcej czasu, był dom misyjny w Gu-
shiegu, prowadzony przez mojego 
wujka. Miałam tam swój mały po-
koik, w którym stało zwykłe łóżko 
i szafa. Może skromnie, ale niczego 
więcej nie było trzeba. Pokój ten, jak 
zresztą wszystkie w Gushiegu, miał 
moskitiery w oknach i wiatraki, które 
przynosiły ulgę w upalne dni. Po ca-
łym dniu przebywania w tempera-
turze powyżej 40 stopni C, wieczór 

w takim miejscu wydawał się spełnie-
niem marzeń. Oprócz kilku pokoi dla 
gości w domu misyjnym w Gushiegu 
jest też jedno pomieszczenie, gdzie 
mogą się spotkać wszyscy – jadalnia. 
Codziennie siadaliśmy tam przy sto-
le nie tylko po to, aby coś zjeść, ale 
i porozmawiać. Było to też miejsce, 
w którym się modliliśmy oraz spę-
dzaliśmy razem czas, grając w kar-
ty czy oglądając telewizję. W czasie 
mojego pobytu odbywały się mistrzo-
stwa świata w piłce nożnej, a  jako 
że w Ghanie jest to sport narodowy, 
czasami przed telewizorem robiło się 
naprawdę tłoczno. 

Dom misyjny nie jest jednak nasta-
wiony na przyjmowanie gości. Głów-
ną jego funkcją jest pomoc ludziom 
mieszkającym w Gushiegu. I dlatego 
mój wujek zainicjował powstanie „fa-
bryki wody”, na którą zebrał pienią-
dze. Pod tą nazwą kryje się wielka 
pompa, czerpiąca wodę z podziemnego 
strumienia i wlewająca ją do małych 
torebek, które następnie pracownicy 
rozwożą ludziom. Dom misyjny to też 
miejsce, do którego przychodzą szuka-

jący pomocy. W czasie mojego pobytu 
kilkakrotnie pojawiły się osoby niema-
jące pieniędzy na opłatę ubezpiecze-
nia zdrowotnego, a bez niego nie mo-
gły pójść do lekarza. Mój wujek czę-
sto bywał jedyną osobą, która mogła 
pomóc w trudnej sytuacji. Opłaca też 
studia kilku osobom. To jedynie dwa 
przykłady z wielu, pokazujące, że lu-
dzie w Gushiegu mogą zawsze znaleźć 
u niego pomoc. 

KOŚCIÓŁ BLISKO DROGI
Przy domu misyjnym nie mogło za-

braknąć oczywiście kościoła. Znajduje 
się on blisko drogi, aby wszyscy mogli 
bez problemu do niego trafić. Zupeł-
nie nie przypomina kościołów w Eu-
ropie. Wnętrze jest raczej surowe. Nie 
ma w nim wielu obrazów czy rzeźb 
i zapewne w Europie uznano by go 
za niewykończony. A jednak po wej-
ściu do środka wydaje się, że niczego 
w nim nie brakuje. Ta surowość bo-
wiem sprawia, że cała uwaga wiernych 
skupiona jest na ołtarzu, przy którym 
wujek codziennie rano odprawia Mszę 
św. Wtedy wszystkie ławki są zajęte, 

Wolontariuszka Paula Pacuła  
z wujkiem misjonarzem

Wolontariuszka – studentka medycyny na praktyce w szpitalu
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brak wolnych miejsc. Po Mszy każdy 
wita się z każdym i rozmawia. Nie pę-
dzi do domu, lecz zostaje, żeby razem 
spędzić czas. A Eucharystie są niesa-
mowite – ludzie śpiewają tak głośno, 
że słychać ich w całym mieście. Wi-
dać, że każdy chce tu być, posłuchać 
Pisma Świętego, bo jest to dla niego 
ważne. Mieszkańcy cieszą się, że mają 
księdza, który odprawi dla nich Mszę. 
To bardzo dużo, ponieważ nie wszyst-
kie miasta w Ghanie mają swój ko-
ściół. Nie każdy więc ma możliwość 
codziennie uczestniczyć w Euchary-
stii. Być może dlatego mieszkańcy Gu-
shiegu to doceniają. 

SZKOŁA PROWADZONA  
PRZEZ ZAKONNICE

Miałam też możliwość zobaczyć, 
jak wygląda szkoła prowadzona przez 
siostry zakonne przy domu misyjnym 
wujka. To  doświadczenie uzmysło-
wiło mi, jak wspaniale wyposażone 
są placówki w Polsce. W Gushiegu bo-
wiem sale składają się tylko z kilku ła-
wek i tablicy. Brakuje pomocy nauko-
wych, choćby tych najprostszych, do-
stępnych u nas bez problemu. Dzieci 
często nie stać na to, żeby kupić ze-
szyty czy przybory do pisania, dlate-
go w to wszystko zaopatruje je szkoła. 
Wiem jednak, że mój wujek dokłada 

starań, aby przybliżyć tamtejszy sys-
tem edukacji do europejskiego. Udało 
mu się zorganizować salę komputero-
wą, jak również pozyskuje różne pro-
gramy nauczania, pozwalające dzie-
ciom uczyć się w inny sposób niż ten, 
który znały do tej pory. Dzięki temu 
nie muszą już wszystkiego przepisy-
wać z tablicy i uczyć się na pamięć, 
lecz mogą wyszukać informacje w In-
ternecie czy skorzystać z gier eduka-
cyjnych, pozwalających np. na przy-
swojenie sobie tabliczki mnożenia. 
Wiadomo jednak, że taka sala kom-
puterowa to jedynie kropla w morzu 
potrzeb szkoły. 

Oprócz Gushiegu udało mi się też 
zobaczyć parę okolicznych wiosek. 
Wyjazdy te zrobiły na mnie ogrom-
ne wrażenie. Ludzie bowiem żyją tam 
w takiej biedzie, że trudno ją nawet 
opisać. Mają małe gliniane domki, czę-
sto z jednym pomieszczeniem, w któ-
rym musi zmieścić się kilka osób. Nie 
mają dostępu do wody, muszą po nią 
iść parę kilometrów. Nie trzeba chyba 
dodawać, że kanalizacji czy elektrycz-
ności też brak. Dlatego ważna jest dla 
nich jakakolwiek pomoc. 

W  czasie mojego pobytu byłam 
na otwarciu nowo udostępnionej stud-
ni, którą wybudował za zebrane pie-
niądze wujek. Radości połączonej 

z wdzięcznością wypisanych na twa-
rzach tych ludzi długo nie zapomnę. 
Pamiętam nawet, co wtedy pomyśla-
łam: „Przecież to tylko studnia. W Pol-
sce ludzie chyba z niczego nie potra-
filiby się tak cieszyć”. Boję się nawet 
pomyśleć, ile jest jeszcze takich wio-
sek pozostających wciąż w potrzebie. 
A przecież studnie to nie jedyna rzecz, 
której ci ludzie potrzebują. 

SZPITAL JAK ŻADEN 
W EUROPIE

Moje życie w Gushiegu związane 
było jednak głównie ze szpitalem. Ja-
ko że jestem studentką IV roku medy-
cyny, byłam zainteresowana tamtej-
szą służbą zdrowia. Zdecydowałam się 
odbyć tam praktyki wakacyjne, któ-
re okazały się bardzo owocnym do-
świadczeniem, niemożliwym do zdo-
bycia w żadnym szpitalu w Europie.

Jak się można domyśleć, brakuje 
tam podstawowego sprzętu medycz-
nego. Na  oddziały, przystosowane 
dla 20 pacjentów, często przyjętych 
zostaje ok. 100 osób. Leżą na podło-
dze, korytarzu czy nawet przed wej-
ściem do szpitala. Są tu cztery oddzia-
ły a pracuje tylko jeden lekarz chirurg 
i dwóch stażystów. Łatwo więc poli-
czyć, że czasami każdy z nich musi 
zbadać ok. 100 pacjentów dziennie. 

O. Mariusz Pacuła SVD po udzieleniu sakramentu chrztu
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A do tego dochodzi jeszcze koniecz-
ność przeprowadzania operacji ratują-
cych życie. Tak więc ich praca zaczyna 
się ok. godz. 8.00 a kończy ok. 22.00. 
I tak codziennie, nawet w weekendy. 

Praca lekarza różni się też od tej, 
którą wykonuje się w Europie. U nas 
pracownicy służby zdrowia mają do-
stęp do wielu badań, dzięki którym 
mogą zweryfikować swoją diagnozę. 
Dodatkowo pacjent zwykle jest pod 
kontrolą wielu specjalistów, zajmują-
cych się konkretnymi schorzeniami. 
W Gushiegu lekarz musi być specjali-
stą w każdej dziedzinie. Zwykle decy-
duje o sposobie leczenia na podstawie 
swoich przypuszczeń, nie ma bowiem 
dostępu do badań. Pacjenci z choro-
bami, które można wyleczyć w Eu-
ropie, są tam często odsyłani do do-
mu z „wyrokiem śmierci”. Przeprowa-
dza się jedynie najprostsze operacje. 
Nigdy nie zapomnę 4-letniej dziew-
czynki, u której słychać było wyraźny 
szmer nad sercem. Po konsultacji z le-
karzem uznaliśmy, że ma najprawdo-
podobniej ubytek przegrody między-
komorowej, czyli wadę, którą operuje 
się u dzieci zaraz po urodzeniu. By-
ło to oczywiście tylko przypuszcze-
nie. Jedyne co wiedzieliśmy na pew-
no, to brak możliwości dalszej diagno-
styki i leczenia oraz że dziewczynka 
najprawdopodobniej umrze z powodu 
niewydolności serca. Takie przypad-
ki są częste, mimo że  lekarze robią, 
co mogą. Brakuje im sprzętu i ludzi. 
Taka sytuacja zapewne nie zmieni się 
tam jeszcze przez wiele lat.

W Gushiegu spotkałam się też z pro-
blemem braku wiedzy dotyczącej sze-
rzenia się chorób. Często kilkakrotnie 
tłumaczyliśmy, na czym polega profi-
laktyka przeciwmalaryczna, ale ludzie 
nie wierzyli w jej skuteczność. W efek-
cie więc zgłaszali się do szpitala na-
wet kilka razy w miesiącu z ostrym 
atakiem malarii. To samo dotyczyło 
innych chorób. Najbardziej drastycz-
ny przykład dotyczył pewnej rodzi-
ny z pięciorgiem dzieci. Jedno z nich 
zachorowało na wirusowe zapalenie 
wątroby typu B, czyli chorobę, któ-
ra szerzy się przez kontakt z krwią. 
Po postawieniu diagnozy lekarz prze-

prowadził godzinną rozmowę z rodzi-
cami na temat tego, co należy zrobić, 
aby nie zachorowało kolejne dziecko. 
Niestety, parę miesięcy później zgło-
sili się z drugim dzieckiem, u którego 
również stwierdzono HBV. Gdy zbie-
raliśmy wywiad od rodziców, okaza-
ło się, że nie przestrzegali żadnych za-
leceń lekarza. Zleciliśmy więc bada-
nie pozostałej trójki dzieci i okazało 
się, że dwoje z nich też jest już zaka-
żona. Dodam, że nawet w Europie czy 
USA nie ma lekarstwa, które usunie 
ten rodzaj infekcji. Istnieją jedynie le-
ki zmniejszające replikacje wirusa, 
nie są one jednak dostępne w Ghanie. 
A przebieg choroby jest bardzo różny: 
od bezobjawowego samowyleczenia 
do piorunującego zapalenia. Nieleczo-
na daje poważne powikłania, jak mar-
skość czy niewydolność wątroby, a na-
wet doprowadza do raka – wszystko 
prowadzi do śmierci. W przypadku tej 
rodziny pozostało więc jedynie czekać, 
jaki przebieg będzie miała ta choroba 
u zarażonych dzieci. 

Dużym problemem w Ghanie jest 
też aborcja, która dotyczy ponad 30% 
kobiet. Zwykle zabieg przeprowadzają 
osoby niewykwalifikowane, w strasz-
nych warunkach sanitarnych. Kobie-
ty, zgłaszające się do szpitala dwa-trzy 

dni później, mają potworny ból brzu-
cha, krwawienia i inne dolegliwości. 
Po wykonaniu USG okazuje się zwy-
kle, że płód nie został w pełni usunię-
ty. Zdarzają się też przypadki, że do-
szło do przebicia macicy, w wyniku 
czego nastąpiło zakażenie innych na-
rządów. Pacjentki te często umierały 
z powodu sepsy. 

RADOŚĆ ŻYCIA, O KTÓREJ 
ZAPOMNIANO W EUROPIE

Mimo że mieszkańcom Ghany braku-
je wielu rzeczy, które można uznać za 
podstawowe, mają oni coś, czego bra-
kuje nam tutaj, w Europie. Nazwałabym 
to radością z życia. Potrafią oni cieszyć 
się nawet z najdrobniejszych rzeczy. Ich 
życie toczy się powoli, nikt nigdzie nie 
śpieszy się, każdy ma czas, żeby po-
rozmawiać lub spotkać się ze znajomy-
mi czy rodziną. I pewnie trzeba wielu 
lat, dużo pieniędzy i wielu takich ludzi 
jak mój wujek, którzy całkowicie po-
święcą się niesieniu im pomocy i sta-
raniom, aby ich warunki życia przynaj-
mniej zbliżyły się do standardów świa-
towych. Jednak mam nadzieję, że nawet 
kiedy to się stanie, nigdy nie zatracą 
oni tej radości życia, jaką mają teraz, 
a o której ludzie w Europie już chyba 
zapomnieli. 

Ktoś zatęsknił za polskim jedzeniem...
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Drodzy Przyjaciele misji!

Przesyłam gorące pozdrowienia z parafii Chrystusa Kró-
la w Gushiegu. Przy tej okazji w imieniu całej misyjnej 

wspólnoty pragnę bardzo podziękować za pomoc finansową 
w wywierceniu studni głębinowej w naszej stacji bocznej, 
która znajduje się w Kukpaligu.

Po otrzymaniu potrzebnych funduszy skontaktowałem się 
z instytucją Church of Christ Rural Water Development Pro-
ject w Yendi, która zajmuje się budową studni głębinowych. 
Ekipa zajmująca się poszukiwaniem źródeł wody przyjecha-
ła do Kukpaligu w drugim tygodniu po Wielkanocy. Kie-
rownik wytypował dwa punkty. Pobrali wszystkie parame-
try i poinformowali, że muszą wrócić do Yendi, aby wszyst-
ko przeanalizować na komputerze i mieć pewność, że źródło 
jest wystarczająco zasobne na potrzeby wspólnoty, która li-
czy ok. 1250 osób.

Ekipa wiertnicza przybyła 23 kwietnia o godz. 8.00. Roz-
stawiła sprzęt do odwiertu. Powierzchnia gleby urodzajnej 
w Kukpaligu jest bardzo płytka, zaledwie 1,40 m, pod nią 
znajduje się glina. Po osiągnięciu głębokości 3,5 m zaczę-
ła sie skała. Po dotarciu do 29 m głębokości pojawiła się wo-
da. Pracownicy pompowali sprężone powietrze do odwier-
tu, by zbadać, jaka jest wydajność studni. Według ich prze-
liczeń, było to 75 litrów na minutę. A więc studnia będzie 
miała bardzo dobrą wydajność i będzie funkcjonować przez 
cały rok. Nigdy nie powinna wyschnąć. 

Pierwszy etap został zakończony. Do zrobienia zostało 
jeszcze wylanie betonowej platformy w taki sposób, by moż-
na było zamocować na niej pompę oraz umożliwić pojenie 
bydła. Te prace będą wykonane już podczas mojej nieobec-
ności. Gdy betonowa platforma osiągnie odpowiednią twar-
dość, wówczas zostanie zamontowana ręczna pompa. Kie-
dy piszę te słowa, drugi etap jest jeszcze przed nami. Ma być 
zakończony na początku czerwca i wtedy studnia zostanie 
przekazana do użytku miejscowej ludności. 

Wsparcie tego przedsięwzięcia okazało się dla nas wiel-
kim darem i pomocą, tak że żadne słowa nie wyrażą na-
szej wdzięczności. Teraz będziemy mogli lepiej dbać o ży-
cie i zdrowie w tej części świata. Kukpaligu stanowi cen-
trum dla okolicznych wspólnot, które biorą aktywny udział 
w pracy pastoralnej głoszenia Słowa Bożego. Mocno wierzy-
my, że cokolwiek uczyniliśmy dla ludzi tutaj, dla tych naj-
mniejszych, uczyniliśmy dla samego Chrystusa. 

Niech Boży pokój zamieszka w Waszych sercach i wypeł-
ni je nadzieją na lepsze jutro. Niech Bóg błogosławi każdy 
Wasz wysiłek i trud życia codziennego.

Dziękuję z głębi serca. Bóg zapłać!

Mariusz Pacuła SVD • GHANA 

Woda!

Wiercenie studni
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Stanisław Wyparło urodził się 15 
kwietnia 1933  r. w Mokrzyszowie, 
w  diecezji przemyskiej w  rodzinie 
Franciszka i Katarzyny z domu Bu-
czek. W 1947 r. wstąpił do Niższe-
go Seminarium Księży Werbistów 
w Bruczkowie k. Borku Wielkopol-
skiego. Od 1949 r. dalszą naukę kon-
tynuował w  Niższym Seminarium 
Księży Werbistów w Górnej Grupie k. 
Grudziądza. W 1951 r. rozpoczął no-
wicjat w Domu św. Wojciecha w Pie-
niężnie. W  latach 1953-1955 stu-
diował filozofię w Domu św. Krzy-
ża w Nysie. Studia teologiczne odbył 
w latach 1955-1957 w Misyjnym Se-
minarium Duchownym Księży Wer-
bistów w Pieniężnie. Tam 8 września 
1958 r. złożył profesję wieczystą i 20 
grudnia 1958 r. przyjął święcenia dia-
konatu. Święcenia kapłańskie otrzy-
mał w kościele seminaryjnym w Pie-
niężnie 1 lutego 1959 r. z rąk bp. Jó-
zefa Drzazgi. 

WERBISTOWSCY ŚWIADKOWIE WIARY

O. Stanisław Wyparło SVD
(1933-2013)

Do czasu wyjazdu na misje do Indo-
nezji w 1965 r. należał do grupy misjo-
narzy ludowych. 

W  Indonezji miejscem jego pracy 
była należąca do archipelagu Małych 
Wysp Sundajskich wyspa Flores. Po ro-
ku pracy został nauczycielem, a póź-
niej rektorem werbistowskiego Niższe-
go Seminarium Duchownego w Kisol 
(1966-1969), w prowincji Ruteng. Już 
wtedy doceniono jego zdolności i za-
angażowanie, gdyż został powoła-
ny do zarządu prowincjalnego (1969-
-1999). Pracował w tym czasie dusz-
pastersko oraz jako rektor niższych 
seminariów w Borong (1969-1985), Reo 
(1985-1997) i Labuan Bajo (1997-2007). 

Był gorliwym i lubianym duszpaste-
rzem, dobrym organizatorem oraz bu-
downiczym. Wybudował 20 kościołów, 
24 kaplice, kilka szkół, domów i sal 
parafialnych. W pracy duszpasterskiej 
koncentrował się na sprawach rodziny. 
W 2007 r. odszedł z czynnego duszpa-
sterstwa i zamieszkał we wspólnocie 
werbistowskiej w Labuan Bajo, gdzie 
w 2011 r. wybudował Centrum dla Ro-
dzin Katolickich. 

Zmarł 14 kwietnia 2013 r. po 48 la-
tach pracy misyjnej w Indonezji. Spo-
czął na  cmentarzu werbistowskim 
w miejscowości Kuwu, w prowincji 
Ruteng. 

Działalność o. Wyparły została rów-
nież dostrzeżona przez władze pol-
skie. Dnia 18 stycznia 2013 r. ambasa-
dor Rzeczypospolitej Polskiej w Indo-
nezji w imieniu prezydenta odznaczył 
o. Stanisława Wyparłę za wybitne za-
sługi w propagowaniu kultury polskiej 
i osiągnięcia w pracy misyjnej Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. 

Janusz Brzozowski SVD

Miasto Ende, położone we wschod-
niej części wyspy Flores, jest 

werbistom bardzo znane, gdyż w po-
bliżu tego miasta, w Ledalero znajduje 
się obecnie największe, pod względem 
liczebnym, seminarium duchowne 
Zgromadzenia Słowa Bożego. Flores, 
stanowiąca część Archipelagu Wysp 
Sundajskich, dzięki intensywnej pra-
cy misyjnej w XIX w. stała się w ab-
solutnej większości wyspą zamiesz-
kaną przez ludność katolicką. Dzia-
łalność ewangelizacyjna była bardzo 
intensywna i dokonywała się względ-
nie szybko. Być może między innymi 
dlatego, że  islam funkcjonował tam 
w postaci szczątkowej, a dominowa-
ły religie tradycyjne. 

To na Flores, a konkretnie w Ende, 
przez długie lata przebywał działacz 
niepodległościowy Bung Karno Su-
karno (1901-1970). Został on później 
pierwszym prezydentem Republiki In-
donezji (1945-1967). Działalność w ce-
lu wyzwolenia kraju spod panowania 
holenderskiego podjął już jako student. 
W 1929 r. został po raz pierwszy aresz-
towany i z krótkimi przerwami pozo-
stawał w więzieniu do 1942 r. W la-
tach trzydziestych ub.w. na kilka lat 
został zesłany przez Holendrów na ba-
nicję do Ende, co mieszkańcy upamięt-
nili, stawiając mu pomnik w centrum 
miasta i nazywając jego imieniem róż-
ne instytucje. W tamtych czasach był 
to odległy, nawet dla Indonezyjczy-
ków, zakątek ziemi. Władze kolonial-

Był prawdziwym kapłanem, prawdziwym duszpasterzem, 
prawdziwym misjonarzem, który nie dbał o siebie, 
lecz całkowicie poświęcił się służbie dla dobra bliźnich  
i ku chwale Bożej.

O. Stanisław Wyparło SVD
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NA ROZDROŻACH ŚWIATA

Konrad Keler SVD
Inna forma ewangelizacji

ne chciały odseparować go od Jawy, 
gdzie tendencje niepodległościowe by-
ły najsilniejsze. Pobyt na Flores stano-
wi ważny moment w życiu Sukarno, 
a często jest pomijany przez biografów. 
Przyszły prezydent znalazł się w śro-
dowisku katolickim, które było dla nie-
go nowe i nieznane. Według współbra-
ci misjonarzy starszej generacji, Sukar-
no nawiązał z nimi kontakt. 

Zdaniem niektórych, to  właśnie 
w  Ende zrodziła się w  pierwszym 
prezydencie idea panciasila (pisow-
nia jest różna), czyli fundament pań-
stwa oparty na pięciu filarach. Jednym 
z tych filarów jest wiara w Boga. Su-
karno nie ograniczył wiary w Boga 
do islamu, ale m.in. dał równe prawa 
również innym religiom w Indonezji. 
Z tego powodu Indonezja, największy 
pod względem ludności kraj muzuł-
mański, stała się fenomenem wśród 
państw z większością muzułmańską. 
Wpływ środowiska chrześcijańskie-
go i misyjnego na Sukarno nie zacho-
wał się w dokumentach oficjalnych, 
ale jest wielce prawdopodobny. Nie ma 
podstaw do podważania relacji współ-
braci, którzy odwoływali się do tamte-
go okresu lat trzydziestych na Flores.

Historia z Sukarno nasuwa róż-
norakie refleksje odnośnie do ewan-
gelizacji. Niekoniecznie każda jej 
forma musi być ukierunkowana 
na bezpośrednie wprowadzenie po-
przez chrzest osoby innego wyznania 
do wspólnoty chrześcijańskiej. Nieraz 
ewangelizacja powinna być długofa-
lowa. Bywa, że ludzie z różnych po-
wodów nie są w stanie przyjąć w swo-
im życiu przesłania zbawienia, któ-
re dokonało się w Jezusie Chrystusie. 
Mogą to być osoby, jak w przypad-
ku Sukarno, które tworzą struktu-
ry nowych instytucji czy zmieniają 
już istniejące i zapładniają je duchem 
Ewangelii. W ten sposób dokonuje się 
też ewangelizacja kultury. W pracy 
ewangelizacyjnej trzeba mieć zaufa-
nie do Ducha Świętego i historycz-
ną cierpliwość, że  to On ewangeli-
zuje, a my na różne sposoby z nim 
współpracujemy. Jednak każde dobre 
dzieło jest narażone na atak. Szko-
da, że w naszych czasach fanatycz-
ne grupy islamskie próbują zakłócić 
harmonię współpracy i solidarności 
religijnej w Indonezji. Módlmy się, by 
zwyciężyła miłość i pokojowe współ-
istnienie religijne. Pomnik Sukarno w centrum Ende

Dzieci w jednej ze szkół Ende
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Boże, usłysz mój głos
i obdarz świat Twoim pokojem wiekuistym.
Usłysz mój głos,
gdyż jest to głos ofiar wszystkich wojen
i wszelkiej przemocy
między jednostkami i między narodami.
Usłysz mój głos,
gdyż jest to głos wszystkich dzieci,
które cierpią i zawsze będą cierpiały wówczas,
gdy ludzie będą się uciekać do broni i wojen.
Usłysz mój głos, 
gdy błagam Ciebie,
abyś wpoił w serca wszystkich ludzi mądrość pokoju,
moc sprawiedliwości i radość wspólnoty.
Usłysz mój głos,
gdy przemawiam w imieniu rzesz,
które w każdym kraju i w każdym okresie historii
nie chcą wojny i gotowe są iść drogą pokoju.
Usłysz mój głos,
daj nam zdolność i siłę,
abyśmy zawsze mogli odpowiadać 
na nienawiść – miłością,
na niesprawiedliwość – 
całkowitym poświęceniem się dla sprawiedliwości,
na niedostatek – dawaniem od siebie,
na wojnę – pokojem.

św. Jan Paweł II
w: Modlimy się z Janem Pawłem II, Warszawa 2011 r.
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WĘGRY

„Węgry stały się przykładem 
dla Europy, przypominając 

jej, że ma chrześcijańskie korzenie 
i na nich ma budować przyszłość” 
– mówił kard. Stanisław Dziwisz 
w 2011 r., odwołując się do nowej wę-
gierskiej Konstytucji. Jej preambuła 
zaczyna się od słów modlitwy: „Boże, 
pobłogosław Węgrów!”. Najważniej-
szy dokument na Węgrzech uznaje 
także rolę chrześcijaństwa jako „klu-
czową dla podtrzymania narodu”. 
Węgrzy odczuwają dumę, że „pierw-
szy król, święty Stefan, przed tysią-
cem lat osadził węgierskie państwo 
na trwałych fundamentach, a naszą 
ojczyznę uczynił częścią chrześcijań-
skiej Europy” – czytamy na kartach 
Konstytucji.

Historia chrześcijaństwa na  wę-
gierskich ziemiach zaczyna się jednak 
jeszcze przed panowaniem Stefana I. 
Już bowiem w III w. w rzymskiej pro-
wincji Panonia miały zaznaczyć swą 
obecność pierwsze wspólnoty wyzna-
jące Chrystusa. Chociaż przez kolej-
ne wieki obszar ten był pod kontro-
lą ludów germańskich, to niewielkie 
wspólnoty chrześcijańskie miały prze-
trwać w regionie Balatonu aż do IX w. 

Na przełomie tysiącleci do środko-
wej Europy, prawdopodobnie z półno-
cy, przybyli Madziarowie. Zachodnie 
i wschodnie chrześcijaństwo rozsze-
rzało się wówczas prężnie, a Węgrzy 
mogli wybierać, czy przyjąć chrzest 
z rąk Rzymu, czy Konstantynopola. 
Decyzja była wówczas bardziej kwe-
stią polityczną niż religijną, dlate-
go w 974  r. węgierski książę Gejza 
ochrzczony został wraz z całą rodzi-
ną przez zachodnich misjonarzy, wie-
rząc, że przyniesie mu to sukces mi-
litarny. Jego syn, wspominany wcze-
śniej Stefan, został pierwszym królem 
Węgier, a później został wpisany w po-
czet świętych Kościoła. Miał on nie 
tylko zjednoczyć swoje państwo, ale 

także stworzyć organizację kościel-
ną i gorliwie szerzyć chrześcijaństwo. 

Węgry na wieki stały się krajem, 
w  którym dominował katolicyzm. 
Pewne zmiany nastąpiły dopiero 
w okresie reformacji, kiedy zwłaszcza 
w niemieckojęzycznych miastach roz-
powszechniał się luteranizm i kalwi-
nizm. Katolicy utrzymali jednak swo-
ją dominującą pozycję dzięki wsparciu 
kontrreformacji ze  strony habsbur-
skich władców. 

Najtrudniejszym czasem dla Kościo-
ła był niewątpliwie okres komunistycz-
nych rządów po II wojnie światowej. 
W myśl ówczesnej doktryny rozwiąza-
no na Węgrzech większość zakonów, 
zamknięto katolickie szkoły, a prak-
tyki religijne można było kultywować 
wyłącznie w domach lub w kościo-
łach. Dopiero po zmianach politycz-
nych dekady lat dziewięćdziesiątych 
ub.w. działalność wznowiły rozwiąza-
ne wcześniej zgromadzenia, lecz licz-
ba duchowieństwa drastycznie spadła. 

Nowa Konstytucja, przyjęta przez 
Węgrów w 2011 r., tylko potwierdza 
ich przywiązanie do wielowiekowej 

ŚWIAT MISYJNY

WĘGRY:
 ● powierzchnia: 93 028 km² (110. miejsce 
na świecie)

 ● ludność: ok. 10 mln (90. miejsce 
na świecie)

 ● stolica: Budapeszt

 ● język urzędowy: węgierski

 ● religie: katolicy 37,2%, kalwini 11,6%,  
luteranie 2,2%, grekokatolicy 1,8%,  
niezdecydowani 27,2% (wg amerykań-
skich danych z 2011 r.; inne statystki 
mówią nawet o 60% katolików)

 ● jednostka monetarna: forint (HUF)

 ● produkt krajowy brutto na mieszkańca 
wg parytetu siły nabywczej (PPP): 
24 300 USD (2014 r.)

chrześcijańskiej tradycji oraz chrze-
ścijańskich wartości, ponieważ chroni 
ona także małżeństwo jako związek 
kobiety i mężczyzny oraz życie dziec-
ka nienarodzonego już od poczęcia. 

oprac. Małgorzata Madej 
na podstawie: www.cia.gov; ekai.pl, bbc.co.uk
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Węgierska rodzina z o. Tomaszem Marciszkiewiczem SVD
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ŚWIAT MISYJNY

Tomasz Marciszkiewicz SVD • WĘGRY

ZA ROK – JUBILEUSZ!
Niech będzie pochwalony Jezus 

Chrystus! 
Drodzy Czytelnicy „Misjonarza”, 

serdecznie pozdrawiam z ziemi wę-
gierskiej. 

Od kilku miesięcy pracuję z mło-
dym współbratem, Węgrem, o. Ale-
xandru Hurgoi, w  Werbistowskim 
Centrum Dzieci i Młodzieży. To na-
sza nowa inicjatywa tutaj, w Węgier-
skiej Prowincji Zgromadzenia Słowa 
Bożego. Widzimy na co dzień, jak bar-
dzo ludzie młodzi potrzebują pomo-
cy ze strony kapłanów, zakonników, 
osób powołanych. Niestety na Wę-
grzech mamy do czynienia z ogrom-
nym kryzysem rodziny i problemami 
w wychowaniu młodego pokolenia. 
Bardzo wiele dzieci i młodzieży do-
rasta w rodzinach rozbitych, w rodzi-
nach, gdzie rodzice często są nieobec-
ni z powodu pracy i troski o utrzyma-
nie, i nie mają dużo czasu dla dzieci. 
Nierzadko brakuje kogoś w rodzinie, 
kto mógłby dziecku przekazać praw-
dy wiary, nauczyć modlitwy, zapro-
wadzić do kościoła na Mszę św. czy 
inne nabożeństwo. Poważnym proble-
mem jest też brak młodych kapłanów 
i sióstr zakonnych. 

DWUOSOBOWY TEAM
Z o. Alexandru bardzo często po-

dróżujemy, odwiedzamy szkoły, pa-
rafie, spotykamy się z dziećmi i mło-
dzieżą. Prowadzimy dni skupienia, 
rekolekcje, misje parafialne, organi-
zujemy czuwania i kolonie letnie. Sta-
ramy się przekazać młodym ludziom, 
że nie są  sami, że  Chrystus czeka 
na spotkanie z każdym z nas. Opo-
wiadamy o pracy i posłudze Zgroma-
dzenia Słowa Bożego, licząc, że kie-
dyś nasza praca wyda owoce w po-
staci nowych powołań kapłańskich, 
zakonnych i misyjnych na węgierskiej 
ziemi. Bardzo nas cieszy, że jesteśmy 
zawsze serdecznie przyjmowani. Cie-

szę się również z tego, że mogłem po-
jechać z młodzieżą do Pragi na Euro-
pejskie Spotkanie Młodych Taizé oraz 
do Rzymu z grupą młodych, skupio-
nych przy Papieskich Dziełach Misyj-
nych. Kilka razy mieliśmy też oka-
zję wyjechać na Słowację. Ciekawe, 
że w południowej części tego kraju 
żyje prawie pół miliona Węgrów. By-
liśmy w miejscowościach, gdzie pra-
wie sto procent mieszkańców stano-
wią Węgrzy. Każde takie spotkanie 
i podróż to okazja do zdobycia no-
wych doświadczeń.

100 LAT W 2016 ROKU
W naszej Prowincji Zgromadzenia 

Słowa Bożego przygotowujemy się 
do wielkich uroczystości. W 2016 r. 
przypada stulecie obecności misjona-
rzy werbistów na Węgrzech. Pragnie-
my, by cały ten Rok Jubileuszowy stał 
się bogaty w wydarzenia duchowe 

O. Tomasz Marciszkiewicz SVD w Rzymie

Podczas czuwania węgierskiej młodzieży
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WĘGRY

i kulturalne, ze szczególną obecno-
ścią w mediach oraz w życiu Kościoła 
na Węgrzech. Chcemy również dzię-
kować dobremu Bogu za dotychcza-
sowe błogosławieństwo, za dar po-
sługi werbistów na ziemi węgierskiej, 
za nasze dzieła i inicjatywy oraz pro-
sić o dalsze wsparcie i potrzebne ła-
ski na przyszłą służbę. Jubileuszo-
we obchody rozpoczniemy 18 wrze-
śnia 2016 r. 

Bardzo dziękuję Czytelnikom „Mi-
sjonarza” za każdą modlitwę i wspar-
cie dzieła misyjnego. Proszę, byście 
dalej pamiętali o  tych, którzy gło-
szą Dobrą Nowinę poza granicami 
naszej ojczyzny. Każda modlitwa 
ma ogromną moc i wartość. My tu, 
na Węgrzech, również często pamię-
tamy w modlitwach o naszych Przy-
jaciołach. 

Na jednej z pielgrzymek na Węgrzech
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Wygrana w konkursie wzbudza 
radość i zadowolenie, zarówno 

u dorosłych, jak i u dzieci. Nagrody 
i uznanie są tego oczywistym powo-
dem. Podczas finału II edycji konkur-
su plastyczno-literackiego „Gdy my-
ślę misje...” cieszyli się nie tylko ci, 
którzy wygrali, ale wszyscy uczestni-
cy. Ich radość udzieliła się również or-
ganizatorom: pracownikom Muzeum 
Misyjno-Etnograficznego Księży Wer-
bistów w Pieniężnie, wolontariuszom, 
siostrom Służebnicom Ducha Świętego 
i klerykom Misyjnego Seminarium Du-
chownego (MSD) w Pieniężnie. 

Finał konkursu miał miejsce 30 ma-
ja w werbistowskim Domu św. Woj-
ciecha w Pieniężnie. W tym roku był 
on powiązany z innym, bardzo waż-
nym wydarzeniem, jakim był IV Kra-
jowy Kongres Misyjny, któremu to-
warzyszyły słowa „Radość Ewangelii 
źródłem misyjnego zapału”. Patro-
nat honorowy nad konkursem objął 
biskup ełcki, Jerzy Mazur SVD, prze-
wodniczący Komisji Episkopatu Pol-
ski ds. Misji, a do komitetu honoro-
wego dołączyli o. Eryk Koppa SVD, 
prowincjał Polskiej Prowincji Zgro-
madzenia Słowa Bożego, o. Józef Wę-

Marcin Miszczuk SVD

Finał konkursu „Gdy myślę misje...”

cławik SVD, rektor MSD w Pieniężnie, 
s. Renata Sałamacha SSpS, przełożona 
Polskiej Prowincji Zgromadzenia Mi-
syjnego Sióstr Służebnic Ducha Świę-
tego oraz Kazimierz Kiejdo, burmistrz 
miasta i gminy Pieniężno.

Formuła konkursu była rozszerzo-
na w porównaniu do pierwszej edy-
cji – obok prac plastycznych można 
było przysyłać prace literackie w for-
mie wiersza, wywiadu z  misjona-
rzem, eseju lub modlitwy za misjo-
narzy. Na konkurs wpłynęło ok. 700 
prac plastycznych i 100 prac literac-
kich z całej Polski. Komisje jurorów, 
po  wnikliwym namyśle, wyłoniły 
zwycięzców w różnych kategoriach 
wiekowych i wyróżniły wiele prac. Fi-
nał był okazją do podsumowania kon-
kursu, wręczenia nagród oraz pogłę-
bienia i rozbudowania jego tematyki 
przez wspólną zabawę i zajęcia edu-
kacyjne.

W dniu finału już od wczesnych go-
dzin rannych zaczęły się zjeżdżać au-
tokary z dziećmi. Najpierw podzielono 
dzieci na cztery grupy, noszące nazwy 
czterech kontynentów. Każdej z nich 
przydzielono kolor rozpoznawczy, od-
powiadający kolorom poszczególnych 

W Pieniężnie przed klasztorem, w dniu finału konkursu Moment ogłaszania wyników konkursu

Dzieci z Polski – dzieciom na misjach
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ne i różne zajęcia związane z tema-
tyką misji, włącznie ze zwiedzaniem 
Misyjnego Seminarium Duchownego. 
W auli seminaryjnej odbyło się spo-
tkanie z misjonarzem, o. Przemysła-
wem Szumacherem SVD, który opo-
wiadał o trudnej pracy misyjnej w Pa-
ragwaju, pokazywał zdjęcia z tego 
kraju i odpowiadał na pytania dzie-
ci. Uczestnicy warsztatów muzycz-
nych poznawali pieśni i piosenki reli-
gijne w językach chorwackim, hebraj-
skim i ndebele. W sali obok odbywały 
się warsztaty plastyczne, gdzie dzie-
ci uczyły się wyrabiania grzechotek 
z butelek po wodzie mineralnej lub 
malowały aniołki. W innej sali dzie-
ci miały możliwość pomuzykować 
– grały na  afrykańskich bębnach, 
co było słychać w całym seminarium. 
Natomiast w Muzeum Misyjno-Etno-
graficznym można było zobaczyć film 
poświęcony pracy polskiego misjo-
narza w Boliwii, o. Mariusza Miel-
czarka SVD. Również w muzeum zo-
stała zorganizowana wystawa prac, 
za które ich młodzi twórcy otrzyma-
li nagrody lub wyróżnienia. Gdy oso-
ba oglądająca wystawę przyglądała 
się pracom, mogła zwrócić uwagę 
na charakterystyczny element: sze-
roki uśmiech misjonarza lub misjo-
narki i radość ludzi, wśród których się 
znajdował. Widać mali polscy chrze-
ścijanie dobrze rozumieją słowa pa-
pieża Franciszka, który powiedział, 
że chrześcijanin to człowiek radości.

Po  pracowitym przedpołudniu 
uczestnicy i organizatorzy zgroma-
dzili się na klasztornym tarasie, aby 
pokrzepić się posiłkiem. Na pożegna-
nie wszyscy udali się przed główne 
wejście seminarium, aby tam wypu-
ścić w niebo kolorowe balony. Były 
one symbolem pozdrowień i uśmie-
chów, które dzieci, zgromadzone te-
go dnia w Pieniężnie, przesłały dzie-
ciom i misjonarzom na innych kon-
tynentach.

W  ten sposób zakończyła się 
II edycja konkursu „Gdy myślę mi-
sje...”. Widząc odzew i popularność, 
z  jakim spotkał się ten konkurs 
w Polsce, organizatorzy już myślą 
o III edycji. 

kontynentów na różańcu misyjnym. 
I tak część dzieci znalazła się w gru-
pie Afryka i nosiła zielone oznako-
wania, druga grupa to Azja z żółty-
mi emblematami, trzecia to Oceania 
z kolorem niebieskim, a czwartą by-
ła Ameryka oznaczona kolorem czer-
wonym. 

O godz. 10.00 miała miejsce Msza 
św., której przewodniczył dyrektor 
Referatu Misyjnego w Pieniężnie, o. 
Wiesław Dudar SVD. Dzieci podczas 
Eucharystii ofiarowały m.in. kosz 
ze środkami czystości przeznaczony-
mi na misje. Następnie dzieci udały 
się na warsztaty plastyczne, muzycz-

Część wystawy nadesłanych prac
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A Z okazji Wielkanocy życzę Wam, 
abyście skorzystali z daru sa-

kramentu pokuty – daru miło-
sierdzia Bożego. Bo  jeśli ktoś ży-
je w grzechu ciężkim, zamyka swe 
serce dla Pana Jezusa, prawda? No 
właśnie! Tak rzeczywiście jest i nie 
ma sensu się oszukiwać, ponieważ 
skutki mogą być fatalne – na całą 
wieczność! Oby się nie sprawdziło 
na nas porzekadło: „Modli się pod 
figurą, a ma diabła za skórą”, co jest 
możliwe w naszych „postępowych” 
czasach. Niebo czy piekło, to  nie 
gra w totolotka, lecz solidny wysi-
łek przez całe życie. I  jeszcze jed-
na prawda: nikt z nas do nieba (czy 
do piekła) nie wejdzie sam, a zatem 
jesteśmy odpowiedzialni również za 
tych, którzy są wokół nas, a także 
nieco dalej, tzn. za znajomych, krew-
nych czy osoby, wobec których ma-
my zobowiązania itd. I  to nie jest 
żadne kazanie, lecz braterskie przy-
pomnienie lub napomnienie. Mam 
rację?

Ostatni mój list wysłałem daw-
no, bo przed Bożym Narodzeniem, 
więc spieszmy się czynić dobro, pó-
ki mamy czas. Tym razem te święta 
spędziłem, po wielu latach, w Ogro-
dzie Miłosierdzia. Weronika, moja 
zastępczyni, zrobiła piękną szopkę, 
a ja postarałem się o kolorowe oświe-
tlenie. Nawet szczur i duża jaszczur-
ka przyszli obejrzeć to „dzieło”, nie 

Pod koniec maja do redakcji „Misjonarza” trafił list od o. Czesława Osieckiego SVD z Indonezji, napi-
sany na maszynie 9 lutego br. Pod listem jego Autor dopisał ręcznie: „Mam nadzieję, że ten list ukaże się 
w »Misjonarzu«, aby Przyjaciele misji mieli co czytać o misjach”. Spełniamy, oczywiście, prośbę wielolet-
niego Misjonarza w Indonezji i publikujemy fragmenty Jego listu, życząc Mu wszelkiego dobra.

 Kochani Przyjaciele misji!
wyrządzając mu szkody. Kiedyś 
mieliśmy ubogi żłóbek w naszej 
kaplicy z  bambusów, pokrytej 
dachem z liści palm i szczurek 
zjadł nam namalowaną owiecz-
kę i osła. Teraz mamy małą ka-
plicę, 22 x 11 m, z  ławkami, 
w której znajduje się obraz Je-

łosierdzia Bożego: każdy przyby-
wający dostaje książkę i obraz Je-
zusa Miłosiernego. Jeśli i ktoś z Was 
chciałby otrzymać, niech tu przyby-
wa – bramy Ogrodu Miłosierdzia nie 
są zakluczone. Owszem, jest tu kil-
ka piesków, ale te witają gości ra-
dosnym poszczekiwaniem. Kto nie 
wierzy, niech przybieży!

Mam też nadzieję, że w krótkim 
czasie ukaże się mój „Pamiętnik”, 
opisujący wierszem 48 lat moje-
go życia misyjnego na Flores. Mają 
to być dwa grubachne tomy! Pamię-
tajcie jednak o „apostolstwie dobrej 
książki” – po przeczytaniu podaj-
cie dalej!

U nas tym razem pora deszczo-
wa. W  tym roku taka „średnia” 
pod względem opadów, ale dla ku-
kurydzy wystarcza. Gorzej z plagą 
szczurów w tej kukurydzy. Założy-
łem cztery pułapki, rozłożyłem truci-
znę, ale na nic się to przydało. Mamy 
też trzy koty, ale te daleko się nie za-
puszczają i kręcą się wokół kuchni, 
gdzie pachnie rybami. Siedzą przy 
stole, uroczo mruczą i mrugają ocza-
mi, sprawiają wrażenie wielce zado-
wolonych.

I jak tu można narzekać? Rajskie 
warunki na rajskiej wyspie Flores! 

Kończę, bo  kartka się kończy. 
Słonecznie pozdrawiam. Miejcie 
się zdrowo i radośnie, i niech Wam 
Pan Jezus Miłosierny zawsze i we 
wszystkim błogosławi!

Czesław Osiecki SVD

Indonezja

zusa Miłosiernego, z Polski, i  reli-
kwiami św. Siostry Faustyny, z Kra-
kowa. Na odpust, czyli w pierwszą 
niedzielę po Wielkanocy, przybywa 
co roku coraz więcej pielgrzymów, 
nawet 800. Korzystam z takiej oka-
zji i podejmuję się propagandy Mi-
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Rozwiązanie krzyżówki misyjnej nr 225: EWANGELIZOWANIE TO UOBECNIANIE KRÓLESTWA BOŻEGO (papież Franciszek, Evangelii gaudium).
Nagrody wylosowali: Stanisława Pilinska (Krzemienica), Tomasz Wróbel (Wrocław), Andrzej Stachurski (Białystok), Cecylia Ko-
walczyk (Radom), Tomasz Nocoń (Nowy Targ). Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.

Krzyżówka misyjna nr 227

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3) przednia część kadłuba statku; 6) Bereni-
ki – na północnym niebie; 7) cement + kruszywo + wo-
da; 8) pochlebca; 9) wśród pracowników szpitala; 11) fu-
tro z  tchórza; 13) podrzędna restauracja; 14) św. Jakuba 
to przegrzebek; 15) kolos, olbrzym; 18) specjalista od mię-
ty i rumianku; 19) element ewolucji narciarskiej, obciążający 
tył nart; 20) ażurowa, drewniana krata obrośnięta roślinami 
pnącymi; 21) broń palna jak… połączenie spółek.
PIONOWO: 1) część załogi statku, pełniąca służbę w okre-
ślonym czasie; 2) filmowa dzielnica Los Angeles; 3) znak roz-
poznawczy człowieka, który dwóch uczniów Jezusa dopro-
wadził do domu, gdzie spożyta została Pascha (Mk 14,13); 
4) odstęp między wierszami tekstu; 5) artysta, na cześć któ-
rego odbywa się przedstawienie; 9) urządzenie rejestrujące 
trzęsienie ziemi; 10) statek pracujący zimą na rzece; 12) olim-
pijski podczaszy; 16) waleń o długim, spiralnie skręconym 
kle; 17) najsłynniejsza powieść L. C. Douglasa, której kon-
tynuacją jest „Wielki Rybak”.

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane kolejno od 1 do 41, utworzą rozwiązanie – cytat z adhorta-
cji apostolskiej papieża Franciszka Evangelii gaudium – które należy przesłać na kartkach pocztowych do redakcji „Misjona-
rza” (ul. Ostrobramska 98; 04-118 Warszawa) w terminie do 25 września. Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy na-
grody książkowe.

Krzyżówkę opracował Marek Gołębiowski.
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MZachęcamy do nabycia kalendarzy na 2016 rok 
Wydawnictwa Księży Werbistów VERBINUM

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 2016
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, bo-
gaty wybór imion świętych i błogosławionych, szeroką informację o uroczystościach, świętach, dniach mo-
dlitw, dniach pamięci – kościelnych (w tym niektórych diecezjalnych), państwowych, narodowych i zwy-
czajowych, oznaczenie godziny czytań, oznaczenie niedziel roku kościelnego i tygodni zwykłych oraz wiele 
miejsca na notatki. Agenda zawiera ponadto: kalendarz skrócony i opis zwyczajów i obrzędów religijnych.

Kalendarz Słowa Bożego 2016
w oprawie miękkiej, w formacie kieszonkowym  
(102 mm x 130 mm)

Kalendarz zawiera m.in.: pełną informację o czyta-
niach biblijnych na każdy dzień, bogaty i zaktuali-
zowany wybór imion świętych i błogosławionych 
– z oznaczeniem ich statusu kościelnego, szeroką 
informację o uroczystościach, świętach, dniach mo-
dlitw i dniach pamięci kościelnych (w tym niektó-
rych diecezjalnych), państwowych, narodowych 
oraz zwyczajowych, papieskie intencje misyjne, in-
formacje o ośrodkach i instytucjach Zgromadzenia 
Słowa Bożego w Polsce, miejsca na notatki.

Czas Słowa Bożego 2016
kalendarz ścienny  
(250 mm x 350 mm)

Kalendarz na każdej karcie za-
wiera m.in.: kolorowe zdjęcie, 
informację o dniach w ukła-
dzie miesiąca oraz rozważa-
nia o. Antoniego Czeczki SVD.



Idźcie na cały świat

ZGROMADZENIA ZAŁOŻONE PRZEZ ŚW. ARNOLDA JANSSENA:
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

Służebnice Ducha Świętego
od Wieczystej Adoracji
ul. Rodziewiczówny 18, 48-300 Nysa
tel. 77 431 00 68
e-mail: klauzurowe@center.net.pl
www.siostryklauzurowe.pl

Zgromadzenie Słowa Bożego
(prowincjalat)
ul. Ostrobramska 90
04-118 Warszawa
tel. 22 516 96 80
www.werbisci.pl 

Szlak, który wyznaczył nam Bóg, prowadzi nas na sam 
szczyt, a tym szczytem jest pełnia życia w Królestwie 

Niebieskim. Gdy podążymy tym szlakiem, na pewno nam 
się spodoba, bo jest on piękny i ciekawy, tak jak piękne 
i ciekawe jest prawdziwe ludzkie życie, powołane do ist-
nienia przez Boga.

Podążanie na szczyt  czy staczanie się w przepaść?



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
Misyjny Referat Młodzieży i Powołań
Kolonia 19, 14-520 Pieniężno 
tel. 55 24 29 100, e-mail: m.pieniezno@werbisci.pl 
www.seminarium.org.pl 

Werbistowskie Centrum Młodych
ul. Kościelna 15, 62-001 Chludowo 
e-mail: mlodzi@werbisci.pl
www.wcm.werbisci.pl 
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Podążanie na szczyt  czy staczanie się w przepaść?
Niekiedy jednak człowiek lekceważy Boże wskazania 

i jego życie zaczyna się komplikować. Może nie od ra-
zu wpada w przepaść, lecz zaczyna się niebezpiecznie 
do niej zbliżać. Nawet gdy człowiek zejdzie z Bożego szla-
ku, Bóg nie zapomina o nim. Woła do niego wiele razy: 
„Adamie, gdzie jesteś? Czy może zszedłeś z mojego szla-
ku? Przyjdź do Mnie! Pójdź za Mną!”

Gdy posłuchamy Bożego głosu, znów zobaczymy przed 
sobą Jego szlak. Może to będzie czerwony szlak Chry-

stusa, który umierając za nas na drzewie krzyża Swoją 
krwią wyznaczył nam drogę do Bożego Miłosierdzia. Może 
to będzie zielony szlak Ducha Świętego, który pozwala nam 
się narodzić na nowo i doprowadza do całej prawdy tych, 
którzy idą za Jego natchnieniem. A może to będzie niebie-
ski szlak Najświętszej Maryi Panny, nieustannie modlącej 
się za nas grzeszników, którzy się do Niej uciekamy. Mo-
że to być żółty szlak świętych, na których obliczu jaśnieje 
blask Chrystusa zmartwych wstałego albo czarny szlak po-
kutny tych, którzy otrzymali łaskę szczerego żalu i wyna-
gradzają swoim życiem za grzechy swoje i całego świata.

Czy można więc jeszcze zbłądzić pośród tylu wyraźnych 
znaków? Chyba musielibyśmy bardzo chcieć, aby tak się 

stało. A jednak są ludzie, którzy wręcz domagają się pra-
wa do staczania się w kierunku przepaści. Bo jak inaczej 
można określić tych, którzy głosują za prawem do aborcji, 
eutanazji czy in vitro. Czy jest to jakiś rodzaj współczesne-
go opętania? Scena z Biblii, w której Jezus posyła demo-
ny w świnie, powinna nas wszystkich otrzeźwić. Gdy złe 
duchy weszły w świnie, cała trzoda z ogromnym pędem 
ruszyła po urwistym zboczu do jeziora i utonęła (zob. Łk 
8,26-33).

Czy taki ma być obraz nowoczesności, którą mami nas 
współczesny świat? By nikt nie dał się zwieść, Jezus 

chce dzisiaj jeszcze wyraźniej, jeszcze głośniej, jeszcze do-
sadniej zawołać do całej ludzkości: Ja jestem drogą i praw-
dą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tyl-
ko przeze Mnie (J 14,6). I chce w tym wołaniu posłużyć się 
także Twoim głosem i Twoim życiem.

Franciszek Bąk SVD




