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Okładka I: O. Franciszek Wojdyła SVD z posługą sakramentalną u parafianki
w Bandundu, Demokratyczna Republika Konga
fot. Archiwum Franciszka Wojdyły SVD
Okładka IV: Grupa młodzieży z Zakopanego podczas Światowych Dni Młodzieży
przed katedrą w Puntarenas, Kostaryka
fot. Franciszek Filar SVD

Lidia Popielewicz

W

życiu człowieka wszyst
ko się przeplata – ra
dości i smutki, codzienność
i świętowanie, praca i od
poczynek, bycie na pustyni
i w oazie... Wszystko ma swój
czas – chciałoby się powtórzyć
za Koheletem (zob. Koh 3,1-9).
Tak jest również z do
borem artykułów składają
cych się na wakacyjny nu
mer „Misjonarza”. Począw
szy od pierwszego artykułu,
z wdzięczną nazwą „Bandun
du” w tytule, a skończywszy
na korespondencji z Kostary
ki (s. 28-30), w której oprócz
relacji ze Światowych Dni
Młodzieży w Panamie mamy
informacje dotyczące codzien
ności misjonarza-proboszcza
i jego trzódki wiernych. Na
stępnie mamy ciekawostkę:
Jak się bowiem okazuje, my
lące mogą być „dostojne” ju
bileusze, bo nawet 125 lat
obecności Kościoła katolic
kiego w Ghanie nie wyelimi
nowało tradycyjnych wierzeń
wśród mieszkańców tego kra
ju, o czym przekonał się o. Ja
nusz Schilitz SVD podczas wi
zyty u chorego dzień po uro
czystościach jubileuszowych
(s. 6-7). Z kolei z Argentyny
o. Andrzej Mochalski SVD do
niósł o zaangażowaniu świec
kich w akcje misyjne w tym

kraju, i to zaangażowaniu
kosztem własnego urlopu.
Natomiast o. Władysław Ma
dziar SVD podzielił się reflek
sją o „nieoczekiwanej zmia
nie miejsc” – sytuacji poka
zującej, że niczego nie można
być w życiu pewnym, a tak
że konieczności otwartości
na to, do czego wzywa Bóg,
z czym wiąże się dyspozy
cyjność i odwaga (s. 18-19).
O ciekawym doświadczeniu
z pobytu w Ekwadorze w ra
mach Werbistowskiego Wo
lontariatu Misyjnego APOL
LOS opowiedział absolwent
prawa Uniwersytetu im. Ada
ma Mickiewicza w Poznaniu,
Mateusz Wosiński (s. 20-21).
Cieszy, że są młodzi ludzie,
mający piękne marzenia i re
alizujący je poprzez wolon
tariat. Również w naszych
stałych cyklach znalazły się
interesujące materiały, zawie
rające wciągające historie, do
starczające zarazem strawy
duchowej.
Całą zawartość wakacyj
nego numeru „Misjonarza”
Drogim Czytelnikom gorą
co polecamy. Niech lektura
werbistowskiego miesięcz
nika skłoni do odpowiedzi
na ważne pytania: W Kogo
i w co wierzę? Komu ufam?
Kogo i co stawiam na pierw
szym miejscu? Jak wygląda
moja lista priorytetów?
Życzymy dobrej lektury,
a także dobrego czasu letnich
miesięcy – czy to w pracy, czy
to na urlopie.
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Franciszek Wojdyła SVD • DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA

W Bandundu
W moim życiu misyjnym zaszła bardzo duża zmiana:
po 12 latach pracy w parafii św. Amanda w Kinszasie
zostałem przeniesiony o 400 km od stolicy Demokratycznej
Republiki Konga, do pierwszej werbistowskiej parafii
w tym kraju – św. Pawła w Bandundu.

O. Franciszek Wojdyła SVD ze staruszką, która w tym roku skończy 100 lat

Zacząłem tam pracować jako pro
boszcz 9 grudnia 2017 r. Bardzo chcia
łem kontynuować misję w Kinszasie,
ponieważ to jeszcze młoda parafia,
gdzie udało się sporo zrobić (również
dzięki pomocy przyjaciół misji) – np.
zakupić działki na powiększenie ob
szaru parafii i pod budowę plebanii,
oddanej do użytku w 2012 r. Dzięki
pomocy polskiego rządu powiodła się
tam też budowa przedszkola, które
rozrosło się o szkołę podstawową –
przebudowano budynki, podnosząc
je o piętra. Lecz to zaledwie czwarta
część całej budowy, którą będą musie
li teraz kontynuować moi kongijscy
następcy. Wiem, że będzie to bardzo
trudne i czasochłonne. Natomiast ja,
zrządzeniem Bożym, podejmuję misję,
jak wspomniałem, w parafii św. Paw
ła, która w 2016 r. obchodziła 50-lecie

istnienia. Kościół jest tu bardzo ład
ny i stosunkowo duży, bo ma ok. 800
miejsc siedzących.
Mimo że podstawowa infrastruktura
już tu jest, czyli kościół i plebania oraz
trzy małe salki parafialne, to pozosta
je jeszcze bardzo dużo do zrobienia.
Od kilkunastu lat trwa budowa dużej
sali parafialnej potrzebnej na spotka
nia formacyjne i edukacyjne. Parafia
nie składają na to pieniądze w każdą
niedzielę, ale w takim tempie trzeba
będzie jeszcze wielu lat, żeby budowę
zakończyć. Teren parafii nie jest ogro
dzony i potrzebny jest mur ze wzglę
du na zapewnienie bezpieczeństwa –
chodzi o budynek kościelny, wszyst
kie dobra parafialne i o nas samych.
Ostatnio bardzo wzmógł się bandy
tyzm w mieście, np. doszło do brutal
nego ataku na tle rabunkowym na ka

płana i siostry zakonne. Dzięki Bogu,
poza pobiciem i grabieżą nie doszło
do czegoś gorszego.

GARŚĆ KATOLIKÓW
I PROBLEM SEKT

Parafia jest bardzo rozległa i na jej
terenie mieszka duża populacja ludzi,
bo ponad 30-tysięczna, jednak prakty
kujących katolików jest ok. 5 tys. Po
zostali modlą się zazwyczaj w bardzo
licznych Kościołach lokalnych, któ
re trzeba nazwać sektami, bo nieste
ty perfidnie manipulują naiwnością,
łatwowiernością i biedą w celu pozy
skania jak największych zysków fi
nansowych.
Skoro o tym mowa, to wspomnę
o pewnym wydarzeniu, w którym
uczestniczył nasz parafianin, dość
wysoko postawiony urzędnik w ad
ministracji szpitala głównego w Ban
dundu. Otóż dotknęła go jakaś choro
ba oczu i stracił wzrok. Jeden z pasto
rów, przywódca sekty, wykorzystał
okazję, by go odwiedzić, pomodlić się
za niego i udzielić mu rad. Jako że zro
bił to sprytnie, z zaskoczenia, parafia
nin przyjął go i wysłuchał. I stało się
tak, jak można było się tego spodzie
wać: po modlitwie lider sekty przystą
pił do analizy choroby i chciał wmó
wić choremu, że ktoś „skradł jego oczy
(wzrok), żeby przejąć jego inteligen
cję”. Oczywiście, zaoferował mu „po
moc w odzyskaniu oczu” za „jedy
ne 280 dol.”. Dodał, iż sytuacja jest
na tyle poważna, że jeśli nie zgodzi się
na tę ofertę, to za kilka dni umrze. Jed
nak chory na to nie przystał. Od tam
tego spotkania upłynęło już parę mie
sięcy i żyje, przygotowując się na ope
rację oczu w Kinszasie. To klasyczny
przykład, w jaki sposób robi się „pra
nie mózgu” w sektach i jak bezwzględ
na jest machina wyłudzania pienię
dzy od biednych i zagubionych ludzi.
W Kinszasie zjawisko to jest bardzo
rozpowszechnione, lecz tutaj, w Ban
dundu, jak odnoszę wrażenie, przybie
ra jeszcze większe rozmiary.

KTO POMAGA W PARAFII?

W parafii jest dwóch wikarych, nie
mieszkających na plebanii, lecz do
nr 7-8/2019
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chodzących z naszego werbistowskie
go domu macierzystego, znajdującego
się o ok. 200 m dalej. Niestety, jeden
z nich zachorował i ma coś ze struna
mi głosowymi, więc na razie nie mo
że pracować w parafii. Drugi wikary
jest wiceprowincjałem, dlatego bardzo
często nie ma go w domu. Dzięki Bo
gu, nie jestem sam na plebanii (przy
najmniej przez najbliższe kilka miesię
cy), bo jest ze mną kleryk z USA, Karl,
który uczy się tu języka francuskiego
i kikongo w ramach praktyki misyjnej
OTP. Kikongo jest jednym z czterech ję
zyków narodowych w Kongu, obok lin
gala (wykorzystywałem go podczas
pracy w Kinszasie), tshiluba i suahili.
Karl to utalentowany i wykształcony
muzyk (pianista i organista). W USA
grał na organach w kilku parafiach,
a nawet w katedrze Missouri. Nieste
ty, tutaj nie może zaprezentować swo
ich umiejętności, bo w całym Bandun
du nie ma organów, a nawet trudno
o jakieś klawisze elektryczne. Tutaj
muzyka w kościele bazuje na gitarach
i tam-tamach.

W drodze do chorych

4
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Rozbawione dzieci po wyjściu ze szkoły

SYTUACJA POLITYCZNA
W KONGU

W ostatnich miesiącach nastąpiła
także ogromna i historyczna zmia
na w dziejach Konga. Przewidziane
konstytucyjnie wybory prezydenckie
i parlamentarne na grudzień 2016 r.

zostały nielegalnie opóźnione. Prezy
dent Joseph Kabila wyczerpał swoje
trzy kadencje i powinien był przeka
zać władzę, lecz wszystko wskazywa
ło na to, że nie miał takiej intencji –
ani on, ani jego partia. W Afryce to nic
nowego, wprost przeciwnie: patrząc
na inne kraje, można odnieść wraże
nie, że normą jest łamanie konstytucji
i naginanie jej do własnych dyktator
skich interesów. Skoro wódz plemienny
tradycyjnie rządzi do śmierci, dyktato
rzy, uznając się za takich w polityce,
uzurpują sobie przywilej nieograniczo
nej w czasie i kompetencjach władzy –
wbrew konstytucji i wbrew woli ludzi.
Widząc taką tendencję i zagrożenia
z niej płynące, Kościół katolicki zaan
gażował się w mediacje, chcąc uspo
koić nastroje ludzi i wpłynąć na or
ganizację wyborów – sprawiedliwych
i transparentnych. Jednak po pew
nym czasie wycofał się z tego, ponie
waż jego głos nie był brany pod uwa
gę a uczestnictwo w mediacji mogło
by być postrzegane tak, że Kościół
katolicki jest „wspólnikiem” w pro

żyją nadzieją, że nowy prezydent nie
sprzeniewierzy się wartościom repre
zentowanym przez opozycję i jego oj
ca, i że nastąpią pozytywne zmiany.
Czas wkrótce pokaże, jak się z tego
wywiąże.

BANDUNDU

Siostra zakonna – matką chrzestną

tin Fayulu, ale rząd po kilkutygodnio
wych naradach, kiedy byliśmy odcięci
od Internetu, ogłosił, że zwyciężył Fe
lix Tshisekedi, syn zmarłego znanego
opozycjonisty. Dla wszystkich jest ja
sne, że to rezultat zawartego układu,
by Kabila utrzymywał swoje wpływy
w kluczowych ministerstwach i pro
wadzonych przez Kongo interesach.
Kościół otwarcie mówi, że wynik
wyborów został sfałszowany, ale nie
podejmuje żadnych działań, bo i tak
nic by to nie zmieniło. Jednak ludzie

zdjęcia: Franciszek Wojdyła SVD

cederze oszukiwania i upokarzania
narodu. By nie przyglądać się sytu
acji z „założonymi rękami”, w 2018 r.
katolicy świeccy z Kinszasy i innych
miast Konga zorganizowali marsze
protestacyjne, które jednak zostały
siłą stłumione i kosztowały życie kil
kunastu osób.
Cały rok 2018 był czasem bardzo
napiętym. Naród zastanawiał się, ja
kie będzie rozstrzygnięcie zawiłej sy
tuacji w kraju. 30 maja ub.r. na górze
Mangengenge pod Kinszasą, wg świa
dectw wielu pielgrzymów, ukazał się
znak na niebie przypominający postać
Matki Bożej, która miała się objawić
w różowej szacie jednej osobie z prze
kazem, aby dużo modlić się za Kon
go, by uniknąć rozlewu krwi. Takie za
grożenie bowiem istniało i było bardzo
duże. Jestem przekonany, że to wła
śnie orędownictwo Matki Bożej spra
wiło, że do rozlewu krwi nie doszło.
W końcu, 30 grudnia ub.r. miały
miejsce długo wyczekiwane wybory.
Niestety, nie zostały dobrze przygo
towane, było sporo anomalii i nieja
sności, doszło do złamania prawa wy
borczego. Kościół katolicki zapowie
dział, że wyśle swoich obserwatorów
do wszystkich biur wyborczych, by do
konać rewizji ogłoszonych oficjalnie
wyników. I okazało się, jak podaje Ko
ściół katolicki, że wybory wygrał Mar

W gronie parafian
zaangażowanych w sprawy parafii

Miasto Bandundu to miasto biedne
i zacofane. Mieszkańcy w większości
żyją tu z uprawy roli, rybołówstwa
i drobnego handlu. Miasto okalają trzy
duże rzeki: Kwilu, Kwango i Kasayi.
Patrząc na ludzi, widać, że żyje im się
bardzo ciężko, szczególnie żyjącym
z roli, ponieważ tu nadal wszystko
robi się ręcznie – nie ma żadnych ma
szyn, ani zwierząt pociągowych. Lu
dzie są bardzo wychudzeni, niedoży
wieni i schorowani. Śmiertelność dzie
ci i młodych osób jest bardzo duża.
Problemy występujące tutaj są o wie
le większe niż te w Kinszasie: bar
dzo dużo dzieci nie chodzi do szkoły,
bo nie ma kto im opłacić nauki, cho
rzy pozostają bez środków na lecze
nie. To nasze ciągłe wyzwanie. Ła
two jest powiedzieć, by sami stara
li się rozwiązać swoje problemy, ale
skoro tutaj jesteśmy, Pan Bóg chce się
nami posługiwać w niesieniu tym lu
dziom pomocy – często, by ratować
dzieci skazane na analfabetyzm czy
na utratę zdrowia, pomagać chorym
i wszystkim znajdującym się w najróż
niejszych tarapatach życiowych. Ko
ściół jest i wciąż powinien być choćby
małą iskierką nadziei.
Dlatego w tym miejscu chciałbym
bardzo gorąco podziękować wszyst
kim przyjaciołom misji za wsparcie:
przede wszystkim za modlitwę, dzię
ki której Duch Święty umacnia nas
i pomaga torować drogi do serc ludz
kich, aby przyjęły Słowo Boże. Ogrom
ne Bóg zapłać również za wsparcie ma
terialne, które sprawia, że nasze ręce
nie są puste wobec tylu wyciągniętych
do nas rąk po jakąkolwiek pomoc. Ży
czę wszystkiego, co najlepsze w rodzi
nach i pracy. Niech Najświętsza Maryja
Panna ma wszystkich w swojej opiece.
Zapewniam o mojej pamięci i bardzo
proszę o Waszą. Szczęść Boże!
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pów i 70 księży. Obecny był również
prezydent Ghany, Nana Akufo-Addo.
Plac Niepodległości był do ostat
niego miejsca wypełniony tłumem
wiernych. Grupy sodalicji i bractw
w swoich galowych mundurach, gru
py etniczne w tradycyjnych, wieloko
lorowych strojach, inni w specjalnie
na tę uroczystość przygotowanych
ubiorach. Cały plac wyglądał jak pięk
ny, wielokolorowy bukiet kwiatów. Coś
wspaniałego.
Liturgia była podniosła, radosna,
dziękczynna. Piękne śpiewy, procesja
na ofiarowanie w rytmicznym tańcu
trwająca prawie pół godziny, oczywi
ście przy wibrujących dźwiękach bęb
nów. Nastrój podniosły. Uroczystość
zdawała się potwierdzać jeden fakt –
Kościół katolicki zapuścił dosyć głębo

Uroczystości jubileuszowe w diecezji Akra

Jubileusz 125. lat i jeden dzień później
Janusz Schilitz SVD • GHANA

25

listopada ub.r. zakończyliśmy
uroczystą Mszą św. 125. rocz
nicę obecności Kościoła katolickiego
na terenach, które dzisiaj stanowią ar
chidiecezję Akry w Ghanie. 125 lat te
mu dwaj holenderscy misjonarze od
prawili w Akrze pierwszą Mszę św.,
w której uczestniczył jeden katolik,
wcześniej ochrzczony w sąsiednim
Togo, oraz dwóch ciekawskich. Akra
była wtedy małą rybacką mieściną
na wybrzeżu Zatoki Gwinejskiej, jak
by zepchniętą do wód zatoki przez na
pierający z głębi lądu gęsty, buchający
zielenią tropikalny busz. Dzisiaj Akra
to 2-milionowa metropolia, prawdzi
wa mozaika wszystkich grup etnicz
nych w Ghanie, wielojęzyczna wie
ża Babel.

UROCZYSTE OBCHODY

Świętowanie jubileuszu rozpoczę
ło się już w pierwszą sobotę Adwen
tu w 2017 r. uroczystymi nieszpora
mi w katedrze pw. Ducha Świętego.
Z wszystkich sześciu dekanatów ru
szyły procesje z zapalonymi świecami
do centralnego punktu, czyli katedry.
To było wspaniałe widowisko. Długie
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korowody wiernych – tańcząc, śpiewa
jąc, wymachując specjalnymi chorą
giewkami i chusteczkami – posuwały
się powoli przez różne dzielnice Akry
w kierunku katedry. Dudnienie bęb
nów i głosy tradycyjnych rogów do
dawały uroku i podkreślały wagę uro
czystości. Chyba połowa mieszkańców
Akry na różne sposoby brała udział
w tej religijnej manifestacji – katoli
cy maszerując w procesji a niekatoli
cy stojąc na chodnikach, przytupując,
klaszcząc, machając rękami w geście
pozdrowienia i wsparcia.
Uroczystości jubileuszowe trwały
cały rok. Odbywały się wykłady, sym
pozja, rekolekcje na szczeblu parafial
nym i dekanalnym, był nawet karna
wał – prawdziwy pokaz różnorodności
kultur i tradycji, tak charakterystycz
ny dla archidiecezji Akry.
Kulminacyjnym punktem uroczysto
ści jubileuszowych była dziękczynna
Msza św. na placu Czarnej Gwiazdy
(Black Star Square), nazywanym też
często placem Niepodległości (Independence Square). Mszy św. przewodniczył
arcybiskup Akry, Gabriel Charles Pal
mer-Buckle w asyście 6 innych bisku

ko korzenie w ziemi ghańskiej, wyrósł
na duże i solidne drzewo.
Ja również byłem w podniosłym na
stroju, boć ja też wraz ze wspomaga
jącymi nas duchowo i materialnie,
przyczyniliśmy się do wzrostu Ko
ścioła w archidiecezji Akry. W czasie
Mszy św. jubileuszowej modliliśmy się
nie tylko za misjonarzy, ale i za wszyst
kich dobrodziejów, bez których pomocy
uroczystość nie byłaby tak podniosła.
Jadąc do domu, nadal w podniosłym
nastroju, nuciłem sobie w samocho
dzie piękny hymn „Ciebie Boże wy
sławiamy”.

WIADRO ZIMNEJ WODY

Tak działo się w niedzielę. W po
niedziałek rano zostałem wezwany
do chorego (71 lat). On też brał udział
w uroczystościach poprzedniego dnia.
Po powrocie jednak zasłabł i dostał za
wału serca. Może niesamowity upał,
radość i euforia oraz 4-godzinna uro
czystość były przyczyną zawału? Cho
ry był członkiem naszej wspólnoty
na McCarthy Hill. W każdą niedzielę
był w kościele, od czasu do czasu rów
nież w dni powszednie. Zawsze przy

Liturgia eucharystyczna pod przewodnictwem abp. Gabriela Charlesa Palmer-Buckle

Boga i Jego miłość do nas, ale dobrze
też żyć w zgodzie z naszymi tradycyj
nymi bożkami”. Jednak prawda jest
taka: ochrzczeni Ghańczycy chodzą
do kościoła, ale dawne tradycyjne wie
rzenia wciąż pozostają dosyć głęboko
zakorzenione w ich umysłach.

niedziałki (wolne od pracy dla księży
w Ghanie). Kościół i plebania położo
ne są w pięknym zagajniku palm ole
jowych. Przy plebanii znajduje się ład
ny ogród z drzewami cienistymi (shade
trees), pod którymi często siadywałem
albo czytałem, szczególnie gdy w po

zdjęcia: Janusz Schilitz SVD

stępował do komunii. Wydawało się –
solidny katolik.
Pokój chorego był ładnie uprzątnię
ty i przygotowany na wizytę księdza.
Przy łóżku stał mały stolik przykry
ty białym obrusem, na nim dwie za
palone świece. Na jednej ze ścian wi
siał obraz Najświętszego Serca Pana
Jezusa (chory był członkiem Sodali
cji Najświętszego Serca), na drugiej
portret św. Jana Pawła II. Wszystko
wskazywało, że chory był stuprocento
wym katolikiem. Kiedy jednak zaczą
łem dokładniej rozglądać się po poko
ju, zauważyłem małą ławeczkę pod ob
razem Najświętszego Serca, a na niej
trzy figurki bożków. Również wokół
łóżka i przy poduszce chorego leża
ły obiekty juju (talizmany). Juju mo
że być prawie każda rzecz: ząb wę
ża, zasuszona jaszczurka, pióro bia
łego koguta, ogon szczura, dziwnie
wyglądający kamień etc. Tym przed
miotom przypisuje się nadzwyczaj

Procesja na ofiarowanie

ną opiekuńczą moc. Rozglądając się
dokładniej, zauważyłem dosyć dużo
tych talizmanów – pod łóżkiem, pod
poduszką chorego, na framudze okna.
Byłem zszokowany, jakby mi ktoś wy
lał wiadro zimnej wody na głowę. Ca
ły radosny nastrój jubileuszowej uro
czystości z poprzedniego dnia prysnął.
Spytałem chorego: „Po co mnie wezwa
łeś, kiedy cały pokój masz zawalony
bożkami i różnego rodzaju talizmana
mi? Wierzysz jeszcze w uzdrawiają
cą moc Boga, objawioną w osobie Je
zusa Chrystusa?”. A on: „Oczywiście,
że wierzę w jedynego i prawdziwego

Tańce podczas kolekty

SYNKRETYZM RELIGIJNY

Z przypadkami synkretyzmu moż
na spotkać się dosyć często w codzien
nym życiu. Przypominam sobie jed
no wydarzenie z poprzedniej parafii
w Anyinam. Anyinam to miejsko-wiej
ska parafia położona na obrzeżach ar
chidiecezji Akry przy głównej drodze
prowadzącej do Kumasi (drugiego naj
większego miasta w Ghanie). Parafia
położona jest w połowie drogi, 125 km
od Kumasi i 125 km od Akry. Ze wzglę
du na położenie, wielu ludzi lubiło za
trzymywać się w Anyinam. Czasem
miałem aż 20 gości, szczególnie w po

kojach i biurze było gorąco. Stały tam
dwa stoliki i wygodne krzesła ogro
dowe. Nawet gdy mnie nie było w do
mu, goście zatrzymywali się, żeby od
począć, skorzystać z toalety czy cze
goś się napić. Po drugiej stronie drogi
był mały hotelik i zajazd dla daleko
bieżnych autobusów, gdzie można by
ło kupić napitki i nawet zamawiać po
siłki, co też moi goście często czynili.
Po jakimś czasie zauważyłem, że tyl
ko biali zatrzymywali się w Anyinam,
Ghańczyka ani uwidzisz. Coś się sta
ło? Obraziłem kogoś? Chlapnąłem nie
opatrznie jęzorem? O co chodzi? Rów
nr 7-8/2019
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nież frekwencja na wieczornych Mszach
św. zmalała prawie do zera. Poranne
Msze św. bez zmian, również w niedzie
le nie widać było żadnej różnicy, tylko
z wieczornymi coś było nie w porządku.
Aż któregoś dnia przyszedł do mnie
katecheta i członek rady parafialnej,
i tajemniczym szeptem, żeby nikt nie
słyszał, powiedzieli: „Ludzie nie przy
chodzą wieczorem do kościoła, ponie
waż w palmach zagnieździły się cza
rownice (witches). Zawsze wieczorem
po godz. 20.00 w czubkach palm uka
zują się czerwone ogniki. To są cza
rownice”. Zgłupieli – pomyślałem so
bie. Odpowiedziałem: „Jak to? Przecież
ja tu często siedzę wieczorami, niekie
dy aż do godz. 22.00 i nic nie widzia
łem!”. Ale oni nie ustępowali, tylko
wciąż: czarownice i czarownice. Co ro
bić? Przez następne dwie noce chodzi
łem po tym zagajniku z różańcem w rę
ku, próbując dostrzec te ogniki w koro
nach palm. Bezskutecznie. W niedzielę
znowu powiedziałem: „Dwie noce spę
dziłem, chodząc po zagajniku, ale nic
nie widziałem. Co wy mi tu za histo
ryjki bajdurzycie?”. A oni w śmiech, ca
ły kościół rechotał. Po Mszy św. powie
dzieli mi, że biały człowiek może pa
trzeć co noc, od zmroku do świtu i nie
zobaczy żadnej czarownicy. Aby zo
baczyć czarownicę, trzeba mieć oczy
Ghańczyka, czyli Afrykańczyka. Bia
ły swoimi oczami niczego nie zauwa
ży. I bądź tu mądry. Jednak z czarowni
cami trzeba było coś zrobić. Niektórzy
z rady parafialnej doradzali mi, żeby
wezwać lokalnego malama (rodzaj zna
chora), żeby ten poczynił odpowiednie
zaklęcia i złożył właściwe ofiary. Czy
li co? Miał zabić białego koguta i bia
łą owcę, i ich krwią skropić wszystkie
palmy i poczynić odpowiednie zaklęcia.
Słysząc to, zdębiałem. Zaprosić malama albo czarownika, żeby na pose
sji kościelnej składał pogańskie ofiary
i rzucał zaklęcia przy kościele? „Zwa
riowaliście? Jesteście katolikami? Wie
rzycie w moc Bożą?” „Wierzymy, wie
rzymy, ale tu sama wiara nic nie po
radzi.” Zawołałem kilku katechetów
i po długiej dyskusji postanowiliśmy
zrobić to inaczej, po katolicku. Ogło
siliśmy w kościele, że w przyszłą nie

8

nr 7-8/2019

dzielę po głównej Mszy św. pójdziemy
wszyscy w procesji ze śpiewem i mo
dlitwami przez cały zagajnik palmo
wy, skropimy wszystkie palmy wodą
święconą, oczywiście z głęboką wiarą.
W niedzielę kościół był nabity ka
tolikami i niekatolikami, nawet kilku
muzułmanów przyczaiło się pod chó
rem. Rozeszła się wieść po mieście,
że w niedzielę pogonimy czarownice.
Chodziliśmy po tym zagajniku chyba
z godzinę, modląc się, śpiewając, tań
cząc, a ja kropiłem palmy wodą świę
coną. Całe wiadro wody święconej zu
żyłem, a moja ręka przez dwa dni czu
ła skutki tego kropienia.

POGONIŁ CZAROWNICE

Przez następny miesiąc była cisza,
nic się nie zmieniło. Dopiero po ok.
sześciu tygodniach zajrzały na pleba
nię dwie ghańskie siostry pod pretek
stem, aby mnie pozdrowić. Siedziały
w ogrodzie i nie mogły się tym pal
mom napatrzeć. Myślałem, że sobie
oczy wypatrzą. Powoli jednak i ghań
scy księża zaczęli się znowu zatrzy
mywać, nawet dwóch ciekawskich bi
skupów zjawiło się na plebanii. Jeden
z nich zwrócił się do mnie: „Słyszeli
śmy, że ksiądz pogonił czarownice”.
Jakie tam czarownice – pomyślałem
sobie – nigdy w to nie wierzyłem, ale
odpowiedziałem: „Tak, tak, modlitwy
i wiara naszych wiernych czynią cu
da i nawet złe moce nie mogą się im
oprzeć”. Nie wiem, czy biskupi wierzy
li w te czarownice, czy nie albo może
chcieli tylko wiedzieć, co ja o tym są
dzę. Jednym dobrym skutkiem tego
całego wydarzenia był szybki wzrost
naszej katolickiej społeczności w Any
inam. Nawet muzułmanie zaczęli przy
chodzić do kościoła. Sam ochrzciłem
siedmiu młodych muzułmanów.
Niestety, tradycyjne wierzenia są do
syć głęboko zakotwiczone w mentalno
ści tutejszej ludności. Nasi katolicy czę
sto wielbią Boga w kontekście własnej
kultury i tradycyjnych wierzeń. Prawda,
Ghańczycy są bardzo religijni, ale z du
żą częścią myślenia magicznego. Gha
na, jak chyba i cała Afryka, to bardzo
skomplikowany świat wierzeń. Proszę
się modlić za Kościół w Ghanie.

Zenon Szabłowiński SVD • PNG

100-lecie
zgromadzenia
Uwieńczeniem czasu
wielkanocnego jest
Zesłanie Ducha Świętego
na apostołów. Napełnieni Jego
mocą apostołowie otworzyli
szeroko drzwi Wieczernika
i zaczęli odważnie głosić
Ewangelię Chrystusa najpierw
w Jerozolimie, a później dalej
i dalej, idąc aż na krańce
świata. Misjonarze kontynuują
to posłannictwo i nie
lekceważą żadnego zakątka
świata, bo tak chce Jezus.

Procesja z darami
podczas jubileuszowej Mszy św.

Jednym z wyznaczników owocnej
pracy misyjnej są rodzime powoła
nia do kapłaństwa i życia zakonne
go. Wskazują one na to, że wiara jest
już wystarczająco głęboko zakorze
niona we wspólnotach parafialnych,
a młodzi ludzie potrafią docenić dar
powołania i odważnie pójść w niezna
ne za głosem Chrystusa.
Chociaż w Papui-Nowej Gwinei Ko
ściół jest jeszcze młody, bo pierwsi mi

sjonarze przybyli tutaj ok. 140 lat te
mu, rodzime powołania zaistniały już
100 lat temu. Najstarszym zgromadze
niem żeńskim w Nowej Gwinei, otwar
tym w 1919 r. dla powołań nowogwi
nejskich, jest Zgromadzenie Sióstr Słu
żebnic Chrystusa (Ancillae Domini),
popularnie nazywane siostrami AD.
Jeśli chodzi o powołania kapłańskie,
pierwszy Nowogwinejczyk, Louis Van
geke, przyjął święcenia w 1937 r., a 33
lata później został pierwszym nowo
gwinejskim biskupem.
Siostry AD niedawno świętowały
100-lecie założenia zgromadzenia.
Uroczystej jubileuszowej Mszy św.
w Port Moresby przewodniczył kard.
John Ribat MSC w asyście nuncjusza
apostolskiego, trzech biskupów i 30
księży. Na Mszę przybyło wiele sióstr
zakonnych z innych zgromadzeń, bra
ci zakonnych, kleryków oraz przyja
ciół i dobrodziejów sióstr AD, aby ra
zem z siostrami radować się i dzięko
wać Bogu za błogosławieństwo i łaski
otrzymane przez wszystkie lata.
Na początku Eucharystii została
przedstawiona krótka historia zgro
madzenia. Siostry AD zostały założo
ne przez abp. Alaina de Boismenu MSC,
który był przekonany, że po 40 latach
pracy misyjnej w Papui nadszedł czas
na pielęgnowanie rodzimych powołań.
Pierwszych sześć kandydatek z Papui

życia Chrystusowi i wiernego wypeł
niania reguły zakonnej. Wśród sym
boli znalazły się: krzyż, świeca, kon
stytucje zakonne, serce z kwiatów, tra
dycyjna spódnica wykonana z trawy
i orzech kokosowy. Po Mszy św. mia
ła miejsce część artystyczna, a po niej
agapa.
Niech Duch Święty umacnia każde
go z nas, prowadzi i pomaga bardziej
entuzjastycznie naśladować Chrystusa
w naszej wędrówce przez życie.

zdjęcia: Zenon Szabłowiński SVD

Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Chrystusa wraz z duchowieństwem
w czasie świętowania jubileuszu 100 lat istnienia w Papui-Nowej Gwinei

nych parafiach w buszu. Wzrastając
w tej kulturze, siostry dobrze rozu
mieją problemy nowogwinejskich ko
biet i świetnie radzą sobie w pracy ka
techetycznej z dziećmi.
Kard. Ribat w homilii zachęcił sio
stry do wpatrywania się w Maryję,
Matkę Jezusa, w ich życiu i posłannic
twie. Tak jak Maryja, siostry powinny
najpierw uważnie słuchać Słowa Boże
go, rozważać je, a następnie wprowa
dzać je w życie. Wierność Chrystuso
wi i wytrwała troska o ludzi żyjących
głęboko w buszu, wierność w małych
i wielkich rzeczach, pomimo trudności
i przeciwności losu, uczyni je święty
mi. Po kazaniu a przed ofiarowaniem
siostry AD odnowiły swoje śluby za
konne i przyniosły przed ołtarz sym
bole całkowitego poświęcenia swojego

Siostry i ich goście

rozpoczęło postulat pod opieką sióstr
misjonarek Daughters of Our Lady of
the Sacred Heart z Australii na wy
spie Yule niedaleko stolicy PNG, Port
Moresby. Rok później, po skończeniu
postulatu, kandydatki przeniosły się
do Kubuna, gdzie rozpoczęły nowi
cjat w nowo powstałym Zgromadze
niu Sióstr Służebnic Chrystusa (AD).
Ich charyzmatem jest pomoc księżom
diecezjalnym i misjonarzom w głosze
niu Ewangelii w najbardziej oddalo

nr 7-8/2019

9

fot. Maciej Malicki SVD

Zabudowania mieszkalne w Antananarywie, Madagaskar

PAPIESKIE
INTENCJE MODLITEWNE
lipiec 2019

N

a kartach Pisma Świętego wiele razy jest mowa o wymierzaniu sprawiedliwych wyroków, zarówno wobec
wysoko postawionych, jak i wobec maluczkich. Bóg czyni się
rzecznikiem sprawy ubogich, którzy najczęściej padają ofiarą różnych układów i interesów ludzi zamożnych, wpływających na decyzje sędziów. Zresztą sam Jezus Chrystus tego
doświadczył, gdy został niesprawiedliwie osądzony i skazany na śmierć.
ożna powiedzieć, że problem ten jest aktualny w każdym czasie. Dziś bardzo często wyroki wymierzają media, które często są narzędziem manipulacji w rękach możnych tego świata. Zanim człowiekowi zostanie udowodniona
jakakolwiek wina, środki społecznego przekazu niejednokrotnie człowieka już osądzą i wymierzą „sprawiedliwość”.
Nieważna jest prawda. Ważne jest pognębienie przeciwnika
i skazanie go na niebyt w oczach szeroko rozumianej opinii
publicznej, która stała się swoistym narzędziem napiętnowania i wymierzania sprawiedliwości. Presja opinii publicznej,
politycznej, etc., nie ułatwia pracy sędziom, którzy powinni
być bezstronni. Stare rzymskie przysłowie mówi: „Niech będzie wysłuchana i druga strona” (łac. Audiatur et altera pars).
Tymczasem w rzeczywistości wiele razy nie chce się jej słuchać tak, jak powinna być wysłuchana. Przerażają nas sytu-

M
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Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość,

działali uczciwie, by niesprawiedliwość,
która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.
acje, gdy okazuje się, że ktoś skazany na wiele lat więzienia
okazuje się niewinny, bo wymiar sprawiedliwości nie zbadał
dobrze okoliczności przestępstwa albo je zlekceważył. Z drugiej strony, budują nas ci sędziowie, którzy potrafią być niezależni i nie dają się nikomu zmanipulować, tacy, którzy obiektywnie dążą do prawdy.
ódlmy się, by takich ludzi było jak najwięcej, wykonujących uczciwie swoją pracę. Wszyscy kiedyś staniemy
przed obliczem Boga, który osądzi nasze uczynki albo my
sami się osądzimy w świetle Jego Prawdy. Pamiętajmy wtedy o słowach, które powiedział Chrystus: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście (Mt 25,40). Módlmy się słowami króla Salomona, który
przeszedł do historii jako mądry i roztropny sędzia: O Panie,
Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida,
mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu
mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? (1 Krl 3,7-9).

M

siostra klauzurowa
(Służebnice Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji)

PAPIESKIE
INTENCJE MODLITEWNE
sierpień 2019

K

ościół wiele uwagi poświęca rodzinie, troszczy się o nią,
udziela pomocy i wsparcia przeżywającym trudności i kryzysy, towarzyszy na różnym etapie rozwoju. Refleksję nad rodziną w dzisiejszym świecie podjął zwołany przez papieża Franciszka w 2015 r. synod o rodzinie, starając się ożywić i pogłębić świadomość znaczenia małżeństwa i rodziny.
iłość, która łączy małżonków, staje się również fundamentem ich rodziny. Zjednoczeni w miłości małżonkowie
doświadczają piękna ojcostwa i macierzyństwa; dzielą ze sobą plany i trudy, pragnienia i zmartwienia; uczą się wzajemnej troski i wzajemnego przebaczenia, cierpliwości, empatii.
Przeżywają chwile szczęśliwe, a także wspierają się w trudnościach i różnych kolejach życia, przez co wzrastają w małżeńskiej miłości, a także w swoim człowieczeństwie. Wezwani do miłości wiernej i wyłącznej, stają się bezinteresownym
darem dla siebie (por. papież Franciszek, posynodalna adhortacja apostolska Amoris laetitia, nr 88).
odzienność przeżywana w duchu Ewangelii wymaga również ofiary i poświęcenia. Doświadczenie własnej słabości,
współmałżonka, dzieci, sprawia, że mąż i żona szybko uświadamiają sobie, iż bez Bożej łaski i pomocy trudno jest przekraczać
siebie, swój egoizm i sprostać wszystkim wyzwaniom, jakie niesie życie. Dlatego tak ważna jest wspólna modlitwa w rodzinach.
Ona cementuje ich miłość, odnawia, umacnia, pomaga prze-

M
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Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości
stawały się coraz bardziej „szkołami wzrastania
w człowieczeństwie”.
trwać trudne chwile, chroni przed rozpadem. Modlitwa otwiera małżonków i dzieci na jedność życia z Chrystusem, na udział
w Jego misterium paschalnym. Warto więc znaleźć czas, by podzielić się z Panem Jezusem czy Jego Matką swoimi radościami, troskami, problemami, by uczestniczyć w Eucharystii, która jest siłą i inspiracją do przeżywania każdego dnia przymierza małżeńskiego jako „Kościoła domowego” (tamże, nr 318).
ódlmy się, aby wzajemna miłość w rodzinach nieustannie się pogłębiała i wzrastała, i by zarówno małżonkowie, jak i dzieci wzrastali w człowieczeństwie.
ezu, Maryjo i Józefie, w was kontemplujemy blask prawdziwej miłości, do was zwracamy się z ufnością. Święta
Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami
komunii i Wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami
Ewangelii i małymi Kościołami domowymi. Święta Rodzino
z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie
doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia
i uleczenia. Święta Rodzino z Nazaretu, przywróć wszystkim
świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle. Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie,
wysłuchajcie naszego błagania! Amen” (tamże, 325).

M
„J

siostra klauzurowa
(Służebnice Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji)

fot. Marta Sojka SSpS

Podczas odprawiania Drogi krzyżowej w Calumbo, Angola

Msza św. rozpoczynająca cykl katechez

Andrzej Mochalski SVD • ARGENTYNA

Akcje misyjne osób świeckich
P

o okresie wakacyjnym w Argen
tynie (początek już w grudniu),
kiedy parafianie więcej czasu po
święcają na spanie, rozrywkę, wy
jazdy do atrakcyjnych miejsc tu
rystycznych (oczywiście dla tych
mających wystarczająco dużo pie
niędzy, gdyż ostatnio wszystko sta
ło się droższe) czy po prostu nad rze
kę albo w ostateczności odpoczynek
na własnym podwórku, wraz z roz
poczęciem nowego roku szkolnego
wszystko zaczyna powracać do nor
malności. Wznawia się także zajęcia
duszpasterskie w parafii, a przede
wszystkim katechezę dla rodzin. Ma
jąc to na względzie, wcześniej mieli
śmy kilka spotkań formacyjnych dla
naszych katechetów, którzy będą za
jęci we wszystkie soboty, jedni pra
cą z dziećmi, a inni z rodzicami. Dla
tego prosimy Boga o łaskę i światło
Ducha Świętego, aby wszystko prze
biegało dobrze, przy zaangażowaniu
rodzin objętych katechezą.

WSPÓLNIE
TWORZYMY KOŚCIÓŁ

Misje to nie tylko sprawa osób kon
sekrowanych, duchownych, ale rów
nież świeckich. Wspólnie i poprzez
chrzest tworzymy Kościół Chrystuso
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wy. Dlatego każdy ochrzczony powi
nien czuć się odpowiedzialny za Ko
ściół. Posługa misyjna zaczyna się
od dawania świadectwa w rodzinie,
w miejscu pracy, w szkole, a także po
przez angażowanie się w działalność
grup parafialnych. To tu zaczynają się
misje.
Jako sekretarzowi misyjnemu w Pro
wincji Argentyna Wschodnia księży
werbistów było mi dane towarzyszyć
dwóm grupom świeckich należących
do parafii werbistowskich.
Najpierw spotkanie w dniach od 5
do 13 stycznia w parafii Niepokala
nego Poczęcia NMP w Concepción de
la Sierra. Temat spotkania został za
czerpnięty z listu papieża Franciszka,
w którym zaproponował hasło tego
rocznego Nadzwyczajnego Miesiąca
Misyjnego w październiku: „Ochrzcze
ni i posłani. Kościół Chrystusa z mi
sją w świecie”. Każdy dzień tego
styczniowego kilkudniowego spotka
nia zaczynał się i kończył modlitwą.
Po śniadaniu – podział na małe gru
py, 3-4-osobowe, co pomagało pod
czas odwiedzin rodzin w domach, aby
wspólnie modlić się i rozmawiać o bie
żących sprawach Kościoła i parafii
(materiały z tych spotkań były później
przekazywane miejscowemu probosz

czowi). Następnie – powrót na wspól
ny obiad, a potem drzemka lub wolny
czas do godzin wieczornych. Wieczo
rem miały miejsce warsztaty tema
tyczne w trzech grupach wiekowych:
dzieci, młodzież i dorośli, które koń
czyły się ucztą eucharystyczną w ka
plicy Nuestra Señora de Itatí. Była
też specjalna Msza św. dla chorych
z namaszczeniem olejem i modlitwą
o zdrowie fizyczne, a także duchowe.
Przed wieczorną modlitwą i pójściem
Misje prowadzone przez świeckich w Aurora

co) do Colonia Aurora, na pograniczu
z Brazylią.
Jak wspomniałem na początku, ma
rzec to miesiąc, kiedy wszystko powra
ca do normalnego rytmu: początek no
wego roku szkolnego, wznowienie co
tygodniowych katechez w grupach dla
dzieci, młodzieży i rodziców. Po waka
cyjnej przerwie zaczynają się także co
miesięczne Msze św. w kaplicach do
jazdowych. A jeśli jest potrzeba dusz
pasterska, sprawowane są częściej.

dane jest mi pełnić posługę duszpa
stersko-misyjną, wybory przewidzia
ne są na niedzielę, 2 czerwca, kilka
dni przed odpustem. Chociaż miastecz
ko jest małe, istnieje duża rywaliza
cja polityczna. Wszyscy wykorzystu
ją wszystko, aby przez następne czte
ry lata mieć pracę. Dlatego już teraz
w prywatnych modlitwach proszę Bo
ga, aby dopomógł nam godnie przy
gotować się do uroczystości odpusto
wych i po chrześcijańsku przeżyć ten

O. Andrzej Mochalski SVD, sekretarz ds. misji w werbistowskiej Prowincji Argentyna Wschodnia

zdjęcia: Andrzej Mochalski SVD

na odpoczynek można było jeszcze
przekąsić coś smacznego. Codzien
nie staraliśmy się zasiać ziarno Sło
wa Bożego i wiary wyniesionej z ro
dzinnego domu.
Nie pozostaje nic innego, jak ser
decznie i z głębi serca podziękować
o. Vinsensiusowi Taji SVD i wiernym
z parafii za życzliwość i otwartość, za
wszelką współpracę i złożone darowi
zny na codzienne posiłki. A Bóg miło
sierny i hojny niech to wszystko wy
nagrodzi stokrotnie. Osobne podzię
kowanie należy się osobom z grupy
misyjnej, które część swoich szkolnych
wakacji i urlopu poświęciły dla Chry
stusa i głoszenia Jego Dobrej Nowiny.
Druga akcja misyjna, przeprowa
dzona została w dniach 19-27 stycz
nia w parafii Santa Catalina de Siena
– św. Katarzyny Sieneńskiej, w Colo
nia Aurora i była zakończeniem trzy
letniego cyklu spotkań. Grupa, licząca
sporo osób, została podzielona na trzy
mniejsze, dzięki czemu objęto misją
nie tylko mieszkańców miasteczka,
ale też inne dwie wspólnoty parafial
ne. Hasło: „Zakorzenieni w Słowie Bo
żym i w Eucharystii, podejmujemy na
szą misję”. Podziękowanie za wspól
nie spędzony czas kieruję do o. Vitusa
Kango SVD i jego najbliższych współ
pracowników – za całe dobro nam wy
świadczone. A osobom z grupy misyj
nej dziękuję nie tylko za poświęcony
czas na akcję misyjną, ale i setki prze
bytych kilometrów z Resistencia (Cha

Świeccy na misjach w Concepción

PRZYGOTOWANIA
DO ODPUSTU

Z tygodnia na tydzień zbliżamy się
też do odpustu parafialnego ku czci
św. Antoniego z Padwy. W tym ro
ku przygotowania zbiegają się z wy
borami samorządowymi na wszyst
kich szczeblach tutejszej administracji.
W prowincji Misiones, gdzie od 29 lat

czas. Do tego też zachęcam wiernych
z parafii.
Z radością też dzielę się informacją,
że w dniach od 18 czerwca do 16 wrze
śnia będę przebywał w ojczystej ziemi.
Moje rodzinne miasto to Grudziądz.
Być może będzie okazja do spotkania
się z niektórymi dobrodziejami.
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Z ŻYCIA SVD i SSPS

Dokument „Polscy misjonarze” (The Polish Missionaries) w reżyserii Simona Targeta z Australii został wyświetlony podczas 59. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, odbywającego się w dniach 26
maja – 2 czerwca br. To polska premiera filmu, zaprezentowanego w pozakonkursowym cyklu „Opowieści ze świata”.
75-minutowy dokument ukazuje codzienne zmagania polskich misjonarzy
i misjonarek w Papui-Nowej Gwinei:
duszpasterstwo w odległych wioskach,
pracę w klinikach i ośrodkach zdrowia,
zaangażowanie przy budowie szpitali czy szkół. Opowiada także historię o.
Piotra Waśki SVD, postrzelonego przez
bandytów w Sepiku w 2015 r., a także
historię dziewczyny oskarżonej o czary, uratowanej przed torturami i śmiercią przez lokalnego kapłana i polską zakonnicę.
W filmie występują werbiści: Michał
Tomaszewski, Jan Czuba, Józef Maciołek, Kazimierz Niezgoda, Ryszard Wajda oraz Krzysztof Niezgoda MSF i siostry
ze Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego: Izabela Głowacka, Dawida Strojek
i Dorota Piechota. W niektórych epizodach pojawiają się również: br. Wiktor
Kanarski SVD, br. dr Jerzy Kuźma SVD,
o. Walenty Gryk SVD, a także bp Dariusz
Kałuża MSF, o. Robert Ablewicz MSF
i o. Damian Szumski MSF.
Film wcześniej był prezentowany
m.in. na 30. Festiwalu Filmu Polskiego
w Ameryce.
Krakowski Festiwal Filmowy jest jedną z najstarszych imprez na świecie poświęconych filmom dokumentalnym,
animowanym oraz krótkim fabułom.
Jego trzon stanowią cztery równorzędne konkursy: dokumentalny, krótkometrażowy, polski oraz muzyczny DocFilmMusic. Podczas ośmiu festiwalowych dni
widzowie mają okazję obejrzeć ok. 250
filmów z Polski i całego świata. Prezentowane są one w sekcjach konkursowych
oraz na pokazach specjalnych. Festiwalowi towarzyszą wystawy, koncerty, pokazy plenerowe i spotkania z twórcami.
Odwiedza go ok. 900 polskich i międzynarodowych gości: reżyserów, producen-
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tów, programatorów festiwali oraz liczna krakowska publiczność.

■■ FINAŁ KONKURSU
„GDY MYŚLĘ MISJE...”

18 maja br. w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie odbył się finał

fot. Andrzej Danilewicz SVD

■■ FILM „POLSCY
MISJONARZE”
NA FESTIWALU

I miejsce: Monika Hallmann / Banino.
Kategoria: młodzież klas VII i VIII
oraz gimnazjalna

VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Gdy myślę misje...”, w tym roku
pod hasłem „Świat radości i pokoju”. Nadesłano 1398 prac plastycznych w 4 kategoriach wiekowych, a uczestnicy pochodzili z ponad 100 miejscowości.
Na rozpoczęcie uroczystości finałowej o. Wiesław Dudar SVD, dyrektor Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie oraz główny organizator konkursu, przywitał uczestników programu,
zachęcając do wspólnej modlitwy i zabawy. Mszy św. przewodniczył ks. Maciej
Będziński, sekretarz krajowy Papieskiego
Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. W homilii
zachęcał, aby za przykładem misjonarzy
głosić Ewangelię w swoim środowisku
oraz być świadkiem zmartwychwstałego Pana, który daje prawdziwą radość
i pokój. Uczestnicy modlili się za dzieci z całego świata oraz za matki z okazji zbliżającego się ich święta. Prosili też
o dar powołań kapłańskich, zakonnych
i misyjnych. Oprawę muzyczną liturgii
przygotował zespół „Świąteczna Kape-

la” z Dobrego Miasta, a uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 w Elblągu byli odpowiedzialni za służbę liturgiczną i dary ofiarne.
Po Eucharystii miała miejsce prezentacja multimedialna przygotowana
przez ks. Macieja Będzińskiego zatytułowana „Z misjonarzami na 5 kontynentach”, przybliżająca pracę misjonarzy na całym świecie oraz codzienne
życie mieszkańców krajów misyjnych,
jak również bogactwo kultur różnych
ludów. Program urozmaicił krótki koncert „Świątecznej Kapeli”. Następnie
młodzi uczestnicy spotkania, podzieleni na grupy kontynentalne, wzięli udział
w zajęciach warsztatowych: plastycznych, tanecznych, nauki gry na bębnach, a o. Eric Hounake SVD z Togo opowiedział o swoim doświadczeniu misyjnym w Polsce.
O godz. 15.00 s. Hanna Lellek SSpS,
współorganizatorka konkursu, ogłosiła
jego wyniki i wręczyła nagrody laureatom. Posiadacze szczęśliwego losu mogli cieszyć się misyjnymi upominkami.
DJ Damian Protasiewicz z Olsztyna zadbał o oprawę muzyczną tej części programu. Ponadto w kościele seminaryjnym można było obejrzeć wystawę prac
plastycznych tegorocznych laureatów.
Na zakończenie spotkania wypuszczone
zostały gołębie jako symbol pozdrowienia do dzieci całego świata i przesłania
pokoju. / za: Hanna Lellek SSpS

■■ KONTENER Z DARAMI
JUŻ W TOGO

10 maja br. kontener z darami dla Togo, przygotowany przez Referat Misyjny w Pieniężnie, dotarł na miejsce. Znalazły się w nim artykuły biurowe, przybory szkolne, zabawki, środki czystości,
drobne wyposażenie szpitali i artykuły
medyczne, witraże i dewocjonalia.
Zebrane przedmioty przekazane zostały przez polskich przyjaciół misji
w różnych miastach Polski. Również poznańska Fundacja Pomocy Humanitarnej
Redemptoris Missio przekazała artykuły
szkolne, a przede wszystkim środki opatrunkowe i pierwszej pomocy szpitalnej.
O. Marian Schwark SVD, misjonarz
w Togo, na miejscu koordynujący rozprowadzanie darów, powiedział m.in.:

fot. archiwum www.werbisci.pl
fot. archiwum www.werbisci.pl

W kościele seminaryjnym w Pieniężnie

Rozładunek kontenera z Polski

nie widział od stworzenia świata. W tym
samym regionie dzieci ze szkół podstawowych czekają z utęsknieniem na przybory szkolne. Nasz warsztat witrażowy
otrzymał solidną ilość szkła witrażowego,
ołowiu, kitu i innych rzeczy do produkcji
witraży. Zamówienia będą wreszcie mogły być zrealizowane. Kościół budowany
w Kpatchile otrzymał wyposażenie liturgiczne. Setki wiernych otrzymają różańce i medaliki zebrane w Polsce. Będą się
modlić za darczyńców. Za wszystkie dary
składam serdeczne Bóg zapłać”.
Wysyłka kontenera z darami do Togo
to kolejna tego typu akcja. W październiku 2017 r. do Togo wysłano 2 kontenery, co było możliwe dzięki pomocy polskich przyjaciół misji.

1 maja br. w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie odbyło się doroczne spotkanie wyższych seminariów
duchownych z terenu Warmii i Mazur.
Gośćmi Domu Misyjnego św. Wojciecha byli rektorzy, moderatorzy i klerycy z seminariów diecezji warmińskiej,
elbląskiej, ełckiej oraz bydgoskiej.
Mszy św., odprawionej ku czci św.
Wojciecha, przewodniczył o. Sylwester
Grabowski SVD, prowincjał Polskiej
Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, a kazanie wygłosił o. Henryk Szymiczek SVD, wiceprowincjał. Po Mszy
św. prowincjał otworzył wystawę poświęconą błogosławionym werbistom
męczennikom II wojny światowej, których 20-lecie beatyfikacji obchodzimy
w tym roku.
Po obiedzie był czas na wspólną rekreację. Część gości wybrała spacer
do Doliny Wałszy, pozostali rozegrali trójmecz piłki nożnej na miejskim
Orliku. Wśród rozgrywających mecze
i wśród kibiców znaleźli się przełożeni i moderatorzy z poszczególnych seminariów.
Spotkanie w Pieniężnie zbiegło się
z rozpoczęciem sprawowania urzędu
prowincjała przez o. Sylwestra Grabowskiego i Rady Prowincjalnej w nowym składzie, wybranej na kadencję
2019-2023.

■■ NOWA RADA
PROWINCJALNA SVD

1 maja br. w Pieniężnie odbyła się ceremonia rozpoczęcia urzędowania przez
nową Radę Prowincjalną Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego,

która ma zarządzać prowincją w czasie
kadencji 2019-2023. Zgodnie z Konstytucjami zgromadzenia i Kodeksem Prawa Kanonicznego, Rada Prowincjalna
wraz z prowincjałem stanowią właściwą
władzę wykonawczą prowincji.
W nowej Radzie Prowincjalnej znaleźli się: o. Henryk Szymiczek SVD (wiceprowincjał), o. Tomasz Bujarski SVD
(admonitor), o. Franciszek Martyna SVD
(radca) i br. Ireneusz Nyklewicz SVD
(radca). Wraz z prowincjałem, o. Sylwestrem Grabowskim SVD, kierować
będą Polską Prowincją przez cztery lata.
Skład Rady Prowincjalnej wyłoniony został po 2-stopniowym głosowaniu wszystkich współbraci prowincji
oraz zatwierdzony przez Radę Generalną SVD.
za: werbisci.pl

■■ NAJWIĘCEJ MISJONARZY
Z HISZPANII

Liczba misjonarzy katolickich z Hiszpanii jest największa na świecie, wynika z szacunków dotyczących Kościoła w tym kraju, opublikowanych
przez dziennik „ABC”.
Ze statystyk madryckiej gazety wynika, że łącznie z tego kraju na misje
wyjechało w 2019 r. około 12 tys.
osób konsekrowanych oraz świeckich. Dla porównania w 2017 r. było
ich ponad 13 tys. – „Hiszpania przewodzi wśród państw świata pod
względem liczby osób wysyłanych
na misje. Poza tym, nasz kraj plasuje się zaraz za Stanami Zjednoczonymi wśród państw, które najbardziej
wspierają finansowo misje”, poinformował dziennik „ABC”.
Gazeta przypomniała, że od kilku lat sukcesywnie spada liczba osób
chodzących w Hiszpanii na Msze
św. Dziennik powołał się na badanie CIS, z którego wynika, że aż 62
proc. obywateli tego kraju nie bierze
udziału w żadnych uroczystościach
religijnych. „ABC” zaznacza jednak,
że Kościół katolicki wciąż ma duży wpływ na edukację hiszpańskich
dzieci. Wskazuje, że co czwarty uczeń
w Hiszpanii chodzi do szkoły prowadzonej przez Kościół katolicki.

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

■■ SPOTKANIE SEMINARIÓW
W PIENIĘŻNIE

„Wysłany z Polski w grudniu ub.r. kontener dotarł do nas 10 maja. Wiele placówek misyjnych, zwłaszcza siostry zakonne, czekały na niego. Paczki z materiałami opatrunkowymi, starannie
przygotowane przez fundację Redemptoris Missio, trafią w najbliższych dniach
do różnych ośrodków zdrowia, a także prześcieradła, ręczniki, mydło, pasta
do zębów i szczoteczki. Wyposażenie gabinetu dentystycznego jest przeznaczone do Guerin-Kouka na północy kraju,
gdzie jest tylko jeden lekarz na 165 tys.
mieszkańców, a dentysty nikt tu jeszcze

za: deon.pl
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WERBIŚCI M AJĄ...

... kult aniołów
ult aniołów był zawsze bardzo
ważny dla św. Arnolda Janssena,
czego chyba nie można powiedzieć
o Jego duchowych synach. Dlatego wła
śnie zasadne jest, aby zwrócić uwagę
na ten aspekt duchowości założyciela,
bo być może zgromadzenie utraciło coś
ważnego. Pewną ciekawostką jest fakt,
że przez pierwsze 10 lat istnienia, czy
li w latach 1876-1886, nazwa zgroma
dzenia brzmiała: Stowarzyszenie Sło
wa Bożego w służbie Króla i Królowej
Aniołów. To wplecenie aniołów do na
zwy pokazuje na pragnienie św. Arnol
da włączenia ich w rozpoczęte przez
siebie dzieło.
Aniołów postrzegał on przede
wszystkim jako wzór i jako opieku
nów. Są oni dla nas wzorem w naszym
przeżywaniu bliskości Boga. Ich nie
ustanną radością jest przebywanie
w obecności Boga, wpatrywanie się
w Jego oblicze i nieustanne wyśpiewy
wanie chwały Najwyższego. I w tym
sensie są oni przykładem dla każde
go zakonnika – podstawową troską
powinno być dążenie do jedności z Bo
giem i do Jego uwielbienia. Dokonu
je się to przede wszystkim w ofierze
Mszy św. i w adoracji Najświętszego
Sakramentu. Stąd też brała początek
wielka cześć św. Arnolda dla „aniołów
ołtarzowych”, czyli tych, które uczest
niczą w Mszy św. Zwróćmy uwagę,
że w naszych czasach prawda wia
ry o obecności aniołów podczas ofia
ry eucharystycznej jest bardzo rzadko
wspominana. Koncentrujemy się raczej
na elemencie ludzkim, zewnętrznym.
Dla o. Arnolda Msza św. i adoracja by
ły wydarzeniem boskim, podobnym
do sceny powołania proroka Izajasza,
kiedy to serafiny śpiewały hymn po
wtarzany przez nas w każdej Mszy:
„Święty, święty, święty Pan Bóg zastę
pów”. Miłość do Boga, czystość, uwiel
bienie, posłuszeństwo – wzorem tych
wszystkich cnót są aniołowie.
Aniołowie są też opiekunami. Św.
Arnold czcił aniołów stróżów. Oni
są znakiem miłości Boga do człowie
ka. Wiarę założyciela w opiekuńczą
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fot. Korneliusz Konsek SVD

K

Na Białorusi

funkcję aniołów widać przede wszyst
kim w chwili założenia pierwszego do
mu zakonnego w Steylu. Prawie rok
przed jego otwarciem, w dzień świę
tych archaniołów, 29 września 1874 r.,
postanowił, że dom ten odda w opiekę
św. Michała Archanioła. Wodzowi za
stępów niebieskich o. Arnold powierzył
też opiekę nad powstającą drukarnią.
Niezwykle ciekawa jest przy tym jego
motywacja. Otóż był on przekonany,
że Boże dzieło nie tylko może napo
tkać trudności, ale nawet muszą one
przyjść. I trzeba dodać, że nie przyjdą
przypadkowo ani nie przyjdą znikąd,
ale ich źródłem będzie wróg zbawie
nia, czyli szatan. Nasz święty założy
ciel wyraził to w lakonicznych i nie
zwykle mocnych słowach: „a o walkę
już się szatan postara”.
Szczerze mówiąc, chyba nigdy jesz
cze nie słyszałem o jakimś szerszym
opracowaniu kwestii walki z siłami
zła w duchowości św. Arnolda. Myślę,
że to bardzo ważne pole do badań. Kult
aniołów nie był dla św. Arnolda kwe
stią teoretyczną. Raczej szukał on ich
pomocy w dziele misyjnym. Pierwszy
kościół wybudowany przez św. Arnol
da, jakim był kościół domu macierzy
stego w Steylu, śmiało można nazwać
„anielskim”. Mają tam swoje wizerun
ki i archaniołowie, i serafini, przedsta
wiciele dziewięciu chórów anielskich
i siedem aniołów, podtrzymujących
narzędzia męki na Kalwarii, i wiele
innych. W momencie położenia ka
mienia węgielnego, 25 marca 1881 r.,

św. Arnold pisał: „Kiedy ten kościół bę
dzie mógł być poświęcony ku czci anio
łów i ich Królowej, Maryi, wtedy święci
aniołowie, którzy dotąd niewiele ma
ją świętych przybytków, będą mieli
jeden przybytek więcej, w którym bę
dzie się rodzić opór przeciwko ducho
wi ciemności, krążącemu w tej chwili
nad światem i panującemu nad nim”.
Na zakończenie chciałbym wspo
mnieć o pewnym szczególnym „anie
le” w życiu św. Arnolda. Okazał się
nim biskup Hongkongu, mons. Ra
imondi. Greckie słowo angelos znaczy
„posłannik”. Niejednokrotnie w Biblii
ludzie rozmawiali z aniołami, a przyj
mowali ich za ludzi. Za przykład może
posłużyć spotkanie Abrahama z trze
ma posłańcami Boga w Księdze Ro
dzaju, w rozdziale 18. Św. Arnold
spotkał mons. Raimondiego w maju
1874 r. Przebywał on właśnie z wizytą
w Niemczech i św. Arnold chciał prze
prowadzić z nim wywiad do swojej ga
zety. Podczas spotkania zaczął dzielić
się swoją troską o to, że Niemcy nie
dysponują własnym seminarium mi
syjnym. I to właśnie mons. Raimondi
zmotywował młodego kapłana do do
konania kluczowego kroku w jego ży
ciu – stworzenia takiego seminarium.
Dlatego można uważać go za Bożego
posłannika, który wykonał swoje za
danie. Okazał się angelosem – anio
łem, posłannikiem, choć był tylko czło
wiekiem. Ale tak właśnie działa Boża
Opatrzność.
Dariusz Pielak SVD

WERBISTOWSC Y ŚWIADKOWIE WIARY

O. Władysław Kotowski SVD (1908-1975)
„Moja mama w cichości swojego serca wyprosiła mi powołanie.”

Janusz Brzozowski SVD

zdjęcia: Archiwum SVD

Władysław urodził się 24 czerwca dokończył potajemnie studia teolo
1908 r. w Kłobucku, w wielodzietnej ro giczne. 22 maja 1941 r. w Hertogen
dzinie Wincentego i Marcjanny z domu bosch złożył wieczystą profesję zakon
Sękiewicz. Ojciec praco
ną. Święcenia diakona
wał w odziedziczonym
tu otrzymał 15 czerwca,
po rodzicach gospodar
a święcenia kapłańskie
stwie rolnym oraz dora
29 czerwca 1941 r. w He
biał jako murarz, a mat
lvoirt. Po wkroczeniu
ka zajmowała się domem
aliantów służył jako ka
i wychowaniem dzieci.
pelan wojskowy w dywi
Po ukończeniu szkoły
zji gen. Stanisława Macz
podstawowej w rodzin
ka. Od marca 1945 r.
nym mieście, jesienią
o. Kotowski był rekto
1929 r. Władysław roz
rem Polskiej Misji Kato
począł naukę w szkole
lickiej w Luksemburgu,
rolniczej w Blichu k. Ło
gdzie oprócz pracy dusz
wicza. W tym czasie je
pasterskiej rozwinął sze
den z kolegów zwierzył
roką działalność społecz
mu się, że pragnie zostać O. Władysław Kotowski SVD
ną oraz prowadził audy
misjonarzem i zamierza
cje religijno-patriotyczne
wstąpić do prowadzonego przez werbi w „Radio Luksemburg”. Otrzymał prze
stów niższego seminarium w Bruczko znaczenie do pracy misyjnej w Argen
wie. Zachęcony przez niego Władysław tynie. Przyjechał więc do Polski, aby
postanowił uczynić to samo. Opuścił pożegnać się z rodziną, po czym wró
szkołę rolniczą i 28 sierpnia 1930 r. cił do Luksemburga. Na prośbę prowin
przybył do prowadzonego przez wer cjała Prowincji Polskiej, o. Franciszka
bistów niższego seminarium w Do Heruda, w listopadzie 1947 r. powró
mu Najświętszego Serca Pana Jezusa cił do Polski.
w Bruczkowie Wielkopolskim. Po dwu
Przełożeni skierowali o. Kotowskie
letnim pobycie w Bruczkowie konty go do pracy w niższym seminarium
nuował naukę w niższym semina
rium werbistowskim w Domu św. Jó
zefa w Górnej Grupie k. Grudziądza,
gdzie w 1935 r. złożył pomyślnie egza
min dojrzałości. We wrześniu tegoż ro
ku rozpoczął nowicjat zakonny w Do
mu św. Stanisława Kostki w Chludowie
k. Poznania. Po nowicjacie i rocznym
studium filozofii udał się w 1937 r.
na dalsze studia filozoficzno-teolo
giczne do werbistowskiego Wyższego
Seminarium Duchownego mieszczące
go się w Domu św. Gabriela w Mödling
k. Wiednia. W obawie przed areszto
waniem przez hitlerowców, w sierp
niu 1939 r., wraz z innymi studenta
mi z Polski Władysław musiał opu
ścić Austrię. Schronili się w Holandii,
w Domu św. Michała w Steylu, a na
stępnie w Domu św. Franciszka Ksa
werego w Teteringen. Tam Władysław

w Domu Najświętszego Serca Pana Je
zusa w Bruczkowie Wielkopolskim.
W grudniu 1948 r. przeniesiono go
do Domu św. Małgorzaty w Bytomiu.
Działał tam jako misjonarz ludowy.
W 1951 r. mianowano go wykładow
cą w niższym seminarium w Górnej
Grupie, gdzie uczył języka angielskie
go, łaciny i historii starożytnej. Po li
kwidacji przez władze komunistyczne
niższych seminariów w 1952 r., o. Wła
dysław objął jako administrator para
fię pw. Znalezienia Krzyża Świętego
i Narodzenia NMP w Klebarku Wiel
kim, w diecezji warmińskiej. Jednocze
śnie przez rok wykładał język łaciński
w Wyższym Seminarium Duchownym
„Hosianum” w Olsztynie. Był ojcem
duchownym dekanatu oraz członkiem
wydziału duszpasterskiego w kurii
olsztyńskiej. O. Władysław był bardzo
lubiany przez swoich parafian, z któ
rymi bardzo szybko znalazł wspólny
język. Przeprowadził gruntowny re
mont kościoła i plebanii. W tym czasie
był wielokrotnie szykanowany przez
Urząd Bezpieczeństwa. W 1965 r. o. Ko
towski uległ wypadkowi samochodo
wemu. Przełożeni skierowali go na re
konwalescencję do Domu św. Stanisła
wa Kostki w Chludowie, a rok później
do Domu św. Małgorzaty w Bytomiu.
Ponownie podjął trud posługi misjo
narza ludowego. Głosił misje parafial
ne i rekolekcje, poświęcał się duszpa
sterstwu sióstr zakonnych. Od czerwca
1973 r. o. Władysław pracował jako ka
pelan w Domu Opieki „Caritas” u sióstr
boromeuszek w Zbrosławicach. Poma
gał także w parafiach w Pyskowicach,
Łagiewnikach i Miasteczku Śląskim.
O. Władysław Kotowski zmarł nagle
na atak serca 5 października 1975 r.
w Zbrosławicach. Jego doczesne szcząt
ki spoczęły w kwaterze werbistowskiej
na cmentarzu przy kościele św. Mał
gorzaty w Bytomiu.
nr 7-8/2019
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z ludźmi, wśród których żyje i którym
stara się pomagać. Widziałem skupie
nie w czasie Mszy św. A więc te młode
wspólnoty również chcą ewangelizo
wać i dzielić się swoją wiarą w Chrys
tusa. Wspólnota w Nwodua jest ma
lutka: 18 mężczyzn, 8 kobiet i ok. 25
dzieci. Kaplica jest dość duża, ale bar
dzo skromna. To tak bardzo kontra
stuje z tym, co widzimy np. w Polsce
lub we Włoszech.

fot. Stanisław Gergont SVD

NIEPRZEWIDYWALNE

Kościelny „dzwon”, dystrykt Tain w Ghanie

Wkrótce po powrocie do Ghany po
stanowiłem napisać krótką refleksję
do „Misjonarza”, którą zamierzałem
zatytułować „Nieprzewidywalne mi
sje”. Inspiracją do takiego tytułu by
ło to, że niedługo po moim przybyciu
do domu formacyjnego powierzono mi
opiekę nad naszą niewielką fermą dro
biu. Ta nominacja trochę mnie zdziwi

Władysław Madziar SVD • GHANA

„Pójdę, kędy mnie woła
mój Pan i mój Bóg”
12 września 2018 r. wróciłem do Ghany po trzech latach
studiów w Rzymie. Wracałem do rzeczywistości znanej,
ale mimo wszystko innej. Tutaj życie też się zmienia. Wydaje się,
jakby i tu ludzie żyli w coraz większym pośpiechu, i jakby
zafascynowanie nowoczesnością prowadziło do coraz większej
pogoni za tym, co materialne, kosztem spraw ducha, byle tylko
pozyskać to, co przemijające. Czasami technika, górująca
nad człowiekiem, zamiast ułatwiać mu życie, wprowadza w nie
coraz większy bałagan i dziwną obojętność na drugą osobę.
Po powrocie do Ghany zostałem
przeznaczony do domu formacyjnego
dla studentów teologii, gdzie miesz
kałem w latach 2011-2015. Od począt
ku mojego pobytu w Common Formation Centre w Tamale zgłosiłem
moją gotowość do pomocy we wspól
notach należących do parafii św. Ar
nolda w Kumbungu. Taki rodzaj misji
przez bezpośredni kontakt z ludźmi,
zwłaszcza tymi na marginesie społe
czeństwa, wydaje się być bardzo po
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trzebny. Choć często dotyczy niewiel
kich wspólnot, to jednak skierowany
jest do ludzi, którzy w wielu aspek
tach są zaniedbywani. Pierwszą wio
ską, do której pojechałem, była Nwo
dua, oddalona o ok. 8 km od naszego
seminarium, gdzie znajduje się ma
ła wspólnota katolicka Dagombów.
Na Mszy św. była też obecna młoda
Japonka, wolontariuszka w miejsco
wej szkole, nienależąca do żadnej gru
py wyznaniowej. Po prostu przyszła

Ostatnie dni o. Władysława Madziara SVD
w Ghanie, przed wyjazdem na innego
rodzaju misję w Rzymie

ła. Po dosyć trudnych studiach z teolo
gii miałem być odpowiedzialny za ku
ry. Jakoś jedno nie wydawało mi się iść
w parze z drugim. Jednak takie sytu
acje zdarzają się w naszym misyjnym
życiu dość często. Czasami trzeba za
pełnić lukę i robić coś, o czym być mo
że nie mamy większego pojęcia, ale
co w danym momencie jest konieczne.
Oczywiście miałem też dwa wykłady
w Seminarium św. Wiktora: z eklezjo
logii, tj. nauki o Kościele, oraz z penta
kostalizmu, tj. o nowych ruchach reli
gijnych i ich wpływie na życie Kościo
ła, zwłaszcza w Afryce.

Czy ta moja krótka wyprawa do Afryki
miała jakiś sens? Chciałbym wierzyć,
że nawet przelotne spotkania z dru
gim człowiekiem mają głębokie zna
czenie i mogą pozostawić niezatar
ty ślad, mieć dobry albo negatywny
wpływ na drugą osobę.

SMUTEK I WDZIĘCZNOŚĆ

Pisząc te słowa, powoli przygotowu
ję się do wyjazdu i głęboko we mnie
kryje się smutek. Potęguje go widok
nieco przygnębionych twarzy studen
tów i moich dotychczasowych zna
jomych. Muszę się rozstać z ludźmi,
z którymi spędziłem kilka lat. Czułem
się z nimi związany. Dzieliliśmy nasze
życie. Obserwowałem, jak rosną i jak
stają się ludźmi dojrzałymi. Widzia
łem, jak musieli się zmagać, by zdobyć
wykształcenie i jak teraz odnajdują się
w samodzielnym życiu. Byliśmy sobie
potrzebni. Na co się zdał ten mój krótki
pobyt w Ghanie? W myślach pojawia
ją się słowa jednej z pieśni ze śpiew
nika o. Franciszka Folka SVD: „Pójdę,
kędy mnie woła mój Pan i mój Bóg”.
Tak, ileś lat temu zgodziłem się na ta
ką formę życia i teraz doświadczam
tego w konkretnych sytuacjach życia
misyjnego. Choć rozstania są trudne,
jednak nie można zatrzymać biegu ży

cia. I na pewno moja obecność nie jest
niezastąpiona.
Jest też we mnie inne uczucie. Czu
ję wdzięczność za te „najdłuższe wa
kacje”, kiedy mogłem wrócić do Gha
ny i spotkać moich znajomych po raz
kolejny. Bo gdyby moje studia wydłu
żyły się nieco, zapewne nie miałbym
takiej możliwości. I jestem wdzięczny
za wszystkich, którzy mi towarzyszyli
w moim misyjnym powołaniu w Gha
nie. Zdaję sobie sprawę, że wielu chcia
łoby mnie nadal widzieć w tej roli. Nie
długo rozpocznę nowy etap mojego ży
cia – w Rzymie. Czy tam się odnajdę?
Podobno „nie przesadza się starych
drzew”. Choć nie mogę się jeszcze uwa
żać za starego, to jednak moje dotych
czasowe życie kapłańskie toczyło się
przede wszystkim w Ghanie. To tutaj
uczyłem się i praktykowałem moje ka
płaństwo w sposób inny niż w Euro
pie. Staram się nie myśleć zbyt wiele
o mojej przyszłości, bo ona nie do koń
ca zależy ode mnie, a powołanie mi
syjne potrafi być bardzo nieprzewidy
walne. Mimo wszystko wierzę, że na
dal znajdą się osoby, które będą mi
towarzyszyć w mojej nowej posłudze,
a Boża Opatrzność wie najlepiej, gdzie
jest moje miejsce.

Dystrykt Tain, Ghana

fot. Stanisław Gergont SVD

fot. archiwum Władysława Madziara SVD

Wtedy nie przyszło mi do głowy,
że ta nieprzewidywalność może być
o wiele większa niż przygoda zwią
zana z kurnikiem. Prawdziwego szo
ku doznałem na początku stycznia
2019 r., kiedy zostałem poproszony
przez przełożonych o powrót do Rzy
mu, aby zostać rektorem w Collegio del
Verbo Divino, gdzie jeszcze do czerw
ca 2018 r. byłem studentem. Nie tak
sobie wyobrażałem misje i mój po
wrót do Ghany. Snułem długotermi
nowe plany, w których widziałem sie
bie tylko w Ghanie. Zresztą z wielkim
podziwem patrzę na misjonarzy, któ
rzy przeżyli wiele lat na misjach w tym
samym kraju. To właśnie tacy misjo
narze pozostawili trwały ślad w życiu
ludzi. Nie tylko byli w stanie przyczy
nić się do powstania wielu potrzeb
nych struktur materialnych, ale swoim
chrześcijańskim świadectwem dzień
po dniu przyczynili się też do trwałej
przemiany ludzkich serc.
Tymczasem w moim przypadku ży
cie zdaje się biec całkiem innym torem.
Po zaledwie siedmiu miesiącach w Ta
male muszę się znowu pakować. Pa
trzę na półki z książkami, moje narzę
dzie pracy, i zastanawiam się, po co je
tutaj taszczyłem. Nie mogę ich zabrać
z powrotem, byłoby to zbyt kosztowne.

S

łowa: Who can say, where the road bijamy piątkę, po czym pyta: Mateo, hoy
goes (ang. Któż wie, dokąd zmie dia te vas? (Dzisiaj wyjeżdżasz?). Odpo
rza droga), delikatnie przenikają mo wiadam twierdząco. Chłopiec, rozkoja
je ucho. Są ledwie słyszalne, niczym rzony, szybko uciekł gonić pająka szu
w sennym marzeniu. Only time (Tyl kającego schronienia. Siadam na murku
ko czas) jak refren uderzają mocniej. nieopodal boiska, wsłuchując się w gło
Otwieram nieznacznie oczy, jakby z oba sy rozbieganych dzieci, zbierających się
wą, że wschodzące słońce wypali je do w jadalni. Po chwili wszystko się uci
szczętnie. Jednak w pokoju panuje mrok. sza i docierają do mnie słowa modlitwy
Przez subtelny dźwięk budzącej mnie na pobłogosławienie posiłku, znanej mi
muzyki przedziera się śpiew ptaków już doskonale, bowiem odmawianej co
z pobliskich gniazd. Wygląda na to, dziennie cztery razy. Śniadań nie spo
że na wschodzie zaczyna świtać. Only żywam z dziećmi, rankiem zatem mam
time brzmi po raz ostatni, kiedy dosię więcej spokojnego czasu na przywita
gam telefonu i wyłączam budzik. Wciąż nie dnia. Spoglądam na góry otaczają
jest ciemno, spokojnie. Po niedawnej bu ce miasto. Panie tutaj pracujące mówią,
rzy, wydaje się, nie ma ani śladu. Pod
noszę się jak leniwy niedźwiedź zbu
dzony o zbyt wczesnej porze. Siadam
oparty na łóżku i rozmyślam: 23. dzień
lutego roku pańskiego 2018. Obudzi
łem się przed świtem, porządkuję
w głowie. Piątek, kilka dni po histo
rycznym poniedziałku, kiedy pol
ska drużyna skoczków narciarskich
zdobyła brąz na igrzyskach w dale
kim kraju. To moja ostatnia pobud
ka – przynajmniej póki co – w Ta
rija na południu Boliwii. Budzi się Mateusz Włosiński z piłkarzami po rozegranym meczu

więc Saul, który w ostatnim czasie lubi
naśladować wilka, zaczyna przed nim
wyć, na co przebudzony czworonóg war
czy groźnie i płoszy dzieci, które prędko
chowają się, trzymając mnie za nogaw
kę. Pies oddala się powarkując. W koń
cu docieramy do szkoły. Witamy się ser
decznie z nauczycielkami i rodzicami
innych dzieci, po czym z doñą Isabel,
jedną z pracownic, możemy spokojnie
wrócić do hogaru.
Czas przed obiadem płynie szybko
na rozmowach z pracownikami sierociń
ca. Zbliża się s. Wiesława Longosz, słu
żebniczka dębicka i przełożona domu,
która zaprasza mnie do jadalni. Tam
wszyscy zebrani witają mnie na drob
nym posiłku pożegnalnym. Dzięku
ję im serdecznie za ich serce, życzli
wość i owocną współpracę, jednocze
śnie wyrażając nadzieję, że to nie jest
ostatni dzień, kiedy się widzimy. Sia
damy do stołu i spożywamy napraw
dę smaczną salteñę (tradycyjna potra
wa krajów latynoskich).

Mateusz Włosiński

Dokąd zmierza droga
dzień, w którym wszystko zrobię po raz
ostatni – ostatnie odprowadzenie dzieci
do szkoły, ostatni obiad, ostatnie gry po
południowe, żeby o godz. 20.00 wsiąść
do autobusu zmierzającego do Oruro,
gdzie spędzę także ostatnie już chwile
w domu przyjmujących mnie werbistów,
bp. Krzysztofa Białasika SVD, ordynariu
sza diecezji Oruro, i jego współpracowni
ka, br. Krzysztofa Walendowskiego SVD.
„To będzie dziwny dzień” – myślę dalej.
Rozpoczynam rozmowę z Bogiem, naj
pierw dziękując za minioną noc.
Ogarniam się pospiesznie i wycho
dzę przejść się po terenie naszego hogaru (hiszp. dom [dziecka]), aby zebrać
myśli. Dzieci są już na nogach, sprząta
ją pokoje i szybko pędzą na śniadanie.
W przejściu mija mnie Cristian, 7-latek,
bardzo żywy, lubiący dużo mówić. Przy
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że w pasmach na południu – ok. pięciu
godzin pieszo – można spotkać jagu
ara. Zawsze marzyłem, żeby pogłaskać
tę niezwykłą panterę... „Kolejny powód,
żeby wrócić” – uśmiecham się.
Kilka chwil mija szybko i nadcho
dzi czas wyjścia do szkoły. Czekam już
na najmłodsze dzieci, którym zwykle
towarzyszyłem. Pięcioletnia Brianda,
gdy mnie dostrzega, woła i biegnie, że
by się przywitać. Nieco dalej filigrano
wa Anita macha radośnie, niewyraź
nie wykrzykując moje imię. Nakładamy
wszystkim czapki, słońce bowiem pali
już mocno z bezchmurnego nieba. Dro
ga do szkoły trwa 15 minut z dziećmi,
5 minut bez nich. Po drodze mijamy kil
kanaście dzikich psów, spoglądających
na nas niechętnie. Jedno z tych bezpań
skich zwierząt drzemie bardzo blisko,

Dzieci z Domu Świętej Rodziny w Tarija –
odpoczynek w czasie górskiej wycieczki

Mija kilkanaście chwil, kiedy spo
glądam na zegar wiszący na ścianie
i z przerażeniem stwierdzam, że mu
simy zbierać się odebrać dzieci. Szybko
robimy wspólne zdjęcie, po czym wy
chodzimy po naszych około-pięciolet
nich nicponi. Powrót z colegio (szkoła)
przebiega tradycyjnie – dzieci zrywają
wysoką trawę, próbują głaskać leniwe
go psa, od czasu do czasu jakieś zwie
rzę spogląda na nas groźnie. Po przyby
ciu do hogaru natychmiast przygotowu

wo zasadzone i nazwane przez dzieci
moim imieniem Planta Mateo, piękną,
zieloną żmiję, którą trzeba było poko
nać... „Za nami dom, przed nami świat”
– myślę w duchu. Te słowa towarzyszy
ły mi w dzień wyjazdu z Polski. Teraz
czuję jeszcze intensywniej ich znacze
nie i moc. Za kilka dni opuszczam Bo
liwię. Dzisiaj opuszczam Tarija. „Mia
łem się nie wiązać z tym miejscem” –
przypominam sobie wcześniejsze plany.
Nie da się tak.
Wybija godz. 15.00, zatem biegnę
do moich przedszkolaków pomagać im
z literkami. Czas zadań przebiega nad
zwyczaj spokojnie, razem z s. Armindą
(boliwijska służebniczka) nie musimy
uspokajać dzieci. Zapewne mają świa
domość, że już jutro wolne, więc we
wnętrzna radość przyćmiewa trud i nu
dę pisania kolejny raz znaku alfabetu.

tutejszych zwyczajów. Do tego, jak nie
mal codziennie, ryż i surówka z pomi
dorów i cebuli.
Podczas poobiedniej sjesty uwijam
się przy końcowych sprawach. Mój po
kój czyszczę, zamiatam, myję. Ostatnim
porządkom towarzyszy muzyka: Time
to say goodbye (Czas powiedzieć do wi
dzenia – Andrea Bocelli), jednak przy
The winner takes it all (Zwycięzca bie
rze wszystko – ABBA) robi mi się dziw
nie słabo. Przed oczyma stają mi obrazy
wszystkich chwil, które tutaj przeżyłem.
Widzę mecz koszykówki z proboszczem,
zajęcia z dziećmi, spacer w góry, drze

Po godzinie idziemy na herbatę. Wszy
scy przerywamy zajęcia, aby wypić ru
mianek i zjeść bułkę z masłem albo
ze słodkim smarowidłem dulce de leche (mleczna słodkość). W tym czasie
realizuję mój zamiar oficjalnego poże
gnania się ze wszystkimi. Wstaję i pro
szę o chwilę ciszy. Obiegam wzrokiem
jadalnię, raz po raz napotykając kieru
jące się ku mnie spojrzenie. Przygoto
wana wcześniej mowa ulatuje mi szyb
ko niczym dym po zdmuchniętej świecz
ce. Mówię jednak dosyć składnie, choć
wytrwale pilnuję się przed okazaniem
oznak wzruszenia, co oczywiście na

zdjęcia: Mateusz Włosiński

ją się do obiadu. Małe dzieci zaczynają
wcześniej, starsi zawsze o godz. 12.00,
zatem korzystając z pozostałych jesz
cze chwil, siadam na łóżku i modlę się
na różańcu.
Dzwonek na obiad rozbrzmiewa punk
tualnie – zdecydowanie nie po boli
wijsku! Siadam przy stole chłopców
i po błogosławieństwie rozpoczynamy
posiłek. Zupa jest zrobiona z jakichś zie
lonych roślin i warzyw. Być może to zie
lone „coś”, przypominające trawę, też
jest warzywem. Najważniejsze jednak,
że wszystko jest smaczne i pożywne, nie
ma więc potrzeby mącić umysłu rozwa
żaniami, czy to warzywo, czy nie. Koń
czę pierwszy, nakładam zatem segundo
(drugie danie). To omlet robiony według

tychmiast zostaje zauważone przez star
sze dzieci. Podczas przytulania i ucało
wania każdego, co kilka chwil słyszę:
„Nie wyjeżdżaj jeszcze”, na co uśmie
cham się ciepło...
Ostatnie godziny mijają szybciej niż
zazwyczaj w takich sytuacjach. Ledwie
się obejrzałem, a już jesteśmy po kola
cji. S. Wiesława czeka przy samocho
dzie. Dowiaduję się, że starsze dzieci
chcą mnie odwieźć i mogą to zrobić,
o ile odrobią lekcje. Paola prosi, żebym
przekonał s. Virginię, aby pozwoliła
jej odrobić ostatnie zadania w sobotę.
Siostra, mrugając porozumiewawczo,
wyraża zgodę. O godz. 19.00 przekra
czamy bramę Hogaru Sagrada Familia (Dom Dziecka im. Świętej Rodzi
ny). Dla młodszych jest to trudny czas.
Dla mnie również niełatwe doświadcze
nie. Z ośmiorgiem dzieci i s. Wiesławą
zmierzamy do terminala autobusów.
Z przodu, obok mnie, siedzi Marisol,
uradowana, że ma na głowie mój ka
pelusz. Reszta upchnięta z tyłu śmieje
się, że im ciasno.
Na dworcu autobusowym czekamy
chwilę na środek transportu, który za
wiezie mnie do Oruro. Punktualnie, jak
w szwajcarskim zegarku, podjeżdża tzw.
flota. Przy ostatnich uściskach dzieciaki
krzyczą: „Do zobaczenia za rok!”.
Siadam wygodnie w fotelu i zaczy
nam rozmyślać. Z jednej strony, czuję ra
dość z powodu świadomości dobrze wy
konanej pracy, nadto radość z podróży
do Polski. Z drugiej zaś, głębokie prze
konanie, że ten okres w Tarija, w ogó
le w Boliwii, kształtuje mnie w zupeł
nie odmienny sposób niż ten z wyobra
żeń. Czuję, jak w historii mojego życia
przewraca się ostatnia strona mijające
go rozdziału. Rozdziału, do którego na
stępne wkrótce będą się odnosiły.
Who can say, where the road goes... –
słowa Enyi wybrzmiewają w duszy, kie
dy autobus rusza. „Tylko czas – myślę
– i będący poza nim Bóg.”

Autor jest absolwentem prawa Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W okresie
od 3 września 2017 r. do 1 marca 2018 r. pra
cował jako wolontariusz w sierocińcach w Bo
liwii, gdzie pomagał w ich prowadzeniu oraz
organizowaniu czasu dzieciom.

nr 7-8/2019

21

A Ż NA KR AŃCE ŚWIATA
Andrzej Miotk SVD

MISJE
dyplomatyczne
wśród Mongołów

XIV-wieczny portret Czyngis-chana

W czasie gdy
krucjaty nie potrafiły
przełamać okrążenia
muzułmańskiego
półksiężyca, z północno-wschodnich stepów
Azji ze swoimi konnymi
hordami ruszył na podbój
świata wybitny strateg
i dowódca. Był nim
Czyngis-chan, który
nazywał siebie „cesarzem
ludzkości”.
Mongołowie pojawili się nagle i swój
pierwszy atak skierowali na Chiny.
W 1215 r. Czyngis-chan zdobył stolicę
cesarstwa – Pekin. Wkrótce imperium
mongolskie rozciągało się od Morza
Żółtego aż po Morze Czarne i obejmo
wało prawie połowę ówczesnej ludz
kości.
W Europie Mongołów błędnie na
zwano, od jednego z wielu plemion,
Tatarami. Chcąc zebrać informacje
o nich, papież Innocenty IV wysłał
do Mongolii franciszkanina Lauren
cjusza z Portugalii i Jana z Pian del
Carpini. Poselstwo, w którym wziął
udział polski franciszkanin z Wro
cławia – Benedykt, miało wybadać
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Inscenizacja jednej z bitew Czyngis-chana

Mongołów, powstrzymać ich od prze
lewu krwi chrześcijańskiej i skłonić
do przyjęcia wiary katolickiej. Wkrót
ce papież wysłał kolejne poselstwa,
częściowo z misyjnymi a częściowo
z dyplomatycznymi zadaniami.
Tu należy wymienić postać fran
ciszkańskiego zakonnika Wilhelma
Rubruka, który dotarł aż do samej
rezydencji Wielkiego Chana w Kara
korum. Tam usłyszał słowa wład
cy: „Jak jest pięć palców u ręki, tak
też jest kilka dróg do raju”. Wilhelm
pozostawił nam dokładny opis swej

podróży i wiadomości o nestoria
nach, zamieszkujących Azję Środko
wą. Przekazał także informacje o Chi
nach i pisał, że nawrócenie Mongo
łów na chrześcijaństwo ma niewielkie
szanse powodzenia.
W drugiej połowie XIII w. wnuk
Czyngis-chana – Kubilaj-chan prze
niósł stolicę imperium z Karakorum
w Mongolii do Pekinu. W tym czasie
pierwszymi Europejczykami, którzy
dotarli do Chin, byli dwaj kupcy we
neccy – bracia Mateusz i Mikołaj Polo.
Po 9-letnim pobycie powrócili do Eu

POPULARNA HISTORIA MISJI CZ. 24
ropy, wioząc ze sobą pismo wielkie
go Kubilaj-chana do papieża. Władca
prosił Ojca Świętego o przysłanie stu
uczonych i teologów, którzy pouczy
liby go i jego lud w naukach Zacho
du i chrześcijaństwa.
Niestety, tron papieski był wów
czas nieobsadzony. Kiedy po upły
wie dwóch lat wciąż nie zdołano do
konać wyboru następcy, bracia Polo
ponownie wyruszyli do Chin. Towa
rzyszył im syn Mikołaja – Marco Polo,
który został przyjęty do służby u Ku
bilaja i przez 17 lat sprawował waż
ny urząd państwowy. Swoje przeżycia
opisał w pasjonującej relacji, w którą
mało kto uwierzył.

szli od nauki chrześcijańskiej, zjedna
ła mu dwór cesarski.
Montecorvino pozyskał dla wia
ry katolickiej księcia Giwargis, któ
ry wcześniej wyznawał nestorianizm.
W jego rezydencji misjonarz wzniósł
kościół ku czci Trójcy Przenajświęt
szej, w którym sprawowano liturgię
łacińską w języku Ongut. To przycią
gało wielu ludzi. Gdy jednak książę
zmarł, jego bracia szybko przeciągnęli
lud na swoją stronę. Nestorianie spra
wiali trudności Janowi wszędzie tam,
gdzie było to tylko możliwe.
Jednocześnie Montecorvino osią
gnął sukcesy w stolicy, Pekinie.
W 1299 r. dokończył budowę kościo

W liście z 1305 r. Jan z Montecorvi
no pisał, że ochrzcił już 6 tys. osób.
Jego list wywołał sensację w Europie.
Wnet w drogę do Chin wyruszyli domi
nikanie, zaopatrzeni w książki, szaty
liturgiczne i paramenty. Do celu jed
nak nie dotarli. Więcej szczęścia miała
druga grupa, którą wysłał papież Kle
mens V. Dobre wieści skłoniły papieża
do erygowania arcybiskupstwa w Pe
kinie, którego metropolitą miał zostać
Jan z Montecorvino. Aby udzielić mu
święceń, Klemens V wyprawił w drogę
aż sześciu biskupów, którzy po ceremo
nii mieli być rozdzieleni do sześciu die
cezji w Azji. Trzech z nich osiągnęło cel,
trzej pozostali zmarli w drodze. Monte
corvino przyjął święcenia i cieszył się
jeszcze większą łaskawością cesarza.
Założył wiele klasztorów, do których
rozdzielał przybywających na pomoc
zakonników. Bracia mogli swobodnie
głosić kazania, nawet w meczetach
i świątyniach pogańskich. W chwili
śmierci Jana z Montecorvino w 1328 r.
w Chinach było już 30 tys. chrześcijan.

zdjęcia: pixabay.com

ZAŁAMANIE
DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ

Stepy Mongolii

FRANCISZKANIE
NA MISJACH W CHINACH

Wielkim misjonarzem Chin był
franciszkanin Jan z Montecorvino.
Wyposażony w list papieża Mikoła
ja IV ruszył do Państwa Środka dro
gą morską. Gdy przybył do Pekinu
w 1294 r., chan Kubilaj już nie żył,
ale jego następca Timur-Khan przy
jął serdecznie wysłanników Rzymu,
mimo ostrych napaści ze strony ne
storianów. Ujmująca postawa Jana,
wyraźnie odstająca od chytrości ne
storianów, którzy zresztą daleko ode

ła z dzwonnicą, której dzwony zapra
szały na nabożeństwa i oznajmiały
pory dnia. Przetłumaczył na miejsco
we języki Nowy Testament i Psałterz.
Odkupił od biednych Chińczyków 150
chłopców, ochrzcił ich i uczył rytu
łacińskiego. 11 z nich uczynił mini
strantami i przygotował do subdia
konatu. Cesarzowi bardzo podobał
się śpiew dzieci i przysłuchiwał się
im ze swojego pałacu. Okazyjnie za
praszał do siebie misjonarza z nie
którymi chórzystami, aby go podno
sili na duchu.

20 lat po śmierci Jana z Montecor
vino nastąpiło załamanie działalno
ści misyjnej w Chinach. Rozpoczęło
się od nieszczęśliwego okresu wielkiej
zarazy, która z Azji dotarła do Europy
i spowodowała śmierć większości mi
sjonarzy. Klasztory opustoszały, tak
że stało się niemożliwe znalezienie za
konników mogących wyruszyć na Da
leki Wschód. Do tego doszła przymu
sowa islamizacja Mongołów za Ta
merlana.
W 1368 r. doszło ostatecznie do oba
lenia dynastii mongolskiej w Chi
nach przez nacjonalistyczną dynastię
Ming. Kościół katolicki stracił ochronę
ze strony państwa i został doszczętnie
zniszczony, podobnie jak resztki Ko
ścioła nestoriańskiego. Ci franciszka
nie, którzy przeżyli, wysyłali do Rzy
mu braci z prośbą o pomoc. Jednak
pozostało to bez odpowiedzi. W roku
1410 zniesiono arcybiskupstwo w Pe
kinie, a 60 lat później Wenecjanin Con
tarini nie znalazł już tam ani jednego
kościoła, ani chrześcijan.
nr 7-8/2019
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S. CAELIANE KLAMMINGER SSPS – INSPIRACJE...

Czysta mocą Bożego Ducha
niebie nie chciałabym nosić
tylko białej sukni, chciała
bym mieć także czerwoną” (w: „Wspo
mnienie pośmiertne o s. Caeliane, An
nie Klamminger SSpS”) – czy takie
wyznanie w ustach 18-letniej dziew
czyny nie zakrawa na zuchwałość?
A może to wyraz dojrzałej wiary i bez
granicznej ufności do kochanego Zba
wiciela, że to On poprowadzi swą ob
lubienicę i umocni we wszystkich du
chowych i przyrodzonych troskach
i potrzebach.
Łaska Boża buduje na naturze.
Choć nasze ludzkie zdolności i uwa
runkowania zdecydowanie nie ogra
niczają Bożej łaski, to jednak mogą
nam wiele dopomóc, aby nasze ży
cie stało się miłą Bogu świątynią.
Zapewne tak właśnie było w przy
padku Anny Klamminger, później
szej s. Caeliane. Prostota warunków,
w których się wychowała, bliskość
natury i świadomość, że Bóg prowa
dzi każdego, kto Mu ufa, wspaniale
ukształtowały charakter młodej An
ny. Nie dziwi więc, że jej proboszcz
w opinii wysłanej do przełożonej
prowincjalnej napisał, że Anna jest
dzielną, chrześcijańską dziewczyną
w znaczeniu religijnym i moralnym,
że jest bardzo gorliwa w praktykach
religijnych oraz że nie ma wątpliwo
ści co do prawdziwości jej powołania
(zob. list z dnia 18.12.1935 r.)
W swej drodze do doskonałości
s. Caeliane nie była pozostawiona
sama sobie. Z pomocą przychodziła
jej wspólnota sióstr, w której żyła oraz
Konstytucje Zgromadzenia Misyjnego
Służebnic Ducha Świętego z 1938 r.,
według których siostry kształtowały
swoje relacje z Bogiem i między so
bą. Znajdujemy w nich niejedną za
chętę do naśladowania życia Jezusa
i Matki Najświętszej. Reguła 92 daje
ku temu bardzo praktyczne wytycz
ne: „Dążąc do naśladowania czysto
ści Aniołów, nie powinny siostry za
niechać żadnego środka, żeby zacho
wać tę wzniosłą cnotę nienaruszoną
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przed Bogiem i ludźmi. Aby to łatwiej
osiągnąć, niech ustawicznie pamięta
ją, że są mieszkaniem Ducha Święte
go, niech wytrwale się modlą i z uf
nością polecają opiece Niepokalanej
Dziewicy”. W tej kwestii s. Caeliane
pozostała niezwykle wierna. Świad
czą o tym nie tylko jej słowa, w któ
rych stanowczo podkreśla, że chcia
łaby w niebie mieć białą szatę, ale
także jej codzienność, jej dziecięce

fot. Katarzyna Kubik

„W

Figura Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
w byłym klasztorze św. Filomeny w Wiedniu

zawierzenie Duchowi Świętemu i Nie
bieskiej Matce.
Śpiew Veni Creator i modlitwa se
kwencją do Ducha Świętego po dziś
dzień znaczą wewnętrzną drogę do
skonalenia każdej Służebnicy Ducha
Świętego. Nie ulega więc wątpliwo
ści, że było tak również w przypad
ku s. Caeliane. Duch Święty uzdal
niał i umacniał jej pragnienie życia
w potrójnej czystości – czystości ze
wnętrznej, czystości sumienia i czy
stości serca. To właśnie życie w czy
stości i wierności natchnieniom Du
cha Świętego uzdalniało s. Caeliane
do praktykowania braterskiej i sio
strzanej miłości. Była nastawiona
na spełnianie uczynków miłości
i przejmowała się tym, gdy zauważyła
błędy przeciw miłości. Kierowana mi
łością i posłuszna wezwaniom Ducha
Świętego nie bała się przyjąć żadnego
zajęcia, do którego ją posłano, choć
by było to niezgodne z jej wewnętrz
nymi pragnieniami. Posłuszeństwo
Duchowi Świętemu zaprowadziło ją,
poprzez wolę przełożonych, do Głub
czyc. Czy mogła się wówczas spodzie
wać, że właśnie tam wypełni się jej
pragnienie, aby ofiarować swoją krew
i swoje życie dla rozkwitu królestwa
Bożej miłości? Duch Święty doprowa
dził swą czystą oblubienicę do kre
su ziemskiej wędrówki, by dać nam
w Niebie nieustraszoną orędownicz
kę. Siostry z jej wspólnoty były o tym
przekonane, gdy zapisały: „Na cmen
tarzu w Głubczycach spoczywa na
sza Dziewicza Męczennica. W walce
o cnotę czystości przelała swoją krew
dla Boskiego Oblubieńca” (w: Nekro
logi Zgromadzenia z roku 1945).
Siostro Caeliane, która radujesz się
już razem z zastępami Aniołów w Nie
bie, wyproś nam dar czystej miło
ści względem Boga i ludzi, i pomóż
nam co dzień wiernie kroczyć dro
gami, które wskazuje nam Duch Mi
łości. Amen.
Barbara Panfil SSpS

NA ROZDROŻ ACH ŚWIATA

Dramat ludzi w świecie
kulturowych przeobrażeń
K

nia się ludności do miast. Wobec tych
przemian społecznych także ewangeli
zacja wymaga cierpliwości, a misjona
rze muszą stawić czoło nie tylko sta
rej kulturze, ale i nowym zadaniom.
Kolejnym wielkim wyzwaniem dla
Masajów jest turystyka. Dzięki wła
snym bogatym zwyczajom są jedną
z najbardziej znanych afrykańskich
grup etnicznych, do których agencje tu
rystyczne z miejsc letniskowych i nad
morskich hoteli organizują wycieczki.
Za wstęp do wioski już parę lat temu
trzeba było zapłacić ok. 10-20 dolarów.
W czasie krótkiej wizyty Masajowie
dają pokaz plemiennych tańców, szcze
gólnie widowiskowych podskoków,
z których słyną, a którym towarzyszą
charakterystyczne pieśni. Drugim ele
mentem pokazu jest rozpalanie ognia
metodą pocierania patykiem o kawa
łek drewienka. Na koniec przewodnik
pokazuje typowy dom i opowiada o co
dziennym życiu na sawannie.

Łatwy dostęp do pieniędzy oraz po
moc organizacji rządowych sprawia
ją, że zwyczaje Masajów przybierają
wymiar teatralno-widowiskowy. To,
co kiedyś regulowało zasady życia,
stało się zwyczajnym show turystycz
nym. Stare zwyczaje tracą swój sens
kulturowy i religijny. Procesy, które
przeżywają Masajowie, są pełne na
pięć i dramatów. Z epoki życia koczow
niczego nagle trzeba przejść w czasy
niespotykanego rozwoju techniki, elek
troniki i zorganizowanych form życia
miejskiego. Nie jest łatwo zrozumieć
np. potrzebę systematycznej edukacji
młodego pokolenia. Jak wprowadzić
tych ludzi w nową rzeczywistość? Po
lityka rządowa chętnie ustanowiłaby
sieć parków ochrony i rezerwatów dla
Masajów. Ale to nie jest rozwiązanie.
Szczególnie młode pokolenie migru
je do miast, gdzie czuje się zagubio
ne. To wielkie wyzwanie dla Kościoła
i praca na pokolenia.

fot. Konrad Keler SVD

ilkudniowy pobyt na terenie grupy
etnicznej Masajów, mieszkających
w Kenii oraz w północnej Tanzanii,
był dla mnie jedynym w swym rodza
ju spotkaniem z ludźmi prowadzącymi
jeszcze koczowniczy tryb życia, ale już
ocierającymi się o nowoczesną tech
nikę i zorganizowany styl życia miej
skiego. To doświadczenie pomogło mi
też lepiej zrozumieć starotestamental
ną historię życia patriarchów, głównie
Abrahama, Izaaka i Jakuba, i rzuciło
światło na teksty Pięcioksięgu.
Masajowie przemieszczający się
z miejsca na miejsce ze swoimi sta
dami owiec, kóz, osłów czy krów by
li dla mnie unaocznieniem scen bi
blijnych. Ludzie ci stale wędrują przez
ogromne połacie kraju w poszukiwa
niu pastwisk i wody. Pod względem
wierzeń religijnych Masajowie są za
sadniczo monoteistami, wyznawca
mi wiary w jednego Boga. Zachowa
li jednak poligamię. Poza tym mają
silną i absolutną władzę szefa klanu.
Są znani też z tego, że piją krew, głów
nie krowią. Czasem mieszają ją z mle
kiem. To nieraz jedyny napój, gdyż bra
kuje wody, głównie w porze suchej.
Jeżeli mają możliwość, to korzystają
z wody deszczowej albo z rzek napo
tkanych na drodze swoich wędrówek.
Koczownicze życie biblijnych patriar
chów mogło więc wyglądać podobnie
jak życie Masajów.
Masajowie mają własną kulturę,
na którą składają się rozmaite, czasem
unikatowe tradycje i zwyczaje. Nieste
ty, stworzone w kontekście życia ko
czowniczego, w zetknięciu z nową rze
czywistością ekonomiczno-społeczną
stają się coraz bardziej problematycz
ne, tracą na znaczeniu i zanikają. Mają
na to wpływ różne czynniki. Masajo
wie przechodzą na osiadły tryb życia,
coraz częściej powstają małe wspól
noty wioskowe. Zachodzi nawet pro
ces coraz liczniejszego przemieszcza

Konrad Keler SVD

Masajowie
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Dzieci
Dorastają przez miłość, i potem tak nagle dorośli
trzymając się za ręce wędrują w wielkim tłumie –
(serca schwytane jak ptaki, profile wzrastają w półmrok).
Wiem, że w ich sercach bije tętno całej ludzkości.
Trzymając się za ręce usiedli cicho nad brzegiem.
Pień drzewa i ziemia w księżycu: niedoszeptany tli trójkąt.
Mgły nie dźwignęły się jeszcze. Serca dzieci wyrastają nad rzekę.
Czy zawsze tak będzie – pytam – gdy wstaną stąd i pójdą?
Albo też jeszcze inaczej: kielich światła nachylony wśród roślin
odsłania w każdej z nich jakieś przedtem nie znane dno,
Tego, co w was się zaczęło, czy potraficie nie popsuć,
czy będziecie zawsze oddzielać dobro i zło?
Karol Wojtyła

fot. Józef Gwóźdź SVD

Spotkanie Młodych w Bocas del Toro, Panama

ŚWIAT MISYJNY

Kostaryka

Honduras
OCEAN
ATLANTYCKI

Nikaragua
Jez

R

epublika Kostaryki to niewielkie,
ponad sześć razy mniejsze od Pol
ski państwo położone w Ameryce Środ
kowej. Europejczycy odkryli je w 1502 r.
i przez ponad 300 lat pozostawało pod
władzą Hiszpanii. Niepodległość ogło
szono w 1821 r. i w przeciwieństwie
do innych państw Ameryki Łacińskiej,
Kostaryka okazała się być politycznie
i gospodarczo stabilnym krajem. Jedy
nie wojna domowa w latach czterdzie
stych XX w. zaburzyła pokój, a jej skut
kiem było rozwiązanie sił militarnych
i do dziś państwo to pozostaje bez armii.
Kostaryka, czyli po hiszpańsku Co
sta Rica, oznacza „Bogate Wybrzeże”.
Pod wieloma względami jej bogactwo
jest obecnie budowane na gruncie go
spodarczym. W ciągu ostatnich 25 lat
kraj wykazywał stały wzrost gospodar
czy i obecnie plasuje się w puli państw
o średnich dochodach. Wzrost ten wy
nikał ze strategii skierowanej na ze
wnątrz, opartej na otwartości na za
graniczne inwestycje i stopniowej libe
ralizacji handlu.
Głównymi zasobami naturalnymi Ko
staryki są żyzne ziemie i częste opady
deszczu, dlatego gospodarka opiera się
przede wszystkim na rolnictwie. Wśród
upraw dominują plantacje bananów, ka
wy i ananasów. Większość plonów prze
znaczona jest na eksport.
Do wzrostu ekonomicznego przyczy
nia się także strategiczne położenie Ko
staryki w przesmyku Ameryki Środ
kowej, które zapewnia łatwy dostęp
do rynków Ameryki Północnej i Połu
dniowej oraz bezpośredni dostęp do oce
anów będących drogą wodną na konty
nent europejski i azjatycki. Głównymi
produktami eksportowymi, oprócz owo
ców, są komponenty elektroniczne, tek
stylia, sprzęt medyczny, leki i żywność.
Stale rosnącą gałęzią gospodarki jest
turystyka. Kostaryka jest najczęściej
odwiedzanym krajem w regionie Ame
ryki Środkowej, do którego przybywa

rocznie ok. 3 mln zagranicznych gości.
Turystów przyciągają nie tylko malow
nicze plaże, ale także rezerwaty leśne,
które zajmują jedną czwartą powierzch
ni Kostaryki. Kraj słynie z różnorodno
ści biologicznej. Wśród bogatej flory,
liczącej ponad 9000 gatunków roślin,
znajdziemy m.in. begonie, anturium czy
paprocie. Występuje tam ponad 1200 ga
tunków motyli i co najmniej 8000 ga
tunków ciem.
Turystyka może się rozwijać, ponie
waż Kostaryka jest również światowym
liderem w zakresie polityki ochrony śro
dowiska. Ponad 80 proc. energii odna
wialnej pochodzi z czterech elektrowni
wodnych, a piąta jest w fazie budowy.
Ochrona lasów i różnorodności biolo
gicznej jest na tyle skuteczna, że Kosta
ryka jest jedynym krajem tropikalnym
na świecie, który zaprzestał wylesiania.
oprac. Małgorzata Madej
na podst.: cia.gov; costaricantrails.com;
worldbank.org
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Kostaryka:
●● powierzchnia: 51 100 km² (130. miejsce
na świecie)
●● ludność: ok. 5 mln (123. miejsce
na świecie)
●● stolica: San José
●● język urzędowy: hiszpański
●● religie: katolicy 71,8%, ewangelicy
12,3%, inni protestanci 2,6%
●● jednostka monetarna: colón (CRC)
●● produkt krajowy brutto na mieszkańca
wg parytetu siły nabywczej (PPP): 16 900
USD (2017 r.; 104. miejsce na świecie)

fot. Franciszek Filar SVD

Zabawa choinkowa dla dzieci w parafii Matki Bożej z Guadalupe w Barranca, Kostaryka
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Franciszek Filar SVD • KOSTARYKA

100 dni dobrej zmiany
Może to i dobry pomysł, żeby mimo wszystko coś
napisać. A tematem niech będzie symboliczne 100 dni –
jak w przypadku premierów, którzy po upływie stu dni
rządów zwołują konferencje prasowe podsumowujące
funkcjonowanie rady ministrów i stan państwa. Co prawda,
porównanie proboszczowania w kostarykańskich realiach
parafii Matki Bożej z Guadalupe w Barranca, w diecezji
Puntarenas, do rządów premierów jest nad wyraz śmieszne
i groteskowe, niemniej jednak to dobry temat, żeby napisać
o misjach w Kostaryce.

Msza św. w budującej się kaplicy w Villa Nueva, należącej do parafii Barranca

O. Franciszek Filar SVD (z prawej) i o. Wojciech Żółty SVD podczas Mszy św.
pod przewodnictwem papieża Franciszka, Światowe Dni Młodzieży w Panamie, styczeń 2019 r.
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Grupa z Bieńkówki wraz z młodzieżą
z parafii Barranca na wulkanie Irazú

Parafia Matki Bożej z Guadalupe
w Barranca to jedna z biedniejszych
parafii w diecezji Puntarenas, zalicza
na również do jednej z biedniejszych
w Kostaryce. Piszę „biedniejszych”,
choć nie byłoby przesadą napisanie
„najbiedniejszych”. Parafia powstała
27 lat temu w wyniku podziału pa
rafii Matki Bożej od Cudownego Me
dalika, w niewielkim miasteczku nad
brzegiem Oceanu Spokojnego. Dzisiaj
są to cztery wspólnoty: kościół central
ny Matki Bożej z Guadalupe i trzy inne
kaplice w miasteczku oraz sześć kolej
nych, oddalonych o 20-30 km w nad
morskich wioskach.
Kiedy piszę: „jedna z biedniejszych
parafii”, niekoniecznie mam na myśli
sytuację ekonomiczną, choć ta sama
w sobie jest mizerna, lecz raczej świa
domość religijną. Nasze kaplice filialne
w wioskach są bardzo małe, co nie jest
żadnym problemem. Problemem jest
to, że kaplice te świecą pustkami, nie
ma w nich dzieci i młodzieży, a śpiew
liturgiczny to smutne zawodzenie kil
ku kobiet. Liczba wiernych na conie
dzielnej Mszy św. jest ubożuchna, ok.
5-10% mieszkańców, tj. ok. 500 osób
na pięciu Mszach.
Sequía y desierto – susza i pusty
nia, to moje pierwsze odczucia, kiedy
ponad rok temu po raz pierwszy ze
tknąłem się z rzeczywistością para
fii w Barranca. I już wtedy wiedząc,
że właśnie tutaj mam zostać probosz
czem, modliłem się o deszcz mimo po
ry deszczowej. A deszczem, o który się
modliłem, jak się okazało, miały być
Światowe Dni Młodzieży.

KOSTARYKA

PRZYGOTOWANIA DO ŚDM

W ramach ŚDM Kostaryka przygo
towywała się na to szczególne spotka
nie młodych w diecezjach. W lipcu ub.r.
po raz pierwszy spotkałem się z grupą
wolontariuszy z naszej parafii i od te
go czasu gromadziliśmy się w każdy
czwartek, przygotowując program i or
ganizując różne akcje w celu zebra
nia funduszy niezbędnych do podję
cia 200 młodych pielgrzymów. Jak się
później okazało, czas przygotowań był
piękny i owocny. Udało nam się przede
wszystkim przekonać wiernych i za
szczepić w nich potrzebę otwarcia się
na młodzież oraz chęć podzielenia się
z nią i pokazania naszego codziennego
życia i religijności, kultury i przyrody.
Opatrznościowe okazało się w tym
czasie wprowadzenie relikwii św. Ja
na Pawła II, podarowanych naszej pa
rafii przez abp. Mieczysława Mokrzyc
kiego. Bezcenna była również pomoc

finansowa udzielona przez Dzieło Po
mocy Ad Gentes, działające przy Kon
ferencji Episkopatu Polski. Wsparcie
to dało nam pewność, że podołamy wy
zwaniu i zapewnimy młodym pielgrzy
mom godziwy pobyt u nas. Po trudach
udało się zorganizować grupę ok. 20
młodych osób na czas ŚDM w diecezji,
w naszej parafii. Niestety, nikt z nich
nie wyraził wówczas chęci uczestni
czenia w uroczystościach centralnych
ŚDM w Panamie, a poza tym więk
szość z nich sceptycznie odnosiła się
do uczestnictwa w duszpasterstwie
młodzieży w przyszłości.

UROCZYSTOŚĆ
MB Z GUADALUPE

Krótką przerwą w przygotowaniach
do ŚDM była uroczystość Matki Bożej
z Guadalupe i odpust parafialny. Wcze
snym popołudniem, 12 grudnia, odpra
wiałem Mszę św. odpustową w jednej
z naszych wspólnot, w Salinas, a wie
czorem, podczas głównej uroczysto
ści w kościele parafialnym, bp Oscar
Gerardo Fernández Guillén wprowa
dził mnie w urząd proboszcza para
fii. Trzeba jeszcze nadmienić, że z tej
okazji otrzymałem w darze od Refera
tu Misyjnego w Pieniężnie przepięk
ny ornat maryjny i stuły, więc wszy
scy prezentowali się bardzo dostojnie,
zarówno biskup, jak i księża koncele
brujący. Obecny był nasz ojciec regio

nał Zgromadzenia Słowa Bożego z Pa
namy, jak również kilku księży, m.in.
moi koledzy Polacy, o. Gabriel Szew
czyk SVD z Nikaragui i ks. Waldemar
Labusga z sąsiedniego San Francisco
de Coyote. Śmiałem się w duchu z sa
mego siebie, że nadchodzi dobra zmia
na, choć wtedy jeszcze wcale nie było
mi do śmiechu.
Aczkolwiek, od czasu do czasu,
uśmiech gościł na mojej twarzy. Tak
było, kiedy tuż przed świętami Bo
żego Narodzenia zorganizowaliśmy
w kościele parafialnym coś w rodza
ju zabawy mikołajkowej czy choinko
wej dla dzieci (co prawda bez choinki,
bo ta w tym regionie świata nie jest po
pularna). Zabawa była przednia, a 118
dzieci, czyli wszystkie uczęszczające
na katechezę, dzięki współpracy z BCR
(Bank Kostaryki), otrzymało wspania
łe, duże paczki. A najpiękniejsze i naj
ważniejsze w tym wszystkim były ra
dość, szczęście i uśmiech na twarzach
dzieci, a przy okazji i mojej, bo dzieci,
czy to najbiedniejsze, czy najbogatsze,
zawsze cieszą się z prezentów.

ŚDM – SZCZYT RADOŚCI

Niemniej jednak szczytem radości
był czas Światowych Dni Młodzieży.
Młodzieżowy entuzjazm, przywiezio
ny przez młodych pielgrzymów, był jak
deszcz na spragnioną i wysuszoną zie
mię. Wszystko zaczęło się od 17-osobo

zdjęcia: Franciszek Filar SVD

Krater wulkanu Irazú w Kostaryce
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wej grupy z Austrii, która jako pierw
sza dotarła do naszej parafii. I nie było
najmniejszych problemów w komuni
kowaniu się, mimo że nikt z moich
parafian nie znał języka niemieckie
go. Austriacki młodzieńczy entuzjazm
dominował i zarażał, mimo że – a mo
że dzięki temu – w tej grupie był Karl
w wieku 66 lat, Gertrude miała 69,
a Helga 72 lata.

GRUPY Z POLSKI

Kulminacyjnym punktem było jed
nak przybycie polskiej grupy z Bień
kówki k. Myślenic. 27-osobowa grupa
„górali”, w której większość to nasto
latki, skradła serce moje i moich pa
rafian już w momencie wyjścia z au
tobusu i wejścia do kościoła. To wej
ście o godz. 22.00, spokojne jak deszcz,
mam zapisane głęboko w sercu: akor
deon, gitara, dwoje skrzypiec i śpiew
„Barki” na góralską nutę. A potem
krótka modlitwa i przejście na wspól
ną kolację do salonu parafialnego przy
zupełnie innej muzyce. Chimarrona –
to styl, określany przeze mnie jako
„dzika muzyka dęta i bębnowa” (trzy
trąbki, dwa saksofony, puzon, bębny),
idealnie oddaje obraz radosnej duszy
środkowoamerykańskiej. Kolacja prze
ciągnęła się do północy.
Potem było już tylko lepiej – wspól
ne modlitwy, wycieczki i atrakcje: park
i plaża Manuel Antonio, wulkan Irazú,
sanktuarium narodowe Matki Bożej
Anielskiej w Cartago, spotkanie z Flo
ribeth Mora Díaz, spacer po San José,
stolicy kraju, wycieczka do parku Río
Celeste i podziwianie rzeki oraz wo
dospadu o błękitnym kolorze, wizyta
na plantacji ananasów, wspólna Msza
św. w Upali na rozesłanie tamtejszej
młodzieży, wyjeżdżającej nieco wcze
śniej na spotkanie z papieżem do Pa
namy. A na koniec pobytu w Barranca,
w hali sportowej odbyła się uroczysta
Eucharystia, jedyna tej niedzieli w na
szej parafii, która zgromadziła wier
nych ze wszystkich naszych wspólnot.
Modliliśmy się trochę po hiszpańsku,
trochę po polsku. Kazanie wygłosił o.
Konrad Cholewa OFM, kustosz sank
tuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej,
który towarzyszył grupie z Bieńkówki.
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W procesji z darami młodzież z Bień
kówki podarowała naszej parafii ornat
papieski oraz kompletny strój regional
ny z Podhala. Mam nadzieję, że wkrót
ce te stroje udekorują kaplicę św. Jana
Pawła II, gdzie będą przechowywane
relikwie świętego papieża, a której bu
dowa jest, póki co, moim marzeniem.
W hali sportowej pozostaliśmy przez
dłuższy czas – była okazja do wspól
nych śpiewów i zabawy, a także został
rozegrany towarzyski mecz Kostaryka
– Polska, który wygrali gospodarze 2:0.
Przed wyjazdem do Panamy nasi mło
dzi goście w towarzystwie wielu rodzin
z naszej parafii spędzili jeszcze miłe
popołudnie na pobliskiej plaży.
Po panamskich uroczystościach na
sza parafia w Barranca przygarnęła
jeszcze 42-osobową grupę młodzie
ży z Zakopanego i okolic. Byli oni już
tu troszkę znani, gdyż nakarmiliśmy
ich w drodze do Panamy. Przez dwa dni
gościliśmy więc zakopiańską młodzież
i w ten sposób przedłużaliśmy radość
i entuzjazm ŚDM.

UŚMIECH NA TWARZY

Uśmiech na twarzy zagościł mi
na dobre, kiedy młodzi z naszej para
fii wyrazili nieodpartą chęć uczestnic
twa w ŚDM w Portugalii, a dwa tygo
dnie później 23 osoby z nieformalnej
grupy młodzieżowej rozpoczęły czte
romiesięczny kurs formacyjny „Modli
twa i Życie” (Oración y Vida). Podobny
kurs jest już prowadzony dla dorosłych
w trzech naszych kościółkach filial
nych i uczestniczą w nim 52 osoby.
14 marca zakupiłem dla parafii no
wy samochód, Toyotę Rush. Wszystko
dzięki pomocy Fundacji im. św. Ignace
go Loyoli, stowarzyszenia MIVA Polska
oraz Prokury Misyjnej w Pieniężnie.
Zostało mi trochę długów, gdyż na ra
zie nie udało mi się sprzedać starego,
22-letniego samochodu. Oby szybko
to nastąpiło.
Ciągle jest dużo do zrobienia. Mini
strantów jak nie było, tak nie ma, ale
mamy już kilka zespołów muzycznych
chętnych do przygotowywania opra
wy liturgii. Nic tylko uśmiechać się
i modlić. Pracować i modlić się o dobrą
zmianę, o świętą przemianę.

projekt: Sławomir Błażewicz

Szanowni Państwo!
Już po raz 25. z Pieniężna
kierowany jest apel
do wszystkich ludzi dobrej
woli o finansowe wsparcie
zakupu lub remontu środków
transportu niezbędnych
w pracy na misjach. Dziękując
za dotychczasową szczodrość,
prosimy o dalszą.

AKCJA TRWA PRZEZ CAŁY ROK

XXV JUBILEUSZOWA WERBISTOWSKA AKCJA POMOCY

KIEROWCÓW NA RZECZ MISYJNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU
– Pieniężno 2019

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

tel. 55 242 92 43 (poniedziałek–piątek w godz. 7.30-14.30), fax 55 242 93 92

konto: Bank PEKAO S.A. O/Elbląg, nr 42 1240 1226 1111 0000 1395 9119

e-mail: refermis@werbisci.pl , www.werbisci.pl

O pojazdy proszą: o. Franciszek Filar SVD z parafii Mat-

ki Bożej z Guadalupe w Barranca w Kostaryce, o. Gabriel Szewczyk SVD z parafii Słowa Bożego w Managui w Nikaragui, Centrum Duchowości w Puri w Indiach, założone przez sługę Bożego
o. Mariana Żelazka SVD, szkoła średnia im. św. Pawła w Indore
i parafia pw. Nawiedzenia NMP w Guwahati w Indiach, parafia
świętych Piotra i Pawła w Vohilavie na Madagaskarze, o. Krzysztof
Ziarnowski SVD z parafii NMP z Góry Karmel w Kakolo w Angoli.
Drobnymi kwotami chcielibyśmy także wspomóc misjonarzy
w utrzymaniu i remontach samochodów, motocykli i łodzi, wykorzystywanych w ich pracy misyjnej.
1 grosz za każdy bezpiecznie przejechany kilometr mogą
złożyć w duchu wdzięczności kierowcy i pasażerowie. Potwierdzając złożenie ofiary, wysyłamy okolicznościowe podziękowanie i naklejkę.

O

woce zeszłorocznej Akcji Św. Krzysztofa są wspaniałe.
Dofinansowaliśmy zakup pojazdów potrzebnych do pracy w służbie zdrowia dla: br. Jerzego Kuźmy SVD w PNG,
s. Agnieszki Kobiałki SSpS w RPA, s. Beaty Grodź SSpS w Ghanie. Pomoc związaną ze środkami transportu otrzymało Centrum św. Antoniego w Jogipet w Indiach (praca wśród trędowatych), werbiści w Jharsuguda w Indiach (praca wśród migrantów), misjonarze w Guwahati w Indiach, w Fianarantsoa
na Madagaskarze (praca pastoralna), a także w Amazonii,
Brazylii, Togo i Timorze Wschodnim. Pomogliśmy w zakupie
motocykli potrzebnych do pracy pastoralnej w Brazylii, Indiach i Indonezji oraz opony do autokaru szkolnego w Kukuom w Ghanie. Wsparliśmy drobne remonty i utrzymanie wielu innych środków transportu, w tym samochodu Szkoły Beatrix w Puri w Indiach, założonej przez o. Żelazka.

Zapraszamy 21 lipca br., w niedzielę, na godz. 10.00 do kościoła Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie na Warmii. Mszy św. w intencji darczyńców i ich rodzin, którzy włączyli się
bądź włączą w XXV Jubileuszową Akcję św. Krzysztofa, będzie przewodniczył bp Janusz Ostrowski z archidiecezji warmińskiej, były misjonarz w Togo. W tym dniu chcemy modlić się również za wszystkich darczyńców, którzy wspierali naszą akcję przez 25 lat. Po Eucharystii nastąpi poświęcenie pojazdów. Nowenna mszalna ku czci
św. Krzysztofa w powyższych intencjach zostanie odprawiona w dniach 17-25 lipca br.
Serdecznie zapraszamy!
Wiesław Dudar SVD, dyrektor Referatu Misyjnego w Pieniężnie
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WSPOMNIENIE

O. Anton Bezák SVD (1926-2019)

W

fot. Archiwum SVD

Nitrze na Słowacji dnia 24 stycznia logiczne. Pierwsze śluby zakonne złożył
2019 r. odszedł po nagrodę do Pana 8 września 1946 r. W tym okresie Kościół
ostatni spośród pięciu bohaterów wiary katolicki w Czechosłowacji był prześlado
Słowaków werbistów, którzy w warunkach wany. Trzeba było mieć niemało odwagi,
konspiracyjnych potajemnie
by w takiej sytuacji wstę
otrzymali w Polsce święcenia
pować do zakonu. W nocy
kapłańskie. Konsekratorem
z 3 na 4 maja 1950 r. pod
o. Antona był bp Bronisław
czas tzw. Barbarskiej Noci
Dąbrowski, orionista (1917zamknięto wszystkie klasz
-1997), sekretarz Konferen
tory i seminaria duchow
cji Episkopatu Polski. A by
ne, a seminarzystów za
ło to 9 września w 1977 r.
brano do wojska lub skie
Właściwie święceń tych obie
rowano do przymusowych
cał udzielić sam sługa Boży
robót. Antonowi przypadło
prymas Stefan kardynał Wy
w udziale to drugie.
szyński (1901-1981), ale tego
Widoki na ukończenie
dnia był obłożnie chory i po
studiów seminaryjnych
O. Anton Bezák SVD
prosił, by wyręczył go bp Dą
i otrzymanie święceń ka
browski. Święcenia te odby
płańskich były równe zeru.
ły się w konspiracji, w prywatnej kaplicy Anton Bezák przeczekał długich 27 lat. Po
bp. Dąbrowskiego o godz. 22.00. Było tylko tajemnie odnawiał przez 30 lat śluby za
dwoje świadków: prowincjał Polskiej Pro konne (śluby wieczyste złożył 22 sierpnia
wincji księży werbistów o. Leonard Szy 1976 r.), zdawał egzaminy z przedmiotów
mański oraz bezimienna siostra zakonna. teologicznych i przyjął święcenia diako
Anton Bezák urodził się 16 październi natu, by w końcu w Warszawie przyjąć
ka 1926 r. w Chynoranach w diecezji Nitra święcenia kapłańskie. Prymicyjną Mszę
na Słowacji. W 1944 r. wstąpił do nowi św. odprawił następnego ranka w kaplicy
cjatu werbistów w Zoborze k. Nitry, gdzie Domu Misyjnego Ducha Świętego w War
rok później podjął studia filozoficzno-teo szawie. Po powrocie do Czechosłowacji

aż do 1989 r. nie mógł występować jaw
nie jako ksiądz (był kapelanem sióstr za
konnych). Dopiero po tzw. aksamitnej rewo
lucji, jaka miała miejsce w Czechosłowacji
w 1989 r., w efekcie której powstała m.in.
Republika Słowacka, a więc po 12 latach,
mógł się ujawnić jako ksiądz.
W 1992 r. w drodze do Misyjnego Se
minarium Duchownego Księży Werbi
stów w Pieniężnie, (gdzie 28 kwietnia miał
otrzymać święcenia kapłańskie współbrat
ze Słowacji, Jan Paluch, wraz z 18 diako
nami z Polski), o. Anton Bezák zatrzymał
się w Warszawie. Chciał podziękować swo
jemu konsekratorowi, abp. Bronisławowi
Dąbrowskiemu za udzielone święcenia ka
płańskie. Byłem świadkiem tego spotka
nia; obydwaj byli przeszczęśliwi.
Po ujawnieniu się o. Anton pracował
wiele lat w duszpasterstwie. Spełniło się
jego marzenie o byciu ojcem misjonarzem.
W 2005 r. przeszedł w „stan spoczynku”
i zamieszkał w domu prowincjalnym księ
ży werbistów pw. Matki Boskiej Bolesnej
w Nitrze, gdzie zmarł. Pogrzeb śp. o. An
tona Bezáka odbył się 28 stycznia 2019 r.
w kościele Wniebowzięcia NMP na Kalwarii
w Nitrze. Wierzymy, że Matka Boża Wnie
bowzięta zawiodła swojego wiernego słu
gę „do krainy życia wiecznego”.
Alfons Labudda SVD

Kalendarze VERBINUM na 2020 rok
Agenda Biblijna 2020

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: pełny tekst czytania
z Ewangelii (teksty wszystkich czytań na niedziele),
informację o czytaniach biblijnych w dni powszednie,
komentarz do Ewangelii, bogaty wybór imion świętych
i błogosławionych, informację o uroczystościach,
świętach, dniach modlitw, dniach pamięci – kościelnych
(w tym niektórych diecezjalnych), państwowych,
narodowych i zwyczajowych, 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. Autorem komentarzy biblijnych jest o. Jan
Bernard Bocian SVD. Najnowsza edycja Agendy ma
zmieniony, bardziej nowoczesny układ graficzny.

Kalendarz Słowa Bożego 2020
w oprawie miękkiej,
w formacie kieszonkowym (102 mm x 130 mm)

Kalendarz zawiera pełną
informację o czytaniach
biblijnych na każdy dzień,
bogaty i zaktualizowany
wybór imion świętych
i błogosławionych –
z oznaczeniem ich statusu
kościelnego, informację
o uroczystościach, świętach, dniach modlitw
i dniach pamięci – kościelnych (w tym
niektórych diecezjalnych), państwowych,
narodowych oraz zwyczajowych, papieskie
intencje modlitewne, informacje o ośrodkach
i instytucjach Zgromadzenia Słowa Bożego
w Polsce, miejsca na notatki.

Sprzedaż i zamówienia: Górna Grupa, ul. Klasztorna 4, 86-134 Dragacz, tel. 52 330 63 03, kom. 691 979 996

Krzyżówka misyjna nr 270
Znaczenie wyrazów: 1) tępo zakończona część siekiery;
2) Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie, … Twego królestwa – …
sprawiedliwe (Ps 45,7); 3) kleszczyki w ręku manikiurzystki;
4) ubiega się o jeden ze stopni naukowych; 5) jedna z siedmiu
otwieranych przez Baranka w Apokalipsie św. Jana; 6) obok
liryki i dramatu; 7) odprowadza dym z paleniska; 8) duma
jelenia lub łosia; 9) naczynie, do którego zbierane są datki
podczas Mszy św.; 10) w ręku kapłana święcącego pokarmy w Wielką Sobotę; 11) historyczna kraina w południowo-wschodniej Francji; 12) gra podwójna w tenisie; 13) niegdyś
w termometrze; 14) A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem,
gdzie było … (Mt 2,9); 15) miasto na Sardynii, w pobliżu którego znajdują się słynne plaże Costa Smeralda; 16) miejsce
złączenia nićmi kawałków tkaniny; 17) I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi … (Iz 49,23) – wpisz
w mianowniku l.poj.; 18) ogół ćwiczeń sportowych; 19) opis
ucieczki do tego kraju odnajdziemy w Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 2,13-15); 20) szwedzkie miasto, będące celem
podróży promu ze Świnoujścia; 21) imię, które nosiło trzynastu papieży; 22) św. Bernard z Clairvaux; 23) … siedmiu
czasz i siedmiu plag (Ap 15,5-8); 24) paście … Boże, które jest
przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak
Bóg chce (1 P 5,2).
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane kolejno od 1 do 54, utworzą rozwiązanie – słowa sługi Bożego o. Mariana Żelazka SVD, które należy przesłać na kartach pocztowych do redakcji „Misjonarza” (ul. Ostrobramska 98; 04-118 Warszawa) w terminie
do 25 lipca. Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody książkowe.
Krzyżówkę opracował Marek Gołębiowski.

Misja polskich księży na Białorusi
Po upadku ZSRR nastąpił znaczny wzrost liczby osób
wierzących na całym obszarze poradzieckim. Sprzyjało temu zniesienie ograniczeń wobec duchowieństwa,
zwiększenie swobód religijnych, w tym budowanie nowych kościołów i domów zakonnych.
Pierwotnie kapłani na Białorusi pochodzili głównie
z Polski i odprawiali nabożeństwa po polsku. Z czasem,
dzięki ustaleniom politycznym oraz osobistym decyzjom
księży zaczęto tłumaczyć teksty religijne na język białoruski i zredukowano obecność języka polskiego wyłącznie do parafii polskich. Spotkało się to ze sprzeciwem części
wiernych (głównie ze starszego pokolenia) oraz Związku Polaków na Białorusi. Zadowoleni z tego stanu rzeczy byli natomiast przede wszystkim młodsi wierni, którzy albo nie znają
języka polskiego, albo nie jest to język ich osobistej modlitwy.
Spór o białorutenizację trwa do dziś i łączy w sobie kwestie
polityczne, tożsamościowe, historyczne i praktyczne. Synod

Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej, Diecezji
Pińskiej i Witebskiej, zakończony w 2000 r.,
ustanowił oba języki (polski i białoruski) językami Kościoła katolickiego na Białorusi
w diecezjach uczestniczących w synodzie.
Od decyzji kapłanów zależy, w jakim języku będą komunikować się z wiernymi i odprawiać nabożeństwa. Zazwyczaj chcąc właściwie spełniać rolę księdza duszpasterza,
a więc m.in. rozumieć się wzajemnie z wiernymi, wybierają język białoruski, a nawet
rosyjski, i modlą się po polsku wyłącznie
tam, gdzie jest to jasno przyjęte (np. polska rodzina, polska
kaplica, Msza św. po polsku).
Obecnie językową sytuację Kościoła w diecezjach objętych
decyzjami synodu można porównać do sytuacji tożsamościowej osób młodszego pokolenia o polskich korzeniach. Kościół
ma świadomość swego pochodzenia, ale również docenia fakt
życia i kształtowania się w odrębnym kraju, jakim jest Białoruś.

Joanna Dworzecka, Misja polskich księży na Białorusi. Ujęcie współczesne
Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM, Górna Grupa 2019, format 130 mm x 200 mm, oprawa miękka

e-mail: zamowienia@verbinum.pl, wydawnictwo@verbinum.pl, www.verbinum.pl

KSIĄŻKI VERBINUM

Rozwiązanie krzyżówki misyjnej nr 268: NALEŻY PROWADZIĆ DIALOG I DAWAĆ ŚWIADECTWO EWANGELII (sługa Boży o. Marian Żelazek SVD).
Nagrody wylosowali: Krzysztof Korzepa (Bolesławiec), Marek Grochowski (Bielsk Podlaski), Tadeusz Panek (Krzeszowice), Danuta
Wiórkiewicz (Warszawa), Cezary Halicki (Białystok). Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.

Idźcie na cały świat

W

Pozwala mi odpocząć

codziennym życiu trudno całkowicie uniknąć
męczących zajęć i obowiązków, stresujących sy
tuacji oraz relacji, w których nie czujemy się do końca
wolni. Dlatego, przynajmniej od czasu do czasu, pró
bujemy uwolnić się od tego, co na co dzień nas mę
czy, aby odpocząć i nabrać sił na przyszłość.
aką rolę mają pełnić wakacje, których nazwa po
chodzi od łacińskiego słowa vacatio – uwolnie
nie. Niekiedy jednak dzieje się tak, że udajemy się na
wakacje, ale zabieramy ze sobą coś, co nie pozwala
nam odpocząć. Można np. zostawić na jakiś czas pra
cę, miejsce, nawet ludzi, ale w sercu mieć nadal wie
le niepokojów. (...) troszczysz się i niepokoisz o wiele,
a potrzeba <mało albo> tylko jednego (Łk 10,41-42),
mówi Jezus do zabieganej Marty.
amiętajmy, że nasze serce także potrzebuje waka
cji, uwolnienia od tego wszystkiego, co nas nie

T

P

potrzebnie męczy i niepokoi, a znalezienia tego, co
przynosi nam prawdziwy pokój. Oby w czasie wa
kacji udało nam się oddalić od niepokojących nasze
serce głosów tego świata na tyle skutecznie, że usły
szymy głos, który zapisał w nim jego Stwórca. Głos
naszego powołania, które św. Augustyn wyraził sło
wami: „Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych
ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w To
bie nie spocznie”.
byśmy mieli odwagę pójść za tym głosem, aby
naprawdę odpocząć.
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
(Ps 23,1-3)

O

Franciszek Bąk SVD
Strumyk o nazwie Święta Struga,
pomiędzy jeziorami Długim i Babskim w Borach Tucholskich
fot. Franciszek Bąk SVD

NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY

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

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

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

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

My wszyscy, bez względu na to, jak mali jesteśmy, staliśmy się „żywymi kamieniami”
przez Jego miłość, a więc mamy miejsce i misję w Kościele.

papież Franciszek

