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Świadomość konieczności 
głoszenia Ewangelii wszystkim 
narodom, zgodnie z nakazem mi-
syjnym Chrystusa (por. Mk 16,15; 
Mt 38,19), towarzyszyła Kościo-
łowi od początku jego istnienia i 
przez długi czas wyrażała się bar-
dziej w czynnym rozpowszech-
nianiu Ewangelii w świecie i na-
wracaniu coraz to nowych naro-
dów, niż w teoretycznym zgłębia-
niu zagadnienia misji.

Św. Franciszek z Asyżu 
(1181-1226) odkrył w Ewangelii 
wymiar misyjny swego Zakonu. 
Jako pierwszy spośród zakono-
dawców ukazał w swojej Regule 
prowadzenie misji wśród nie-
chrześcijan jako zadanie Zakonu. 
Tym samym obowiązek ten stał 
się od samego początku istnienia 
Zakonu istotnym elementem jego 
służby Kościołowi.

Chociaż jednak w pismach 
św. Franciszka bardzo często spo-
tykamy się z terminem „niewie-
rzący” (w znaczeniu „poganin”, 
czyli niechrześcijanin), to nie spo-
tykamy tam pojęć takich, jak „mi-
sje” czy „misjonarz”, co wynika z 
faktu, że pojawiły się one w Ko-
ściele dopiero w XVI wieku.

Idea misji była we Francisz-
ku mocno zakorzeniona. Usły-
szane w kościółku Matki Bożej 
Anielskiej, tzw. Porcjunkuli, sło-
wa Chrystusa: „Idźcie na cały 
świat...” zaległy głęboko w sercu 
Biedaczyny. Pragnął za wszelką 
cenę oddać życie za wiarę, usiłu-
jąc trzykrotnie wyjechać na misje. 
Czasy, w których przyszło żyć 
Świętemu z Asyżu, były bardzo 
gorące, w tym znaczeniu, że Ko-
ściół katolicki walczył, i to zbroj-
nie, o przetrwanie wiary chrześci-
jańskiej na terenie Palestyny, Zie-
mi świętej. Z Europy wyruszały 
kolejne wyprawy krzyżowe. Prze-
moc i siła nie przemawiały jednak 
do Biedaczyny, dlatego próbował, 
jako pierwszy w dziejach chrze-
ścijaństwa, prowadzić dialog z 
muzułmanami na drodze poko-
jowej. W roku 1219 udało mu się 

dotrzeć do samego sułtana Egip-
tu, którym był wówczas Melek-
-el-Kamel, znany ze swej łagod-
ności. Od tego czasu datuje się 
obecność franciszkanów na ziemi 
palestyńskiej jako kustoszy miejsc 
świętych, uświęconych obecno-
ścią Jezusa Chrystusa. Już w roku 
1220 pierwsi nasi bracia przela-
li krew dla Chrystusa, ponosząc 
śmierć męczeńską w Maroku.

Idea „Pokoju i Dobra” w du-
chu naszego Zakonodawcy, św. 
Franciszka, głoszona jest całe-
mu światu na wszystkich konty-
nentach. Jako Zakon staramy się 
realizować podstawowe zadanie 
Kościoła – MISJE, a nasza pro-
wincja zakonna Wniebowzięcia 
NMP, od 1971 roku  czynnie 
wspomaga dzieło ewangelizacji 
misyjnej Kościoła, wysyłając bra-
ci na misje na różne kontynenty 
świata.

„Misje Braci Mniejszych” 
– informator, który trafia do
Waszych rąk, jest próbą ukaza-
nia historii i teraźniejszości misji 
prowadzonych przez naszą Pro-
wincję. Chcemy Wam zaprezen-
tować kontynenty, kraje, a przede 
wszystkim pracujących w nich 
naszych Braci misjonarzy, którzy 
pojęli trud ewangelizacji naro-
dów. 

o. Dymitr Żeglin ofm 
Sekretarz d/s  

Ewangelizacji Misyjnej
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Papieskie Intencje misyjne 2007
marzec: Módlmy się, aby odpowiedzialni za młode Kościoły niezmiennie 
troszczyli się o formację katechetów, animatorów i świeckich, zaangażowa-
nych w służbę Ewangelii.

kwiecień: Módlmy się, aby rosła liczba powołań kapłańskich i zakonnych 
w Ameryce Północnej i w krajach Oceanu Spokojnego, aby w należyty spo-
sób odpowiadać na potrzeby duszpasterskie i misyjne ich mieszkańców.

maj: Módlmy się, aby na terenach misyjnych nie brakowało dobrych i świa-
tłych formatorów w wyższych seminariach duchownych i w instytutach ży-
cia konsekrowanego.

czerwiec: Módlmy się, aby Kościół w Afryce Północnej swoją obecnością i 
działalnością dawał świadectwo miłości Boga do każdej jednostki i każdego 
narodu.
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Prowincji Wniebowzięcia NMP 
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40-760 Katowice
tel./fax (0-32) 252-81-04 
e-mail: biuromisyjne@interia.pl,  
misje@misje-ofm.org.pl
Internet: www.misje-ofm.org.pl
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Daleka przeszłość...
 W przeszłości obszar dzisiejszej Bo-
liwii był częścią wielkiego państwa 
Inków, które zostało podbite przez 
hiszpańskich konkwistadorów. Wraz 
z zamordowaniem ostatniego wład-
cy Inków – Atahualpy, wyniszczyli 
oni w krótkim czasie znaczną część 
ludności, która na początku XVI w. li-
czyła 18 milionów ludzi, a pod koniec 
tegoż wieku zaledwie 1 milion. India-
nie zamieszkujący obszar dzisiejszej 
Boliwii są ich potomkami. Podbity 
obszar od 1538 r. stał się posiadło-
ścią zamorską hiszpańskiej korony 
(najpierw jako część wicekrólestwa 
Peru – zwanej Charcas, później włą-
czony do wicekrólestwa La Platy). W 
okresie wojen niepodległościowych 
krajów południowoamerykańskich, 
wojska Simona Bolivara (prezydenta 
Wielkiej Kolumbii) uwolniły te zie-
mie od zwierzchnictwa hiszpańskie-
go. Zatem kiedy proklamowano w 
1825 r. niepodległość, kraj otrzymał 
na cześć sławnego wodza nazwę 
– Boliwia.
Przez wieki bogactwa tego kraju 
przyciągały uwagę świata. Obficie
czerpano z występujących tu boga-
tych złóż złota i srebra. „Cerro Rico” 
– Bogata Góra, tak Hiszpanie nazwa-
li górę obfitującą w złoża czystego
srebra, wznoszącą się blisko pięć 
tysięcy metrów nad poziom morza, 
niedaleko miasta Potosi. W 1650 r. li-
czyło ono 160 tysięcy mieszkańców, 
czyli tyle ile ówczesny Londyn i było 
większe od takich miast jak : Sewilla, 
Madryt, Paryż czy też Rzym. Prze-

pych i bogactwo tego miasta opi-
suje legenda, która głosi, że ołtarze i 
skrzydła aniołów w 36 znajdujących 
się tam kościołach wykonane były ze 
srebra. Nawet kopyta koni porusza-
jących się po miejskich ulicach miały 
być wyposażone w podkowy z tego 
samego szlachetnego metalu.
Nie tyle jednak legendarna prze-
szłość miasta, ile wywóz złotego 
kruszcu i srebra daje wyobrażenie, 
czym tak naprawdę była eksploata-
cja kolonialna dla podbitego kraju i 
jego mieszkańców zmuszanych do 
niewolniczej pracy w kopalniach. 
Według obliczeń tylko do 1650 r. wy-
wieziono z Boliwii niewyobrażalną 
ilość 158 tysięcy kilogramów złota 
i 160 milionów kilogramów srebra. 
Miasto, które niegdyś tak wiele dało 
światu, jest dziś trzykrotnie mniejsze 
i należy do jednego z najuboższych 
miast równie biednego kraju.
  

...i rzeczywistość
 Obecnie Boliwia należy do najbied-
niejszych państw na świecie. Około 
470 milionów dolarów rocznie przy-
nosi gospodarce boliwijskiej legalny 
eksport surowców. W tym samym 
czasie nielegalna uprawa i przemyt 
kokainy z tego kraju daje rocznie 
przychody tzw. czarnej strefie, rzędu
500 milionów dolarów rocznie. Prze-
szło 450 tysięcy Boliwijczyków nieźle 
żyje z prowadzonego w ten sposób, 
nielegalnego procederu.
W 1986 r. USA przeprowadziło tu 
bezprecedensową akcję przy uży-
ciu wojskowych oddziałów specjal-

nych, nowocześnie wyposażonych 
śmigłowców oraz specjalnie treso-
wanych psów. Rezultat był bardzo 
nikły. Zlikwidowano zaledwie 3 % 
plantacji krzewów koki oraz kilka la-
boratoriów ukrytych w dżungli.
Sprawa nie jest jednak taka pro-
sta. Indianie boliwijscy od wieków 
bowiem tradycyjnie uprawiają na 
własny użytek krzewy koki. Żują jej 
liście, by usunąć chwilowe zmęcze-
nie, oddalić uczucie głodu. Używają 
liści koki do różnych ceremonii reli-
gijnych, czy podczas uroczystości. 
Ostatnie poczynania władz boliwij-
skich zmierzały nie do likwidacji, 
lecz tylko ograniczenia upraw krze-
wów koki. Z pewnością nie tylko ze 
względu na Indian.
Widocznym jest, że boliwijska bieda 
ma charakter strukturalny. Na jed-
nym biegunie znajdują się ludzie 
żyjący w skrajnej nędzy, na drugim 
wyrastają wielkie fortuny przecho-
wywane w obcych i krajowych ban-
kach i korporacjach finansowych.
Dla przykładu, kiedy w 1987 r. w La 
Paz zbankrutowała prywatna in-
westycja kredytowo – podatkowa, 
okazało się, że wielu wysokich rangą 
boliwijskich policjantów ulokowało 
tam swoje kapitały wartości od 100 
do 150 tyś dolarów. 

Opracował Wojciech Oleś 

 Boliwia – kraj kilkakrotnie większy od Polski 
(o powierzchni 1098,6 tys. km.), dzieli się na dwa 
regiony geograficzne: niziny, w północno wschod-
niej części kraju porośnięte lasami tropikalnymi 
(tzw. selva), a na południu trawiastymi równina-

mi Chaco oraz region górski z ciągnącym się na zachodzie kraju łańcuchem wysokich 
Andów i płaskowyżem Altiplano. Każde z tych regionów zamieszkują rdzenne plemiona 
indiańskie, od wielu setek lat przystosowane do bardzo trudnych warunków życia.

Boliwia
kraj misyjny
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Starożytne wierzenia
 Misjonarz pracujący w Andach 
ma bardzo trudne zadanie. Po 
pierwsze musi przystosować się do 
bardzo trudnych wysokogórskich 
warunków klimatycznych. Po dru-
gie – musi poznać kulturę Indian i 
zostać przez nich zaakceptowanym. 
Trwa to nie raz długie lata, szczegól-
nie wśród wyizolowanych plemion, 
żyjących z dala od współczesnej 
cywilizacji. Tam właśnie przetrwały 
starodawne zwyczaje, często szoku-
jące przybysza z Europy. Do najbar-
dziej szokujących i ukrywanych ob-
rządków, należy składanie w diabłu 
ofiary z żywego człowieka. Odbywa
się to zazwyczaj raz na rok w kopal-
ni albo przed rozpoczęciem jakiejś 
większej budowy. Indianie twierdzą, 
że tego typu praktyki nie mają miej-
sce. Z drugiej strony tłumaczą, że „ 
przecież trzeba udobruchać diabła 
- władcę podziemi”. 

Uroczystości
 Do najważniejszych świąt religij-
nych zalicza się odpust, czyli fiesta
patronal. Odbywa się ono z reguły 
raz w roku, choć bywają wioski, któ-
rych świątynia ma kilku patronów i 
każdy z nich misi mieć „ swoją” fiestę.
Czaka się na nią z wielkim napięciem, 
przygotowywane są figury świętych,
wódka z kukurydzy, stroje, zabijane 
są lamy. W czasie fiesty, trwającej
około tygodnia, spokojni zazwyczaj 
Indianie zaczynają tańczyć, pić, grać 
i śpiewać. W trakcie tych uroczy-
stości stare zwyczaje mieszają się z 
obrządkiem chrześcijańskim. Każdy 
region ma swój „święty szczyt”, na 
którym w czasach państwa Inków, 
oddawano cześć Słońcu i matce Zie-
mi (Pachamama). Kult Słońca, Ziemi 
i Księżyca przetrwał do dzisiaj. By 
wybłagać urodzaj i dobrobyt, zabija 
się dla nich lamy. W niektórych miej-
scowościach do dzisiaj pielgrzymuje 
się na ową „ świętą górę”, by czekać 

na wschód słońca i oddać mu po-
kłon, składając równocześnie dary. 
Rozrzuca się wtedy liście koki, rozle-
wa krew lamy i kukurydzianą wódkę 
na cztery strony świata.
 Największym świętem dla Indian 
jest dzień św. Jakuba (Santiago), 
który upamiętniony jest jako długo 
brody jeździec na koniu (tak India-
nie wyobrażali sobie niegdyś „przy-
byszów z nieba”).
 Mieszkańcy boliwijskich Andów 
mają głęboko zakorzenioną ducho-
wość. Jednak olbrzymim proble-
mem w ewangelizacji tych terenów 
jest niewystarczająca liczba du-
chownych. W parafiach regułą jest
to, iż na jednego księdza przypada 
kilka tysięcy kilometrów kwadrato-
wych powierzchni, a na niej dziesiąt-
ki odległych od siebie wiosek. Duża 
przeszkodą są przybyłe z bogatszych 
krajów sekty religijne. 

 Opracował Wojciech Oleś

 Boliwia jest jednym z nielicznych krajów, w którym można spotkać ludzi żyjących w sposób nie-
zmienny od wielu pokoleń. W boliwijskich Andach do dziś żyją dwie grupy Indian: Quechua i Ajma-
ra. Obie grupy etniczne pomimo tego, że oficjalnym językiem jest hiszpański, posługują się własny-
mi dialektami. Na wysokości, na której żyją, czyli pomiędzy 3 500 a 5 000 m. n.p.m., wypasają lamy  
i owce – główne źródło utrzymania. Z powodu mocno rozrzedzonego powietrza każdy wysiłek 
może spowodować u przybysza z nizin utratę przytomności lub w najlepszym przypadku zadyszkę.  
Miejscowi przystosowali się do tych warunków żyjąc bez pośpiechu i od czasu do czasu żując kokę. 

Cywilizacja
andyjskich
szczytów
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„ ...w sobotę nad ranem wiał niesamowity wiatr z połu-
dnia (ponad 120 km./godz.). Zrobiło się ciemno. W tym 
czasie miałem konferencję dla młodzieży w kościele. 
Wśród wielu pytań, były również pytania dotyczące koń-
ca świata (pytania bardzo aktualne w naszym młodzie-
żowym środowisku). Po półgodzinnej refleksji wyszli z
kościoła. I zaczęło się. O godzinie 7:30 rozdzwoniły się 
dzwony naszego kościoła, krzyki ludzi i niesamowity 
dym. Pali się! Ogień pożerał dom za domem. Ludzie tra-
cili nie tylko swój dom, ale również cały swój dobytek.
 Kościół przepełniony ludźmi, płacz, to już chyba ko-
niec świata . Kto mógł ratował to co potrafił wiadrem
wody. Iskry latały w powietrzu zapalając następne domy. 
Młodzież pomagała ratować kościół i dom parafialny,
zrzucając palące się iskry. Uratowali.
 Tuż przed południem sytuacja powoli się uspokaja-
ła, chociaż wciąż paliły się pola uprawne i lasy. Wieczór 
oświetlony łunami ognia – trwało tak kilka dobrych dni. 
Ogień pozostawił po sobie obraz z księgi Joba. Zwęglo-
ne domy i rozpacz siedzących naprzeciw domowników: 
dlaczego?, i co dalej?
 Rozpoczęła się akcja pierwszej pomocy. Szkoły sta-
ły się miejscem tymczasowego zamieszkania. Radio i 
telewizja z Santa Cruz de la Sierra emitowały katastro-
falne obrazy tego, co się działo u nas. Zaczęły napływać 
pierwsze dary. Jedzenie, koce, materace, odzież. Parafia
oddała do użytku wszystko, co miała. Przyjmowała tak-
że wszystkie dary – cieszy się ogromną wiarygodnością. 
Wielka solidarność prawie całej Boliwii. W ciągu następ-
nych dni za pomocą sióstr zakonnych i młodzieży segre-
gowane i rozprowadzane. Ludzie przez prawie dwa ty-
godnie mieszkali w szkołach. Po dwóch tygodniach rząd 

boliwijski dał do dyspozycji namioty. Wielu wróciło na 
miejsce tragedii, robiąc sobie prowizoryczny dom...Od 
pierwszych dni tragedii mobilizowaliśmy także ludzi do 
robienia adobes (cegły z błota zmieszanego z trawą). Do 
postawienia domu potrzeba ponad 2 500 sztuk takich 
cegieł.”
 W obliczu tej tragedii Caritas Wikariatu Nuflo de
Chavez rozesłał do wielu instytucji kościelnych prośbę 
o pomoc. O. Kazimierz Falkus ofm., przyjechał również 
do Polski, by podczas kazań w parafiach prowadzonych
przez ojców franciszkanów (m.in. w Katowicach – Pa-
newnikach), osobiście opowiadać o tym nieszczęściu 
prosząc o wsparcie. Odzew dobroczyńców i przyjacieli 
misji był ogromny. Na przestrzeni dwóch lat udało się 
zebrać w parafiach w Polsce, Niemczech i Austrii blisko
30 tys. USD. Dzięki temu, przystąpiono do budowy no-
wej dzielnicy mieszkalnej dla mieszkańców Ascencion 
de Guarayos, który finansowany w całości przez instytu-
cje kościelne objął 80 domów, z których każdy kosztował 
od 4 do 6 tys. USD. Po dwóch latach bardzo intensywnej 
pracy dnia 10 grudnia 2001 r. miało miejsce uroczyste 
poświęcenie nowej dzielnicy, która otrzymała nazwę św. 
Franciszka z Asyżu.. Mieszkańcy parafii w Ascension po
raz kolejny przekonali się, że są jeszcze na świecie ludzie, 
którzy umieją dzielić się z potrzebującymi.
Obecnie w całej Boliwii w obliczu wzmożonej działal-
ności wielu sekt, jawi się wielka potrzeba budowania 
świątyń, z którymi wierni się identyfikują, co w tamtej
rzeczywistości jest bardzo ważne.

Opracował Wojciech Oleś

TRAGEDIA I NADZIEJA W ASCENCION DE GUARAYOS

 Ascencion de Guarayos – małe miasteczko w Boliwii, położone 300 km. 
od Santa Crus de la Sierra. Zamieszkuje je ok. 12 tyś. ludzi - w większo-
ści tubylcy z indiańskiego szczepu guarayos. Są to ludzie utrzymujący się z bardzo prymitywnej uprawy roli. 
Mieszkają w domach, w których ściany zbudowane są z ubitej gliny pomieszanej z trawą, a dach z liści palm. 
Dnia 14 sierpnia 1999 r. społeczność ta stała się ofiarą żywiołu. Ogień strawił niemal wszystkie zabudowania.
Spaliło się pad 500 domów. Życie straciły dwie 75 – letnie osoby. 
Oto jak tragedię tą opisywał jej bezpośredni świadek - o. Kazimierz Falkus ofm. - misjonarz pracujący w tam-
tejszej parafii:
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(…) Postanowiłem pojechać na 
18.00 do katedry. Okazało się, że 
uroczystości są na zewnątrz, na 
głównym placu Santa Cruz. Przed 
katedrą na wzniesieniu ustawiony 
był ołtarz... Na placu kilkaset może 
ludzi... bardzo dużo kamer telewizyj-
nych i dziennikarzy. Za chwilę wie-
działem, dlaczego. Uroczystej Mszy 
Wielkoczwartkowej przewodniczył 
Arcybiskup Santa Cruz – Kardynał 
Julio Terrazas. W niepewnej obecnie 
sytuacji politycznej w Boliwii... każ-
de oficjalne wystąpienie kardynała
obserwowane jest z ciekawością 
przez środki masowego przekazu. O 
ile Kardynał robił wrażenie bardzo 
spokojnego i skupionego... wokoło 
panowało trochę chaosu. Widać, że 
takie publiczne Msze św. nie są zbyt 
dobrze jeszcze zorganizowane. Ty-
powy chaos boliwijski, który zbytnio 
mnie już nie dziwi. Kardynał Julio w 
swojej homilii poruszył sprawy bie-
żące w Boliwii. Apelował o pokój o 
zaprzestanie sporów... w imię dobra 
wszystkich, szczególnie najbardziej 
pokrzywdzonych i najbiedniejszych. 

I chociaż jest to dzień szczególny... bo 
dzień upamiętniający ustanowienie 
Eucharystii... to jednak szczególnym 
zainteresowaniem tak ludzi jak i me-
diów był moment obmywania nóg 
dwunastu mężczyznom. Kamery i 
flesze aparatów fotograficznych...
pracowały mocno. 

Obserwowałem trochę lud Santa 
Cruz. Nieporównywalne jest to do 
prostych ludzi w naszym Wikaria-
cie. Ten plac przypominał mi bar-
dziej znaną z kart Pisma Świętego 
świątynię Jerozolimską. Wszystkich 
i wszystko można było tam spo-
tkać... Począwszy od pobożnego i 
skupionego ludu... po ciekawskich, 
nieraz prowokujących ludzi. Wielu 
żuło gumy, rozmawiało przez ko-
mórki, łatało do pobliskich handla-
rzy zaopatrzyć się w napoje, lody. 
Przez tłum przeciskały się handlarki 
sprzedające słodycze, orzeszki... ja-
kieś chrupki... itd. Przez cały ten czas 
ludzie gadali, śmiali się... nie zasta-
nawiając się, że obok stoi człowiek 
próbujący skupić się na modlitwie. 
Przez ten różny tłum... „przeszedł” 
potem Pan Jezus w Najświętszym 
Sakramencie niesiony przez Kardy-
nała do ciemnicy... w innej części 
katedry. (…)

Wielki Piątek – 25.03.05.
Od rana słychać było w pobliżu głośną muzykę i śpiewy... to protestanci świętują 

swoje największe święto. Tylko czemu musi to być tak głośno... czyż to nie dzień wy-
ciszenia, wewnętrznej kontemplacji... Nieraz się pytam, czy w Boliwii wszystko musi 
zawsze być głośne...?

W konwencie niewiele się działo... bo chyba mało kto był w domu. W poszczegól-
nych kaplicach miały miejsce Drogi Krzyżowe... W jednej z dzielnic była Droga Krzy-
żowa na zewnątrz... którą transmitowała lokalna telewizja. W wielu kaplicach miały 
miejsce czuwania przed ciemnicą... przygotowane przez poszczególne grupy przy 
kaplicach. Odprawiane były nabożeństwa tzw. Siedmiu słów Jezusa. Dla mnie był to 
dzień ciszy... modlitwy. Czasu dla siebie.

Popołudniu udałem się znowu na plac przed katedrą. Tam także dzisiaj miała 
miejsce ceremonia Wielkopiątkowa, której znowu przewodniczył Kardynał Julio Ter-
razas. Dzisiaj plac wypełniony był bardzo szczelnie. Ale i tym razem rozczarowywało 
mnie nieco zachowanie ludzi... Dzisiejszy dzień jest świętem... więc się nie pracuje. Lu-
dzie często wykorzystali pobyt na placu... do świątecznego spaceru. Wokoło placu i na 
placu wielu handlarzy... Wielu z lodami, napojami... 

Po skończonych ceremoniach ruszyła ulicami Santa Cruz procesja z symboliczną 
trumną Chrystusa, z Figurami Matki Bożej Bolesnej... Jezusa z Krzyżem... W procesji 
obok kardynała i duchowieństwa wzięły udział władze miasta, wojsko, policja.... towa-
rzyszyła orkiestra wojskowa, poza tym tłumy ludzi.

Teraz w wielu świątyniach... począwszy od katedry... do ostatniej kaplicy na pery-
feriach miasta trwa czuwanie, adoracja przy Bożym Grobie.

Wracając... zatrzymałem się jeszcze na chwile przy kościele Salezjanów. Jest on 
jakby na podwyższeniu... trzeba więc wchodzić dość wysoko po schodach... Przed 
drzwiami kościoła jakby na scenie... młodzież przygotowała przedstawienie oparte na 
Drodze Krzyżowej. Wokół kościoła zgromadzonych więc było wiele ludzi... Ładnie było 
to zrobione... ludzie w milczeniu obserwowali przedstawioną drogę Męki Pańskiej... i 
jakby w milczeniu po wszystkim się rozchodzili.  (…)

(…) Gdy dojeżdżałem do kaplicy Narodzenia Pana Jezusa... już z daleka widzia-
łem rozpalone spore ognisko i zgromadzonych wokół niego ludzi... Wszyscy byli na ze-
wnątrz... nikt nie był w kościele. Jeszcze chwilę musieliśmy poczekać na O. Adalberta, 
który już wcześniej odprawiał w innej kaplicy... i mogliśmy rozpocząć liturgię. Podoba-
ło mi się... spokojnie, bez pośpiechu, patrzenia na zegarek, bez ukracania wszystkiego, 
co tylko dało by się ukrócić. Ludzie na peryferiach związanych ze swą kaplicą... inaczej 
już przeżywają i uczestniczą w Liturgii. W czasie uroczystej Mszy... ochrzczonych zo-
stało też dwoje dzieci... dwie dziewczynki... jedna 8-letnia, druga... może miała z rok. 
Fajnie było, bo ta młodsza do momentu chrztu cały czas była niespokojna... taka mała 
rozrabiaka. Ale po sporej porcji chrzcielnej wody... i po pierwszym strachu... zaczęła 
resztę Mszy obdarowywać wszystkich sympatycznym uśmiechem. 

Po Mszy św. Wielkanocna procesja... Wynoszone są z kościoła spore figury Matki
Bożej i Św. Jana... Ale gdzie Chrystus Zmartwychwstały? Na zewnątrz zaczęły się two-
rzyć dwie procesje... kobiety śpiewając i modląc się ruszyły za Matką Bożą... a mężczyź-
ni podobnie, za św. Janem. Dopiero teraz wyjaśnił mi O. Adalberto... Tak jak w Ewan-
gelii... poszły do Grobu kobiety i uczeń Jezusa (św. Jan) i  znaleźli pusty grób. Podobny 
symbol więc był w procesji... zdążaliśmy do Grobu Jezusa. Prawie jednocześnie zeszły 
się dwie procesje... Choć kobiety były prędzej... spotkaliśmy pusty grób i... Chrystusa 
Zmartwychwstałego!!!! Alleluja!  Spontanicznie w tym momencie zaczęli ludzie kla-
skać... poleciało też parę petard w górę. W uroczystym nastroju wracaliśmy uroczystą 
procesją do kościoła. Przed wprowadzeniem figur w bardzo wymowny sposób każdej
figurze złożony został jakby hołd specjalnym sztandarem...

Gdy figury znalazły się już w centralnym miejscu w kościele i oficjalnie zakończyły
się uroczystości, ludzie podchodzili do figur, dotykali, całowali... modlili się przez chwi-
lę... (…)

Br. Tarsycjusz Lamik, z listu z Triduum Paschalnego 2005 r.

Br. Tarsycjusz-fragmenty
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    Rozprzestrzenianie się hiszpań-
skiej kolonizacji na nowo odkry-
tym obszarze Ameryki Południowej 
sprawiło, że po trzydziestu latach 
od  tego zdarzenia, pomimo ogrom-
nej rozciągłości terytorialnej tego 
kontynentu, konkwistadorzy pod 

dowództwem Francisca 

Pizarry dotarli do odległego Peru. 
Pionierskiej ekspedycji towarzyszy-
li duchowi synowie św. Franciszka. 
Pierwszym z nich był franciszkanin 
o. Marcos de Niza, który uczestniczył 
w egzekucji Atahualpy – ostatniego 
władcy Inków. Przewodniczył rów-
nież grupie zwanej 
„dwunastoma apostołami francisz-
kańskimi”.

Hiszpańska konkwista
     Prawie pół wieku po odkry-
ciu przez Kolumba brzegów 
Ameryki, pierwsi franciszka-
nie – misjonarze, towarzysząc 
hiszpańskim konkwistadorom, 
weszli na ziemie dzisiejszej Boli-

wii. Na terenach Wyżyny Andyj-
skiej, wokół jeziora Titicaca oraz 
w dżungli tropikalnej napotkali 
wiele zróżnicowanych kulturo-
wo i etnicznie grup mieszkań-

ców tych obszarów. Misjona-
rze ci wykazując się wiedzą 

i pracowitością, opraco-
wywali mapy, słowniki, 
gramatykę i pomoce ka-
techetyczne w poszcze-
gólnych językach i na-
rzeczach. Tłumaczyli na 

języki Indian Pismo Święte. W pracy 
katechetycznej odwoływali się do  
naturalnych uzdolnień plastycznych 
i muzycznych rdzennej ludności. 
Muzyka i teatr stały się powszechnie 
używanymi metodami edukacji i na-
uczania prawd wiary. 

Wierzenia Indian
  To dzieło ewangelizacyjne prowa-
dzone z dużym rozmachem, nie 
uchroniło się przed niekorzystnym 
powiązaniem Kościoła z władzą cy-
wilną oraz skutkami lekceważenia  
miejscowej kultury. Rozprzestrze-
nianiu chrześcijaństwa towarzyszyło 
dążenie przybyłych Europejczyków 
do wzbogacania się, co w praktyce 
wiązało się z  cynicznym wykorzysty-
waniem Indian. Poważną przeszkodą 
w prowadzeniu ewangelizacji było 
przekonanie, że przejawy wierzeń 
indiańskich wypływają z inspiracji 
diabła. Indianie mieli bowiem od-
mienne ujęcie świata, także ducho-
wego. Począwszy od góry: Niebo 
– Bóg, Aniołowie, Człowiek, Ziemia 
( jej jako żywicielce składali hołd ), 
Aniołowie na ziemi, na samym dole  
- diabeł w naszym znaczeniu. Wy-
korzenienie bałwochwalstwa stało 
się w tamtym czasie podstawowym 

Niedziela Zmartwychwstania 
O godz. 10.00 kościół w Ascención zapełniony był zwłaszcza 
dziećmi i młodzieżą. Msza św. była prawdziwie Wielkanocna, 
pełna radosnego śpiewu i spontanicznych oklasków. Kościół 
nie tylko śpiewał, ale prawie cały się „ruszał” z radości Zmar-
twychwstania. Po Mszy św. był, a jakże, uroczysty świąteczny 
obiad u austriackich sióstr pracujących w Ascención. Po po-
łudniu wybrałem się jeszcze z O. Bernardem do małej wioski 
San Andres, bo i tam tego dnia dla ok. 20-25 ludzi została od-
prawiona Msza św. Prawie każdy z misjonarzy odprawia po 3 
i 4 Msze św. w każdą niedzielę i święta. Dojeżdża do odległych 
nieraz stacji, by jak najwięcej mogło uczestniczyć w niedziel-
nej Eucharystii. 
Wieczorem już po obowiązkach, kiedy zjechali się wszyscy, 
mogliśmy wspólnie z siostrami usiąść do radosnej świątecz-
nej rekreacji. 

Poniedziałek Wielkanocny 
W Boliwii nie świętuje się drugiego święta. Jest to normalny 
dzień pracy. Mój ostatni dzień spędziłem ze współbraćmi. Tro-
chę był to taki dzień odpoczynku dla wszystkich.
Następnego dnia ruszyłem w kierunku Santa Cruz. Przez dro-
gę przebiegały piękne kolorowe małpki, a w pewnym mo-
mencie też spora 2-metrowa żmija. Wieczorem znalazłem się 
jeszcze w El Fortin, by odwiedzić naszych dwóch współbraci 
Feliksów. Zastałem tam też naszego biskupa Antoniego. Spę-
dziliśmy wieczór w świątecznej radosnej atmosferze.

Br. Tarsycjusz Lamik, z listu z Wielkiego Tygodnia 2004

Franciszkanie 
w kraju Inków
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punktem działalności ewangeliza-
cyjnej. Metody stosowane do osią-
gnięcia tego celu przybierały róż-
ne formy. W początkowym okresie 
starano się wyeliminować z życia 
wszelkie przejawy wierzeń indiań-
skich. Dopiero później poszukiwa-
no sposobów nadania im znaczenia 
chrześcijańskiego. Na teren nowo 
powstających diecezji boliwijskich 
przeszczepiano hiszpański model 
kościelny. Wznoszono w miastach 
wspaniałe katedry i kościoły, uro-
czyście obchodzono wielkie święta. 
Równocześnie zakładano szkoły, 
uniwersytety i szpitale. W efekcie 
po okresie dynamicznego rozwoju 
działalności ewangelizacyjnej, po-
jawiły się w XVI w. pierwsze oznaki 
zmęczenia, braku sił i chęci do bycia 
twórczym w dziele ewangelizacyj-
nym. 

Nowa Ewangelizacja
    Po uzyskaniu przez Boliwię nie-
podległości w 1820 r. jej nowy 
rząd  wydalił z terytorium państwa 
wszystkich franciszkanów przyby-
łych spoza kraju. Dopiero półtora 
wieku później decyzja Ministra Ge-
neralnego – O. Juana Vaughn z dnia 
29 czerwca 1984 r. umożliwiła odro-
dzenie prowincji. Mocą tejże decyzji 
został utworzony misyjny wikariat 
pod wezwaniem św. Antoniego zwa-
ny również Wiceprowincją Misyjną.
   Choć minęło ponad 500 lat od 
początków ewangelizacji Ameryki 
Południowej ( w 1992 r. minęło 500 
lat, kiedy na tym kontynencie zosta-
ła odprawiona po raz pierwszy Msza 
święta ), Boliwia nadal pozostaje kra-
jem misyjnym. Główną bolączką tu-
tejszego kościoła jest brak powołań. 
Obecnie Kościół w Boliwii realizując 

program nowej ewangelizacji, dąży 
do odnowienia swej tożsamości po-
przez przezwyciężenie stereotypów 
w pojmowaniu wiary chrześcijań-
skiej ( Trzeba pamiętać, że Chrystia-
nizacja tutejszych Indian była ściśle 
związana z kolonizacją hiszpańską 
w XVI w.. Często więc Bóg głoszony 
przez misjonarzy był Bogiem kolo-
nizatorów i konkwistadorów, który 
zdawał się błogosławić przemoc i 
okrucieństwo przybyszów ). 
   W pracy misyjnej w Boliwii swój 
udział mają Polacy. Początek dali 
Franciszkanie z Panewnik i Kłodzka. 
Później dołączyli do nich Franciszka-
nie konwentualni z Krakowa. Obec-
nie w Boliwii pracuje ponad 30 oso-
bowa grupa franciszkanów z Polski.

Opracował Wojciech Oleś

 Przez wiele dziesiątków lat w środowiskach teolo-
gów toczyła się dyskusja dotycząca tego co jest celem mi-
sji. Czy jest to zakładanie kościoła („plantare”), czy naucza-
nie („predicare”). Sobór Watykański II stwierdził, wydając 
dokument „Ad gentes divinitus” , że oba czynniki są ważne. 
Ciągle jest jednak aktualny  problem misji jako takiej. Obec-
nie wielu duchownych myśli tak: „ po co będę wyjeżdżał na 
misje za granicę, skoro mogę pracować we własnym kra-
ju, gdzie również istnieje potrzeba nowej ewangelizacji”. 
Występuje więc pojęcie wieloznaczności misji. Jednak w 
istocie jest to pojęcie bardzo konkretne i sprecyzowane. 
Wśród teologów mówi się o trzech typach ewangelizacji: 
m i - syjnej, parafialnej i ekumenicznej. Misjonar-

skie stwierdzenie stwierdzenie „ jestem 
tutaj” nie odnosi się zatem do konkret-
nego miejsca i czasu, ale raczej określa 
pewną  postawę, wyrażającą się zaanga-
żowaniem w sprawy konkretnych ludzi i 

danego Kościoła lokalnego. 
 W czasie posoborowym misyjne dzie-

ło kościoła zastąpiono dialogiem 
między religijnym. Nie – narzu-

canie chrześcijaństwa innym, 
lecz autentyczny dialog i po-

jednanie. Pamiętać należy 
przy tym, że podstawowym 
zadaniem misji jest głosze-
nie słowa Bożego, a dopie-

ro później rozwój społeczny 
i ludzka promocja.
Sobór Watykański II teologicz-
nie uzasadnił cel misji. Za misje 
mają się czuć odpowiedzialni 
na pierwszym miejscu biskupi i 
przełożeni w krajach o dawnej 
tradycji chrześcijańskiej. Nie 

może to być działalność spontaniczna, ale przemyślana i 
uporządkowana, którą mają wspierać przełożeni diecezjal-
ni. Biskup jest święcony bowiem nie dla danej diecezji lecz 
dla całego Kościoła. 
Encykliki papieskie dotyczące misji poruszają problem 
współpracy misyjnej. Istnieją cztery formy tejże współpra-
cy : modlitwa, ofiara, budzenie świadomości i osobiste za-
angażowanie.
Należy pamiętać o teologicznym uzasadnieniu misji. 
Przede wszystkim jest to nakaz Jezusa . „Głoszę Ewangelię z 
miłości do Jezusa i z miłości do bliźniego” -  oto najgłębsza 
motywacja posługi misyjnej.       
Opracował Wojciech Oleś

Misje co to takiego?
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Drodzy Bracia i Przyjaciele Misji!
Bogu dzięki święta Bożego Narodzenia minęły pięknie! Nie-
wątpliwie są to momenty miłych spotkań liturgicznych ubo-
gaconych kolędami i przeżyciem na żywo przedstawienia o 
Bożym Narodzeniu. Jakkolwiek w tych dniach, gdy w Polsce 
prawie zawsze jest śnieg, ja tutaj miałem okazję się wypocić 
ponad miarę. 
Wierzę, że w tych dniach radosnego przeżycia Tajemnicy Bo-
żego Narodzenia byliśmy złączeni w modlitwie.
Chciałbym też teraz SERDECZNIE podziękować wszyst-
kim moim miłym znajomym i dobrodziejom Misji, którzy 
w sposób osobisty przesłali do mnie życzenia z okazji świąt. 
Wszystkim za wszystko to polskie i z serca płynące – Bóg Za-
płać!

A teraz kilka słów o naszej rzeczywistości, i coś o tych co-
dziennych kłopotach i zmartwieniach, jakich nam też tutaj 
nie jest brak. Wyobrażam sobie, że troska o lepsze jutro też i 
Wam towarzyszy, może w innym wymiarze, ale jest też obec-
na.

1. To, co nas boli, to sprawa ostatnich powodzi, jakie nawie-
dziły też dzielnice miasta Santa Cruz, rzeka Pirai wylała się 
na całego. W ostatnich dniach było niesamowite dużo opa-
dów deszczy i dużo ludzi straciło swoje dobra, które woda 
zamoczyła albo zabrała ze sobą. Wraz z tym zawsze się łą-
czą sprawy epidemii, która dziesiątkuje zawsze najbiedniej-
szych i najsłabszych zdrowiem, to znaczy dzieci. Dać pomoc 
wszystkim potrzebującym przechodzi nasze możliwości. Bła-
gamy o wsparcie ludzi dobrej woli.

2. Do tego za tydzień mają się rozpocząć zajęcia szkolne. 
Chcemy poprowadzić akcję Wszyscy do szkoły. Wiemy, że rze-
czywistość jest inna. Z powodu braku środków nie będziemy 
mogli wszystkim dać zeszytu do ręki i zachęcić ich do nauki. 
Wielu rodzin przychodzi i prosi o pomoc. Rodziny są liczne 
i pokrycie kosztów wyprawki szkolnej przechodzi finansowe

możliwości przeciętnych ludzi. 
Gdyby coś można było zrobić 
w naszych parafiach i pomóc
tutejszym dzieciom, aby nie 
straciły roku nauki, byłby to 
gest prawdziwego miłosier-
dzia chrześcijańskiego.

3. I to, co spędza mi sen z 
oczu, to sprawa budowy 
kościoła pod wezwaniem 
św. Klary z Asyżu. Mury 
już stoją. Brakuje jeszcze 
dachu nad głową. Proszę o pomoc na 
to dzieło. Muszę powiedzieć, że tutejszym wiernym nie jest 
brak nadziei, że któregoś dnia to marzenie stanie się rzeczy-
wistością. W swojej biedzie i poświęceniu nie szczędzą swo-
jego wsparcia i pomagają tak jak mogą. 
Chciałbym, poprosić tą drogą o wsparcie finansowe. Wszyst-
kim ludziom dobrej woli już na wstępie składam Bóg Za-
płać. 
Prokura Misyjna w Katowicach-Panewnikach jest otwarta, 
aby pośredniczyć w tym dziele. Dziękuję Ojcu Dymitrowi 
za wszelki gest pomocy, którym mógłby wesprzeć to Dzieło 
Misyjne!

Drodzy, Bracia i Siostry! 
Pozdrawiam, dziękuję za cierpliwość okazaną przy lekturze 
tego listu. Polecam Wasze sprawy opatrzności Bożej. Modli-
my się wspólnie na Mszach św. za dobrodziejów Misji. Jeste-
ście obecni w naszych modlitwach!
Niechaj dobry Bóg błogosławi, a Maryja z nieba, wspiera 
Swą nieustanną opieką. 
Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

Paz y Bien! 
Fr. Dominik (Adalberto) Mazur, ofm

Santa Cruz, 2 de Febrero de 2007

V Pielgrzymka Przyjaciół Misji Franciszkańskich, 
Ziemi Świętej i Róż Różańcowych

Zapraszam serdecznie na V Pielgrzymkę Przyjaciół Misji Franciszkańskich, Ziemi Świętej i Róż Różańco-
wych, która odbędzie się w dniach 16-17 czerwca. Myślą przewodnią tegorocznej pielgrzymki będzie hasło 
przygotowujące nas do Jubileuszu 800-lecia założenia naszego Zakonu „Odważmy się żyć Ewangelią”.

Program pielgrzymki:
Sobota – 16. 06. 2007

13.00 – Rozpoczęcie dróżek maryjnych
Na zakończenie dróżek w kościele Wniebowzięcia NMP w Porębie Msza św.
19. 00 – Bazylika św. Anny – Różaniec misyjny

Niedziela – 17. 06. 2007
7.00 - Śniadanie
8.00 – Godzinki do MB w Porębie, następnie kontynuacja Dróżek Maryjnych
11. 30 – Msza św. w bazylice św. Anny, (jeżeli będzie bp Antoni Reimann z Boliwii to on będzie przewodniczył 
Eucharystii).

Rezerwacji miejsc noclegowych i posiłków można dokonać pod podanym niżej adresem:
Al. Jana Pawła II 7 tel. 077/ 462-53-01
47-154 Góra św. Anny fax. 077/ 462-53-20
e-mail: dom.pielgrzyma@neostrada.pl


