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Balao mingi, Bracie Jordanie! Po-
zdrawiam w języku sango używa-
nym w Republice Środkowej Afryki, 
bo od kilku miesięcy pracuje Brat 
na misjach w tym kraju. Ale zanim 
został Brat misjonarzem, było po-
wołanie do życia w Zakonie Braci 
Mniejszych. Czy może Brat opo-
wiedzieć, jak zrodziło się to powo-
łanie?
Balao! Może zacznę w ogóle od 
powołania zakonnego. Mogę po-
wiedzieć, że wstąpiłem do Zakonu, 
bo autobus wcześniej przyjechał. 
Jak to było? Otóż przed wstąpie-
niem do Zakonu pracowałem w 
pewnym przedsiębiorstwie bu-
dowlanym i często dojeżdżałem 
do pracy. W pewnym dniu mieli-
śmy zakładać telewizję kablową 
niedaleko naszego klasztoru w Za-
brzu. Pojechałem tam autobusem, 
niestety przyjechał za wcześnie, a 
więc miałem jeszcze trochę czasu. 
Skorzystałem z tego i wstąpiłem 
do kościoła. Podczas następnych 
dni wstępowałem do naszego ko-
ścioła przed pracą na krótką ado-
rację. Zacząłem poważnie myśleć o 
wstąpieniu do tego Zakonu, przy-
glądając się braciom tam pracu-
jącym. Po dłuższym okresie czasu 
spotkałem się z jednym z Ojców. 
Tak to oto pokrótce mogę opowie-
dzieć historię swojego wstąpienia.
Czy wstępując do Zakonu, myślał 
Brat o pracy misyjnej?                                               
Nie, o pracy misyjnej zacząłem my-
śleć w nowicjacie, kiedy to przyje-
chał do nas jeden z misjonarzy z 
RCA, O. Kordian.

Ma Brat już za sobą doświadcze-
nie życia w międzynarodowej 
wspólnocie podczas kursu języka 
francuskiego w Belgii. Czy ten czas 
pomógł Bratu lepiej wejść w realia 
afrykańskie?

Na pewno, życie w tej wspólno-
cie pomaga przede wszystkim 
nauczyć się żyć we wspólnocie 
międzynarodowej. Podczas pracy 
w Afryce spotyka się wiele kultur, 
żyjemy we wspólnotach między-
narodowych, a do tego trzeba się 
przygotować. 

 Czym różni się obraz Afryki, jaki 
Brat miał w Europie od rzeczywi-
stej sytuacji? Czy te kilka miesięcy 
spędzone w Sercu Afryki pozwoliły 
dobrze poznać kraj i ludzi, wśród 
których Brat żyje?
Tutaj mogę powiedzieć, że wszyst-
kie moje wyobrażenia o Afryce, 
które miałem przedtem, tam na 
miejscu prysły. Przedtem Afrykę 
wyobrażałem sobie tak, jak to jest 
pokazywane w telewizji, nieste-
ty są to obrazy z parków narodo-
wych. Ja ze swojej strony starałem 
się poznać jak najwięcej z Afryki, 
choć to zawsze będzie kropla w 
morzu. To, co musiałem zmienić w 
sobie to sposób myślenia. W Afry-
ce trzeba zawsze pamiętać o tym, 
że się już nie jest w Europie i trzeba 
niekiedy zrezygnować ze swoich 
przyzwyczajeń.

Jakie są podstawowe problemy 
młodego jeszcze Kościoła 
w RCA? 
Myślę, że sprawą prio-
rytetową jest forma-
cja dzieci i młodzieży, 
a co za tym idzie spra-
wa powołań. Mówię 
powołań, ale przy tym 
myślę ogólnie o powo-
łaniu: do życia rodzin-
nego, kapłańskiego, za-
konnego, i to jest ważne, 
ponieważ młodzież to 
przyszłość tamtego mło-
dego Kościoła.

Już niedługo rozpocznie Brat 
misyjny kurs formacyjny w stolicy 
Belgii, Brukseli. Czy po kilkumie-
sięcznym pobycie w Afryce taki 
kurs jest jeszcze potrzebny?
Właśnie ten pobyt był mi potrzeb-
ny, aby zdobyć już jakieś doświad-
czenie. Był on potrzebny do zro-
zumienia tego, o czym będzie się 
tutaj w Brukseli mówiło.

A po kursie powrót do Afryki. Czy 
będzie Brat tam wracać jak do sie-
bie? 
Oczywiście, już tam tęsknię. Na 
koniec serdecznie wszystkich po-
zdrawiam. Dziękuję wszystkim za 
wszelką modlitwę, dziękuję rów-
nież za wszelką pomoc, zwłaszcza 
za włączanie się do akcji Duchowa 
Adopcja Dziecka, którą prowadzi 
nasza prowincja, dzięki której Ko-
ściół w Centralnej Afryce ma szan-
se na rozwój.
Pozdrawiam Was w języku san-
go: Nzapa bata ala, siriri na ngia 
– niech Pan Was blogoslawi, pokój 
i dobro.

rozmawiała
Bożena Skupin

„Wstąpiłem do Zakonu, 
bo autobus wcześniej 

przyjechał” – 
o swoim powołaniu zakonnym i do pracy

na misjach w Afryce opowiada Br. Jordan Gazda
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Jednym z kluczowych słów 
w Piśmie Świętym jest słowo po-
słać. Mojżesz, Gedeon, wszyscy 
prorocy odczuwali, że byli posła-
ni przez Boga. Prorok Izajasz ro-
zumie określenie „namaszczony 
przez Boga” jako oznaczające ko-
goś, kto jest posłany przez Boga, 
aby głosić dobrą nowinę ubo-
gim. Sam Jezus mówi, że to wła-
śnie On jest posłany przez Ojca. 
W Ewangelii wg św. Jana słowo 
„posyłać” występuje wielokrot-
nie. Jezus uświadamia swoich 
uczniów, że jest posłany przez 
Ojca. To czyni Jego misję wiary-
godną, pozwala Mu uroczyście 
zapewnić: „Jak Ojciec Mnie po-
słał, tak i ja was posyłam” (J 20, 
21). „Posłał” Dwunastu jak owce 

między wilki. „Posłał” 72 uczniów 
do wszystkich miast i miejsco-
wości, które sam zamierzał od-
wiedzić. Jego misja w świecie 
jest podstawą dla misji Jego 
uczniów. Możemy powiedzieć, 
że wszelka działalność zbawcza 
Kościoła jest nieodzownie zwią-
zana z posłaniem i byciem posła-
nym, czyli z tym co Kościół nazy-
wa misją. 

Słowo „misje” jest stosunko-
wo młodym terminem. W historii 
częściej używano stwierdzenia: 
„głoszenie wiary”, „nawracanie 
pogan”, „religijne nauczanie nie 
znających Boga”, „głoszenie apo-
stolskie”, „ zakładanie Kościoła”, 
„udawanie się do saracenów i in-
nych niewiernych”, „rozszerzanie 

Królestwa Chrystusowego”. Uży-
wanie terminu „misje” w znacze-
niu współczesnym rozpoczęło 
się od św. Ignacego Loyoli. Bar-
dziej dokładne określenie ter-
minu „misje” pojawiło się dzięki 
rozwojowi misjologii pod koniec 
XIX w, a po Soborze Watykań-
skim II nabrało w pełni naszego 
znaczenia. 

Chrystus mimo wielu wieków 
istnienia Kościoła w dalszym cią-
gu posyła, tak jak w Starym i No-
wym Testamencie, również i dziś 
zwraca się do wielu młodych, 
ale i nie tylko młodych, słowa-
mi „Jak Ojciec Mnie posyła, tak i 
ja was posyłam”. Bracia Mniejsi, 
jako uczniowie Chrystusa i głosi-
ciele Jego Słowa, za przykładem 
Apostołów uczestniczą w misji 
ewangelizacyjnej Kościoła, i nio-
są „wszystkim, których spotkają, 
pokój Pana i dobro” czytamy w 
Konstytucjach Generalnych na-
szego Zakonu (KG 85). 

Drodzy Przyjaciele Misji Fran-
ciszkańskich! 

Kolejny, drugi numer nasze-
go Informatora Misyjnego przy-
bliża nam życie, pracę, modlitwę, 
radości i smutki naszych Braci 
wysłanych przez Zakon Braci 
Mniejszych do Kościoła w Repu-
blice Środkowoafrykańskiej. 

o. Dymitr Żeglin ofm 
Sekretarz 

Ewangelizacji Misyjnej
Papieskie Intencje misyjne 2007
wrzesień: Módlmy się, aby z radością łącząc się z Chrystusem wszyscy mi-
sjonarze i misjonarki potrafili przezwyciężyć trudności, jakie napotykają w 
codziennym życiu.

październik: Módlmy się, aby Światowy Dzień Misyjny był odpowiednią 
okazją do wzbudzenia w każdym ochrzczonym coraz głębszej świadomości 
misyjnej.

listopad: Módlmy się, aby na Półwyspie Koreańskim wzrastał duch pojed-
nania i pokoju.

grudzień: Módlmy się, aby wcielenie Syna Bożego, które Kościół obchodzi 
uroczyście na Boże Narodzenie, pomogło narodom kontynentu azjatyckiego 
rozpoznać w Jezusie Wysłannika Boga, jedynego Zbawiciela świata.

Redakcja:
Biuro Misyjne 
Prowincji Wniebowzięcia NMP 
ul. Panewnicka 76 
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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 Jak opowiada O. Zbigniew, warunki życia i pracy w 
misyjnych parafiach nie są już takie, jakie były w cza-
sach pierwszych misjonarzy katolickich, którzy przed 
ponad stu laty docierali do osad ludzkich na terenie 
obecnej Republiki Środkowoafrykańskiej. Nie można 
ich porównać także do tych warunków, jakie istniały  
przed ponad pięćdziesięciu laty we wioskach plemie-
nia Zande, na wschodzie kraju, gdzie w 1990 roku 
powierzono franciszkanom pierwszą z trzech parafii. 
Obecnie na wyposażeniu misji znajduje się samochód 
terenowy, agregat prądu, baterie słoneczne do łado-
wania akumulatorów – źródeł zasilania oświetlenia 
domu i radiotelefonu, który pozwala na komunikację 

w diecezji (a bywało w przeszłości, że 
i z Polską ). Wprawdzie na terenie 

misji kościół, dom zakonny 
oraz budynki 
parafialne 
są muro-
w a n e , 

pozostają jednak te same trudy codziennej pracy, or-
ganizacji duszpasterstwa. Problemem nadal jest do-
tarcie do wielu wspólnot zamieszkałych w wioskach  
rozsianych na olbrzymim terenie buszu. Przebycie 
ponad 300 kilometrów dróg prawie nieprzejezdnych 
w deszczowej porze roku oraz cierpliwe powtarzanie 
podstawowych zasad i wartości chrześcijańskich wy-
maga samozaparcia, zgody na różnorakie braki: zmę-
czenie, samotność... W  chwilach tych potrzeba wiel-
kiej ufności w Bożą pomoc i opiekę.
 W celu większego uzupełnienia zaopatrzenia oraz 
załatwienia niezbędnych spraw, konieczny jest raz 
lub dwa razy w roku wyjazd do stolicy kraju – Bangui. 
Jest to zawsze wielkim wydarzeniem, gdyż od najda-
lej położonej misji, trzeba przebyć prawie 1300 km, 
co w normalnych warunkach zajmuje 5 dni. Droga ta 
nie zawsze jest bezpieczna (nie tylko ze względu na 

stan  dróg i mostów, ale też na zachodnim od-
cinku ze względu na bandyckie napady i grabie-

że samochodów). W 2002 roku misjonarze 
z parafii w Obo przeżyli dni trwogi, kiedy 

banda napastników przybyłych z sąsiednie-
go Sudanu zaatakowała osadę. Zakonnicy i 
siostry zakonne na kilka dni musieli zamknąć 

się w kanale garażu, aby przeżyć. Od kilku lat 
w północno-zachodniej części kraju (grani-
czącej z Czadem i Kamerunem) uzbrojone 
bandy atakują i grabią parafie i domy wspól-
not zakonnych. Szczególnie po zbrojnym 
obaleniu dotychczasowego prezydenta w 
marcu 2003 roku wiele misji w północnej 
części kraju zostało zniszczonych. Powstały 
nowe grupy rebeliantów, którzy napada-
ją ludzi na drogach. Nie wahają się również 

Jednym z elementów leżących u podstaw ludz-
kiej aktywności i działania jest chęć poznania 
otaczającego nas świata. W tym celu podróżu-
jemy, sięgamy do informacji zawartych w gaze-

tach, książkach, korzystamy z Internetu. Jednak wiadomości uzyskiwane tymi drogami mogą okazać 
się nieaktualne lub nieprawdziwe. Tak też  bardzo często dzieje się z wiadomościami na temat Misji 
Katolickich. Każde z nas ma jakieś wyobrażenie na temat ewangelizacji misyjnej. Dostępne są opisy, 
relacje, fotografie i filmy. Korzystając z najświeższych informacji przekazanych przez misjonarza – O. 
Zbigniewa Tadeusza Kusego OFM (pracującego od 1979 r. w Zairze, a od 1989 r. w Republice Środ-
kowej Afryki), pragnę nieco poszerzyć wiedzę na temat aktualnej sytuacji misyjnej w kraju leżącym 
pośrodku Kontynentu Afrykańskiego – w Republice Środkowej Afryki (RCA).

Misje
       dzisiaj

atakować wiosek. Zjawisko to ma 
miejsce szczególnie przy granicy z 
północnym sąsiadem – Republiką 
Czadu. Urzędnicy państwowi nie 
są regularnie opłacani, niektórzy 
nie otrzymują zapłaty przez kilka 
miesięcy. Dlatego też choć w sto-
licy zewnętrznie wygląda na to, 
iż jest stosunkowo spokojnie, sy-
tuacja bezpieczeństwa, uczciwo-
ści i sprawiedliwości społecznej 
nie jest dobra. W sytuacji słabości 
ekonomicznej, w kraju tym trudno 
mówić o zaplanowanym i realizo-
wanym rozwoju. Wiele rodzin nie 
stać na wysłanie dzieci do szkoły, 
zwłaszcza na poziomie gimnazjum 
czy liceum. Wiele z rodzin  nie po-
siada nawet wystarczających środ-
ków na zapewnienie dzieciom co-
dziennego posiłku. Jeśli chodzi o 
życie religijne, szczególnie w zaan-
gażowaniu w życie Kościoła, w ży-
cie w uczciwości, wierności i trwa-
łość w rodzinie i małżeństwie, dość 
liczni ochrzczeni i bierzmowani nie 
zawsze trwają w wypełnianiu zo-
bowiązań Chrztu Świętego. Ale są i 
gorliwi, zaangażowani  chrześcija-
nie,  którzy żyją według zasad wia-
ry. Myśląc o przyszłości, w Rafai,  
jednej z  parafii prowadzonej przez 
ojców franciszkanów otworzono 
najpierw szkołę podstawową, po-
tem gimnazjum, w najbliższym 
czasie będzie otwarte liceum. To 
ułatwi młodym zdobycie solidne-
go wykształcenia, także chrześci-
jańskiego. Projekt ten wspierany 
jest przez tak zwaną „adopcję ser-
ca”. Wystarczy wpłacać 10 euro 
rocznie, aby zapewnić wybranemu 
dziecku możliwość nauki. Ojcom 
franciszkanom powierzono 3 pa-
rafie, a od 2001 roku prowadzone 
są w stolicy kraju spotkania z mło-
dymi ludźmi, chętnymi rozpocząć 
służbę Bogu. Zaczynają pojawiać 
się miejscowe, aczkolwiek jesz-
cze niezbyt liczne franciszkańskie 
powołania kapłańskie i zakonne. 
Kościół w RCA pomimo trudności 
rozwija się.

opr. Wojciech Oleś
na podstawie tekstu 

O. Zbigniewa Kusego OFM 

Niedziela Misyjna
 W 1922 arcybiskup Mediolanu kardynał Achille Ratii został wybrany 
Papieżem i przybrał imię Piusa XI. Już od początku pontyfikatu misje zajmo-
wały szczególne miejsce w jego posługiwaniu Kościołowi. Jeszcze jako arcy-
biskup powołał w swojej diecezji do istnienia sprawnie działający sekretariat 
do spraw misji, dzięki któremu Dzieło Rozkrzewiania Wiary rozszerzyło się 
na całą archidiecezję. Ustanowił również dla dobra Dzieła dzień patronalny 
obchodzony 6 stycznia, w Dzień Objawiania Pańskiego, we wszystkim para-
fiach i ośrodkach duszpasterskich archidiecezji.
 Krótko po intronizacji papieskiej mianował pierwszego biskupa rodzi-
mego w Indiach, ks. Roche oraz podniósł do rangi dzieł papieskich Dzieło 
Rozkrzewiania Wiary, Świętego Dzięcięctwa i Dzieło Św. Piotra; uznał je jako 
główny i oficjalny instrument współpracy misyjnej Kościoła katolickiego.
 W 1925 Papież otworzył w Watykanie wspaniałą Wystawę Misyjną. Ce-
lem tego przedsięwzięcia było budzenie powołań misyjnych, zwiększenie 
zainteresowania problemami misji oraz pobudzenie do ofiarności ducho-
wej i materialnej wśród pielgrzymów przybywających do Rzymu na obcho-
dy Roku Świętego.
 W 1926 roku Pius XI ogłosił encyklikę Rerum Ecclesiae, w której podkreśla 
naglącą potrzebę i znaczenie ewangelizacji misyjnej oraz ukazał niezłomną 
wolę przyśpieszenia etapów jej realizacji.
W tak sprzyjającej sprawie misji atmosferze, w łonie Rady Wyższej Papie-
skich Dzieł Misyjnych powstała inicjatywa obchodzenia Światowego Dnia 
Rozkrzewiania Wiary. Istnienie Światowego Dnia Misyjnego, nazywanego w 
Polsce Niedzielą Misyjną, zatwierdzono oficjalnie 14 kwietnia 1926 r. Okre-
ślono pięć celów tego dnia: 

- modlitwa o rozszerzenie Dobrej Nowiny na świecie
- uwrażliwienie wiernych na problemy misyjne
- ożywienie gorliwości misyjnej kapłanów i wiernych
- umożliwienie lepszego poznania Dzieła Rozkrzewienia Wiary
- zbiór ofiar materialnych na potrzeby misji

 Rada Wyższa PDM zaproponowała między innymi, aby przedostatnią 
niedzielę października ustanowiono niedzielą modlitw i pomocy material-
nej dla misji na całym świecie i w tym odprawiano Msze św. w intencji dzieła 
ewangelizacji w świecie.

Niedziela MisyjnaNiedziela Misyjna
 W 1922 arcybiskup Mediolanu kardynał Achille Ratii został wybrany 

21.10.2007
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Wiadomości
misyjne

 Światowy Dzień Misyjny spowodował wielkie ożywienie w apostolstwie misyjnym, które bez tego dnia pewnie 
by nie zaistniało. Paweł VI przy różnych okazjach oceniał go następująco:

- „wydarzenie o wielkim znaczeniu dla życia Kościoła”
- „genialna intuicja Piusa XI”
- „okazja, by Kościół, nasi bracia w biskupstwie, duchowieństwo, zakonnicy, zakonnice i wszyscy katolicy 

uprzytomnili sobie swe powołanie misyjne”
- „mocna i niezastąpiona pomoc dla misji”
- „widoczny znak wiary tak w Kościołach o dawnej tradycji chrześcijańskiej, jak i w Kościołach młodych”

 Paweł VI w orędziu z 1972 roku 
skierowanym do kard. Renard, arcy-
biskupa Lyonu z okazji Międzynaro-
dowego Kongresu Papieskich Dzieł 
Misyjnych napisał, wspominając o 
Światowym Dniu Misyjnym: „Dni te, 
dobrze przygotowane, pozwalają 
chrześcijanom ujrzeć misje w no-
wym świetle… pozwalają widzieć 
ewangelizację lokalną i ewangeliza-
cję w krajach dalekich jako zintegro-
waną w jedną i tę samą pastoralną 
całość misyjną, której jedynym źró-
dłem jest Chrystus”. Podstawowym 
celem Dnia Misyjnego jest zdaniem 
Pawła VI uświadomienie powszech-
nego obowiązku misyjnego.
 Od roku 1963, czyli od początku 
pontyfikatu Pawła VI, co roku kolejni 
papieże ogłaszają Orędzie na Świa-

towy Dzień Misyjny. W każdym z tych orędzi przede wszystkim jest mowa 
o działalności misyjnej Kościoła. Wszystkie te tematy, różne każdego roku, 
mogłyby złożyć się na praktyczny podręcznik misjologii, dzięki któremu 
świat mógłby zrozumieć, jak bardzo jest odpowiedzialny za dzieło ewange-
lizacji misyjnej.
Ojciec Święty Jan Paweł II, kontynuując nauczanie swego poprzednika, 
uczynił z orędzi związanych ze Światowym Dniem Misyjnym głęboką ka-
techezę na temat ewangelizacji misyjnej i odpowiedzialności wszystkich 
członków Kościoła za misje oraz ukazał program Papieskich Dzieł Misyjnych 
jako konieczne minimum dla skutecznej współpracy misyjnej. 
 W tym roku Światowy Dzień Misyjny będziemy obchodzić 21 paździer-
nika. Papież Benedykt XVI w orędziu na ten dzień zatytułowanym Wszystkie 
Kościoły dla całego świata pisze o potrzebie współpracy wszystkich Kościo-
łów lokalnych na rzecz ewangelizacji jako o sposobie na opatrznościową 
wymianę darów, która działa na korzyść całego Kościoła. „Mam również 
nadzieję, że Światowy Dzień Misyjny przyczyni się do zwiększenia się świa-
domości wszystkich wspólnot chrześcijańskich i każdego ochrzczonego, że 
wezwanie Chrystusa do głoszenia Jego królestwa aż do najdalszych zakątków ziemi jest uniwersalne.” – pisze Be-
nedykt XVI. Papież powtarza za Janem Pawłem II (Redemptoris missio), że Kościół powszechny jest misyjny ze swej 
natury. 
 W tym roku przypada 50. rocznica ogłoszenia encykliki Fidei donum. Papież Pius XII zachęca w niej do współ-
pracy między Kościołami lokalnymi i zaangażowania się w dzieło misyjne, szczególnie duchowieństwo i osoby kon-
sekrowane, ale i każdego ochrzczonego.
 Nie wystarczy jednak jeden dzień w roku na budzenie świadomości misyjnej wśród wiernych. Sprawa ta wy-
maga codziennej pracy i modlitwy, tak, aby Dzień Misyjny był wyrażeniem codziennego obowiązku misyjnego. W 
dokumencie Motu proprio Ecclesiae Sanctae napisano na temat Dnia Misyjnego: „Dla wzmożenia ducha misyjnego 
w ludzie chrześcijańskim należy popierać codzienne modlitwy i ofiary, tak by doroczny Dzień Misyjny był jak gdyby 
spontanicznym przejawem tego ducha.”

towy Dzień Misyjny. W każdym z tych orędzi przede wszystkim jest mowa 

 W dniach 20-22.06.2007 w Warszawie odbyło się spotkanie dla misjonarzy organizowane przez 
Komisję Misyjną Episkopatu Polski. Na spotkaniu był również obecny misjonarz z naszej prowincji,
O. Zbigniew Kusy.

WiadomościWiadomości

W dniach 12-15 czerwca po raz kolejny spotkali się sekretarze ds. misji polskich prowincji franciszkańskich 
oraz misjonarze z poszczególnych prowincji przebywający na urlopie w kraju. 
Tegoroczne spotkanie odbyło się w Dursztynie, w klasztorze należącym do prow. MB Anielskiej. W spotka-
niu uczestniczyli 

O. Dymitr Żeglin (Katowice-Panewniki), 
O. Krystian Pieczka (Wrocław), 
O. Mariusz Uniżycki (Kraków), 
O. Mansfed Rzepka (Poznań) 

oraz misjonarze: 
O. Jonasz (Togo), 
O. Zbigniew Kusy (Rep. Środkowej Afryki).

 Dnia 17 sierpnia br do Polski na trzymiesięczny urlop 
przyleciał ojciec Zenobiusz Kozłowski. Ojciec Zenobiusz od 
2001 roku pracuje w RCA. W ostatnich tygodniach pożegnał się 
z parafią w Obo, najbardziej wysuniętą na wschód, i przeniósł 
się w nowe miejsce do Zemio. Decyzją Federacji Braci Mniej-
szych pracujących w RCA postanowiono oddać parafię w Obo w 
ręce księży diecezji Bangassou. Życzymy naszym współbraciom 
rozpoczynającym pracę na nowy miejscu wiele obfitości łask 
Bożych, a ojcu Zenobiuszowi udanego odpoczynku w kraju.

W 2007 roku na urlop do kraju przy-
jechali:
o. Sykstus Gajda z Boliwii
o. Eugeniusz Kantor z Boliwii
o. Zbigniew Kusy z RCA
o. Zenobiusz Kozłowski z RCA
o. Antoni Rojek z Ziemi Świętej
o Abraham Sobkowski z Ziemi Świętej
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V Pielgrzymka Przyjaciół Misji Franciszkańskich, 
Ziemi Świętej i Róż Różańcowych

 Już po raz piąty przyjaciele misji franciszkańskich i Ziemi Świętej spotkali się na swojej dorocznej 
pielgrzymce na Górze św. Anny w dniach 16-17.06. Hasłem przewodnim tegorocznej pielgrzymki były 
słowa Odważmy się żyć Ewangelią zaczerpnięte z listu Ministra Generalnego Zakonu Braci Mniejszych 
na kolejny rok obchodów 800-lecia założenia Zakonu.

 Pielgrzymom towarzyszyli jak zwykle sekretarze ds. ewangelizacji i misji – O. Krystian Pieczka (prow. św. Jadwigi), 
O. Dymitr Żeglin (prow. Wniebowzięcia NMP), O. Mansfed Rzepka (prow. św. Franciszka), O. Mariusz Uniżycki (prow. MB 
Anielskiej).
 Pierwszego dnia modlono się w intencjach misji Kościoła na tzw. Dróżkach Maryjnych, nabożeństwie odprawianym 
na Kalwarii. Po zakończeniu obchodów kalwaryjskich w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Porębie została odprawiona 
Msza św.
Wieczorem w Bazylice św. Anny został odprawiony Różaniec misyjny, który poprowadził O. Dymitr. Następnie wszyscy 
przeszli pod pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II; tam odśpiewano Apel Jasnogórski. Na zakończenie dnia uczestnicy 
pielgrzymki spotkali się w Domu Pielgrzyma, gdzie doświadczeniem swojej pracy misyjnej w Libii podzielił się O. Mans-
fed. 
 W niedzielę, 17 czerwca pielgrzymi odprawili kolejną część Dróżek Maryjnych na Kalwarii. Podczas krótkiego nabo-
żeństwa w kościele w Porębie każdy uczestnik otrzymał egzemplarz Ewangelii wg św. Mateusza w nawiązaniu do hasła 
tegorocznej pielgrzymki. 
Pielgrzymka zakończyła się Mszą św. w Bazylice św. Anny. Mszy św. przewodniczył i słowo Boże wygłosił O. Zbigniew 
Kusy, misjonarz z Rep. Środkowej Afryki. Wraz z nim Eucharystię sprawowali sekretarze misyjni oraz obecni misjonarze: 
O. Atanazy Polanko i O. Marcin Brylka z Boliwii, O. Jonasz, misjonarz z Togo oraz O. Pacyfik. 
 Sekretarze misyjni dziękują za obecność i wspólną modlitwę i zapraszają na kolejną pielgrzymkę przyjaciół misji 
franciszkańskich i Ziemi Świętej w trzecią sobotę i niedzielę czerwca 2008.

Doroczne spotkanie 
rodziców

naszych
misjonarzy 

 
 Jak co roku, stało się to już tra-
dycją, 30 czerwca miało miejsce w 
naszym klasztorze panewnickim 
spotkanie rodziców naszych misjo-
narzy. W naszym Zakonie rodzice 
stają się jedną rodziną ze wszystki-
mi braćmi, także ci, którym zabrakło 
ich synów w tym roku mogli się spo-
tkać z ich braćmi. Podczas spotkania 
swoje świadectwo misyjne przedsta-
wili bracia z Boliwii: o. Cezary Domo-
gała i o. Sykstus Gajda, a z Republiki 
Centralnej Afryki; O. Zbigniew Kusy 
i br. Jordan Gazda. Została odpra-
wiona również Msza św. z udziałem 
misjonarzy której przewodniczył O. 
Dymitr Żeglin, a okolicznościowe 
Słowo Boże wygłosił ojciec Sykstus 
Gajda. Po Mszy św. nastąpiło spo-
tkanie braterskie z rodzicami. Jak to 
stwierdził O.Dymitr : byli tacy, co się 
cieszyli z obecności ich synów, byli i 
tacy, którzy muszą na tę radość po-
czekać rok, lub dwa!

VII Franciszkańskie
Warsztaty Misyjne 

W Niepokalanowie od 27 do 31.08. 2007 r. odbywały się Franciszkańskie 
Warsztaty Misyjne. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: „Misyjny wymiar 
Kościoła”. Z dziesięciu polskich prowincji franciszkańskich zjechało do Nie-
pokalanowa 31 braci z kraju jak również z zagranicy. Naszą prowincję repre-
zentowali: O. Dymitr Żeglin, O. Zbigniew Kusy i O. Zenobiusz Kozłowski. 
Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, której przewodniczył O. prowincjał 
Kazimierz Malinowski z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych z Krako-
wa. W pierwszym dniu wykłady wygłosił Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański 
OMI z Warszawy, natomiast w drugim dniu O. mgr lic. Mariusz Uniżycki OFM 
z Krakowa. W spotkaniu bierze udział 11 misjonarzy z różnych krajów świata. 
Warsztaty Misyjne organizowane są co roku przez Franciszkańską Konsultę 
Misyjną w Polsce.

Brat Jordan Gazda po przygoto-
waniu w naszym centrum misyjnym w Brukseli 18 czerw-

ca otrzymał w Porcjunkuli z rąk Generała Zakonu Braci 
Mniejszych, O. José Rodrigueza Carballo krzyż mi-

syjny. Aby podzielić się tą radością z parafią br. 
Jordana - parafią św. Bartłomieja w Gliwicach, 
29 czerwca została odprawiona Msza św., której 
przewodniczył O. Antonin Brząkali, wikariusz 
naszej prowincji. Podczas tej Mszy św. został 
wręczony bratu Jordanowi krzyż misyjny. 
Msza św. z pożegnaniem i wysłaniem Br. Jorda-
na odbyła się w niedzielę 8 lipca o godz. 11.00 

w Katowicach-Panewnikach.
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