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Gdy jak co roku pochylamy się nad betlejemskim żłóbkiem zdu-

mieni wielkością Bożego Daru dla człowieka, niech zabrzmią nam 

w sercach i umysłach słowa Jezusa: „Ja się na to narodziłem i na to 

przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18, 37). Całe 

Jego życie zawiera się między owym przyjściem dla prawdy, głosze-

niem jej aż po oddanie życia i rozesłaniem Apostołów, by idąc na cały 

świat, czynili wszystkich ludzi uczniami Jezusa (por. Mt 28, 19 n.). 

Ten świat, który dziś jak nigdy dotąd występuje przeciw prawdzie 

Ewangelii i przeciw jej świadkom, równocześnie bardziej niż kiedykol-

wiek jej potrzebuje. Dlatego Kościół, niestrudzenie niosący ludzkości 

Ewangelię nadziei, wciąż potrzebuje jej nowych głosicieli. Nasza Pro-

wincja zakonna stara się odpowiedzieć na tę potrzebę, wysyłając bra-

ci do pracy na misjach, by dając świadectwo Chrystusowej prawdzie, 

wypełniali Jego „święte i prawdziwe posłannictwo” (św. Franciszek 

z Asyżu), sami będąc Jego wiernymi uczniami i innych nimi czyniąc. 

Tę wierność kształtują oni w sercu Prowincji, gdzie od stu lat francisz-

kańska bazylika gromadzi wokół żłóbka rzesze czcicieli Bożego Dzie-

ciątka; w tej wierności jednak trwają także dzięki Waszemu wsparciu 

i Waszej modlitwie, za którą szczerze jesteśmy wdzięczni. 

Z okazji tych najpiękniejszych świąt, w przeddzień uroczystości 

100-lecia konsekracji naszej bazyliki i w roku, w którym Kościół zwra-

ca się do nas ze słowami zachęty: „Bądźmy uczniami Chrystusa”, ży-

czymy Wam, by Ten, który przyszedł jako „Prawda i Życie” (por. J 14, 

6), ukształtował nas na swoich uczniów; by przekształcał naszą po-

wierzchowną nieraz religijność w żywą wiarę owocującą doskonałą 

miłością. Niech Jego Duch będzie naszym przewodnikiem w drodze 

do pełnej prawdy (por. J 16, 13), a wówczas ta Prawda, która już w nas 

jest i w nas trwa, „będzie z nami na wieki” (2 J 2).

o. Dymitr Żeglin ofm 
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– o swojej pracy w Boliwii opowiada 
O. Kazimierz Bernard Falkus OFM

Oni ze mną, ja z nimi 

Od jak dawna pracuje Ojciec na 
misjach i dlaczego w Boliwii?
Ano właśnie. Przyjechaliśmy tu-
taj, do Boliwii, w listopadzie 1976 
roku, z pomocą dla naszego wika-
riatu Ñuflo de Chávez. Ale pierw-
sza propozycja to była praca na 
misji w Coroico, blisko La Paz. Jed-
nak prowincja bawarska, wiedząc 
o naszym wyjeździe, bardzo prosi-
ła, żebyśmy się przenieśli tutaj. Tak 
więc bezpośrednio z Polski przyle-
cieliśmy do Ñuflo de Chávez.
Dlaczego Boliwia? Jest to kraj bar-
dzo egzotyczny, ale jest tu bardzo 
wielkie zapotrzebowanie na oj-
ców, księży, na braci i siostry, dla-
tego Pon Bóczek tak chciał, żeby 
właśnie tutaj być i tu pracować.

Od ilu więc lat pracuje już Ojciec 
w Boliwii?
Od 1976 roku, czyli 31 lat.
Teren, na którym jesteśmy, to re-
gion Guarayos. Czym się on cha-
rakteryzuje i jak się Ojcu pracuje 
z tutejszymi ludźmi?
Może zacznijmy od tego, że nasz wi-
kariat jest podzielony na trzy zony, 
na trzy obszary pastoralne: obszar 
Chiquitos, obszar kolonizacyjny 
i obszar Guarayos. Od początku 
istniała tutaj misja, którą opieko-

wali się franciszkanie. Czym się ten 
teren charakteryzuje? Jak Ojciec 
mógł zobaczyć, są tu przepiękne 
krajobrazy; w tym kraju ukształto-
wał się także charakter tutejszych 
ludzi. Tam, gdzie jest rzeka, tam, 
gdzie jest jeziorko, gdzie są palmy, 
spotkać można człowieka, który 
uprawia poletko swojej własnej 
ziemi. Jak krajobraz jest piękny, tak 
i ludzie są uśmiechnięci, bardzo, 
powiedziałbym, artystycznie upo-
sażeni – w muzykę, taniec. Oprócz 
tego mają własne zwyczaje, które 
im pozwalają w jakiś sposób zbliżyć 
się do naszego Boga, tego praw-
dziwego, o którym im 
mówimy.

Z perspektywy 31 lat pracy co 
może Ojciec powiedzieć o trudno-
ściach bycia Polakiem na misjach, 
bycia misjonarzem? Jakie są trud-
ności w świecie misjonarza?
Ja może nie mówiłbym o trudno-
ściach, bo wtedy, kiedy człowiek 
podejmuje decyzję o wyjeździe, 
to zawsze ma usposobienie bar-
dzo pozytywne. Przyjeżdżać do 
kogoś z nastawieniem negatyw-
nym w ogóle nie warto. Dlatego, 
kochając tych ludzi, do których 
się przyjechało, dajemy im wszyst-
ko, co leży w zakresie naszych 
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możliwości, by pokierować ich 
drogami. Z drugiej jednak stro-
ny wiadomo, że jak wszędzie, te 
zmiany, powiedziałbym nastawie-
nia religijnego, społecznego, mają  
w sobie coś, co stanowi trudność 
nie tyle dla nas, co raczej dla nich. 
Ci ludzie muszą mieć perspektywę 
przyszłości pięknej, ładnej. Nie-
jednokrotnie stoją w miejscu, nie 
chcąc iść dalej. Trudności, o których 
nie chcę wspominać, bo można je 
spotkać wszędzie, są przeżywanie 
wspólnie. Oni ze mną, ja z nimi; 
zawsze jednak trzeba dać im ten 
impuls, to zaufanie, że przyszłość 
będzie o wiele piękniejsza, a ten 
Pon Bóczek, którego tak bardzo 
kochamy wszyscy, na pewno nas 
obdarzy swymi łaskami, swymi 
wartościami, żeby z tej stagnacji 
niejednokrotnie bardzo dla nich 
uciążliwej wyjść i pójść w górę.

Ma Ojciec rację. Wydaje mi się, że 
to moje pytanie było nie na miej-
scu jeszcze w obliczu wczoraj-
szej uroczystości. 4 października 
– uroczystość św. Franciszka, no 
i wielka uroczystość dla Waszej 
parafii. Czy mógłby Ojciec przy-
bliżyć naszym Czytelnikom In-
formatora Misyjnego znaczenie 
wczorajszego święta i to, dlacze-
go aż tylu gości zjechało się do 
Ojca parafii?
Jak Ojciec mógł zobaczyć, rzeczy-
wiście, ludzie, którzy w tej uro-
czystości uczestniczyli, obojętnie 
kto, czy z tej dzielnicy, czy z całej 
parafii, mają jakiś znaczek fran-
ciszkański – dużo uśmiechu, dużo 
radości. Tym bardziej że to ludzie, 
którzy przeszli tragedię pożaru, 
a dzięki dobroczynności innych 
potrafili wybudować te domki
mieszkalne. Oni, ciekawa rzecz, 
sami powiedzieli: „Ojcze, my mamy 
dom, ale nie ma domu ten Bóg,  
o którym Ojciec mówi”. I tak po-
wstała sama idea, żeby coś zrobić, 
nie wiedząc, czy będziemy w sta-
nie, czy też nie. Ale znów dobroć 
ludzi pozwoliła ten namiot dobro-
ci Bożej zbudować. Stąd też, jak Oj-
ciec sam widział, poświęcenie ko-
ścioła to coś wspaniałego. Ludzie 
się radowali, że tak jak oni mają 
własny dom, również dom Boży 
jest wśród nich.

Wczoraj miała miejsce wielka uro-
czystość poświęcenia nowego ko-
ścioła pod wezwaniem św. Fran-
ciszka w dzielnicy Ascención de 
Guarayos, dzielnicy św. Francisz-
ka. To zasługa o. Bernarda, który 
od wielu lat jest proboszczem 

tu, w Ascención, i podjął się wy-
siłku budowy kościoła. Mieliśmy 
okazję wczoraj widzieć na wła-
sne oczy przepiękne dzieło, któ-
re powstało. Życzymy Ojcu bło-
gosławieństwa Bożego i opieki  
św. Franciszka, który niech pro-
wadzi Ojca i prowadzi parafię, pa-
rafian w dochodzeniu do Boga.

Tak na koniec, co Ojciec chciałby 
przekazać naszym Czytelnikom 
Informatora Misyjnego, naszym 
współbraciom?
Najpierw chciałbym serdecznie 
podziękować za zaufanie, jakie 
okazuje nasza prowincja mnie sa-
memu. Z drugiej strony podzięko-
wać chcę wszystkim parafianom,
szczególnie tym, wśród których 
przebywałem, do których mó-
wiłem, dla których odprawiałem 
Msze św. Wspomnieć warto nasze 
parafie w Rybniku, w Panewni-
kach, w Starych Panewnikach, któ-
re oczywiście pomogły mi bardzo. 
I oczywiście Tobie, który jesteś na-
szym opiekunem, zawsze z otwar-
tym sercem nas przyjmujesz i nie 
tylko to, ale także nas animujesz, 
żeby pozostawali już nie tyle może 
w kontakcie fizycznym, ile w takiej
wielkiej przyjaźni, bo to nam daje 
dużo, dużo radości. Chciałbym też, 
żeby znaleźli się tacy współbra-
cia, którzy by przyjechali do nas 
popracować, jeżeli już nie na całe 
życie, to przynajmniej na trzy, czte-
ry lata. Zdobyte tu doświadczenie 
pozwoliłoby im z pewnością na 
urozmaicenie pracy duszpaster-
skiej w Polsce. 

Bóg zapłać serdecznie. 

O. Kazimierz Bernard Falkus OFM urodził się 10.12.1943 w Katowicach. Do Zakonu Braci Mniej-
szych w naszej Prowincji wstąpił w 1961 roku. Śluby wieczyste złożył w 1965, a święcenia kapłańskie 
przyjął 26 czerwca 1968 roku. Po kilkuletniej praktyce duszpasterskiej i wychowawczej w naszym 
seminarium i po ukończeniu studiów licencjackich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na misje 
do Boliwii wyjechał w 1976 roku.
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Wspomnienia 
o. Zbigniewa Kusego, 

misjonarza z RCA, 

z pobytu w Boliwii.
część pierwsza 

Witam i pozdrawiam z Boliwii!

 Boliwia, kraj, który swoją nazwę wywodzi od nazwiska wyzwoliciela tej części Amery-
ki Południowej, Simona Bolivara, jak wiele innych miejsc w tym regionie świata pozosta-
je naznaczona już w nazwach swoich miast i wsi wpływami kultury chrześcijańskiej. Wy-
jechałem po południu z miasta „Święty Paweł” (Sao Paulo), a wieczorem przybywam do 
„Świętego Krzyża” (Santa Cruz de la Sierra). Samolot boliwijskich linii „Aerosur” zniża się 
do lądowania. Nagle czuję zapach spalenizny. Trochę zaniepokojony patrzę przez okno na 
wysunięte części skrzydła, miejscami brudne od smaru czy od dymu spalin, ale to nie to! 
Ziemia za mgiełką dymu prawie pusta, gdzieniegdzie małe drzewa, chude palmy, no i znaki 
spalenizny, której zapach przeszedł przez system zasysania powietrza samolotu! Jak u nas 
w Afryce, kiedy prażą kukurydzę i ją trochę spalą! Na zewnątrz gorąco i wietrznie. Przy wyj-
ściu człowiek z kartą z wydrukowanym moim nazwiskiem i imieniem! To taksówkarz z klasz-
toru; zawiezie mnie do domu braci. Po drodze staram się zagadać po hiszpańsku, ale nie-
wiele tego, bo w pamięci „obcego języka” pozostały jeszcze wyrażenia portugalskie. Miasto 
wielkie, sporo budów, domy firm, sklepy, mieszkania. Ma ponoć ponad 1 milion mieszkań-
ców. Ocenia się, że jest przemysłową i ekonomiczną stolicą kraju. Sieć dróg i ulic rozwiązana 
w systemie koncentrycznych pierścieni, połączonych ulicami jak linie w pajęczynie. W klasz-
torze wita mnie brat Tarsycjusz z prowincji św. Jadwigi z Wrocławia, ekonom i zarządzający 
sprawami współbraci z całego Wikariatu Apostolskiego Nuflo de Chavez. W domowej kapli-
cy odprawiam Mszę świętą z pomocą mszału hiszpańskiego. Później spotykam ojca Domi-
nika, rodem z Opola (tutaj powrócił do imienia chrzestnego Adalberto – Wojciech), i innych 
współbraci, pochodzących z prowincji z Bawarii, Hiszpanii i Austrii. W czasie rekreacji, około 
21.00, patrzę na termometr: ponad 30 stopni. Nazajutrz rano witamy się serdecznie z ojcem 
biskupem Antonim, Polakiem, spotkanym na Górze św. Anny w 2004 i miesiąc temu u nas 
w Katowicach, z bratem Markiem, pracującym przy Biskupie i z o. Bonawenturą, profesorem 
z Opola i Wrocławia, który może przyjedzie tu na dłużej, aby wykładać w seminarium. Moi 
towarzysze wizyty w Boliwii, o. Dymitr i Marian, kuzyn o. Cezarego z Panewnik, przyjeżdżają 
liniami amerykańskimi inną trasą, krótko po południu. Lot z La Paz opóźniony jest o ponad 
4 godziny, bo lotnisko w Santa Cruz pokrywa dym. Z wczorajszym taksówkarzem Eugenio 
witam ich w imieniu braci, zajętych w tym czasie obowiązkami. Po południu z Dominikiem 
pierwsze wyjście do miasta: załatwiamy bilety na lot do Cochabamba, wizytujemy katedrę 
i spacerujemy trochę po wielkim placu, gdzie już dość pełno i gwarno o wieczornej godzinie. 

Środa, 3 października. 
 Kolejny dzień w Boliwii przeżywamy pod znakiem podróżowania. Jedziemy do Ascen-
cion de Guarayos, gdzie o. Kazimierz, z Ligoty, tutaj „Padre Bernardo”, zaprosił nas na po-
święcenie kościoła. Biskup Antoni, we flanelowej koszuli i czapce-kaszkiecie, prowadzi nie-
strudzenie samochód z nami, czterema pasażerami. Wybiera drogę, której, jak wspomina, 
dawniej używali misjonarze, ci najstarsi jeszcze konno. Nowy odcinek drogi, na którym jest 
most, będzie przez kilka godzin nieczynny, bo co środę jest kontrola i ewentualna naprawa 
mostu, zbudowanego wprawdzie dla kolei, ale udostępnionego także dla samochodów. 
Dlatego po pewnym czasie mamy przed sobą obiecaną niespodziankę: najpierw długi prze-
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jazd przez suchą część koryta rzeki – Rio Grande, a później przeprawa w szerokiej łodzi 
– pontonie, gdzie udało się zmieścić nawet dwa samochody! Miejscowi są już przygo-
towani technicznie na te sprawy, zwłaszcza gdy jest środa. Z drugiej strony spotkamy 
nawet autobus, który tą przeprawą jedzie do Santa Cruz! Ojciec bp Antoni z samochodu 
pokazuje nam zabudowania parafii El Fortin, gdzie dość długo pracował po przyjeździe 
do Boliwii w 1980 roku. Teraz są tutaj jego dwaj współbracia z Prowincji, dziś nieobecni: 
ojciec Stanisław i brat Feliks.  Następnie jedziemy na obiad do Puerto Rico, gdzie gosz-
czą nas siostry. Polki akurat nie ma, ale boliwijska siostra z uśmiechem obdarowuje nas 
kilkoma zwrotami po polsku. U nich też spotykamy kolejnego misjonarza, naszego ojca 
Gustawa, rodzonego brata o. Dominika. Z nim jedziemy kilka kilometrów do jego nowej 
parafii, Quatro Cañadas, gdzie podziwiamy efekty pracy przy budowie nowego kościo-
ła. Przestrzennie, jasno, jak w niektórych nowych kościołach w Polsce, zbudowanych na 
planie wielobocznej piramidy. Pozostało nam jeszcze sporo kilometrów, bo po zrobieniu 
dużego objazdu jesteśmy na „nowej drodze”, ale blisko drugiego krańca mostu, około 80 
km od Santa Cruz! Jedziemy wśród szerokich pól, bo lasy, jak mówi Antoni, które on jesz-
cze widział, wykarczowano w ostatnich 20-25 latach, aby dać tereny osadnikom. Wśród 
nich są też przybysze o jasnej cerze i jasnych włosach – mormoni. Przybyli tu z Meksyku 
i Stanów Zjednoczonych, ale to chyba potomkowie Holendrów. Z powodów uzasadnia-
nych racjami biblijnymi używają tylko prostych pojazdów konnych, bryczek, a nie sa-
mochodów, noszą też odmienne ubrania: kobiety długie suknie lub spódnice, mężczyźni 
ciemne spodnie, kapelusze... Domy mają na wewnętrznym krańcu kilkudziesięciohek-
tarowego pola, a nie przy szosie, wiec żyją niejako w odosobnieniu. Przejeżdżamy przez 
ruchliwe miasteczko, San Julian, gdzie po obu stronach drogi bez porządku poustawia-
no sklepiki i mini warsztaty naprawcze, co przypomina mi Afrykę! Dużo tu handlujących 
indiańskich kobiet z plemienia Collas (Koljas), w charakterystycznych ubiorach. Są też 
taxi-moto, gdzie pasażerki siadają bokiem na siodełku motocykla.
 Nasz samochód staje się na pewien czas miejscem modlitwy: jest Różaniec, Ofi-
cjum i śpiewy. W takim nastroju dojeżdżamy do kościoła parafialnego pod wezwaniem 
„San Francisco”, gdzie o. Sykstus, z którym spotkałem się w czasie tegorocznego urlopu 
w Polsce, odprawia właśnie Mszę św. wigilijną uroczystości odpustowej, z sakramentem 
małżeństwa jednej pary i chrztem małych dzieci. Akurat nie ma prądu w sieci publicznej, 
więc wszystko odbywa się przy świecach! Zauważam, że to dodaje pewnego uroku litur-
gii! Stąd już tylko około 40 km do celu naszej podróży, do Ascención, dokąd docieramy 
już w ciemnościach wieczoru.
 Poranek uroczystości świętego Franciszka zaczynamy wspólnym odmówieniem 
Jutrzni z brewiarzy w języku hiszpańskim. Po śniadaniu wyjazd do dzielnicy, gdzie wybu-
dowano nowy kościół. Nasze oczy cieszy dokładne wykończenie budowli z malowanymi, 
na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, scenami i tekstami modlitw franciszkańskich 
a także uporządkowany teren. Jest już sporo ludzi w kościele i na zewnątrz. Sa też przed-
stawiciele rodów indiańskich i współczesnej rady gminnej czy powiatowej. Po celebra-
cji, w czasie której bp Antoni poświęcił kościół, ołtarz i tabernakulum, i używał nowego 
kielicha, daru naszej Prowincji, ofiarowanego przez ręce ojca Dymitra, władze lokalne 
wyrażają podziękowania Biskupowi, Proboszczowi, Siostrom i o. Dymitrowi, wręczając 
każdemu medal i dyplom. Widać wiele radości i wdzięczności w oczach i gestach ludzi, 
dorosłych, młodych i dzieci, którzy podchodzą do nas po Mszy świętej. 
 Ta serdeczność między nami i ludźmi trwa, kiedy po obiedzie idziemy pobyć trochę 
na festynie. Spotykamy się na miejscu poniżej kościoła, od strony nowych domów, wybu-
dowanych, tak jak i nowa świątynia, między innymi dzięki pomocy z Europy, po wielkim 
pożarze, który w 1999 roku strawił wiele chat w tej części Ascencion.
Wieczorem po kolacji u sióstr inny rodzaj „festynu”: siedzimy w szerokim kręgu na ze-
wnątrz i śpiewamy, głównie solista Dymitr i polska grupka z biskupem na czele, który 
odświeża śląskie śpiewki.  Radośnie i bratersko.
 W piątek do południa jedziemy z o. Andrzejem zobaczyć jego pobliską parafię San 
Pablo, a po obiedzie ruszamy samochodem z powrotem do Santa Cruz. Po drodze tyl-
ko na krótko wstępujemy do o. Sykstusa, którego kościół i dom możemy teraz zobaczyć 
w dziennym świetle. Chwali się nowym autem, toyotą! Ale chwałą misjonarza, jak to mo-
żemy stwierdzić, są też serdeczne relacje z dziećmi i z młodymi. Tak też było u Kazimierza, 
u Andrzeja, u sióstr... 
 Cieszę się i dziękuję Panu za te spotkania.
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Afrykańska 
cicha noc

 Dla wielu  Święta Bożego Narodzenia  nierozerwal-

nie kojarzą  się z  uroczystym posiłkiem przy wigilij-

nym stole, zapachem świeżo ściętej choinki, smakiem 

karpia, kolędami...

 Dlatego też gdybyśmy mieli udać do jednego 

z krajów misyjnych, by tam celebrować uroczystość 

Narodzenia Pańskiego, zostalibyśmy najpewniej za-

skoczeni  odmiennością zwyczajów dotyczących 

tego święta. Dobrym przykładem takiej kulturowej 

odmienności są kraje kontynentu afrykańskiego. Jak 

pisze wieloletni misjonarz pracujący w Republice 

Centralnej Afryki – o. Kordian Merta ofm, obchodze-

nie świąt ma zupełnie inny charakter niż ten, który my 

znamy. Wigilii jako takiej nie ma. Nie ma także cho-

inek i śniegu. Są za to drzewka kawowe i palmy. Przed 

pasterką wystawiane są jasełka dla których sceną 

jest bardzo często cały budynek kościoła. Po paster-

ce trudno podejść do żłóbka – każdy chce zobaczyć 

szopkę z bliska, najmniejsze dzieci wędrują w górę na 

ramiona rodziców. Dlatego też by wszyscy mogli się 

nacieszyć, prądnica oświetlająca stajenkę pracuje po 

mszy przez co najmniej godzinę. Jak opowiada o. Pla-

cyd Górka pracujący w Tanzańskiej diecezji Bukoba: 

Franciszkowe Greccio to język miłości, który rozumia-

ny jest przez ludzi na całym świecie. Bożonarodzenio-

wa szopka jest tu czytelna tak samo jak w Polsce. To 

proste: PRZYSZŁA DO NAS MIŁOŚĆ. Przygotowanie 

szopki betlejemskiej tu w Afryce jest tak samo ważne 

jak  głoszenie kazania podczas Mszy Św.  W tych zna-

kach i symbolach zawartych w szopce przekazywane 

są  podstawowe wartości naszej wiary. Sam żłóbek w 

stylu afrykańskim to okrągła chata pokryta trawą, po-

stawiona pośród drzew bananowca. W środku oprócz 

św. Rodziny, aniołów i pasterzy, znajdują się figury 

mieszkańców , ukazujące ich pracę w polu, przy zbie-

raniu trawy czy przy produkcji miejscowego trunku 

z bananów.   

 W domach afrykańczyków nie ma żadnych ze-

wnętrznych oznak święta – dekoracje świąteczne są 

trudno dostępne, ale nastrój świąteczny jest wyczu-

walny. 

 Grudzień jest pierwszym miesiącem pory suchej. 

Prace na polu są już skończone, spichlerze są już peł-

ne ryżu i orzechów ziemnych. Ziemia zachowuje jesz-

cze resztki wilgoci więc nie brakuje świeżych jarzyn 

i owoców. 

 Na sawannie wielkie trawy już wyschły i myśliwi 

przynoszą do wiosek mięso. W grudniu także dojrze-

wają pomarańcze,  zatem wszyscy jedzą do syta. Jest 

to okres odpoczynku, który nieprzerwanie będzie 

trwać do połowy stycznia. Na bożonarodzeniowym 

stole znajdzie się dynia, ryż, słodkie ziemniaki, mięso 

w sosie z orzechów. Na deser pomarańcze i papaje. 

Nie będzie słodkich wypieków ani słodyczy gdyż sy-

tuacja ekonomiczna nie pozwala na kupno cukru. Po 

południu mężczyźni zasiądą przy bukłakach pełnych 

wina palmowego. 

 Co ciekawe, my w Polsce znamy noc wigilijną jako 

”cichą noc, świętą noc” ,a tymczasem w miastach Re-

publiki Centralnej Afryki im bliżej północy , tym wię-

cej zgiełku, radości i zabawy na ulicach. Okres Bożego 

Narodzenia wita się tutaj podobnie jak u nas Nowy 

Rok. 

Zebrał: Wojciech Oleś
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Papieskie Intencje misyjne 2008
styczeń: Módlmy się, aby Kościół w Afryce, przygotowujący się do swojego Zgromadzenia Synodu Biskupów, nadal 
był znakiem i narzędziem pojednania i sprawiedliwości na tym kontynencie, wciąż nękanym przez wojny, wyzyski i 
ubóstwo.

luty: Módlmy się, aby instytuty życia konsekrowanego, przeżywające wielki rozkwit w krajach misyjnych, odkrywały 
na nowo swój wymiar misyjny i wierne radykalnemu wyborowi życia wedle rad ewangelicznych, wielkodusznie dawa-
ły świadectwo o Chrystusie i głosiły Go aż po krańce ziemi.

marzec: Módlmy się, aby chrześcijanie, którzy w tak wielu regionach świata cierpią różnego rodzaju prześladowania 
z powodu wierności Ewangelii, wsparci mocą Ducha Świętego, nadal odważnie i otwarcie dawali świadectwo o słowie 
Bożym.

 Dnia 4 października 2007 roku w uroczystość św. Franciszka z Asyżu w parafii Ascencion de Guraios odbyło 
się poświęcenie kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu. Nowa dzielnica miasta Ascencion doczekała się swojego 
kościoła. Po wielkiej tragedii, która miała miejsce w roku dwutysięcznym, kiedy to spaliła się jedna dzielnica 
tego miasta, mieszkańcy byli załamani. Jak przypomina proboszcz tej parafii o. Kazimierz Falkus, można było  
w tym czasie często usłyszeć słowa poszkodowanych: „gdzie był Bóg, dlaczego spotkała nas taka tragedia?”. Po 
siedmiu latach łatwiej jest patrzeć wstecz i doszukiwać się obecności Boga nawet w trudnych sytuacjach życio-
wych. Uroczystość poświęcenia kościoła była jakoby potwierdzeniem tezy, że „Bóg dopuszcza zła fizycznego, 
by wyprowadzić z tego dobro moralne”. Kiedy widziało się setki uśmiechniętych twarzy w kościele pw. Św. Fran-
ciszka, jak również i wokół świąty-
ni, trudno było uwierzyć, że kilka 
lat wstecz ci sami ludzie przeżywa-
li wielką życiową tragedię utraty 
całego swojego dorobku życio-
wego. Po pożarze, dzięki pomocy 
wielu instytucji charytatywnych 
z Europy, pomocy rządu boliwij-
skiego i naszej katowickiej pro-
wincji powstała nowa dzielnica, 
która otrzymała przez zarząd mia-
sta Ascencion de Guaraios tytuł 

św. Franciszka. Sto osiemdziesiąt siedem domów przepięknie wkompo-
nowanych w pagórkowaty teren, swoja typową dla tego regionu Boliwii 
architekturą cieszy każdego, a szczególnie mieszkańców tej dzielnicy. 
 Od prawie dwudziestu lat obecny jest w tym mieście ojciec Kazimierz 
Falkus pochodzący z naszej katowickiej prowincji. To dzięki jego sta-
raniom przeżywaliśmy przepiękną uroczystość poświęcenia kościoła, 
której przewodniczył o. Antoni Reiman, biskup wikariatu apostolskiego 
Nuflo de Chavez. Wśród wielu zaproszonych gości był obecny również 
prowincjał boliwijskiej prowincji pw. Św. Antoniego ojciec Marcin, licznie 
zgromadzeni współbracia z Boliwii,  Polski, Niemiec i z Austrii. 

Bogu niech będą dzięki za wielkie dzieła, które czyni przez ludzi. 
   

o. Dymitr Żeglin ofm

Poświęcenie Kościoła pw. Świętego Franciszka 
w parafii Ascencion de Guaraios.

św. Franciszka. Sto osiemdziesiąt siedem domów przepięknie wkompo-


