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W świecie dzisiejszym dominuje 

lęk… Człowiek boi się sił przyrody, 

drugiego człowieka, samego siebie, 

bólu i śmierci… Boi się obrócenia 

w nicość…

Byłby człowiek najbardziej nie-

szczęśliwą istotą we wszechświecie, 

byłby rzeczywiście „bytem ku śmier-

ci” (J.P. Sartre), gdyby nie rozbrzmie-

wające dziś słowa Zmartwychwsta-

łego: „Pokój wam!” Te słowa dają 

nadzieję nad każdym cierpieniem 

i każdym grobem; nad każdą ludzką 

Golgotą… Ukazują Jezusa żywego 

i zwycięskiego; Tego, który oddając 

w swej śmierci świat i każdego z nas 

Bogu, przywrócił Boga człowiekowi 

i światu (Jan Paweł II). A nas uczy-

nił swoimi uczniami, czyli świadka-

mi Krzyża i Zmartwychwstałego, 

i posłał nas, byśmy jako chrześcija-

nie głosili Ewangelię wszelkiemu 

stworzeniu (por. Mk 16, 15); byśmy 

wszystkim tym, którzy „…w mroku 

i cieniu śmierci mieszkają” (Łk 1, 79) 

nieśli wieść o tym, iż nie lęk, a pokój; 

nie rozpacz, a radość; nie śmierć, 

a właśnie życie, wieczne życie we 

wspólnocie ze zmartwychwstałym 

Chrystusem, są przeznaczeniem 

człowieka. Dlatego właśnie warto 

kochać, a w każdym najmniejszym 

geście prawdziwej miłości błyszczy 

Jego – i nasze – zwycięstwo. 

Tę właśnie nowinę niosą świa-

tu nasi bracia pracujący na misjach, 

w krajach, gdzie większość ludzi 

wciąż jeszcze pozbawiona jest na-

dziei płynącej z pustego grobu 

Chrystusa. Nowinę tę nieść mogą 

dzięki Wam, Przyjaciołom Misji, któ-

rzy wspieracie ich wysiłki, samot-

ność, cierpienie… Za to wyrażamy 

Wam swą nieustanną wdzięczność 

i życzymy, by Krzyż Jezusa był dla 

was źródłem siły w chwilach na-

prawdę trudnych, a nadzieja i ra-

dość z Jego pustego grobu umac-

niały waszą wiarę w sens dobra 

i były źródłem takiej radości, jaką 

przeżywali uczniowie spotykający 

Zmartwychwstałego.  

 o. Dymitr Żeglin ofm 
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„Pokój wam! Jak Mnie posłał Ojciec, 

tak i Ja was posyłam…” (J 20, 21)

 Obecny rok liturgiczny jak rzadko który ukazuje nam jedność tajemnicy naszego zbawienia, rozpoście-

rającej się pomiędzy Wcieleniem i Paschalnym Misterium. Jeszcze bowiem brzmi w naszych uszach śpiew kolęd, 

a już pochylaliśmy głowy do posypania popiołem… Jeszcze nie przeminęło nasze zdumienie nad wielkością Boże-

go daru udzielonego nam w Jego Jednorodzony Synu, a kolejne zdumienie każe nam dostrzec wielkość Jego miłości 

w Jezusowym Krzyżu i Zmartwychwstaniu…

 Na Piłatowe pytanie „Cóż to jest prawda?” (J 18, 38) Kościół niezmiennie wskazuje na Tego, który sam 

nazwał się Prawdą (por. J 14, 6), a jest nią właśnie dlatego, że jest równocześnie Zmartwychwstaniem i Życiem 

(por. J 11, 25). Tylko ta Prawda – o Zmartwychwstaniu i Życiu – wyzwala tego, kto ją poznaje, a poznając – staje się 

prawdziwym uczniem Jezusa (por. J 8, 31 n.). Jezus, który dał świadectwo Prawdzie do końca (por. J 18, 37), ukazał 

nam także cenę naszego bycia uczniem; cenę, którą On zapłacił, byśmy mogli być Jego uczniami. 

 Kościół niezmiennie niesie światu Ewangelię nadziei. Byłaby ona próżna, złudna i bezpodstawna, gdyby 

nie wyrastała z pustego grobu Chrystusa… Jest to nadzieja, która wyprowadza życie z każdej śmierci, świętość

 z każdej winy, światło z każdej ciemności. Z Nim bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. 

 Tę nadzieję, przenikniętą  franciszkańską radością, nieśmy  całemu światu. Niech ona przenika nasze życie, 

niech udziela się innym. Niech umacnia ludzi w przekonaniu, że dobro i miłość wciąż mają sens… 
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Kościół zawsze ma być 
miejscem spotkania z Bogiem 
i miejscem budowania wspólnoty

Księże Biskupie, który to już ko-
ściół ksiądz Biskup poświęcił, 
pracując w tym wikariacie?
Musiałbym to dokładnie policzyć... 
Pierwszy kościół konsekrowałem 
po otrzymaniu sakry biskupiej, 15 
grudnia 2001 roku, w San Julian. 
Jest to olbrzymi kościół, ośrodek 
spotkań wielu kultur i miejsce po-
jednania pomiędzy różnymi kultu-
rami, co jest powodem nieraz wielu 
konfliktów. 
Potem było poświęcenie drugiego 
kościoła, w parafii San Martin de 
Torres. Jeśli chodzi o kościoły para-
fialne – teraz jesteśmy w trakcie bu-
dowania wielkiej świątyni w Cuatro 
Cañadas, gdzie proboszczem jest o. 
Gustaw Mazur z prowincji Wniebo-
wzięcia NMP w Katowicach, a także 
wielu kaplic, funkcjonujących rów-
nież jako ośrodki duszpasterskie, 
służące promocji ludzkiej i chrze-
ścijańskiej.

Nowe świątynie są z pewnością 
oznaką tego, że Kościół staje się 
coraz mocniejszy na tutejszych 
terenach.
Z jednej strony tak: kościół zawsze 
ma być miejscem spotkania z Bo-
giem i miejscem budowania wspól-
noty. Dzisiaj wiele się mówi na te-
mat nowej ewangelizacji, a tutaj, 
w Ameryce Łacińskiej, za ewange-
lizację odpowiedzialny jest episko-
pat Ameryki Łacińskiej i Karaibów. 
Tematem tej V Konferencji tego 
Episkopatu było pytanie, jak być 
dzisiaj uczniem i misjonarzem Je-
zusa Chrystusa, aby ludzie mieli ży-
cie w Chrystusie. I właśnie o to cho-
dzi, aby nowe kościoły pomagały 
nam w budowaniu świadomości, 
że jesteśmy tym Kościołem żywym, 
że jesteśmy powołani do tego, by 
być uczniami Jezusa Chrystusa, 
a uczeń nie może się nie dzielić tym 
wielkim szczęściem, którym jest 
wiara; dlatego musi być misjona-

rzem. A czy ten Kościół jest coraz 
mocniejszy? Moc Kościoła ukazuje 
się w wierze, w świadectwie, a tego 
doświadczenia naszemu Kościoło-
wi, Kościołowi Ameryki Łacińskiej, 
jeszcze bardzo brakuje. 

Czytelnikom Informatora Mi-
syjnego może trudno odróżnić 
diecezję od wikariatu. Wiemy, że 
Ksiądz Biskup przewodzi Wika-
riatowi Apostolskiemu Ñuflo de 
Chávez. Dlaczego to nie jest die-
cezja?
Do utworzenia diecezji potrzebna 
jest pewna liczba kleru miejsco-
wego, również osoby konsekrowa-
ne i dobrze rozwinięta sieć parafii, 
w których życie angażują się świec-
cy. Tego obecnie jeszcze w naszych 
warunkach nie mamy. By powsta-
ła diecezja, czyli Kościół o własnej 
strukturze, powinno być przynajm-
niej 12 kapłanów diecezjalnych, 
a my mamy ich obecnie zaledwie 

- z O. bpem Antonim Bonifacym Reimannem, ordynariuszem 
Wikariatu Apostolskiego Ñuflo de Chávez rozmawia O. Dymitr Żeglin
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czterech. Dlatego też biskup ta-
kiego Kościoła jakim jest wikariat 
nazwany jest wikariuszem apostol-
skim, czyli tym, który reprezentuje 
apostołów w danej części świata, 
i którego zadaniem jest stworzyć 
ten Kościół lokalny. 

Którym z kolei Ksiądz Biskup jest 
wikariuszem apostolskim na te-
renie Wikariatu Ñuflo de Chávez?
Jestem trzecim biskupem. Pierw-
szym był bp Kilian, który był przed-
tem misjonarzem w Chinach. W 13 
grudnia 1951 roku został utworzo-
ny wikariat apostolski. Drugim bi-

skupem po śmierci bpa Kiliana zo-
stał o. Eduard Bösl, franciszkanin; ja 
zostałem konsekrowany 1 grudnia 
2001 roku.

Czyli istnieje franciszkańska 
tradycja w Wikariacie Ñuflo de 
Chávez?
Owszem, dlatego że wikariat ten 
został przekazany Zakonowi Bra-
ci Mniejszych, aby troszczył się 
o duszpasterstwo na tym terenie 
i doprowadził do tego, by ten Ko-
ściół lokalny zyskał swoje własne 
oblicze.

I tak już na koniec: co Ksiądz Bi-
skup chciałby przekazać Czytel-
nikom naszego Informatora Mi-
syjnego i naszym współbraciom, 
którzy pracują w prowincjach 
w Polsce?
Wiem, że budowanie Kościoła to 
nie jest sprawa tylko indywidual-
na, lecz wspólnotowa. Wiem też, 
że jako biskupa franciszkańskiego 
łączą mnie więzi z wieloma współ-
braćmi w naszych prowincjach 
w Polsce i w innych prowincjach na 
całym świecie.
Przede wszystkim chciałbym po-
dziękować za wsparcie modlitew-
ne i materialne, ekonomiczne. Ale 
chciałbym też życzyć, abyśmy wszy-
scy poczuli dzisiaj, tu, w Boliwii, 
i tam, w naszych prowincjach, to 
wielkie zafascynowanie, że zostali-
śmy powołani do życia Ewangelią, 
do dzielenia się tą Ewangelią tam, 
gdzie Pan Bóg nas powołał, właśnie 
w duchu św. Franciszka, w sposób 
radosny, szczery i w sposób bardzo 
autentyczny.

Dziękuję serdecznie. 

O. bp Antoni Bonifacy Reimann 
urodził się 14.05. 1952 roku w Opolu. W 1972 roku wstąpił 
do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji św. Jadwigi. Po od-
byciu rocznego nowicjatu w Borkach Wielkich 2 września 
1973 roku złożył pierwsze śluby zakonne. Studia filozoficz-
no-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchow-
nym Franciszkanów w Kłodzku. W Kłodzku 2. lutego 1978 
roku złożył uroczystą profesję zakonną, a 2. lutego 1979 
roku przyjął święcenia kapłańskie.
Po święceniach został skierowany do pracy w parafii 
św. Antoniego we Wrocławiu-Karłowicach. Do 1983 roku 
pełnił tam posługę wikarego i katechety. W 1983 roku wy-
jechał na misje do Boliwii, gdzie pracował w Wikariacie 
Apostolskim Ñuflo de Chávez, był definitorem wicepro-
wincji misyjnej św. Antoniego w Boliwii oraz gwardianem 
domu formacyjnego w Cochabambie. Od 1999 roku był 
gwardianem domu nowicjackiego w Sucre i proboszczem 
parafii p.w. św. Anny.
1. grudnia 2001 roku w katedrze w Concepción w Boliwii 
otrzymał sakrę biskupią i został trzecim wikariuszem apo-
stolskim w wikariacie Ñuflo de Chávez.



5

INFORMATOR MISYJNY 3/2007

 Wszyscy jesteśmy misjonarzami. 
Nie wszystkim wprawdzie jest dane 
wyjechać do Afryki, Ameryki Połu-
dniowej czy Papui Nowej Gwinei czy 
innych miejsc, gdzie Ewangelia jest 
nieznana lub ją niewielu. Jednak każdy 
chrześcijanin jest wezwany do współ-
pracy w dziele misyjnym Kościoła.  
W Dekrecie o misyjnej działalności Ko-
ścioła Ad gentes czytamy, że „cały Ko-
ściół jest misyjny i dzieło ewangeliza-
cji jest podstawowym zadaniem Ludu 
Bożego…” (DM 35). Dlatego „wszyscy 
wierni, jako członki żywego Chrystu-
sa, wcieleni i upodobnieni do Niego 
(…) zobowiązani są do współpracy w 
szerzeniu i rozwoju Jego Ciała, aby jak 
najprędzej doprowadzić Je do pełni” 
(DM 36). 
 Jak widać, działalność misyjna nie 
jest działalnością uboczną i dodatko-
wą w Kościele, ale w sposób naturalny 
wynika z sakramentów, które przyjmu-
ją chrześcijanie – chrztu, przez który 
wchodzi się do Kościoła, bierzmowa-
nia, na którym chrześcijanin otrzymu-
je dary Ducha Św. i Eucharystii, która 
zobowiązuje do wrastania w Kościół 
– Mistyczne Ciało Chrystusa.
 Jak wiele jest sposobów na bez-
pośrednie głoszenie Dobrej Nowiny 
(posługa kapłana, osoby konsekrowa-
nej, praca lekarzy i nauczycieli), tak też 
wiele jest metod współpracy misyjnej. 
Jednym z nich jest modlitwa. 
 Jest to najbardziej skuteczny i do-
stępny wszystkim wiernym sposób 
pomocy dziełu misyjnemu. Papież 
Pius XI w encyklice Rerum Ecclesiae 
pisze: „Z łatwością zauważamy, że nie 
ma nikogo, kto nie mógłby się modlić; 
że ta pomoc i pokarm dla misji jest  
w zasięgu wszystkich”.
 W pierwszej kolejności odpowie-
dzialni za krzewienie modlitwy za mi-
sje są biskupi na czele z Ojcem Świę-
tym. Promotorami modlitwy w tej 
intencji są też osoby zaangażowane 
we współpracę z misjami i działacze 
ruchów misyjnych. Wraz z nimi wszy-
scy ochrzczeni mają modlić się w in-
tencji misji.

 Niewiarygodna jest moc i skutecz-
ność modlitwy. Doświadcza jej wielu 
misjonarzy. Często mówią, że bez za-
plecza modlitewnego nie podołaliby 
powierzonym im zadaniom. Skutecz-
ność modlitwy odnosi się nie tylko 
do tych, za których jest zanoszona, 
lecz również do osoby, która się mo-
dli. Przez modlitwę rośnie poczucie 
solidarności wszystkich członków Ko-
ścioła oraz lepsze zrozumienie ducha 
misyjnego wśród wiernych. Modlitwa 
taka staje się mniej egoistyczna, a jed-
nocześnie pozwala odczuć skutecz-
ność wymiaru apostolskiego każdego 
ochrzczonego. Wyjątkowe są słowa 
Modlitwy Pańskiej, modlitwy, której 
odmawianie proponuje, czy wręcz 
nakazuje, sam Jezus Chrystus: „Oj-
cze nasz” – Ojcze wszystkich czasów 
i narodów; „Niech będzie uświęcone 
imię Twoje” – przez wszystkich; „Niech 
przyjdzie Twoje królestwo” – dla 
wszystkich ludzi. 
 Drugim sposobem wspomaga-
nia misji, dostępnym wszystkim jest 
cierpienie. 
 Cierpienie dotyka wszystkich lu-
dzi, nie tylko chrześcijan. Zwolennicy 
filozofii epikurejskiego, gdzie liczy
się korzystanie z radości życia, w ze-
tknięciu z cierpieniem często ulegają 
rozpaczy, niekiedy nawet uciekają od 
niego, odbierając sobie życie. Hindu-
iści i muzułmanie traktują cierpienie 
jako zło konieczne, od którego nie 
ma ucieczki. Tylko chrześcijanie widzą  
w nim skuteczny środek uświęcenia 
siebie i innych.
 „Ciężko jest cierpieć, nie wiedząc 
dlaczego” – mówi poeta Claudel a Vio-
lanie. Dla wielu chorych często więk-
szym problemem niż ból fizyczny jest
poczucie bezużyteczności, poczucie, 
że jest się ciężarem dla otoczenia. Są 
sytuacje, kiedy ból fizyczny uniemoż-
liwia modlitwę, wtedy otwierają się 
możliwości zamienienia swojej po-
zornej bezużyteczności w skuteczne 
włączenie się w apostolat misyjny. Tak 
właśnie postępowała św. Teresa z Li-
sieux – Patronka Misji. „Moje zmęcze-

nie ofiaruję za pewnego misjonarza
– powiedziała – Myślę, że tam, gdzieś 
bardzo daleko, być może jakiś misjo-
narz wyniszczony podróżami apo-
stolskimi potrzebuje pomocy; żeby 
zmniejszyć jego trudy, ofiaruję Bogu
moje”. 
 O ile każdy doświadcza cierpienia, 
a każdy chrześcijanin na mocy chrztu 
jest zaproszony czy też wezwany do 
modlitwy, o tyle nie każdy może sobie 
pozwolić na materialne wspieranie 
dzieła misyjnego. 
 Obok wymiaru duchowego osoby 
ludzkiej istnieje też wymiar cielesny, 
materialny, dlatego należy zachować 
odpowiednie proporcje między tymi 
wymiarami. Misje oprócz modlitwy 
i cierpienia potrzebują też pomo-
cy materialnej na miarę możliwości 
wiernych. Jałmużna nie jest przecież 
aktem źle rozumianej litości, ale prze-
jawem chrześcijańskiego miłosierdzia. 
Jest też pewnego rodzaju ubezpie-
czeniem – polisą na życie wieczne. 
Dając jałmużnę, wierni powiększają 
zasługi życia ziemskiego z wszystkimi 
konsekwencjami w życiu przyszłym. 
„…jałmużna wybawia od śmierci i nie 
pozwala wejść do ciemności. Jałmuż-
na bowiem jest wspaniałym darem 
dla tych, którzy ją dają przed obliczem 
Najwyższego” (Tob 4, 10-11). Jałmużna 
jest też zadośćuczynieniem za popeł-
nione grzechy lekkie. Tak więc dając 
jałmużnę, ochrzczeni nie tylko wspie-
rają dzieło misyjne, ale i uczestniczą  
w łaskach, które daje im ta forma apo-
stolstwa. Trzeba przy tym pamiętać, 
że wartość jałmużny nie mierzy się 
według wartości ofiarowanych pienię-
dzy, ale według miłości i poświęcenia, 
z jakim są dawane. 
 Wielki Post jest szczególnym cza-
sem, kiedy przypomina się o wiel-
kiej wartości modlitwy, cierpienia  
i jałmużny. Kościół daje wierzącym 
te środki jako pomoc w wypełnianiu 
powszechnego powołania misyjnego  
i środek do osobistego uświęcenia. 

Bożena SkupinN
a 

p
od

st
. p

oz
yc

ji:
 J

oa
qu

ín
 M

ar
ía

 G
oi

b
ur

u 
Lo

p
et

eg
ui

, D
uc

h 
m

is
yj

ny
. V

ad
em

ec
um

, V
ER

BI
N

U
M

, W
ar

sz
aw

a 
19

91
.

Modlitwa, cierpienie 
i jałmużna 

– środki ewangelizacji misyjnej
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Wspomnienia 
o. Zbigniewa Kusego, 
misjonarza z RCA, 

z pobytu w Boliwii.
część druga 

Boliwia 2  (6 – 10.X) Drugi etap, nowe miejsca, nowe spotkania.
 Kochani, Drodzy i Znajomi w Polsce,  chcecie wiedzieć, co było dalej ? – Drugi 
etap naszego pobytu w Boliwii zaczynamy w sobotę, 6 października, wyjazdem 
z Santa Cruz do Cochabamba (czyt. koczabamba) Oczekiwanie na lotnisku na 
opóźniony samolot trwało dłużej niż sam lot, bo ponad dwie godziny, a podróż 
w powietrzu tylko 45 minut! Na mapie jest to jednak odległość określająca kilka-
set kilometrów. Bratersko wita nas ojciec Zygmunt Skrzydło, przybyły z młodym 
kierowca. Opowiada, ze przyjechali na wyznaczona godzinę a dowiedziawszy się 
o opóźnieniu, wrócili do miasta, bo miał po południu chrzest, wiec ochrzcił nie-
mowlę i znowu przyjechał na lotnisko, by jeszcze na nas trochę poczekać, siedząc 
na ławeczce. – Ma problemy zdrowotne i nie może długo ustać. W domu wita 
nas proboszcz i gwardian, Ojciec Cezary Domogała. Tak wiec polska mowa roz-
brzmiewa w klasztorze. 
 Po niedługim czasie a zwłaszcza po pokonaniu kilkudziesięciu stopni scho-
dów daje o sobie znać miejsce, gdzie jesteśmy: Cochabamba znajduje się ponad 
dwa i pół tysiąca  metrów  nad poziomem morza. Lekki ból w skroniach, zadysz-
ka, konieczność, aby usiąść i trochę odpocząć... I to nie tylko ze względu na mój 
wiek! Powodem jest rozrzedzenie powietrza na tej wysokości. Marian podsuwa 
porównanie, że jesteśmy wyżej niż polskie Rysy.
 Ciekawość misjonarza  sprowadziła mnie z drugiego pietra klasztoru, gdzie 
mamy pokoje, na dół do kościoła San Antonio, bo proboszcz wspomniał, że będzie 
o 16.30 celebracja dodatkowej Mszy świętej zamówionej przez rodziców, których 
córka ukończyła 15 lat. Miejscowy zwyczaj, choć słyszałem, że podobnie jest na 
przykład w Meksyku. Dziewczyna kończy okres dzieciństwa, staje się młodą ko-
bietą, teraz będzie można zacząć mówić i starać się o znalezienie kandydata do 
małżeństwa. To wydarzenie rodzina chce zaznaczyć religijnie. Jak to wygląda od 
strony ceremonii w kościele?
 Przed ołtarzem klęcznik dla seniority, która klęcząc zachowuje powagę chwi-
li. Po obu jej stronach dwóch kawalerów asystujących jako najbliższa „świta”. 
W pierwszych ławkach po lewej druhny w jednakowych błyszczących sukniach, 
po prawej inni kawalerowie w garniturach i za nimi rodzinna gromadka, a dalej 
kilka osób, pewno przyjaciele i znajomi, podobnie jak to bywa na ślubach. Słyszę 
specjalne formuły modlitw mszalnych i błogosławieństwa dla nastolatki, które z 
przekonaniem, mocnym głosem i gestem wyciągniętych rąk wyraża ojciec Cezary. 
Wyjście orszaku na zewnątrz, gdzie czeka ustrojona dorożka zaprzągnięta w dwa 
konie, które dosiadają wyrośnięci chłopcy w strojach. Za powozem zaparkował 
kolorowy autobus z odkryta platforma. Nieco później widziałem, jak zapełniony 
młodymi ludźmi, z klaksonem czy muzyka, przejeżdżał sąsiednimi ulicami.
 Niedziela wita nas słoneczkiem, dobrym śniadaniem i dzwonami zapra-
szającymi do kościoła klasztornego. Z o. Dymitrem koncelebrujemy Eucharystie, 
której przewodniczy nasz współbrat proboszcz. Służba liturgiczna, ministranci, 
dobrze wyszkoleni, grupa chóralna młodych tez na dobrym poziomie. Po Mszy 
świętej w zakrystii niemało życzliwości i serdeczności okazywanej słowem i ge-
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stem, miedzy nimi i wobec kapłanów, w radości. Chyba 
takie tu zwyczaje.
 Po południu, prawie na koniec sjesty, nieoczekiwa-
ne słyszymy zaproszenie na spotkanie w salce, a wła-
ściwie w kafejce parafialnej prowadzonej w pomiesz-
czeniu od strony placu miejskiego przed kościołem. Jest 
ojciec Dariusz, polski franciszkanin konwentualny i Ka-
tarzyna, wolontariuszka, świecka misjonarka. Brater-
sko dzielimy się naszymi przeżyciami i spostrzeżenia-
mi. Późnym popołudniem o. Cezary proponuje spacer 
i wejście na górę z wielką figurą Chrystusa. Po drodze
wstępujemy do domu sióstr z pretekstem zmierzenia 
ciśnienia przed wejściem na szlak. Niespodzianka dla 
nas: oto witają nas siostry Albertynki, dwie Polki i Boli-
wijka. Niezbyt łatwo zakończyć to wejście „na chwile”, 
tak więc figurę, oświetloną w mrokach wieczoru i nocy,
oglądamy tylko z dołu, z tarasu sióstr. 
 Na poniedziałek nasz gwardian przewidział wy-
jazd poza miasto. Droga asfaltowa, dobrze utrzyma-
na, nie to, co u nas w RCA. Celem są odwiedziny ojca 
Eryka, Polaka z Prowincji w Poznaniu, który mieszka 
kilkadziesiąt kilometrów od Cochabamba, w miejsco-
wości Tarata, gdzie znajduje się jeden z najstarszych 
naszych klasztorów w Boliwii. Po drodze zaglądamy 
do miasteczka Punata, z domami i kościołem pamięta-
jącymi jeszcze budownictwo hiszpańskie. Po obu stro-
nach placu piętrowe nieduże domki ze sklepikami na 
parterze, także z artykułami nowej gamy. Przed kościo-
łem grupka żebraków, wewnątrz chyba kilka rodzin na 
modlitwie,  prawie wszyscy w ubraniach kroju miejsco-
wych Indian, zwłaszcza kobiety. Bogaty wystrój głów-
nego ołtarza i bliżej nas „Nuestra Senora”, figura Maryi.
Nie pierwszy raz widzę, jak pobożność wyraża się w bo-
gatym strojeniu figury Matki Bożej, jako pani albo kró-
lowej. Z boku obraz MB z Guadalupe, z Meksyku. Jako 
że jest pora obiadowa, kilkanaście kilometrów dalej 
podjeżdżamy do ośrodka restauracyjnego z małym ho-
telikiem, nad dużym stawem, tworzonym przez wodę 
wypływającą spod zapory zbiornika wyrównawczego 
wody rzeki. Oczywiście zamawiamy ryby. Przybywają 

grupy i wycieczki. Młode dziewczęta, chyba licealistki 
ze szkoły sióstr, bo widać w pobliżu welon opiekunki, 
korzystają z tzw. rowerów wodnych. Jest październik, 
ale tutaj to czas ostatnich tygodni roku szkolnego,  
a kto z nas nie pamięta, że to okres klasowych wyjaz-
dów?
 Klasztor braci do którego jedziemy, był w dalekiej 
przeszłości pierwszym ośrodkiem misyjnym, gdzie 
była formacja zakonna i kapłańska, i przygotowanie 
na prace misyjna w tej części kraju, w dużym regionie, 
który obejmował praktycznie cala wschodnia polowe 
obecnej Boliwii. Dlatego też witają nas stare mury pię-
trowego budynku z szerokimi krużgankami i kolum-
nami od strony wewnętrznej, z małymi celami, poko-
ikami zakonników, i z bogata w starodruki biblioteka! 
Biorę do rak Pismo święte wydane w początkach XVII 
wieku i myślę o tych, co tutaj byli przed nami. Dzisiaj 
tylko dwóch braci, Eryk i Laurenty, brat Słowak. I dużo, 
bardzo dużo prac remontowych i po części przebudo-
wania, aby przystosować klasztor na możliwość przyj-
mowania grup, spotkań itp. Takie są plany obecnego 
prowincjała, Bawarczyka. Podziwiam naszego rodaka, 
który tym wszystkim kieruje. Duży ogród pozwoli na 
zagospodarowanie, a z boku cały las posadzonych 
drzew eukaliptusowych zaprasza na spacer. Najgrub-
sze się ścina, ale od pnia znowu wypuszczają pędy  
z aromatycznymi liśćmi. Można by z nich przygotować 
i robić naturalne inhalacje! W kościele nieco zadziwia 
ołtarzyk z figura św. Seweryna, bogato ustrojony, ale
tłumaczą mi, ze jest bardzo czczony i że są pielgrzymki, 
grupy przyjeżdżające z wiosek autobusami, samocho-
dami, nieraz ciężarowymi, nieraz kilka razy w tygodniu. 
Trzeba ich obsłużyć w kościele: spowiedź, Msza święta. 
Wszyscy chcą się pomodlić, ofiarować dary, a po części
liturgicznej, już na zewnątrz, spotkać się razem na po-
siłek i popijanie, świętowanie lokalne.
 Inne przeżycia i spotkania z sakralnością mieliśmy 
we wtorek. 
 Duża statua Pana Jezusa z otwartymi ramionami 
góruje nad miastem. Mieliśmy tam podejść w niedzie-
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le, ale dzisiaj przyjmujemy inna wersje: podjedziemy samochodem i zejdziemy pie-
szo na dół. Serpentami docieramy na górę i tutaj okazuje się, że za nią, niewidoczne 
z dołu, są inne, wyższe góry. Czytamy objaśnienia: wysokość figury ponad 42 me-
try, tak wiec jest ona nieco większa od bardziej znanej znajdującej się nad Rio de 
Janeiro. Jesteśmy na wysokości ponad 2 800 metrów nad poziom morza. Nazwa 
postaci: Jesus de la Concordia, co znaczy „Zgoda”, ale ma też odniesienie do „wspól-
noty serc”, jedności serc.  Słońce juz wysoko i niełatwo zrobić zdjęcie, ale udaje się 
z pozycji, gdzie kula słoneczna jest za głową Chrystusa. Powstaje poświata, aure-
ola. Mam czas na krótką modlitwę, westchnienia do Pana, aby Mu powierzyć ludzi 
i nasze sprawy. Patrzymy na boki daleko, gdzie rozciąga się miasto i inne miejsco-
wości. Szukamy wzrokiem, gdzie jest nasz kościół i klasztor. Dalej widać jasną linie 
pustej przestrzeni, lotnisko, które ciągnie się w dole wzdłuż jednego z pasm gór. 
Praktycznie samolot musi korzystać tylko z jednej otwartej przestrzeni, z przełęczy 
między górami, aby wystartować czy wylądować! A że na tej wysokości powietrze 
jest rzadsze, wiec pas startowy jest dłuższy niż na nizinach. My też szykujemy się do 
„zładowania”, podejmując schodzenie tarasowo wybudowanymi schodami. Jest 
ich ponad 850! Na dole trzeba się szczerze przyznać do drżenia łydek i kolan. Do-
brze nam zrobi mała sjesta.
 Po południu jedziemy do sanktuarium Matki Bożej, nieco poza miasto. Mała 
kapliczka z otwarta przestrzenia wejściową. Wewnątrz na cokole figurka Matki 
z Dzieciątkiem. Widać szerokie zagospodarowanie terenu na przyjęcie pielgrzy-
mek. Co mi się podoba, to liczne plansze z treściami modlitw, po prawej i lewej 
stronie podejścia, wyrażające rożne stany uczuć i sytuacje życiowe ludzi w formie 
zawierzenia i powierzenia ich Naszej Pani. Czytam miedzy innymi tematy dotyczą-
ce rodziny, wiary, nałogów, powołania chrześcijańskiego itp. Sądzę, że maja pomóc 
i zasugerować modlitwę osobistą każdej osoby, która tu przychodzi. Modlimy się 
dziesiątkę Różańca szczególnie w intencjach naszych braci i sióstr misjonarzy, i ca-
łego Kościoła w Boliwii.
 W środę rano przyjeżdża do klasztoru o. Stefan Karpeta, redemptorysta, zna-
jomy siostry Gabrieli, dominikanki, znanej mi od czasu jej nowicjatu w Zielonce. 
– Teraz siostra przygotowuje się w Warszawie na przyjazd do Boliwii, bo niedaw-
no powstała ich wspólnota misyjna w Oruro, gdzie biskupem jest Polak, werbista. 
Opowiadamy o trudach pracy misyjnej, zabieram CD z nagraniami tekstów hisz-
pańskich. Przed południem idziemy na wielkie targowisko. Po drodze wstępujemy 
pozdrowić współbraci w klasztorze san Francisco, gdzie jest siedziba Prowincjała, 
parafia i dom dla studentów. Widać stary charakter budowli, i kościoła i klaszto-
ru. Tak, historia obecności franciszkanów jest kontynuowana przez braci, z których 
ponad jedna trzecia to Boliwijczycy.  To, co nas szczególnie interesuje na jarmar-
ku, to dział wyrobów artystycznych i ubiorów dzianych. Robimy zakupy, targując 
się z życzliwymi kobietami. Cezary i Marian skoczyli wcześniej i poszli z tłumu. My
z Dymitrem decydujemy się na skorzystanie z miejskiego autobusu. W tłoku aut, ko-
lorowych busów i pieszych kierowca rusza powoli, zatrzymując się wszędzie, gdzie 
ktoś chce wsiąść. Machina warczy, zgrzyta, kopnięciami nogi trzeba pomoc przy 
zmianie biegów... Ale ludzie bez stresu, życzliwie pomagają sobie w załadowaniu 
worków, toreb, a nam z uśmiechem wskazują, gdzie mamy wysiąść, aby dotrzeć do 
domu. Ciekawe doświadczenie codzienności życia w wielkim mieście.  Uważam, że 
Cochabamba ma inny charakter niż Santa Cruz. Tam wielki ruch, pośpiech, gwizd-
ki policji na rondach, magazyny, biura, handel... a tutaj jakoś spokojniej, może tez 
charakter instytucji i uczelni robi swoje. Jest sporo obcokrajowców. Widać to też 
i w kościele. 
 Wieczorem zaczyna się triduum przed świętem patronalnym, Matki Boskiej 
Opatrzności. Miał być nasz ojciec Eryk, ale nie będzie mógł przyjechać, wiec pro-
boszcz mi zaproponował, abym przygotował kazanie, o Matce Bożej i o misjach 
w Afryce. Po Ewangelii staje z boku przy ołtarzu, zaczynam po polsku a Cezary tłu-
maczy na hiszpański. Dymitr przygotował serie zdjęć z Afryki, które w czasie kaza-
nia są pokazywane na ekranie. Taka to nasza animacja misyjna!
 Czwartkowy poranek jest ostatnim czasem w Cochabambie. Wracamy samo-
lotem do Santa Cruz. Tam mamy mieć spotkania zaproponowane przez Ojca Do-
minika - Adalberta. O tym innym razem.
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W Polsce Wielkanoc to świę-
ta nierozerwalnie związane  
z obrzędami kościelnymi oraz 
mnóstwem zwyczajów. Kraje 
misyjne borykające się z pro-
blemami takimi jak głód czy 
brak prądu, świętują inaczej.
 Zastanawiając się, jaka jest Wielka-
noc w Afryce, nie sposób w pierwszej 
chwili nic szczególnego na ten temat 
powiedzieć. Podczas rozmów z misjo-
narzami oraz poszukiwań w Internecie 
można zauważyć, iż o ile święta Boże-
go Narodzenia w krajach misyjnych 
to świetny materiał na artykuł, to ze 
świętami wielkanocnymi jest przeciw-
nie. 
 Trzeba sobie jednak uświadomić 
jak bardzo na religijną obrzędowość 
wpływają realia życia codziennego. 
Najprostsza i najbardziej uderzają-
ca sprawa. Wielkanoc jest normalnie  
w naszej kulturze poprzedzona 40-to 
dniowym postem, w czasie którego 
ogranicza się znacznie spożycie mięsa. 
Jak coś takiego wprowadzić w krajach 
afrykańskich chronicznie cierpiących 
na niedożywienie i wprost głód wśród 
znacznej części populacji. Jak zapro-
ponować 40-dniowy post ludziom, 
którzy normalnie niedojadają? Tutaj 
ten post trwa nie 40 dni, ale prak-
tycznie przez cały rok. Albo jak wpro-
wadzić Wielkopiątkowy post ścisły 
wśród ludzi, którzy i tak jedzą raz na 
trzy dni? Próba wprowadzenia święce-
nia pokarmów w sobotę po południu 
też musi ponieść fiasko, bo ludzie po
prostu niejednokrotnie nie mają co 
święcić. Kiełbasa czy jakakolwiek wę-
dlina są nieznane (nie mają szans na 
utrzymanie się w tym klimacie), jajko 
to nie symbol odradzającego się życia, 
ale bardzo bogate w proteiny i bardzo 
cenne pożywienie, którego nie maluje 

się, lecz dzieli precyzyjnie -najczęściej 
jedno- na dziesięć, dwanaście osób 
w rodzinie. Tak więc zwyczaje wielka-
nocne, czy jakiekolwiek inne nie mają 
szans na wprowadzenie i zakorzenie-
nie dopóki nie zostanie rozwiązany 
podstawowy problem głodu. 

Wielkanoc w Afryce
 Niemniej jednak w Afryce, tak jak 
i w całym chrześcijaństwie Wielka-
noc jest na pewno celebrowana jako 
główne święto roku liturgicznego. Jest 
to również okazja (może nawet bar-
dziej niż Boże Narodzenie) do licznych 
spotkań grup religijnych i wspólnego 
świętowania nie tylko w kościele, ale 
i w małych grupach, w prywatnych 
domach. Bardzo żywe i dynamicznie 
działające są Wspólnoty Żywego Ko-
ścioła. Te właśnie wspólnoty organi-
zują najczęściej w okresie Wielkiego 
Postu wspólne czytanie i rozważanie 
Pisma Świętego, nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej czy przygotowują przed-
stawienia Męki Pańskiej. Ludzie bar-
dzo przeżywają i bardzo się w takie 
uroczystości angażują. Widać w nich 
świeżość i wielką, prostą autentycz-
ność wiary. Dla tych ludzi święta to 
nie „czas święconego jajeczka”, czy 
wielkich rodzinnych przyjęć, ale rze-
czywiście przeżywanie męki, śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa w całej 
bolesnej wyrazistości tych faktów. 
 W Afryce Wielkanoc jest celebro-
wana głównie we wspólnotach chrze-
ścijańskich. W wigilię Wielkiej Nocy 
setki ludzi biorą udział w renowacji  
i dekoracji kościoła. W parafiach czas
oczekiwania na Wielkanoc zaczyna 
się o 15, a kończy o 18 ze względu na 
brak oświetlenia i zapadający wcze-
śnie mrok. Na czas świąt Wielkanocy, 
kościoły przystrojone są w vitenge lub 

kanga, (kawałki materiału) udrapowa-
ne w formę motyli, kwiatów lub bana-
nowych drzew. Nieznane natomiast 
są w parafiach, ani tradycja Ciemnicy,
do której przenosi się Pana Jezusa, po 
Mszy św. Wielkiego Czwartku, ani Boże 
Groby, gdzie deponuje się Najświęt-
szy Sakrament do adoracji po liturgii 
Wielkiego Piątku. Ludzie oczywiście 
chętnie uczestniczą w religijnych ce-
remoniach i obrzędach, ale ich udział 
jest raczej bardzo żywiołowy i dyna-
miczny. Śpiewy pieśni wykonywane 
przez chóry, to małe koncerty, tańce 
i rytmiczne pląsy całej społeczności 
obecnej na Mszy św. to coś natural-
nego i normalnego, okrzyki i aklama-
cje to naturalny sposób uczestnictwa  
w liturgii i wyrażania uczuć radości 
lub smutku, zadowolenia czy dez-
aprobaty. Natomiast trudno jest sobie 
wyobrazić Afrykańczyka klęczącego 
nieruchomo i w ciszy przez pół godzi-
ny przed wystawionym Najświętszym 
Sakramentem i adorującego Pana Je-
zusa w grobie. To nie jest na pewno 
jego natura. Zresztą i sam grób ma 
dla Afrykańczyka inne znaczenie. Nie 
jest to miejsce, gdzie na czas jakiś de-
ponuje się ciało zmarłego, miejsce, 
które otacza się opieką i przyozdabia.  
W kulturze afrykańskiej najczęściej 
zwłoki chowa się blisko domu, aby 
zmarły nadal uczestniczył w życiu ro-
dzinnym i miał możliwość interwen-
cji w sprawach trudnych. Zmarły jest 
albo nadal członkiem rodziny (mzimu 
- żywy zmarły) i należy się go radzić  
i szanować, albo niebezpiecznym du-
chem, od którego raczej trzeba uciekać. 

Wielkanocne
przygotowania 

w Afryce i w Azji
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 Hymny i pieśni są wykonywane 
przy akompaniamencie bębnów. Ko-
biety śpiewające wysokim głosem bar-
dzo ładnie modulują melodie. Po mszy 
są wykonywane tradycyjne tańce na 
zewnątrz kościoła. Po uroczystości lu-
dzie wracają do domów by świętować 
jedząc lokalne potrawy oraz napoje.  
W niektórych parafiach ludzie pozo-
stają wokół kościoła w małych gru-
pach aby wspólną modlitwą cieszyć 
się ze zmartwychwstania Pańskiego. 
To dopiero tutaj w tych małych gru-
pach Żywego Kościoła ludzie dzielą 
się tym, co mają, przeżywając praw-
dziwe agape, dzieląc między sobą, 
ugali (papka z mąki maniokowej i ku-
kurydzianej), samaki (suszone ryby),  
i mchichia (forma gotowanych liści 
manioku lub innej rośliny jadalnej). 
Przy okazji tych spotkań śpiewa się 
i tańczy, prezentuje skecze i małe 
przedstawienia, czasami tylko za-
bawne, a czasami bardzo pouczające  
i z religijną lub moralną puentą.
 Od Mszy św. Wigilii Paschalnej lu-
dzie wzajemnie (nawet nie znający się 
i przypadkowo spotkani) pozdrawiają 
się słowami: Jesu Christu Amefufuka 
(Jezus Chrystus zmartwychwstał). Na 
co należy odpowiedzieć Amefufuka 
kweli (zmartwychwstał naprawdę).  
W Afryce Wielkanoc ma na pewno 
bardzo społeczne i duchowe znacze-
nie. Ludzie w naturalny sposób szuka-
ją kontaktów i dzielą się radością nie 
tylko w rodzinach, ale właśnie w para-
fiach i szerszych grupach społecznych.

Takie międzywyznaniowe spotkania 
(katolików i protestantów) z okazji 
Wielkanocy są wspaniałą okazją do 
dzielenia się rzeczywistością wiary. 
W Afryce Wielkanoc oprócz wymia-
ru społecznego ma także wymiar 
duchowy. Rodziny odwiedzają się 
wzajemnie i wspólnie spędzają czas 
Świąt. Przygotowują pieczony ryż  
z wołowiną lub kurczakiem, który je-
dzą zarówno chrzescijanie jak i niewie-
rzący. Warto dodać, że czas Wielkiego 
Postu rozpoczęty, tak jak w Polsce, 
Środą Popielcową, jest dla wielu osób  
bezpośrednim przygotowaniem do 
sakramentu Chrztu św. Przyszli nowi 
chrześcijanie przez cały Wielki Post 
chodzą do kościoła na niedzielną Mszę 
Świętą. Uczestniczą w liturgii Słowa, 
a po homilii - jak w starożytnym Ko-
ściele - wychodzą z kościoła podczas 
Ofiarowania. Jest to dla nich znak, że
nie są godni i w pełni przygotowa-
ni do uczestniczenia w Eucharystii.  
W ostatnią niedzielę Wielkiego Postu 
odczytuje się imiona katechumenów 
na znak ich bliskiej przynależności do 
Kościoła i Jezusa Chrystusa.
 Wymownym akcentem całej tej 
liturgii Wielkiej Soboty jest procesja 
z darami ofiarnymi. Młode kobiety
i dziewczęta ubrane w stroje regio-
nalne, z dużymi koszami na głowach, 
niosą dary do ołtarza. Na początku 
przynosi się chleb i wino, kielich z 
pateną do sprawowania Eucharystii,  
a w pozostałych koszach przynosi się 
dary ziemi w dobitny sposób wyraża-

jące pracę i trud rąk ludzkich. Wśród 
nich są pataty (słodkie ziemniaki), ba-
nany, fasola, kapusta, ananasy, awo-
kado i inne. Na zakończenie Mszy Św. 
dary te zostają ofiarowane ubogim,
biednym i bezdomnym.

...i Azji
 Na Filipinach w Wielki Piątek 
pomimo krytyki Kościoła wciąż utrzy-
muje się zwyczaj przybijania ochot-
ników do krzyża. Filipińscy biskupi 
zaznaczają, że tradycje biczowania  
i krzyżowania w czasie Wielkiego Tygo-
dnia mają korzenie w animizmie i nie 
są aprobowane przez Kościół. Rytuał 
będący naśladowaniem ukrzyżowa-
nia Chrystusa stał się główną atrakcją 
turystyczną miejscowości San Pedro 
Cutud, około 70 km na północ od sto-
łecznej Manili. Wierni są przybijani do 
krzyży gwoźdźmi o długości ok. 10 
cm, wcześniej - w celu zapobieżenia 
zakażeniom - wydezynfekowanymi 
w alkoholu. Najczęściej mężczyźni 
dają się ukrzyżować na znak pokuty 
za grzechy, traktują to też jako rodzaj 
modlitwy o zdrowie bliskich czy w in-
nych intencjach.
 Wśród chrześcijańskiej ludności 
Indonezji Wielka Sobota upływa 
pod znakiem Wielkiego Polowania na 
Jajko Wielkanocne, imprezy zorgani-
zowanej przez organizację misyjną na 
polu golfowym. Od godziny 8.00 do 
14.00 około 100 tysięcy kolorowych 
pisanek zostało rozrzuconych na roz-
ległym terenie Tangerangu przyciąga-
jąc dzieci z okolicy Serpongu a nawet 
Dżakarty. Organizator imprezy w roku 
2006, William Brutte, powiedział na ła-
mach The Jakarta Post, że ideą wyda-
rzenia było przypomnienie znaczenia 
Zmartwychwstania Pańskiego, choć 
otwarte ono było dla ludzi wszystkich 
wyznań. Impreza miała pokazać jak 
młodzież z MYC może służyć swojemu 
otoczeniu, a tym samym służyć Bogu.
 W malezyjskiej wiosce Bangsar więk-
szość dzieci wierzy w magię Wielkiej 
Nocy. Uważają one, że fakt zmar-
twychwstania Jezusa ma wymiar 
magiczny, nie potrafiąc wytłumaczyć
tego inaczej. Dlatego organizuje się 
tam konkurs zdobienia pisanek, który 
ma przybliżyć najmłodszym świątecz-
ny przekaz. 
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 Sekretarz Generalny Rady Kościo-
łów Malezji (CCM), dr Herman Shastri 
powiedział dla The Nation, że nie ma 
biblijnej podstawy do dzielenia się 
wielkanocnymi jajkami, niemniej tra-
dycja ta ma symboliczne znaczenie 
dla chrześcijan celebrujących zmar-
twychwstanie Chrystusa i wiąże się  
z nowym życiem. Praktyka ta dotar-
ła do Malezji wraz z chrześcijańskimi 
misjami, a wywodzi się z XV wiecznej 
Europy. Nie ma znaczenia jak jajka są 
udekorowane i czy są to jajka kurze, 
kacze czy przepiórcze. 
 W Chinach, we wszystkich ofi-
cjalnie działających kościołach chrze-
ścijańskich odbywają się nabożeństwa 
wielkanocne.  Jednak w tysiącach ko-
ściołów podziemnych oraz niezare-
jestrowanych kościołach domowych 
obrządki wielkanocne odbywają się 
za zamkniętymi drzwiami. 
Tysiące katolików gromadzi się w ko-
ściołach wietnamskiej stolicy Hanoi, 
rozpoczynając uroczystości wielka-
nocne nocną mszą w neogotyckiej 
Katedrze Św. Józefa zbudowanej  
w czasie francuskiego panowania ko-
lonialnego
 W Wietnamie mieszka prze-
szło 6 milionów katolików, którzy sta-
nowią 7% populacji tego kraju i jest to 
druga co do wielkości (po Filipinach) 
wspólnota katolicka w Azji Południo-
wo-Wschodniej. 
 W głównie hinduskich Indiach, 
setki tysięcy pielgrzymów w połu-
dniowej części stanu Kerala, gdzie 
chrześcijanie stanowią 23% popula-
cji, modli się w Kościele Św. Tomasza 
w Malayattoor, a wielu z nich dociera 
do kościoła dźwigając na ramionach 
olbrzymie krzyże. 
Oba kontynenty wypracowują własne 
sposoby świętowania Zmartwych-
wstania Chrystusa. Warto jednak za-
uważyć, iż w tych krajach, gdzie bieda, 
reżim lub choroby stanowią istotny 
problem, święta są okazją do szcze-
gólnej radości i nadziei, której nie 
potrzebne są suto zastawione stoły 
czy dni wolne od pracy. Pamiętajmy  
o tym, przeżywając Wielki Tydzień. 

Wojciech Oleś

Modlitwy
misyjne

Niech wszystkie wspólnoty jednym głosem modlą się do „Ojca 
naszego, który jest w niebie”, ażeby zapanowało na ziemi 
Jego Królestwo. Wzywam zwłaszcza dzieci i młodzież, zawsze 
gotowe do ofiarnych wysiłków na rzecz misji. Zwracam się do
chorych i cierpiących, przypominając, jak wielką wartość ma 
ich tajemnicza i nieodzowna współpraca w dziele zbawienia. 
Proszę osoby konsekrowane, a zwłaszcza wspólnoty klauzu-
rowe, aby jeszcze usilniej modliły się w intencji misji. Niech 
dzięki wysiłkom każdego wierzącego duchowa sieć modli-
twy wspierającej ewangelizacje obejmie cały Kościół.

(Benedykt XVI, Orędzie misyjne 2007)

Modlitwa za misje i powołania:
Ojcze, Tych chcesz, aby wszyscy ludzie osiągnęli zbawienie, 
wzbudź w każdym wierzącym nowy zapał misyjny, aby mógł 
głosić Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają. Dziewico 
Maryjo, Królowo Apostołów, która ofiarowałaś światu Słowo
wcielone, prowadź ludzkość nowego tysiąclecia do Tego, któ-
ry jest prawdziwym światłem dla każdej istoty żyjącej i miej  
w nas żarliwych współpracowników swoich. 

Panie Jezu Chryste, 
Dziękujemy Ci, ponieważ Ewangelia Miłości Ojca,
za sprawą której przyszedłeś zbawić świat,
była powszechnie głoszona w Ameryce 
jako dar Ducha Świętego.
Udziel nam łaski bycia wiernymi świadkami 
Twojego Zmartwychwstania 
wobec nowych pokoleń Ameryki,
aby znajdując Cię, naśladowali Cię
i odnaleźli w Tobie pokój i radość.
Nasza Pani z Guadelupe, Matko Ameryki, 
Módl się za nami. 

Jan Paweł II, Ecclesia in America
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V Pielgrzymka Przyjaciół Misji Franciszkańskich, 
Ziemi Świętej i Róż Różańcowych

VI Ogólnopolska Pielgrzymka Przyjaciół Misji Franciszkańskich i Ziemi Świętej odbędzie się na Górze św. 
Anny w dniach 14-15 czerwca tego roku. W tym roku uczestnicy pielgrzymki będą rozważać słowa „Bądź-
my uczniami Chrystusa”. 
 Tradycją tych pielgrzymek jest już nabożeństwo Dróżek Maryjnych odprawiane na Kalwarii, po którym 

zostanie odprawiona Msza św. w kościele w Porębie. W sobotę wieczorem odmówimy Różaniec w intencji misji Kościoła 
powszechnego i misji franciszkańskich. W spotkaniu wezmą udział sekretarze ds. misji oraz misjonarze przebywający na 
urlopach w Polsce. W poprzednich latach towarzyszyli pielgrzymom m.in. O. Cezary Domagała (Boliwia). O. Zbigniew Kusy 
(RCA), O. Augustyn Loska (Estonia) i O. Placyk Górka (Tanzania) – misjonarze naszej Prowincji.  
Zgłoszenia uczestnictwa w pielgrzymce i rezerwacji noclegów prosimy dokonywać bezpośrednio w Domu Pielgrzyma:

 Dom Pielgrzyma      tel.: (0-77) 404-83-60
 al. Jana Pawła II 7      fax.: (0-77) 462-53-20
 47-154 Góra św. Anny      email: dom.pielgrzyma@neostrada.pl

Papieskie Intencje misyjne 2008
kwiecień: Módlmy się, aby przyszli kapłani z młodych Kościołów byli coraz lepiej przygotowani pod względem kultu-
ralnym i duchowym do ewangelizacji swoich narodów i całego świata.

maj: Módlmy się, aby Najświętsza Maryja Panna, Gwiazda Ewangelizacji i Królowa Apostołów, która towarzyszyła apo-
stołom u początków Kościoła, również dziś z matczyną miłością prowadziła misjonarzy i misjonarki rozsianych po całym 
świecie.

czerwiec: Módlmy się, aby Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Quebeku w Kanadzie pomógł coraz lepiej 
rozumieć, że Eucharystia jest sercem Kościoła i źródłem ewangelizacji.

lipiec: Módlmy się, aby dzięki Światowemu Dniowi Młodzieży w Sydney w Australii w młodych ludziach rozpalił się 
płomień Bożej miłości i by stali się oni siewcami nadziei na nową ludzkość.

sierpień: Módlmy się, aby cały Lud Boży był zachęcany do odpowiedzi na powszechne powołanie do świętości i do 
misji, z uważnym rozeznaniem charyzmatów i troską o stałą formację duchową i kulturalną.

wrzesień: Módlmy się, aby każda rodzina chrześcijańska, dochowując wierności sakramentowi małżeństwa, pielęgno-
wała wartość miłości jako mała wspólnota ewangelizacyjna, otwarta i wrażliwa na materialne i duchowe potrzeby braci.

Statystyka misyjna
1. Polscy misjonarze w świecie.
Polscy misjonarze na poszczególnych kontynentach w 2006.
• Liczba wszystkich polskich misjonarzy w porównaniu do roku ubiegłego 

zwiększyła się o 19 osób.

• Najwięcej polskich misjonarzy, tak jak i w latach ubiegłych, pracuje w Ameryce 
– 917. Jest to o jedną osobę mniej niż w roku poprzednim. 

• Kraje, w których od wielu lat znajduje się najwięcej polskich misjonarzy, to: 
Kamerun – 139, Zambia – 104, Madagaskar - 63, Tanzania – 62, Rwanda – 56, 
Demokratyczna Republika Konga – 56 i Republika Południowej Afryki – 50. 

• W Ameryce Południowej i Środkowej pracuje 822 misjonarzy i misjonarek z 
Polski. Jest to o 31 osób więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym.  Krajami, w 
których jest najwięcej polskich misjonarzy są: Brazylia – 335, Argentyna – 125, 
Boliwia – 123, Peru – 49. 

• W Azji jest 275 polskich misjonarzy. Ich liczba w stosunku do poprzedniego 
roku zwiększyła się o 6 osób. Jest to kolejny rok, w którym powiększa się ilość 
misjonarzy z Polski na tym kontynencie. Już od wielu lat najwięcej polskich 
misjonarzy pracuje w Kazachstanie – 77, Izraelu – 41 i Japonii – 34. 

• O Oceanii pracuje 73 misjonarzy. Ich liczba stosunku do poprzedniego roku 
zwiększyła się o 2 osoby. Prawie wszyscy pracują w Papui Nowej Gwinei -72. 

• Razem na wszystkich kontynentach świata pracuje 2106 misjonarzy i misjona-
rek z Polski, w tym 53 osoby świeckie.

W tym roku urlop w kraju spędzą mi-
sjonarze z Republiki Środkowej Afryki:

o. Barnaba Dziekan
o. Norman Samsel
o. Kordian Merta

W dniach 10 - 13 czerwca 
odbędzie się kolejne spotkanie 
misjonarzy z pięciu polskich pro-
wincji franciszkańskich spędzających 
urlop w Polsce. Jak w poprzednich la-
tach misjonarze spotkają się w Dursz-
tynie, w klasztorze wchodzącym w 
skład Prow. MB Anielskiej. W spotka-
niu wezmą również udział sekretarze 
misyjni polskich prowincji naszego 
Zakonu.

Warsztaty misyjne 
seminaryjnych kół misyjnych w Krako-
wie - Bronowicach w dniach od 25 do 
29 sierpnia 2008. W spotkaniu tym 
wezmą udział również bracia z naszej 
Prowincji.


