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A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, 
przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, 

i to nas, umarłych na skutek występków, 
razem z Chrystusem przywrócił do życia. 

Łaską bowiem jesteście zbawieni. 
Razem też wskrzesił i razem posadził 

na wyżynach niebieskich 
– w Chrystusie Jezusie…

 (Ef 2,4-6)

Papieskie Intencje misyjne 2009
Kwiecień: Aby chrześcijanie, pracujący na terytoriach, gdzie ubodzy, słabi, kobiety i dzieci żyją w szczególnie 
tragicznych warunkach, byli znakiem nadziei dzięki odważnemu świadectwu Ewangelii solidarności i miłości.
Maj: Aby młode Kościoły katolickie, wdzięczne Bogu za dar wiary, były gotowe uczestniczyć w powszechnej 
misji Kościoła i pragnęły głosić Ewangelię na całym świecie.
Czerwiec: Aby Kościoły partykularne, działające w regionach, gdzie panuje przemoc, były wspierane miłością 
i konkretną pomocą katolików całego świata.
Lipiec: Aby Kościół był zalążkiem i sercem pojednanej i tworzącej jedną rodzinę Bożą ludzkości, dzięki świa-
dectwu wszystkich wiernych na całym świecie.

R e d a k c j a
B i u r o  M i s y j n e  P r o w i n c j i  W n i e b o w z i ę c i a  N M P 

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

Drodzy Przyjaciele
Misji Franciszkańskich!

 Kolejny już raz przechodzimy z Chrystusem Drogą Krzyżową od Wielkiego Piątku do Niedzieli Zmar-
twychwstania, by z Magdaleną i Apostołami zatrzymać się przy pustym Grobie, by zadać pytania o śmierć, 
o życie, o wieczność… Odpowiedzią jest wydarzenie, które dokonało się pierwszego dnia po szabacie 
– Chrystus zmartwychwstał! To On jest Panem życia i Zwycięzcą śmierci. To On pokonał zło i beznadzie-
ję ludzkiej egzystencji i przywrócił nas do życia. Życie, które daje nam Jezus Chrystus to On sam – Życie, 
przez które wszystko się stało i wszystko istnieje. Jezus otwiera przed nami życie wieczne na wyżynach 
niebieskich.

Niech Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu Jezusa głoszona na całym świecie odnowi w Waszych sercach 
nadzieję na zwycięstwo światła nad ciemnością, miłości nad nienawiścią, niech napełni Was odwagą i wia-
rą, aby z radością stanąć przy pustym Grobie. Łącząc się z Wami w radości paschalnej, życzę Bożego poko-
ju i błogosławieństwa w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

Drodzy Przyjaciele Misji Franciszkańskich, składam Wam również z serca płynące Bóg zapłać za każdy prze-
jaw dobroci – towarzyszenie modlitwą i ofiarą naszym Współbraciom Misjonarzom, którzy głoszą Ewan-
gelię i są obecni na wszystkich kontynentach wśród tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

 o. Dymitr Żeglin ofm 
Sekretarz Ewangelizacji Misyjnej
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 Jeszcze raz udałem się do więzienia w Rabacie. Po 
ostatniej wizycie razem ze Stanisławem i P. Konsulem odczu-
wałem w sercu, że zakoñczy sie niełatwa sytuacja naszego 
rodaka w więzieniu marokańskim. Za kilka dni ma być uwiol-
niony i w towarszystwie pol-
skiej ochrony wrócić samo-
lotem do Polski. Przez dwa 
lata walczył, by nie stracić 
nadziei o potrzebę trwa-
nia i życia. Razem z pracow-
nikami Ambasady Polskiej 
i nieocenionym Przyjacie-
lem Stanisławem – adwoka-
tem, dodawaliśmy młode-
mu człowiekowi (25 lat ży-
cia) wiary w siebie samego 
i siły przychodzącej o Boga . 
Za każdym razem wchodząc 

przez główną bramę więzie-
nia myślałem o tym jednym 
człowieku bedącym wśród 
2.500 tysiąca więźniów ma-
rokańskich wyznających is-
lam, jak może przetrwać ko-
lejne tygodnie. Modlę się, 
aby te dwa tygodnie, które 

nas dzielą od wolności były jak najkrótsze.I jestem przekona-
ny, że Moc Boża działa w każdym miejscu i Chrystus, którego 
niosłem w ukryciu do celi więziennej był i jest razem z Macie-
jem (imię zmienione). 
 W Casablance, w jednym z największych więzień Ma-
roka przebywa jeszcze 2 Polaków. Otrzymali wyroki bardzo 
wysokie, za przewóz wielkiej ilości narkotyków. Nie dotar-
łem do nich, bo dzieli mnie prawie 350 km. Są czasami od-
wiedzani przez Polską Ambasadę. 
 W Larache, gdzie obecnie przebywam, próbujemy po-
zyskać serca władz lokalnych dla Projektów Pomocy lu-
dziom i dziecion z rodzin ubogich. W soboty i w niedzie-
le, po zajęciach szkolnych przychodzi do naszego klaszto-
ru 80 dzieci muzułmańskich, gdzie razem z woluntariuszmi 
muzułmańskimi uczą się pisać i czytać po francusku i arab-
sku. Po zajęciach szaleją na naszym placu grając w piłkę noż-
ną i otrzymując wielką kanapkę z mortadelą z indyka albo  
z nutelą. Jak niesamowita jest ich radość, płynąca z prosto-
ty i wdzięczności. 
 Kiedy przybyłem do nowego miejsca we wrześniu ze-
szłego roku, spotykałem każdej nocy kogość spiącego pod 
oknami naszego domu. Czy mogłem przejść obojętnie? Ra-
zem z moim współbratem Włochem Giuseppe prosiliśmy 
Boga o odwagę i siłę wiary w działaniu. Po dwóch tygo-
dniach wspólnej modlitwy przygotowaliśmy w garażu po-
kój gościnny 5-cio gwiazdkowy. 2 łóżka, szafę, stolik, telewi-

zor, pościel, piżamę...etc. Burali i Mustafa od 20 lat spali po 
raz pierwszy pod dachem, na łóżku , wykąpani i w piżamie... 
To, o czym mówi nam Jezus jest niesamowitą prawdą: „wię-
cej jest radości w dawaniu, aniżeli w braniu”. 

 Od poniedziałku do czwartku, rano i po południu aż do 
8.00 wieczorem mamy około 120 młodzieñców uczących się 
w naszym Centrum Padre Lerchundi różnych języków, infor-
matyki, korzystających z biblioteki, szukających lepszej przy-
szłości. Rodzice z różnych powodów nie mogli im zapewnić 
nauki w szkole. Ich aspiracje są wielkie, ale często brak im 
wytrwałości i szukamy ich wszędzie , aby pomóc w realizo-
waniu życiowego powołania.
 Oni wszyscy muzułmanie i nas dwóch franciszkanów, 
uczniów Chrystusa. W codzienności, to co najważniejsze 
-nas łączy i prowadzi wspólnymi drogami: MIŁOŚĆ BOGA 
I BLIŹNIEGO, która jest takim samym przykazaniem we 
wszystkich religiach. Bóg nie czyni żadnej rożnicy w człowie-
ku uczynionym na jego obraz i podobieñstwo. A kiedy życie 
dozwoli nam dojść do bram nieba, tam ON, DOBRY BÓG 
wyjawi nam , że to „cośmy uczynili jednemu z tych na-
szych braci ubogich i potrzebujacych – to samemu Bogu 
uczyniliśmy.”
 W tych dniach będę wspólnie z Polakami zamieszkują-
cymi w Maroku prowadził 3 dniowe rekolekcje wielkopost-
ne. W Polsce to takie powszednie i łatwe w realizowaniu.  
A tutaj pojawia się mnóstwo trudności. Z pomocą Bożą to 
będzie piękny czas, szczególnie dla osób z małżeństw mie-
szanych muzułmańsko-chrześcijańskich. Moją trudnością 
jest pozostawienie Larache na kilka dni. Jestem tu jedynym 
kapłanem na przestrzeni kilkuset kilometrów. 
 3 Zgromadzenia Sióstr Zakonnych są bardzo wyrozu-
miałe i mój wspołbrat Giuseppe, choć nie zgadza się ze mną 

Larache
Czas Miłości, Czas Wielkiego Postu 

– Wielkanocy 2009

Ofiarowywać z radością serce 
– to otwierać każdego dnia na nowo 

niebo i kochać bez granic...
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we wszystkim wspiera mnie zawsze. Myślę, że tworzymy or-
ginalną wspólnotę zakonną: pełną życia, pomysłów i zaan-
gażowania w „obmywanie nóg cierpiącym i ubogim”.
 I prośba do franciszkanów całego swiata. Misja  
w Maroku jest najstarszą misją w naszym Zakonie Braci 
Mniejszych. Za kilka lat (1219-2019) będziemy obchodzi-
li 800-lecie jej istnienia. Tylko, czy będziemy je obchodzi-
li??? W tej chwili jest nas 15 franciszkanów z 12 różnych na-
rodowości (wielu bardzo sędziwych wiekiem). Pragniemy 
prowadzić dzieło, które święty Franciszek ofiarował Zako-
nowi jako serce swego powołania: „gdyby którykolwiek brat 
chciał udać się między saracenów (muzułmanów) i innych nie-
wiernych, niech idzie za pozwoleniem swego prowincjała i słu-
gi. A prowincjał jeśli uzna ich za odpowiednich do wysłania, 
niech udzieli im pozwolenia nie sprzeciwia się. Będzie bowiem 
musiał zdać rachunek przed Panem (por. Łk 16, 2), jeśli niewła-
ściwie postąpiłby w tej lub innej sprawie. Bracia zaś, którzy uda-
ją się, mogą w dwojaki sposób duchownie wśród nich postępo-
wać. Jeden sposób: nie wdawać się w kłótnie ani w spory, lecz 
być poddanymi wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu ze względu 
na Boga (1 P 2, 13) i przyznawać się do wiary chrześcijańskiej. 
Drugi sposób: gdyby widzieli, że tak się Panu podoba, niech 
głoszą słowo Boże, aby [ludzie] uwierzyli w Boga wszechmo-
gącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Stworzyciela wszystkich 
rzeczy, w Syna Odkupiciela i Zbawiciela i aby przyjęli chrzest  
i zostali chrześcijanami, ponieważ kto nie odrodzi się z wody  
i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego”  
(Reg,NB XVI)

 Prosimy o braci franciszkanów o sercach otwartych 
na miłość do wierzących w boga muzułmanów. Pragną-
cych przyswoić sobie język i kulturę arabską i berberską. 
Chcących nauczyć się francuskiego i hiszpañskiego – ję-
zyków niezbędnych na codzień. W miłości wszystko sta-
je się łatwe i możliwe. Kochaj i czyń co chesz – jak powia-
dał św. Augustyn.

 Dziękuję za radość każdego dnia, trudności i proble-
my, których też nie brakuje, a które dodają kolorów codzien-
ności. Proszę, aby CUD ZMARTWYCHWSTANIA DOTKNĄŁ 
SERCA KAŻDEGO Z NAS I PROWADZIŁ W MIŁOŚCI NA-
WET W NAJTRUDNIEJSZYCH MOMENTACH NASZEGO 
ŻYCIA.

w prawdziwym 
szaleństwie miłości
 - brat Symeon ofm

Niech żyje ZABAWA
 Zmęczone twarze Boliwijczyków. Często obojętne. Jed-
nak, gdy zbliża się czas zabawy, zmęczenie gdzieś znika, 
obojętność zastępuje euforyczna radość. Latynosi cenią za-
bawę!
 Zamiłowanie to jest powszechne, intensywne i zaraź-
liwe. Już kilka dni przed rozpoczęciem karnawału w Oruro 
(najhuczniejszego w Boliwii), dworce w całym kraju wypeł-
niają się podróżnymi po brzegi. 

Kosztowne przygotowania
 W Boliwii przygotowania do karnawału są bardzo dro-
gie. Cena tanecznych strojów, za które uczestnicy sami mu-
szą płacić, to równowartość średniej miesięcznej pensji. Nie-
które ubrania zachwycają kunsztownym wykonaniem, inne 
mogą nawet przerażać (widziałam kilkuletnie dzieci, któ-
re na widok strasznych masek zanosiły się donośnym pła-
czem). Najdroższe, wykorzystywane do tańca Morenada, 
kosztują około 300$. Strój ten jest nie tylko drogi, ale także 
bardzo niewygodny. Trudno się w nim poruszać, ponieważ 
waży 30 kilogramów. 
 Również uczestnictwo w trwających kilka miesięcy 
przygotowaniach do karnawału jest odpłatne. Jednak chęt-
nych nie brakuje. I rzeczywiście efekt tych przygotowań jest 
imponujący. 
 
 Dzień przed rozpoczęciem imprezy karnawałowej, wy-
znaczoną dla tancerzy trasą przechodzi procesja. Na niej po-
znaję Ariela, młodego Boliwijczyka, studiującego prawo. 
Chłopak z posążkiem Virgen del Socavon w dłoni, cieszy się, 
że w tym roku będzie tańczył Morenadę, właśnie w tym naj-
cięższym stroju (zwykli tancerze Morenady mają dużo wy-
godniejsze kostiumy). Nieco podekscytowany mówi, że 
przyrzekł Maryi, że nie ściągnie maski w czasie całego kar-
nawałowego pochodu. Jak się dowiaduję, nie jest to byle ja-
kie przyrzeczenie – tancerze w tych strojach niejednokrotnie 
tracą przytomność, a jeśli dzień jest słoneczny, temperatu-
ra pod maska staje się wręcz nie do zniesienia. Początkowo 
imponuje mi to nawet – młody chłopak, takie przyrzeczenie 
i to nie dla swojej dziewczyny, tylko dla Maryi. I tak, rozma-
wiając, podążamy za procesją. Przechodzimy uliczkami mia-
sta, gdy Ariel wtrąca – O , tu mieszka moja dziewczyna. 
Idziemy dalej – i znów słyszę to samo zdanie.
- To twoja dziewczyna ma dwa domy? – pytam. 
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Niech żyje ZABAWA
-  Nie, to inna – pada odpowiedź.
Próbuję poskładać fakty: religijny młody chłopak, idzie  
w procesji, poświęca się (w dość nietypowy sposób, przy-
znaję) dla Maryi, ma przynajmniej dwie dziewczyny… Może 
nie taki religijny? – zastanawiam się. A może po prostu „reli-
gijny inaczej”.

 Następnego dnia z przyjemnością oglądam paradę 
ulicznych tancerzy. Nie tylko ja. Wzdłuż głównych ulic miasta 
ustawione są trybuny zapełnione miejscowymi i przyjezdny-
mi. Jak w wielu południowoamerykańskich krajach, zabawa 
przez kilka dni staje się najważniejszym, niemal obowiązko-
wym zajęciem. Telewizyjne transmisje z Oruro to wydarze-
nie na skalę całego kraju. Bawią się starsi i młodsi, babcie  
i wnuki. Wędrowni handlarze, specjalizujący się w tym okre-
sie w  sprzedaży sprayów i balonów, zacierają ręce. 
 Do miejscowych zwyczajów karnawałowych nale-
ży spryskiwanie przechodniów pianą  (najlepiej ich twarzy) 
oraz rzucanie balonikami wypełnionymi wodą. O ile pierw-
sze jest początkowo śmieszne, a po chwili po prostu nieprzy-
jemne, o tyle drugie bywa bardzo bolesne, zwłaszcza, gdy 
mocno rzucony balon trafi w głowę. Mimo tego, ogólna we-
sołość, potęgowana nieustającą muzyką i obserwacją roz-
tańczonego korowodu – udziela się wszystkim.

Wzniosłe podziękowania
 Po kilku godzinach spędzonych na trybunie jednej  
z ulic, przenosimy się na plac znajdujący się przed katedrą. 

Tu tancerze, po wyczerpującej, 4 - kilometrowej trasie, pre-
zentują dopracowane układy. I tu dopiero zaczyna się praw-
dziwy pokaz umiejętności. To, co dzieje się przed  Sanktu-
arium Virgen del Socavon, widzi cała Boliwia.  A to za sprawą 
kamer i ekip telewizyjnych. 
 Ostatnim etapem pochodu jest wizyta w katedrze.  
Wchodząc do środka, tancerze pokonują dystans do ołta-
rza na kolanach. Tam czeka ksiądz i błogosławieństwo. Wi-
dok osób zmęczonych wielogodzinnym tańcem, które goto-
we są do tego gestu – potrafi wzruszyć. 

 Dowody swojej religijności Boliwijczycy dają przy wie-
lu okazjach. Obchody Wielkiej Nocy rozpoczynają się na pla-
cach większych miastach od  przemarszu orkiestry wojsko-
wej. Przykłady można mnożyć.
 Swoją religijność Boliwijczycy demonstrują chętnie. 
Może nie zawsze idzie ona w parze z działaniem. Taki rozdź-
więk sami Boliwijczycy tłumaczą tym, że każdy ma jakąś sła-
bość. Rozmawiając z kilkoma osobami na ten temat zauwa-
żam, że właściwie lubią te swoje słabości. Nikt nie jest do-
skonały… Ma tu miejsce bardzo ciekawe zjawisko akceptacji 
swojego postępowania, jakiekolwiek by ono było. Co w ża-
den sposób nie staje na przeszkodzie w byciu religijnym. Re-
ligijnym w specyficzny sposób, czasem ograniczony do ge-
stów pięknych, choć być może nie kryjących głębszych tre-
ści.

VII Ogólnopolska Pielgrzymka 
Przyjaciół Misji Franciszkańskich i Ziemi Świętej

odbędzie się na Górze św. Anny w dniach 20 - 21 czerwca tego roku.
Tradycją tych pielgrzymek jest już nabożeństwo Dróżek Maryjnych odprawiane na Kalwarii oraz Różaniec w intencji misji. 
Jak co roku w spotkaniu wezmą udział sekretarze ds. misji oraz misjonarze przebywający na urlopach w Polsce.
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
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 Każdy kolejny rok szkolny to nowe 
wyzwanie dla nauczycieli, uczniów, ro-
dziców. Wszystko się komplikuje, gdy 
te trzy podstawowe podmioty są za-
chwiane. Nowy rok szkolny zaczęli-
śmy z czterdziestu trzema nauczycie-
lami. W gimnazjum pracuje 11 nauczy-
cieli, w tym dwóch z Francji. To mał-
żeństwo młodych współpracowni-
ków. Przyjechali do Rafai na dwa lata. 
Ich obecność to prawdziwy skarb. Nie 
tylko, że poziom języka i matematy-
ki wzrósł, ale przede wszystkim to nie-
zwykle ważne świadectwo, zaangażo-
wania, solidności, oddania, tak dla po-
zostałych nauczycieli jak i dla uczniów. 
W takich okolicznościach nieuniknione 
jest zderzenie dwóch różnych kultur. 
Uczniowie pierwszej klasy gimnazjum 
ze śmiertelną powagą pytali:
- Pani profesor, jeśli pojechałabym do 
Francji, czy wtedy też wybieleję.
Muszę dodać, że pani profesor jest uro-
dzoną blondynką. 
Innym razem do klasy wleciał gołąb. 
Wszyscy uczniowie ruszyli na łowy. Za-
skoczona pani profesor próbuje przy-
wołać ich do porządku.
- Ależ proszę pani, to jest jadalne.
 Do pierwszej klasy gimnazjum 
przyjęliśmy na ten rok osiemdziesię-
ciu uczniów, tworząc dwie grupy. Na-
tomiast w ostatniej klasie, czwartej jest 
ich tylko trzynastu. Głównym powo-
dem opuszczania gimnazjum, jest pro-
blem macierzyństwa, czy też ojcostwa. 
Wyjaśnię to na przykładzie naszej są-
siadki. Urodziła się, gdy przyjechałem 
po raz pierwszy do Rafai. Pamiętam, 
jak stawiała pierwsze kroki. Dziesięć lat 
temu, gdy otwieraliśmy pierwszą klasę 
szkoły podstawowej, znalazła się wśród 
nowo przyjętych. Była najzdolniejszą 
uczennicą. W zeszłym roku siostra dy-
rektor próbowała przekonać jej mamę, 
że córka ryzykuje przerwanie szkoły. 
Na co mama odpowiedziała, wyrażając 
całą miejscową filozofię:
- Siostro, ja miałam 14 lat, jak urodziłam 
pierwsze dziecko, a ona ma już siedem-
naście.
 Po wakacjach nie wróciła do szkoły, 
czeka na rozwiązanie.
 Uczniowie ostatniej klasy gimna-
zjum przygotowują się w tym roku 

do ważnego egzaminu, który pozwoli 
im w przyszłym roku naukę w liceum. 
Pierwszymi nauczycielami w liceum 
będą francuscy współpracownicy, pla-
nujemy podpisać umowę z czwórką 
kolejnych ochotników. Prawdziwym 
wyzwaniem są budynki dla liceum. Już 
teraz zmuszeni jesteśmy uczyć na dwie 
zmiany, z powodu braku klas. 
 Projekt budowy od dwóch lat jest 
w toku: cztery sale wykładowe, bi-
blioteka z czytelnią, prysznice, kra-
ny z pitną wodą, toalety, teren spor-
towy. Nasz główny sponsor budowla-
ny z Hiszpanii, wyraził wstępną aproba-
tę, ale jak do tej pory, prawdopodobnie 
ze względów finansowych, nie może 
nam dać zielonych świateł. W Afryce, 
a zwłaszcza w takiej miejscowości jak 
Rafai, budowa trwa stosunkowo dłu-
go. Trzeba zacząć do pocięcia drzewa, 
dwa lata musi schnąć, aby móc z nie-
go robić drzwi, stoły, krzesła itd. Trze-
ba wytłoczyć cegły w porze deszczo-
wej i wypalić je w porze suchej. Kiedy 
opadną wody w rzece, trzeba wybrać 
piach. Zorganizować transport cemen-
tu, stali, blachy ze stolicy, to wszystko 
trwa miesiącami. Nie czekając na fun-
dusze, zabraliśmy się do pracy. Za pie-
niądze z sekretariatu misyjnego w Pol-
sce na wypłaty dla nauczycieli, kupiłem 
blachę i cement, licząc na to, że lada 
dzień dostaniemy środki z Hiszpanii. 
Jeśli do końca października nic się nie 
zmieni, wolę o tym na razie nie myśleć. 
Szkoła podstawowa w centrum ma 8 
nauczycieli, w tym dwie siostry zakon-
ne. Pierwsza, druga i trzecia klasa są 
zbyt liczne, średnio 75 dzieci. Aż prosi 
się, żeby zrobić po dwie klasy. Brakuje 
do tego sal. Po skończeniu budowy li-
ceum, trzeba będzie dorzucić dwie kla-
sy w podstawówce. Sama budowa nie 
jest skomplikowana, za to jej koszty 
przerażają. Worek cementu z transpor-
tem do Rafai przekroczył w tym roku 
próg 30?
Dwanaście szkół w wioskach zatrudnia 
dwudziestu trzech nauczyciel. Tu głów-
nym problemem jest poziom nauczają-
cych. Co roku w czasie wakacji organi-
zujemy solidne szkolenia, by podnieść 
ich kwalifikacje. I co roku, nowi nauczy-
ciele przygotowani przez nas, z świa-

dectwem w ręce uciekają do miasta. 
Praca nie idzie na marne, uczą gdzie in-
dziej, ale nam na początku roku szkol-
nego zawsze brakuje nauczycieli.
Kreślę do Was te słowa w wiosce Se-
lim, jest niedzielne popołudnie. Oficjal-
nie szkołę otwarto tu tydzień temu, ale 
tak naprawdę zaczną jutro. Po Mszy św. 
mobilizowałem rodziców. Teraz przy-
chodzą po zeszyt, książki, długopisy. 
Drzwi w moim domu są otwarte, sie-
dzę naprzeciwko. Wchodzi mama z cór-
ką. Mama ma plastykowe klapki, córka 
boso. Nie znam ich, prawdopodobnie 
należą do kościoła protestanckiego. 
Bardzo nieśmiałe, nie bardzo wiedzą, 
jak mają się zachować. Jestem chyba 
pierwszym białym, z jakim miały kon-
takt. Mama:
- Zeszyty.
- Jakie zeszyty?
- Dla dzieci.
- Zeszyty dla dzieci, ale jakie?
- Mama nigdy w szkole nie była – 

szturcha córkę i rozkazująco doda-
je:

- Jakie zeszyty potrzebujesz?
- Do trzeciej klasy.
Jutro będę w następnej wiosce, Ma-
dabazouma. Tam też jest szkoła, a po-
tem pojadę do Ketem. Mam nadzie-
ję, że wziąłem wystarczająco zeszy-
tów. Afryka ma najmłodsze społeczeń-
stwo na świecie. W naszej parafii co pią-
ty mieszkaniec jest w szkole (i to szko-
le podstawowej). Los tego społeczeń-
stwa zależy w dużej mierze do tego, jak 
dziś zaopiekujemy się dziećmi i mło-
dzieżą. Wy, moi drodzy, macie w tym 
swój wielki udział. Bez Waszej pomo-
cy najprawdopodobniej tych szkół by 
nie było. 

„Pokój i Dobro” 
O. Kordian

Drodzy przyjaciele 
misji w Rafai!
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Misje
franciszkańskie

w początkowym okresie dziejów zakonu 
XIII-XIV w.
 W literaturze traktującej o du-
chowości franciszkańskiej lub o naj-
starszych dziejach Zakonu Braci 
Mniejszych często zwraca się uwa-
gę na fakt, że św. Franciszek z Asyżu 
był pierwszym zakonodawcę, który 
w napisanej przez siebie Regule za-
mieścił wskazania dotyczące uda-
wania się braci na misje „ad gentes”, 
choć oczywiście nie on rozpoczął 
praktykę misyjnej działalności Ko-
ścioła, ta bowiem istniała od zarania 
chrześcijaństwa i – choć z różnym 
natężeniem – zawsze była obecna. 
Franciszek zresztą osobiście podej-
mował wyprawy misyjne do najbliż-
szych geograficznie „niewiernych” 
– muzułmanów, inna rzecz, że z róż-
nych powodów obiektywnych za-
kończone niepowodzeniem (1212 r.) 
lub połowicznym sukcesem (1219-
1220 r.). W niniejszym szkicu, który 
zresztą daleki jest od wyczerpania 
zagadnienia zakreślonego w tytu-
le, nie będziemy zajmować się teo-
logią misji franciszkańskich, spróbu-
jemy jedynie określić w zarysie, jak 
wyglądało w praktyce dwóch pierw-
szych stuleci istnienia zakonu „uda-
wanie się do mahometan lub innych 
niewiernych”. Chronologia nasze-
go opracowania (XIII-XIV w.) wynika 
z okresu, w którym Pierwszy Zakon 
Franciszkański stanowił jedną, nie-
podzielną wspólnotę. 

1. Teoretyczne podstawy misji

 Już w początkach dziejów Zako-
nu obserwujemy świadome i plano-
wane wypracowanie założeń, we-
dług których miałoby się odbywać 
przygotowanie braci przeznaczo-
nych do zadania misjonarzy. Zasady 
takiego przygotowania znajdujemy 
m.in. w dziele Rogera Bacona De lo-
cis sanctis

 (1260 r. – pierwsze konstytucje 
w Zakonie) określone zostały zasa-

dy, według których bracia mają być 
kierowani do pracy misyjnej: troska 
o znalezienie odpowiednich kandy-
datów należy do ministra prowicjal-
nego, który wybranych przedsta-
wia ministrowi generalnemu, mają 
to być bracia znani z umiłowania ży-
cia zakonnego i gotowi do ponosze-
nia trudów, nie mogą się kierować 
chęcią zdobycia sławy czy zwiedze-
nia świata, lecz jedynie pragnieniem 
głoszenia Ewangelii. 
 Głównym teoretykiem misji 
franciszkańskich był tercjarz fran-
ciszkański, bp Rajmund Lull, który  
w swych pismach kładł nacisk na po-
znanie przez przyszłych misjonarzy 
języka, obyczajów, wierzeń i mental-
ności ewangelizowanych ludów. Lull 
był zwolennikiem nawracania na 
chrześcijaństwo metodami pokojo-
wymi, drogą cierpliwego przekona-
nia i dysput, domagał się od misjo-
narzy postawy szacunku względem 
niechrześcijan i tolerancji. Dopusz-
czał wprawdzie wyprawy krzyżo-
we wobec muzułmanów, ale tłuma-
czył to nietolerancją islamu wzglę-
dem chrześcijan. Generalnie jed-
nak uważał nawracanie siłą za prze-
jaw braku wiary w nadprzyrodzoną 

moc Słowa Bożego. Lull nie poprze-
stał na sformułowaniu zasad teore-
tycznych, lecz spróbował wcielić je 
w życie. Dla wszystkich misjonarzy 
założył kolegium Mirarum na Ma-
jorce, w którym prowadzono naukę 
języka arabskiego, ponadto skłonił 
papieża Klemensa V do zorganizo-
wania dla misjonarzy kolegiów języ-
ków wschodnich w Rzymie, Bolonii, 
Oksfordzie, Paryżu i Salamance. 
 Formą przygotowania misjona-
rzy franciszkańskich było też sto-
warzyszenie „Societas Fratrum Pe-
regrinantium ad evangelizandum 
fidelibus et infidelibus ac schisma-
ticis”. Ukształtowało się ono pomię-
dzy 1362 a 1378 r., działalność swą 
rozwijało głównie wśród misjonarzy 
franciszkańskich w Mołdawii, Rusi 
Czerwonej i w basenie Morza Czar-
nego. Członków stowarzyszenia Sto-
lica Apostolska obdarzyła liczny-
mi przywilejami, mającymi ułatwić 
działalność ewangelizacyjną. Sto-
warzyszenie, mające swój ośrodek 
we Lwowie, działało jeszcze w II po-
łowie XV w., postem stopniowo zni-
kło. 

Cdn..
o. Roland Prejs OFMCap

1
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1. MISJA CHRYSTUSA ODKUPICIELA, powierzona Kościo-
łowi, nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do koń-

ca. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od Jego przyjścia obej-
mujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Ko-
ścioła dopiero się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaan-
gażować wszystkie nasze siły. To Duch Święty przynagla do 
głoszenia wielkich dzieł Bożych: „Nie jest dla mnie powodem 
do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego 
na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!”  
(2 Kor 9, 16). W imieniu całego Kościoła muszę powtórzyć to 
wołanie świętego Pawła.
 Od samego początku mojego pontyfikatu zdecydowałem 
się podróżować aż po krańce ziemi, by dać wyraz tej trosce mi-
syjnej, i właśnie bezpośredni kontakt z ludami, które nie zna-
ją Chrystusa, przekonał mnie bardziej, jak pilna jest ta działal-
ność, której poświęcam niniejszą Encyklikę.
 Sobór Watykański II zamierzył odnowę życia i działalności 
Kościoła zgodnie z potrzebami współczesnego świata: pod-
kreślił „misyjność” Kościoła, opierając ją w sposób dynamicz-
ny wprost na misji trynitarnej. Impuls misyjny należy zatem do 
wewnętrznej natury życia chrześcijańskiego i stanowi również 
natchnienie dla ekumenizmu: „Aby wszyscy stanowili jedno 
(...), aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 21).

2. Sobór przyniósł już liczne owoce misyjne: wzrosła wszę-
dzie liczba Kościołów lokalnych mających własnych bi-

skupów, duchowieństwo i osoby oddające się apostolstwu; 
wspólnoty chrześcijańskie głębiej włączają się w życie naro-
dów; komunia pomiędzy Kościołami prowadzi do żywej wy-
miany dóbr duchowych i darów; ewangelizacyjne zaangażo-
wanie świeckich dokonuje zmian w życiu kościelnym; Kościo-
ły partykularne otwierają się na spotkanie, dialog i współpracę 
z wyznawcami innych Kościołów chrześcijańskich i innych re-
ligii. Przede wszystkim dochodzi do głosu nowa świadomość: 
mianowicie, że misje dotyczą wszystkich chrześcijan, wszyst-
kich diecezji i parafii, instytucji i organizacji kościelnych.
 Tym niemniej, w tej „nowej wiośnie” chrześcijaństwa nie 
da się ukryć tendencji negatywnej, do przezwyciężenia której 
pragnie się przyczynić niniejszy dokument: te specyficzne mi-
sje wśród narodów wydają się być zahamowane, co z pewno-
ścią nie odpowiada wskazaniom Soboru i posoborowego Ma-
gisterium. Trudności wewnętrzne i zewnętrzne osłabiły gor-
liwość misyjną Kościoła względem niechrześcijan i fakt ten 
musi niepokoić wierzących w Chrystusa. W dziejach Kościoła 
bowiem rozmach misyjny był zawsze oznaką żywotności, tak 

jak jego osłabienie jest ozna-
ką kryzysu wiary1.
 W dwadzieścia pięć lat 
od zakończenia Soboru i od 
ogłoszenia Dekretu o dzia-
łalności misyjnej Kościoła Ad 
gentes, w piętnaście lat od 
Adhortacji Apostolskiej Evan-
gelii nuntiandi nieodżałowa-
nej pamięci Papieża Pawła VI 
pragnę, kontynuując specy-
ficzne Magisterium moich po-
przedników2, wezwać Kościół 
do odnowy zaangażowania 
misyjnego. Jest ono nasta-
wione przede wszystkim na 

cel wewnętrzny: odnowę wiary i życia chrześcijańskiego. Mi-
sje bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość 
chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm 
i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywa-
na! Nowa ewangelizacja ludów chrześcijańskich znajdzie na-
tchnienie i oparcie w oddaniu się działalności misyjnej.
 Do tego jednak, by głosić naglącą potrzebę ewangelizacji 
misyjnej, w większym jeszcze stopniu skłania mnie fakt, że sta-
nowi ona pierwszą posługę, jaką Kościół może spełnić wzglę-
dem każdego człowieka i całej ludzkości w dzisiejszym świe-
cie, któremu nieobce są wspaniałe osiągnięcia, ale który, jak 
się wydaje, zatracił sens spraw ostatecznych i samego istnie-
nia. „Chrystus Odkupiciel — jak napisałem w pierwszej Ency-
klice — objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi (...). 
Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca (...), musi przy-
bliżyć się do Chrystusa (...). Odkupienie, które przyszło przez 
Krzyż, nadało człowiekowi ostateczną godność i sens istnienia 
w świecie”3.
 Nie brak też innych przyczyn i celów: odpowiedź na liczne 
prośby o dokument tego rodzaju, jakie do mnie dotarły; roz-
wianie wątpliwości i niejasności co do misji wśród narodów; 
utwierdzenie w gorliwości tak zasłużonych synów i córek od-
dających się pracy misyjnej oraz tych wszystkich, którzy im po-
magają; budzenie powołań misyjnych, zachęcenie teologów 
do pogłębiania i systematycznego wyjaśniania różnych aspek-
tów misji; ożywienie misji w sensie specyficznym, zachęcając 
Kościoły partykularne, zwłaszcza młode, do wysyłania i przyj-
mowania misjonarzy; zapewnienie niechrześcijan, a w szcze-
gólności władz krajów, ku którym kieruje się działalność misyj-
na, że ma ona tylko jeden cel: służenie człowiekowi, ukazując 
mu miłość Bożą, która objawiła się w Jezusie Chrystusie.

3. Narody wszystkie, otwórzcie drzwi Chrystusowi! Jego 
Ewangelia niczego nie odbiera wolności człowieka, na-

leżnemu poszanowaniu kultur, ani temu, co dobre w każdej 
religii. Przyjmując Chrystusa, otwieracie się na ostateczne Sło-
wo Boga, na Tego, w którym Bóg dał się w pełni poznać i który 
wskazał nam drogę wiodącą do Niego.
 Liczba tych ludzi, którzy nie znają Chrystusa i nie należą 
do Kościoła, stale wzrasta, a od zakończenia Soboru niemal się 
podwoiła. Dla tej ogromnej liczby ludzi, umiłowanych przez 
Ojca, który dla nich zesłał swego Syna, oczywista jest nagląca 
potrzeba misji.
 Z drugiej strony, nasze czasy dają w tej dziedzinie Kościo-
łowi nowe okazje: upadek niosących ucisk ideologii i syste-
mów politycznych; otwarcie granic i kształtowanie się świata 
bardziej zjednoczonego dzięki większym możliwościom wza-
jemnych kontaktów; wzrastające uznanie wśród narodów dla 
owych wartości ewangelicznych, które Jezus urzeczywistnił  
w swym życiu (pokoju, sprawiedliwości, braterstwa, opieki 
nad najmniejszymi); pewna forma bezdusznego rozwoju go-
spodarczego i technicznego, która jednak skłania do poszuki-
wania prawdy o Bogu, o człowieku, o sensie życia.
 Bóg otwiera przed Kościołem horyzonty ludzkości lepiej 
przygotowanej na ewangeliczny zasiew. Mam wrażenie, że 
nadszedł moment zaangażowania wszystkich sił kościelnych 
w nową ewangelizację i w misję wśród narodów. Nikt wierzą-
cy w Chrystusa, żadna instytucja Kościoła nie może uchylić się 
od tego najpoważniejszego obowiązku: głoszenia Chrystusa 
wszystkim ludom.

cdn…

Z Encykliki
Redemptoris Missio

Sługa Boży Papież Jan Paweł II

Czcigodni Bracia, Drodzy Synowie i Córki, Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo!
W p r o w a d z e n i e


