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Drodzy Przyjaciele
Misji Franciszkańskich!
 
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, radosny czas, który bę-
dziemy spędzać w gronie najbliższych. Podczas, gdy w Polsce 
temperatury zapewne spadną poniżej zera, w Boliwii, czy Afryce, 
gdzie posługują nasi Misjonarze, sięgną one 40 stopni Celsjusza; 
gdy my będziemy smażyć karpia, na stołach wigilijnych Boliwij-
czyków znajdzie się pieczona wieprzowina. W każdym zakątku 
świata trochę inaczej wygląda to świętowanie, ale łączy je jedno 
- wiara w Chrystusa i radość z Jego przyjścia na świat.
Życzymy Wam Drodzy Czytelnicy i Dobrodzieje Misji pokoju  
i radości na te Święta i nadchodzący Nowy Rok. Niech Pan Bóg 
obdarzy Was potrzebnymi łaskami i swoim Błogosławieństwem. 
Pragniemy w tym miejscu też podziękować za Waszą ofiarność  
i pomoc dzięki kórej możemy nieść Dobrą Nowinę całemu światu.

Drodzy Czytelnicy i Dobrodzieje Misji. 
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Informatora Misyjnego, 
a w nim wiele ciekawych informacji dotyczących pracy naszych 
misjonarzy. Jest i garść wieści z Boliwii, i trochę informacji o hi-
storii misji, list z Afryki, wiele zdjęć, relacja z Warsztatów Misyj-
nych i inne ciekawe wiadomości. Życzymy przyjemnej lektury.

o. Dymitr Żeglin wraz z Redakcją

Statystyka
Styczeń: Módlmy się, aby każdy wierzący w Chrystusa uświado-
mił sobie, że jedność wszystkich chrześcijan stanowi konieczny 
warunek skuteczniejszego głoszenia Ewangelii.
Luty: Módlmy się, aby Kościół, świadomy swojej tożsamości 
misyjnej, starał się wiernie naśladować Chrystusa i głosić Jego 
Ewangelię wszystkim narodom.
Marzec: Módlmy się, aby Kościoły w Afryce były znakiem i na-
rzędziem pojednania oraz sprawiedliwości we wszystkich regio-
nach kontynentu.
Kwiecień: Módlmy się, aby chrześcijanie prześladowani z powo-
du Ewangelii, dzięki mocy Ducha Świętego, wytrwali w wiernym 
świadectwie o miłości Boga do całej ludzkości.

Nasza franciszkańska akcja „Pomoc Dzie-
ciom w Republice Środkowej Afryki” trwa 
już 9 lat. Obejmuje prawie 4 tys. dzieci  
z RŚA, które dzięki pomocy ludzi dobrej 
woli mogły i nadal mogą się uczyć. Każde 
wpłacone 10 euro zapewnia przez rok jed-
nemu dziecku naukę w szkole. Staramy się, 
by osoby sponsorujące edukację dzieci, 
otrzymały zdjęcia swoich podopiecznych. 
Ponad 3,5tys osób indywidualnych, szkół, 
przedszkoli, bibliotek i innych instytucji  
z Polski i z zagranicy wspiera misje.
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Po przybyciu do Boliwii odbył kurs językowy i został skierowa-
ny do Roboré, a rok później na rozlewiska rzeki Paraguay do 
Puerto Quijarro (tuż przy granicy z Brazylią), by utworzyć tam 
parafię. Ludność miasteczka z niecierpliwością oczekiwała na 
przybycie oczekiwanych kapłanów: O.Eugeniusza Kantora  
i Cezarego Domogały. Powitano ich bardzo serdecznie. U bram 
miasta czekała orkiestra wojskowa, ludzie przynieśli kwiaty. 
Nocleg w kostnicy
Początki były trudne. Misjonarze nie mieli nic. Do zamiesz-
kania dostali starą kaplicę, która wcześniej służyła za kostni-
cę. Okoliczni mieszkańcy pomogli im się urządzić, pożyczyli 
sztućce, naczynia, łóżka, meble. Gdy na wykończenie budowy 
dachu zabrakło środków, pomógł tamtejszy biskup. Aklima-
tyzacja nie była łatwa. Przeciętna temperatura latem wynosi 
tam 40⁰C, a wilgotność powietrza sięga 85% (rzeka wylewa na 
obszarze setek kilometrów, tworzą się bagna). Woda czerpana 
z rozlewiska miała kolor kawy. Pierwszymi zakupami misjona-
rzy były więc lodówka i wentylatory. Wodę zaczęli wozić becz-
kami z Brazylii. 
Warto było
Trud ich pracy przyniósł owoce. Pojawiły się powołania lokal-
ne. Po 20 latach o. Cezary przekazał parafię księdzu diecezjal-
nemu i następne 3 lata spędził w górach w mieście Cochabam-
ba - parafii Madre de la Divina Providencia. Po trzech latach 
proboszczowania ponownie wrócił do tropiku, do misateczka 
San Javier de Chiquitos.
Problemy Boliwii
Ludność boliwijska boryka się z wieloma problemami. Brakuje 
pracy, mieszkańcy wiosek migrują do miast w poszukiwaniu 
zajęcia. Sytuacja polityczna jest bardzo niepewna. Do władzy 
dążą komuniści. Szerzy się narkomania, przemoc, jest wiele 
przestępstw na tle seksualnym. Ludzie więc z nadzieją przyj-
mują misjonarzy licząc, że pomogą oni wprowadzić porządek, 
zwłaszcza w sferze moralnej.
W Boliwii brakuje też powołań lokalnych. Większość kleru sta-
nowią misjonarze i misjonarki z Europy. Z Polski jest 140 misjo-
narzy i misjonarek. Narazie franciszkanów Boliwijczyków jest 
tylko 40. 

Ewangelizacja
Boliwia Oriental jest ewangelizowana od 300 lat. Pierwsze 
kościoły budowali tam Ojcowie Jezuici wraz z miejscowymi 
Indianami. Do dziś kościoły te są cennymi zabytkami chętnie 
odwiedzanymi przez turystów. 
Młodzi ludzie przybywający z górskich miejscowości na rocz-
ną służbę wojskową są w tym czasie katechizowani. W ciągu 
roku przygotowuje się ich do przyjęcia sakramentu chrztu, 
Eucharystii, bierzmowania. Po roku wracają do codziennego 
życia, ale już z przyjętymi sakramentami. 
W Boliwii jest obecnie 5 Wikariatów Apostolskich. Aby tereny 
nimi objęte mogły zostać podniesione do godności diecezji, 
potrzeba lokalnych powołań. Gdy wszystkie wikariaty zostaną 
doprowadzone do diecezji, praca misyjna w Boliwii zostanie 
zakończona.
o. Cezary ma pod opieką 15 wiosek oddalonych od siebie  
o ok. 70km. Do pomocy ma kleryka – Boliwijczyka. Razem 
posługują miejscowej ludności. Posługę misyjną pełnią tam 
również siostry zakonne z Hiszpanii, które prowadzą szkołę  
św. Franciszka. Parafia działa prężnie. W ostatnim czasie 250 
dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej i 180 młodych ludzi 
przyjęło sakrament bierzmowania. 
Boże Narodzenie
Okres świąt Bożego Narodzenia to w Boliwii pełnia lata. Tem-
peratury dochodzą do 40˚C. W sklepach, podobnie jak w Pol-
sce, pełna komercja – szał zakupów, przystrojone choinki, w tle 
dźwięki kolęd. Buduje się też żłóbki. Od ok. 17 grudnia dzieci 
uczą się pieśni bożonarodzeniowych. Pasterka odprawiana 
jest o 21:00, a po Mszy wierni udają się do swoich domów na 
familijną kolację. Tradycyjna świąteczną potrawą jest wieprzo-
wina – często prosiak z rożna. Rodziny całą noc ucztują. Nie 
ma zwyczaju łamania się opłatkiem ani rozdawania prezen-
tów. Świętują tylko jeden dzień – czyli 25 grudnia, następne-
go dnia już życie toczy się normalnym trybem. Zamknięciem 
okresu Bożego Narodzenia jest święto Objawienia Pańskiego. 
Wtedy to najwięcej ludności przychodzi do kościoła. 

Magdalena Szczelina

o. Cezary Domogała od 25 lat pełni posługę misyjną w Boliwii. Jak sam mówi, są trzy rodzaje powo-
łania: kapłańskie, zakonne i misyjne. W jego sercu najpierw zrodziło się powołanie do kapłaństwa  
i życia zakonnego. Gdy tuż po maturze wstępował do zakonu Braci Mniejszych w Panewnikach, akurat 
kilku ojców z klasztoru przygotowywało się do wyjazdu na misje. Gdy przyglądał się tym przygotowa-
niom, sam poczuł, że chciałby taka posługę pełnić. Bóg dał i 8 lat później, po rocznej praktyce w parafii  
św. Józefa w Rybniku, 30 października 1984 roku dołączył do braci misjonarzy w Boliwii.

Misje
w Boliwii
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Kochani Przyjaciele! 
Niestety nie mam bezpośredniego kontaktu z Wami. System air 
mail (poczta elektroniczna dla radio-amatorów) ciągle sprawia 
kłopoty. Od dwóch tygodni odwiedzam wioski w sektorze Derbis-
saka (170 km od Rafai). Dziś jestem w Sangarigou. Mamy tu spory 
problem. Są tu w okolicy cztery wioski: Barou, Sangarigou, Kossa  
i Gembo. W czasach kolonialnych Baroua była największą wioską, tu 
rezydował szef z prawem kontroli pozostałych 3 wiosek. Nawiasem 
mówiąc w tamtych czasach w Baroua był szpital z łóżkami i sklep 
należący do Portugalczyka, gdzie można było kupić motorower. 
Dziś nie ma tu ani jednej tabletki aspiryny, a objezdni handlarze 
rozkładają swoje towary w cieniu mangow-
ców. 12 lat temu podjęto decyzję o budowie 
szkoły (finansowana przez bank światowy) 
w Baroua, choć nie jest to już największa 
wioska. Sugerowałem, by szkolę zbudowa-
no w środku sektora w Sangarigou, tak by 
dzieci miały jak najkrótsza drogę do szkoły. 
Nic z tego, siła tradycji, a nie rozsadek prze-
ważyły. Teraz dzieci z Gambo i Kossa (stano-
wią większość) mają 7 km do szkoły, a mogły 
mieć trzy. Ostatnie dwa kilometry do szkoły 
wiodą przez las. Miesiąc temu jakieś uczeń  
z pierwszej klasy przechodząc przez ten le-
śny odcinek wpadł w panikę. Panika ogarnę-
ła pozostałych. Dzieci opowiadały o dziwnym 
człowieku, który w lesie czatował na nie. Na-
zywają go tu „pożeraczem ludzi”, wampirem. 
Panika opanowała wszystkie wioski.

Dwóch dorosłych mężczyzn na rowerach przejeżdżało tam za-
raz po zachodzie słońca, usłyszeli gwizdy, miały to być sygnały, 
jakimi posługują się „pożeracze ludzi”. Oczywiście zawrócili i do-
lali oliwy do ognia. Od miesiąca dzieci z Gembo, Kossa i Sanga-
rigou nie chodzą do szkoły. Na skraju tego lasu jest źródło, gdzie 
kobiety z Baroua chodziły po wodę, teraz mogą tam iść tylko  
w eskorcie i to w ciągu dnia. Nie wiem jak długo to potrwa. Co 
zrobić ze szkołą? Strach ma wielkie oczy. W okolicy jest bardzo 
silna sekta (Nzapa Zande, patrz artykuł „religie w parafii”), oni ba-
zują na wierze w duchy, siły nieczyste itd. Strach jest elementem 
przykuwającym ludzi do tej sekty. Proszę pamiętać, że tu nie ma 
radia, telewizji, gazet, książek. Wieczory spędza się przy blasku 
księżyca na słuchaniu dziwnych opowieści. Zaraz po nowym roku 
w szkole w Baroua ma rozpocząć pracę trzeci nauczyciel. Teore-
tycznie wszystkie dzieci mogłyby rozpocząć lekcje o siódmej (do 
tej pory 1,2 i 3 klasa rozpoczynały rano, a pozostałe o dziesiątej). 
Gdyby wszystkie dzieci, w tym najstarsze z szóstej klasy (niektóre 
maja 15 lat) szły razem, może udałoby się pokonać strach. Wystar-
czy jednak, by jedno dziecko zaczęło krzyczeć, a panika znowu 
ogarnie wszystkich. Trzeba by dwóch dorosłych, którzy by im to-
warzyszyli, a to już nie jest takie proste. Od jedenastu lat zajmuję 
się edukacją i do tej pory nie było ani jednego przypadku zaginię-
cia, czy jakiejkolwiek agresji na uczniach. Nie licząc przypadków, 
gdzie nauczyciel związał się z uczennicą, ale to już inna słaba stro-
na w całej edukacji afrykańskiej. 
W Sangarigou jest jeszcze jeden problem do pokonania. W ze-
szłym roku wyremontowaliśmy chylące się mury kościółka, teraz 

termity zjadły krokwie, do których przybita jest blacha na dachu. 
Przy najbliższej wichurze dach może odlecieć. Blacha jest najcen-
niejsza częścią budowli, ma wartość około 5 tys. Euro (aluminium). 
Wymiana krokwi jest tylko częściowym rozwiązaniem problemu, 
bo termity ciągle tu są, konieczna jest trucizna, a trucizny kupić 
nie można, wszystkie jej skuteczne odmiany zostały wycofane  
z rynku. Ludzie używali trucizn do łowienia ryb. Wlewa się truci-
znę do rzeki czy jeziora i parę minut później można już zbierać 
pływające do góry brzuchem ryby. Jeśli dawka była duża, ryby 
też byłby trujące, dlatego nie można dostać w Bangui prawdziwej 
trucizny. Może uda się coś kupić w porcie w Douali. 

Po nowym roku pojadę szukać nasz nowy (czteroletni) jeep. Na 
misji mamy tylko jedno auto (nie licząc Unimoga) z trzema miej-
scami w kabinie, a w domu z kooperantami (nauczyciele w gim-
nazjum i liceum) jest nas pięciu, w przyszłym roku ma być sied-
miu. Dwa razy do roku wybieramy się wszyscy do stolicy. Podróż 
przez 3 dni na pace jeepa, to koszmar, z Europejczyków mało kto 
jest w stanie ją znieść. Zresztą organizacja przysyłająca kooperan-
tów wymaga, by podróż na terenie kraju odbywała się w pojaz-
dach z ubezpieczeniem, czyli w kabinie. Zakup nowego jeepa był 
zatem koniecznością. Nowy najtańszy jeep, z podwójna kabiną  
(5 miejsc), Toyota Hilux, kosztuje w Bangui 54 tys. Euro. Osta-
tecznie kupiliśmy dzięki pomocy o. Dymitra i naszego oddanego 
przyjaciela Wiesia (poświęcił na to kilka dni) w Niemczech czte-
roletnią Toyotę za 14 tys. Do tego trzeba dorzucić koszty wysyłki  
i koszty w porcie w Douali, plus cło w RSA (30% od wartości), ale  
i tak, będzie to taniej, niż kupno samochodu w Bangui. 

Wracając do poprzednich wiadomości, cała misja jest już dobrze 
zabezpieczona przed piorunami. Mamy solidny system pioruno-
chronów i uziemienie. Dostaliśmy też nową instalację do energii 
słonecznej. Czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. 

Za kilka dni będziemy przeżywać najradośniejsze rodzinne Świę-
ta Bożego Narodzenia. 
Niech Chrystus cichy i pokorny narodzi się w Waszych sercach. 

o.Kordian

Boże Narodzenie
w RCA grudzień 2008
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Boże Narodzenie
w Afryce

Drodzy i Kochani w Polsce! 
Święta Bożego Narodzenia za 4 tygodnie. 
Jak będziemy je przeżywali tutaj w naszych 
warunkach afrykańskich? 
– Jestem w Bangui, w stolicy, w naszym 
domu formacyjnym, gdzie przyjęliśmy  
4 młodych do postulatu, czyli do pierwsze-
go etapu życia we wspólnocie zakonnej, 
który pozwala na weryfikację pragnień 
młodego człowieka i na doświadczenie 
sposobu życia franciszkańskiego. Świę-
towanie Narodzin Bożego Syna będzie 
napewno sposobnością, aby odkryć albo 
umocnić w nas to, co najważniejsze w cza-
sie święta: wiarę w tajemnicę Wcielenia  
i aby pobudzić nas do wielkiej wdzięczno-
ści za tak wielki znak miłości Bożej. Piszę  
o tym z troską o kształtowanie myśli i za-
chowań naszych przyszłych franciszkanów 
z tego kraju, bo zdajemy sobie sprawę, że 
z jednej strony brak im solidnych wzorców 
świętowania chrześcijańskiego – najczę-
ściej „świętować” znaczy tutaj dobrze sobie 
pojeść i się zabawić przy muzyce i przy pi-
ciu, - a z drugiej strony wciska się w mental-
ność ludzi komercyjna kultura święta.
Od kilkunastu lat niektórzy libańscy han-
dlowcy pewną część swych dużych skle-
pów przeznaczają na wystawienie na 
sprzedaż różnych elementów dekora-
cyjnych, włącznie z plastykową choinką,  
z elektrycznymi lampkami, a nawet z laic-
kim „Papa Noël”, to znaczy dużym krasna-
lem wielkości dorosłego człowieka, podob-
nym do komunistycznego „Dziadka Mroza”, 
obowiązkowo z czerwoną czapką z pompo-
nem i z białą brodą! Obok będą wystawione 
tandetne zabawki i pseudo podarunki (lalki, 
misie, pistolety, telefoniki, prawie wszystkie 
z pozytywkami) z którymi, o zgrozo, nie tyl-
ko liczne dzieci, ale nawet niektóre dorosłe 
osoby, przyjdą na Mszę świętą w noc wigi-
lijną i później w dzień Bożego Narodzenia!

Tak więc kształtuje się mentalność, że na 
święta trzeba mieć podarunek, coś nowe-
go, coś materialnego! Aby się pokazać, po-
chwalić, porównać z innymi...
My, bracia mniejsi, spróbujemy zorganizo-
wać nasze przygotowania według naszej 
duchowości i tradycji: będzie rozważanie 

i dzielenie się Słowem Bożym, modlitwa, 
czuwania, śpiewy... mała „Stajenka” w na-
szej kaplicy, pod skromnym ołtarzem.
Wymiary naszego miejsca modlitwy: około 
5m x 3m, pozwalają tylko na małość i pro-
stotę świątecznej dekoracji, z małymi figur-
kami wyrzeźbionymi w hebanie, drzewie, 
które rośnie także tu w regionie, choć figur-
ki przywiozłem z Konga, gdzie jest lepiej 
rozwinięta sztuka rzeźbiarska.
Cieszy zaangażowanie ludzi z parafii, do 
której przynależymy, w zorganizowanie 
Święta. Ważnym elementem liturgii są tutaj 
śpiewy, tak więc i Msza święta w nocy, ra-
czej około 20tej, i ta następna w poranek, 
będą bogato urozmaicone przez śpiewy, 
niektóre prawie „wykrzyczane” przez rozen-
tuzjazmowanych uczestników liturgii. Małe 
dziewczynki w korowodach tanecznych 
będą chwaliły Nowonarodzonego Pana!
Atmosfera święta udziela się wszystkim, na-
wet po wyjściu z kościoła, bo długo trwają 
pozdrowienia, życzenia, nawet idąc drogą 
obok domów, przed którymi siedzą dzieci 
lub dorośli. Odczuwa się pewną jedność 
rodzinną, choć, jak powiedziałem, trzeba 
pogłębienia sensu tego święta, uznania  
i przyjęcia chrześcijańskich motywacji, któ-
re wydoskonala nasze wybory i nasze za-
chowania.
Nie będę pisał wiele o jedzeniu, bo będzie 
zwykłe, jak w inne święta, czy niedziele. 
Zresztą, ważniejsze od tego, co jest w pół-
miskach, jest dla nas wspólnota stołu, bra-
terskość dzielona między innymi już wcze-
śniej służbą w kuchni, aby przygotować 
posiłek dla całej wspólnoty, na południe  
i na wieczór w dzień Bożego Narodzenia.

Życzę Wam, Drodzy Czytelnicy, aby wszyst-
ko to, co widzialne, jak przepiękny Żłóbek, 
pomogło nam zobaczyć i przyjąć to, co 
najważniejsze, a co jest niewidzialne: obec-
ność Boga, który stał się człowiekiem, aby 
nas wprowadzić na drogę dzieci Bożych! 
Błogosławionych i pełnych łask świąt Naro-
dzenia Pańskiego! 

Brat Zbigniew Tadeusz Kusy, 
franciszkanin, 

misjonarz w Rep. Środkowoafrykanskiej

Warsztaty
Misjologiczne
 W dniach od 31 sierpnia do 4 września 
br. w klasztorze Ojców Franciszkanów Ka-
pucynów w Lublinie odbyły się IX Fran-
ciszkańskie Warsztaty Misjolo-
giczne. Temat tegorocznego spotkania 
seminaryjnych kół misyjnych wszystkich 
trzech rodzin franciszkańskich brzmiał: 
„Dialog międzyreligijny”.

W ramach spotkania zostały wygłoszone 
następujące referaty:
1. Podstawowe definicje dialogu 
 – o. mgr lic. Mariusz Uniżycki OFM 
2. Religie świata, a roszczenie chrześcijań-

stwa do wyjątkowości. Refleksje chry-
stologiczne – o. prof. Dr hab. Ireneusz 
Sławomir Ledwoń OFM

3. Chrześcijaństwo a religie. Plemienne re-
ligie Afryki – ks. prof. dr hab. Jarosław 
Różański OMI

4. Chrześcijaństwo a religie. Judaizm. Is-
lam. Buddyzm – dr Aldona Piwko (War-
szawa)

 W ramach popołudniowych spotkań 
miały miejsce świadectwa misjonarzy 
pracujących na różnych kontynentach. 
Byli obecni misjonarze z Boliwii, Gabonu, 
Turcji, Papui Nowej Gwineii
 Misje naszej prowincji były reprezen-
towane przez o. Cezarego Domogałę, któ-
ry od 24 lat pracuje w Boliwii. 
 W ostatnim dniu spotkania miała 
miejsce pielgrzymka do sanktuarium 
Matki Bożej Zwiastowania w Kazimie-
rzu Dolnym, a następnie odwiedziliśmy 
siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi  
w Lublinie. Po miłym spotkaniu z siostra-
mi misjonarkami i po zwiedzeniu bardzo 
bogatego w eksponaty muzeum misyjne-
go wróciliśmy do Lublina. 
 W atmosferze braterskiej bracia 
trzech Zakonów Franciszkanów Konwen-
tualnych, Kapucynów i Braci Mniejszych  
przeżywali misyjne dni w roku Wielkiego 
Jubileuszu 800-lecia istnienia naszego 
Zakonu. 

Bracia Klerycy
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List z Boliwii
 Na wstępie tego listu pozdrawiamy wszystkich ze słonecznej Boliwii. Adwent nas zaprasza do przygotowania miejsca 

dla Pana Jezusa, który odnawia co roku w nas swoje obiecane przyjście. Życzymy, aby ten okres był dla wszystkich miłym 

przeżyciem i spotkaniem z Bogiem. W tym roku 2009 wraz z O. Gustawem miałem możliwość odwiedzić rodzinny dom  

i spotkać wiele osób, którzy swoim wysiłkiem, modlitwą, cierpieniem i pomocą ekonomiczną wspierają Dzieła Misyjne. Po-

dziękowania dla wszystkich rozsianych po całym kraju Dobrodziejów ze Słupska, Gdańska, Opola, Katowic, Rudy śląskiej, 

Chorzowa, Jablonkova, etc.

 Za to wszystko pragniemy z głębi serca podziękować. Niechaj Bóg wynagrodzi wszelkie dobro płynące z Waszych 

serc. Nasz kościół i parafianie są świadomi, że bez wsparcia moralnego, duchowego i ofiar pieniężnych na rzecz misji, nasz 

kościół misyjny nie mógłby rozwijać swojej działalności, na którą nasze wspólnoty parafialne liczą z naszej strony. Dlatego 

jeszcze raz dla Przyjaciół Misji wielkie Bóg Zapłać, za wszelki gest dobroci i pamięci.

Obecnie dobiegają końca obowiązki duszpasterskie na ten Rok, takie jak pierwsze Komunie św. i Bierzmowanie. Pozostały 

w pamięci miłe obrazy, gdy około 300 dzieci przyjmowało po raz pierwszy Jezusa w Komunii św. Ten rok wzbogacił też 

naszą wspólnotę o 254 młodych ludzi, którzy podczas Sakramentu bierzmowania odnowili swoje przyrzeczenia chrzestne 

i postanowili w tej wierze żyć i umierać. Prosimy Boga, aby darzył gorliwością w posłudze dla kościoła tych młodych ludzi 

na których świat czeka.

 W parafii Ascension, też dzięki wsparciom pieniężnym ludzi dobrej woli, działa Szkoła Muzyczna, która gromadzi dzie-

ci i młodzież. Oprócz lekcji programowych, szkoła będzie uczestniczyła w przygotowaniu do Festiwalu Muzyki i kolęd na 

Boże Narodzenie. Oprócz tego przedstawiona zastanie inscenizacja żłóbka, aby radośnie przeżyć święta Narodzin Pana. Ta 

działalność duszpasterska ma na celu rozbudzić wiarę i miłość do Pana, który nas stworzył i oddaje się nam jako „dziecko” 

i „chleb”.
 Jest wiele projektów, które staramy się realizować.

 Pomoc dla rodziny z dziećmi, bez dachu nad głową. Dla przykładu. W tym roku pewnego dnia jedna z ministrantek 

przyszyła do parafii i opowiedziała smutną historię. Podczas panujących u nas deszczy, podczas nocnej ulewy wszyscy 

domownicy ( w tym 6 małych dzieci) zostali zalani przez dziurawy dach. Woda spadała na łóżka i hamaki tych biedaków. 

Kto by nie pomógł w takiej sprawie? Zaraz poszukałem człowieka, który naciął liści palmy, przygotował materiał do zmiany 

dachu, wymieniając przy okazji spróchniałe już belki. W ciągu tygodnia dom a raczej jego dach przeszedł całkowitą mo-

dernizację. Udało się to dzięki pomocy dobrodziejów z kraju. Gracias!!!

 Projekt Centro Parafialne. Jest prawie nie do pomyślenia, aby w tak dużej parafii (ok. 20 tys.) do dnia dzisiejszego nie 

było domu parafialnego. Trzeba pojednać wysiłki i okazać chęć, aby to dzieło budowy Centrum Parafialnego można było 

zacząć i doprowadzić do końca. Poszukuję ludzi dobrej woli i proszę o pomoc w tej sprawie. Młodzież i dzieci w parafii jak 

wszyscy ludzie na świecie potrzebują godnego miejsca do nauki i formacji. 

 Niedzielne śniadanie. Grupa Młodzieżowa JUFRA (Juventud Franciscana) zasugerowała, aby przy parafii w niedzielę oto-

czyć opieką ludzi w podeszłym wieku. Zważywszy, że duża grupa starszych osób cierpi na niedożywienie, stworzona ini-

cjatywa spotkała się z poparciem i akceptacją. Problem tylko, że nie zawsze młodzież posiada pieniądze, aby te potrzeby 

sfinansować. Tak więc parafia poszukując dobrodziejów wspiera też tę inicjatywę. W niedziele na podwórku parafialnym 

gromadzi się około 200 osób. Zaspokajają swój całotygodniowy głód w miłym nastroju spożywając przygotowane przez 

młodzież posiłki, a jest to czasem ryż z mlekiem, bułka z marmoladą owocową, tzw. „sonzo”, yuca z serem, a także jak pie-

niądze pozwolą, to jest i smaczne „masaco”. 

 W parafii św. Jakuba w Cuatro Canadas, ku radości O. Gustawa, Kościół jest coraz piękniejszy i jest dumą dla wiernych 

parafian. Jeśli wszystko się ułoży pomyślnie, to za rok będzie można Bogu podziękować za doprowadzenie tego dzieła do 

końca, po prawie 10 latach pracy. Jeszcze raz wszystkim Dobrodziejom i Przyjaciołom Misji, którzy pamiętają o naszym 

kościele w potrzebie, składam Serdeczne Bóg Zapłać. 

 Na zakończenie tego listu, pragniemy wszystkim na nadchodzące święta Bożego Narodzenia, życzyć Niechaj Radość 

i Pokój płynące z Narodzenia Chrystusa Pana, wypełnią serca i przemienią naszą codzienność w lepsze, obfitujące błogo-

sławieństwem jutro. Abyśmy też, za przykładem naszego Ojca św. Franciszka, niestrudzenie głosili światu „Dobrą Nowinę” 

a Nowy Rok 2010, niech obfituje w Boże łaski, Miłość, Pokój i Dobro. Tego Wam życzymy i pozdrawiamy, zapewniając  

o pamięci w modlitwie. Wszystkim za wszystko serdeczne Bóg Zapłać.

Atte. 

Fr. Adalberto Mazur, ofm

Fr. Gustavo Mazur, ofm
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Powołanie misyjne
Tak zrodziło się w braciach zainteresowanie św. Franciszkiem, 
które zaowocowało później powołaniem i wstąpieniem do za-
konu. Starszy z braci, o. Dominik, przyjął święcenia z rąk papieża 
Pawła VI w Rzymie i po roku pracy w Polsce wyjechał do Ame-
ryki Południowej. – Uczyłem się francuskiego, bo nasza prowin-
cja wysyłała w tamtym czasie ojców do Afryki, do Konga. Tym-
czasem okazało się, że Watykan kieruje nas do pracy w Boliwii. 
Musiałem szybko przestawić się na hiszpański, bo to była wtedy 
jedyna szansa, żeby zostać misjonarzem – wspomina.
Ojciec Gustaw uczył się wówczas w panewnickim seminarium. 
Do brata dołączył sześć lat później. Wyjeżdżał z Polski w trud-
nym czasie stanu wojennego. – Otrzymałem w kraju paszport 
turystyczny, z którym nie mogłem wyjechać poza Europę. Przez 
miesiąc przebywałem w Austrii, a tam dopiero uzyskałem pasz-
port konsularny i ruszyłem w dalszą drogę – opowiada. W Boli-
wii najtrudniejsze były początki, aklimatyzacja. Duża wysokość, 
wysokie temperatury i zupełnie inna wilgotność powietrza dają 
się we znaki wszystkim przybyszom. Na boliwijski klimat narze-
kają nawet profesjonalni piłkarze dysponujący silnymi, wytreno-
wanymi organizmami. – Można się do niego przyzwyczaić, ale 
na początku, gdy wyszedłem z lotniska, czułem się tak, jakby 
to walizka mnie niosła, a nie ja walizkę – śmieje się o. Gustaw. –  
A jakie było moje zdziwienie, że zanurzona w tropiku parafia,  
w której miałem pracować, była pod wezwaniem Matki Bożej… 
Śnieżnej!?

W oczekiwaniu na duszpasterzy
Poza trudnościami klimatycznymi szokiem dla Europejczyka są 
boliwijskie drogi. Na moje pytanie o podobieństwo z polskimi 
szosami, mającymi także fatalną opinię, misjonarze wybuchają 
śmiechem. – Chciałbym zabrać te polskie drogi tam, do Boliwi – 
mówi o. Dominik. – U nas nie liczymy odległości w kilometrach 
czy milach, ale określamy ją za pomocą godzin. Aby dostać się 
do jednej z moich placówek musiałem jechać 120 km i w między 
czasie przeprawić się przez rzekę, co w sumie zajmowało mi cały 
dzień. Jesteśmy oczywiście wyposażeni w samochody z napę-
dem na cztery koła. Kiedy jedziesz przez błota, dobrze jest wpu-
ścić jedno koło w koleinę… – wyjaśnia technikę jazdy.
Trudności z dojazdem oraz ilość obsługiwanych przez ojców 
miejscowości sprawiają, że jedna osada przyjmuje kapłana tyl-
ko raz na dwa miesiące. Ten dzień jest świętem dla całej wioski.  
W tym dniu można skorzystać ze wszystkich sakramentów – od-

prawiane są chrzciny, śluby, pogrzeby, jest okazja do spowiedzi. 
– Kościół w Boliwii cieszy się największym zaufaniem społecz-
nym, dlatego jesteśmy oczekiwani przez mieszkańców i przyj-
mowani z radością – przyznaje o. Gustaw. 

Praca ewangelizacyjna
Głównym zadaniem misjonarzy jest kontynuacja pracy duszpa-
sterskiej. – Staramy się docierać do wszystkich osób, szczególnie 
do młodych i pokazywać im świat wartości chrześcijańskich – 
wyjaśniają ojcowie. Ewangelia głoszona przez nich pokonuje nie 
tylko przeszkody terenowe, ale także spore bariery językowe.  
W Boliwii jest bowiem 38 plemion (największe z nich to Keczua 
i Ajmara), które posługują się swoimi narzeczami nie mającymi 
nic wspólnego z językiem hiszpańskim. To jednak nie przeraża 
misjonarzy. Bardziej przejmują się finansami, bo dobra służba 
ewangelizacyjna niesiona tamtejszej społeczności wiąże się  
z dużymi wydatkami. Pomocną dłoń do misjonarzy wyciągnęli 
także parafianie z Panewnik, którzy wspomogli braci Mazurów 
swoimi ofiarami. Będą one przeznaczone na najpilniejsze po-
trzeby w Boliwii. Jest ich sporo: remonty budynków, budowa 
nowej infrastruktury, utrzymywanie katechetów i wiele innych. 
– Proszę przekazać czytelnikom, że składamy serdeczne Bóg 
zapłać za wszystkie ofiary złożone na potrzeby misji w Boliwii. 
Dziękujemy także za wszelką okazaną życzliwość – kończy naszą 
rozmowę o. Gustaw.

Stęsknieni parafianie
Już po powrocie do Boliwii list do redakcji nadesłał o. Dominik: 
„Z radością zostaliśmy powitani po naszym powrocie do parafii, 
którą powierzyliśmy Bożej Opatrzności na okres naszych waka-
cji. Wracając do naszych parafian, dzieci i młodzieży, zostaliśmy 
zasypani mnóstwem pytań, a ciekawości ludzkiej nie było gra-
nic. Duże czarne oczy, radość na twarzy i ich spragnione i spie-
czone słońcem usta słuchały nas, a ich ciepłe i serdeczne serca  
i dłonie wyrażały wdzięczność i przywiązanie. Była radość i przez 
moment zapomnieli o swoich trudnościach, zmartwieniach  
i niedoli. Naszym zadaniem jest teraz wyłapać ich istotne potrze-
by i realizować plan naszych obowiązków duszpasterskich”. 
Więcej na temat misji franciszkańskich i aktualnych potrzeb mi-
sjonarzy, w tym także braci Mazurów, można znaleźć w interne-
cie (www.misje-ofm.org.pl).

Tomasz Kłodos

W sierpniu gościli w naszej parafii ojcowie misjona-
rze z Boliwii, bracia Gustaw i Dominik Mazurowie.

Pochodzą z Opola i od najmłodszych lat związani są 
z Zakonem Braci Mniejszych. Wychowywali się przy 
parafii franciszkańskiej, byli ministrantami i jak sami 
przyznają przykład franciszkanów był dla nich za-
wsze inspiracją. – Od początku urzekło nas otwarcie 
wielu ojców, przyjaciół naszego domu, którzy przy-
chodzili do nas, wspierali słowem i przykładem, do-
dawali nam zapału – mówi o. Dominik. 

Braciamisjonarze
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Misje
franciszkańskie

w początkowym okresie dziejów zakonu 
XIII-XIV w.

2. Misje wśród muzułmanów
 Pierwsza misyjna wyprawa Braci 
Mniejszych, realizowana w sposób zapla-
nowany, miała miejsce w 1219 r., kiedy to 
kapituła generalna Zakonu postanowiła 
też o wysłaniu braci do Maroka i Egiptu. 
W grupie udającej się do Egiptu osobi-
ście brał udział Franciszek. Do Maroka 
udali się natomiast Bernard, Piotr z San 
Geminiano, Akursjusz, Otton i Adiutus. 
Wprawdzie wyprawa ta nie przyniosła 
sukcesów ewangelizacyjnych: Francisz-
kowi nie udało się nawrócić sułtana,  
a misjonarze, którzy udali się do Maroka, 
ponieśli tam w 1220 r. śmierć męczeń-
ską, jednak dzięki niej franciszkanie za-
początkowali stałą obecność na Bliskim 
Wschodzie. Za pierwszą grupą udały się 
do Maroka następne ekipy misjonarzy 
franciszkańskich, co umożliwiło usta-
nowienie w 1233 r. hierarchii kościelnej 
i mianowanie br. Angelusa pierwszym 
biskupem Marrakeszu (miejsce męczeń-
stwa Berarda i towarzyszy).
 W 1229/30 r. franciszkanie rozpoczęli 
ewangelizację muzułmanów na Półwy-
spie Iberyjskim. Dla jasności przypomnij-
my, że południowe wybrzeża Półwyspu 
na początku VIII w. zajęli Arabowie, zakła-
dając w latach 711-714 Emirat (od 929 r. 
Kalifat) Korodowy, nastawiony wojowni-
czo i próbujący przez Pireneje wejść do 
Francji. Co prawda zdobycie Francji, ani 
nawet całości dzisiejszej Hiszpanii nigdy 
nie nastąpiło, niemniej obecność mu-
zułmanów na południu Półwyspu trwała 
długo i pozostawiła wyraźne ślady. Misyj-
na działalność franciszkanów objęła tam 
głównie Walencję i Grenadę z okolicą; 
już w 1231 r. ponieśli w Walencji śmierć 
męczeńską Jan z Perugii i Piotr z Sasso-

ferrato. Nie przerwało to jednak obecno-
ści franciszkańskich misjonarzy, których 
nowe szeregi niemal każdego roku kiero-
wały się do Kalifatu Kordowy.
 Niepowodzeniem zakończyła się pró-
ba założenia misji w Tunisie. Franciszka-
nie przybyli tam jeszcze za życia św. Fran-
ciszka, około 1220/21 r., a pierwszą grupą 
kierował br. Idzi z Asyżu, jeden z pierw-
szych towarzyszy św. Franciszka, ale 
wkrótce opuścili to terytorium ze wzglę-
du na całkowitą obojętność tubylców 
wobec ewangelizacji. Dopiero w 1270 
r. powrócili misjonarze franciszkańscy 
do Tunisu, dzięki traktatowi zawartemu 
przez miejscowego władcę z krzyżowca-
mi; w myśl tego traktatu misjonarze mo-
gli zbudować kościół z klasztorem i głosić 
ewangelię wśród muzułmanów. 

3. Kustodia Ziemi Świętej
 Specyficzną misją franciszkańską 
była i jest Kustodia Ziemi Świętej. W 1217 
r., podczas jednej z pierwszych kapituł 
generalnych Zakonu, przy okazji doko-
nywania podziału na prowincje prze-
widziano też Prowincję Ziemi Świętej, 
chociaż jeszcze franciszkanie nie mieli 
tam regularnych placówek. Wiązało się 
to z rozpoczęciem w 1215 r. V wyprawy 
krzyżowej. Podczas wyprawy do Egiptu 
w 1219 r., o której już wspomnieliśmy, 
Franciszek nawiedził miejsca uświęcone 
życiem i działalnością Jezusa Chrystusa. 
W ślad za Franciszkiem do Ziemi Świętej 
rychło udali się inni bracia. Prowincja Zie-
mi Świętej miała obejmować Cypr, Egipt, 
Palestynę i Syrię; prowincjałowie rezy-
dowali zasadniczo na Cyprze. W 1263 r. 
prowincję podzielono na trzy kustodie: 
Cypru, Syrii i Ziemi Świętej. Dopóki ist-

niało Łacińskie Królestwo Jerozolim-
skie, dopóty obecność Braci Mniejszych  
w Ziemi Świętej nie stanowiła większych 
trudności. Z chwilą jednak upadku Gazy 
(1244 r.) i Łacińskiego Królestwa Jerozo-
limskiego (1291 r.) Bracia Mniejsi z wiel-
kim trudem zdołali zachować obecność 
w Ziemi Świętej. Dopiero w 1333 r. pod 
wpływem króla Neapolu Roberta An-
degaweńskiego sułtan Muhammed al-
Malik al.-Nasir przyznał franciszkanom 
Wieczernik, a w następnych latach uda-
ło się duchowym synom św. Franciszka 
zorganizować regularne placówki także 
w innych miejscach świętych. Papież Kle-
mens VI bullami Gratias agimus i Nuper 
carissimae (obie z 21 XI 1342) potwierdził 
franciszkanów jako oficjalnych przedsta-
wicieli Kościoła katolickiego w miejscach 
świętych w Palestynie, a Kustodii Ziemi 
Świętej nadał charakter międzynaro-
dowej wyodrębnionej prowincji, której 
zwierzchnik, zwany Kustoszem Ziemi 
Świętej, aż do 1847 r., czyli do reaktywo-
wania Łacińskiego Patriarchatu Jerozoli-
my był Komisarzem Apostolskim Ziemi 
Świętej z prawem swobodnej działalno-
ści w Ziemi Świętej, a wręcz przeciwnie: 
wielokrotnie usuwani z poszczególnych 
miejsc świętych, musieli zabiegać o ich 
ponowne odzyskiwanie, a prześladowani 
zarówno przez muzułmanów jak i przez 
greckich schizmatyków, zasadniczo nie 
oddawali się ewangelizacji pogan, lecz 
zmuszeni byli do działalności na rzecz 
pielgrzymów i ewentualnie do poszuki-
wania unii między schizmatykami a Sto-
licą Apostolską. 

Cdn..
o. Roland Prejs OFMCap
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