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Kwiecień: Módlmy się, aby chrześcija-
nie prześladowani z powodu Ewangelii, 
dzięki mocy Ducha Świętego, wytrwali 
w wiernym świadectwie o miłości Boga 
do całej ludzkości.

Maj: Módlmy się, aby kapłani, zakon-
nice, zakonnicy oraz świeccy zaanga-
żowani w apostolat potrafili rozbudzać 
entuzjazm misyjny w powierzonych ich 
opiece wspólnotach  

Czerwiec: Módlmy się, aby Kościoły  
w Azji, które są małą owczarnią, oto-
czoną przez ludność niechrześcijań-
ską, potrafiły głosić Ewangelię i dawać 
świadectwo radosnego przylgnięcia do 
Chrystusa  

Lipiec: Módlmy się, aby chrześcijanie 
wszędzie, a zwłaszcza w wielkich ośrod-
kach miejskich, starali się wnosić istotny 
wkład w szerzenie kultury, sprawiedli-
wości, solidarności i pokoju  

Sierpień: Módlmy się, aby Kościół był 
domem wszystkich i z gotowością 
otwierał drzwi tym, których dyskrymi-
nacja rasowa i religijna, głód i wojny 
zmuszają do emigrowania do innych 
krajów  

Wrzesień: Módlmy się, aby dzięki otwar-
ciu serc na miłość udało się położyć kres 
licznym wojnom i konfliktom na świecie, 
powodującym rozlew krwi  

Październik: Módlmy się, aby obcho-
dy Światowego Dnia Misyjnego stały 
się okazją pozwalającą zrozumieć, że 
zadanie głoszenia Chrystusa stanowi 
konieczną i niezbywalną posługę, którą 
zgodnie ze swoim powołaniem Kościół 
pełni dla dobra ludzkości  

Listopad: Módlmy się, aby Kościoły 
Ameryki Łacińskiej dalej prowadziły mi-
sję kontynentalną, której inicjatorami są 
tamtejsi biskupi, wiążąc ją z powszech-
nym zadaniem misyjnym ludu Bożego  

Grudzień: Módlmy się, aby narody 
świata otwarły drzwi Chrystusowi oraz 
Jego Ewangelii pokoju, braterstwa  
i sprawiedliwości

Drodzy Przyjaciele
Misji Franciszkańskich!
 

 Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wia-

ry w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

 Życzę wszystkim Przyjaciołom Misji Franciszkańskich, aby 

Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzli-

wość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmar-

twychwstanie które niesie odrodzenie napełni Was pokojem  

i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufno-

ścią patrzeć w przyszłość...

o. Dymitr Żeglin wraz z Redakcją
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Magdalena Szczelina: Od kilku miesięcy przebywa Brat w Zie-
mi Świętej, jakie były początki?Czy zdażył się Brat już zaakli-
matyzować? 
brat Jordan Gazda OFM: W samej Ziemi Świętej przebywam od 
dwóch miesięcy, jednak jeśli chodzi o Kustodię Ziemi Świętej, to 
do tego należałoby dodać trzy miesiące, które spędziłem w Rzy-
mie na kursie języka włoskiego w klasztorze należącym do Kustodii 
Ziemi Świętej. Mój początek był piękny. Święta Bożego Narodzenia 
spędziłem w Betlejem pomagając br. Ananiaszowi w przygotowa-
niu Groty i Bazyliki do uroczystości. Obecnie jestem w Nazarecie  
i pełnię posługę zakrystianina w Bazylice Zwiastowania. Jestem we 
wspólnocie międzynarodowej jedynym Polakiem, jednak zdąży-
łem się już zaaklimatyzować.

M.S. Wcześniej misje w Afryce, teraz Kustodia Ziemi Świętej, to 
można powiedzieć, dwa zupełnie różne światy? 
br. J.G. Rzeczywiście to dwa różniące się światy i różne kultury.

M.S. Jak wygląda dzień zakrystianina w Nazarecie? 
br. J.G. O godz. 5.30 otwieram Bazylikę dolną, w której znajduje 
się grota, przygotowuję grotę zapalając lampady i przygotowując 
Mszę Św., modlę się brewiarzem, później jest Msza Św.Wspólnoto-
wa o godz. 6.30. Po tej Mszy Św. zaczynają się Msze Św. Pielgrzy-
mów. W międzyczasie robi się porządki. W sobotę sprzątam grotę 
Zwiastowania, współbrat, również zakrystianin, układa kwiaty, i wy-
konujemy inne prace, które są potrzebne w Bazylice. 
Bazylikę górną otwieramy o godz. 8.00. O 12.00 idziemy do groty  
i odmawiamy modlitwę Anioł Pański po łacinie, później obiad i od-
poczynek. Pracujemy na zmiany - po południu drugi zakrystianin 
pełni służbę, a ja mam czas na odpoczynek,  lekturę, czasem zwie-
dzanie. Wieczorem mamy modlitwę brewiarzową i kolację. O godz. 
21.00 zamykamy bazylikę, później mam czas, aby w ciszy polecić 
wszystkie osoby, które proszą mnie o modlitwę, Matce Bożej mo-
dląc się w grocie. 
Grota jest zamknięta kratą i jest niedostępna dla pielgrzymów, po-
nieważ skała się kruszy. Chcemy w ten sposób zachować ją w jak 

Kusodia
Ziemi Świętej 

O pracy misyjnej w szczególnym miejscu, jakim 
jest Ziemia Święta, opowiada franciszkanin, 
brat Jordan Gazda, który w Bazylice Zwiasto-
wania pełni posługę zakrystianina.
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19 lutego br. polska misja w Rafai, gdzie przebywa o. Kordian, 
została napadnięta i obrabowana przez odziały buntowników 
ugandyjskich z Armii Oporu Pana (LRP).
Zdarzenie miało miejsce ok. godz. 18.00. LRP najpierw napadła 
na francuskich nauczycieli i grożąc im śmiercią zażądała odda-
nia telefonu satelitarnego. Następnie złodzieje zaczęli rabować 
pomieszczenia misji. Ich łupem padły komputery, radia, na-
dajniki, aparaty fotograficzne i sprzęt wideo, a także ubrania i 
żywność. Zrabowane rzeczy kazali miejscowym wynieść w głąb 
buszu, gdzie czekała część złodziei. Atak mógł skończyć się 
tragicznie, gdyby nie obecność żołnierzy z RCA, którzy w Rafai 
akurat mieli nocować, gdyż zepsuł im się samochód. Dzięki ich 
szybkiej reakcji misja nie została całkowicie splądrowana i nikt 
nie zginął. Jeden z broniących żołnierzy został ranny.

najlepszym stanie, jest ona najważniejszym obiektem kultu w tej 
bazylice - świadek odnowienia rodzaju ludzkiego przez „Tak” Maryi.

M.S. Jakie są największe trudności w tutejszej pracy misyjnej? 
br. J.G. Posługę którą sprawujemy nie jest łatwą posługą, polega 
ona na przyjmowaniu pielgrzymów z całego świata, nie zawsze jest 
to łatwe, ale z pomocą Bożą i Matki Bożej jest możliwe. Posługa ta 
uczy pokory i cierpliwości.

M.S. Jak wygladają relacje z przedstawicielami innych religii?  
br. J.G. Jak na razie dobrze, aczkolwiek wiemy z historii, że nie za-
wsze tak było.

M.S. Ilu zakonników pełni obecnie posługę w Ziemi Świętej? 
br. J.G. W Kustodii Ziemi Świętej jest obecnie ok. 280 braci, są to 
bracia, którzy należą do Kustodii oraz bracia pełniący służbę w Ku-
stodii, należący do swoich prowincji, jak też jest w moim przypad-
ku.

M.S. W jaki sposób można pomóc Misjonarzom, czego brakuje 
w Izraelu? 
br. J.G. Różne są formy pomocy, na pewno najważniejszą jest 
modlitwa, dzięki której mamy siłę do przezwyciężania trudności 
codziennych i do niesienia Chrystusa tutejszej ludności jak i piel-
grzymom, są również formy pomocy materialnej. Jeśli chodzi o nas, 
Polaków, to mamy duży wkład - odnowiony Kościół św. Katarzyny 
w Betlejem, Lampady, które wiszą w grocie Bożego Narodzenia, 
sprzęty liturgiczne w tym kościele. Ostatnimi czasy zostały też za-
kupione świece olejowe i dzwonki, a to wszystko dzięki pomocy 
dobrodziejów z Polski.  Myślę również o uzupełnieniu ornatów  
i innych sprzętów liturgicznych tak, aby liturgia była godnie odpra-
wiana, w pięknej oprawie, w tak szczególnym miejscu jakim jest 
dom naszej Matki Maryi. Wiemy również, że w każdy Welki Piątek są 
zbierane ofiary na sanktuaria w Ziemi Św.

M.S. Co w tej posłudze sprawia Bratu najwięcej radości? 
br. J.G. To, że mam zaszczyt służyć i być stróżem tak szczególnego 
miejsca - domu Matki Bożej - jest to nie tylko wyróżnienie dla mnie, 
ale i dla Polaków, których coraz liczniej Pan Bóg stawia na straży 
miejsc świętych.

M.S. Bardzo dziekuję.
br. J.G. Dziękuję bardzo za wywiad i zapewniam was o swojej mo-
dlitwie w domu naszej Matki Maryi i Józefa.

– wspaniała, bogato ilustrowana książka autorstwa  
o. Vincenzo Brocanelli OFM, moderatora generalnego 
do spraw misji Zakonu Braci Mniejszych. 
Autor w sposób przystępny i bardzo obrazowy uka-
zuje misyjną posługę franciszkanów w różnych czę-
ściach świata. Przypomina historię misji, ich początki, 
omawia specyfikę pracy w poszczególnych regionach 
świata, przedstawia misjonarzy pracujących w ho-
spicjach dla chorych na AIDS, w ośrodkach dla osób 
niepełnosprawnych, katechizujących w szkołach. 
Wart uwagi jest też dialog miedzyreligijny, jaki pro-
wadzą od lat katoliccy misjonarze. O. Vincenzo uka-
zuje  zwykłą codzienność, trudy ewangelizacji, opo-
wiada o męczeńskiej śmierci brata Jerzego Gashugi, 
zamordowanego w 1998 roku w Rwandzie. W książce 
nie brak również informacji o działalności fundacji mi-
syjnych m.in. w Rosji, Tajlandii, Afryce. Całość wieńczy 
chronologiczny przegląd dotyczący misji - od 1206 
roku, kiedy to Franciszek usłyszał znamienne słowa: 
„Idź, odbuduj mój dom”, aż do 2007 roku, początku 
fundacji franciszkańskiej w Sudanie.

Warto
przeczytać

Franciszkanie 
bez granic.
Misje Braci 
Mniejszych 
w świecie.

Napad
na misje
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Wielkanoc
na świecie
Świętowanie Wielkiej Nocy  
w liturgii na całym świecie wy-
gląda podobnie, natomiast spo-
sób przeżywania Świąt różni się 
w poszczególnych regionach 
świata. Ma to związek nie tylko 
z tradycją, ale i z warunkami w 
jakich chrześcijanie żyją. Nie-
które zwyczaje związane z okre-
sem Wielkiej Nocy nie mają nic 
wspólnego z tradycją Kościoła.

l Niedziela Palmowa w Boliwii wygląda 
podobnie jak w Polsce. Święci się pal-
my, które wyplatają najczęściej Indianki. 
Wiązanki często mają kształt krzyża i są 
bogato przystrojone. 

l W Afryce, gdzie głód jest zjawiskiem 
codziennym nie wprowadza się 40 dnio-
wego postu, czy nawet ścisłego postu w 
Wielki Piątek, gdyż wielu mieszkańców 
„pości” przez cały rok. 

l Boliwijczycy w Wielki Piątek nie idą do 
pracy, część z nich ubiera się na ciemno, 
by w ten sposób wyrazić swój nastrój  
i podkreślić powagę tego dnia. 

l Zarówno w Boliwii, jak i Afryce nie ma 
zwyczaju święcenia pokarmów wielka-
nocnych. 

l Afrykańczycy bardzo głęboko przeży-
wają mękę i śmierć Chrystusa. O ile ze-
wnętrzna oprawa świąt jest dość uboga, 
to bogactwo przeżyć wewnętrznych jest 
ogromne. 

l W uroczystościach Triduum w Boliwii 
prócz wiernych, biorą udział również 
władze, dyplomaci, wojsko. 

l W Afryce oczekiwanie na Zmartwych-
wstanie zaczyna się o 15.00, a kończy 
nim zapanie zmrok. Jest to związane  
z brakiem elektryczności w wielu kościo-
łach.

l W Wielkiej Brytanii chowa się kolorowe 
pisanki, a dzieci próbują je wszystkie od-
naleźć.

l Norwegowie w czasie Świąt czytają kry-
minały i oglądają w telewizji thrillery.

l Główną potrawą wielkanocną we Wło-
szech jest pieczone jagnię z ziemniaka-
mi.

l Wielu Indian czas od złożenia Chrystusa 
w grobie do zmartwychwstania uważa 
za okres wolny od jakichkolwiek zaka-
zów. Wychodzą z założenia, że skoro Bóg 
leży w grobie, to nie widzi, co się dzieje 
na świecie,można więc grzeszyć do woli.

l Dawniej w Polsce w Wielki Piątek wieczo-
rem lub w Sobotę rano odbywał się tzw. 
pogrzeb śledzia. Tekturowego śledzia 
przybijano do drzewa lub wieszano na 
gałęzi, co miało być karą za kilkutygo-
dniowy post.

Muzeummisyjne
Muzeum Misyjne w Bazylice Ojców Franciszkanów w Panewnikach istnieje od 
wielu lat. Przez ten czas zgromadzono w nim sporo pamiątek pochodzących  
z różnych rejonów świata, w których przebywają nasi misjonarze. Znajdują się 
tu rzeczy pochodzące z Boliwii, Tanzanii, Kenii, Republiki Centralnej Afryki, Zie-
mi Świętej i Ukrainy. Można obejrzeć tu ozdoby ścienne, narzędzia, broń (strzały, 
dzidy), pieniądze, obrazy malowane przez rdzenną ludność, stroje, instrumenty 
muzyczne, naczynia i wiele innych, ciekawych eksponatów. Muzeum jest przez 
cały czas dostępne dla zwiedzających. Przy okazji zwiedzania można wysłuchać 
ciekawych prelekcji na temat misji i obejrzeć filmy z Boliwii czy z RCA.

Gablotki z eksponatami

Kawa i maniok 
- odpowiednik 
ziemniaka, roślina, 
z której robi się mąkę, 
wypieka chleb oraz 
przerabia na alkohol

Muzeum Misyjne w bazylice Ojców Franciszkanów 
w Panewnikach

Ornat i stuła 
przywieziona z RCA
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Środa Popielcowa
 W Środę Popielcową od wczesnych go-
dzin porannych dzieci, niemowlęta na rę-
kach matek, młodzież i dorośli gromadzą sie 
na liturgię tego dnia. W duchu prawdziwej 
skruchy i z wyrazem pragnienia poprawy,  
z gestem pokory, wszyscy przyjmują po-
piół. Zaś w godzinach wieczornych wierni 
na nowo gromadzą się, aby uczestniczyć  
w Drodze Krzyżowej w tym dniu pokutnym. 
Kolor szat liturgicznych oraz pieśni śpiewane 
tak w narzeczu jak i w języku hiszpańskim, 
nadają wyjątkowy charakter temu liturgicz-
nemu spotkaniu. Wierni w wypadku, gdy ich 
krewni albo ludzie chorzy nie mogą uczest-
niczyć w obrzędach środy popielcowej, pro-
szą kapłana o popiół poświęcony, aby go 
nieść tym, którzy w tym dniu siłą wyższą byli 
nieobecni. 

Droga Krzyżowa. 
 W okresie Wielkiego Postu wyraźnie za-
znacza się uczestnictwo dzieci, młodzieży 
oraz parafian w cotygodniowych spotka-
niach oraz w Drodze Krzyżowej każdego 
piątku. 
 Cieszy fakt, że w Boliwii (gdzie prawie 
95% mieszkańców wyznaje wiarę katolicką) 
ludzie chętnie wyznają swoją wiarę. Od-
prawianie Drogi Krzyżowej jest okazją, aby 
wiarę tę potwierdzić uczestnicząc w procesji 
wijącej się poprzez zarośnięte polne drogi  
i dojazdy do miast i osiedli, posuwającej się 
ulicami miast i okolic, ciemnych i pozbawio-
nych światła. Wydaje się, że te trudności im 
są większe, tym bardziej napełniają ludzi 
smakiem bardziej autentycznego przeżycia 
misterium Jezusa, który pokonuje trudności 
i zwyciężając przeszkody prowadzi na miej-
sce ukrzyżowania, a właściwie to do swojej 
chwały. Podczas Drogi Krzyżowej można 
dostrzec wiele pięknych gestów, ofiar i wy-
rzeczeń, a wszystko po to, by uprosić Boga 
o przebaczenie za swoje grzechy i grzechy 
świata.
Cicha procesja, ozdobiona płonącymi świe-
cami, która wije się jak wąż i znika za zakrę-
tem dróg, urozmaicona śpiewem i modlitwą 
odmawianą w narzeczu tutejszej ludności, 
daje charakter sakralny tym od wieków kul-
tywowanym dniom Wielkiego Postu.
 Zazwyczaj Droga Krzyżowa kończy się 
w samym kościele, gdzie później wierny lud 
jest zaproszony do adoracji Relikwii Krzyża 
św. Uczestnictwo w celebracji Drogi Krzyżo-
wej trwa zazwyczaj ponad 2 godz. 

Niedziela Palmowa
 Dzień szczególny dla wiernych, który 
inauguruje obchody Wielkiego Tygodnia. 
Dzień poprzedni, jest dniem przygotowania 
drogi, jaką ma pokonać procesja na miejsce 
poświęcenia palm oraz do kościoła. Palmy 
(cogollos) to ozdobione kwiatami i inny-
mi roślinami polnymi liście palm splecione 
jak warkocze. Nadają charakter świąteczny  
i szczególnie osobisty tej kolorowej, bogatej 
w tradycję i uczestnictwo procesji.
 Na miejscu spotkania, gdzie gromadzą 
się wierni, znajduje się ołtarz przenośny, 
na którym spoczywają palmy dla Kapłana 
i osób współtowarzyszących. Kapłan na 
wyznaczone miejsce spotkania podąża na 
grzbiecie osiołka. Po poświęceniu palm ru-
sza procesja do miejsca wyznaczonego do 
sprawowania liturgii Mszy św. 

Wielka Środa 
 Tego dnia w procesji figura Matki Bo-
żej Bolesnej, przyodziana w czarną suk-
nię, ozdobiona bogatym haftem, z twarzą, 
która opływa łzami, jest owinięta całunem 
smutku i boleści. Towarzyszy jej w tej po-
nurej chwili figura św. Jana Apostoła, przy-
jaciela, którego Jezus miłował. Rzeźba  
w szlachetnym drzewie wyraża grymas na 
twarzy apostoła pogrążonego w bólu. 
 W tym orszaku pełnym smutku znajduje 
się figura Jezusa przywiązanego do kolum-
ny. Zwiastuje to moment, w którym Jezus 
został brutalnie ubiczowany. 
 Światło świec towarzyszące procesji wy-
raża powagę tej chwili, tak ważnej dla Jezusa 
jak i dla całej ludzkości.

Wielki Czwartek
 Od samego rana w Kościele rozpoczyna-
ją się przygotowania całego przebiegu wy-
darzeń religijnych tych dni. Grupa tzw. Apo-
stołów ma za zadanie sprawdzić dokładnie, 
przebrać i przygotować figury potrzebne 
do procesji w tych dniach. Szczególną waż-
ne jest też przygotowanie Grobu i figur na 
dzień Wielkiego Piątku.
 W międzyczasie, gdy jedni przygoto-
wują procesję, decydując też o jej zasięgu  
i dystansie (biorąc pod uwagę warunki kli-
matyczne i stan dróg) drudzy (grupa składa-
jąca się z młodzieży i ministrantów) zajmują 
się przygotowaniem Grobu Pańskiego na 
dzisiejszą liturgię dnia. 
 Decyzja o wyborze miejsca, dystans 
od ołtarza głównego i łatwość mobiliza-

cji wiernych są ważnymi wyznacznikami. 
Wszyscy starają się, aby duża ilość kwia-
tów, odpowiedni nastrój i miejsce na palą-
ce się świece były imponujące.
 Gest umycia nóg, mocno podkreślony 
w liturgii, jest wyrazem gestu miłości Je-
zusa, który zdecydował się zostać wśród 
swoich poprzez wieki, ukryty w postaciach 
chleba i wina, jako szczyt i dar miłości bez 
granic.
 O wyborze 12 osób (potrzebnych 
do obrzędu obmycia nóg) każdego roku 
decyduje Rada Parafialna. W skład rady 
wchodzą reprezentanci; Dzieci Misji, 2 
delegatów z grupy młodzieżowej, jed-
na para małżeńska, katecheci, przedsta-
wiciele z grupy ministrantów, para ludzi  
w podeszłym wieku. Wszyscy oni tworzą 
grupę, która reprezentuje parafię, otaczając 
ołtarz Pana w tę niezapomnianą noc poże-
gnania i ustanowienia Najświętszego Sa-
kramentu. Wybrani ludzie z parafii mają być 
odzwierciedleniem miłości zaznanej od Je-
zusa i zarazem są powołani, aby ten gest mi-
łości przekazywać i nieść go innym, przede 
wszystkim wśród tych, którzy ich otaczają. 
 Samemu gestowi umycia nóg towarzy-
szy czytanie tekstów biblijnych, które nada-
ją tym gestom  charakter sakralny. Powtó-
rzyć i nieść w życie naukę Jezusa to zadanie 
niemałej wagi dla nas i dla całej ludzkości.
 Komunia św. gromadzi nas przy stole 
Pana, i w tym dniu jest wyjątkowo ważne, 
aby zasiąść przy stole Pana, i brać udział  
w tej uczcie.
 Po Eucharystii jest wspomnienie mo-
mentu, w którym to Jezus zostawia swoich 
apostołów, zachęca ich do trwania w mo-
dlitwie i udaje się do Ogrodu Oliwnego. 
Ten moment lud boży wspomina poprzez 
procesję do miejsca wystawienia Najświęt-
szego Sakramentu. Czas modlitwy organi-
zowanej poprzez grupy, dzieci, młodzież i 
wiernych trwa do późnych godzin nocnych. 

Wielki Piątek
Rano
 Pokuta, cisza wokół, można odnieść 
wrażenie, że życie zamarło na chwilę. Ok. 
godziny 09:00 a.m. przed kościołem para-
fialnym gromadzą się wierni. Tego poranka 
wszyscy są zaproszeni do uczestnictwa w 
żywej Drodze Krzyżowej, która została przy-
gotowana na ten dzień przez młodzież. Tło 
stanowi front kościoła. Zaczynają się poja-
wiać aktorzy - Herod, żołnierze, Jezus w sza-

Wielkanoc
w Boliwii

O tym jak obchodzi się Wielki Tydzień w Boliwii opowiada o. Adalberto Mazur OFM
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tach na pół obnażony, niosący już na ciele 
ślady ubiegłej nocy, pełnej bólu pokrytej 
śladami uderzeń i wrogości jakiej zaznał ze 
strony ludzi. Inscenizowana Droga Krzyżo-
wa będzie nam przypominać wydarzenia 
biblijne tych ostatnich momentów życia 
Jezusa - Jego Pasji, Męki i śmierci na krzyżu. 
 Z niesamowitym staraniem młodzież  
i osoby uczestniczące w tych scenach, chcą 
odzwierciedlić ogrom bólu i okrucieństwa 
jakie spotkały naszego Zbawiciela ze strony 
człowieka, dla którego przyszedł na świat 
i którego postanowił odkupić z grzechu  
i zbawić od śmierci wiecznej.
 W scenach przewijają się też postacie 
opłakujących kobiet oraz Matki Bolesnej. 
Miejsce  ukrzyżowania Jezusa jest również 
specjalnie dobrane, aby ogromny tłum 
wiernych, wmieszany w tę żywą proce-
sję, miał możność uczestnictwa w agonii  
i śmierci Jezusa na krzyżu. 
 Po prawie dwugodzinnej procesji,  
w mocnych już promieniach słońca (zbli-
ża sie południe), śledząc wydarzenia męki 
pańskiej, tłum wiernych dociera do miejsca 
ukrzyżowania. 
 Rozwijająca się według scen biblijnych 
akcja zapiera oddech w piersiach setek lu-
dzi przeżywających tę chwilę. Moment kul-
minacyjny następuje, gdy jeden z żołnierzy 
przebija bok Jezusa – chwila grozy napełnia 
uczestników tej niesamowitej historii na-
szego zbawienia.
 Około południa wierni udają się do 
swoich domów na krótki odpoczynek, aby 
znów o 15:00 p.m. zebrać się i uczestniczyć 
w liturgii popołudniowej.
Popołudnie
 Od 14:00 p.m. ministranci z „matraka-
mi” (typ dzwonków z drewna) chodzą po 
drogach otaczających parafie i głośnym 
klekotaniem zwołują wiernych na popo-
łudniową liturgię Wielkiego Piątku (w tym 
dniu nie używa się dzwonów). 
 Aby odświeżyć pamięć śmierci Jezu-
sa kapłan, w otoczeniu apostołów i mini-
strantów, udaje się do prezbiterium i tam 
wraz z osobami mu towarzyszącymi rzuca 
się twarzą do ziemi i poprzez  kilkanaście 
minut pozostaje w medytacji. Lud boży  
w międzyczasie na kolanach modli się  
w ciszy. Z całym namaszczeniem rozpoczy-
na się liturgia tego popołudnia. Opis Męki 
Pańskiej czytany jest przez wiele osób, któ-
re w sposób bardzo żywy przekazują treści 
słów Ewangelii.

 Refleksja (homilia), modlitwa wiernych, 
komunia św. są wypełnieniem liturgii tego 
dnia. 
Procesja z Bożym Grobem
 Osoby odpowiedzialne za liturgię tego 
wieczoru przygotowują dalszy ciąg obrzę-
dów:
– Siedem słów Jezusa wypowiedzianych  

z krzyża (refleksja i modlitwa)
– Wciąganie gwoździ z rąk i nóg przybite-

go do krzyża Ciała Chrystusa
– Zdjęcie Ciała z Krzyża
– Złożenie Ciała do grobu
– Procesja z Bożym grobem.

 Liturgia tego dnia gromadzi niesa-
mowite rzesze ludzi, którzy wpatrzeni  
w poszczególne momenty tych scen, prze-
żywają bardzo wzruszeni te tragiczne chwi-
le. 
 Rozpoczyna się przygotowanie do pro-
cesji z „Bożym Grobem” (wszystkie figury, 
są prawie naturalniej wielkości, i są niesa-
mowicie ciężkie – co wymaga poświęcenia 
i trudu w ich noszeniu). Brać udział w tej 
procesji i móc nieść figury jest przywilejem 
dla wiernych. Procesję otwiera sztandar. 
Za Bożym grobem, na ramionach kobiet 
jest niesiona Matka Boża Bolesna, a za nią 
figura św. Jana, następnie krzyż z kalwarii, 
z którego było zdjęte ciało Jezusa podczas 
tej celebracji. Orszakowi pogrzebowemu 
towarzyszy muzyka ludowa, wyrażająca 
smutek i żal wiernych. Procesja zazwyczaj 
trwa przeszło godzinę, a cała liturgia koń-
czy się około północy. Kościół pozostaje 
jeszcze kilka godzin otwarty, aby wierni 
mogli modlić się obok „grobu Jezusa”, a dla 
tych którzy jeszcze nie mieli okazji przyjąć 
sakramentu pokuty, jest okazja do spowie-
dzi św. 

Wielka Sobota
 Ok. 22:00 p.m. w miejscu wyznaczo-
nym poza kościołem przygotowuje się 
duże ognisko. Poświęcenie ognia, procesja 
z zapalonymi świecami, która rozświetla 
mroki nocy i podąża drogami wiodącymi 
do kościoła parafialnego, dodaje tajemni-
czości tej wigilii wielkanocnej. Blask świec 
ożywia wnętrze świątyni, która powoli 
napełnia się uczestnikami liturgii. Hymn 
Paschalny i liturgia słowa Bożego przy-
gotowują wiernych do przyjęcia Dobrej 
Nowiny. „Pan Zmartwychwstał” grób Je-
zusa został pusty. Zaintonowane zostaje 

uroczyste „Gloria”, któremu towarzyszy 
dźwięk  dzwonów. Jest  północ, gdy wia-
domość, że Jezus żyje, przeszywa grancie 
nocy.
 Następuje liturgia poświęcenia wody 
chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń 
Chrztu św., i chrzest neofitów. W tym dniu 
święci się wodę, którą wierni zabierają do 
domów.
 Po Mszy św. odbywa św. procesja zwa-
na „El Encuentro” – „Spotkanie”. W miej-
scu wyznaczonym w odległości ok. 200 
metrów od kościoła, przygotowany jest 
ołtarz przenośny z figurą Jezusa Zmar-
twychwstałego. Do tego miejsca, po Mszy 
św. przenosi się figurę św. Jana Apostoła 
(niesiona przez mężczyzn) i Matki Bożej 
(niesiona przez kobiety). Figury są przy-
odziane w szaty świąteczne, które wyraża-
ją radość. Na miejscu spotkania usuwa się 
zasłonę, która oddziela ludzi od figury Je-
zusa Zmartwychwstałego. W tym momen-
cie rozlega się huk wybuchających petard 
i śpiew na cześć Zmartwychwstałego.
 „Feliz Pascua” jest od dziś oficjalnym 
pozdrowieniem wśród wiernych. Po kilku 
minutach śpiewu i radosnego Alleluja, fi-
gura Zmartwychwstałego przeniesiona zo-
staje w procesji do kościoła. Po uroczystym 
przyjęciu figur, które zostają umieszczone 
w prezbiterium, jest moment na życzenia, 
jakie wierni składają sobie nawzajem. Jest 
już prawie poranek „pierwszego dnia ty-
godnia”, tak różny już na zawsze od innych 
dni i wydarzeń roku. Ludzie już bez wyrazu 
zmęczenia na twarzy, pogodni, pozostają 
jeszcze długie chwile, aby skomentować 
to, co widzieli i przeżyli w tych dniach,  
a przede wszystkim w tę Wielką Noc.
 Gdy wierni powoli opuszczają kościół, 
odpowiedzialni za liturgię już czynią przy-
gotowania na Niedzielę Zmartwychwsta-
nia, który będzie dniem szczególnie bło-
gosławionym i świątecznym dla całego 
ludu bożego.

Feliz Pascua, Hermanos (as)!

N.B. Obchody Wielkiego Postu i Tygodnia 
św. W parafii w tradycji CHIQUITOS.
Alabado sea Jesucristo, ahora y por siem-
pre. Amen.
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Misje
franciszkańskie

w początkowym okresie dziejów zakonu 
XIII-XIV w.

 Mongołowie – wbrew pozorom – odzna-
czali się tolerancją (w przeciwieństwie do mu-
zułmanów). Dzięki temu misje franciszkańskie 
nie napotykały tam na takie trudności, jak  
w krajach muzułmańskich. Papież Innocenty 
IV wysłał w 1245 r. br. Jana z Pian del Carpine 
w poselstwie do Mongołów z propozycją za-
warcia przymierza przeciw muzułmanom, a w 
misji tej wziął udział franciszkanin Benedykt 
Polak. Misja dyplomatyczna wprawdzie nie 
przyniosła rezultatów, ale poselstwo to stało 
się dla franciszkańskich misjonarzy swoistym 
„przetarciem szlaków”. Około 1268 r. udał 
się tam inny franciszkanin, Wilhelm Rubruk, 
pozostawiając ze swej podróży znaną rela-
cję. Odtąd franciszkanie systematycznie byli 
obecni wśród Mongołów, a na przełomie XIII i 
XIV w. doprowadzili do zorganizowania trzech 
wikarii: pierwsza obejmowała państwo Złotej 
Ordy i okolice Morza Czarnego, druga – Persję 
i Armenię, trzecia obszar morza Kaspijskie-
go poprzez Turkiestan po Chiny. Z wikarii tej 
misjonarze przeszli do Chin, dokąd dotarł  
w 1291 r. znany franciszkański misjonarz Jaz 
z Montecorvino, a w 1328 r. (rok po śmierci 
Jana z Montecorvino) mianowany został bi-
skup z grona franciszkanów dla tych terenów 
– Ryszard z Burgundii. Dla jasności dodajmy, 
że Jan z Montecorvino mianowany został ar-
cybiskupem Chin, nie zdołał jednak przyjąć 
sakry biskupiej, przede wszystkim dlatego, 
że nie było nikogo, kto by mu jej udzielił. W 
1339 r. franciszkanie w Turkiestanie, w tym Ry-
szard z Burgundii, ponieśli śmierć męczeńską,  
a w 1350 r., wskutek przyjęcia islamu przez 
chana Mitura misja upadła. Misja w Chinach 
jednak, mimo różnych trudności, nie tylko 
politycznych, ale często zdrowotno-klima-

tycznych (np. w 1303 r. zmarło na febrę trzech 
biskupów franciszkańskich i kilkunastu innych 
misjonarzy udających się do Chin), przetrwała 
i powoli, ale systematycznie rozwijała się.
 Papież Mikołaj III wysłał w 1278 r. misjo-
narzy franciszkańskich do Hulagidów (plemię 
tatarskie zamieszkujące północną Persję). Na 
tym terenie działał od 1289 r. Jan z Monteco-
rvino. W latach 1318-1330 na tym terenie dzia-
łał jako misjonarz bł. Odaoryk z Pordenone. 
Misja, początkowo odnosząca sukcesy, upadła 
w 1386 r., po najeździe chana Timura.
 Sukcesami misyjnymi mogli poszczycić 
się franciszkanie w wikarii Złotej Ordy, którym 
udało się w 1311 r. nawrócić na chrześcijań-
stwo miejscowego władcę, Tachtę, wraz z ro-
dziną. Misjonarze przyjęli tam koczowniczy 
tryb życia, dostosowując się w ten sposób 
do obyczajów tubylców i to – jak się wydaje 
– zaważyło na sukcesach ewangelizacyjny, 
m.in. na założeniu w XIV w. trzech biskupstw 
i schrystianizowaniu niemal wszystkich miej-
scowych plemion. 
 Wikaria Armenii nastawiona była zarówno 
na nawracanie pogan jak i na pozyskanie dla 
jedności ze Stolicą Apostolską schizmatyckich 
Ormian. Dlatego też metody ewangelizacyjne 
były tu odmienne. Ormianie zawarli unię ze 
Stolicą Apostolską w 1199 r., choć oczywiście 
nie wszyscy do niej przystąpili. Zadaniem mi-
sjonarzy było zatem zarówno umocnienie już 
istniejącej unii jak i pozyskanie dla niej tych 
Ormina, którzy pozostawali poza unią. Od 
początku franciszkanie zakładali tu regularne 
klasztory, w czym szczególnie zasłużył się br. 
Wawrzyniec z Orte. W 1290 r. generał zako-
nu, Rajmund Godefroy przysłał tu sporą gru-
pę misjonarzy identyfikujących się z ruchem 

tzw. franciszkanów spirytualnych. Intencją 
generała było zaangażowanie tych braci  
w intensywną pracę misyjną, dzięki czemu – 
jak sądził – zostanie rozwiązany problem spo-
rów o interpretację Reguły i Testamentu św. 
Franciszka, co było jedną z głównych przyczyn 
niezgody pomiędzy spirytualnymi, a resztą 
Zakonu. Zamiar generała nie przyniósł jednak 
spodziewanych rezultatów, a wewnątrzza-
konny problem wyszedł w Armenii na forum 
publiczne, co spowodowało, że spirytualni po 
trzech latach musieli opuścić misje, samą zaś 
działalność franciszkanów naraziło na znacz-
ną utratę zaufania wśród miejscowej ludności.

 Jak wynika z powyższego przeglądu, fran-
ciszkańska działalność misyjna w XIII-XIV w. 
była znaczącym zadaniem apostolskim wśród 
wszystkich zadań podejmowanych przez za-
kon, była również istotnym wkładem w mi-
syjną działalność Kościoła. Spośród innych 
zakonów tego czasu tylko dominikanie mogli 
poszczycić się zaangażowaniem misyjnym 
dającym się porównać z zaangażowaniem 
franciszkańskim. Udział innych zakonów,  
w szczególności karmelitów i augustianów, 
był mniejszy, co jednak daje się wytłumaczyć 
mniejszą liczebnością ogólną tych zakonów. 
Zgromadzenia zakonne specjalnie poświę-
cające się sprawie misji „ad gentes” powstały 
dopiero w XVIII w. Ponadto tak liczne zaanga-
żowanie misyjne franciszkanów było dla za-
konu doskonałą szkołą przed mającą nastąpić 
za dwa wieki wielką próbą odpowiedzialności 
misyjnej, jaką było odkrycie Ameryki i ko-
nieczność ewangelizacji tamtych ludów. 

Cdn..
o. Roland Prejs OFMCap
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