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Drodzy Przyjaciele Misji Franciszkańskich!

 

 Spośród wszystkich posłań skierowanych do ludzkości, o których 

wspomina historia, są dwa o znaczeniu wyjątkowym. Pierwsze, gdy 

został obiecany Odnowiciel po upadku naszych pierwszych rodzi-

ców. Drugie, kiedy w pełni czasów przyszedł do nas Zbawiciel, aby 

nas odkupić i otworzyć drogę do szczęśliwości wiecznej. 

 Kochajmy zatem Jezusa Chrystusa Zbawiciela, bo On jest Drogą, 

Prawdą i Życiem, czyli wszelkim dobrem. 

 Niech „Pokój i Dobro” będzie obecne w czasie świąt Bożego Na-

rodzenia i towarzyszy nam przez cały Nowy Rok 2012.

o. Dymitr Żeglin ofm
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Radość dzieci 
z Gran Chiquitanía

Coraz bardziej fascynuje mnie normalny 
tryb życia jaki można spotkać u Chiqu-
itanos mieszkających na wioskach, i to 
w warunkach wydawałoby się nam mini-
mum ekzystencjalnego. Widać to szcze-
gólnie u dzieci. Mimo wielu zaniedbań 
w edukacji, opiece medycznej, higienie, 
gdy bieda jest bliskim towarzyszem tych 
ludzi, ich życie codzienne nie traci swe-
go własnego spokojnego rytmu. W tym 
wszystkim dominuje radość. I to własnie 
ona stała się dla mnie wartością godną 
uchwycenia, w momencie gdy często jest 
pojmowana jako banalne zjawisko, któ-
re w świecie żądnym silnych emocji nie 
przyciąga tak wielkiej uwagi, gdyż nie jest 
tak fotogeniczne jak nieszczęście, zło, czy 
też bieda.

Dzieci, z którymi pracuję od dłuższego 
czasu, pozwoliły mi zajrzeć w ich intym-
ny świat, co więcej, wprowadziły mnie 
do niego. Pokazały mi, że ich szczęście, 
radość nie wypływają z posiadania rzeczy 
materialnych, bo właściwie nic nie posia-

dają, lecz w zamian za to czerpią je między 
innymi z intensywnego i bezpośredniego 
kontaktu z naturą. Prawie cały dzień spę-
dzają na wolnym powietrzu. Śpiewają, 
krzyczą aż do utraty tchu. Swobodnie bie-
gają na bosaka, skaczą, turlają się i tarzają 
do woli po ziemi pokrytej trawą. Wspinają 
się na drzewach, wdrapują się na ich naj-
wyższe konary, przeskakują z jednej ga-
łęzi na drugą. Pluskają się w wodzie. Nikt 
ich nie ogranicza, nikt ich nie kontroluje. 
Wszystko im wolno! Natura staje się ich 
placem zabaw. Jest miejscem, w którym 
można dać upust fantazji, gdzie moż-
na się skryć, gdzie można wybudować 
swój domek. Jest miejscem sprawdzenia 

własnych sił i własnej odwagi. Wystarczy 
spojrzeć oczami tych dzieci, aby zobaczyć 
ileż tu wszystkiego, ileż możliwości daje 
przestrzeń wśród zielonego buszu!

Radość i spontaniczność tych dzieci wyra-
ża się w środowisku naturalnym, co zdaje 
się zatracać w państwach wysoko rozwi-
niętych. Środowisko, w którym wzrastają 
dzieci państw bogatych jest stylizowane 
i kreowane według ich potrzeb, tak, aby 
mogły czuć się w nim bezpiecznie, i to 
świat rzeczy materialnych, pod którego 
ciężarem się uginają, jest im bliższy niż 
przyroda. 

Alicja Piekarska
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Jerzy Zawartka: Księże biskupie, okres Bożego Narodzenia, to 
taki czas, który każdy przezywa na swój sposób ale myślę, ze to 
miejsce w którym jesteśmy, tysiące kilometrów od Polski spra-
wia, ze przeżywamy ten okres w sposób szczególny. Na czym 
zdaniem ks. Biskupa polega specyfika tych dni, czy może są 
one takie same jak w Polsce tylko inaczej przeżywane?

Bp Antoni Reiman OFM: Uważam, ze Boże Narodzenie 
przeżywa się w Boliwiii tak samo, tyle ze w innym kontekście 
kulturowym. Dużo zależy od tego w jaki sposób przygoto-
wujemy się do tego okresu. W naszym mieście Concepcion, 
gdzie przeprowadzamy nasza rozmowę od 17 grudnia orga-
nizujemy tzw „posadas’”, czyli odwiedzanie z figurami Świę-
tej Rodziny parafian od domu przypominając, ze Maryja 
powiła Dzieciątko Jezus w grocie, ponieważ nie było miej-
sca dla Niej w gospodzie. W tym zwyczaju najczęściej biorą 
udział dzieci niosąc ze sobą dwie figurki św. Józefa i Matki 
Bożej, które trzymają się za ręce. Towarzysza temu specjalne 
pieśni ułożone z tej okazji, a z każdego domu słychać głosy: 
„nie mamy miejsca, idźcie szukać gdzie indziej”. W końcu w 
jakimś domu otwierają się drzwi i Święta Rodzina zostaje 
przyjęta, i w takim domu dzieci dostają słodycze, śpiewając 
pieśni. To powoduje powstanie specyficznego klimatu świę-
towania calej rodziny. Trzy dni przed Bożym Narodzeniem 
siostry zakonne gromadzą dzieci na specjalnym nabożeń-
stwie podczas którego prezentują one zrobione przez siebie 
szopki. W sama wigilię dzieci przynoszą te stajenki do naszej 

katedry i każde z nich dostaje nagrodę za wykonana prace. 
Cały ten nastrój pokazuje nam to, co w tym święcie jest naj-
ważniejsze: RODZINĘ.

JZ: Ks. Biskup przyzwyczaja się do takiego świętowania Bo-
żego Narodzenia pełniąc swoja funkcje już od dziesięciu lat, 
nasi ojcowie misjonarze z Panewnik pracują tutaj już 35 lat, 
czy można przez tak długi czas „odzwyczaić się od tęsknoty 
za rodzina w Polsce w takie święta”?

BP. A R: Pracuje w Boliwii od 1983 roku. Początki były nie-
wątpliwie bardzo trudne, ale w miarę upływu czasu czło-
wiek przyzwyczaja się do takiego sposobu przygotowywa-
nia się do świat, chociaż do braku rodziny i tęsknoty za nią 
przyzwyczaić się nie można.

JZ: Teraz może o sprawach nieco trudniejszych: Kiedy przed 
świętami wchodzi Ks. Biskup do domu w którym widać sporo 
biedy i widzi 13-letnią dziewczykę z dwójką dzieci, każdy z 
nas, i nie sądzę, żeby w przypadku ks. Biskupa było inaczej 
zastanawia się: mój Boże, jak to możliwe, że są na świecie 
takie miejsca, takie sytuacje, takie rodziny, w których nie do 
końca potrafią się z tego radosnego okresu cieszyć. To sa chy-
ba sytuacje o ktorych trzeba mówić i to głośno!

BP. A.R: Ależ oni się cieszą! Tyle, ze na swój sposób, a to o 
czym Pan mówił, to niestety smutne konsekwencje nie przy-
gotowania do życia w rodzinie. Na spotkaniach duszpaster-
skich bardzo często rozmawiamy z młodymi ludzi na ten 
temat. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę z faktu, ze na tej 

Po drugiej stronie świata
Bożonarodzeniowa rozmowa z bp Antonim Reimanem OFM 
Wikariatu Nuflo de Chawez w Boliwii.
Rozmawia dziennikarz Polskiego Radia Jerzy Zawartka.
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szerokości geograficznej młodzież dojrzewa wcześniej niż 
w Europie, a taka sytuacja jest bardzo często konsekwencja 
braku pełnej rodziny. Wielu ojców zarabia na życie poza gra-
nicami kraju, rozbijając jedność rodziny i dzieciom poprostu 
ich brakuje.

JZ: Czy Kościół, czy Ks. Biskup może pomóc w takich sytu-
acjach, czy przypadkiem nie należy poradzić im wprost jak 
zabezpieczyć się przed taką sytuacją, bo po pewnym czasie 
staje się to dziedziczne? Coraz więcej rozbitych rodzin, coraz 
więcej dzieci.

Bp. A.R.: To jest kwestia wychowania. W naszych szkołach ka-
tolickich staramy się otwierać oczy na godność osoby ludzkiej, 
na godność kobiety, na jej przygotowanie nie tylko fizyczne 
ale również intelektualne i duchowe do tego wielkiego zada-
nia jakim ma być przyszła rodzina. Zauważam, że nasza praca 
przynosi efekty, jeżeli regularnie prowadzimy duszpasterstwo 
wśród młodzieży i rodzin, to tzw. „pastorał familiar”, czyli dusz-
pasterstwo rodziny. Uświadamiamy młode dziewczyny o cy-
klach biologicznych kobiety, o konsekwencjach rodzenia tak 
dużej ilości dzieci dla jej zdrowia, w bardzo młodym wieku. 
Przykładem może być prowadzona przez siostry naszego wi-
kariatu szkoła dla młodych dziewcząt - matek, które nie ukoń-
czyły jeszcze szkoły podstawowej z powodu zbyt wczesnego 
macierzyństwa. Siostry rozmawiają z nimi o godności ciała 
ludzkiego, o przygotowaniu do macierzyństwa, do życia w 
rodzinie. Jestem przekonany, ze ten rodzaj duszpasterstwa, o 

który mówiłem przed chwila, przynosi efekty już po urodze-
niu dziecka i przynosi zadowolenie młodym matkom. One 
poprostu bardziej kochają swoje dzieci.

J.Z: Na koniec naszej rozmowy: jakie dania znajdą się na wi-
gilijnym, boliwijskim stole ? Czy będzie on znacznie różnił się 
od tego w Polsce ?

Bp. A.R: Znacznie to on się różnił nie będzie, chociaż na-
pewno zabraknie karpia, ale zapewniam Pana ze miejscowe 
ryby słodkowodne są równie smaczne, pirania szczególnie!!! 
Mówię to całkiem poważnie. To znakomita ryba. Tutaj ludzie 
nie mają natomiast w zwyczaju, jak to się dzieje w wielu pol-
skich domach, przygotowywania 12-tu potraw, ale dla mnie 
ważne jest przede wszystkim samo spotkanie przy wigilij-
nym stole! No i jest jeszcze jedna różnica: w Boliwii wierni 
najpierw idą na Msze św. do kościoła, a dopiero po niej sia-
dają do kolacji, czyli dopiero o 1-szej lub 2-giej w nocy!
I na koniec, jeśli Pan pozwoli, chciałem podziękować wszyst-
kim współbraciom, szczególnie panewnickim franciszka-
nom, dzięki którym już od 1976 roku, możemy prowadzić 
nasza działalność misyjna. Dziękuję również tym wszystkim 
dobrodziejom, osobom świeckim,które nas wspierają. Niech 
Pan Bóg będzie z Wami w tym radosnym okresie Świąt Bo-
żego Narodzenia, i pamiętajcie o NAS pracujących w Boliwii, 
czyli po drugiej stronie Ziemi!!!

 
Jerzy Zawartka

Po drugiej stronie świata
Bożonarodzeniowa rozmowa z bp Antonim Reimanem OFM 
Wikariatu Nuflo de Chawez w Boliwii.
Rozmawia dziennikarz Polskiego Radia Jerzy Zawartka.
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 Powie ktoś że dekada to niewiele, i pewnie tak jest. Dla lu-
dzi biednych, często totalnie zagubionych, żyjących za 70 centów 
dziennie, takie 10 lat to jakby kilka sekund! Bo jak ma być ina-
czej skoro każdy kolejny dzień jest taki sam, lub prawie taki sam 
jak ten, który minął lub ten który będzie - no może z wyjątkiem 
Niedzieli. Wtedy odświętnie ubrani, dumni w swojej biedzie, czę-
sto wiele kilometrów w kurzu i palącym słońcu - idą do kościoła! 
Taką właśnie, po ponad dziesięciu latach od ostatniego pobytu, 
zastałem Boliwie. W tym najbiedniejszym z krajów Ameryki Połu-
dniowej od 35-ciu lat żyje i pracuje grupa Naszych, Panewnickich 
Misjonarzy. To o. Dominik Mazur, Kazimierz Falkus, Gustaw Mazur, 
Cezary Domogała, Sykstus Gajda i Eugeniusz Kantor.
 Dwaj pierwsi są od początku, od 1976 r. I zapewniam Was, 
że dla nich taka dekada o jakiej pisałem na wstępie to wcale nie 
kilka takich samych sekund, przeciwnie, to bardzo często pełne 
napięcia, walki o przetrwanie, o kościół, który sami zbudowali - 
dni. „To moje dziecko” mówi z dumą o. Gustaw! A widząc moje 
szeroko otwarte ze zdumienia oczy - pokazuje wspaniały, kościół 
w Puerto Rico. Dla świeckiego dziennikarza Polskiego Radia, to 
mimo wszystko dość szokujące wyznanie. Ale tylko przez chwi-
lę. Kiedy patrzę z jaką dumą, z błyszczącymi oczami oprowadza 
Nas po tym swoim „królestwie” dość szybko przyznaję mu rację: 
Tak! to JEST jego dziecko! Ale, wrócę jeszcze do tej „dekady” w 
Boliwii. Dla nas, Polaków Boliwia to głównie kraj kojarzący się z 
dżunglą, upałem no i przede wszystkim z narkotykami!!! I z tego 

punktu widzenia niewiele się zmieniło po 10-ciu latach. O ile na 
los jaki zgotowała tym ludziom przyroda, mają niewielki wpływ, 
chociaż też nie do końca, to o rozwijającej się „pełną parą” pro-
dukcji i handlu narkotykami, niestety decyduje tutejsza władza, 
i to decyzje które za kilka lat mogą być fatalne w skutkach dla 
Boliwii, a zapłacą za nie, niestety znowu najbiedniejsi! Dość poli-
tyki! Nie o tym, przynajmniej narazie. Jedno z pierwszych moich 
boliwijskich spotkań to spotkanie z Bp. Antonim Reimanem ofm. 
Od 10-ciu lat polski biskup pełni tutaj swoją posługę, a sposób w 
jaki odnoszą się do niego mieszkańcy i polscyfranciszkanie jest, 
jakby to określiła moja córka, „cool” cokolwiek by to słowo mia-
ło znaczyć. Po 2-ch tygodniach pobytu w tym cudownym kraju, 
wśród ludzi, którym słowo Polaco, kojarzy się wyłącznie z czymś 
dobrym i szlachetnym, mogę powiedzieć jedno: praca tych 6-ciu 
wspaniałych zakonników napewno nie idzie na marne. I chociaż 
część z nich zdaje sobie sprawę z tego że nadejdzie taki dzień, w 
którym trzeba będzie zostawić to swoje „dziecko” i przenieść się w 
inne miejsce, by zacząć wszystko od nowa, to napewno zasada:
„Murzyn zrobił swoje…” tutaj brzmi chyba nieco inaczej:
„misjonarz całe życie zawsze i wszędzie robi swoje”.

 A dalszy ciąg mojej relacji pewnie już po powrocie do Polski, 
w kolejnym wydaniu Informatora Misyjnego.

Jerzy Zawartka, Polskie Radio

Tutaj jakiś tytuł…
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 Ojciec Maksymilian Kolbe, święty 
franciszkański, jest znany jako męczen-
nik, który oddał swoje życie, by ratować 
życie bliźniego. Niewielu jednak wie, że o. 
Kolbe był misjonarzem w Krainie Wscho-
dzącego Słońca i dokonywał tam wielkich 
dzieł.
  Święty Maksymilian opuścił Polskę 
26 lutego 1930 r. wraz z czterema braćmi 
i po niespełna dwumiesięcznym rejsie 
okrętem, dotarli do Nagasaki.  Tak jak i w 
Polsce również tutaj chciał założyć Niepo-
kalanów i wydawać „Rycerza Niepokala-
nej”. 
 Gdy po kilku dniach pobytu na ja-
pońskiej ziemi spotkał się z biskupem 
Januarym Hayasaka, ten zaproponował 
misjonarzowi posadę wykładowcy w 

tamtejszym seminarium. Natomiast na 
wydawanie „Rycerza” biskup zgodził się 
pod kilkoma warunkami (m. in. nauka ję-
zyka japońskiego).
 Dnia 24 maja 1930 r. w wielkie zdu-
mienie wprawił polskich współbraci tele-
gram, wysłany przez o. Maksymiliana do 
Niepokalanowa. Dokładnie miesiąc po 
przypłynięciu do Japonii tak pisze: Dziś 
rozsyłamy „Rycerza” japońskiego. Mamy 
drukarnię. Cześć Niepokalanej. Pierwszy 
numer „Seibo no Kishi” („Rycerz Niepo-
kalanej”) ukazał się w nakładzie 10 tys. 
egzemplarzy. Sam o. Kolbe mówił, że cel 
pracy w Japonii, to nawracanie pogan 
przez wydawanie „Rycerza”. Chociaż „Ki-
shi” docierał do różnych diecezji i okrę-
gów w całej Japonii, nie odbywało się to 

bez trudności. Jeden z japońskich profe-
sorów stwierdził, że misjonarze francisz-
kańscy, chociaż nie znali języka japoń-
skiego, przez kilka dni wybierali czcionki 
japońskie, aby ułożyć jedynie kilka linii.
 Święty Maksymilian Kolbe nie-
zwykle fascynował Japończyków swoją 
działalnością i swoją osobą. Na przykład 
dwóch japońskich profesorów, F. Yama-
ki i P. Tagita, jako protestanci tłumaczyli 
artykuły do „Rycerza”, a później przyjęli 
wiarę katolicką. Nawet założyciel buddyj-
skiego klasztoru w Kioto, Nishida Tenko, 
pomagał przez miesiąc ręcznie obracać 
maszynę drukarską, a na jego biurku sta-
ła figurka Niepokalanej, którą dostał od o. 
Kolbego. Zainteresowanie postacią świę-
tego misjonarza wzrosło jeszcze bardziej, 
gdy dzięki niemu, w Warszawie, nawrócił 
się japoński minister. 
 Cały pobyt o. Kolbego w Japonii, to 
nieustanna i ciężka praca, która przynosi-
ła coraz większe owoce. W 1931 r. było już 
12 misjonarzy z Polski i jeden Japończyk, 
który wstąpił do zakonu. Ważnym wyda-
rzeniem było założenie w tym samym 
roku „Japońskiego Niepokalanowa”, który 
w tamtejszym języku został nazwany Mu-
genzai no Sono („Ogród Niepokalanej”). 
Również tego samego roku, o. Maksymi-
lian podnosi nakład „Rycerza do 30 tys., 
a już w następnym do 50 tys. egzempla-
rzy. Od 1933 r. do licznych obowiązków 
świętego misjonarza należy zaliczyć peł-
nienie funkcji ojca duchownego, rektora 
studiów, profesora dogmatyki, Pisma 
świętego, prawa i historii Kościoła. Po-
nadto zajmował się ogólnoświatową, kra-
jową i zagraniczną Milicją Niepokalanej 
oraz redakcją i administracją „Rycerza”. 
Te rozliczne obowiązki nie przeszkodziły 
o. Kolbemu jeszcze raz zwiększyć nakład 
„Rycerza”. Tym razem ilość wydawanych 
egzemplarzy wzrosła do 60 tys.
 Święty Maksymilian zdawał so-
bie sprawę, że Japonia to specyficzny i 
bardzo trudny teren, dlatego chciał on 
otworzyć własny dom studiów i kształcić 
tubylców na kapłanów. Tak powstał nowi-
cjat dla miejscowych chłopców i Małe Se-
minarium z internatem. W 1936 r. naukę 
rozpoczęło tam 19 uczniów.
 O. Kolbe opuścił Japonię z powo-
dów zdrowotnych 23 maja 1936 r.
 Skąd u św. Maksymiliana taka ży-
wotność, siła, energia, zapał do pracy? 
Jak to się stało, że w przeciągu sześciu 
lat zdziałał tak wiele? Dlaczego „Japoń-
ski Niepokalanów” ocalał po wybuchu 
bomby atomowej, gdy zniszczone zosta-
ło niemal całe miasto? Kto bliżej zapozna 
się z postacią o. Kolbego, ten z pewnością 
odpowie na to pytanie jednym słowem – 
Niepokalana. 

Na podstawie:

• Paweł S. Iliński, Święty Maksymilian Maria Kolbe 
na tle epoki, Michalineum;

• Florian Franciszek Szczech, Działalność misyjna 
bł. Maksymiliana Marii Kolbego w Japonii, Niepo-
kalanów 1980.

O. Maksymilian 
Kolbe
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 W dniach, od 29.08 do 2.09 uczest-
niczyliśmy w XI Franciszkańskich Warsz-
tatach Misjologicznych, które w tym roku 
odbywały się w Klasztorze OO. Franciszka-
nów w Niepokalanowie. W tym corocznym 
spotkaniu biorą udział bracia dziesięciu 
prowincji franciszkańskich, misjonarze, 
sekretarze misyjni oraz przedstawiciele se-
minaryjnych kół misyjnych.
 Hasło tegorocznego sympozjum 
brzmiało: „Misjologiczna myśl bł. Jana 
Pawła II i św. Maksymiliana”. W czasie tego 
spotkania mieliśmy okazję wspólnie się 
modlić, słuchać świadectw misjonarzy, 
poznać nowych braci.
 W trakcie warsztatów ks. prof. dr hab. 
Jarosław Różański OMI przybliżył znacze-
nie nauczania Jana Pawła II na temat mi-
sji, natomiast ojcowie z Niepokalanowa 
przedstawili misyjną działalność św. Mak-
symiliana Marii Kolbego oraz oryginalność 
jego metody prowadzenia misji.
 Oprócz zajęć formacyjnych i spotkań 
z misjonarzami, przewidziany był również 
„dzień braterstwa”, który pozwolił nam m. 
in. poznać działalność Centrum Formacji 
Misyjnej w Warszawie, a także zwiedzić 
Muzeum Powstania Warszawskiego. W 
czasie Eucharystii w kościele pw.św. Stani-

sława Kostki na Żoliborzu dziękowaliśmy 
Bogu za dar beatyfikacji bł. Jana Pawła II i 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
 Popołudnia tych warsztatów były 
okazją do spotkań z misjonarzami. W tym 
roku bracia opowiadali o misjach w Ugan-
dzie, natomiast o misjach w RCA opowia-
dał współbrat z naszej prowincji o. Zbi-
gniew Kusy.
 Spotkanie na warsztatach było oka-
zją do poznania się z wieloma braćmi kle-
rykami z różnych seminariów Polski. Była 
to sposobność do wymiany doświadczeń 
studenckich oraz związanych z pracą w 
Kółkach Misyjnych. Wieczorami odbywały 
się rekreacje, które były szczególna okazją 
do budowania wspólnoty między trzema 
gałęziami naszego Zakonu.
 Warsztaty zostawiły w nas miłe wspo-
mnienia i dały zapał do jeszcze gorliwszej 
modlitwy i pracy na rzecz misji.
 Dziękujemy sekretarzowi ds. misji naszej 
prowincji o. Dymitrowi Żeglinowi za moż-
liwość wzięcia udziału w tych warsztatach.
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styczeń: Aby zaangażowanie chrze-
ścijan na rzecz pokoju było okazją 
do dawania świadectwa o Chrystusie 
wszystkim ludziom dobrej woli

luty: Aby Pan wspierał wysiłki pracow-
ników służby zdrowia w najuboższych 
regionach, którzy opiekują się chorymi 
i osobami starszymi

marzec: Aby Duch Święty dał wytrwa-
łość tym, którzy – zwłaszcza w Azji – są 
dyskryminowani, prześladowani i za-
bijani ze względu na imię Chrystusa

kwiecień: Aby zmartwychwstały Chry-
stus był znakiem niezawodnej nadziei 
dla mieszkańców kontynentu afrykań-
skiego

maj: Aby Maryja, Królowa Świata i 
Gwiazda Ewangelizacji, towarzyszyła 
wszystkim misjonarzom głoszącym Jej 
Syna Jezusa

czerwiec: Aby chrześcijanie w Euro-
pie odkryli na nowo swoją tożsamość 
i z większym zapałem uczestniczyli w 
głoszeniu Ewangelii

lipiec: Aby chrześcijańscy wolontariu-
sze na terytoriach misyjnych potrafili 
dawać świadectwo miłości Chrystusa

sierpień: Aby ludzie młodzi, powołani 
do naśladowania Chrystusa, byli goto-
wi głosić Ewangelię i dawać jej świa-
dectwo po krańce ziemi

wrzesień: Aby we wspólnotach chrze-
ścijańskich wzrastała gotowość do 
ofiarowania misjonarzy, kapłanów i 
wiernych świeckich, a także konkret-
nych zasobów Kościołom uboższym

październik: Aby obchody Światowe-
go Dnia Misyjnego były okazją do od-
nowy zaangażowania w dzieło ewan-
gelizacji

listopad: Aby Kościół pielgrzymujący 
na ziemi był promiennym światłem 
narodów

grudzień: Aby Chrystus objawił się ca-
łej ludzkości jako światło, które płynie 
z Betlejem i odbija się na obliczu Jego 
Kościoła 
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