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Drodzy Przyjaciele Misji Franciszkańskich

Narodzony z Maryi Dziewicy Syn Boży niesie zbawienie 
wszystkim ludziom. Nadal jednak „nie widzimy jeszcze, 

aby wszystko było Mu poddane” (Hbr 2,8).

Z tymi,
którzy Go przyjęli jako Zbawiciela,

którzy są Jego wiernymi świadkami,
którzy poszli zanieść Dobrą Nowinę na krańce świata,

którzy wspierają dzieło misyjne,
dzielimy się bożonarodzeniową radością 

i życzymy:
umocnienia w wierze, nadziei i miłości,

sił fizycznych i duchowych,
spełnienia szlachetnych marzeń,

radości, że Bóg staje się wszystkim we wszystkich.

Niech „Pokój i Dobro” będą obecne w czasie 
świąt Bożego Narodzenia i towarzyszą nam 

przez cały Nowy Rok 2014.

o. Dymitr Żeglin ofm
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List z Afryki
Drodzy i Kochani Bracia, Siostry, Bliscy, 
Przyjaciele i Znajomi!

Afrykańskie powietrze, słońce, woda i zie-
mia są dla mnie znów, od 19 września, na-
turalnymi elementami codziennego życia. 
Ale nieodłącznym elementem są przede 
wszystkim ludzie, z którymi i wśród których 
żyję już od ponad 20 lat. Ludzie, którzy stali 
się moimi braćmi i siostrami w wierze! 
Dlatego tutaj jestem i dziękuję za to Panu 
Bogu! 

 Dziękuję też każdemu i każdej z Was za 
dar wspólnie przeżytego czasu, we wspól-
notach z braćmi i z siostrami w różnych do-
mach. Dziękuję szczególnie za możliwość 
bycia z bliskimi w rodzinie, ( było tego tym 
razem niemało), zwłaszcza w Cieszynie. Tam 
właśnie miałem okazję spotkać się z kilko-
ma znajomymi osobami, a także wspólnie z 
kolegami i koleżankami z liceum. 
 Niemało niedziel w czasie urlopu po-
święciłem na głoszenie Słowa Bożego, 
przybliżenie sytuacji i spraw naszej misji 
franciszkańskiej w Sercu Afryki. Spotkałem 
się z wielką życzliwością (także materialną) 
i za to chcę Wam wyrazić moje podziękowa-
nia. Nie zabrakło serdecznych osobistych i 
wspólnotowych spotkań z Siostrami, w cza-
sie Mszy świętych, przy stole, w dni skupie-
nia i w świętowaniu ślubów najmłodszych 
Sióstr Elżbietanek. Końcem lipca pogrzeba-
liśmy naszą Ciocię Helenę, młodszą siostrę 
naszej Mamy, a pod koniec mojego pobytu 
doczekaliśmy radości w rodzinie - ochrzci-

łem trójkę dzieci siostrzenic i siostrzeńca; 
teraz nasza siostra Marysia jest babcią 6 
wnucząt!

 Moja podroż powrotna odbyła się we-
dług przewidzianego planu: od poniedziałku 
do czwartku: najpierw wyjazd z Cieszyna do 
Katowic, potem samochodem do Warszawy, 
z dwiema dużymi walizkami w bagażniku, 
skąd w środę wcześnie rano na Okęcie. Póź-
niej dwie i pół godziny lotu do Paryża, gdzie 
w południe mogłem już z braćmi odprawić 
Mszę świętą w klasztorze, spotkać się ze zna-
jomymi i spokojnie wieczorem powrócić na 
lotnisko. Tam, radosnym podarunkiem były 
dla mnie spotkania z misjonarzami z Polski, z 
kapłanami z diecezji Bangi, oraz z siostrami i 
świeckimi, którzy także jechali do RCA.
Tym razem lot trwał około 8 godzin, bo lą-
dowaliśmy najpierw w Ndjamenie, stolicy 
Czadu. Brat Raymond z naszej wspólnoty 
czekał na mnie przy wyjściu z lotniska. Po 
życzliwej odprawie celnej ( pani otrzymała 
jeden z różańców trzymanych w małej wa-
lizce) dwóch wielkich waliz już nie trzeba 
było otwierać!
 W domu w Bimbo oprócz naszego bra-
ta gwardiana Normana spotkałem 3 siostry 
franciszkanki. Jedna misjonarka wracała do 
Konga, druga do Salwadoru i Gwatemali a 
trzecia, pochodząca z Salwadoru, półtora 
miesiąca w Afryce, w diecezji Bangassou, 
przyjechała się leczyć z mocnej malarii i ty-
fusu.
 Mam trochę czasu na przygotowanie 
przyjęcia młodych do postulatu, bo przesu-

nęliśmy datę ich wejścia do wspólnoty na 7 
października. Powodem zmiany jest zaist-
niała sytuacja: jeden z dwóch już zaakcep-
towanych, w niedzielę po moim powrocie 
poinformował, że podejmuje studia i rezy-
gnuje z przyjścia do nas. Aby nie „ćwiczyć 
się” we wspólnocie tylko z jednym, daliśmy 
dwom maturzystom możliwość wstąpienia 
do nas już w tym roku, dając pewien czas 
do namysłu i przygotowanie potrzebnych 
spraw. Polecam Waszym modlitwom nasze 
nowe wysiłki wychowawcze i formacyjne, 
które teraz zaczynamy.
 W stolicy sytuacja wydaje się jakby spo-
kojniejsza, trwa rozbrajanie ex-rebeliantów, 
ale tragiczne wiadomości dochodzą z 
różnych regionów kraju, gdzie nieraz zde-
sperowani mieszkańcy reagują przeciw 
uzbrojonym ludziom, często z tragicznymi 
konsekwencjami. 
Z okazji uroczystości naszego świętego 
Ojca i Brata Franciszka życzę ufnego otwar-
cia serca na światło i moc Bożej łaski, aby-
śmy mogli, jak Franciszek, rozpoznać i wy-
pełniać wolę Bożą, znaleźć w Nim radość i 
pokój serca, i nimi się dzielić z naszymi brać-
mi i siostrami.

 Niech Błogosławieństwo Pana zawsze 
Wam towarzyszy!
Zapewniam o braterskiej pamięci w modli-
twie na ziemi afrykańskiej.
Pozdrawiam bardzo serdecznie: Szczęść 
Boże!

Brat Zbigniew Tadeusz Kusy
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Szczęść Boże! Cieszymy się z Ojca obecności. Wiemy, że czas 
spędzony przez Ojca w Polsce nieco się przedłuży. Nie jest to 
normalny trzymiesięczny urlop, ale zostaje Ojciec u nas cały 
rok. Jakie są tego przyczyny, jeżeli nie jest to tajemnicą?

Tak, to prawda, zwykle po trzech latach pracy na misjach przyjeż-
dżamy na 3 miesiące urlopu do Polski. Tym razem zostanę trochę 
dłużej. Przełożeni pozwolili mi na roczny pobyt w Polsce po to, że-
bym mógł nabrać sil duchowych, fizycznych i psychicznych. Temu 
ma właśnie służyć tak zwany rok szabatowy, o który poprosiłem. 
Nazwa ta pochodzi od słowa szabat.
Jak wiemy szabat dla żydów to dzień nie tylko odpoczynku, ale  
szczególny czas poświęcony przede wszystkim Bogu, który jest 
Panem naszego życia i tego co robimy. Dobrze przeżyty szabat 
umacnia człowieka duchowo i fizycznie oraz ukierunkowuje go 
na Boga.
Taki jest sens mojego roku szabatowego. Chciałbym nie tylko 
odpocząć, nabrać sil, ale chciałbym także w tym czasie popatrzeć 
trochę z dystansu na to co robiłem przez ostatnie 25 lat. Od cza-
su do czasu trzeba nam przemodlić i przemyśleć pewna rzeczy, 
żeby to co robimy było naprawdę ukierunkowane na Boga, bo 
to przecież On ma być w centrum naszego życia i naszej posługi 
misyjnej.

Mówi się że powołanie misyjne jest „powołaniem w powoła-
niu”. Kiedy i w jakich okolicznościach zrodziło się Ojca pra-
gnienie wyjazdu na misje?

Jeśli chodzi o moje powołanie misyjne, to ono zrodziło się jeszcze 
przed albo jednocześnie z powołaniem  zakonnym. Wstępowa-
łem do Zakonu Braci Mniejszych już z pytaniem czy  w przyszło-
ści, jako franciszkanin, będę mógł pracować na misjach. Ale już 
wtedy przełożeni przedstawili mi wspaniale perspektywy pracy 
na misjach w Boliwii lub w Afryce. Dlatego zostałem nie tylko mi-
sjonarzem, ale także franciszkaninem.

Wśród grona braci studiujących w seminarium są tacy, którzy 
przeżywają podobne dylematy/zadają sobie podobne pyta-
nia. Czy miałby Ojciec dla nich jakąś szczególną radę?

Tym, którzy myślą o wyjeździe na misje radziłbym przede wszyst-
kim, żeby się nie zniechęcali, ale pielęgnowali to piękne powoła-
nie, bo potrzeby są ogromne. Radziłbym, żeby przede wszystkim 
dbali o świętość swego życia.
Na misjach ludzie czekają na misjonarza o głębokim wnętrzu, ko-
chającego modlitwę i ścisłe zjednoczenie z Bogiem.  Znaczy to, że 
czekają  na kapłana, który sam najpierw żyje Bogiem a dopiero 
potem  Boga daje innym.

Czego Ojciec się spodziewał wyjeżdżając na misje? Jakie były 
Ojca obawy i nadzieje?

Wydaje mi się, że obecnie kandydat wyjeżdżający na misje wie 
bardzo dużo o miejscu, ludziach i pracy, która go czeka. Służy 
temu internet, filmy, książki i spotkania z misjonarzami.
Ja niewiele wiedziałem o tym gdzie będę pracował. Razem z Oj-
cem Kordianem pisaliśmy prośbę o wyjazd na misje do Burkina 
Faso lub Beninu, bo stamtąd dochodziło wołanie o misjonarzy. 
Nagle kilka miesięcy przed wyjazdem okazało się, że pojedzie-
my do Republiki Środkowoafrykańskiej, bo tam były jeszcze 
większe potrzeby. Zdaliśmy się na Opatrzność Bożą i pojechali-
śmy bez wielkich planów ani oczekiwań.
Miałem jednak nadzieję. Jechałem z nadzieja, że wytrwam i że 
będę mógł zrealizować moje powołanie misyjne.
Były też obawy. Obawiałem się warunków życia, bo po obejrze-
niu zdjęć w jakimś czasopiśmie misyjnym myślałem, że będzie-
my mieszkać w glinianych lepiankach. Ojciec Kordian uspokoił 
mnie mówiąc: „nie myśl o tym, żebyś się czasami nie rozczaro-
wał”. I rzeczywiście, zdziwiłem się pozytywnie. Kiedy przyjecha-
liśmy do naszej misji to dom misyjny w którym zamieszkaliśmy 
nie był zrobiony z gliny, ale z wypalonej cegły i przykryty był 
blachą.

Konfrontując te pytania z 25-letnim doświadczeniem życia 
misjonarza w Afryce, na ile były one trafne?

Po 25 latach kapłaństwa i prawie tyluż latach pracy w Afryce 
muszę powiedzieć z radością, że miałem szczęście pracować we 
wszystkich czterech placówkach naszej misji w Republice Środ-
kowoafrykańskiej. 
Każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Każda misja ma swoja spe-
cyfikę i trzeba umieć dostosować się do konkretnej sytuacji. 
Nie jedno przeżyłem. Było bardzo wiele chwil radosnych, ale też 
bardzo wiele chwil trudnych, niebezpiecznych i bardzo smutnych. 
Ale dzisiaj jestem  szczęśliwy, bo moje nadzieje się zrealizowały. 
Pozostałem na misjach i przez tyle lat mogłem służyć  jako misjo-
narz. Mogłem być z ludźmi i razem z naszymi wiernymi przeży-
wać trudny czas wewnętrznych rewolt i rebelii.  Teraz cieszę się, ze 
wkrótce będę mógł tam wrócić, aby dzielić z nimi ich los.

Czy pamięta Ojciec reakcję swoich rodziców na wieść o decy-
zji wyjazdu na misje?
Nie pamiętam jakiejś szczególnej reakcji moich rodziców. Oni już 
wcześniej zrozumieli, że poświeciłem się Bogu i że jestem do dys-
pozycji Zakonu.
Tylko mama za każdym razem kiedy wyjeżdżałem  płakała. Mówi-
ła: „Czy ty musisz tam jechać?” Czasami nawet  prosiła: „Zostań tu”.

Jaki tytuł????
Wywiad z Ojcem Barnabą Dziekanem OFM
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Jaki tytuł????
Wywiad z Ojcem Barnabą Dziekanem OFM

Działalność misjonarza ma bardzo szeroki zakres. Ile „za-
wodów” musiał sobie Ojciec przyswoić? Czy są jakieś szcze-
gólne zdolności, które pomagają misjonarzowi?

To prawda, że misjonarz musi umieć radzić sobie w różnych sy-
tuacjach.
Musi być kierowcą i znać się trochę na mechanice.
Murarzem i stolarzem nie musi być, ale dobrze jest jeśli ma o 
tym jakieś pojęcie, bo na misjach ciągle coś się buduje.
Dobrze gdyby znał się na kuchni bo kuchnia afrykańska jest 
inna, a jeśli chce zjeść kawałek chleba, to musi sam sobie go 
człowiek upiec.
Narzędziem pracy misjonarza jest język, dlatego powinien go 
opanować w jak najlepszym stopniu.
Bardzo ważna jest wiedza teologiczna, bo tam trzeba być eks-
pertem w tej właśnie dziedzinie.
Myślę, ze przy tych wszystkich umiejętnościach jakie powi-
nien mieć misjonarz, najważniejsze jest, aby miał dobre serce 
i pokornie używał tego co Bóg mu darmo dał. Misjonarz musi 
zawsze mieć świadomość, że jedzie na misje najpierw i przede 
wszystkim, żeby dać Chrystusa ludziom, a potem całą resztę.

Jesteśmy świadomi, że wśród czytelników jest wielu sym-
patyków misji i tych, którzy swoją modlitwą, cierpieniem i 
ofiarą wspomagają misję Kościoła. Czy chciałby Ojciec prze-
kazać jakieś szczególne słowo naszym czytelnikom?

Wszystkim sympatykom, przyjaciołom i dobroczyńcom na-
szych franciszkańskich misji chciałbym z całego serca i bardzo 
szczerze podziękować za Wasze zaangażowanie, pomoc tak 
duchową, jak i materialną. Mamy świadomość tego, że misja, 
którą prowadzimy, to misja Kościoła i Zakonu, bo przecież nie 
pojechaliśmy na misje każdy w swoim własnym imieniu, ale 
zostaliśmy posłani  przez Kościół i Zakon. Potrzebujemy wiec 
Bożej pomocy i Waszego wsparcia.
Dobrze, ze jesteście kochani, szkoda tylko, że nie możecie na 
co dzień oglądać uśmiechniętych twarzy i doświadczyć dobroci 
tych naszych czarnych braci i sióstr, którym pomagacie.
Niech więc Boże błogosławieństwo i Jego łaska będzie dla Was 
najlepszą nagroda za to, co robicie dla Misji Franciszkańskich.
Szczęść Boże!

Wywiad z Ojcem Barnabą Dziekanem OFM,
przeprowadzili – br. Symeon Masarczyk OFM 

i br. Hieronim Łusiak OFM.
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Nowa kaplica w Monte Cristo
W Boliwii, w wiosce Monte Cristo dzięki ofiarności dobro-
czyńców oraz parafian udało się wybudować nową kaplicę. 
Dotychczasowa drewniano – bambusowa kaplica powstała w 
1975 roku.

Nowa kaplica!

Mieszkańcy wioski Mote Cristo pracowali całymi rodzinami przygo-
towywali nową kaplicę oraz porządkowali teren na poświęcenie oraz 
uroczystości odpustowe Podwyższenia Krzyża, które odbyły się 14 
września 2013 r.

Uroczyste 
poświęcenie 

kaplicy
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Nowa kaplica w Monte Cristo Pierwsze chrzty w nowej kaplicy

Wielka radość i wdzięczność wszystkich 
mieszkańców za ofiarność i modlitwę, bez 
której nie byłoby nowej kaplicy w Monte Cri-
sto, w Boliwii. 
Bóg Wam zapłać !

Pozdrawiam
O. Cezary Domagła
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„Miłosierdzie Boże dla całego świata”
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„Miłosierdzie Boże dla całego świata”

 Jedną Niedzielę, między 19 paździer-
nika a 10 listopada bieżącego roku, w po-
szczególnych klasztorach naszej Prowincji 
Zakonnej,  przeżywaliśmy jako Niedzielę 
Misyjną. Hasłem (u nas nieco przedłużone-
go) Tygodnia Misyjnego były słowa: „Miło-
sierdzie Boże dla całego świata”. 
 Bracia klerycy z naszego seminarium, 
wraz z kaznodziejami, którymi byli nasi oj-
cowie misjonarze oraz bracia diakoni, stwa-
rzali wiernym świeckim, korzystającym z 
posługi sakramentalnej w naszych klaszto-
rach, okazję do duchowego i materialnego 
wsparcia posługi naszych braci misjonarzy. 
Przyznać trzeba, że ich „misja” jak co roku, 
była bardzo owocna .
 A oto wynik ich tegorocznej kwesty:
Mercedes Unimog – zakupiony z ofiar osób, 
które wsparły nas podczas tegorocznej Nie-
dzieli Misyjnej. Oczywiście trzeba było jesz-
cze trochę do niego dołożyć, ale bez wspar-
cia dobrodziejów, zakup tego samochodu, 
dalej pozostałby w kwestii marzeń. 

Br. Jędrzej R. Róg OFM
Moderator Koła Misyjnego

przy WSD OFM 
w Katowicach – Panewnikach

 – czyli kolejne Niedziele Misyjne 
w naszej Prowincji
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Pokój i Dobro!

 Na nadchodzące Święta Bożego Na-
rodzenia, chciałbym wszystkim Przyjacio-
łom Misji Franciszkańskich złożyć najser-
deczniejsze życzenia, aby Chrystus, który 
przychodzi na świat obdarzał Was liczny-
mi łaskami, potrzebnymi do dawania co-
dziennego świadectwa, że jesteśmy dzieć-
mi Miłości. 
 Chciałbym również podzielić się moją 
radością płynącą z doświadczenia jakie 
zdobyłem tutaj na misjach w Boliwii w cza-
sie tego roku – bo to już minął ponad rok 
jak wyleciałem z Polski. Odnoszę wrażenie, 
że właśnie dzięki misjom, ewangelie, które 
czytamy, stają się dla mnie jeszcze bliższe, 
bo to przecież sam Chrystus powołał na 
swoich uczniów ludzi prostych i ubogich, 
to On mówił do uczniów, aby nie zabra-
niali dzieciom przychodzić do Niego. Tymi 
ubogimi i dziećmi jesteśmy w zasadzie 
my wszyscy, bo cóż możemy zaoferować 
Bogu czego Jemu by brakowało – a jednak 
mimo wszystko On na nas czeka i cieszy 
Go każde z Nami spotkanie. 
 Mówiąc o doświadczeniu jakie tu 
zdobyłem nie sposób pominąć radości i 
ubóstwa z jakimi się tu spotkałem – ludzie 
niejednokrotnie żyjący w domkach z liści 
palmy czy z wypalonej gliny potrafią za-
skakiwać swoją prostotą, szczerością oraz 
niezwykłą radością, która dzięki Nim, tak-
że i nam się udziela. Jest to cudowne do-
świadczenie spotkania z drugim człowie-
kiem, a poprzez to również z Chrystusem. 
 Składam serdeczne podziękowania za 
wszelkie modlitwy jakimi nas wspieracie 
oraz za wsparcie materialne, dzięki któremu 
możemy tutaj działać i w miarę możliwości 
pomagać tutejszym chrześcijanom zbliżać 
się do Boga. Jak to się mawia na Śląsku  
– Bóg Zapłać, Bóg Zapłać, Bóg Zapłać.
 Serdecznie pozdrawiam z Boliwii i na-
dal liczę na wsparcie modlitewne, bez któ-
rego nie sposób owocnie działać.

o. Paschalis – Boliwia 2013 r.

List z Boliwii
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 W dniach od 26-30 sierpnia 2013 roku, wraz z Ojcem Dy-
mitrem, Barnabą, Zbigniewem, Sykstusem oraz bratem Dyzmą, 
wziąłem udział w XIII Franciszkańskich Warsztatach Misjologicz-
nych, które tym roku odbyły się u Braci Mniejszych Konwentual-
nych w Harmężach koło Oświęcimia. 

 Celem tych spotkań jest przede wszystkim rozwijanie po-
wołania misyjnego u braci kleryków oraz kontynuowanie for-
macji ciągłej sekretarzy misyjnych oraz misjonarzy. Warsztaty 
zorganizowane zostały przez sekretarzy misyjnych dziecięciu 
prowincji franciszkańskich, dlatego też na spotkaniu można 
było zobaczyć habity franciszkańskie różnego kroju i koloru. 

 Głównym tematem spotkania był „Kościół w Ameryce Po-
łudniowej”. O jego historii i sytuacji aktualnej mówił misjolog o. 
dr Tomasz Szyszka SVD. W swoich wykładach werbista odniósł 
się także do wyświetlanych podczas spotkania filmów o tematy-
ce misyjnej (Misja, Cristiada). 

 W warsztatach uczestniczyła również Misjonarka Maryi 
Niepokalanej Ojca Maksymiliana M. Kolbego – s. Maria del Car-
men z Argentyny. Opowiedziała ona o misjach we własnym kra-
ju, który posiada bardzo wyraźny rys misyjny. 

 O. Atanazy Polanko OFM przybliżył uczestnikom temat re-
dukcji franciszkańskich w Ameryce Południowej. Podjęte zostało 
także zagadnienie różnych teologii wyzwolenia, które przedsta-
wił i omówił o. Mariusz Uniżycki OFM. Bardzo cenne dla słucha-
czy były świadectwa misjonarzy, a także braci kleryków, którzy 
dzielili się tym, jak w ich seminariach funkcjonują koła misyjne. 

O swoich doświadczeniach misyjnych opowiadali franciszkanie 
z Boliwii (o. Sykstus Gajda OFM, o. Marek Krupa OFMConv i o. 
Zbigniew „Pacyfik” Świerczek OFMConv.) oraz z Republiki Środ-
kowej Afryki (o. Barnaba Dziekan OFM, o. Zbigniew Kusy OFM i 
o. Teofil Czarniak OFM). 

 Uczestnicy warsztatów mieli też okazję zobaczyć wystawę 
„Klisze Pamięci” – grafiki wykonane przez Mariana Kołodzieja, 
więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz od 
pierwszego dnia jego istnienia, przechowywane w podziemiach 
franciszkańskiego kościoła w Harmężach. Zwiedzili również nie-
mieckie obozy koncentracyjne Auschwitz i Birkenau, zatrzymu-
jąc się dłużej w miejscach związanych z życiem św. Maksymi-
liana Marii Kolbego OFMConv; męczennika obozu Auschwitz, 
misjonarza w Japonii w latach 1930-1936. 

 Podczas Franciszkańskich Warsztatów Misjologicznych nie 
zabrakło modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Przeżywanie 
wspólnej liturgii Mszy Świętej oraz brewiarza stanowiły momen-
ty, w których uczestnicy warsztatów szczególnie mogli polecać 
sprawy misji dobremu Bogu.

Za http://www.franciszkanie.pl/news.php?id=8121  
/artykuł Ojca Zbigniewa Świerczka OFMConv./

Br. Jędrzej R. Róg OFM
Moderator Koła Misyjnego przy WSD OFM 

w Katowicach – Panewnikach

XIII Franciszkańskie 
Warsztaty Misjologiczne
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Statystyki 
misyjne

Polscy misjonarze na poszczególnych kontynentach: 

Kontynent Księża
diecezjalni

Misjonarze
świeccy

Siostry 
zakonne Zakonnicy Razem

Afryka 81 24 338 376 819

Ameryka Płd. i Śr. 155 16 160 442 773

Ameryka Pn. 6 – 1 11 18

Azja 40 5 119 138 302

Europa – 3 – – 3

Oceania 12 1 5 48 66

Razem 294 49 623 1015 1981

 W ubiegłym roku 2012 posługę za misjach rozpoczęło razem 65 misjonarzy. Najwięcej wyjechało sióstr zakonnych  
– 26. Kontynentem, który cieszył się największym zainteresowaniem była Ameryka.
 Wyjazd na misje wymaga gruntownego przygotowania. W Centrum Formacji Misyjnej w roku 2012/2013 w takich 
przygotowaniach udział wzięło 30 misjonarzy. Wśród nich było 14 księży diecezjalnych, 6 zakonników (5 księży i 1 brat 
zakonny), 8 sióstr zakonnych oraz 2 świeckich. Misjonarze będą posługiwać na różnych kontynentach tj. w Afryce – 11 
osób, Ameryce – 15 osób, Azji – 2 osoby, Oceanii i Europie – po 1 osobie.
 W szeregach polskich misjonarzy jest 19 biskupów: w Ameryce Płd. i Śr. – 9, w Ameryce – Pn. – 1, w Afryce – 5, w Azji – 3 
i 1 w Oceanii.

na podstawie danych Komisji Episkopatu ds. Misji z dn. 10 maja 2013 r.

Br. Władysław Siedlecki OFM

Styczeń 
Aby chrześcijanie różnych wyznań 
mogli podążać do jedności, której 
pragnie Chrystus.

Luty 
Aby kapłani, zakonnicy i świeccy 
wielkodusznie współpracowali w mi-
sji ewangelizacyjnej.

Marzec
Aby liczni młodzi ludzie odpowie-
dzieli na wezwanie Pana do poświę-
cenia życia głoszeniu Ewangelii.

Kwiecień 
Aby Zmartwychwstały Pan napełnił 
nadzieją serca osób doświadczanych 
przez ból i chorobę.

Maj
Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, 
prowadziła misję Kościoła, gdy głosi 
on Chrystusa wszystkim narodom.

Czerwiec 
Aby Europa odnalazła swoje chrze-
ścijańskie korzenie poprzez świadec-
two wiary wierzących.

Lipiec
Aby Duch Święty wspierał dzieło 
świeckich, którzy głoszą Ewangelię 
w krajach najuboższych.

Sierpień
Aby chrześcijanie w Oceanii głosili 
z radością wiarę wszystkim ludom 
kontynentu.

Wrzesień
Aby chrześcijanie, natchnieni Sło-
wem Bożym, angażowali się w służ-
bę chorym i cierpiącym.

Październik 
Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził 
w każdym wierzącym pasję i gorliwość, 
by nieść Ewangelię całemu światu.

Listopad 
Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy 
i zakonnice mieli mądrych i dobrze 
przygotowanych formatorów.

Grudzień 
Aby rodzice, przekazując dzieciom 
cenny dar wiary, byli autentycznymi 
ewangelizatorami.

Papieskie Intencje Misyjne na rok 2014


