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styczeń: Aby często dyskryminowane 

wspólnoty chrześcijańskie Bliskiego 

Wschodu otrzymały od Ducha Święte-

go siłę do wierności i wytrwania.

luty: Aby narody będące w stanie woj-

ny lub konfliktu mogły iść drogą budo-

wania pokojowej przyszłości.

marzec: Aby biskupi, kapłani i diakoni 

byli nieustannymi głosicielami Ewan-

gelii aż po krańce świata.

kwiecień: Aby Kościoły misyjne były 

znakami i instrumentami nadziei i 

zmartwychwstania.

maj: Aby seminaria, szczególnie w Ko-

ściołach misyjnych, formowały paste-

rzy według Serca Jezusa, poświęcają-

cych się głoszeniu Ewangelii.

czerwiec: Aby w miejscach, gdzie se-

kularyzacja jest największa, wspólno-

ty Chrześcijańskie mogły efektywnie 

przeprowadzać nową ewangelizację.

lipiec: Aby kraje Azji otworzyły drzwi 

głoszącym Ewangelię.

sierpień:  Aby Kościół lokalny w Afryce 

wiernie głosząc Ewangelię promował 

pokój i sprawiedliwość.

wrzesień:  Aby Chrześcijanie cierpią-

cy prześladowanie w wielu częściach 

świata przez swe  świadectwo byli pro-

rokami Chrystusowej miłości.

październik:  Aby obchody Światowe-

go Dnia Misyjnego pomogły wszyst-

kim Chrześcijanom w zrozumieniu, że 

nie jesteśmy tylko odbiorcami lecz tak-

że głosicielami Słowa Bożego.

listopad:  Aby, jako owoc misji konty-

nentalnej, Kościoły w Ameryce Łaciń-

skiej wysyłały misjonarzy do innych 

Kościołów.

grudzień:  Aby Chrześcijanie, oświece-

ni przez Słowo Wcielone, przygotowali 

ludzkość na przyjście Zbawiciela.

Papieskie Intencje 
Misyjne

na rok 2013

Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, 
z bojaźnią i wielką radością, 

i biegły oznajmić to Jego uczniom (Mt 28, 8)

 Zdumienie nad wielkością tajemnicy zmartwychwstania Jezu-
sa jest dla nas źródłem radości, która przynagla nas do tego, by sło-
wem i czynem oznajmiać światu ogrom Bożego miłosierdzia, ukaza-
nego nam w dziele odkupienia. 

 „Być solą ziemi” oznacza bowiem, za wzorem Apostołów, z wiel-
ką mocą świadczyć o zmartwychwstaniu Pana Jezusa (por. Dz 4, 33). 
Świadectwo to rodzi łaskę, która ma moc przemieniania świata, prze-
mieniania go i zdobywania dla Chrystusa i Jego Królestwa.

 W tym świadectwie i pracy dla Królestwa Bożego uprzedzają 
nas i niejako „wyręczają” bracia pracujący na misjach w wielu kra-
jach świata. W tej niełatwej pracy zdani są przede wszystkim na 
nas: na naszą modlitwę i materialną pomoc. Wszystkim, którzy jako 
przyjaciele misji włączają się w to chlubne dzieło, nie tylko składamy 
wyraz wiernej, wdzięcznej modlitewnej pamięci, ale także życzymy 
pełni tej paschalnej radości, która pozwala oczyma wiary dostrzec 
żywego i uwielbionego Pana obecnego w Kościele, w głoszonym 
przezeń Słowie i sprawowanej Eucharystii.

o. Dymitr Żeglin ofm
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Misjonarz
– niosący Chrystusa

 Składanie ofiar materialnych na cele 
misyjne, podobnie jak modlitwa w intencji 
misjonarzy, ma ogromną wartość. Może 
ktoś z nas zastanawia się, czy też samemu 
nie zostać misjonarzem. Świetnie, tylko czy 
właściwie rozumiemy słowo „misjonarz”? 
Co to znaczy „być misjonarzem”? Czy tylko 
„jechać w dalekie kraje, by głosić Ewange-
lię”? Warto się nad tym zastanowić. Na przy-
kładzie postaci kilku świętych spróbujemy 
zauważyć, że misjonarz to nie tylko ten, kto 
udaje się w drogę, uzbrojony w Słowo Boże.
Przede wszystkim trzeba spojrzeć na Mary-
ję. Ona była pierwszą i największą misjonar-
ką. Ona, już po Zwiastowaniu, niosła Jezu-
sa w swym łonie daleko w góry, do swojej 
krewnej, Elżbiety. Przyniosła jej radość i 
moc Ducha Pańskiego. To Maryja wydała 
Jezusa na świat, przyniosła Jezusa światu! 
Ale nie „wielkiemu” światu, lecz zwykłemu, 
codziennemu: porodziła Jezusa i położyła 
Go w żłobie. Potem ubodzy pastuszkowie 
jako pierwsi ujrzeli Jezusa. Maryja była z Je-
zusem na weselu w Kanie, ale była z Nim i na 
Golgocie, pod krzyżem. Ona jest mistrzynią 
codziennego obcowania z Bogiem w zwy-
czajności dnia – przewijała pieluszki swego 
Syna, wycierała chustami Jego świętą Krew 
po biczowaniu, troszczyła się o Niego.
 Właśnie o to powinno chodzić misjona-
rzowi, aby nieść Chrystusa innym. Misjonarz 
może mieć różne motywacje, by iść w świat 
– zwiedzanie dalekich krajów, poznawanie 
nowych kultur, ucieczka ze swojego śro-
dowiska. Jednak istotą, fundamentalnym 
motywem, powinna być miłość, pragnie-
nie niesienia i dawania Chrystusa braciom i 
siostrom. Do tego trzeba dorastać, rozpalać 
to pragnienie, rozwijać ciągle tę miłość. Bo 
cóż innego niż miłość pociąga, motywuje, 
by nieść Chrystusa? Tylko ona, miłość do 
Chrystusa, a jeszcze konkretniej – miłość do 
Kościoła, do każdej pojedynczej duszy. 
 Świetnie tę prawdę odczytała święta 
Teresa od Dzieciątka Jezus. Ona pragnęła 
być misjonarzem, kapłanem, męczen-
nikiem. Nie mogąc jednak być fizycznie 
żadnym z nich, „obrała najlepszą cząstkę”; 
mówiła: „Oto w sercu Kościoła ja będę mi-
łością”. Jej „mała droga” miłości wydała po-
tem wielkie owoce, a sama święta została 
ogłoszona patronką misji, mimo iż ani razu 
nie wyjechała poza Francję. 
 Jeden z braci naszej prowincji zakonnej 
mawia często: „Jeśli ktoś ma afekt, to będzie 
miał i efekt”. Wydaje się to prawdziwe tak-
że w odniesieniu do misji. „Afekt” można 
rozumieć nie tylko jako miłość, o której 
wyżej pisałem, ale i pasję, zaangażowanie, 
wytrwałość, które zresztą z miłości wypły-
wają, a które cechowały wielkich misjona-
rzy. Jednym z nich był bł. Jałowiec Serra, 
żyjący w XVIII wieku brat mniejszy, mi-
sjonarz Ameryki Północnej. Wychowywał 
się on w religijnej atmosferze, chodził do 
szkoły prowadzonej przez franciszkanów, 
miał wiele talentów. Dzięki intelektowi i 
pracowitości w wieku 31 lat został profe-
sorem na uczelni. Od młodości miał nabo-
żeństwo do Najświętszej Maryi Panny, czcił 
Serce Jezusowe. Te dwa rysy duchowości 
mocno ukształtowały młodego ojca Ja-

łowca. Także i my możemy z tych wzorów 
obficie czerpać – na modlitwie z Maryją, 
przy Sercu Jezusowym. Jeśli nie mamy 
możliwości jechać na misje, warto w mo-
dlitwie nieustannie utrzymywać serca w 
gorliwości i jeszcze je rozpalać. 
 Błogosławiony Jałowiec Serra, mimo iż 
był profesorem, mimo że wiódł dość wy-
godne i ustabilizowane życie, zrezygnował 
z niego, by udać się na misje. W swej pracy 
napotykał wiele trudności: sprzeciwy wła-
dzy świeckiej, kontuzję nogi, nieprzychyl-
ność przełożonych; jednak zawsze pozosta-
wał nieugięty i radykalny. Był zorientowany 
na cel, którym była służba Indianom w Mek-
syku i w Kalifornii, poprawianie jakości ich 
życia i niesienie im Chrystusa. 
 Przedstawiłem jego postać, by zwrócić 
uwagę na jego bezkompromisową posta-
wę bezinteresownej służby, podejmowanej 
z najczystszych ewangelicznych pobudek. 
A my? Pewnie często ulegamy przeciwno-
ściom, wycofujemy się z realizacji dobrych 
pomysłów, gdy pojawiają się nieporozu-
mienia z przełożonymi. Albo gdy dokucza-
ją nam jakieś fizyczne przeszkody, choćby 
zwyczajne zmęczenie, już nie realizujemy 
tego, co Bóg wlewa w nasze serca, czego 
od nas oczekuje. Trzeba głos Boga usłyszeć 
i pielęgnować go, co może dokonywać się 

tylko w stałym zjednoczeniu z Nim, szcze-
gólnie na modlitwie, na nieustannym 
kontakcie z Jezusem i wsłuchiwaniu się w 
Niego. 
 Podsumowując, warto zauważyć, że 
każdy z nas może być misjonarzem. Każdy 
może uczestniczyć w dziele ewangelizacji 
świata. Możemy już dzisiaj, od zaraz, na 
wzór świętej Teresy rozpalać swą miłość 
do Boga i do Kościoła świętego. Możemy 
trwać z Maryją przy Jezusie w naszej co-
dzienności, oddawać się pod Jej opiekę, 
wsłuchując się razem z Nią w głos wezwa-
nia, jaki Bóg do nas kieruje. Przez modli-
twę możemy też rozwijać nasze wnętrze, 
poprzez naukę formować swój intelekt, a 
wytrwale pracując, pielęgnować i rozwi-
jać swoje talenty i naturalne zdolności, jak 
czynił to błogosławiony Jałowiec. 
 Tak więc misjonarzem – niosącym Chry-
stusa – może być każdy z nas, gdy będzie 
w swoim życiu realizował to, do czego jest 
wezwany przez Boga; przyczyni się wów-
czas do budowania Kościoła powszechne-
go, mimo iż będzie działał tylko lokalnie. 

Czesław M. Sikora OFM

Referat wygłoszony 21 stycznia 2013 roku na spotkaniu 
Koła Misyjnego Wyższego Seminarium Duchownego 
franciszkanów w Katowicach-Panewnikach

O. Eleuteriusz Klimczak, Kongo
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 Często bywa tak, że jeśli chcemy jasno 
przedstawić jakieś wydarzenie, musimy 
zrobić kilka kroków do tyłu; trzeba jednak 
się pilnować, by tych kroków nie było za 
wiele, bo wtedy historia zamienia się w lek-
cje, a za lekcjami mało kto przepada. Dziś 
(10.02.2013) do Rafai zwykły śmiertelnik 
drogą się nie dostanie, choć droga sama w 
sobie jest przejezdna. Problem w tym, że na 
odcinku 500 km (od Sibut do Kongo) władzę 
przejęli rebelianci. Kim są i o co im chodzi? 
No właśnie, by znaleźć na to odpowiedź, 
trzeba cofnąć się w czasie przynajmniej do 
roku 2001. W RŚA władzę sprawuje demo-
kratycznie wybrany Patase – agronom, spe-
cjalista od kukurydzy. Ma sporo kłopotów, 
gdyż opozycja z plemienia Yakuma siłą chce 
odzyskać władzę, którą utraciła po szesnastu 
latach smutnych rządów (90% żandarmerii, 
70% wojska i 50% urzędników państwo-
wych to oni). Patase broni się rękami i noga-
mi, do pomocy ściąga Kadafiego, na rogat-
kach stolicy pojawiają się wozy pancerne w 
kolorze  pustynnym. W zamian Libia dostaje 
zadziwiający kontrakt: 99 lat wyłączności na 
wydobywanie wszystkich możliwych mine-
rałów. Patasemu grunt pali się pod nogami, 

jego zaufany dowódca sił zbrojnych Bozize 
oskarżony o próbę puczu wojskowego ucie-
ka do Czadu, gdzie z błogosławieństwem 
Francji organizuje rebelię. 
I to był nasz ostatni krok do tyłu, by zrozu-
mieć, dlaczego dziś do Rafai drogą dostać 
się nie można. Na granicy Czadu i RŚA Bo-
zize rekrutuje kogo tylko się da, a łatwiej 
da się znaleźć bandytów, najemników, 
wszelkiej maści najemników, niż patriotów. 
Patrioci z definicji gotowi są oddać życie za 
ojczyznę, pozostali szukają mocnych wra-
żeń, a przede wszystkim chcą się dorobić, 
nie robiąc. Bozize daje wikt, broń i obietni-
ce, a czego to ludzie sięgający po władzę 
nie obiecują! RŚA ma dość nieudacznictwa 
Patasego i Bozize witany jest jako wyzwoli-
ciel. W niecałe dwa miesiące generał Bozi-
ze zbrojnie przejmuje władzę, a agronom 
Patase znajduje się na wygnaniu. W kraju 
ulga, bezpieczeństwo się poprawia, można 
podróżować, powoli tu i ówdzie otwierają 
się szkoły, urzędnicy państwowi dostają 
wypłatę. Bozize organizuje wybory, które 
uczciwie wygrywa. Tylko co dalej, czy żoł-
nierz przygotowany jest do tego, by rządzić 
krajem i to w tak ciężkiej sytuacji? Prezy-

dent Francji Sarkozy za kulisami niedyplo-
matycznie nazywa prezydenta RŚA autystą 
z Bangui (Sarkozy znany jest z tego, że nie 
ma szacunku dla słabszych od siebie). Bo-
zizemu nie brakuje dobrej woli ani praco-
witości, nie hula, nie pije, popełnia jednak 
dużo błędów. Potraktował kraj jak prywat-
ny folwark. Tylko jego poplecznicy objęli 
urzędy. Jego partia stała się de facto jedy-
ną partią. Generał nie zorganizował armii, 
zadowolił się gwardią do własnej ochrony. 
Zdaniem specjalistów nie odbudował armii 
z obawy, że odbiorą mu władzę. Tymcza-
sem najważniejszym zadaniem była pacy-
fikacja kraju i wydawałoby się, że generał 
był do tego zadania człowiekiem na właści-
wym miejscu. Czemu tego nie zrobił? 
 Ekipę, którą Bozize zebrał w 2001 roku 
na granicy z Czadem, nazwijmy umownie 
„koalicją”. Wszyscy jej członkowie byli wro-
gami Patasego, ale niekoniecznie przyja-
ciółmi Bozizego, a w niektórych przypad-
kach wręcz odwrotnie. Po przejęciu władzy 
koalicja się rozpadła (jak „Solidarność” w 
Polsce) . Nie wiemy, ile, komu i co Bozize 
obiecał, ale wszystko wskazuje na to, że z 
obietnic się nie wywiązał. Zawiedzeni po-

Ostatnie wieści 
z Republiki 

Środkowoafrykańskiej
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żołnierzy z armii krajowej, co całkowicie po-
zbawiło ducha walki jej szeregi. Praktycznie 
bez większego wysiłku zajęli pół kraju, w 
tym drogę Bangui – Rafai, ale nie o kraj tu 
chodzi. Afrykański ewenement polega na 
tym, że niejednokrotnie, a już na pewno 
w RŚA, kraj to stolica. Rząd skupia się na 
stolicy – szkolnictwo, służba zdrowia, bez-
pieczeństwo, infrastruktura. Poza stolicą 
obowiązuje zasada „każdy radzi sobie, jak 
może”. Często rolę państwa przejmują or-
ganizacje pozarządowe i Kościoły. Nie ma 
wątpliwości, że władzę ma ten, kto panuje 
nad stolicą. Powiało grozą; armia krajo-
wa ich nie powstrzyma, więc czy dojdzie 
do grabieży w stolicy? Ambasada Stanów 
Zjednoczonych zwinęła się jako pierw-
sza, za nimi pognali przedstawiciele ONZ, 
przedstawiciele niektórych organizacji 
pozarządowych i pomniejsze ambasady. 
W języku dyplomatycznym nie mówi się o 
ucieczce z tonącego statku, tylko o ewaku-
acji personelu. Nowobogaccy też zamówili 
sobie loty czarterowe. To przyczyniło się do 
wzrostu paniki tych, których na ucieczkę 
nie stać.  Bozize przestraszony woła o po-
moc. Pierwszy z odsieczą przychodzi pre-
zydent Czadu, tak jak w roku 2001. Odział 
jego żołnierzy zajmuje miejscowość Sibut, 
180 km od Bangui. Rebelianci nie dosta-
ną się do stolicy, jeśli nie przejmą Sibut. 
Dla Bozizego najlepszym rozwiązaniem 
byłoby wciągnięcie do konfliktu Francu-
zów, i tu smutna niespodzianka: Hollande 
kategorycznie odmawia. W odpowiedzi 
podpuszczona przez Bozizego na mitingu 
młodzież rusza z kamieniami i maczetami 
na francuską ambasadę, żądając po-
wrotu wojsk francuskich. W la-
tach dziewięćdziesiątych so-
cjalistyczny premier Francji 
Jospin wycofał z RŚA 
francuskie odziały, ofi-
cjalnie w ramach 
oszczędności . 
Byłem aku-
rat w stolicy, 
kiedy wojsko 
francuskie się 
ewakuowało. 
Tego dnia 
młodzież w 
Bangui bie-
gała po uli-
cach, krzy-
cząc z dumą: 
„Wygraliśmy, 
Francuzi ucie-
kają”. Teraz roz-
goryczeni zno-
wu krzyczą, ale 
tym razem: „Niech 
wracają!”. Przypomi-
na to dowcip z epoki 
głębokiej komuny w 
Polsce: co zrobić, żeby wy-
dostać kraj z kryzysu eko-
nomicznego? Trzeba wy-
powiedzieć wojnę Stanom 
Zjednoczonym i następnego 
dnia oddać się w niewolę. 
Sprawa nie jest taka prosta. 
Ludzie w RŚA rzeczywiście są 

oburzeni odmową Francji. Argumenty są 
zaskakujące: kiedy Francja była pod okupa-
cją faszystowską, my nie odmówiliśmy po-
mocy. Dziennikarz RFI w otwartej debacie 
broni pozycji swojego rządu argumentując, 
że przeciwnikami w sporze są mieszkańcy 
tego samego kraju; dlaczego więc Francja 
miałaby opowiedzieć się po stronie Bozize-
go? I tu prawdziwa rewelacja, gdyż w odpo-
wiedzi słyszy: „My nie prosimy o pomoc dla 
Bozizego, on przejął władzę wspierany przez 
Francję, jeśli Francja chce, niech go sobie za-
bierze. My prosimy o pomoc dla niewinnych 
ludzi, którzy dziś cierpią pod okupacją”. 
 Do tej okupacji jeszcze wrócimy. Myślę, 
że w rozgrywkach zakulisowych dyploma-
cja francuska zrobiła, co do niej należało. 
Upadek Bozizego nikomu (oprócz SELE-
KI) nie był na rękę. Prezydenci ościennych 
państw słusznie obawiali się, że zwycięstwo 
rebeliantów byłoby zachętą dla podobnych 
ugrupowań w ich krajach. Trzeba było re-
agować natychmiast. Z oficjalnego komu-
nikatu dowiedzieliśmy się, że wojsko cza-

Ostatnie wieści 
z Republiki 

Środkowoafrykańskiej
stanowili sami napchać sobie kieszenie i 
to na różne sposoby. Jednym udało się na 
zachodzie kraju opanować regiony z ko-
palniami diamentów, mniej zaradni upra-
wiali piractwo na drogach. W 2007 roku 
ex-koalicjanci, teraz zwani opozycją zbroj-
ną, zasiedli do okrągłego stołu, zwanego 
„Konferencją Pokojową”. Pojedli, popili, 
poklepali się po plecach, odśpiewali hymn 
narodowy i odświeżyli stare, zaległe pora-
chunki. Ponoć Zachód (Unia Europejska?) 
wyłożył kasę w zamian za demilitaryzację, 
czyli złożenie broni i wcielenie do armii. I tu 
ciąg dalszy owego „ponoć”: większość tych 
środków trafiła w ręce pociotków Bozizego, 
bojownikom dostały się grosze, tak więc 
dalej na swój sposób wyrównywali zaległe 
rachunki, czyli grabili. Jeden z głównych 
punktów „Konferencji Pokojowej” przewi-
dywał uregulowanie wszystkich długów 
przed nowymi wyborami. Problemu nie 
rozwiązano, a wybory się odbyły. Bozize 
oczywiście je wygrał. Myślę, że nawet gdy-
by nie kombinował, też by je wygrał, ale 
niesiony na fali euforii, tam gdzie nie wy-
grał, tak zrobili tydzień, czy dwa później, że 
też wygrał. Kandydaci z opozycji (niezbroj-
nej) nie mieli nic do powiedzenia, bo żeby 
coś powiedzieć, trzeba do ludzi dotrzeć, a 
oni mieli zdezelowane prywatne auta; na-
wet gdyby dojechali, to trzeba by mieć jakiś 
mikrofon itd. Tymczasem ludzie Bozizego 
za rządowe pieniądze dotarli wszędzie, i to 
z pełnymi rękami: mydło, papierosy, koszul-
ki z napisami „Bozize moim prezydentem”. 
Bozize przystojny nie jest, na koszulkach 
jego portret straszył, ale koszulki nóweczki! 
W Rafai kandydatka na deputowaną z partii 
prezydenta zafundowała wyborcom dwie 
krowy, na niedzielną tacę rzuciła 100 tys. (w 
zwykłą niedzielę kolekta oscyluje między 
5 a 6 tysięcy). No i jak tu nie głosować na 
hojnego prezydenta, diakona kościoła nie-
biańskiego i członka loży masońskiej? 
 Jakiś dziennikarz ujął to dziś tak: „Bo-
zize i jego partia stali się ofiarami swojego 
sukcesu”. Myślę, że to bardzo trafna ocena. 
Przegrani politycy i ex-koalicja mieli już 
dość sukcesów rywala. Kto kogo skrzyknął, 
nie wiemy. Ponoć spotkali się w Nigerii. 
Cztery niezależne rebelie połączyły się two-
rząc jedną silną rebelię zwaną SELEKA, co 
w języku sango oznacza przymierze. Ktoś 
ich solidnie dofinansował; kupcy z Czadu i 
Sudanu? Dżihadyści? Nowe jeepy, uzbroje-
nie, no i hejże na zamek. W kilku sprytnych 
zasadzkach pozbawili życia ponad setkę 
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dyjskie z taktycznego powodu przeniosło 
się do Damary, 70 km od stolicy, oczywiście 
tego samego dnia rebelianci przejęli Sibut. 
Bozize groźnie zapowiedział, że w Dama-
ra jest czerwona linia, której rebeliantom 
przekraczać nie radzi, bo będzie to ich ko-
niec. Nie wiadomo, czyj byłby to koniec, 
gdyby nie wsparcie Gabonu, Kamerunu i 
Konga-Brazza (mamy dwa Konga, ludowe 
ze stolicą Brazzaville i demokratyczne ze 
stolicą Kinshasa; pierwsze dalekie jest od 
ludowego, a drugie na pewno nie jest de-
mokratyczne) pod banerem Sił Zbrojnych 
Afryki Centralnej (FOMAC). Od momentu, 
kiedy żołnierze FOMAC dotarli do Damary, 
wiedzieliśmy, że już nie dojdzie do tragedii 
w stolicy. Zmuszono obie strony do bez-
warunkowego spotkania się w Libreville. 

Skutki: Bozize pokornie zapewnił, że kończy 
kadencję i do nowych wyborów kandydo-
wał nie będzie, czyli nie zmieni konstytucji. 
Powstanie nowy rząd z przedstawicielami 
opozycji. Z grubsza można to określić tak: 
góra dogadała się; a co z tymi na dole, kto 
i z czego opłaci najemników? Każdego re-
belianta ministrem uczynić nie można, bo 
po pierwsze, musiałby umieć czytać, a po 
drugie, brakłoby ministerstw. 
 Jest jeszcze inny problem: część na-
jemników nie przyjęłaby godności ministra 
(zwracając się do nich obowiązkowo używa 
się formy „ekscelencjo”) z tej prostej przy-
czyny, że garnitury i krawaty ich nie rajcują; 
oni chodzą w białych turbanach i dżela-
bach, wolą konia niż mercedesa z firanka-
mi. To mudżahedini z Darfuru. Już w 2005 
roku jeźdźcy z Darfuru wtargnęli do RŚA i 
zajęli miejscowość Birao. Wtedy we Francji 
królował (albo rządził, jak kto woli) Jacques 
Chirac. Mądry to był człowiek, od razu wy-
słał miraże. Nie, nie po to żeby do konnych 
strzelali; odrzutowce przeleciały tylko ni-

ziutko, z prędkością ponaddźwiękową, nad 
głowami w turbanach. Podmuch był taki, 
że turbany rozwiało, a konie się zmierzwi-
ły i poniosły, i było po wszystkim. Teraz to 
co innego. Widziano ich wracających, ob-
juczonych wszelkim dobrami zrabowany-
mi w Bambari. Nie wiemy, czy wracali już 
na dobre, czy tylko po to, by złożyć łupy i 
znowu wrócić. Jak w średniowieczu złupili 
biskupstwo i jak na Dzikim Zachodzie rozbi-
li bank. Okradli też sklepy i sklepiki, ale nie 
wszystkie; należących do muzułmanów nie 
ruszali. Nie wszystko też, co ukradli, nada-
wało się do transportu. Rozwiązaniem było 
sprzedanie, czyli spieniężenie, w czym po-
mogli im pobratymcy ze świata arabskiego. 
Ofiary, czyli okradzeni, zorientowali się, że 
ich własność znalazła się w rękach miejsco-

wych handlarzy muzułmańskich. Teraz ma-
rzą o zemście, albo jak kto woli, o wyrów-
naniu sprawiedliwości. Łatwo przewidzieć, 
co będzie się działo po odejściu okupantów: 
rozpocznie się wyrównywanie rachunków, 
przypominające wojnę religijną. 
 Od tygodnia mamy nowy rząd, mini-
strem obrony narodowej został dowódca 
rebeliantów. Tymczasem w strefie okupo-
wanej dalej grabią. Jakiś odział zajął kolejną 
miejscowość, Mobai. W kościele rozrzucili i 
podeptali hostie, w zakrystii potargali szaty 
liturgiczne. W Afryce sekt satanistycznych 
nie ma (to wytwór znudzonych, ale boga-
tych), więc o co tu chodzi? Wydaje mi się, że 
jest tak: rebelia przetoczyła się, jak lawina, 
zabierając po drodze wszystko, co napo-
tkała i teraz nie panuje nad skutkami. Kiedy 
zajęli Alindao, na misji (kuria biskupia) po-
jawili się panowie w czystych mundurach, 
przedstawili  w składnym i kulturalnym 
języku swój punkt widzenia, zapewnili, że 
gwarantują bezpieczeństwo. Jeśli będą mu-
sieli coś zarekwirować, rozkaz będzie pod-

pisany przez naczelnego dowódcę. Parę dni 
później na tę samą misję wtargnęła grupa 
nieogolonych i przykładając nóż do gardła 
żądała otwierania pokojów. W rezultacie 
rebelianci musieli walczyć z rebeliantami. 
Ten scenariusz powtórzył się w innych miej-
scowościach. Czy dowództwo SELEKI bę-
dzie w stanie rozbroić bombę, którą samo 
stworzyło? Ponoć najemnikom obiecali po 
dwa miliony (3000 euro) za każde zdobyte 
miasto, a Bangui miało być perłą w koronie, 
czyli każdy bierze tyle, ile uniesie. Dziś nie 
wiemy, czym się to skończy, póki co, do Ra-
fai drogą się nie da. Nawet gdyby dostać od 
dowództwa SELEKI przepustkę, na odcinku 
500 km ilu różnych małych, albo wręcz ma-
lutkich dowódców nas zatrzyma? Wystar-
czy, by jeden z nich potraktował przepustkę 

jako papier toaletowy. Za 10 dni Czerwony 
Krzyż obiecał mi miejsce w samolocie, ja do 
Rafai dolecę, ale jak zaopatrzyć tysiące ludzi 
w sól, mydło, lekarstwa? Ludzie tu zawsze 
żyli biednie, a teraz robi się jeszcze biedniej. 
Rok szkolny skończymy, a co będzie z ma-
turą? Każda rewolucja szumnie zaprasza do 
burzenia, obiecując lepsze jutro. Z burze-
niem nie ma problemu, tylko z odbudową. 
Rebelianci w przejętych miejscowościach 
werbują młodych ludzi, dają im broń. Czy 
będą w stanie ją odebrać? Ci uzbrojeni bez-
robotni ludzie to może być przyszły horror 
dla podróżujących drogami. Zło pleni się 
jak chwast, nie trzeba go podlewać ani pie-
lęgnować; tylko to, co dobre, wymaga wy-
trwałości, wysiłku, ale tylko to, co dobre, ma 
przyszłość. 

o. Kordian Merta
misjonarz z Republiki Środkowej Afryki

Foto:
Magnus Manske, www.wikipedia.pl
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 Myślę, że każdy z nas zadał sobie pyta-
nie: czy papieżowi, który jest głową Kościo-
ła, przysługuje prawo do abdykacji? Tym 
bardziej, że jego poprzednik, bł. Jan Paweł 
II prowadził swoją misję do samego końca. 
Tak, papież ma prawo do rezygnacji ze swo-
jej posługi, według konstytucji apostolskiej 
wydanej w 1996 r. przez Jana Pawła II „Uni-
versi Dominici gregis”. Poza tym abdykacje 
papieży miały miejsce już wcześniej. Ostat-
nia, do której doszło z wolnej i nieprzymu-
szonej woli biskupa Rzymu, miała miejsce 
w 1294 r., gdy 80-letni Celestyn V (Piotr z 
Morrone) zrzekł się tronu papieskiego. Po-
wodem jego rezygnacji był podeszły wiek, 
nieumiejętność sprawowania rządów oraz 
chęć powrotu do życia zakonnego. Kilka lat 
później został on kanonizowany. Znamien-
ny jest fakt, że Benedykt XVI dwukrotnie 
pielgrzymował do grobu św. Celestyna V. 
 Kilka chwil po ogłoszeniu decyzji ojca 
świętego rozpętała się w mediach wielka 
dyskusja na jej temat. Czy jednak człowiek, 

który doskonale zdaje sobie sprawę z od-
powiedzialności, jaką jest kierowanie Ko-
ściołem w dzisiejszych czasach, podjąłby 
złą decyzję? Benedykt XVI w trakcie swo-
jego pontyfikatu udowodnił, że dla niego 
najważniejsze jest dobro Kościoła. Cierpiał z 
powodu skandali, grzechów i zakulisowych 
zagrywek, które niestety są obecne w Ko-
ściele. Starał się z tym walczyć na tyle, na ile 
mu starczało sił. W swoim oświadczeniu na-
pisał: „Aby kierować łodzią św. Piotra i głosić 
Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlega-
jącym szybkim przemianom i wzburzanym 
przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia 
wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, 
jak i ducha, która w ostatnich miesiącach 
osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać 
moją niezdolność do dobrego wykonywa-
nia powierzonej mi posługi”. Miał odwagę 
przyznać się do swojej słabości. Jak zosta-
nie zapamiętany Benedykt XVI? Myślę, że 
jest za wcześnie na wystawianie „oceny” 
emerytowanemu papieżowi. Wokół jego 
osoby wciąż jest za dużo emocji, które 
nie pozwalają na obiektywną ocenę jego 
pontyfikatu. Na pewno papież starał się z 
całych sił służyć Kościołowi. Był otwarty na 
ludzi, szczególnie na młodych. Nie stronił 
od techniki, miał wyjątkowe poczucie hu-
moru, przyjmował mnóstwo gości podczas 

swoich audiencji. Prowadził wpisy na popu-
larnym Twitterze. Jako Polacy zapamięta-
my jego życzliwość i pamięć o nas. Zawsze 
pozdrawiał pielgrzymów z Polski w naszym 
ojczystym języku. Przeprowadził szybką be-
atyfikację Jana Pawła II. Pielgrzymował do 
Polski w 2006 r. 
 Po 28 lutego dla Josepha Ratzingera 
rozpoczął się kolejny etap w jego życiu. 
Okres, kiedy w spokoju może dożyć jesieni 
swojego życia. Stwierdził: „chociaż ustępu-
ję, będę zawsze blisko was wszystkich w 
modlitwie, a wy będziecie bliscy mnie, na-
wet jeśli pozostanę ukryty dla świata”. 
 Przed nami drugie w tym stuleciu kon-
klawe. Nie będę podawał tzw. „giełdy na-
zwisk” i wymieniał kardynałów, którzy typo-
wani są na następcę Benedykta XVI. Pewne 
jest to, że elektorzy zebrani w Kaplicy Syk-
styńskiej, pod natchnieniem Ducha Świę-
tego wybiorą papieża, który stanie przed 
niezwykle trudnym zadaniem kierowania 
Kościołem. Być może będzie on musiał 
podjąć się ważnych i trudnych reform, nie 
zapominając przy tym o tradycji i naucza-
niu Kościoła. Decyzja na konklawe będzie 
trudna, nie zapominajmy więc o modlitwie 
za kardynałów.

Kamil Kartasiński

Benedykcie XVI,
dziękujemy!Dzień 11 lutego 2013 r. 

zaskoczył wszystkich 
katolików na całym 
świecie. Po blisko 8-letniej 
posłudze papież 
Benedykt XVI zapowiedział 
swoją rezygnację 
z urzędu.
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Modlitwa 
Przyjaciela Misji

Statystyka 
Kościoła Katolickiego

Każdego roku z okazji Światowego Dnia 
Misyjnego Agencja Fides ukazuje panoramę 
Kościoła misyjnego w świecie. Ostatnio taką 
statystykę przedstawiła 21 października 2012 r. 
Tabele pochodzą z „Rocznika Statystycznego 
Kościoła” (dane z 31 grudnia 2010 r.) i dotyczą 
członków Kościoła, jego struktur duszpasterskich, 
a także działalności w dziedzinie zdrowia, 
pomocy i wychowania. W nawiasach podana jest 
zmiana: wzrost (+) lub spadek (-) względem roku 
poprzedniego. 

Ludność świata
Na dzień 31 grudnia 2010 r. liczba ludności wynosiła 6 848 550 000 
osób – ze wzrostem o 70 951 000 względem roku poprzedniego. 
Wzrost również dotyczy wszystkich kontynentów: Azji (+ 40 510 
000), Afryki (+22 144 000), Ameryki (+ 5 197 000), Europy (+ 2 438 
000) i Oceanii (+ 662 000).

Katolicy
Na ten sam dzień liczba katolików wynosiła 1 195 671 000 – ze 
wzrostem o 15 006 000 względem roku poprzedniego. Wzrost do-
tyczy wszystkich kontynentów: Afryki (+ 6 140 000), Ameryki (+ 3 
986 000), Azji (+ 3 801 000), Europy (+ 894 000) oraz Oceanii (+ 185 
000). W procentach liczba katolików wzrosła o 0,04%, dochodząc 

do 17,46% ogółu ludności. Odnotowuje się wzrost na wszystkich 
kontynentach za wyjątkiem Europy: w Afryce (+ 0,21%), Ameryce 
(+ 0,07), Azji (+0,06) i Oceanii (+ 0,03). Spadek odnotowano w Eu-
ropie (-0,01).

Liczba mieszkańców i katolików na jednego kapłana 
Liczba mieszkańców przypadająca na jednego kapłana wzrosła o 
123, osiągając 13 277. Na poszczególnych kontynentach przed-
stawia się następująco: wzrost w Afryce (+ 40), Ameryce (+ 40), 
Europie (+ 31) i Oceanii (+ 57), spadek zaś w Azji (- 730). Ogó-
łem liczba katolików na kapłana wzrosła o 24, dochodząc do 2 
900. Wzrost został odnotowany na wszystkich kontynentach za 
wyjątkiem Azji (- 1): Afryka (+ 64), Ameryka (+ 30), Europa (+ 11), 
Oceania (+ 17).

Kapłani
Ogólna liczba kapłanów na świecie wzrosła o 1 643 względem po-
przedniego roku, osiągając 412 236. Kontynentem gdzie ponow-
nie odnotowuje się spadek, jest Europa (- 905), podczas gdy wzrost 
ma miejsce w Afryce (+ 761), Ameryce (+ 40), Azji (+ 1 695) i Oceanii 
(+ 52). Liczba kapłanów diecezjalnych wzrosła o 1 467, dochodząc 
do 277 009. Wzrost odnotowano w Afryce (+ 571), Ameryce (+ 502), 
Azji (+ 801) i Oceanii (+ 53), a spadek w Europie (- 460). Liczba ka-
płanów zakonnych również wzrosła o 176, osiągając 135 227. W 
ostatnich latach tendencje wzrostowe są w Afryce (+190) i w Azji 
(+ 894), podczas gdy spadki dotyczą Ameryki (- 462), Europy (- 445) 
i Oceanii (-1).

 Błogosławiony bądź, Boże, za świadectwo Twoich mi-
sjonarzy. To Ty natchnąłeś ich serca zapałem apostolskim, 
ze opuścili na zawsze swe rodziny i ziemie ojczysta, aby 
przyjechać tutaj, na ziemie sobie nieznana i głosić Ewange-
lie tym, których uważali za swoich braci.
 Błogosławiony bądź Boże, za wszystkie laski, jakie spły-
wają na ten lud, przez ich słowa, przez ich ręce oraz ich 
przykład. Poświęcili oni swe życie aż do końca. Tutejsza zie-
mia przyjęła w siebie ich śmiertelne szczątki – niektórych 
zaledwie po roku pracy misyjnej. Widocznie trzeba było, 
aby ziarno, które padło w ziemie, obumarło, aby moc przy-
nieść owoc obfity. Spraw, o Panie, aby ten Kościół zroszony 
ich potem i krwią osiągnął dojrzałość. Aby zrodził wiele sy-
nów i córek, którzy by zastąpili tych, którzy odeszli. Ażeby 
imię Twoje było wielbione na tej ziemi afrykańskiej. Amen.

Jan Paweł II 
w Zairze

Modlitwa 
Jana Pawła II
za misjonarzyPanie Jezu Chryste

Mój brat i moja siostra są smutni
Mój brat i moja siostra nie znają Ciebie
Mój brat i moja siostra są głodni
Spraw by nie stracili nadziei
Poślij ludzi o dobrym sercu
Do moich braci i sióstr
Niech zaniosą im odrobinę radości
Niech mówią im o Tobie
Niech nakarmią ich chlebem
Proszę Cię o wiarę i miłość dla misjonarzy
Zwłaszcza,
jeśli tracą siłą
jeśli chorują
jeśli czują się bezradni
Proszę Cię o ducha miłosiernego współczucia
By nie zabrakło pomocników
Dla jednych i drugich
W tych intencjach ofiaruję Ci
Moje dzisiejsze wyrzeczenie…
Ojcze nasz
Święty Wincenty a Paulo módl się za nami.


