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Styczeń – Życie zakonne
Aby w roku poświęconym życiu konsekro-
wanemu zakonnicy i zakonnice na nowo 
odkryli radość z naśladowania Chrystusa  
i starali się służyć z zapałem ubogim.

Luty – Małżonkowie w separacji
Aby małżonkowie, którzy pozostają w se-
paracji, znaleźli akceptację i wsparcie we 
wspólnocie chrześcijańskiej.

Marzec – Udział kobiet
Aby wyjątkowy wkład kobiet w życie Ko-
ścioła został zauważony i doceniony.

Kwiecień – Chrześcijanie prześladowani
Aby prześladowani chrześcijanie mogli 
doświadczyć umacniającej obecności 
Zmartwychwstałego Pana i solidarności 
Kościoła.

Maj – Otwartość na misje
Aby dzięki orędownictwu Maryi chrześci-
janie żyjący w środowiskach zlaicyzowa-
nych byli gotowi do głoszenia Jezusa.

Czerwiec – Powołania
Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbu-
dziło w wielu młodych pragnienie powoła-
nia do życia kapłańskiego lub zakonnego.

Lipiec – Ubodzy w Ameryce Łacińskiej
Aby wobec nierówności społecznych 
chrześcijanie Ameryki Łacińskiej mogli 
świadczyć o miłości do ubogich i aby mieli 
udział w tworzeniu bardziej braterskiego 
społeczeństwa.

Sierpień – Współpraca z wykluczonymi
Abyśmy byli wsparciem dla tych, którzy 
znaleźli się na marginesie ludzkiego życia  
i społeczeństwa.

Wrzesień – Katecheci
Aby katecheci dawali świadectwo życia 
zgodnego z wiarą, którą głoszą.

Październik – Misje w Azji
Aby wspólnoty chrześcijańskie w Azzji 
głosiły Ewangelię w duchu misyjnym tym, 
którzy jej jeszcze oczekują.

Listopad – Pasterze
Aby pasterze Kościoła, kochając głęboko 
powierzoną sobie owczarnię, towarzyszyli 
jej i podtrzymywali żywą jej nadzieję.

Grudzień – Rodziny
Aby rodziny, zwłaszcza te, które cierpią, 
odnalazły w narodzinach Jezusa znak na-
dziei.

Papieskie 
Intencje Misyjne 

na rok 2015Apostołowie z wielką mocą świadczyli 
o zmartwychwstaniu Pana Jezusa 

/Dz 4, 33/

Drodzy Przyjaciele Misji Franciszkańskich

 W roku, w którym Kościół w Polsce wzywa nas do nieustanne-
go nawrócenia i wiary w Ewangelię, życzymy wszystkim Przyjaciołom 
Misji Franciszkańskich, aby radość płynąca z wielkanocnego orędzia 
była dla was umocnieniem do mężnego świadectwa wiary w żyjące-
go i zwycięskiego Pana oraz źródłem pokoju w niestrudzonym podej-
mowaniu wysiłków na rzecz głoszenia tej wiary w świecie. 

 Niech ten pokój ogarnie szczególnie braci pracujących w kra-
jach, w których to gło-szenie związane jest z codziennym narażaniem 
własnego życia dla Chrystusa. Oby i oni do-czekali chwili wolności „od 
mroku, co świat okrywa”, by „światłem i radością” stała się dla wszyst-
kich, a zwłaszcza dla nich ta Noc, która „oddala zbrodnie, z przewin 
obmywa, przy-wraca (…) radość smutnym, rozprasza nienawiść, 
usposabia do zgody i ugina potęgi” (Exsul-tet).

o. Dymitr Żeglin ofm
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Bangui, 04.03.2015
Drodzy przyjaciele misji franciszkańskich     
Pokój i Dobro. 
 Już nieraz pisaliśmy do Was o sytuacji politycznej w Re-
publice Środkowoafrykańskiej. Mimo że od dnia zamachu 
stanu upłynęło już prawie dwa lata (25. 03.2013 r.), to sytu-
acja polityczna niewiele się zmieniła. Niestety, ciągle jeszcze 
tysiące ludzi żyją w obozach dla uchodźców, ponieważ ich 
domy zostały zniszczone. Nawet gdyby ktoś chciał wrócić, 
to nikt mu nie może zapewnić bezpieczeństwa, ponieważ 
w dzielnicach stolicy często dochodzi do przemocy. Uważa-
my, że panuje tutaj starotestamentalna zasada „oko za oko, ząb 
za ząb”. Tydzień temu na przykład zabito jednego muzułma-
nina – w odwecie zamordowano osiemnaście osób. Częste są 
napady i kradzieże. Nocami słychać strzały z broni. Na szczęście 
w stolicy stacjonują wojska ONZ wspomagane przez wojsko 
francuskie (SANGARIS). Jeszcze do niedawna mieliśmy żołnierzy 
z Unii Europejskiej (EUROFOR), a wśród nich Wojsko Polskie. EU-
ROFOR cieszył się dużym uznaniem tutejszej ludności. Radością 
było dla nas spotkanie z polskimi żołnierzami, którzy okazywali 
wielkie zainteresowanie sytuacją wszystkich polskich misjonarzy 
pracujących w Republice Środkowoafrykańskiej. Międzynarodo-
we siły zbrojne starają się czuwać nad bezpieczeństwem, mimo 
to jednak sytuacja w kraju jest trudna. Obawiamy się nawet, że nie 
dojdzie do wyborów prezydenckich, które były zaplanowane na ten rok. Kon-
sekwencją chaosu, który panuje w kraju, jest brak opieki zdrowotnej, pozamy-
kane szkoły państwowe, zwłaszcza na prowincji, ciągle powtarzające się strajki 
i bezrobocie. W tych trudnościach ludzie nie poddają się jednak zniechęceniu 
i rozpaczy. Nasi chrześcijanie chętnie angażują się w życie parafii, organizują 
czuwania modlitewne, adoracje i nabożeństwa. Czynią dużo dobra i pomagają 
ludziom najbardziej poszkodowanym. Widok wielu ludzi dobrej woli, którzy nie 
dają się ponieść złu, lecz czynią dobro, napawa nas optymizmem i wierzymy, że 
sytuacja w kraju z czasem zmieni się na lepszą.
 Chcemy podzielić się z Wami radością z tego, że mamy obecnie siedmiu 
postulantów i piętnastu aspirantów do zakonu franciszkańskiego. Oprócz 
tego nasza Fundacja Franciszkańska w RŚA ma jednego brata po ślubach wie-
czystych, który studiuje w Ziemi Świętej, i czerech współbraci odbywających 
studia w Republice Demokratycznej Konga. Nasza posługa nie ogranicza się 
tylko do formacji w postulacie, ale obejmuje także parafię, w której pracują 
polscy misjonarze z diecezji tarnowskiej. Na terenie parafii znajduje się Wyższe 
Seminarium Duchowne oraz wiele domów zakonnych, gdzie także służymy 
pomocą duszpasterską. Wielką radość sprawia nam posługa duszpasterska 
wśród naszych braci i sióstr z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
 Niedawno mieliśmy okazję spotkać się w Bangui z naszymi współ-
braćmi: o. Zbigniewem Kusym, który w zeszłym roku został wyświęcony 
na biskupa dla diecezji Kaga-Bandoro, i o. Kordianem Mertą, pracującym 
w Rafai. Podróżowanie w aktualnej sytuacji jest bardzo trudne ze wzglę-
du na obecność rebeliantów. Nikt nie odważa się podróżować sam. 
Od czasu do czasu organizowane są przejazdy pod ochroną żołnierzy 
z ONZ. Według relacji naszych współbraci sytuacja w innych regionach 
kraju jest nawet gorsza niż w stolicy.
  Zdajemy sobie sprawę, że ten krótki list nie zawiera szczegóło-
wych informacji o naszej misji. Jednakże ojciec Norman w tym roku 
planuje przyjazd do Polski, będzie miał więc sporo okazji, żeby spo-
tkać się z Wami i osobiście opowiedzieć o naszej misji i sytuacji w Re-
publice Środkowoafrykańskiej. 
 Drodzy przyjaciele misji franciszkańskich, pragniemy serdecz-
nie Wam podziękować za pomoc duchową i materialną. Szczegól-
nie dziękujemy za Wasze modlitwy w intencji naszej i ludzi, z któ-
rymi żyjemy.  Niech dobry Bóg Wam wynagrodzi wszelkie dobro, 
jakie czynicie na rzecz misji franciszkańskich.  Polecamy się ciągle 
Waszej modlitwie i obiecujemy także naszą pamięć modlitewną.
 Niech pokój Chrystusowy króluje w Waszych sercach i rodzinach.

Z darem modlitwy – o. Norman i o. Barnaba

List z Bangui
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Drodzy Bracia i Siostry
Piszę te słowa po zakończeniu spotkania duszpasterskiego 

w naszym wikariacie apostolskim (25-28.02.2015). Najpierw pra-
gnę podziękować Bogu za Jego  obecność w trakcie tego ważne-
go wydarzenia. Prace uczestników spotkania obejmowały nastę-
pujące sfery życia Kościoła: Życie Konsekrowane, rodzina, rzeczy-
wistość socjalno-polityczna, misje apostolskie, animacja biblijna, 
duszpasterstwo młodzieży i  powołań, caritas, duszpasterstwo 
zdrowia. Omówiono kwestie związane z V Krajowym Kongresem 
Eucharystycznym, ktory odbedzie sie w  dniach od 1 de 5 lipca 
tego roku w Tarija na poludniu Boliwii.  

Dziękuję wszystkim za obecność, modlitwę, współpracę i za 
wsparcie materialne.

Droga ku odnowie
W trakcie trzech dni  umocniliśmy nasza tożsamość misyjną, 

dzięki spotkaniu z Chrystusem, posłanym przez Ojca i napełnio-
nym łaskami Ducha Świętego. 

Dokąd posyła nas dzisiaj Jezus?
Zachęcam Was młodzi, którzy cieszycie się licznymi przyjaź-

niami i którym na „Facebooku” brakuje często przyjaciela Chrystu-
sa, byście nie bali się go poznawać i dawać o nim świadectwo. 

Rodziny zachęcam do tego by Bogiem silne, wychodziły na-
przeciw z  pomocą innym wspólnotom rodzinnym przechodzą-
cym przez rozmaite kryzysy i trudności. 

Bracia i Siostry w Życiu Konsekrowanym, wobec świata bądź-
cie znakiem konsekracji Bogu Życia, poprzez miłość braterską 
i czynne miłosierdzie.  Czyńcie wszystko by pociągać innych do 
poświęcenia się Bogu. 

Bracia kapłani, każdego dnia posilajmy się Słowem Bożym 
oraz Eucharystią i  idźmy w  poszukiwaniu owiec zagubionych. 
Przez miłość duszpasterską prowadźmy je na powrót do źró-
deł Wody Życia, która wypływa z przebitego Serca Jezusowego. 
Niech na nowo dołączą do wspólnoty Chrystusowego Kościoła. 

Realizacja
Jesteśmy tego świadomi, że Wielki Post jest czasem powrotu 

do miłości Boga który nawet „własnego Syna nie oszczędził ale Go 
wydał za nas” (Rzym 8,31). Pozwólmy objąć się Bogu, w ciszy oso-
bistej modlitwy, w bogatej wielkopostnej liturgii oraz w braciach 
cierpiących. On oczekuje nas i  zaprasza do drogi – jak uczniów 
idących do Emaus (Łk 24, 13-35). 

Do podjęcia tej drogi zachęca także Komisja Episkopatu Boli-
wii, która w wydanym dokumencie stwierdza: „Wyjść na peryferia, 
zbliżyć się, iść wspólnie wraz z  ludem, słuchać i  czynić własną na-
dzieję, nadzieją braci. Oświecać ciemności życia światłem Ewangelii, 
uznając Chrystusa Panem historii, który objawia nam oblicze miło-
siernego Ojca i nas powołuje do podjęcia misji”.

Jestem pewny, że gdy pójdziemy tą drogą, którą szli również 
uczniowie Jezusa, to On sam będzie z nami – będzie nam towa-
rzyszył tak jak im – czyniąc z nas wiarygodnych świadków i apo-
stołów. 

W tym duchu życzę Wam dobrego przeżywania Wielkiego Po-
stu, który wiedzie nas ku radosnej Wielkiej Nocy!

+ Bp. Antonio Bonifacio Reimann, OFM

Chrystus żywy 
towarzyszy nam w radości 

na misyjnych drogach
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Darmo otrzymaliście, 
darmo dawajcie! (Mt 10,8)

 Gdy słyszymy słowo ,,misje”, zaraz wy-
biegamy myślami i wyobraźnią gdzieś dale-
ko. Najczęściej uważamy wówczas, że misje 
to przede wszystkim kapłani, osoby zakon-
ne. Nawet nie bierzemy pod uwagę faktu, 
że każdy z nas może być i jest misjonarzem. 
Mało tego, coraz częściej słyszy się, że wielu 
świeckich pracuje na terenach misyjnych, 
w różnych zakątkach świata. Czytałem kie-
dyś artykuł o całej rodzinie, która z małymi 
dziećmi udała się na misje. Porzucili swoje 
obowiązki, ojczyznę. Ograniczyli więzi ro-
dzinne, zdecydowali się na ubogie, a często, 
podobnie jak misjonarze, spartańskie wa-
runki życia. Wszystko dlatego, że tak wiele 
darmo otrzymali od Pana Boga i pragną 
swoim przykładem życia rodzinnego na 
wzór Rodziny z Nazaretu ukazywać innym 
miłość Bożą. Bóg każdego bez wyjątku ko-
cha tą samą miłością. Jeśli kogoś naprawdę 
kochamy, to rzeczą naturalną jest, że chce-
my się tą miłością dzielić z drugim człowie-
kiem. 
 Chciałbym się teraz podzielić z Wami 
swoim świadectwem i jednocześnie zapro-
sić do włączenia się w piękne dzieło miło-
ści – niesienia pomocy najmniejszym, tym 
bezbronnym, którzy potrzebują naszego 
serca, naszej wyciągniętej dłoni, aby mogli 
poczuć, że są kochani.
 W jaki sposób, każdy z nas w zaciszu 
swojego domu, wśród codziennych obo-
wiązków, z dala o misji może nieść pomoc 
innym, zwłaszcza najbardziej potrzebują-
cym? Każdy rodzić wie, jak ważne jest wy-
chowanie, wykształcenie dziecka, ile kosz-
tuje to trudu. Matki mogą to zaświadczyć 
każdą nieprzespaną nocą, kolką dziecka 
itp., ojcowie wielkim trudem zabiegania o 
chleb codzienny, aby starczyło na wszystko 
do następnej wypłaty. 
 W polskiej rzeczywistości musimy przy-
znać, że jeszcze nie żyje nam się najgorzej. 
Większość z nas i naszych dzieci ma zapew-
niony dach nad głową i coś do jedzenia. 
Nasze pociechy, dzieci czy wnuki, mają 
zapewnione podstawowe wykształcenie, 
opiekę medyczną. Niektóre dzieci mają 
możliwość wyjazdu na różnego rodzaju 
konkursy, warsztaty czy nawet stypendia za 
granicę. W tym wszystkim nie możemy się 
zamykać na otaczający nas świat i drugiego 
człowieka. Mamy co jeść, a tak wielu ludzi 
cierpi głód, pragnąc choć kawałka suchego 
chleba. Mamy co pić, a wielu jest spragnio-
nych choćby kropli wody. Mamy dach nad 
głową, w miarę dobrą pracę, nie najgorsze 
zdrowie, i co najważniejsze, ciepłe, przytul-
ne mieszkanko czy dom. Tymczasem w XXI 
wieku nadal wielu ludzi cierpi z powodu 
braku podstawowych środków do życia, 

aby podjąć się czegoś poważniejszego, zo-
bowiązującego, co by mi pozwoliło odczuć, 
że osobiście jestem odpowiedzialny za 
misje, że osobiście angażuję się w pomoc 
misjom. Wiem na własnym przykładzie, jak 
ważną sprawą w życiu każdego człowieka 
jest wykształcenie, zdobyta wiedza, umie-
jętności. Człowiek, rozwijając talenty, które 
są darem Pana Boga, w przyszłości może 
służyć innym. Dzięki temu czuje się war-
tościowy i potrzebny, a co najważniejsze – 
kochany. Świadomy tego, jak wiele darmo 
otrzymałem od Pana Boga, w poczuciu 
wdzięczności zapragnąłem jeszcze bardziej 
zaangażować w misje, włączyć się w pięk-
ne dzieło naszej Prowincji zakonnej. Ponad 
dwa lata temu podjąłem się adopcji dziecka 
z Republiki Centralnej Afryki. Mój braciszek, 
bo tak go nazwałem od początku, ma na 
imię Kindo Pierre. Jego zdjęcia mam nad 
łóżkiem i dzięki temu, mimo że jesteśmy 
daleko od siebie, tak naprawdę jest bliski 
memu sercu. Pamiętam o nim w modlitwie 
i ufam, że choćby drobny gestem, opłace-
niem jego edukacji, choć troszkę przybliżę 
mu nieba, aby poczuł się kochany, akcep-
towany i szczęśliwy. Tak niewiele potrzeba, 
aby komuś przychylić nieba. Momentem 
wielkiego wzruszenia był dla mnie fakt, gdy 
jeden z naszych ojców pracujących na mi-
sjach, gdzie uczy się mój braciszek, zabrał 
ze sobą z Polski małą przesyłkę dla Kindo. 
Może nie było to nic wielkiego – parę dłu-
gopisów, jakieś czyste kartki, ale jak me 
serce się radowało z tego, że mogę na twa-
rzy dziecka, drugiego człowieka wywołać 
uśmiech! Chciejmy sprawić, aby jak najczę-
ściej w sercu każdego człowieka panowały 
radość i szczęście. 
 Na koniec pragnę Wam wszystkim ży-
czyć, aby prawdziwie zmartwychwstał w 
Waszych sercach Pan Jezus, który darmo 
się nam daje i pragnie, abyśmy się Nim nie 
tylko słowem, ale głównie czynem darmo z 
innymi dzielili. 

Z braterskim pozdrowieniem
br. Kanizy Kąkol ofm

nie mówiąc już o dostępie do szkoły, wy-
kształcenia.
 Możesz w tym miejscu zastanawiać się, 
co Ty masz z tym wspólnego. Bardzo wiele. 
Ewangelia jest jedna, wszędzie taka sama. 
Przesłanie, nauka Jezusa darmo otrzymali-
ście, i darmo dawajcie, dotyczy wszystkich, 
Ciebie i mnie. Jeśli prawdziwie uważasz się 
za ucznia Jezusa i chcesz być Jego już nie 
tyle uczniem, ile przyjacielem (zob. J 15, 12-
17), warto, aby nie tylko słowem, ale przede 
wszystkim czynem dać świadectwo miłości 
względem bliźniego. Wszystko, co uczyni-
liście jednemu z tych braci moich najmniej-
szych, mnieście uczynili” (Mt 25, 40).
 Długo zastanawiałem się, jak ja osobi-
ście i konkretnie mogę się włączyć w dzieło 
misyjne Kościoła. Wiadomo, że modlitwa 
jest rzeczą bardzo ważną i potrzebną. Bez 
modlitwy żadne dzieło miłości czy praca 
misyjna nie miałaby sensu. Nie przyniosła-
by dobrych, Bożych owoców. Dlatego dzię-
kując za Wasze modlitwy w intencji misji i 
misjonarzy, nadal proszę Was o gorliwą mo-
dlitwę. Aby nigdy nie ustał w Kościele zapał 
misyjny. By nigdy i nigdzie nie zabrakło lu-
dzi niosących światu ,,pokój i dobro”. 
 Swego czasu, będąc w seminarium, 
pragnąłem jeszcze bardziej włączyć się 
w misje Kościoła. Modlitwa, czytanie pra-
sy misyjnej, udział w tygodniu misyjnym, 
filmy dokumentalne o pracy misjonarzy, 
spotkania co jakiś czas z misjonarzami, ich 
świadectwo o pracy misyjnej czy nawet 
pisanie artykułów do naszej gazetki misyj-
nej – to wszystko było dla mnie za mało, a 
jednocześnie rozpaliło we mnie pragnienie, 

ZASADY WŁĄCZENIA SIĘ W DZIEŁO MIŁOŚCI 
EDUKACJI AFRYKAŃSKICH DZIECI

1. Pomoc obejmuje dzieci szkoły podstawo-
wej, gimnazjum i liceum należących do 
parafii Republiki Środkowej Afryki.

2. Roczna składka wpłacana na konto 
Sekretariatu Misyjnego w Katowicach 
wynosi minimum 10 euro (wpłacamy 
równowartość w złotówkach).

3. Na podstawie wpłaty Sekretariat 
Misyjny przydziela jedno lub więcej 
dzieci.

4. Pomoc dziecku trwa 6 lat.
5. Przerwanie opieki należy zgłosić w Sekretariacie.
6. Jeżeli za przekazaną kwotę chcecie Państwo „zaadoptować” 

więcej niż jedno dziecko, to prosimy o podanie konkretnej 
ich liczby.

Dodatkowe informacja na stronie internetowej:
http://misje-ofm.pl/misje2011/misje_list003.htm
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Refleksje z Pakistanu
„Ty, potrzebujesz …… mych kropli potu”
 To cytat z „Barki” od którego chcę zacząć opis moich pierwszych 
wrażeń z pracy na misjach w Pakistanie. A to dlatego, że przez 56 lat 
mojego życia mniej wylałem potu niż przez 8 miesięcy, które spę-
dziłem w Karaczi. To doświadczenie jest nie tylko moje, ale i współ-
braci Bernarda i Józefa z którymi od 1 lipca ubiegłego roku jestem 
na misjach. Jesteśmy ze Zgromadzenia Braci Albertynów, przyje-
chaliśmy do Karaczi, aby podjąć pracę z ubogimi. Te obfite krople 
potu związane są nie tyle z ciężką pracą, ale z klimatem, który tutaj 
zastaliśmy. Znależliśmy się w dżungli ponad 20 milionowego mia-
sta (siódme w świecie co do ilości mieszkańców) nad morzem arab-
skim, w ubogiej i niebezpicznej (zwłaszcza nocą) dzielnicy Malir. 
Zamieszkaliśmy w domu, który od kilkunastu lat prowadzi dzielna 
świecka misjonarka z Malty, Baji (czyt. Badżi) czyli siostra starsza. 
Mieszkamy z 50 bezdomnymi i chorymi mężczyznami, z czego 15 
to katolicy. W Karaczi mieszka około 200 tysięcy katolików, jest 15 
parafii i około 100 kościolów katolickich. My znajdujemy się w pa-
rafii św. Tomasza Apostoła.

 Co najbardziej mnie zaszokowało po przylocie do Karaczi?
Ruch uliczny, który trzeba zobaczyć, bo nie sposób go opisać, oraz 
upał od rana do wieczora i nocą jego symbolem jest topiące się my-
dło w łazience. Dotychczas 4 razy mieliśmy krótki deszcz. W ostatnią 
niedzielę odprawiałem Mszę św. dla jednej wspólnoty pod gołym 
niebem i zapytałem, a jak sobie radzicie jak jest deszcz? Odpowie-
dziano mi ze ździwieniem, u nas w niedzielę nie ma deszczu.

 Pozytywne wrażenia:
1. Zastaliśmy tutaj wspólnoty katolików żywe, młode, rozśpie-

wane. Przywitano nas w wielu wspólnotach wręcz po królew-
sku.

2. Zwykli muzułmanie, których spotykamy w domu, w sklepie, 
w warsztacie, w sąsiedztwie, na ulicy są dla nas życzliwi. Już 
przy wyjściu z lotniska, jeden z pracowników zwrócił się do 
nas: Welcome to Pakistan.

3. Pozytywne wrażenie wywarli na mnie mężczyźni ubrani na 
biało, wychodzący wczesnym rankiem z modlitwy w mecze-
cie (kobiety i chłopcy do 14 r. życia modlą się w domu).

4. Miłym akcentem dla mnie było spotkanie z dwoma Polkami. 
S. Pulcheria z Nowego Sącza ze Zgromadzenia SS. Misjonarek 
Miłości, doświadczona misjonarka pracująca w Brazyli, Afga-
nistanie, a obecnie w Karaczi. Równie dzielna Asia Kusy z Lu-
blina, która wyszła za mąż za muzułmanina z Karaczi i tutaj 
mieszka z ich synkiem Michałem.

5. Podoba mi się zwyczaj spotkań z wiernymi po liturgiach. Bło-
gosławieństwo z modlitwą i nałożeniem rąk. Ich gościnność 
i szczera radość z przyjęcia gościny.

6. W sklepach nie ma alkoholu, a na ulicach pijanych osób.
7. Nowe doświadczenie przeżycia okresu zimy pod zielonymi 

palmami, w ogrodzie pełnym kwiatów, przy ciepłym morzu, 
kolacji na dachu, odprawieniem Pasterki na boso.

8. Dobra łączność z Polską, sprawnie działający internet, bogac-
two smacznych owoców, pięknych strojów.

Modlący się katolicy w kościele św. Józefa
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 W dniach od 1 do 6 lutego br. w naszych polskich prowincjach 
gościli boliwijski prowincjał Orlando Cabrera i jego sekretarz Ben 
Hur Sotto Cabrera.  Wizyta miała charakter braterski. Nowo wybra-
ny prowincjał misyjnej prowincji św. Antoniego w Boliwii chciał 
poznać prowincje, z których wyjechali na misje nasi bracia. Dla 
przypomnienia, pierwsza grupa, czteroosobowa, wyruszyła z na-
szej katowickiej prowincji w roku 1976. 
 W trakcie wizyty goście z Boliwii odwiedzili: Kraków, Brono-
wice – seminarium, Kryniczno k. Wrocławia, Poznań, Wronki – 
seminarium, Miejską Górkę – nowicjat, Wrocław – seminarium, 
Wieluń, Częstochowę, Centrum Powołaniowe w Chorzowie i na-
sze seminarium w Panewnikach. Ojciec Orlando spotkał się rów-
nież z wszystkimi prowincjałami, by podziękować za obecność  
Polaków, którzy na stanowią dziś największą grupę obcokrajow-
ców w prowincji boliwijskiej. Padały również słowa zaproszenia 
nowych współbraci. Sytuacja personalna prowincji boliwijskiej 
w ostatnich latach mocno się skomplikowała ze względu na spa-
dającą ilość powołań i zgonów przybyłych przed wieloma laty mi-
sjonarzy. Aktualnie prowincja ta liczy 107 profesów wieczystych, 
w tym 46 Boliwijczyków. 
 Braciom z Boliwii towarzyszyli br. Marek Baranowicz z prowin-
cji św. Jadwigi i o. Dymitr Żeglin z prowincji Wniebowzięcia NMP. 
 W Boliwii pracuje obecnie 17 misjonarzy z polskich prowincji. 
Z prowincji św. Jadwigi: o. bp Antoni Reiman, o. Stanisław Skrzy-
dło, br. Feliks Skrzypacz, o. Kacper Nowakowski. Z prowincji św. 
Franciszka z Asyżu: o. Andrzej Włodarczyk, o. Euzebiusz Konko-
lewski, o. Eryk Katulski i o. Alan Mroczkowski. Z prowincji Matki 
Bożej Anielskiej: o. Kacper Kaproń. Z naszej prowincji: o. Kazimierz 
Falkus, o. Dominik Mazur, o. Gustaw Mazur, o. Sykstus Gajda, o. Ce-
zary Domogała, o. Eugeniusz Kantor i o. Paschalis Jędrzejas.

Wizyta 
prowincjała 

z Boliwii 
w Polsce

Miejska Górka - nowicjat 

9. I jeszcze jedno miłe zaskoczenie: w państwie islamskim, 
w centrum miasta, duży katolicki cmentarz i na nim godnie 
spoczywa 58 Polaków, w mogiłach wykonanych z białego 
marmuru. To nasi rodacy, wracali z łagrów sowieckich do 
Polski przez Karaczi. Dziękowałem Bogu, że w Dniu Zadusz-
nym mogłem złożyć kwiaty na ich mogiłach, wśród nich jest 
i dziecko 1 dzień życia.

 Na koniec kilka negatywnych doświadczeń:
1. Brud w mieście, zapylenie, nieprzyjemne zapachy. 
2. Strzelanina prawie każdą noc, uzbrojeni ludzie na każdym 

kroku.
3. Braki w dostawie prądu, wody, gazu, które komplikują co-

dzienne życie.
4. Zbyt ostra kuchnia pakistańska, jedzenie palcami, brak scha-

bowego i swojskiej kiełbasy.
5. Komary, które mimo różnych zabezpieczeń i tak piją naszą 

krew.
6. Brak wieczerzy wigilijnej.

Dziękuję wszystkim, którzy wspierają misjonarzy! Polecamy się 
modlitwie.

Br. Euzebiusz Dyduch
artykuł ze strony www Komisji Episkopatu Polski ds Misji

http://www.misje.pl/aktualnosci/wiesci-z-misji/6662/refleksje-z-pakistanu

Katedra św. Patryka w Karaczi

Polskie groby w Karaczi

Miejskie pastwisko w Karaczi
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 Dr Wanda Błeńska, lekarka i misjonarka, która poświęciła swe życie służbie chorym na 
trąd, zmarła w swoim domu w Poznaniu 27 listopada 2014 r. Miała 103 lata. „Pokochałam 
ten kraj i tych ludzi” – mówiła o Ugandzie, gdzie pracowała przez ponad 40 lat. 
 Msza św. pogrzebowa celebrowana będzie przez abp. Stanisława Gądeckiego w ka-
tedrze poznańskiej 3 grudnia 2014 r. o godz. 11.00. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu 
w parafii rodzinnej śp. dr Wandy Błeńskiej na poznańskich Jerzycach przy ul. Nowina. Dr 
Wanda Błeńska stanowi syntezę wszystkich energii misyjnych Poznania, była „ikoną życia 
misyjnego” – mówi o zmarłej abp Stanisław Gądecki.
 Wanda Błeńska urodziła się 30 października 1911 r. w Poznaniu. W 1934 r. uzyskała dy-
plom lekarski na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Po II wojnie światowej, 
w której uczestniczyła jako żołnierz Armii Krajowej, uzyskała dyplom Instytutu Medycy-
ny Tropikalnej i Higieny na Uniwersytecie w Liverpoolu. W 1950 r. wyjechała do Ugandy, 
gdzie w Bulubie nad jeziorem Victoria przez ponad 40 lat ofiarnie oddawała się służbie 
chorym, zwłaszcza trędowatym. Dzięki poznańskiej lekarce tamtejsza placówka sióstr 
franciszkanek zyskała światową sławę i nosi dziś nazwę „Wanda Blenska Training”.
 Doktor Błeńska od papieża Jana Pawła II otrzymała najwyższe odznaczenie przyzna-
wane świeckim zaangażowanym w życie Kościoła, Order Świętego Sylwestra. Była hono-
rową obywatelką Ugandy i miasta Poznania. W stolicy Wielkopolski działa Szkoła Społecz-
na im. dr Wandy Błeńskiej, a w Niepruszewie Zespół Szkolno-Przedszkolny jej imienia. 

Archidiecezja Poznańska

Doktor Wanda Błeńska odeszła do Pana

odbędzie się na Górze św. Anny w dniach 20 - 21 czerwca tego roku.
Tradycją tych pielgrzymek jest już nabożeństwo Dróżek Maryjnych odprawiane na Kalwarii oraz Różaniec w intencji 
misji. Jak co roku w spotkaniu wezmą udział sekretarze ds. misji oraz misjonarze przebywający na urlopach w Polsce.
Zgłoszenia uczestnictwa w pielgrzymce i rezerwacji noclegów prosimy dokonywać bezpośrednio w Domu Pielgrzyma:

  Dom Pielgrzyma   tel. 77 46 25 301
  al. Jana Pawła II 7   fax 77 46 25 320
  47-154 Góra św. Anny  email: dompielgrzyma@op.pl

XIII Ogólnopolska Pielgrzymka 
Przyjaciół Misji Franciszkańskich i Ziemi Świętej

 Na podstawie informacji zebranych przez Agencję Fides w ciągu roku 2014 zo-
stało zabitych 26 osób pracujących w duszpasterstwie. Szósty rok z kolei najwyższa 
liczba zabójstw osób pracujących w duszpasterstwie została odnotowana w Ame-
ryce. W ciągu ostatnich dziesięciu lat (2004-2013) zabito 230 osób pracujących 
w duszpasterstwie, w tym 3 biskupów.
 W roku 2014 gwałtowną śmiercią zginęło 17 kapłanów, 1 brat zakonny, 6 sióstr 
zakonnych, 1 seminarzysta i 1 osoba świecka. Według podziału na kontynenty:  
14 osób pracujących w duszpasterstwie zostało zabitych w Ameryce (12 kapła-
nów, 1 brat zakonny i 1 seminarzysta), 7 w Afryce (2 kapłanów i 5 sióstr zakonnych),  
2 w Azji (1 kapłan i 1 siostra zakonna), 2 w Oceanii (1 kapłan i 1 osoba świecka),  
a 1 kapłan został zabity w Europie.

Wiadomości
misyjne

Wiadomości z Watykanu


