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WPROWADZENIE

W dniach 12-14 czerwca odbędzie się IV Krajowy Kongres Misyjny. 
Jego hasło brzmi: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”. Jest 
to ważne wydarzenie duchowe, nie tylko dla środowisk misyjnych, ale 
całego Kościoła w Polsce i Kościoła powszechnego. Chcemy bowiem 
zatrzymać się nad naszym powołaniem misyjnym i na nowo uświa-
domić sobie, że wszyscy należymy do Kościoła z natury misyjnego  
(Ad Gentes nr 2) i że jesteśmy „uczniami-misjonarzami” (Evangelii gau-
dium nr 121). To do nas, jak niegdyś do Apostołów, Chrystus kieruje 
naglące wezwanie: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody…” (Mt 28,19).

Kongres winien rozbudzić w nas zapał misyjny i spowodować „mi-
syjne nawrócenie” przede wszystkim naszych serc, a także rodzin, pa-
rafii i diecezji, zgromadzeń zakonnych, wspólnot, stowarzyszeń i ru-
chów kościelnych. Choć jest wydarzeniem, które potrwa zaledwie trzy 
dni, ufam, że stanie się zaczynem dalszej pogłębionej refleksji, ani-
macji i współpracy misyjnej oraz różnych duszpasterskich i formacyj-
nych działań na rzecz misji. By tak się stało, potrzeba zaangażowania 
wszystkich nas, zwłaszcza duszpasterzy parafialnych i liderów wspólnot 
kościelnych. 

Oddając do dyspozycji czcigodnych Duszpasterzy kongresowe „Ma-
teriały liturgiczno-homiletyczne”, pragnę bardzo serdecznie zachęcić 
do wykorzystania ich podczas trzech dni kongresowych, a także przy 
innych okazjach w ciągu roku. Tak się szczęśliwie złożyło, że Kongres 
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rozpocznie się w Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, a dru-
giego dnia będziemy wspominać Niepokalane Serce Maryi. Naszą 
kontemplację tych Świętych Serc możemy ubogacić o problematykę 
misyjną.

Zachęcam wszystkich Duszpasterzy diecezjalnych i parafialnych, 
a także osoby życia konsekrowanego i członków różnych instytutów 
i wiernych świeckich do wzięcia udziału w Kongresie, zarówno w wy-
darzeniach, które 12-13 czerwca będą miały miejsce w Warszawie, jak 
i do zorganizowania Parafialnej Stacji Kongresowej.

12 i 13 czerwca Radio Maryja i TV Trwam będą transmitować na 
żywo i przekazywać obszerne relacje z poszczególnych wydarzeń kon-
gresowych. Wydarzenia te zostaną transmitowane na żywo w Inter-
necie, na stronie www.razem.tv. Będziemy mogli również dowiedzieć 
się o nich z radia, telewizji publicznej i prasy katolickiej. Wszystkie 
informacje będą na naszej stronie internetowej www.misje.pl. Proszę 
serdecznie o poinformowanie o tym wiernych. 

14 czerwca Kongres przenosi się do diecezji, parafii i wspólnot za-
konnych. W mediach będą transmitowane następujące wydarzenia :

a)  Msza święta z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-
-Łagiewnikach o godz. 7.00 przez TVP1;

b)  Msza św. radiowa z Kościoła św. Krzyża w Warszawie, godz. 
9.00 przez Jedynkę i Radio Maryja;

c)  Msza św. transmitowana z Jasnej Góry przez telewizję Trwam, 
o godzinie 9.30;

d)  Msza św. transmitowana z Poznania przez TV Polonia, o godz. 
13.00.

Zachęcam wszystkich duszpasterzy, by odprawili w kościołach i ka-
plicach uroczyste Msze święte i mówili o Kongresie i misjach. Byłoby 
dobrze, gdyby Eucharystii towarzyszyły inne wydarzenia, np. wysta-
wy misyjne, spotkania z misjonarzami, festyny misyjne. Warto w ich 
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organizację zaangażować dzieci i młodzież, koła misyjne oraz inne 
wspólnoty, stowarzyszenia i ruchy kościelne na czele z Różami Żywego 
Różańca.

Niech 14 czerwca stanie się świętem misyjnym, które jeszcze bar-
dziej przybliży nas do świata misji. Niech rozpali w nas ducha misyj-
nego i wzbudzi nowy entuzjazm w sercach, abyśmy stali się ucznia-
mi-misjonarzami poprzez modlitwę, ofiarowane cierpienia i wsparcie 
finansowe dzieł misyjnych. Niech św. Jan Paweł II, patron IV Krajowe-
go Kongresu Misyjnego wyprasza wszystkim potrzebne łaski: misjonar-
kom i misjonarzom Boże błogosławieństwo w ich posłudze misyjnej, 
a nam radość z tego, iż możemy być ich współpracownikami w tak 
ważnym dziele.

Wszystkim, którzy realizują swoje powołanie do działalności misyj-
nej i zaangażują się w dzieło IV Krajowego Kongresu Misyjnego z serca 
błogosławię: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

+ Jerzy Mazur SVD, 
przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
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HYMN IV KRAJOWEGO KONGRESU MISYJNEGO

Tekst: Mariusz Kozubek
Muzyka: Piotr Solorz
Aranżacja: Jarek Gawlik

RADUJMY SIĘ!

I. Twoja Radość jest siłą mego serca,  Cis Fis Cis
Twoja Radość jest życiem mej wiary.  f Fis Gis
Niechaj smutek nie włada mą duszą,  b b7 f
A Nadzieja nauczy mnie patrzeć.  Fis Cis Gis

Ref:
Skoro Bóg  Fis 
z nami Jest  Cis
Radujmy się!  Gis 
Weselmy się!  b
Jego Duch  Fis 
rozpala w nas  Cis
świadectwa moc  Gis 
i wiary blask!  Cis

II. Świat jest pełen wciąż nowych wyzwań  Cis Fis Cis
Więc zaprasza nas Bóg do twórczości.  f Fis Gis
Skoro żyjesz – nie będziesz stać w miejscu,  b b7 f
Dał nam Bóg Ducha Kreatywności!  Fis Cis Gis

Ref:

III. Bóg nas pierwszy pokochał i wybrał,  Fis Cis Gis
Dał nam Siebie całego za darmo.  f Fis Gis
Nie możemy o tym nie mówić!  b b7 f
Tylu jeszcze Go wciąż nie poznało...  Fis Cis Gis



Modulacja Refrenu:

Skoro Bóg  G 
z nami Jest  D
Radujmy się!  A 
Weselmy się!  h
Jego Duch  G 
rozpala w nas  D
świadectwa moc  A 
i wiary blask!  D
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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
I dzień kongresu  

– KONFERENCJA NAUKOWA NA UKSW

WSTĘP DO MSZY ŚWIĘTEJ

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa przypomina o ofiar-
nej miłości Boga do człowieka. Serce Jezusowe symbolizuje tę 
nieskończoną miłość, do jakiej zdolny jest Bóg.

Dzisiaj rozpoczyna się w Warszawie IV Krajowy Kongres Mi-
syjny pod hasłem „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”. 
Pragniemy w Sercu Jezusowym złożyć naszą troskę o misje. Zda-
jemy sobie sprawę z tego, że wszyscy jesteśmy „uczniami-misjo-
narzami”, jak uczy papież Franciszek, i na nas spoczywa obowią-
zek wypełnienia mandatu misyjnego, który Chrystus powierzył 
swojemu Kościołowi. Chcemy poprzez modlitwę, cierpienie w in-
tencji misji i nasze ofiary przyczyniać się do tego, by wszystkie 
ludy ziemi poznały Bożą miłość i ją przyjęły.

Przeprośmy teraz Pana Boga za wszystkie nasze grzechy 
i zaniedbanie dobra, abyśmy mogli otrzymać Boże przebaczenie 
i odnaleźć pokój.

– Panie, którego Serce „włócznią przebite” stało się dla nas źró-
dłem ożywczej łaski, zmiłuj się nad nami…
– Chryste, którego Serce zostało „dla nieprawości naszych star-
te”, zmiłuj się nad nami…
– Panie, którego Serce jest „dobroci i miłości pełne” względem 
skruszonych grzeszników, zmiłuj się nad nami…

12 
czerwca
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             12 czerwca

HOMILIA
„Patrzaj w Serce”

Nasz największy wieszcz narodowy Adam Mickiewicz w jed-
nym ze swych programowych utworów umieścił zachętę: „Miej 
serce i patrzaj w serce” (A. Mickiewicz, Romantyczność). 

Dzisiaj, przeżywając Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa 
chcemy posłuchać zachęty poety. Wpatrujemy się w Najświętsze 
Serce Jezusowe, by dostrzec ogrom miłości, jaka Je wypełnia, ale 
także, żeby kształtować nasze serca na Jego podobieństwo.

Ewangelista Jan prowadzi nas na Golgotę, pod krzyż Jezu-
sa. Ukazuje Serce Jezusowe włócznią zranione, broczące krwią 
i wodą. Było Ono wypełnione bezgraniczną miłością, która wy-
raziła się w darze z samego siebie. Jezus bezgranicznie kochał. 
Czytając relacje ewangeliczne z Jego publicznej działalności nie 
trudno dostrzec tę miłość. Wyrażała się ona w szacunku dla każ-
dego człowieka, delikatności i wrażliwości na wszelką nędzę. 
Jezus współczuł, zwłaszcza grzesznikom, widząc ich zagubienie 
i duchową martwotę. Pragnął ich pozyskać dla królestwa niebie-
skiego swą łagodnością i pokorą. Zachęcał: „Przyjdźcie do mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i zmęczeni jesteście, a Ja was pokrze-
pię” (Mt 11,28). Serce Jezusa nie męczyło się nigdy w trosce 
o człowieka; dlatego Pan niestrudzenie siał słowo Bożej prawdy, 
uzdrawiał, uwalniał z mocy złych duchów, a nawet wskrzeszał 
umarłych. To Serce Jezusowe, „dobroci i miłości pełne” biło za-
wsze dla człowieka. Pełnia miłości Serca Jezusowego objawiła się 
na Golgocie, gdzie Chrystus dał się przybić do krzyża i na nim 
umarł. „Nikt nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje odda-
je za przyjaciół swoich” (J 15,13).

Jesteśmy tutaj, by uczyć się od Serca Jezusowego miłości Boga 
i bliźnich. Chcemy odkryć największe pragnienia Jego Serca by 
uczynić je własnymi. Jakie jest największe pragnienie Serca Syna 
Bożego? Aby wszyscy ludzie poznali prawdziwego Boga i zostali 
zbawieni . 
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 12 czerwca

Temu dziełu poświęcają swe życie misjonarze i misjonar-
ki, którzy wierni powołaniu misyjnemu: „Idźcie na cały świat 
i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19), głoszą Ewangelię 
na krańcach świata. Dosłownie: misjonarze docierają na odległe 
kontynenty; wszędzie tam, gdzie jeszcze nie słyszano o Chry-
stusie. Są obecni na Alasce i skutych lodem obszarach Kanady, 
w dalekiej Oceanii, gorącej i tajemniczej Afryce, Ameryce Łaciń-
skiej i Środkowej oraz Azji. Głoszą słowo Boże i służą ludziom. 
Przepowiadają Ewangelię i tworzą nowe wspólnoty wiary. Dzięki 
ich modlitwie, pracy misyjnej, a często cierpieniu i ofierze z życia 
rosną młode Kościoły i coraz więcej ludzi przeżywa radość płyną-
cą z poznania Chrystusa.

Dzisiaj rozpoczyna się w Warszawie IV Krajowy Kongres Mi-
syjny, podczas którego dziękujemy Bogu za 50. lat posoborowej 
działalności misyjnej. Kongres ma pomóc w ożywieniu świado-
mości, że wszyscy – chociaż na różne sposoby – jesteśmy mi-
sjonarzami. Jedni wyjeżdżają do krajów misyjnych, inni zostając 
w domach i wspólnotach parafialnych pomagają misjom i wspie-
rają misjonarzy. Jedni i drudzy służymy tej samej sprawie: aby 
wszyscy ludzie na całej ziemi poznali Chrystusa i przyjęli Jego 
Ewangelię miłości.

Wspaniały przykład zaangażowania misyjnego zostawił nam 
św. Jan Paweł II, największy misjonarz współczesności. Papież 
ten, mając przed oczyma miliardy ludzi żyjących na ziemi, którzy 
nigdy nie słyszeli o Chrystusie, napisał: „Misja Chrystusa Odku-
piciela, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze bynajmniej 
wypełniona do końca. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od Jego 
przyjścia obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, 
że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i że w jej służbie musi-
my zaangażować wszystkie nasze siły. To Duch Święty przynagla 
do głoszenia wielkich dzieł Bożych: „Nie jest dla mnie powodem 
do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na 
mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii (2 Kor 
9,16)” (Jan Paweł II, Redemptoris missio nr 1). 
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Niech zatem Serce Jezusa, które „tak bardzo umiłowało 
ludzkość” pobudza nas do troski o misje. W Sercu Jezusa złóż-
my modlitwę o powołania misyjne: kapłańskie, zakonne i ludzi 
świeckich. Na całym świecie są potrzebni głosiciele Ewangelii 
i świadkowie miłości Chrystusa. Brakuje kapłanów i sióstr za-
konnych, którzy poprowadzą dalej rozpoczęte dzieła. Prośmy, 
by nie zabrakło tych, którzy oddadzą swe życie pracy misyjnej. 
Prośmy o wielkoduszność i odwagę dla ludzi młodych, by umieli 
odpowiedzieć pozytywnie na wołanie Jezusa „Pójdź za Mną!”. 

Wspierajmy dzieła misyjne swoją modlitwą i ofiarami, by orę-
dzie Bożej miłości mogło bez przeszkód docierać do tych, którym 
jeszcze jest obce. Bądźmy „uczniami-misjonarzami” w naszej ro-
dzinie, sąsiedztwie i parafii, a radość Ewangelii niech stanie się 
w nas źródłem misyjnego zapału.

MODLITWA WIERNYCH

Miłosiernemu Bogu, który tak umiłował świat, że własnego 
Syna dał, „aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 
życie wieczne” (J 3,16), przedstawmy z ufnością nasze prośby:

1 . Módlmy się za Kościół święty, któremu Chrystus powie-
rzył misję głoszenia Ewangelii całej ludzkości, aby wiernie 
wypełniał ten nakaz, stając się wiarygodnym świadkiem 
Chrystusowego orędzia miłości, Ciebie prosimy…

2 . Módlmy się o pokój na świecie, aby ustały krwawe prze-
śladowania chrześcijan w Azji i Afryce, a cała ludzkość 
odnalazła drogę do trwałego pokoju i pojednania, Ciebie 
prosimy…

3 . Módlmy się za misjonarki i misjonarzy, by Chrystus 
wspierał ich swoją łaską i umacniał, aby wypełniając po-
wierzone im zadanie misyjne cieszyli się ze wzrostu wiary 
w sercach tych, którym głoszą Ewangelię, Ciebie prosimy…
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4. Módlmy się o święte i liczne powołania kapłańskie, za-
konne i misyjne, by nie zabrakło nigdy tych, którzy po-
niosą Dobrą Nowinę o zbawieniu do ludów, które jej jesz-
cze nie poznały, Ciebie prosimy…

5 . Módlmy się za tych, którzy pomagają misjom, by Dobry 
Bóg wynagrodził ich troskę i obdarzył radością z dobrych 
dzieł, Ciebie prosimy…

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy kształtowali nasze 
serca na wzór Serca Jezusowego, Ciebie prosimy… 

Wszechmogący i wieczny Boże, Ty nieustannie dajesz nam dowo-
dy swej ojcowskiej miłości, wysłuchaj pokornych naszych próśb 
i spraw, by cała ludzkość poznała Ciebie i umiłowała jako swego 
Pana i Zbawcę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

CZYTANKA CZERWCOWA

Serce Jezusa symbolizuje Jego życie wewnętrzne. Ukazuje, 
do jak wielkiej miłości zdolny jest Bóg. Ta miłość objawiała 
się wiele razy w historii Narodu Wybranego. Bóg okazywał 
ją poprzez znaki, słowa prorockie i niezwykłe wydarzenia. 
Jednym z pierwszych przejawów miłości Boga do grzesznika 
była obietnica Zbawiciela i wyzwolenia spod jarzma grzechu 
i śmierci. Innym z dowodów Bożej troski o ludzi było podaro-
wanie im Dekalogu. Jeszcze innym – cierpliwość w przebacza-
niu grzechów i posyłaniu proroków, którzy wzywali do pokuty 
i nawrócenia.

W Nowym Testamencie Bóg objawił swą miłość posyłając 
z misją zbawczą swego umiłowanego Syna. Jezus, prawdziwy 
Bóg-człowiek oddał się bezgranicznie dziełu Odkupienia. Gor-
liwie pełnił wolę Ojca: głosił Dobrą Nowinę, wzywał do nawró-
cenia, uzdrawiał dusze i ciała. Uczył, że Bóg jest najczulszym 
Ojcem, któremu zależy na zbawieniu wszystkich ludzi. 



18

             12 czerwca

Największym dowodem miłości Ojca niebieskiego do ludzi 
jest ofiara Chrystusa, złożona na Golgocie w celu przebłagania 
za grzechy i pojednania. Chrystus poddał się woli swego Ojca, 
z radością oddając swe życie.

Jezus chciał, aby wszyscy ludzie na świecie poznali tę miłość. 
Dlatego powołał Apostołów i ukształtował z nich pierwszą wspól-
notę misyjną. Im powierzył władzę odpuszczania grzechu i zle-
cił mandat: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). 
Ustanowił Kościół, który ze swej natury jest misyjny – posłany, 
by w świecie kontynuować dzieło Jezusa.

Dzisiaj, gdy rozpoczyna się IV Krajowy Kongres Misyjny 
otoczmy modlitwą wszystkich, którym sprawa misji leży na ser-
cu, i którzy trudzą się w dziele ewangelizacji świata. Upraszajmy 
potrzebne łaski, zwłaszcza dar cierpliwości i wytrwałości, siły 
i męstwa zwłaszcza dla prześladowanych chrześcijan w Afryce 
i Azji. Niech krew współczesnych męczenników stanie się no-
wym posiewem chrześcijaństwa. Módlmy się, by chrześcijanie, 
którzy doświadczają cierpienia za wiarę, znaleźli w krzyżu Chry-
stusa umocnienie i nadzieję oraz siłę do przebaczenia swoim 
prześladowcom. 
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WPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA  
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

II dzień kongresu  
– KONGRESOWA STACJA DZIECI, MŁODZIEŻY  

I DOROSŁYCH

WSTĘP DO MSZY ŚW.

Gromadzimy się dziś na Eucharystii wpatrzeni w Serce Nie-
pokalanej Matki Jezusa. Ukazuje Ono do jakiej miłości wobec 
Boga i ludzi zdolny jest człowiek przepełniony Bożą łaską. Ma-
ryja Matka Kościoła i zarazem nasza Matka jawi się jako wzór 
do naśladowania. Tak jak Ona kochajmy Jezusa, żyjmy dla Niego 
i w komunii z Nim. 

Dzisiaj Kościół w Polsce przeżywa drugi dzień IV Krajowego 
Kongresu Misyjnego. W Warszawie, na swoich stacjach kongre-
sowych spotkały się dzieci, młodzież i dorośli. Przyłączmy się do 
ich modlitwy za misje prosząc Chrystusa, by dzieło misyjne Ko-
ścioła mogło rozwijać się bez przeszkód, a wszyscy ludzie cieszyć 
poznaniem Jego Ewangelii.

Otoczmy zatem gorącą modlitwą misjonarzy i misjonar-
ki; tych którzy wspierają ich na różne sposoby oraz wszystkich 
uczestników Kongresu, abyśmy rozpaliwszy w sobie zapał mi-
syjny żyli radością z tego, że możemy dzielić się wiarą z innymi.

Przeprośmy Boga za nasze grzechy, zaniedbania czynienia do-
bra i to wszystko, co oddalało nas od Niego.

13 
czerwca
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– Panie, którego posłał Ojciec niebieski, abyś głosił Dobrą Nowi-
nę ubogim więźniom wolność, a chorym i słabym radość i pocie-
szenie, zmiłuj się nad nami…
– Chryste, który jesteś Światłością świata, i pragniesz, aby wszy-
scy ludzie doszli do poznania prawdy i umiłowania Boga, zmiłuj 
się nad nami…
– Panie, który w swej Matce dałeś nam wzór do naśladowania 
i ukazujesz jak żyć Ewangelią w naszej codzienności, zmiłuj się 
nad nami…

HOMILIA
Serce Maryi wzorem zaangażowania misyjnego

„Mój najpiękniejszy pomysł, to Moja matka” – takie słowa 
włożył w usta Jezusa Michel Quist, jeden największych współ-
czesnych francuskich pisarzy religijnych. Maryja, której Niepo-
kalane Serce dzisiaj czcimy, jest najpiękniejszym stworzeniem, 
jakie wyszło z rąk Bożych. Wpatrując się w Jej Serce dostrze-
gamy w Nim przede wszystkim ogromną miłość, która wyrazi-
ła się w całkowitym oddaniu Chrystusowi. Maryja uczy wier-
ności, której nie są straszne doświadczenia życiowe, cierpienia 
ani też zmagania z przeciwnościami losu. Niepokalane Serce 
Maryi symbolizuje także czystość, do jakiej zdolny jest człowiek 
całkowicie oddany Bogu. Maryja należy do błogosławionych to 
znaczy szczęśliwych, zasługujących na Boże błogosławieństwo: 
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” 
(Mt 5,8). W Jej Sercu – niczym kryształowo czystej tafli jezio-
ra przegląda się sam Bóg. Maryja nie zniekształca Jego Oblicza. 
Także my winniśmy zadbać o czystość naszych serc – o prawość 
intencji, szczerość powierzenia się Bogu i gotowość posłuszeń-
stwa Jego woli. Wpatrujemy się w Maryję, by tak jak Ona żyć 
w komunii z Jezusem.
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Dzieje Apostolskie ukazują Matkę Pana trwającą wraz z Apo-
stołami na modlitwie. Maryja uczestniczyła w życiu rodzącej się 
wspólnoty Kościoła. Była obecna pośród uczniów Jezusa. Dzieli-
ła wraz z Apostołami troskę o to, by Ewangelia Jej Syna dotarła 
do wszystkich ludzi. Dzisiaj to dzieło kontynuują w świecie mi-
sjonarki i misjonarze. Opuszczają oni swe rodziny i przyjaciół, 
znajome ojczyste strony, kulturę i język, by iść w nieznane: do 
tych, którzy mówią obcymi językami, inaczej się ubierają i pie-
lęgnują odmienne tradycje i obyczaje. Tak jak Maryja, która po-
śpiesznie udała się do Elżbiety, by jej pomagać i dzielić z nią 
radość z obietnicy przyjścia na świat Mesjasza – tak i oni pragną 
dzielić się radością z komunii z Jezusem z innymi ludźmi. Chcą, 
aby Go poznano i pokochano na całym świecie. 

Maryja wyprosiła pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, by oca-
lić radość nowożeńców. Zatroszczyła się o to, by nic nie zmąciło 
ich radości. Wyprosiła cud. Za Jej przyczyną objawiła się chwała 
Boża i uwierzyli w Jezusa Jego uczniowie (zob. J 2,11). Misjo-
narze również trudzą się dla chwały Bożej. Prowadzą do wiary 
poprzez nauczanie. Udzielają sakramentów świętych. W ten spo-
sób budują wspólnotę wiary i miłości.

W Betlejem i Nazarecie Maryja prowadziła życie proste 
i zwyczajne. Niewiele mogła ofiarować Jezusowi. Porodziła Go 
w ubogiej grocie. A potem przez trzydzieści lat dzieliła z Nim 
życie w skromnych warunkach w domu w Nazarecie. Misjo-
narze również dobrowolnie wybierają ubóstwo i zwyczajne 
środki działania. Często są bardzo skromne. Młode Kościoły 
misyjne powstają w krajach zacofanych, gdzie nędza jest zja-
wiskiem powszechnym. Ogromne tereny Afryki, Azji i Oce-
anii potrzebują nie tylko słowa Ewangelii, ale także pomocy 
materialnej. Misjonarze pomagają poprzez dzieła charytatyw-
ne, edukacyjne i medyczne. Wykorzystując nawet niewielkie 
możliwości finansowe dokonują wielkich rzeczy. Dają nadzieję 
na poprawę warunków życia tysiącom ludzi. Klasyczna misja 
w Afryce to kościół, szkoła i przychodnia zdrowia. Misjonarki 
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i misjonarze zdobywają środki finansowe, by zaspokoić najpil-
niejsze potrzeby życiowe.

Dzisiaj przeżywamy IV Krajowy Kongres Misyjny. W War-
szawie odbywają się stacje misyjne, gromadzące dzieci, młodzież 
i dorosłych. Pragniemy duchowo zjednoczyć się z uczestnikami 
Kongresu misyjnego. I tak jak oni rozpalić w sobie zapał misyjny. 
Chcemy na nowo przeżyć prawdę, że my wszyscy – jako Kościół 
i poszczególni ochrzczeni – jesteśmy odpowiedzialni za misje. 
Papież Franciszek nazwał nas „uczniami-misjonarzami”. Ucznia-
mi – gdyż stale poznajemy i odkrywamy Chrystusa i Jego naukę. 
Jesteśmy w Jego szkole. Misjonarzami – ponieważ nie zatrzymu-
jemy dla siebie radości, jaką daje nam wiara. Na mocy chrztu 
świętego mamy wiarę wyznawać, głosić ją innym i dzielić się nią, 
bronić jej, kiedy zachodzi taka potrzeba. 

Nie powinniśmy pozostawać obojętni na fakt, że tak wielu 
ludzi nie zna Chrystusa i nie doświadcza Jego przyjaźni i miło-
ści. Nie możemy również przeżywać milcząco bądź w izolacji od 
innych naszej komunii z Chrystusem. Wiara ma to do siebie, że 
wzrasta i umacnia się, gdy jest dzielona z innymi.

Podczas objawień w Fatimie Matka Boża zachęcała do na-
wrócenia, pokuty i odmawiania różańca w intencji zagubionej 
ludzkości. Wskazywała na swe Serce jako schronienie dla giną-
cych grzeszników. Matka Boża obiecała, że jeśli ludzie podejmą 
współpracę z Nią, Jej Niepokalane Serce zwycięży, a ludzkość 
zazna trwałego pokoju. Patrząc na niespokojną sytuacje w wie-
lu krajach misyjnych, na krwawe prześladowania chrześcijan 
w Afryce i Azji, na cicha apostazję w Europie, tym bardziej za-
wierzajmy Jej Matczynej Opiece Kościół i nas samych. Powierz-
my Maryi, Matce Kościoła dzieło misyjne. Prośmy Ją o matczyną 
opiekę dla misjonarek i misjonarzy. A dla nas samych módlmy się 
o łaskę nawrócenia misyjnego, które sprawi, że zaangażujemy się 
całym sercem w pomoc misjom. Niech Serce Maryi, przepełnio-
ne wiarą i miłością do Jezusa stanie się dla nas wzorem gorliwości 
misyjnej i służby Ewangelii. 
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MODLITWA WIERNYCH

Bogu, który jest najlepszym Ojcem i nieustannie obdarza nas 
swymi łaskami, abyśmy mogli jak Maryja wzrastać w świętości, 
przedstawmy teraz naszą ufną modlitwę:

1 . Módlmy się za cały Kościół powszechny, aby wszyscy jego 
członkowie pamiętali o powołaniu misyjnym i byli gorliwy-
mi „uczniami-misjonarzami”, Ciebie prosimy…

2 . Módlmy się o pokój na świecie oraz umocnienie w wie-
rze chrześcijan prześladowanych w Afryce, Azji i na innych 
kontynentach, aby krzyż Chrystusa był dla nich umocnie-
niem i źródłem męstwa, Ciebie prosimy…

3 . Módlmy się za uczestników IV Krajowego Kongresu Misyj-
nego, aby rozpalili w sobie na nowo ewangeliczną radość 
i odnowili zapał misyjny, Ciebie prosimy…

4. Módlmy się za misjonarki i misjonarzy, którzy daleko od 
swej Ojczyzny i rodzimych wspólnot głoszą Ewangelię 
i pełnią dzieła chrześcijańskiej miłości bliźniego, aby nie 
zrażali się przeciwnościami i trudnościami, lecz ufnie wy-
pełniali swe powołanie misyjne, Ciebie prosimy…

5 . Módlmy się za tych, którzy duchowo i materialnie wspie-
rają misyjne dzieła Kościoła, by za ich hojność Pan Bóg 
szczodrze im nagrodził błogosławieństwem i łaską, Ciebie 
prosimy…

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy jak Maryja ukochali 
Jezusa i całym sercem przylgnęli do Niego, Ciebie prosimy…

Boże, który w Niepokalanym Sercu Maryi dałeś nam wzór 
do naśladowania i ukazałeś piękno miłości, do jakiej zdolny jest 
człowiek ogarnięty Twoją łaską, przyjmij naszą dzisiejsza mo-
dlitwę i obdarz nas swoim błogosławieństwem. Rozpal w całym 
Kościele zapał misyjny i wzmocnij radość, jaką daje poznanie 
Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.



24

             13 czerwca

CZYTANKA CZERWCOWA

Na przedwojennych obrazach przedstawiających Jezusa i Ma-
ryję z otwartym sercem można dostrzec, że oba Serca są niemalże 
identyczne. Serce Jezusa poranione, otoczone cierniami i nazna-
czone krzyżem, płonące ogniem miłości. Serce Maryi otoczone 
różami, ale także płonące ogniem miłości. Wpatrujemy się w oba 
promieniujące Serca, by zrozumieć, że mamy upodobnić nasze 
serca do tych Najświętszych Serc. Serce Maryi – najpiękniejsze 
z ludzkich serc, ukochało Jezusa nade wszystko. Miłość Maryi 
do Jezusa była miłością matczyną – właściwą każdej matce, która 
kocha bezgranicznie kocha swe dziecko. Jest w tej miłości Maryi 
coś więcej: to miłość Uczennicy do Mistrza, który zna słowa ży-
cia. Maryja uwierzyła w orędzie ewangeliczne i poszła za Swo-
im Synem. Ta miłość zaprowadziła Ją na Golgotę. Tu Jej wiara 
i ufność zostały poddane największej próbie. Patrzyła bezsilnie 
na cierpienie Jezusa, współuczestnicząc duchowo w Jego ofierze. 
Serce Maryi zostało przebite mieczem boleści, ale wytrwała pod 
krzyżem, ufna i cicha.

Opiece Matki Najświętszej zawierzamy misjonarki i misjona-
rzy, niosących Ewangelię do tych, którzy jej jeszcze nie poznali. 
Prosimy, by mieli dość siły i odwagi, by przyjmować trudny, nie-
powodzenia i cierpienia. Niech jak Maryja wzrastają w miłości 
i wierze, która się nie zniechęca, upada i ginie, gdy przychodzą 
próby i przegrane. W Niepokalanym Sercu Maryi składamy 
również tych, którzy wspierają misje i prosimy, aby dokonało się 
„nawrócenie misyjne” w całym Kościele. By wszyscy wierzący 
w Chrystusa poczuli się odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii.
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XI NIEDZIELA ZWYKŁA
PARAFIALNA STACJA KONGRESOWA

WSTĘP DO MSZY ŚW.

Jezus głosił królestwo Boże wyjaśniając uczniom jego tajem-
nicę w przypowieściach. Przyrównywał je do ziarna wrzuconego 
w ziemię, które dzięki Bożemu działaniu wydaje plon obfity. Cie-
szymy się, że przed wiekami ziarno ewangelicznej prawdy przy-
nieśli na nasze ziemie misjonarze, zasiali je, a ono zakorzeniło się 
i wydało plony. 

Przeżywamy dziś naszą Parafialną Stację Kongresową jedno-
cząc się w wierze z tymi, którzy wypełniając polecenie Chrystusa 
poszli na cały świat z ziarnem prawdy Bożej i sieją ją na wszyst-
kich kontynentach. Modlimy się za misjonarki i misjonarzy, by 
Bóg hojnie błogosławił ich wysiłkom ewangelizacyjnym. Upra-
szajmy im podczas tej Mszy św. łaskę silnej wiary, by nie znie-
chęcali się trudnościami i przeciwieństwami, a nawet prześlado-
waniami za wiarę. 

Prośmy Boga o liczne i święte powołania misyjne, by nie za-
brakło tych, którzy pójdą na krańce ziemi, by głosić Ewangelię 
i dawać świadectwo miłości Bożej. Módlmy się za dziewczęta 
i chłopców, także z naszych rodzin i parafii, by nie zmarnowali 
powołania misyjnego, jakie Pan im powierzył.

Otoczmy naszą modlitwą tych, którzy pomagają misjom po-
przez modlitwę, cierpienie i ofiary materialne. Módlmy się rów-
nież za nas samych, by dobry Bóg odnowił w nas zapał misyjny, 
i gotowość do dzielenia się z innymi radością Ewangelii.

14 
czerwca
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By nasza Ofiara była miła Bogu, przeprośmy za wszystkie 
nasze grzechy.

– Panie Jezu, z którego przyjściem na świat rozpoczęło się króle-
stwo Boże, zmiłuj się nad nami…
– Chryste, który powołałeś do istnienia Kościół i obdarzyłeś go 
mandatem misyjnym, zmiłuj się nad nami…
– Panie, który udzielasz swego Ducha Uświęciciela, aby umac-
niał nas w wierze i apostolskich wysiłkach, zmiłuj się nad nami…

HOMILIA DLA DOROSŁYCH
Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału

Głosząc prawdę o królestwie Bożym Chrystus chętnie posłu-
giwał się przypowieściami. Wyjaśniały one tajemnicze aspekty 
Jego królestwa odwołując się do znanych słuchaczom doświad-
czeń i obrazów. Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli przynosi nam 
dwie, krótkie przypowieści. Spróbujmy odczytać je przez pry-
zmat pierwszego czytania, zwłaszcza słów: „Ja jestem Panem”, 
które o sobie wypowiedział Bóg ustami proroka Ezechiela.

Ziarno wsiane do ziemi, które kiełkuje i rośnie niezależnie 
od woli rolnika podkreśla potęgę Bożego działania. Niezależnie 
od tego, co postanowi człowiek, Bóg przeprowadza swe plany. 
On jest tym, który daje wzrost ziarnu. Rolnik może tylko pielę-
gnować zasiew i czekać. Przykład ziarna gorczycy, najmniejsze-
go spośród ziaren, które wyrastając staje się krzewem, w którego 
gałęziach ptaki zakładają gniazda uczy, jak wielką moc ma Boże 
działanie. Bóg jest Panem. Tę prawdę, powszechnie rozumianą 
przez starożytnych, jakbyśmy współcześnie zagubili. Być może, 
na skutek rozwoju nauki i techniki, niesamowitych osiągnięć 
człowieka, uwierzyliśmy, że wszystko możemy i świat zależy cał-
kowicie od nas. Czasami to przeradza się w butną pychę i prowa-
dzi do zmarginalizowania wiary lub jej odrzucenia. Pamiętajmy 
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jednak: „Ja jestem Panem, który poniża drzewo wysokie, który 
drzewo niskie wywyższa”.

Św. Paweł przypominał, że jesteśmy współpracownikami 
Boga, a nie Jego konkurentami. I zachęcał: „Staramy się Jemu 
podobać”. Tak więc, te dwie prawdy – prawda o Bożym działa-
niu, niezależnym od woli człowieka i naszej współpracy z Bo-
giem – wzajemnie się dopełniają. Bóg stwarza warunku wzrostu 
swego królestwa. Przygotowuje serca na jego przyjęcie. Działa 
w sposób dyskretny i cierpliwy. Jednak nie chce bezczynności 
człowieka. Przeciwnie: błogosławi naszym wysiłkom i daje zapła-
tę za dobro, które czynimy.

Kościół w Polsce przeżywa dzisiaj swe misyjne święto – IV 
Krajowy Kongres Misyjny. Jest to nasza parafialna stacja kongre-
sowa. Hasło Kongresu zapożyczone z adhortacji papieża Fran-
ciszka „Evangelii gaudium” przypomina, że: „Radość Ewangelii 
jest źródłem misyjnego zapału”. Odsłania misyjną naturę wia-
ry. Poznanie Ewangelii stanowi źródło duchowej radości, gdyż 
Ewangelia zwiastuje nam miłość Bożą. Jest to radość, którą chce-
my się podzielić z innymi.

Dziś szczególnie pamiętamy o misjonarkach i misjonarzach, 
którzy głoszą Ewangelię na wszystkich kontynentach. Losy na-
sienia wrzuconego w ziemię, które kiełkuje, rośnie, by wreszcie 
przynieść plony symbolizuje świat misji wśród narodów. Patrzy-
my na kontynenty, takie jak Afryka, Oceania czy Azja, gdzie 
chrześcijanie są mniejszością wśród wyznawców religii pogań-
skich. Wiemy, jak wiele pracy, modlitwy a także cierpienia wkła-
dają misjonarze, by postały tam małe wspólnoty chrześcijańskie, 
zakorzeniła się wiara i nadzieja w sercach. Wiemy też, że wie-
lu krajach ponoszą oni ogromne ryzyko podejmując się głosze-
nia wiary lub dzieł miłości bliźniego. Wyznawcy Chrystusa są 
krwawo prześladowani, szczególnie w niektórych krajach Afryki 
i Azji. Niekiedy miejscowe uwarunkowania społeczne i religijne 
uniemożliwiają publiczne i jawne dzielenie się wiarą, a za przyję-
cie chrztu grozi śmierć lub wygnanie.
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Mimo przeszkód i prób wysiłek misjonarzy, ich zatroskanie 
o misyjne dzieła miłosierdzia przynosi plony. Królestwo Boże 
staje się rzeczywistością na ziemiach, które przez wieki były po-
gańskie. Bóg działa, sprawiając, że jego Królestwo zdobywa serca 
coraz to nowych ludów. Działa poprzez ludzi sobie oddanych, 
wiernych i pokornych. Przez misjonarzy i misjonarki, wśród któ-
rych są księża diecezjalni, osoby życia konsekrowanego i wierni 
świeccy.

Jak im pomóc? Jak stać się – mimo tego, że pozostaniemy 
w naszych rodzinach i parafiach – misjonarzami? Znamy odpo-
wiedź. Możemy stać się uczniami-misjonarzami przede wszyst-
kim przez modlitwę za misje. Msza św. różaniec, modlitwy przez 
przyczynę patronów misji są cennym wkładem w Boże dzieło 
budowania królestwa Bożego na ziemi. 

Przede wszystkim módlmy się o liczne i święte powołania mi-
syjne, także z naszej parafii. Świat potrzebuje misjonarzy, bar-
dziej niż kiedykolwiek indziej. Jeszcze 5 miliardów ludzi nie zna 
Ewangelii.

Możemy również pomagać misjom poprzez naszą ofiarność. 
Okazji mamy wiele. Misjonarze stale proszą o finansowe wspar-
cie szkół, szpitali misyjnych i aptek, sierocińców. Proszą o pomoc 
w walce z nędzą, która w wielu regionach świata przybiera wręcz 
niewyobrażalne rozmiary. Proszą dla innych – nie dla siebie. 
Dlatego też, nie bądźmy obojętni. Wesprzyjmy i pomóżmy. To 
będzie z naszej strony dobry czyn, który przyda się nam, „gdy 
staniemy przed trybunałem Chrystusa”.

Papież Franciszek w „Evangelii gaudium” pisał o „nawróce-
niu misyjnym” i odnowieniu struktur Kościoła tak, by sprawy 
misyjne nie były zaniedbywane. To zadanie dla naszej wspól-
noty parafialnej. Trzeba wzmóc nasze działania, nie tylko 
w czasie Tygodnia Misyjnego lub II niedzieli Wielkiego Postu, 
gdy przeżywamy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Mi-
sjonarzami. Interesować się i pomagać misjom trzeba stale, 
systematycznie.
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Prośmy Boga o ożywienie zapału misyjnego w naszej wspól-
nocie, byśmy współpracując z misjonarzami należycie wypełnili 
nasze powołanie misyjne. Niech radość Ewangelii stanie się źró-
dłem misyjnego zapału!

HOMILIA DLA DOROSŁYCH
Odpowiedzialni za Królestwo Boże

Jednym z najczęściej używanych terminów w Ewangelii jest 
„Królestwo Boże” lub mu adekwatne „Królestwo niebieskie”. Aż 
122 razy czytamy o rzeczywistości, która nie ma żadnego od-
powiednika na ziemi. Sam Jezus podkreśla, że „Jego Królestwo 
nie jest z tego świata”. I dodaje, że choć „już jest, to jeszcze 
nie nadeszło”. Dlatego w codziennej modlitwie mamy prosić 
o jego przyjście. Ale jak mówić o Bożym panowaniu nad świa-
tem i w sercu poszczególnego człowieka? Jak wyobrażać sobie 
wyzwalającą i uzdrawiającą obecność Boga? Do tego potrzebny 
jest język symbolu, język przypowieści. Gdy Jezus chciał mówić 
o Królestwie Bożym zwykle zaczynał: „Królestwo Boże podobne 
jest do...”; albo: „Z Królestwem niebieskim dzieje się tak...”.

Dzisiaj Pan Jezus przyrównuje Królestwo Boże do ziarna 
wrzuconego w ziemię. To bardzo wymowny obraz i doskona-
le znany słuchaczom z ich codziennego doświadczenia. Wielu 
z nich było rolnikami i dobrze wiedzieli o czym mówił Nauczy-
ciel z Nazaretu. I zapewne zdumiewali się, że ich zwyczajna pra-
ca stała się kanwą do mówienia o rzeczach nadprzyrodzonych. 
Jezus, tak bardzo zanurzony w codzienności, pokazuje jak bar-
dzo jest ona niecodzienna. Trzeba tylko dostrzec w niej Boga 
działającego. Wcielenie Bożego Syna, Jego wejście w ludzkie do-
świadczenie, pokazuje jak Bóg chce być blisko naszego zwyczaj-
nego życia i chce mu nadać nowy wymiar.

I o tym nieustannie przypominają misjonarze i misjonarki 
wybrani przez Boga i posłani przez Kościół w najdalsze zakątki 
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świata i po krańce ludzkich serc. Św. Paweł Apostoł pisał: „Biada 
mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9,16). Podobnie i oni nie 
mogą milczeć o swoim doświadczeniu Boga, o tej Miłości, która 
popycha ich ku innym. Gdy spotka nas coś radosnego, wielkiego, 
chcemy się tym dzielić. Młodzi zapraszają na własny ślub, rodzice 
na chrzest dziecka, artysta na obejrzenie swej pierwszej wystawy  
autorskiej. Gdy w ludzkie serce pada ziarno doświadczenia Boga, 
to potem owocuje ono dawaniem o tym świadectwa.

Św. Arnold Janssen, założyciel misjonarzy werbistów, mawiał, 
że „największym przejawem miłości bliźniego jest głoszenie mu 
Ewangelii”. A z kolei członek tegoż zgromadzenia, o. Marian Że-
lazek SVD, który przez 56 lat posługiwał w Indiach, miał mak-
symę: „Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć”. 
Ewangelia i dobroć – z tym idą wszędzie tam, gdzie są posyłani.

Obecnie w 97 krajach misyjnych pracuje 2065 misjonarzy 
i misjonarek z Polski: księży i braci zakonnych, sióstr, kapłanów 
diecezjalnych i świeckich. To spora liczba, ale jakże wciąż nie-
wystarczająca w obliczu zdecydowanej większości mieszkańców 
ziemi, którzy jeszcze nie słyszeli o Chrystusie Jezusie.

IV Krajowy Kongres Misyjny, który właśnie obchodzimy, 
przygotowuje nas do 1050. rocznicy chrztu Polski i do Świato-
wych Dni Młodzieży. Jego bezpośrednim powodem jest przypa-
dające w tym roku 50-lecie ogłoszenia ostatniego z dokumentów 
Soboru Watykańskiego II, jakim był Dekret o działalności misyj-
nej Kościoła „Ad gentes”. I właśnie w tym dokumencie czytamy 
znamienne słowa, że „Kościół ze swej natury jest misyjny, gdyż 
swój początek bierze wedle planu Ojca z posłania Syna i posłania 
Ducha Świętego”. To posłanie, po dniu Pięćdziesiątnicy, prze-
chodzi na wszystkich ochrzczonych, na wszystkich członków 
wspólnoty Kościoła. Kościół o tyle będzie żywotny, o tyle będzie 
atrakcyjny, o tyle będzie się rozwijał o ile będzie misyjny; o ile 
nieustannie będzie wyruszał ku drugiemu, ku innym.

Taka postawa jest dla naszego własnego dobra. Jeśli uznajemy 
wiarę za swój wielki skarb, to winniśmy o nią dbać. 25 lat temu 
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Ojciec święty Jan Paweł II w encyklice misyjnej „Redemptoris 
Missio” pisał, że „wiara się umacnia, gdy jest przekazywana”. 
Jeśli więc chcemy mieć silną wiarę, chcemy być z niej dumni, to 
nie możemy jej zachować tylko dla siebie. Nie możemy jej „za-
kopać w ziemi”, nie możemy „przykryć jej garncem i postawić 
pod łóżkiem”. Dzielenie się wiarą jak chlebem – bezinteresownie 
i z radością, może nadać nowy wymiar naszemu życiu. Może 
odkryjemy, że nie jest ono wcale takie zwyczajne i że my również 
przyczyniamy się do nadchodzenia Królestwa Bożego. Niech ten 
dzisiejszy dzień Pański, dzień Kongresu Misyjnego będzie tego 
wyraźnym początkiem. Amen.

HOMILIA DLA DOROSŁYCH
Odpowiedzialność za Kościół misyjny

Celem Kongresu Misyjnego, w którym uczestniczymy, jest 
uświadomienie sobie, iż jesteśmy odpowiedzialności za Kościół, 
zwłaszcza za Kościół misyjny. Świat i Kościół początku XXI 
wieku, w których żyjemy, jest bardzo skomplikowany. Żyjemy 
w świecie, w których są straszne dysproporcje ekonomiczne i spo-
łeczne. Żyjemy w świecie, gdzie jest pełno niesprawiedliwości. 
Żyjemy w świecie panujących niepokojów, niezgody, podziałów 
i wojen. Środki masowego przekazu są pełne „pyskówek”, wza-
jemnych oskarżeń, oczernień i pomówień. Ludzie sobie ubliżają. 
Dotyczy to nie tylko „wrogów”, ale nawet ludzi mieszkających 
pod jednym dachem w tej samej parafii, przychodzących do tego 
samego kościoła, przystępujących do tych samych sakramentów. 
Niestety, historia uczy, iż tak było od samego początku. Nawet 
w Kościele były i są rozłamy, niepokoje, niezgody, intrygi, niesna-
ski, itd. Nic dziwnego, że wielu pyta: jak żyć?

Świat – wielka wieś
Wyobraźmy sobie wieś liczącą 1000 mieszkańców. I wyobraź-

my sobie, że taką wsią jest świat początku XXI wieku. Rozkład 
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liczbowy mieszkańców tego świata (wsi) wygląda następująco: 
600 ludzi – to Azjaci; 138 – Europejczycy; 118 – Afrykańczy-
cy; 85 – to mieszkańcy Ameryki Łacińskiej; 53 – to mieszkańcy 
Ameryki Północnej; 5 – to mieszkańcy Australii i Oceanii. Oko-
ło 800 mieszkańców naszego świata (wsi) to „ludzie kolorowi”, 
czyli żółci, czerwoni, czarni; natomiast około 200 – to tzw. „lu-
dzie biali”. Przeszło 800 mieszkańców naszego świata (wsi) żyje 
w tzw. krajach „Trzeciego Świata”. Wiemy mniej więcej co się 
kryje za terminem „Trzeci Świat” – najkrócej mówiąc – niedoroz-
wój gospodarczy, nędza i bieda. W naszym świecie (wsi) przeszło 
700 mieszkańców cierpi na niedożywienie, na brak mieszkań, 
brak podstawowego wykształcenia, brak stałej pracy, z której mo-
gliby jako tako żyć i przeżyć. Połowa dóbr materialnych i osią-
gnięć cywilizacyjnych znajduje się w „rękach” 160 mieszkańców 
naszego świata (wsi), wśród których 155 – to ludzie biali. Nato-
miast 840 mieszkańców naszego świata (wsi), to ludzie, którzy 
nic nie posiadają. 

W naszym świecie (wsi) 320 mieszkańców – to chrześcijanie, 
w tym 185 – to katolicy (ale także 40 wyznawców różnych sekt 
„wyrosłych” z chrześcijaństwa. Wśród pozostałych 680 miesz-
kańców są: islamiści (170); hinduiści (130); buddyści (55); ani-
miści (40); konfucjoniści i taoiści (18); szintoiści (15) oraz Żydzi 
(2). Inni (250) są albo ateistami lub też dokładnie nie wiemy 
w co wierzą. 

W każdym razie około 70% mieszkańców naszego świata 
(wsi) jeszcze nie weszło na „drogę Kościoła”. Ci ludzie są tro-
ską misji Kościoła. Ci ludzie jeszcze czekają na Dobrą Nowinę 
o Chrystusie. Wszyscy bowiem ludzie, jak uczył św. Papież Jan 
Paweł II: „Są drogą Kościoła” (Redemptor hominis nr 14). „Czło-
wiek jest drogą Kościoła (Centesimus annus nr 53). Święty papież 
uczy: Człowiek w całej prawdzie swego istnienia i bycia oso-
bowego i zarazem „wspólnotowego”, i zarazem „społecznego” 
– w obrębie własnej rodziny, w obrębie tylu różnych społecz-
ności, środowisk, w obrębie swojego narodu czy ludu (a może 
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jeszcze tylko klanu lub szczepu), w obrębie całej ludzkości – ten 
człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół 
w wypełnianiu swojego posłannictwa, jest pierwszą i podstawo-
wą drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa, 
drogą, która nieodmiennie prowadzi przez Tajemnice Wcielenia 
i Odkupienia.

Nasza odpowiedzialność
My, katolicy, podczas każdej Mszy św. niedzielnej i świątecz-

nej dokonujemy bardzo ważnego wyznania wiary, mianowicie: 
wyznajemy jeden chrzest. Sakrament chrztu jest ważny, ponie-
waż dzięki niemu równocześnie stajemy się dziećmi Bożymi 
oraz członkami wspólnoty Kościoła. Chrzest daje nam wiele 
przywilejów, np. odpuszczenie grzechów, możliwość zbawienia, 
przynależność do Ludu Bożego, uczestnictwo w życiu Kościoła. 
Ze chrztem wiążą jednak także zobowiązania, np. miłości Boga 
i bliźniego, wypełnianie przykazań Bożych i kościelnych. 

W przykazaniach Bożych i kościelnych zawarta jest nasza 
szczególna odpowiedzialność, zwłaszcza za Kościół misyjny. Ta 
„szczególność” ma swoje teologiczne uzasadnienie w nauce So-
boru Watykańskiego II: „Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze 
swej natury” (Ad Gentes nr 2). Czyli „misyjność” należy do istoty 
Kościoła i stanowi stały element jego istnienia. Być chrześcijani-
nem znaczy być misjonarzem, bo „każdy uczeń Chrystusowy ma 
obowiązek szerzenia wiary” (KDK nr 17). 

Dobrze, iż sobie to wszystko uświadamiamy dzisiaj – podczas 
Kongresu misyjnego. Odpowiedzialność za misje i ewangelizację 
świata współczesnego ciąży na wszystkich wiernych – inaczej na 
hierarchii i duchowieństwu, na zakonach i „profesjonalnych mi-
sjonarzach”, a inaczej na ludziach świeckich. Ale każdy z nas ma 
obowiązek głoszenia Chrystusa. Świadectwo o Chrystusie można 
dawać na różne sposoby. Przekonał się o tym pewien misjonarz 
w Indiach, który zapytał kiedyś Gandhiego, co my chrześcijanie 
winniśmy takiego zrobić, by Hindusi przyjęli chrześcijaństwo. 
Gandhi miał powiedzieć: „Wcielajcie w życie tajemnicę róży”. 
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„Co to takiego” – zapytał misjonarz. Gandhi odpowiedział: 
„Wszyscy lubimy róże, bo ładnie pachną. Bądźcie jak róże”. 

Skoro jesteśmy posiadaczami prawdy o zbawieniu, dlatego 
winniśmy być szczęśliwi. Francuski publicysta Georg Bernanos 
(+1948) stawia nam kłopotliwe pytanie: „Gdzie – u diabła – 
ukrywacie waszą radość? Patrząc jak żyjecie, nie można uwierzyć, 
że wam właśnie i to tylko wam obiecano radość Pana”. Prawdą 
o zbawieniu winniśmy się cieszyć, nią żyć i ją innym podawać. 
Bowiem, „kto posiadł choćby ziarenko prawdy, nie może go skry-
wać przed innymi – ono już nie należy do niego, należy do Boga 
i do ludzi” (Mikołaj Gogol). Ten postulat głoszenia prawdy, speł-
nia się w działalności misyjnej Kościoła. Za ten Kościół jesteśmy 
odpowiedzialni. Nie tylko za własne zbawienie, ale także za zba-
wienie innych. 

Działalność misyjna Kościoła
Na pytanie: „Co to są misje?”, każdy z nas znajduje jakąś 

odpowiedź: że to jest głoszenie Chrystusa tym, którzy Go jesz-
cze nie znają; że jest to zakładanie Kościoła na terenach, gdzie 
jeszcze go nie ma, lub gdzie jest słaby; że jest to wszechstronna 
pomoc krajom Trzeciego świata, itd. 

Działalność misyjna Kościoła jest o wiele bogatsza niż to po-
trafimy ująć w krótką definicję. Bo działalność misyjna: 

– to wnikanie w kulturę ludzi ewangelizowanych,
– to oświata, lecznictwo, pole, przemysł... i teatr,
– to troska misjonarza o chleb dla siebie, i dla biednych,
–  to misjonarz przy ołtarzu, za kierownicą, na budowie, na 

koniu,
– to misjonarz z dziećmi, z katechistami, z chorymi,
– to misjonarz i jego listy do przyjaciół w ojczyźnie,
– to przemyślenia, radości i smutki, sukcesy i porażki,
–  to wędrówki... i zwiastowanie pokoju, i zwoływaniu ludzi 

do Pana... i wiele jeszcze innych rzeczy...
– to samo życie misjonarza.
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Może dlatego słowa Biblii słusznie wolno odnieść do misjo-
narzy i misjonarek: „Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują do-
brą nowinę” (Rz 10,15).

Ale działalność misyjna, to nie tylko poczynania misjonarzy 
lub zgromadzeń i organizacji misyjnych. Do działalności misyj-
nej Kościoła należy także „całe zaplecze”, czyli zaangażowanie 
pozostających w ojczyźnie – wspierających misje materialnie 
i duchowo. 

Misje bowiem można wspierać na różne sposoby. W Misyjnym 
Seminarium Duchownym księży werbistów w Pieniężnie poznali-
śmy kobietę, która całe swoje dorosłe życie codziennie odmawiała 
dodatkowy różaniec za misje. Ze swojej skromnej emerytury co 
miesiąc odkładała na kształcenie misjonarzy. Mimo samotnego ży-
cia była pogodna i szczęśliwa. Gdy umarła, sąsiadki w szafce zna-
lazły cały plik listów od misjonarzy i dziesiątki podziękowań za 
przesłane ofiary ma misje. Proboszcz na jej pogrzebie powiedział, 
„że świętej pamięci zmarła jest u Boga milionerką, bo tyle dobrego 
zrobiła dla misji, a teraz dobre czyny idą za nią”.

Żeby być misjonarzem lub misjonarką, to naprawdę nie trze-
ba wyjeżdżać do dalekich krajów naszego świata. Modlić się, 
składać ofiary materialne i duchowne – można wszędzie. 

Kiedy św. Tereska od Dzieciątka Jezu była chora, potrzebo-
wała prawie 15 minut, aby przejść kilkadziesiąt metrów ze swej 
celi zakonnej do kaplicy. Towarzyszące jej współsiostry, widząc 
jej cierpienia, mówiły, żeby lepiej została w łóżku. „Macie rację, 
siostry – odpowiadała Mała Święta – ale ja to czynię w intencji 
misji. Może jakiś misjonarz już nie ma sił, aby dalej iść, więc ja 
za niego ofiaruję moje cierpienie”. I właśnie tę młodziutką Tere-
sę, która nigdy nie opuściła karmelitańskiego klasztoru, Kościół 
ogłosił patronką misji. Widocznie to, co ta Mała Święta z Lisieux 
robiła, też jest działalnością misyjną.

Misje są dla wszystkich: dla duchownych i świeckich, dla 
młodych i starych, dla zdrowych i chorych, dla prostych i uczo-
nych, dla biednych i bogatych...
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„Misje bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i toż-
samość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy en-
tuzjazm i nowe uzasadnienie” (Redemptoris Missio nr 2). Amen. 

HOMILIA DLA MŁODZIEŻY
Czy mogę być siewcą dobrego ziarna?

1 . Konieczność spotkania siebie samego
2 . Trudne pytania
3 . Jakie ziarno zostało zasiane w Twoim życiu?
4. Misjonarz jako siewca dobrego ziarna
5 . Kongres Misyjny jako inspiracja dla każdego

W zabieganym świecie unikamy refleksji nad własnym ży-
ciem. Pęd codzienności powoduje, że robimy tysiące rzeczy, ale 
niekoniecznie te najważniejsze. Owładnięci pędem za pieniędz-
mi i karierą, bardzo często tracimy własne człowieczeństwo. Za-
pychamy nasze życie tysiącami spotkań, podkreślamy ważność 
i konieczność ich odbycia, traktujemy je jakby to od nich zależa-
ło ocalenie całego świata. Po co to wszystko czynimy? Często po 
to, aby uniknąć tego najważniejszego spotkania – spotkania z sa-
mym sobą. W tych unikach przed sobą samym pomaga wybitnie 
dzisiejszy świat, który proponuje wiele „wypełniaczy” naszego 
życia. Mamy do dyspozycji cały wirtualny świat: Internet, gry 
komputerowe, portale społecznościowe, itp. Jednak, aby dobrze 
przeżyć własne życie trzeba spotkać koniecznie siebie samego. 

Podjąć trud refleksji nad sobą, postawić sobie kilka trudnych 
pytań i mieć odwagę dać na nie szczere odpowiedzi. Wszak, jak 
przypomina Kard. Rino Fisichella, wybitny włoski teolog i dusz-
pasterz, do istoty wiary chrześcijańskiej należy stawianie sobie 
pytań, i to nieraz bardzo trudnych pytań. Tych pytań dzisiej-
szy człowiek unika bardzo skutecznie. Czynią to też przyzwoici 
i pobożni chrześcijanie, których owładnęło duchowe lenistwo, 
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którzy poszli z duchem czasu i uwierzyli, że życie ma być lekkie, 
przyjemne i bezstresowe. Takiego życia nie ma. Każde trudne py-
tanie wymaga zaangażowania, a to daje człowiekowi szansę na właściwy 
rozwój jego samego i jego wiary.

I właśnie z dzisiejszej Ewangelii płynie jedno, bardzo trud-
ne pytanie: Kto zasiał ziarno w Twoim życiu i jakie ziarno zasiał? 
Szukając odpowiedzi trzeba popatrzeć na swoje życie i zobaczyć 
co w nim wykiełkowało. Możliwości są tylko dwie: wykiełkowa-
ło dobro albo zło. Świat obfituje w wielu siewców i to siewców 
bardzo wyrafinowanych, wybitnych manipulatorów, którzy chcą 
uczynić z Ciebie niewolnika. I trzeba przyznać, że osiągnęli nie-
złe wyniki, przekonali ludzi, że są wolni, a tak naprawdę uczynili 
ich niewolnikami takiego, a nie innego stylu życia, niewolnikami 
kart kredytowych i pożyczek na wszystko, niewolnikami komó-
rek, smartfonów i Internetu. Popatrz choćby na życie współcze-
snych Amerykanów, niby wszyscy uśmiechnięci, bo przecież tzw. 
keep smiling jest najważniejszy, a jakże zniewoleni. Chrześcijanin 
ma być jednak człowiekiem wolnym. Dlatego odkryj złe ziarno, 
które pada w Twoje życie i powoduje, że kiełkują w Tobie kolejne 
niewole. To jednak nie wystarczy, trzeba zadbać o dobre ziarno. 
I tutaj kłania się Ewangelia, jako spichlerz dobrego ziarna.

Tak się składa, że ten spichlerz dobrego ziarna odkryło wielu 
wspaniałych Polaków, którzy stali się misjonarzami w pełnym 
tego słowa znaczeniu. Najpierw ziarno Ewangelii wydało wspa-
niałe owoce w ich życiu, a następnie zapragnęli się tymi owocami 
podzielić z innymi. Polska to dla nich było za mało. Pojechali 
na cały świat. I tak oto dzisiaj w 97 krajach świata pracuje 2065 
polskich misjonarzy. Są siewcami dobrego ziarna, które wyda-
je niesamowite plony w różnych wymiarach życia człowieka. To 
ludność krajów misyjnych może o tym dać najlepsze świadectwo. 
To ona może powiedzieć o nowych kościołach, o nowych szko-
łach i placówkach służby zdrowia, o powolnym wychodzeniu 
z biedy, a co najważniejsze o źródłach nadziei, które coraz bar-
dziej odważnie tryskają na przyszłość. I to bogactwo kiełkowania  
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dobrego, Bożego z będzie można zobaczyć i doświadczyć w dniach 
IV Krajowego Kongresu Misyjnego. To jest wielkie święto tych, 
którzy wierzą w moc dobrego ziarna, ziarna Słowa Bożego. 

A co Ty możesz uczynić? Pozostać tylko widzem, któremu nic 
się nie chce robić. Chrześcijaństwo nie jest dla leniwych, nie jest 
dla mięczaków, którzy tchórzą przed pierwszą lepszą trudnością 
i przeszkodą. Musisz przyjąć inspirację od tych 2065 polskich misjo-
narzy i sam stać się jednym z nich. Sam wiesz jak świat potrzebuje 
siewców dobrego ziarna, sam wiesz ilu Twoich dobrych znajo-
mych i przyjaciół żyje w różnych niewolach. Popatrz na polskich 
misjonarzy, zapytaj się ich o pomysł na bycie siewcą dobrego 
ziarna. Początek jednak dla wszystkich jest zawsze ten sam: po-
zwól najpierw, aby ziarno Ewangelii wpadło do Twojego życia 
i wydało plon, i nie bój się, aby był to plon stokrotny. A potem 
miej odwagę być dobrym i uczciwym człowiekiem. Miej odwagę 
Twoim życiem powiedzieć innym, że chrześcijanin nie jest nigdy 
skazany na porażkę niewoli; ale, że dzięki Zmartwychwstałemu 
już należy do grona zwycięzców. 

HOMILIA DLA MŁODZIEŻY
Idą do tych, którzy nie zaznali miłości

Moi drodzy, przeżywamy dzisiaj niedzielę misyjną. Dlaczego 
misjonarz, misjonarka albo wolontariusz misyjny jedzie na mi-
sje? Aby powiedzieć ludziom, że Jezus Chrystus umarł i zmar-
twychwstał. Oni jadą na misje w imię Jezusa Chrystusa. Wierzą, 
że w tym małym białym kawałku chleba jest żywy Jezus. W tym 
białym kawałku chleba schowanym w tabernakulum. Oni jadą 
na misje, bo wierzą, że Jezus za chwilę będzie na tym białym oł-
tarzu. Jezus będzie przechadzał się między nami. Ten sam Jezus 
sprzed 2000 lat. Ten sam Jezus, który wypędzał złe duchy, któ-
ry uzdrowił niewidomego, który chodził po jeziorze. Ten Jezus, 
który mówi do nas: Ja jestem. O Jezusie żywym i prawdziwym 
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mówimy ludziom na misjach. Motywacja wyjazdu na misje ma 
na imię Jezus.

Oczywiście misje to nie jest sielanka. Każdy kraj ma swoje 
bolączki. W każdym kraju misjonarze sieją słowo, tak jak to sły-
szeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Misjonarze sieją małe ziaren-
ka, a resztą zajmuję się Duch Święty. Nawiasem mówiąc, Duch 
Święty jest mistrzem w wyszukiwaniu pomysłów na ewangeliza-
cję w krajach misyjnych. 

To Duch Święty posyła misjonarzy, misjonarki i wolontariu-
szy na misje. To Duch Święty jest reżyserem tego, co widzimy na 
placówkach misyjnych. 

Zobaczmy, Asia Studzińska, wolontariuszka świecka, pracuje 
w Peru, w Limie, w domu dla chłopaków ulicy. Każdy chłopiec to 
scenariusz na oddzielny film. Asia mówi tak: Dziwię się, jak funk-
cjonuje to państwo kontrastów. Żebractwo jest nielegalne, ale pro-
stytucja już tak. Na każdym rogu ulicy można spotkać wizerunek 
Maryi Wspomożycielki Wiernych, ale też na każdym z nich stoją 
prostytutki. Państwo, gdzie zapachy jedzenia przyrządzanego na 
chodniku kłócą się z zapachem moczu ludzi bezdomnych. Pozna-
wanie tego wszystkiego to dla mnie istny dar z Nieba. 

Polećmy do innej części świata, na Madagaskar. Oto wioska 
dla trędowatych w miejscowości Marana. Szpital, kościół, urocze 
domki dla trędowatych. Wieczorem, o godzinie 18.00 trędowa-
ci mówią różaniec. Uśmiechnięci trędowaci. Powyginane palce, 
które przebierają kolorowe paciorki różańca. Niektórzy bez dło-
ni, mają pozawieszane różańce na kikutach, na resztkach dło-
ni. W ostatniej ławce trędowata matka karmi piersią trędowate 
dziecko. Mężczyzna na wózku inwalidzkim przebiera w skupie-
niu czerwone paciorki. Prawie nie widzi, ma trędowate oczy, trę-
dowate powieki, nie potrafi mrugać. 

W tej uroczej wiosce dla trędowatych mieszka dwoje pięk-
nych młodych ludzi. W grudniu 2013 roku pobrali się, ona była 
w ciąży. Piękna Malgaszka. Poznali się w wiosce dla trędowatych, 
patrząc na swoje powykręcane, chore ręce i nogi, zakochali się 
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w sobie. Ich leczenie dobiera końca. Są szczęśliwi. Dziecko uro-
dzi się zdrowe. 

Trędowaci. Co oni mogą oddać Bogu? Tyle możemy się od 
nich nauczyć. 

Jeszcze jedna misja na Madagaskarze. Miejscowość Mahajan-
ga. Siostra Krystyna Soszyńska, która jest tam dyrektorką szkoły 
salezjańskiej opowiada: rozmawiałam z rodzicami dziewięciolet-
niej dziewczynki. Prawie co wieczór wysyłają dziecko na zarobek, 
bo rodzice nie mają pracy. Jaki to zarobek? Prostytucja. Dzieci na 
Madagaskarze oddają swoje ciała białym ludziom z Europy. 

Młode piękne Malgaszki, które oddają swoje ciało za pienią-
dze białym ludziom z Europy. Starszym bogatym panom z Euro-
py. Nastoletnie dziewczęta bez perspektyw. Utrudzone emocjo-
nalnie, obciążone psychiczne. 

Kto im powie o Chrystusie? Jest tu ktoś taki w tym kościele? 
Przenieśmy się do innego kraju misyjnego. W Ugandzie 

w miejscowości Namugongo mieszka chłopiec, ma na imię Bo-
sko. Od świętego Jana Bosko, założyciela salezjanów. Siedem 
lat temu, w Kampali, stolicy Ugandy, czarna kobieta znalazła 
to dziecko w betonowym śmietniku. Wyrzucała resztki jedzenia. 
Patrzy, a tu dziecko leży. Przyniosła je na naszą misję, do salezja-
nów, do Namugongo. Teraz Bosko dorasta z innymi 140 chłopa-
kami ulicy. Ten chłopiec powoli uczy się kochać. 

Zambia, piękny kraj misyjny. Zobaczmy Miniwę, osiemna-
stoletnią dziewczynę, wychowankę sióstr salezjanek w Zambii. 
Mieszka w City of Hope, w Mieście nadziei, w stolicy Zambii, 
Lusace. Dziecko niekochane, porzucone w buszu. 15 lat temu 
dziennikarz z Europy robił reportaż filmowy o małpach w Za-
mbii. Wszedł do jaskini z kamerą, a wyszedł z dzieckiem. Porzu-
cone dziecko, Miniva, ma dzisiaj 18 lat i jest wiecznie uśmiech-
nięta. Powoli uczy się kochać i przebaczać.

Moi drodzy, motywacja wyjazdu na misje ma na imię Jezus. Mi-
sjonarze, misjonarki i wolontariusze misyjni nie mają innej moty-
wacji. Gdyby było inaczej, nasza wiara w Chrystusa byłaby martwa. 



41

 14 czerwca

Na misjach wychowujemy dzieci i młodzież. Ania Kowalska, 
która przez rok pracowała na misjach w Peru, w miejscowości 
Calca, w domu dla chłopców ulicy, napisała w liście z misji w ten 
sposób: Mam tu swojego Jeża, tak jak Mały Książę miał swojego 
Lisa. Mój Jeż ma siedemnaście lat, twardy kark i harde spojrze-
nie. Nie lubi nowości, a zwłaszcza nowych osób. Mnie nie lubił 
od samego początku. Podchodziłam co dzień bliżej. Aż pewnego 
dnia mój Jeż dał się przytulić w dniu swoich urodzin.

Ania na misjach modliła się codziennie: Panie, naucz mnie 
kochać Jeże. Jeż chce być kochany, ale się nigdy do tego nie przy-
zna. Jeż chciałby się przytulić, ale potrafi tylko kłuć. Daj mi, 
Panie, odwagę przytulić Jeża. Panie, naucz mnie kochać Jeże.

Misjonarze, misjonarki i wolontariusze spotykają na misjach 
młodych ludzi, czasami takie jeże, takich młodych ludzi, którzy 
nie byli kochani w rodzinach. Oni najbardziej potrzebują miło-
ści. Młodzi ludzie na całym świecie, także w Polsce, często nie 
czują się kochani. Moi drodzy, nie czuję się kochany – to najgor-
sza choroba początków XXI wieku.

Najlepsze co może się przydarzyć człowiekowi to spotkać 
Jezusa. Jezus to najlepsza oferta dla młodego człowieka w XXI 
wieku. Panie Jezu Chryste, siej ziarno swojego słowa na całym 
świecie. I w Polsce i w krajach misyjnych. Niech ono wyrasta 
na potężne drzewa. Tak jak wyrasta małe ziarenko gorczycy na 
bujny krzew. 

Jezu Chryste, wierzę, że jesteś Bogiem. Wierzę że stworzy-
łeś świat, że dałeś mi duszę nieśmiertelną, że po śmierci się 
zobaczymy. Wierzę Jezu w Twoją śmierć i zmartwychwstanie. 
Wierzę, że narodziłeś się z Maryi. Wierzę w Ducha Świętego 
i w Twoją obecność w Komunii Świętej. Wierzę, że niebawem 
się spotkamy w niebie. Może już jutro, a może dopiero za kil-
kadziesiąt lat.
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HOMILIA DLA DZIECI
Jesteśmy ewangelicznym ziarnem Pana Jezusa

Proponowane pomoce:

I Bochenek chleba
Ziarno zboża
Kłosy zboża
Obraz pracy w polu lub wnętrza piekarni

II Obraz Pana Jezusa
Woreczek z ziarnem zboża 
Woreczek z ziarnami gorczycy
Obraz drzewa gorczycy
Obraz ludzi zgromadzonych w kościele
Pismo święte
Obraz chrztu świętego lub innego sakramentu
Napis: KRÓLESTWO BOŻE

III  Obraz z programu „Ziarno”
Obraz sakramentu chrztu
Obraz dziecięcego Kółka Misyjnego
Obraz „Modlitwy Pięciu Palców”.
Woreczek z ziarnem gorczycy
Obraz ludzi w kościele

I. Ile razy przebywam poza granicami naszego kraju, zawsze 
brakuje mi smaku polskiego chleba (pokazać). Żadne zagraniczne 
pieczywo nie zastąpi polskiego wypieku. Jedząc chleb, nie zdaje-
my sobie sprawy, ile potrzeba pracy ludzi, by każdy z nas mógł 
zaspokoić głód smaczną kromką. Patrząc na ziarno zboża (poka-
zać) nie przypuszczamy nawet, jaka siła znajduje się w jego wnę-
trzu. Wystarczą odpowiednie warunki: ziemia dobrze zaopatrzo-
na w nawóz i wodę, by ziarno pęczniało, a następnie wypuściło 
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kiełek, który wzrastając zamienia się w źdźbło zakończone kło-
sem z wieloma ziarnami (pokazać). Moc wzrostu posiadają także 
inne nasiona, dzięki którym mamy smaczne owoce i jarzyny oraz 
piękne kwiaty.

Smaczny chleb jemy dzięki ofiarnej pracy rolników i piekarzy 
(obraz). Jako mały chłopiec patrzyłem na prace w polu mojego 
dziadka, który o czwartej rano wstawał do pracy, wzmacniał zie-
mię naturalnym nawozem, a przed sianiem ziarna błogosławił 
zboże i modlił się, by sprzyjały pogodowe warunki, by ziarno 
przyniosło stokrotne plony.

II. Pan Jezus (obraz) przybliża nam prawdę o swoim Króle-
stwie – Jego Rodzinie biorąc przykłady z życia i pracy rolników, 
pasterzy i ogrodników. Dzisiaj mówi o sile ziarna zbożowego (po-
kazać), a szczególnie o tajemnicy rozwoju maleńkiego ziarenka 
gorczycy (pokazać). Wyglądem przypomina ono ziarno naszego 
maku. Aż trudno uwierzyć, że z takiego maleństwa może, wyro-
snąć olbrzymie drzewo (obraz). Pan Jezus przypomina, że podob-
ną moc posiada Jego Królestwo, czyli Jezusowy Kościół. Kościół 
tworzą ludzie (obraz), a siła, jaką oni otrzymują, pochodzi od 
Pana Jezusa. Mocą Jezusowego Królestwa są Pismo święte (po-
kazać) i sakramenty święte (obraz). Każdy z nas będzie posiadał 
siłę ziarenka gorczycy (pokazać), gdy na co dzień będzie wypeł-
niał polecenia słowa Bożego i korzystał z częstej spowiedzi oraz 
Komunii św. Przykład naszego życia będzie zachęcał koleżanki 
i kolegów do podobnego postępowania. W ten sposób z wielką 
mocą będzie rozszerzało się Królestwo Boże (napis).

III. W każdą niedzielę możemy oglądać w telewizji program 
„Ziarno” (obraz). Występują tam dzieci nazywane kolorowymi 
ziarenkami. Chcą one pomagać Panu Jezusowi w przekazywa-
niu Bożego słowa, które Jezus nazywa swoim ziarnem. Możemy 
nazwać naszych rówieśników z „Ziarna” polskimi misjonarzami. 
Stajemy się misjonarzami Jezusa w sakramencie chrztu św. (obraz).  
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Jako Boże dzieci przyjęliśmy zobowiązania, by z Jezusem posze-
rzać Kościół – Jezusową rodzinę. Jesteśmy także misjonarzami 
Jezusa jako członkowie Papieskiego Dzieła Misyjnego (obraz). Pa-
miętamy o pracy misjonarzy na wszystkich kontynentach świata. 
Wspieramy ich modlitwą pięciu palców papieża Franciszka (ob-
raz). Chcemy drobnymi umartwieniami i dobrymi czynami nieść 
pomoc misjonarzom, by ziarno Bożego Słowa dotarło do wszyst-
kich ludzi. Z naszych skarbonek złotówkami będziemy wspierali 
misje. W ten sposób z małych ziarenek gorczycy (obraz) stanie-
my się wielkimi drzewami Jezusowego Kościoła (obraz).

MODLITWA WIERNYCH

Jezus Chrystus, Syn Ojca, posłany, by ewangelizować świat, wspiera nas 
i towarzyszy naszym działaniom misjonarskim. Módlmy się do Niego 
za wszystkich powołanych i posłanych do bycia Jego świadkami.

1 . Kościół ze swej natury jest misyjny, narodził się po to, by wychodzić 
ku innym.
Módlmy się za cały Kościół: papieża, biskupów, kapłanów, osoby 
konsekrowane oraz wszystkich wiernych, byśmy umieli wyjść do 
innych z naszym świadectwem o Chrystusie. 
Ciebie prosimy…

2. Jezus błogosławionymi nazywa „maluczkich” czyli pokornych, pro-
stych, odrzuconych, niemających głosu, zmęczonych, obciążonych…
Módlmy się za tych, którym najtrudniej na świecie. Którzy co-
dziennie walczą o kęs chleba lub dach nad głową. Niech uda się 
im znaleźć godne warunki życia.
Ciebie prosimy…

3 . Parafialna Stacja Kongresowa jest uprzywilejowanym czasem ku 
temu, by wierni z różnych kontynentów zobowiązali się do modlitwy 
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i konkretnych gestów solidarności i wsparcia wobec Kościołów na terenach 
misyjnych.
Polecajmy szczególnie chrześcijan prześladowanych, którzy nie 
mogą jawnie wyznawać swojej wiary. Wspierajmy ich naszą mo-
dlitwą i ofiarami, by na świecie zapanował pokój i zakończyły się 
prześladowania z powodu religii, koloru skóry czy wyznawanych 
ideologii.
Ciebie prosimy…

4. W wielu krajach liczba powołań do kapłaństwa i życia zakonnego jest 
znikoma. Często jest tak z powodu braku, we wspólnotach chrześcijań-
skich, żaru apostolskiego i entuzjazmu. Tam gdzie jest radość, zapał i chęć 
do niesienia Chrystusa innym – tam są powołania.
Módlmy się o radość w naszych wspólnotach rodzinnych i pa-
rafialnych, bo rodziły się w nich powołania do służby misyjnej 
w Kościele. Ciebie prosimy…

5. Ojciec jest źródłem radości. Syn jej objawieniem, a Duch św. ożywi-
cielem.
Chrystus ukazał nam, że wraz ze śmiercią nic się nie kończy. Na-
stępuje po niej radość zmartwychwstania. Módlmy się za wszyst-
kich zmarłych, szczególnie za zmarłych misjonarzy oraz za na-
szych bliskich. niech stając w niebie u Źródła Radości czerpią 
z Niego aż po brzegi. Ciebie prosimy…

6. Uczeń Jezusa trwa w radości gdy jest blisko Pana, kiedy czyni Jego 
wolę, dzieli się wiarą, nadzieją i miłością ewangeliczną z innymi.
Módlmy się za nas zebranych na tej Mszy św., byśmy pamiętali, 
że od dnia chrztu świętego każdy z nas jest misjonarzem w swo-
im najbliższym otoczeniu i byśmy ukazywali Chrystusa naszym 
życiem. Ciebie prosimy…

Przez ręce Maryi, pokornym i radosny wzorze ewangelizacji, zwracamy do 
Ciebie Boże Ojcze naszą modlitwę, by Kościół stał się domem dla wielu,  
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matką dla wszystkich narodów i uczynił możliwym narodziny nowego 
świat. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki 
wieków. Amen

CZYTANKA CZERWCOWA

Niedziela, którą przeżywamy ma charakter misyjny. IV 
Krajowy Kongres Misyjny, który dzisiaj przeniósł się do diecezji 
i parafii uświadamia wszystkim, jak ważną rolę w życiu Kościoła 
pełnią dzieła misyjne. Cały Kościół ze swej natury jest misyjny. 
Co to znaczy? Jest on wspólnotą wiary, której jednym z najistot-
niejszych zadań jest głoszenie nauki Chrystusa. W Kościele nikt 
nie może wymówić się od tego obowiązku! Zarówno duchowni, 
jak wierni świeccy – wszyscy jesteśmy misjonarzami. Od Dnia 
Pięćdziesiątnicy, kiedy Apostołowie otrzymali w darze Ducha 
Świętego, Kościół kontynuuje misję zbawczą Chrystusa. Trosz-
czy się o to, by Ewangelia była znana na całej ziemi. 

Tak Sobór Watykański II, jak i późniejsi papieże, zwłasz-
cza Jan Paweł II, zwracali uwagę na to, że misje ad gentes pozo-
stają nadal aktualnym zadaniem całej wspólnoty wierzących. 
Tę aktualność wyraźniej jeszcze widać, gdy uświadomimy sobie, 
że obecnie aż 5 miliardów ludzi na świecie nie słyszało jeszcze 
o Chrystusie. Istnieją całe kontynenty, na których jeszcze nie 
powstały wspólnoty kościelne. Potrzebne są także misje ad intra 
– do wewnątrz Kościoła. Wiele społeczeństw Europy, w których 
Ewangelia zakorzeniła się przed wiekami, dzisiaj uległo zeświec-
czeniu i dechrystianizacji. Wielu żyje, jakby Boga nie było.

Zatem potrzebny jest wysiłek misyjny nie tylko w dale-
kich krajach, na bezbrzeżnych kontynentach, ale także tutaj, 
wśród nas. Nasze rodziny, społeczność lokalna, parafia i Ojczy-
zna są miejscem, w którym trzeba głosić Chrystusa. Dzielić się 
radością Ewangelii.



 14 czerwca

Zatem prośmy Chrystusa, który posyła misjonarzy na 
krańce ziemi, aby rozpalił w nas zapał misyjny i pomógł nam 
być misjonarzami tam, gdzie On nas pośle.
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HOMILIA PAPIEŻA FRANCISZKA  
WYGŁOSZONA PODCZAS MSZY ŚW.

NA ZAKOŃCZENIE ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
Rio de Janeiro, 28 VII 2013 r.

Drodzy młodzi: Jezus na was liczy

Drodzy Bracia i Siostry,
Droga Młodzieży!
 
„Idźcie (…) i nauczajcie wszystkie narody”. Tymi słowami Jezus 
zwraca się do każdego z was, mówiąc: „Wspaniale było uczest-
niczyć w Światowym Dniu Młodzieży, przeżywać wiarę razem 
z młodymi ludźmi z czterech stron świata, ale teraz musisz iść 
i przekazywać to doświadczenie innym”. Jezus Cię wzywa, abyś 
był uczniem pełniącym misję! Co mówi nam Pan dzisiaj, w świe-
tle Słowa Bożego, którego wysłuchaliśmy? Co mówi nam Pan? 
Trzy słowa: idźcie, bez obawy, aby służyć.

1. Idźcie. W tych dniach tutaj, w Rio, mogliście przeżyć 
piękne doświadczenie spotkania Jezusa, i to spotkania Go wspól-
nie z innymi, odczuwaliście radość wiary. Ale doświadczenie tego 
spotkania nie może zostać zamknięte w waszym życiu czy w ma-
łej grupie parafialnej, w ruchu, waszej wspólnocie. Byłoby to ni-
czym odcięcie tlenu płonącemu ogniu. Wiara jest płomieniem, 
który staje się tym żywszy, im bardziej się nią dzieli, przekazuje, 
aby wszyscy mogli poznać, umiłować i wyznawać Jezusa Chry-
stusa, który jest Panem życia i historii (por. Rz 10, 9).
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Jednakże uwaga! Jezus nie powiedział: jeśli chcecie, jeśli ma-
cie czas, idźcie, ale powiedział: „Idźcie (...) i nauczajcie wszystkie 
narody”. Dzielenie się doświadczeniem wiary, dawanie świadec-
twa wiary, głoszenie Ewangelii jest poleceniem, które Pan daje 
całemu Kościołowi, także tobie. Jest to nakaz, który nie wynika 
jednak z woli panowania czy z woli władzy, ale z siły miłości, 
z faktu, że Jezus pierwszy przyszedł do nas i dał nam nie trochę 
siebie, lecz dał nam całego siebie, On dał swoje życie, aby nas 
zbawić i ukazać nam miłość i miłosierdzie Boga. Jezus nie traktu-
je nas jak niewolników, ale jak osoby wolne, jak przyjaciół, braci. 
Nie tylko nas posyła, ale nam towarzyszy, zawsze jest przy nas 
w tej misji miłości.

Gdzie nas posyła Jezus? Nie ma granic, nie ma ograniczeń: 
posyła nas do wszystkich. Ewangelia jest dla wszystkich, a nie dla 
niektórych. Nie jest tylko dla tych, którzy wydają się nam bliżsi, 
bardziej otwarci, bardziej przyjaźni. Jest dla wszystkich. Nie bój-
cie się iść i nieść Chrystusa w każde środowisko, aż na peryferie 
egzystencjalne, także do tych, którzy wydają się najbardziej odda-
leni, najbardziej obojętni. Pan poszukuje wszystkich, pragnie, aby 
wszyscy poczuli ciepło Jego miłosierdzia i Jego miłości.

W szczególności chciałbym, aby to polecenie Chrystusa: „Idź-
cie”, zabrzmiało w was, młodych Kościoła w Ameryce Łacińskiej, 
zaangażowanych w promowaną przez biskupów misję kontynen-
talną. Brazylia, Ameryka Łacińska, świat potrzebują Chrystusa! 
Św. Paweł mówi: „Biada mi (...), gdybym nie głosił Ewangelii” (1 
Kor 9,16). Ten kontynent otrzymał przesłanie Ewangelii, które 
naznaczyło jego drogę i przyniosło wiele owoców. Teraz to gło-
szenie jest powierzone również wam, aby zabrzmiało z nową siłą. 
Kościół was potrzebuje, potrzebuje cechującego was entuzjazmu, 
kreatywności i radości. Wielki apostoł Brazylii, bł. Józef Anchie-
ta wyruszył na misję, gdy miał zaledwie dziewiętnaście lat. Czy 
wiecie, co jest najlepszym narzędziem do ewangelizowania mło-
dych ludzi? Inny młody człowiek. Oto droga, którą wszyscy po-
winniście iść!
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2. Bez obawy. Ktoś mógłby pomyśleć: „Nie mam specjalnego 
przygotowania, jak mogę iść i głosić Ewangelię?”. Drogi przyja-
cielu, twój lęk nie różni się zbytnio od lęku, jaki ogarnął Jere-
miasza, – słyszeliśmy w czytaniu – gdy został powołany przez 
Boga, aby był prorokiem. „Ach, Panie Boże, przecież nie umiem 
mówić, bo jestem młodzieńcem!”. Bóg mówi również do was to, 
co powiedział Jeremiaszowi: „Nie lękaj się (...), bo jestem z tobą, 
by cię chronić” (Jr 1, 6. 8). On jest z nami!

„Nie lękaj się”. Kiedy idziemy głosić Chrystusa, On sam idzie 
przed nami i nas prowadzi. Wysyłając swoich uczniów na misję, 
obiecał: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni” (Mt 28, 20). 
Prawda ta dotyczy także nas! Jezus nigdy nikogo nie zostawia 
samym! Zawsze nam towarzyszy.

Jezus zresztą nie powiedział: „idź”, ale „idźcie”. Jesteśmy po-
słani razem. Drodzy młodzi, odczuwajcie, że w tej misji towarzy-
szy wam cały Kościół, a także świętych obcowanie. Kiedy wspól-
nie podejmujemy wyzwania, wówczas jesteśmy mocni, odkrywa-
my zasoby, których posiadania nie byliśmy świadomi. Jezus nie 
powołał apostołów do życia w izolacji, ale powołał ich, aby two-
rzyli grupę, wspólnotę. Chciałbym zwrócić się także do was, dro-
dzy kapłani, którzy wraz ze mną koncelebrujecie tę Eucharystię: 
przybyliście, by towarzyszyć waszej młodzieży, i jest to piękne, 
dzielenie tego doświadczenia wiary! Z pewnością wszystkich was 
odmłodził. Człowiek młody zaraża młodością. Ale jest to tylko 
pewien etap drogi. Wciąż towarzyszcie im wielkodusznie i z ra-
dością, pomagajcie im aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła. 
Niech nigdy nie czują się sami! W tym miejscu pragnę z serca 
podziękować grupom z duszpasterstwa młodzieży, ruchom i no-
wym wspólnotom, które towarzyszą młodym w ich doświadcze-
niu bycia Kościołem, tak twórczo i tak odważnie. Kontynuujcie 
i nie lękajcie się!

3. Ostatnie słowo: aby służyć. Na początku Psalmu, który 
odśpiewaliśmy, znajdują się następujące słowa: „Śpiewajcie Panu 
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pieśń nową” (96 [95],1). Jaka jest ta nowa pieśń? Nie chodzi 
o słowa ani o melodię, ale o śpiew waszego życia, pozwolenie, 
aby nasze życie utożsamiało się z życiem Jezusa, podzielanie Jego 
uczuć, Jego myśli, Jego działania. A życie Jezusa jest życiem dla 
innych, życie Jezusa jest życiem dla innych. Jest życiem posługi.

Św. Paweł, jak usłyszeliśmy przed chwilą w czytaniu, mówi: 
„Stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, 
których pozyskam” (1 Kor 9,19). Aby głosić Jezusa, Paweł stał 
się „sługą wszystkich”. Ewangelizacja jest dawaniem osobiście 
świadectwa o miłości Boga, jest przezwyciężaniem naszych ego-
izmów, jest służeniem, pochylając się, żeby umywać nogi naszym 
braciom, tak jak to czynił Jezus.

Trzy słowa: Idźcie, bez obawy, aby służyć. Idźcie, bez obawy, 
aby służyć. Postępując zgodnie z tymi trzema słowami, doświad-
czycie, że ten, kto ewangelizuje, jest ewangelizowany, kto przeka-
zuje radość wiary, otrzymuje więcej radości. Drodzy młodzi, gdy 
wrócicie do swoich domów, nie bójcie się być wielkoduszni dla 
Chrystusa, dawać świadectwo o Jego Ewangelii. W pierwszym 
czytaniu, kiedy Bóg posyła proroka Jeremiasza, daje mu siłę, by 
„wyrywał i obalał, by niszczył i burzył, by budował i sadził” (por. 
Jr 1,10). Tak też jest w waszym przypadku. Niesienie Ewangelii 
jest niesieniem mocy Boga, aby wykorzeniać i niszczyć zło i prze-
moc, aby burzyć i obalać bariery egoizmu, nietolerancji i niena-
wiści, aby budować nowy świat. 

Drodzy młodzi, Jezus Chrystus na was liczy! Kościół na was 
liczy! Papież na was liczy! Maryja, Matka Jezusa i nasza Matka, 
niech was zawsze otacza swoją czułą miłością: „Idźcie (…) i na-
uczajcie wszystkie narody”. Amen.
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Kościół misyjny

KONFERENCJA MISYJNA
Misjonarze z Polski czy do Polski?

Duch Święty uzdolnił apostołów do wypełnienia misyjnego 
nakazu Chrystusa: „Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich 
narodów” (Mt 28,19), którego realizacja należy dziś do całego 
ludu Bożego: papieża, biskupów, kapłanów i wszystkich wier-
nych ochrzczonych – do każdego z nas.

Naturą Kościoła jest jego misyjność (por. Ad Gentes nr 2). Dla 
podkreślenia wagi misyjnej działalności Kościoła papież Pius XI 
w dniu 14 IV 1926 r. ustanowił przedostatnią niedzielę paździer-
nika Niedzielą Misyjną, z czasem nazwaną Światowym Dniem 
Misyjnym. Wiązało się z tym wydawanie specjalnych apeli i orę-
dzi, które na początku pisała Kongregacja Ewangelizowania Na-
rodów, a później papieże: jako pierwszy Jan XXIII w 1960 r., na-
stępnie Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI, a dziś kontynuuje 
tę tradycję papież Franciszek (por. ks. F. Jabłoński, „Apele i orę-
dzia na Światowy Dzień Misyjny. 1930-2010”, Gniezno 2010).

Jak pierwsi chrześcijanie
Papież Franciszek w swoich wypowiedziach podkreśla by 

głosić dzisiaj Ewangelię z radością misyjnym zapałem, na wzór 
pierwszych chrześcijanie. „Radosnego dawcę Bóg miłuje” (2 Kor 
9,7) – pisze papież w orędziu misyjnym w 2014 roku – nie po-
zwólmy się okradać z radości ewangelizacji! Zachęcam was do 
zanurzenia się w radości Ewangelii i do pielęgnowania miłości 
zdolnej rozpalić wasze powołanie i waszą misję. Uczeń Chry-
stusa trwa w radości, gdy jest blisko z Panem, gdy wypełnia jego 
wolę, i gdy dzieli się wiarą, nadzieją i miłością Ewangelii”.

W papieskich orędziach misyjnych podkreślana jest myśl, 
że działalność misyjna Kościoła nie została jeszcze zakończona, 
a w planach duszpasterskich misje ad gentes powinny być prio-
rytetem. Jest to istotny argument przemawiający za posyłaniem 
misjonarzy z Polski na terytoria misyjne. Nie odwrotnie. Na 
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pewno warto w tym miejscu raz jeszcze przypomnieć, kim jest 
misjonarz i co mamy na myśli mówiąc: terytoria misyjne.

Misjonarze
Według nauki Soboru Watykańskiego II i encykliki Redempto-

ris missio misjonarzami w sensie ścisłym są kapłani, osoby zakon-
ne i ludzie świeccy, którzy zostali naznaczeni specjalnym powo-
łaniem, posłani przez Kościół do ludów i narodów nie wierzących 
w Chrystusa (ad gentes) w celu głoszenia Ewangelii i zakładania 
Kościoła. Tę działalność misyjną realizują misjonarze na teryto-
riach misyjnych wytyczanych przez Kongregację ds. Ewangeli-
zacji Narodów (Ad Gentes nr 6 i nr 23; Redemptoris missio nr 37). 

Kościół w Polsce jak dotąd nie został jeszcze uznany – i miej-
my nadzieję, że to nie nastąpi – za terytorium misyjne. Nie ma 
więc potrzeb ani podstaw, by Kościół powszechny posyłał mi-
sjonarzy do Polski. Wręcz przeciwnie – Kościół powszechny ma 
prawo domagać się, by Kościół w Polsce posyłał swych kapłanów 
do ludzi, którzy ciągle czekają na głosicieli Ewangelii.

Z Polski
Na misjach aktualnie posługuje 2065 polskich misjonarzy 

i misjonarek. Przebywają oni w 97 krajach na wszystkich kon-
tynentach.

Najwięcej polskich misjonarzy, tak jak i w latach ubiegłych, 
pracuje w Afryce – 840. Kraje, w których już od wielu lat znajdu-
je się najwięcej polskich misjonarzy, to: Kamerun – 124, Zambia 
– 78, Madagaskar – 60, Tanzania – 65, Republika Południowej 
Afryki – 47, Demokratyczna Republika Konga – 47 i Rwanda 
– 41. W Afryce przebywa 80 księży diecezjalnych, 374 zakonni-
ków, 355 sióstr zakonnych i 31 osób świeckich.

W Ameryce Południowej i Środkowej pracuje 804 misjonarzy 
i misjonarek z Polski. Krajami, w których jest najwięcej polskich 
misjonarzy, są: Brazylia – 260, Boliwia – 128, Argentyna – 124, 
Peru – 65 i Ekwador – 41. W Ameryce Południowej i Środkowej 
przebywa 170 księży diecezjalnych, 445 zakonników, 167 sióstr 
zakonnych i 22 osoby świeckie.
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W Azji jest 332 polskich misjonarzy. Już od wielu lat najwię-
cej polskich misjonarzy pracuje w Kazachstanie – 114, Japonii 
– 31, na Filipinach – 30, w Uzbekistanie 17 osób i w Tajwanie – 
14. W Azji przebywa 44 księży diecezjalnych, 150 zakonników, 
131 sióstr zakonnych i 7 osób świeckich.

W Oceanii posługuje 71 misjonarzy. Większość osób pracuje 
w Papui Nowej Gwinei – 67. W Oceanii przebywa 13 księży die-
cezjalnych, 50 zakonników, 7 sióstr zakonnych i 1 osoba świecka.

W Ameryce Północnej pracuje 18 misjonarzy. Większość 
osób posługuje na placówkach misyjnych w Kanadzie – 13 i na 
Alasce – 5. W Ameryce Północnej przebywa 7 księży diecezjal-
nych, 10 zakonników i 1 siostra zakonna.

Na świecie pracuje 314 księży diecezjalnych: diecezja tarnow-
ska – 40, diecezja przemyska – 16, diecezja katowicka – 16, die-
cezja lubelska – 13. 1029 zakonników: Werbiści – 210, Francisz-
kanie Konwentualni – 90, Salezjanie – 75, Franciszkanie – 74, 
Pallotyni – 70; 661 sióstr zakonnych: Franciszkanki Misjonarki 
Maryi – 58, Służebnice Ducha Świętego – 50, Elżbietanki – 44, 
Służebniczki Starowiejskie – 26; 61 misjonarzy świeckich: Sto-
warzyszenie Misji Afrykańskich – 5, Diecezja warszawsko-praska 
– 5, Diecezja bielsko-żywiecka – 4, Archidiecezja katowicka – 4.

W szeregach polskich misjonarzy jest 21 biskupów: w Ame-
ryce Płd. i Środkowej – 10, w Afryce – 6, w Azji – 3, 1 w Oceanii 
i 1 w Ameryce Północnej.

Można by rzec: wspaniale! Jednak, czy na pewno jest się 
czym zachwycać? 

Porównując Polskę na przykład z Hiszpanią, z której na mi-
sjach pracuje 14 tys. misjonarzy, nie wygląda to dobrze. Tym bar-
dziej, że w Polsce jest ok. 53 tys. osób duchownych, a na misjach 
pracuje zaledwie 4 procent. Jest to więc powód nie tyle do ra-
dości, co bardziej do troski. Przede wszystkim do troski o nowe 
powołania misjonarskie w Kościele w Polsce.

W roku 2016 obchodzić będziemy 1050. rocznicę chrztu Pol-
ski. To wtedy, ponad tysiąc lat temu, przyjeżdżali do nas misjo-
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narze z innych krajów, by na naszych terenach prowadzić dzia-
łalność misyjną (m. in. św. Wojciech, św. Brunon z Kwerfurtu). 
Dziś jest czas, by spłacić ten „misyjny dług”. Próbujemy to robić: 
pięknym tego obrazem jest uroczystość wręczania krzyży misyj-
nych w Gnieźnie, w czasie uroczystości odpustowych ku czci św. 
Wojciecha. W ciągu szesnastu takich ceremonii krzyż misyjny 
otrzymało ok. 700 osób (por. ks.. F. Jabłoński „Tradycja gnieź-
nieńskich krzyży misyjnych”, Gniezno 2010). W związku z IV 
Krajowym Kongresem Misyjnym oraz 1050 rocznicą C Hrztu 
Polski organizatorzy Kongresu zaproponowali, by w najbliższym 
czasie Kościół w Polsce wysłał na misje 105 misjonarzy. Śred-
nio praca misjonarza trwa 10 lat. Jeśli pomnożymy to przez 105 
otrzymamy liczbę 1050.

O ducha misyjnego
Co możemy zrobić, aby misjonarzy wyjeżdżających z Polski 

było jeszcze więcej? Pierwszym ważnym krokiem jest uświada-
mianie sobie wspólnej odpowiedzialności za misje, zarówno w ro-
dzinach, jak i w parafiach. 

W rodzinie takim pozytywnym klimatem powołaniowym jest 
radość rodziców z tego, że ich syn czy córka myśli o pracy na mi-
sjach. Kolejnym elementem jest wspieranie dzieła misyjnego po-
przez modlitwę, poszerzanie wiedzy o misjach i pomoc materialna. 
Bardzo pomocne będzie zachęcanie dzieci do włączenia się w dzia-
łalność Ogniska Misyjnego w szkole lub w parafii. Wyrazem prze-
niknięcia małżeństwa duchem misyjnym jest podjęcie przez nich 
pracy na misjach chociaż przez pewien czas (por. Familiaris Consortio 
nr 54). Nie brak dziś małżeństw, które podejmują taką drogę.

W parafii troska o powołania misjonarskie może przejawiać 
się poprzez stałą modlitwę np. w ramach modlitwy powszechnej, 
nabożeństwa misyjnego, mówienie o misjach, zapraszanie misjo-
narzy, kolportaż czasopism o tematyce misyjnej. 

Dzisiaj Kościół w Polsce potrzebuje bardziej ducha misyjne-
go. Mamy nadzieję, że IV Krajowy Kongres Misyjny pomoże roz-
palić zapał misyjny.
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MISJONARZE-MĘCZENNICY Z PARIACOTO (PERU)

Współczesny Kościół misyjny ma swoich męczenników. 
W ostatnich trzydziestu latach na świecie śmiercią męczeń-
ską zginęło co najmniej 1000 misjonarek i misjonarzy. Tylko 
w 2013 r. zabito 22 misjonarzy. Wśród nich było 19 kapłanów, 
siostra zakonna oraz 2 osoby świeckie. W grupie misjonarzy-
-męczenników są również Polacy. Obecnie zakończył się proces 
beatyfikacyjny o.  Zbigniewa Strzałkowskiego i o.  Michała To-
maszka, franciszkanów zamordowanych 9 sierpnia 1991 r. przez 
terrorystów z maoistowskiego ugrupowania „Świetlisty Szlak” 
(Sendero Luminoso) w Peru.

Polscy misjonarze o. Zbigniew Strzałkowski i o. Jarosław Wy-
soczański przylecieli do Peru w listopadzie 1988 r. w lipcu 1989 r. 
dołączył do nich o. Michał Tomaszek. W sierpniu 1989 r. zakon-
nicy objęli parafię Senor de Mayo w Pariacoto. Tutaj przebywa-
ły już siostry zakonne. O.  Jarosław został proboszczem parafii 
i gwardianem, o. Michał wikariuszem, a o. Zbigniew opiekował 
się kandydatami do zakonu.

Parafia była bardzo rozległa. Należało do niej ponad 70 wio-
sek, rozsianych w górach. Misjonarze pracowali w trudnych wa-
runkach: wędrowali do wsi, osiedli i kaplic. Tam przebywali kilka 
dni, udzielali sakramentów świętych i nauczali. Ponieważ wioski 
leżały wysoko w górach, bardzo często długą drogę musieli po-
konywać pieszo, konno lub na osiołku. Do licznych wiosek z po-
sługą docierali tylko raz w roku w okresie tzw. fiesty. Codzienna 
katechizacją dzieci i dorosłych zajmowali się specjalnie przygoto-
wani katechiści świeccy. W Pariacoto misjonarze stworzyli ośro-
dek kształcenia dla nich. 

Na franciszkańskiej misji prężnie działał Caritas. Misjonarze 
przekazywali żywność najbiedniejszym rodzinom i wspierali je 
finansowo. Aktywnie włączyli się w dzieła, które służyły całej 
społeczności: utworzyli instalacje wodne, kanalizację oraz uru-
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chomili agregat prądotwórczy. Sprowadzili pielęgniarki i lekarzy, 
by uczyli miejscowych Indian profilaktyki związanej z cholerą, 
która zagrażała mieszkańcom tamtych terenów. Zabiegali o obec-
ność lekarza w wiosce. Kapłani z Polski szybko zdobyli zaufanie 
miejscowej ludności ponieważ zawsze byli do dyspozycji ludno-
ści, chętnie słuchali i uczestniczyli w życiu wioski. Indianie byli 
wdzięczni za pomoc i chętnie z nimi współpracowali.

Jak wspomina o. Rafał Dryjański, który w Pariacoto spędził 
kilka lat jako misjonarz: „Męczennicy potrafili także nawiązać 
kontakt z bardzo zamkniętymi ludźmi z gór. Ta ich bliskość 
z ludźmi była naprawdę wyjątkowa. I ludzie właśnie to sobie 
cenią. Wielu z nich ich wciąż pamięta i wspomina nie tyle treści, 
które głosili w kazaniach, ale właśnie to, że byli u nich w domu, 
rozmawiali z nimi, pomagali im. To była taka prosta obecność 
i ona była ich wielką zaletą”.

Początki misji w Pariacoto zbiegły się w czasie z wojną domo-
wą w Peru, prowadzoną przez maoistyczną organizację „Świetlisty 
Szlak” (Sendero Luminoso) i siły rządowe. Członkowie tej organi-
zacji dążyli do obalenia rządu i utworzenia rządu komunistyczne-
go. Odwoływali się do ideologii Mao Tse-tunga. Terroryści złowro-
go patrzyli na poczynania misjonarzy, gdyż dostrzegali zagrożenie 
z ich strony. Autorytet, jakim cieszyli się misjonarze były prze-
szkodą w rozprzestrzenianiu się ich rewolucyjnych idei. Uważali, 
że wysiłki duszpasterskie i charytatywne są szkodliwe dla rewolu-
cji ludowej, gdyż usypiają czujność Indian i odwodzą ich od walki 
z rządem. Postanowili zatem niszczyć misje katolickie.

Pierwszy atak na misję w Pariacoto miał miejsce w nocy z 16 
na 17 lutego 1990  r. Wojownicy Sendero Luminoso zabili kil-
ka osób i wysadzili w powietrze kilka budynków publicznych. 
Zniszczyli posterunek policji. Po tym napadzie polscy misjona-
rze zaczęli otrzymywać pogróżki. Terroryści porwali ciężarówki 
Carias wiozące transport do Pariacoto. 

Terroryści powrócili do Pariacoto 9 sierpnia 1991 r. Na gło-
wach mieli czarne kominiarki. Otoczyli klasztor i weszli do 
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środka. Ich przywódca Jorge oskarżył misjonarzy o prowadzenie 
działalności antyrewolucyjnej. Mówił, że usypiają świadomość 
rewolucyjną wśród Indian oraz, że upokarzają ludzi rozdawanie 
im kapitalistycznej żywności. Agresorzy związali ojca Zbignie-
wa i Michała i samochodami misjonarzy wywieźli ich za wioskę.  
Po drodze terroryści rozlali benzynę i podpalili most, aby nikt 
ich nie ścigał. Za wsią dwoma strzałami w tył głowy zabili zakon-
ników oraz wójta Pariacoto Justino Leona Maza. Na ciele zabite-
go ojca Zbigniewa zostawili kartkę z napisem: „Tak umierają słu-
gusy imperializmu. Niech żyje EGP” (EGP to Exercito Guerillero 
Popular – Ludowe Wojsko Partyzanckie – odłam „Świetlistego 
Szlaku”). Na kartce narysowali sierp i młot, podpalili samocho-
dy i uciekli. Po drodze jeszcze zabili przypadkowo spotkanego 
wójta z pobliskiej wioski Cochabamby – Dario Padilla Champii. 
25 sierpnia 1991 r. terroryści zamordowali niedaleko Santa (diec. 
Chimbote) włoskiego misjonarza ks. Aleksandra Dordi Negroni.

 Męczennicy zostali pochowani w kościele w Pariacoto.  
Na ich nagrobkach widnieje: 

Firmes en la Fe – Mocni w wierze,
Ardientes en la Caridad – Płonący miłością,
Mensajeros de la Paz – Posłańcy pokoju,
Hasta el martirio – Aż do męczeństwa.
W miejscu zbrodni, na przydrożnym murze umieszczono 

krzyż z napisem: „Zbigniew, Miguel, Paz y Bien” („Zbigniew, Mi-
chał, Pokój i Dobro”). Dla mieszkańców Pariacoto o. Zbigniew 
jest patronem chorych, a o. Michał – dzieci.

Ojciec Jarosław Wysoczański, który współpracował z dwo-
ma męczennikami na misji w Peru tak ich wspomina: „Zacznę 
może od Zbyszka, bo był starszy – miał w chwili śmierci 33 lata... 
Był człowiekiem, który charakteryzował się dużą racjonalnością. 
Powiedziałbym, że był to umysł ścisły, filozoficzny. W sytuacji, 
gdy trzeba było rozwiązać jakiś problem, on najpierw dogłębnie 
go studiował, rozważał jakimi środkami dysponujemy, następnie 
myślał, z kim byśmy mogli współpracować, a później realizował 



61

 12 czerwca

dany projekt, sprawdzając przy tym, jak skuteczne okazało się to 
rozwiązanie. To bardzo mocno współgrało z metodą pracy stoso-
waną wśród ludzi w duszpasterstwie, jak również w innych sek-
torach życia społecznego – metoda ver, juzgar, actuar czyli zoba-
czyć, ocenić i działać. Myślę, że Zbyszek bardzo dobrze się czuł 
w tej metodzie pracy. To bardzo mocno współgrało z jego forma-
cją intelektualną. Oprócz tego był na pewno człowiekiem bardzo 
ciekawym. Ciekawym rzeczywistości, w której żył. To właśnie 
u niego w pokoju można było zobaczyć książki o minerałach, 
publikacje dotyczące geografii. Zależało mu bardzo na tym, aby 
dobrze znać rzeczywistość, w której żyliśmy i pracowaliśmy. Miał 
też wielkie szczęście przez pierwsze pół roku pracować z człowie-
kiem, który pomógł mu zrozumieć życie w Peru. Był to ks. Pablo 
Fink pochodzący z Tyrolu, doktor teologii, z Gregorianum. Przez 
wiele lat żył w Peru i dzięki temu wprowadził doskonale Zbyszka 
w sytuację Kościoła, państwa, duszpasterstwa, zwłaszcza na tere-
nach wiejskich, oraz wśród ludzi Andów. Ks. Fink prowadził pięk-
ny internat dla chłopców. Zbyszek, będąc wcześniej w Niższym 
Seminarium, pracując wśród młodych, znalazł się jakby w swoim 
sosie. To znaczy, był do tego bardzo dobrze przygotowany. My-
ślę, że na polu pracy z młodymi czuł się jak ryba w wodzie.

Michał natomiast ma 31 lat, kiedy ginie. On z kolei był taką 
„mamą”, człowiekiem o dużej wrażliwości. Nie chcę oczywiście 
powiedzieć, że Zbyszek nie miał wrażliwości, bo również był 
wrażliwy, ale Michał był tym, który bardzo kochał młodzież 
i dzieci. Chodził po Pariacoto, od domu do domu i przekony-
wał rodziców, że jest czymś bardzo ważnym, aby dzieci przyszły 
w niedzielę do kościoła, na wspólną modlitwę, na katechezę.... 
Miał przy tym wielką cierpliwość. Rozmawiał, tłumaczył im dla-
czego to jest takie istotne. Później udało się mu te dzieci groma-
dzić. Było ich coraz więcej. W kościele przygotował im specjalne 
miejsce – rozsunął ławki i położył maty, by wszystkie dzieci się 
zmieściły. Michał śpiewał z nimi, uczył uczestniczenia w Eucha-
rystii oraz katechizmu. Potrafił spędzać z nimi po trzy, cztery 
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godziny w niedzielę po południu. Miał wielki dar czasu „stra-
conego” dla młodzieży. On prawie codziennie, po każdej Mszy 
świętej wieczornej spotykał się z młodzieżą. Oczywiście mówimy 
o rzeczywistości, która miała miejsce 24 lata temu. W Pariacoto 
nie było światła, żadnych rozrywek, jedyną taką atrakcją była po 
prostu Eucharystia. Mieliśmy generator prądu i mały telewizor, 
dlatego mogliśmy wieczorami wyświetlać dla całego Pariacoto 
wartościowe filmy. Można powiedzieć, że wówczas nasza misja 
była głównym punktem zainteresowania dla całej wioski... Dzi-
siaj to się wszystko zmieniło, bo jest światło, prąd, dyskoteki... 
Trzeba przyznać, że w tamtym czasie mieliśmy trochę ułatwioną 
drogę dotarcia do młodych. I takim szczególnym towarzyszem 
dzieci i młodzieży był właśnie Michał.

Kiedy tak patrzę na Zbyszka i Michała to dla mnie jest to 
pełny brat mniejszy. Czytamy w pismach św. Franciszka, że ide-
ał brata mniejszego jest w stanie wypełnić dopiero wspólnota – 
kilku braci, z których każdy swoimi darami i talentami służy 
wspólnocie. Można więc powiedzieć, że Zbyszek z Michałem to 
jeden święty franciszkanin, bo pierwszy ma większy dar do racjo-
nalnego myślenia i działania, a drugi większą łatwość wyrażania 
miłości” (Dwaj, jak jeden brat mniejszy, w: http://meczennicy.fran-
ciszkanie.pl/aktualnosci/wywiad-dwaj-jak-jeden-brat-mniejszy/).

Proces beatyfikacyjny dwóch męczenników rozpoczął się 
1996 r. i zakończył na szczeblu diecezjalnym w 2002 r. W 2011 r. 
przedstawiono tzw. „positio”, a Ojciec Święty Franciszek, po za-
kończeniu procedur, w lutym 2014 r. wyraził zgodę na beatyfi-
kację. Wyniesienie na ołtarze męczenników nastąpi 5 grudnia 
2015 r. w Chimbote w Peru.

WIELCY POLSCY MISJONARZE

Współczesny Kościół w Polsce chlubi się wieloma wspaniały-
mi misjonarkami i misjonarzami, którzy całkowicie i bez reszty 
oddali się posługiwaniu misyjnemu. Do najsławniejszych należą 
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ks. kard. Adam Kozłowiecki SVD, o. Marian Żelazek SVD oraz 
dr Wanda Błeńska, misjonarka świecka.

Prezentując ich sylwetki pragniemy dziękować Bogu za przy-
kład gorliwości misyjnej i zapału, jaki zostawili, ufając że znajdą 
naśladowców.

Łatwiej żyć z poczuciem humoru
KARD. ADAM KOZŁOWIECKI SJ

Jedną z najpiękniejszych kart ewangelizacji Afryki zapi-
sał kard. Adam Kozłowiecki SJ. Urodził się 1 kwietnia 1911 r. 
w Hucie Komorowskiej k. Kolbuszowej w rodzinie ziemiań-
skiej. Jako dziecko uczył się w domu, a następnie rodzice wy-
słali go do znanego jezuickiego Zakładu Naukowo-Wychowaw-
czego w Chyrowie (1921-1925). Jednak, gdy powiedział ojcu, 
że chce wstąpić do jezuitów, ten natychmiast przeniósł go do 
Poznania. Tutaj uczęszczał do ostatnich klas gimnazjum i zdał 
maturę. Młody Adam nie zrezygnował jednak z powołania za-
konnego. Wbrew woli rodziców, w 1929 r. wstąpił do nowicjatu 
jezuitów w Starej Wsi k. Brzozowa. Studiował filozofię w Kra-
kowie (1931-1933), a potem teologię w Lublinie (1934-1938). 
W Lublinie został wyświęcony na kapłana 24 czerwca 1937 r. 
Po odbyciu tzw. trzeciej probacji we Lwowie (1938-39) władze 
zakonne skierowały go do pracy w Chyrowie. Po wybuchu II woj-
ny światowej przedostał się do Krakowa. 10 listopada 1939  r. 
został aresztowany przez gestapo w kolegium jezuitów wraz 
z 24 współbraćmi. Przebywał w krakowskim więzieniu na Mon-
telupich, potem w Wiśniczu. W czerwcu 1940 r. przewieziono 
go obozu koncentracyjnego Auschwitz (numer obozowy 1006). 
Po sześciu miesiącach został wysłany do Dachau. Więzień obozu 
koncentracyjnego ocalał i doczekał wyzwolenia obozu przez woj-
ska amerykańskie 29 kwietnia 1945 r. Doświadczenia obozowe 
opisał potem w książce „Ucisk i strapienie”. Pamiętnik więźnia 
1939-1945. Wspominając życie obozowe, ks. Adam Kozłowiecki 
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napisał: „W Auschwitz i Dachau przekonałem się, że nienawiść 
jest rzeczą nie tylko zbrodniczą, ale także bezsensowną. Właśnie 
tutaj, w tych nieludzkich warunkach obozu koncentracyjnego, 
uświadomiłem sobie tę głęboką prawdę, ze każdy człowiek jest 
moim bratem, ponieważ jesteśmy dziećmi jednego i tego samego 
Ojca – Pana Boga. Tu nauczyłem się mieć w nienawiści nienawiść 
i samemu bronić się przed nienawiścią do kogokolwiek, nawet 
do mego brata w mundurze, który mnie nienawidził i męczył”. 
Takiemu podejściu do życia pozostał wierny do końca, zwłaszcza 
w Afryce, gdzie stanowczo przeciwstawił się rasizmowi.

Po wyzwoleniu obozu pojechał do Rzymu, gdzie 15 sierpnia 
1945 r. złożył ostatnie śluby zakonne, a następnie w odpowiedzi 
na apel przełożonych zgłosił się na wyjazd wraz z innymi je-
zuitami, również więźniami Dachau, do polskiej misji w Rodezji. 
Najpierw został kierownikiem szkół misji Kasisi, co wiązało się 
z rozwiązywaniem kłopotów finansowych, a następnie kapela-
nem centrum szkolenia inteligencji dla Rodezji Północnej. 

Do misji należało 30 szkół do których niekiedy można było 
dotrzeć pieszo lub rowerem. Jego miły sposób bycia, serdeczność 
i komunikatywność zjednały miejscową ludność i ułatwiły pracę 
misyjną. Wszędzie przyjmowano go życzliwie. Nauczył się zwy-
czajów Zambijczyków i zaakceptował ich mentalność. Mówił: 
„Żeby zacząć rozmowę, trzeba było najpierw słuchaczy rozba-
wić, zyskać ich sympatię, a dopiero potem można podejmować 
poważne tematy. Nie można zacząć rozmowy prosto z mostu”. 

Ks. Adam nie miał teoretycznego przygotowania misyjnego, ale 
doskonale sobie radził. Dzięki pomocy Afrykańczyków nauczył się 
języka lenje i gorliwie podejmował różne prace na misji. Dużo wę-
drował odwiedzając wioski należące do misji. Żył „na walizkach”.

Ks. Adam został także dyrektorem Apostolstwa Modlitwy. 
Głosił kazania, rekolekcje, przygotowywał wiernych do przyjęcia 
sakramentów świętych. Zorganizował bibliotekę. Nie unikał pra-
cy fizycznej. Trudności i kłopoty, zwłaszcza finansowe zawierzał 
ufnie św. Józefowi. 
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Kiedy misja rodezyjska została podniesiona do rangi wika-
riatu apostolskiego, ks.  Adam Kozłowiecki został mianowany 
administratorem apostolskim. „Zwiększyła mi się tylko liczba 
kłopotów, bo zamiast dbać o Kasisi musiałem dbać o całą dzisiej-
szą archidiecezję. Trzeba było budować szkoły, szpitale, kościoły, 
seminarium – wszystko. Nie było ludzi, sprzętu, pieniędzy, do-
słownie niczego” – wspominał. 

W 1955  r. ks.  Adam Kozłowiecki przyjął sakrę biskupią. 
W ostatnim wywiadzie, jaki udzielił stwierdził: „Miałem świetne 
kwalifikacje, by być biskupem: żadnego przygotowania i sześć lat 
kryminału”. Podczas jego posługi biskupiej miał miejsce szybki 
rozwój misji. Wiele budowano, zakładano szpitale i sprowadzono 
wiele żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych. Ludzie, którzy 
poznali misjonarza z Polski pozostawali pod urokiem jego oso-
bowości, prostoty, a także poczucia humoru. Ta nominacja nie 
zmieniła go, gdyż uważał, ze rola biskupów jest rolą służebną. 

W 1959 r. Jan XXIII mianował go arcybiskupem Lusaki. Jed-
nocześnie został przewodniczącym Konferencji Episkopatu Za-
mbii. Odegrał też dużą rolę w okresie uzyskiwania przez Zambię 
pełnej suwerenności, którą uzyskała 24 października 1964 r. Ar-
cybiskup Lusaki miał wielkie zasługi dla tworzenia struktur Ko-
ścioła w Zambii. Słynął z walki z rasizmem oraz popierał dążenia 
wolnościowe narodu zambijskiego. Przyjął obywatelstwo zambij-
skie, a Zambijczycy, uważali go za «swojego» i bardzo szanowali. 
Władze Zambii uhonorowały go najwyższymi orderami. 

Ks. abp Kozłowiecki był wrażliwy na kwestię nędzy i niespra-
wiedliwości społecznej. Pomagał osobiście i organizował pomoc 
dla ubogich. Walczył z głodem i niedożywieniem. Opiekował się 
chorymi. Szczególną troską otaczał ubogą młodzież starając się 
zapewnić jej możliwość zdobycia wykształcenia. Sam żył skrom-
nie, gdyż rozdawał wszystko, co posiadał biednym. 

W maju 1969 r. abp Adam Kozłowiecki poprosił o zwolnienie 
z obowiązków arcybiskupa Lusaki i powierzenie ich rodowitemu 
Zambijczykowi. Wrócił na placówki misyjne jako duszpasterz. 
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Cieszył się, że może być blisko ludzi. Najpierw pracował w Chi-
kuni, potem przez 18 lat w bardzo trudnej misji w Chingom-
be, a od 1989  r. był kapelanem szkoły średniej i proboszczem 
w Mulungushi. 15 lat opiekował się parafią Mpunde pomagając 
ks. Janowi Krzysztoniowi. Mimo podeszłego wieku był pełen sił 
i prowadził aktywne duszpasterstwo: bierzmował, głosił kazania 
i prowadził rekolekcje, udzielał sakramentów św. 

W latach 1970-1991 pełnił funkcję przewodniczącego Papie-
skich Dzieł Misyjnych w Zambii. W uznaniu zasług arcybiskupa 
seniora dla misji Jan Paweł II kreował go kardynałem 21 lutego 
1998 r. Kard. Kozłowiecki pozostał do końca życia wierny pro-
stocie, skromności i ubóstwu. Był bardzo pracowity. Mieszkając 
w buszu prowadził szeroką korespondencję ze światem. Jedynym 
źródłem informacji było dla niego radio. 

Zmarł 28 września 2007 r. w szpitalu w Lusace, po 61 letniej 
posłudze w Zambii, przeżywszy w kapłaństwie 70 lat. Uroczysty 
pogrzeb odbył się 5 października w Lusace. Pochowano go przy 
katedrze p.w. Dzieciątka Jezus.

Nie trudno być dobrym
O. MARIAN ŻELAZEK SVD

Wielkie zasługi dla misji posiada o.  Marian Żelazek SVD, 
apostoł trędowatych w Indiach. Urodził się 30 stycznia 1918 r. 
w Polędziu k. Poznania. Był siódmym dzieckiem z czternaścior-
ga potomstwa Stanisława i Stanisławy z d. Szymkowiak. Już 
w młodości odczuł powołanie do kapłaństwa i pracy misyjnej. Po 
ukończeniu gimnazjum w 1932 r. wstąpił do Niższego Semina-
rium Księży Werbistów w Górnej Grupie. W maju 1940 r. został 
aresztowany wraz z innymi werbistami i wywieziony do VII For-
tu w Poznaniu, a następnie do obozu koncentracyjnego w Da-
chau. Pięć lat przebywał w obozie koncentracyjnym w Dachau, 
gdzie zrodziło się w nim pragnienie naprawiania świata poprzez 
czynienie dobra. W swoich wspomnieniach pisał: „Jako kleryk 
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w koncentracyjnych obozach Dachau i Gusen, w ciągu długich 
nie kończących się 5 lat, kiedy mówiłem sobie: prawie już nie 
wierzę, że stąd wyjść mogę, chciałem zawsze, choćby na czwo-
rakach, wyjść z tego grobu obozowego i zostać misjonarzem. Ile 
razy któryś z moich kolegów seminaryjnych umierał w obozie 
(z grupy 26 zginęło czternastu), (…) stawałem się jakby spad-
kobiercą i jego powołania”. O. Marian Żelazek wielokrotnie pod-
kreślał, że doświadczenia obozowe obudziły w nim poczucie god-
ności każdego człowieka. W tym trudnym okresie umocnił swe 
powołanie misyjne.

Po wyzwoleniu i zakończeniu wojny udał się do Rzymu, 
gdzie odbył studia teologiczne na Anselmianum. Wyświęcony na 
kapłana 18 kwietnia 1948 r. w Rzymie, został posłany 21 marca 
1950  r. do Indii. Po przyjeździe do Bombaju władze zakonne 
skierowały go do pracy wśród ludu Adiba. W 1964 r. został in-
spektorem 171 szkół katolickich w okręgu Simbar. W 1968  r. 
zorganizował placówkę misyjną w Bondamunda i został tu pro-
boszczem. Zbudował tu kościół pod wezwaniem Matki Bożej 
Częstochowskiej.

Od 1 czerwca 1975 r. pracował w Puri (stan Orissa) nad Za-
toką Bengalską, w jednym z najświętszych miast hinduistów. 
Dostrzegając wszechobecną nędzę wśród trędowatych oraz po-
gardę i odrzucenie społeczeństwa, o. Żelazek zorganizował dla 
nich pomoc. Utworzył kolonię trędowatych. W 1980 r. powstało 
leprozorium, a w 1984 szkoła dla dzieci z rodzin trędowatych. 
Obecnie kolonia liczy 600 stałych pacjentów, którzy żyją tutaj 
wraz ze swoimi rodzinami. Ojciec Marian zapewnił im dach nad 
głową, a tym, którzy są w stanie pracować – zatrudnienie. Miesz-
kańcy kolonii pracują w warsztacie obuwniczym, szwalni, tkalni 
materiałów, cegielni i warsztacie produkującym sznurek. Upra-
wiają ogród warzywny, sad i prowadzą fermę kurzą, sprzedając 
nadwyżki swych produktów. W Puri działa również klinika den-
tystyczna dla podopiecznych. O. Marian Żelazek mawiał: „Tyl-
ko misjonarz żyjący głęboką wiarą, uprzejmy, i tak zwyczajnie  
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dobry, może przybliżyć ludziom Chrystusa”. Misjonarz zdobywał 
sympatię i uznanie przez prostotę życia i oddanie dla chorych. 
Zasłużył na szacunek i miłość nie tylko u tych, którym pomaga, 
ale także całego społeczeństwa, włącznie z elitami hinduizmu. 
Był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla w 2002 r. przez 
Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri. 

W Puri o. Marian zbudował kościół pod wezwaniem Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, który konsekrowa-
no w 1985 r. oraz bibliotekę. Tu również otworzył schronisko dla 
bezdomnych trędowatych i mały szpital. 

W 1990 r. o. Żelazek zrezygnował z funkcji proboszcza i stał 
się pustelnikiem żyjącym w aśramie. W dalszym ciągu opiekował 
się trędowatymi. Kilka miesięcy przed śmiercią misjonarz otwo-
rzył Centrum Dialogu – Ishpanthi Ashram.

Zmarł 30 kwietnia 2006  r. w Puri, a został pochowany na 
cmentarzu Wschodniej Prowincji SVD w Jharsugunda. Jego pra-
ca misyjna w Indiach trwała 56 lat. Chociaż o. Żelazek był wie-
lokrotnie nagradzany za swą działalność na rzecz trędowatych, 
jednak najbardziej cenił sobie tytuł, jaki nadali mu podopieczni 
– „Bapa” (Ojciec). Mottem jego życia stało się powiedzenie: „Nie 
trudno być dobrym, trzeba tylko chcieć!”.

Ambasador misyjnego laikatu
DR WANDA BŁEŃSKA

Równie piękną postacią, jak o. Marian Żelazek i wielce za-
służoną dla walki z trądem jest dr Wanda Błeńska. Niemalże 
całe swoje życie dr Wanda poświęciła na leczenie ubogich i cho-
rych na trąd w Afryce. Już jako dziecko Wanda pragnęła po-
magać chorym, a w Akademickim Kole Misyjnym w Poznaniu 
odkryła swe powołanie misyjne. W czasie wojny Wanda Błeńska 
zaangażowała się w działalność podziemną dostarczając lekar-
stwa do oflagów, więzień i obozów. Należała do Armii Krajowej. 
W czerwcu 1944 r. została aresztowana. Po dwóch miesiącach 
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wypuszczono ją. Wanda podjęła pracę w Szpitalu miejskim w To-
runiu, a potem w Gdańsku. Dowiedziawszy się o ciężkim stanie 
zdrowia swego brata zdecydowała się na potajemne opuszcze-
nie kraju i wyjazd do Hanoweru (1946 r.). Wstąpiła do kobiecej 
służby wojskowej przy armii gen. Maczka i pracowała jako lekar-
ka w szpitalach. W Anglii ukończyła kurs medycyny tropikalnej. 
Z Anglii wyjechała do Ugandy, gdzie pewien biskup poszukiwał 
lekarza do tworzącego się leprozorium. W marcu 1950 r. dotarła 
do Fort-Portalu, gdzie pracowała przez rok u sióstr franciszka-
nek, a od 2 stycznia 1951  r. zamieszkała w misji Bulubie nad 
Jeziorem Wiktorii. 43 lata spędziła wśród trędowatych. 

W latach 1951-1994 pracowała w ośrodku leczenia trądu 
w Bulubie, a w latach 1951-1983 była tam naczelnym leka-
rzem. Prowadziła ośrodki zdrowia w Bulubie i Nyendze. Praco-
wała w prymitywnych warunkach. Z biegiem czasu udało się te 
warunki zmienić. Na misji pojawili się inni lekarze, a wielu tu-
bylczych wykształciła dr Wanda Błeńska. Obecnie funkcjonuje 
nowoczesny szpital na 100 łóżek, szkoła, dom dla trędowatych 
oraz kościół. Zorganizowała tutaj kursy dla opiekunów trędowa-
tych. Została uznanym autorytetem medycznym i pionierką le-
czenia trądu w Ugandzie, dlatego zapraszano ją z wykładami do 
różnych krajów. 

Dr Wanda Błeńska zdobywała zaufanie i serca chorych na 
trąd swoją delikatnością i życzliwością, łagodnym uśmiechem 
i okazywanym im szacunkiem. Pracę ułatwiała jej znajomość lo-
kalnego języka. Mogła swobodnie dawać wskazówki i zalecenia. 
Ciągle powtarzała: „Misje trzeba pokochać, bez tego nie da rady. 
Na misje powinni wyjeżdżać ludzie szczęśliwi, bo jeśli samemu 
nie jest się szczęśliwym, to nie można dać szczęścia innym”.

Odbierając w 1984 roku medal Benemerenti od Jana Pawła II, 
wyznała: „Mówi się tyle o moim poświęceniu, ale co to za po-
święcenie, skoro to, co czynię, jest właściwie spełnieniem marzeń 
mojego życia. (...) Usuwamy głazy cierpienia, zapalamy promyk 
nadziei. Może przez naszą pracę prostujemy ścieżki do Pana? 
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W Bulubie nie nawracamy innowierców. Oni patrzą na nasze 
życie, patrzą na nasze zachowanie. To ich zachęca. Niektórzy 
mówią, że trzeba nam się bliżej przypatrzeć, ale są tacy, których 
odstręczamy, bo nie jesteśmy dla nich wystarczająco dobrzy (...). 
Potrzebujemy modlitwy. Lekarstwa leczą chorobę, ale nie leczą 
chorego. Nasi chorzy zdrowieją dzięki troskliwej pielęgnacji. Nie 
wiem, ilu chorych wyleczyłam lekarstwami, ilu pielęgnacją, a ilu 
modlitwą”. Jan Paweł II nazywał ją „Ambasadorem misyjnego 
laikatu”.

Po powrocie do Polski w 1994  r. zamieszkała w Poznaniu 
i nadal pozostała aktywna. Do 93 roku życia prowadziła wykła-
dy z medycyny tropikalnej w Centrum Formacji Misyjnej w War-
szawie. 

„Dokta” Wanda Błeńska zmarła w Poznaniu, 27 listopada 
2014 r. w wieku 103 lat i została pochowana na cmentarzu w Je-
życkim w Poznaniu.
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ŚWIADECTWA MISJONARZY

Ta praca nie różni się „prawie niczym”
Ks. prał. Marian Zalewski, Jamajka

 
Dziękuję w szczególny sposób za modlitwę zarówno w mojej 
intencji, jak i w intencji innych misjonarzy. Nawet najmniejszy 
trud, wysiłek, jakaś „ofiara” złożona do banku misyjnego (wiecie, 
że nie mówię o pieniądzach), ma dla nas wartość przeogromną. 
To tak, jak w Ewangelii o rozmnożeniu chleba. Niby tylko pięć 
chlebów i dwie rybki – cóż to znaczy dla tak wielu? Ale z serca 
ten „dar” dany Panu Jezusowi, na rzecz bliźniego – potrzebują-
cego i wspaniała rzecz: wszyscy zostali nasyceni. Waszą obecno-
ścią i działalnością na rzecz misji, pomagacie nam i sobie samym 
w dziele ewangelizacji świata.

Tak sobie myślę, że pierwszą sprawą jaką się teraz zajmę na 
parafii to będzie założenie ogniska misyjnego. Na Jamajce jest 
kilka dużych problemów, spraw, które przeszkadzają w ewan-
gelizacji, w przyjęciu Dobrej Nowiny o Zbawieniu. Duża liczba 
przeróżnych sekt i kościołów, skupiających wiernych w 60-70%, 
które wcale nie uznają Pana Jezusa za Zbawiciela. Inne, jak na 
przykład luterański czy anglikański kościół, teoretycznie uznają 
Pana Jezusa za Zbawiciela, ale poza sakramentem chrztu św. nie 
mają dostępu do Miłosierdzia Bożego w sakramencie pojednania 
(bo go nie uznają), czy też nie ma dostępu do sakramentu Mi-
łości do Eucharystii (bo jej nie uznają). Nie ma też sakramentu 
Małżeństwa, a zatem ludzie żyją bez jedności z Bogiem. Inny 
wielki problem to bardzo duży procent rodzin, w których nie ma 
ojca rodziny. Matki, albo samotnie wychowujące swoje dzieci, 
albo mające kilkoro dzieci, ale każde dziecko z innym „mężem”. 
Oczywiście narkotyki, to chyba trzeci problem. Zwłaszcza dużo 
młodych ludzi, nie mających pracy, nie szukających jej, zajmuje 
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się dystrybucją i zażywaniem narkotyków. W konsekwencji dużo 
złodziejstwa i elementu kryminalnego. 

Czasami się mnie ktoś pyta, czym się różni praca misjonarza 
od pracy księdza w Polsce? I wtedy dużo myśli przychodzi do 
głowy, ale odpowiedź jest zaskakująca – niczym, albo prawie ni-
czym. To „niczym” chce powiedzieć, że te same wartości, te same 
odniesienia do: do Boga czy do ludzi, zarówno w kraju jak i za 
granicą, są tak samo ważne. 

Na pierwszym miejscu: modlitwa, regularna spowiedź, czas 
spędzony przed Najświętszym Sakramentem. Na drugim, wyj-
ście do ludzi, aby im usłużyć. Ważne, aby nie przestawić tej ko-
lejności – czysta filantropia na dłuższą metę, w okolicznościach 
nam nie sprzyjających po prostu się nie sprawdza. A to „pra-
wie niczym” chce powiedzieć, że misjonarz powinien więcej się 
modlić, częściej przystępować do spowiedzi, więcej odwiedzać 
Pana Jezusa w Kościele, bo ma więcej zagrożenia i ze strony 
szatana, i ze strony otoczenia, i musi pamiętać, że jeżeli ma 
komuś pomóc na drodze do Chrystusa to przede wszystkim na 
zasadzie, że jest on sam „obrazem Chrystusa”. Zadanie trud-
ne, bardzo wymagające, ale tylko wtedy kiedy parafianie widzą, 
tylko wtedy mogą naśladować. Małe i duże dzieci, to co widzą 
w rodzinie, na ulicy, w szkole, ale i też na Internecie – bez kon-
troli rodziców, to próbują czynić. W krajach misyjnych, „para-
fianie”, to takie „dzieci”, dlatego, że jeszcze nie mają nabytych, 
ugruntowanych zachowań religijnych, postaw, po prostu jeszcze 
dużo nie wiedzą. Takie autentyczne, na wzór Chrystusa, zacho-
wanie misjonarza, ogromnie przyspiesza ewangelizację, brak 
przykładu, opóźnia.

Druga rzecz to wiarygodność misjonarza. Nie miał Pan Jezus 
kłopotu ze „stylem”, on był taki sam, albo bardzo zbliżony do 
stylu życia swoich parafian. Chodzi o materialny status naszego 
życia. Jeżeli misjonarz żyje na znacznie wyższym poziomie niż 
jego parafianie, pozdrawia ich przez okno samochodu i modli się 
(nawet często) za tych, którzy mają mniej, albo, którym „los” nie 
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był tak łaskawy, ale nie dzieli się z nimi tym co ma, to jego dobre 
słowa – nauczanie z ambony traci wiarygodność.

Trzecia sprawa. Miłość do Kościoła, do Tradycji Kościoła, do 
liturgii, do prawa, do przepisów kościelnych. Kościoły misyjne się 
włączają w nurt Kościoła Powszechnego. Ich siła, siła przepowia-
dania misjonarza znajduje się w sile już istniejącego, działającego 
2000 lat Kościoła na dzisiaj zwanego Rzymsko-katolickim. Nic 
się nie zaczyna w Kościele misyjnym od nowa. To jest jak teoria 
ewolucji Darwina. Jest rozwój, jest kontynuacja rozwoju. Misjo-
narz i cały kościół na terenie misyjnym ma siłę i chęć do rozwi-
jania się (ludzie przyjdą do takiego Kościoła, nie pójdą do sekt, 
będą powołania do stanu duchownego), jeżeli Kościół zachowuje 
swoją tożsamość. Ona została wyznaczona przez samego Jezusa 
i Duch Święty przez Urząd Nauczycielski Kościoła czuwa nad tą 
tożsamością.

Kiedyś jeden misjonarz mi powiedział: „Zapomnij o polskim 
duszpasterstwie, tu jest Nowa Gwinea (tu jest Meksyk, tu jest 
Jamajka), otwórz oczy, otwórz uszy i ucz się od nowa”.

A zatem 30 lat mego życia, cała formacja seminaryjna, wszyst-
kie nabożeństwa praktyki duszpasterskie – ksiądz w konfesjona-
le, przyklęknięcie przed Najświętszym Sakramentem, modlitwa 
też na kolanach, to wszystko teraz jest nieważne, bo młody Ko-
ściół misyjny tego nie robi. A dlaczego tego nie robi? Bo tego 
nie widział, bo nie wie, bo „misjonarze” przyjechali uczyć się, 
a nie uczyć innych. Gdyby Pan Jezus szedł według linii istnieją-
cej, uczył się od uczonych w Piśmie, od faryzeuszy, życie swe na 
ziemi pewnie by przedłużył, ale Kościoła swego by nie założył, 
a gdyby założył, to i tak by umarł ten Jego Kościół wraz z Jego 
– Jezusa śmiercią. A poza tym, misjonarz na misjach nie jest am-
basadorem kultury, polskości, ale ambasadorem Kościoła.

Cały czas się modlę o światło, o mądrość, abym potrafił 
znaleźć właściwą drogę ewangelizacji. Mocno liczę na Wasze 
wsparcie.



74

 d
od

at
ek

 

Świadectwa misjonarek i misjonarzy

Jesteśmy z „dziećmi ulicy”
S. KATARZYNA KAMIŃSKA OP

Miejscowość Oruro w Boliwii liczy ok. 391 870 mieszkańców. 
Jest więc dość dużym miastem, ale też bardzo zróżnicowanym 
pod względem zamożności i standardów życia. Zdecydowana 
większość ludzi żyje tu bardzo ubogo, wręcz w skrajnej nędzy. 
Mieszkają w ciemnych, ciasnych pomieszczeniach, prowadzą 
nieracjonalny tryb odżywiania się, co jest m.in. przyczyną wie-
lu chorób i patologii społecznych. Jednym z czynników takie-
go stanu rzeczy jest geograficzne usytuowanie tej miejscowości, 
która położona jest wysoko w górach w Andach na wysokości 
ok. 3 700 m n.p.m. Jest tu bardzo surowy klimat wysoko-górski, 
który nie sprzyja jakimkolwiek uprawom roślinnym. Ludzie naj-
częściej zajmują się bazarowym handlem ręcznie wytworzonych 
produktów lub sprowadzaną z innych krajów lub miast. Duża 
grupa ludzi nie widząc żadnych możliwości zarobkowania po 
prostu żebrze na ulicy. W tej grupie najczęściej są dzieci wysy-
łane przez rodziców bądź opiekunów. Proszą o jałmużnę całymi 
dniami, a wieczorem uzbierane pieniądze muszą oddać rodzicom 
lub opiekunom i często też nocują na ulicy. Sytuacja większości 
dzieci w Boliwii jest bardzo trudna.

Mając na uwadze taki stan rzeczy utworzenie diecezjalnego 
Centrum Dzieci Ulicy było niezbędnym, humanitarnym i chrze-
ścijańskim obowiązkiem i wyzwaniem. Z siłą wiary i zaangażo-
waniem ks.  bp Krzysztof Białasik, ordynariusz diecezji Oruro 
podjął działania zmierzające do utworzenia takiego diecezjalne-
go Centrum w którym znalazłyby miejsce i pomoc dzieci sieroty, 
półsieroty i te którymi rodzice nie opiekują się lub wykorzystują 
od najmłodszych lat do zarabiania pieniędzy na rodzin.

Możliwość taka pojawiła się gdy diecezja pozyskała plac wraz 
ze starymi, walącymi sie zabudowaniami. Wówczas ksiądz Bi-
skup wraz z architektami i odpowiednimi władzami Oruro pod-
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jął decyzję o zaadaptowaniu tych budynków na potrzeby Cen-
trum. Zostałam powołana do nadzorowania i tworzenia Cen-
trum. 14 marca 2011 r. rozpoczęliśmy prace remontowe jednego 
z budynków i przystosowania go dla potrzeb Centrum. Zapo-
czątkowałam akcję gromadzenia funduszy na przebudowę i re-
mont budynku.

Dzięki dużemu wsparciu „Ad Gentes”, ludzi „otwartego ser-
ca” oraz osobistemu zaangażowaniu ks. biskupa już 16 grudnia 
2011 r. można było uroczyście otworzyć jedno duże pomieszcze-
nie z zapleczem kuchennym. Nie było jeszcze wystarczającego 
wyposażenia kuchni i pomieszczenia dla dzieci, ale już w Święta 
Bożego Narodzenia 2011 r. zorganizowałam bożonarodzeniową 
akcję pomocy dzieciom gór. Dla wyjaśnienia wspomnę, że dzie-
ci mieszkające wysoko w górach dwa – trzy razy do roku wraz 
z rodzicami schodzą do miasta i tu szukają materialnej pomocy 
i wsparcia. Dzieci otrzymały wówczas obfity poczęstunek, przy-
gotowane dla nich woreczki ze słodyczami oraz ubrania. Kilkoro 
dzieci zaprosiliśmy do Centrum w którym był już świąteczny 
wystrój sali. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy oraz zorganizowane 
zostały dla dzieci gór zabawy i gry świetlicowe.

Każdy kolejny miesiąc funkcjonowania Centrum pokazywał 
jak instytucja ta staje się Bożym dziełem pomocy dzieciom. Zna-
lazły się środki na wyposażenie pomieszczenia i kuchni, na za-
kup zabawek, gier świetlicowych, telewizora, książek oraz innych 
niezbędnych do pracy z dziećmi pomocy. Doposażona została 
kuchnia i zaplecze kuchenne.

Po wnikliwym rozeznaniu sytuacji dzieci ulicy zapisanych 
zostało do Centrum 30 dzieci: dziewczynek i chłopców w wie-
ku od 3 do 18 lat. W chwili obecnej nie wszystkie dzieci mają 
możliwość mieszkać w Centrum, ponieważ nie ma na to jesz-
cze odpowiednich warunków, ale 12 już przyjęliśmy na stały po-
byt ponieważ nie miały się gdzie zatrzymać. Dla wielu dzieci 
Centrum jest ich pierwszym domem, a dla innych schronieniem 
przed przemocą okazywaną im w domach.
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Dzieci przebywają w Centrum ok. 6-7 godzin od poniedział-
ku do soboty włącznie. W tym czasie mają możliwość umyć się, 
uprać brudne ubrania. Małe dzieci my myjemy i pierzemy im 
ubrania. Często otrzymują ubrania nowe, czyste (które przyno-
szone są przez ludzi z miasta), poza tym mogą zjeść ciepłe danie 
obiadowe otrzymują również wszystkie potrzebne im do rozwoju 
witaminy a także przybory szkolne i wszystko co jest związane 
z edukacja w szkołach. Dzieci w Centrum oprócz zajęć świetli-
cowych, zabaw dydaktycznych, prowadzonej z nimi katechezy 
mają także możliwość odrobienia zadanych lekcji, niektóre do-
piero uczą się czytać i pisać. Starsze dzieci opiekują się młod-
szymi. Wszystkie dzieci chętnie pomagają w przygotowywaniu 
posiłków, porządkowaniu pomieszczeń i w pracach porządko-
wych wokół Centrum. Ponieważ nadal borykamy się z brakiem 
odpowiednich funduszy na zakup produktów żywnościowych, 
dzieci wykonują z koralików aniołki i kolorowe różańce na rękę 
i sprzedajemy je przed Kościołem po Mszach świętych w różnych 
parafiach boliwijskich. Nie są to duże pieniądze, ale w jakiś spo-
sób dopełniają skromny fundusz Centrum.

Nie mogę narzekać ani trochę
KS. KAN. PIOTR SCHEWIOR, (Brazylia, Tefe)

W lutym popłynąłem 280 km w głąb dżungli, aby odwiedzić osa-
dy (wspólnoty) odległe od miasta. Podróż trwała tylko 18 dni. 
Bogu dzięki wszystko bardzo dobrze się potoczyło, ludzie nas 
przyjęli bardzo dobrze. Wszędzie było jedzenie. Bogu dziękuję, 
że udało mi się to rozwiązać... w każdej osadzie ofiarują nam 
jedzenie, a więc parafia nie ma żadnego wydatku z wyżywieniem 
w czasie podroży w głąb dżungli.

Na początku marca popłynęliśmy na spotkanie katechistów do 
miasta Carauari. 3 dni drogi w górę rzeki Juruá, tzn. 72 godziny. 
Spotkanie było bardzo dobre, przypłynęło około 700 osób z róż-
nych części naszej prałatury (diecezji). Takie spotkanie organizuje-
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my co 4 lata. Dla ludzi mieszkający w dżungli jest to umocnienie 
wiary i możliwość spotkania się z innymi ludźmi, poznania no-
wych rzek i miejsc. Jest to czas dokształcania. Ja miałem w ciągu 
3 dni wykład o sakramencie małżeństwa, inne osoby miały inne 
zagadnienia. Powrót był szybki, tylko 45 godzin w dół rzeki.

W tym roku Kościół obchodzi 500 rocznicę urodzenia św. 
Teresy z Awila. Uroczystość miała miejsce 28 marca. W czasie 
kilku miesięcy przygotowaliśmy się do niej. Poprosiłem miejsco-
wego artystę – malarza o namalowanie 7 scen z życia św. Teresy. 
No, ale co namalować? Zacząłem czytać o świętej Teresie i coraz 
bardziej się wciągałem w lekturę jej książek i życiorysu. Święta 
otworzyła przede mną świat dotychczas nie znany, ogromne bo-
gactwo przeżyć religijnych i mądrość życiowa. Zacząłem czytać 
jej książki i książki o niej we wrześniu zeszłego roku i do dzi-
siaj czytam. Czytam codziennie trochę. Już 5 razy obejrzałem 
8 odcinkowy film o niej. Pierwszym owocem Roku św. Teresy 
jestem ja. Święta Teresa pokazała mi jak Bóg działał w jej życiu, 
ponieważ oddawanie czci świętym nas prowadzi do Jezusa. Bo 
przecież gdyby nie działanie Boga w życiu tej kobiety i innych 
świętych, nikt dzisiaj nawet nie wspomniałby jej imienia. Bóg 
był obecny w życiu Teresy od Jezusa i ona się otworzyła na Jego 
działanie i pozwoliła się przemienić przez spotkanie z Jezusem.

Czytając książki o Teresie odkryłem 7 momentów bardzo 
ważnych, wyobraziłem sobie to wszystko, w internecie poszuka-
łem zdjęcia miast, gdzie mieszkała, sposób jak się ludzie ubierali 
i jak żyli i przedstawiłem to naszemu miejscowemu artyście i on 
również sobie to wszystko wyobraził i powstało 7 obrazów jako 
katecheza o działaniu Boga w życiu Teresy od Jezusa. Również, 
ten sam artysta, zrobił duży pomnik św. Teresy, 1,65 cm, z ce-
mentu, który umieściliśmy w widocznym miejscu, przy wejściu 
do Kościoła.

Zaprosiłem również ojca Karmelitę, syna duchowego św. Te-
resy, który przez 7 dni nam opowiadał na Mszach św. o życiu św. 
Teresy analizując każdy obraz na ścianie. Było super!!!
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Poszliśmy do szkół i mówiliśmy młodzieży o przykładzie ży-
cia św. Teresy. Staraliśmy się mówić w sposób zrozumiały i z sza-
cunkiem do innych kościołów, bo przecież wśród uczniów było 
wielu protestantów. Zrobiliśmy również małą procesję, przyszło 
tylko 400 osób. Normalnie 15 października jest około 8.000 na 
procesji.

Kiedy wczytuję się w życie św. Teresy myślę o mojej sp. Matce 
chrzestnej o tym samym imieniu. Teraz moja chrzestna Teresa 
i św. Teresa rozmawiają dużo w niebie w obecności Jezusa. 

Potem przyszedł Wielki Tydzień. Obecnie już mamy nowego 
biskupa. A więc spędziłem Wielki Tydzień poza miastem, w osa-
dzie liczącej około 500 osób, na drugim brzegu jeziora. Mieliśmy 
Msze św. w Wielki Czwartek z obrzędem mycia nóg. W Wiel-
ki Piątek o godz. 8:00 rano (w czasie kiedy Chrystus dźwigał 
krzyż) mieliśmy Drogę Krzyżową. O 15 godz. (godzina śmierci 
Jezusa na krzyżu) spotkaliśmy się na Celebracji Męki Pańskiej 
i potem mieliśmy procesję Chrystusa umarłego. Nieśliśmy figurę 
Jezusa umarłego do grobu. Nasz Grób Pański jest bardzo prosty, 
tzn. umieszcza się figurę Pana Jezusa zmarłego przed ołtarzem 
i ludzie podchodzą i oddają cześć Jezusowi. W Wielką Sobotę 
o 21.00 mieliśmy Wigilię Paschalną i w niedzielę rano o godz. 
8.00, Mszę św. zmartwychwstania. 

Mam wielkie szczęście
KS. SŁAWOMIR KUROWSKI CSSP (Meksyk)

Trzeba powiedzieć, że każdy dzień na misjach wypełniony jest 
różnorodnymi zajęciami, ale elementem podstawowym jest mo-
dlitwa indywidualna i wspólnotowa. Każdego dnia spotykam się 
z wieloma ludźmi, koordynuję pracę różnych grup parafialnych, 
odwiedzam wioski, sprawuję sakramenty święte. Jednym słowem 
jest dużo różnorodnych zajęć, ale staram się znaleźć czas na od-
poczynek – przynajmniej raz w tygodniu, ze względu na klimat, 
który tam panuje. 



79

 dodatek 

Świadectwa misjonarek i misjonarzy

Moja parafia leży około 120 km od Wybrzeża Zatoki Meksy-
kańskiej. Zamieszkują ją Indianie z grupy Huastecos (90%) oraz 
Metysi, którzy nazywają siebie Tenek. Wieś istniała już przed 
przyjazdem Hiszpanów do Meksyku. Pierwszymi misjonarzami 
byli franciszkanie. W 1772 r. zbudowano kościół. Duchacze pra-
cują tutaj od 1971 r. Parafia liczy około 20 tys. wiernych. Składa 
się z wioski centralnej – Tanlajas i z 38 wiosek, wspólnot rozsia-
nych w górach. Razem ze mną pracuje dwóch ojców: Irlandczyk 
i Wietnamczyk. Ważną częścią naszej działalności (oprócz po-
sługi sakramentalnej) jest formacja duchowa katechistów, grup 
modlitewnych, ludzi należących do Odnowy w Duchu Świętym 
oraz innych ruchów i stowarzyszeń. Dużo uwagi skupiamy na 
duszpasterstwie Indian. 

Ostatnio pojawiły się sekty, które powodują dużo zamiesza-
nia wśród wiernych. Trzeba starać się, aby ludzie nie ulegali na-
mowom i nie przechodzili do sekt. Problem jest poważny, gdyż 
członkowie sekt ofiarują nowym słuchaczom żywność. A ponie-
waż na tych terenach istnieje problem biedy, znajdują się chętni 
i przechodzą do sekt. 

Innym problemem, który powtarza się co trzy lata, to wybo-
ry do władz samorządowych. W okresie wzmożonej kampanii 
ludzie dają się wciągnąć w wir polityczny i zapominają o Bogu 
i Kościele. Dopiero po wyborach wszystko wraca do normy. 

Problemem jest też brak funduszy na udział wiernych w róż-
nych akcjach organizowanych przez naszą diecezję. Można by 
wymieniać jeszcze inne trudności, ale myślę, że wszystko, co spę-
dza sen z powiek misjonarza, uda się po części rozwiązać. 

Mam wielkie szczęście od Boga, ponieważ polecił mi pracę 
wśród ludzi, którzy sami starają się rozwiązywać różne problemy 
i przezwyciężać trudności. Trzeba powiedzieć, że mamy nieźle 
zbudowany system nauczania religii. Każda wioska na terenie 
parafii wybiera spośród mieszkańców grupę osób, które są od-
powiedzialne za katechizację na swoim terenie. Raz w miesią-
cu organizujemy spotkania formacyjno-przygotowawcze dla 
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wszystkich katechistów z naszej parafii. Jest ich około dwustu. 
Lekcje religii odbywają się przeważnie w kaplicach. Jeżeli chodzi 
o święta, to podobnie jak w Polsce, poprzedzają je długotrwałe 
przygotowania, zarówno w przypadku Świąt Bożego Narodzenia 
jak i Wielkanocnych. Z wielką pieczołowitością przygotowywa-
ne są także święta parafialne, odpusty. Zawierają dużo elemen-
tów z kultury Indian. Jednak największą popularnością cieszy 
się Święto Wszystkich Zmarłych. Przygotowania zaczynają się 
długo przed 1 listopada. To Święto przypomina wielkie festyny 
na cmentarzach, gdzie ludzie spotykają się, rozmawiają, modlą 
się, śpiewają. Dla Indian zamieszkujących w mojej parafii, jest 
to największe święto w ciągu roku. Przygotowują oni specjalne 
potrawy, po czym spożywają je wspólnie z rodzinami na cmen-
tarzach. Podsumowując – święta w Meksyku przeżywane są bar-
dziej radośnie, ale i bardziej wymownie. Mówi się, że Meksyk 
jest jednym z nielicznych krajów, w którym każdego dnia przy-
pada jakieś święto. I tak jest rzeczywiście! Meksykanie to ludzie 
o niesamowitym temperamencie i pogodzie ducha.

Radość z pracy w Angoli
S. KRYSTYNA ZACHWIEJA,  

FRANCISZKANKA MISJONARKA MARYI (Angola)

W tym czasie, kiedy cały Kościół ogarnia swoją szczególną mo-
dlitwą kraje misyjne, pragnę podzielić się z Wami moją radością 
pracy w Angoli. Posłanie na tę misję otrzymałam w 2007 roku, 
przy okazji składania w mojej rodzinnej parafii pod wezwaniem 
św. Bogumiła w Gnieźnie ślubów zakonnych. 2 października 
2011 r. rozpoczęłam pracę misyjną w Angoli. Moja misja na dziś, 
obok pracy duszpasterskiej (katecheza, formacja katechistów, 
spotkania biblijne), to przede wszystkim towarzyszenie uczniom 
i nauczycielom w szkole należącej do naszej franciszkańskiej mi-
sji. Uczy się tutaj obecnie (łącznie w szkole podstawowej i w gim-
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nazjum) 800 uczniów. Szkole patronuje św. Franciszek z Asyżu. 
W przyszłości pragniemy udostępnić uczniom dwie nowe sale 
szkolne, ponieważ nie mieszczą się w tych, które mamy obec-
nie. Ta rozbudowa jest bardzo potrzebna. Jeśli będziemy mogły 
przyjąć do szkoły więcej dzieci, będzie to równoznaczne z tym, 
że więcej z nich będzie miało nie tylko zapewniony dostęp do 
nauki, ale będzie też miało opiekę medyczną, posiłek, ubranie. 

To jest nasza ewangelizacja
ALEKSANDER I BARBARA SZANIECCY

Małżonkowie pracują jako misjonarze od 13 września 2007  r. 
w Tanzanii. Nigdy przedtem nie chcieli wyjechać na misje. Jed-
nak po przejściu na emeryturę postanowili ofiarować coś więcej 
dla Kościoła. Swoją postawą i życiem dają świadectwo wiary. Po-
magają również materialnie tamtejszej ludności. Jak sami mówią, 
zostaną tam tak długo, jak Pan Bóg zechce.

Proboszczem parafii Kowak jest o.  James Conrad z amery-
kańskiego zgromadzenia Maryknoll, który na misjach pracuje od 
9 czerwca 1956  r. To on zbudował tutaj szkołę, szpital, młyn 
i studnie. Jest człowiekiem niezwykle skromnym, sam nie ma 
nic. Kiedy okazało się, ze po przyjeździe Aleksandra i Barbary 
do Tanzanii zrezygnowano z ich udziału w projekcie nowych bu-
dynków i nikt nie chciał przyjąć ich jako świeckich misjonarzy, 
o. James zaufał temu małżeństwu i przyjął do siebie. Zapewnił 
im dach nad głową – mały domek, który sobie odremontowali 
i zagospodarowali. Zostali na własnym utrzymaniu, pracowali 
jako wolontariusze, czyli bez żadnego wynagrodzenia. Po kilku 
latach otrzymali kilka propozycji przeniesienia się na inną misję, 
jednak przyrzekli o. Jamesowi, że zostaną z nim tak długo, jak 
będzie trzeba. Z czasem okazało się, że ich zawody i umiejętno-
ści są bardzo przydatne na każdym kroku ich posługi. Aleksander 
znalazł pracę w miejscowej szkole średniej. Był administratorem, 
głównym księgowym, kasjerem i częściowo zaopatrzeniowcem. 
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Świadectwa misjonarek i misjonarzy

Barbara z kolei robiła proste projekty budowlane, ponadto ma-
lowała obrazy do kościołów, uczyła szycia i robótek ręcznych, 
pracowała z dziećmi i kobietami.

Aleksander i Barbara żyli wśród ludzi plemienia Luo, gdzie 
wielożeństwo jest ciągłe normą. Przyczyny są prozaiczne, m. 
in. nie stać młodych mężczyzn za zapłacenie za dziewczynę jej 
rodzicom. Jednak świadectwo życia Aleksandra i Barbary spra-
wiło, że młodzi zaczynali dostrzegać wartość życia w związku 
sakramentalnym. „Mówią nam, że chcieliby mieć takiego męża 
czy żonę; że będąc w naszym wieku, chcieliby się tak szanować 
i kochać. Na pytanie, jak to zrobić, odpowiadamy, że małżeń-
stwo sakramentalne to związek trzech osób, bo w chwili ślubu 
zaprosiliśmy Jezusa do nas na stałe. To On jest naszym Panem, 
Bratem, Ojcem i Przyjacielem. Opowiadamy im, że kiedy mamy 
problem, to siadamy do dialogu, do którego zapraszamy Chry-
stusa i modlimy się wspólnie, przystępujemy jak najczęściej do 
Stołu Pańskiego, codziennie czytamy Pismo święte, itd. Mówi-
my im o wszystkich zasadach Ruchu Domowy Kościół. I to jest 
nasza ewangelizacja. Najczęściej jednak wystarcza, że po prostu 
jesteśmy, że ludzie patrzą na nas, obserwują i może dochodzą do 
jakichś wniosków” – opowiadają Aleksander i Barbara.
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ADORACJA EUCHARYSTYCZNA  
W INTENCJI MISJONAREK I MISJONARZY

Pieśń: Jezusa ukrytego…

Z wiarą klękamy przed Tobą, Panie Jezu Chryste, utajony 
w Najświętszym Sakramencie i wyznajemy Ci naszą miłość. Ty, 
który jesteś „Chlebem żywym, dającym życie światu” przyjmij ufną 
modlitwę i wysłuchaj naszych próśb. Dzisiaj pragniemy Ci, Panie, 
powierzyć bezkresny świat misji: misjonarki i misjonarzy, którzy 
posłuszni Twemu wezwaniu, na krańcach świata głoszą Twoją 
Ewangelię. Dziękujemy za to, że w dalekiej przeszłości misjonarze 
dotarli na nasze ziemie i przynieśli nam światło Twojej Prawdy.

Będziemy powtarzać: Dziękujemy Ci, Panie!

– Za dar chrztu świętego i łaskę wiary, 
–  Za świętych męczenników-misjonarzy: Wojciecha, Brunona, 

Pięciu Pierwszych Braci Polskich i wielu innych, których krew 
stała się posiewem chrześcijaństwa na naszych ziemiach, 

– Za misjonarki i misjonarzy, których wydała nasza Ojczyzna, 
– Za tych, którzy dzisiaj się trudzą na misyjnym polu,
– Za tych, którzy duchowo i materialnie wspierają misje, 

Pieśń: Wy jesteście na ziemi światłem mym…

Panie Jezu Chryste, który w Dniu Wniebowstąpienia wezwa-
łeś uczniów: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie naro-
dy…” (Mt 28,19), wysłuchaj naszą modlitwę za misjonarki i mi-
sjonarzy, którzy z oddaniem głoszą Twoje imię na całym świe-
cie. Wspieraj ich w trudach misyjnych. Pocieszaj i umacniaj ich 
serca darami Ducha Świętego, by byli posłusznym narzędziem 
w Twych rękach.



84

 d
od

at
ek

 

Nabożeństwa misyjne

Modlimy się słowami: Błogosław im, Panie!

–  Błogosław kapłanom, osobom życia konsekrowanego i wier-
nym świeckim, którzy oddając swe życie misyjnemu posługiwa-
niu, dzielą się swą wiarą z nieznającymi Ciebie, 

–  Błogosław tym, którzy na misjach budują kościoły i kaplice, 
wysławiają Twe imię i uczą innych o Tobie,

–  Błogosław tym, którzy na misjach troszczą się o dzieci i mło-
dzież, stwarzając im możliwość nauki, prowadza szkoły i dają 
młodym nadzieję na godniejsze życie,

–  Błogosław tym, którzy na misjach pielęgnują chorych, prowadzą 
przychodnie, szpitale i apteki, służą niepełnosprawnym i słabym,

–  Błogosław tym, którzy na misjach prowadzą liczne dzieła cha-
rytatywne, walczą z głodem i niedożywieniem, pomagają bez-
domnym i bezrobotnym, wspierają ubogich,

–  Błogosław tym, którzy bezinteresownie pomagają misjonarkom 
i misjonarzom, ofiarowując za nich swe cierpienia i trudy życia,

–  Błogosław wszystkim darczyńcom misji, którzy poprzez swą ofiar-
ność pomagają misjonarzom w prowadzeniu dzieł miłosierdzia,

Pieśń: Wiele jest serc…

Panie Jezu Chryste, Ty nakazałeś swemu Kościołowi, by kon-
tynuował Twoją misję zbawczą i obiecałeś, że „będziesz z nami 
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Spójrz na współ-
czesny świat i miliardy ludzi, którzy jeszcze nie doszli do pozna-
nia wiary. Ześlij Ducha Świętego na swój Kościół, aby rozpalił 
w nas ducha misyjnego.

Powtarzamy wspólnie: Panie, wysłuchaj nas!

–  Wspieraj swoją łaską Kościół i umacniaj w nim gorliwość apo-
stolską i zapał misyjny, by Twoja Ewangelia dotarła do wszyst-
kich ludzi, 
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–  Spraw, by IV Krajowy Kongres Misyjny przyczynił się do roz-
budzenia w nas pragnienia służby misjom,

–  Umacniaj nasze rodziny, by stawały się Kościołem domowym, 
w którym będą rodziły się i rozwijały powołania misyjne,

–  Przyjmij cierpienia chorych i starszych, hojnie ofiarowane w in-
tencji misji,

–  Błogosław katechetom i wychowawcom, by wychowywali dzie-
ci i młodzież w duchu odpowiedzialności za misje,

–  Pomagaj misjonarkom i misjonarzom głoszącym Ewangelię 
w krajach misyjnych; obdarz ich cnotą męstwa i wytrwałości,

W chwili ciszy powierzmy Chrystusowi nasze osobiste prośby i błagania.

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa 
zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie; okaż nam swoje 
miłosierdzie i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się 
prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, któ-
ry z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

Pieśń: Cóż Ci, Jezu damy….

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  
W INTENCJI MISJI I POWOŁAŃ

Pieśń: Kochajmy Pana….

Przyszliśmy tu, Chryste, przed Twoje święte Oblicze, od naszych 
codziennych trudów i obowiązków, aby przynieść Ci w darze całe 
nasze życie. Wierzymy, Panie Jezu, że jesteś naszą przyszłością, 
naszym celem i spełnieniem naszego życia i w Tobie jedynie po-
kładamy nadzieję.
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Ty, o Jezu, jesteś Miłością czystą, niepojętą. Weź serca nasze 
i spraw, aby płonęły jedynie Twoją Miłością. Pragniemy, o Panie, 
aby wszystkie narody świata mogły pokłonić się Tobie, ukrytemu 
w Najświętszym Sakramencie.

Pieśń: Niechaj sławią Cię narody…

Spójrz, prosimy Cię, Panie, na naszą ziemię, na wszystkie lądy 
i wyspy, na stepy i pustynie. Spójrz na człowieka Azji, Afryki, 
Oceanii, Ameryki i Europy. Przyjdź Panie, do ludzi, zamieszkaj 
z nimi na nowo. Zamieszkaj tak jak dawniej w Betlejem, w Naza-
recie. Wejdź do serca człowieka, bo tam panuje wielki głód, pra-
gnienie, smutek i tęsknota za Kimś wielkim, za Kimś pięknym, 
za Miłością. Panie, prosimy, poślij kapłanów, by łamiąc chleb, 
jednoczyli ludzi z Bogiem i ze sobą.

Pieśń: Niechaj z nami będzie Pan…

Przyszedłeś na ziemię, chcąc zbawić wszystkich ludzi. Twoje ser-
ce płonie miłością ogarniającą cały świat. Przyszedłeś ogień tej 
miłości rzucić na ziemię i jakże bardzo pragniesz, aby zapłonął 
w sercu każdego człowieka. Jaką głębię kryje to jedno słowo, któ-
re wypowiedziałeś na krzyżu: Pragnę!

Pragnę – dusz dziecięcych, wśród których tak wiele jest nie 
ochrzczonych i umierających bez pomocy.

Pragnę – dusz młodych małżeństw, by błogosławić ich miłości 
i dusz dziewiczych, by czystość ich uczynić płodną.

Pragnę – dusz młodzieńców narażonych na pierwsze pokusy 
i dusz ludzi młodych stojących u progu życiowych wyborów.

Pragnę – dusz robotników i przemysłowców, rolników i rze-
mieślników, uczonych i studentów.

Pragnę – dusz ludzi chorych, by nadać ich cierpieniu wartość 
odkupienia i dusz grzeszników, by ich oczyścić. Jednym słowem 
– pragnę wszystkich ludzi…
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Pieśń: Pod Twą obronę Ojcze na niebie….

Modlitwa: Ojcze nasz, któryś jest w niebie…

Ojcze nasz, Ty zatroszczyłeś się o wszystko, czego nam potrze-
ba. Jeszcze wiele dodałeś do tego, co właściwie nie jest nam ko-
nieczne. Każdy z nas może się codziennie najeść do syta. Mamy 
mieszkanie. Mamy się w co ubrać. Mamy do dyspozycji lekarza, 
gdy jesteśmy chorzy. Możemy się uczyć i pracować. Ty nas wy-
różniłeś spośród milionów ludzi, którzy tego nie mają, którzy 
są głodni, którzy nie mogą się uczyć, którzy nie znajdują pracy, 
którzy cierpią i umierają bez pomocy lekarza, którzy gnieżdżą się 
w nędznych szałasach i giną w brudzie. Ojcze nasz, pomóż nam 
mieć oczy i serca otwarte, i zdolne pośpieszyć z pomocą wszędzie 
tam, gdzie jest to potrzebne.

Pieśń: Potrzebuje Cię Chrystus, by miłować…

(Cisza) 

Pieśń na błogosławieństwo; błogosławieństwo i pieśń na zakoń-
czenie.

MISYJNE NABOŻEŃSTWO SŁOWA BOŻEGO

PIEŚŃ NA WEJŚCIE:
Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię…

Kapłan: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Pan z wami.
Wierni: I z duchem twoim.

Gromadzimy się na wspólne rozważanie słowa Bożego w cza-
sie, w którym Kościół w Polsce przeżywa IV Krajowy Kongres  
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Misyjny. Jego wymowne hasło: „Radość Ewangelii źródłem mi-
syjnego zapału” przypomina, że zapał misyjny rodzi się sponta-
nicznie w sercu, które poznało i przyjęło Ewangelię Chrystusa. 
Wiara w Chrystusa ma dynamizm apostolski. Ten, kto wierzy 
nie może wierzyć sam i tylko dla siebie. Żegnając się ze swymi 
uczniami podczas Wniebowstąpienia, Chrystus pozostawił man-
dat misyjny: „Idźcie i nauczajcie…”. Z uwagą wsłuchajmy się 
w słowo Boże zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich oraz Ewan-
gelii według św. Mateusza.

MÓDLMY SIĘ:

Wszechmogący Boże, który posłałeś swego umiłowanego 
Syna na świat, aby każdy, kto w Niego uwierzy nie zginął, ale 
miał życie wieczne, otwórz nasze serca na działanie Twojej łaski, 
abyśmy odnowili w sobie zapał misyjny, dzięki któremu Dobra 
Nowina dociera aż na krańce ziemi. 

Umocnij w nas pragnienie pracy misyjnej, by Twój Syn był 
przez wszystkich poznany, a Jego Kościół obejmował wszystkie 
ludy i narody. Tobie cześć i chwała, przez wszystkie wieki wie-
ków. Amen.
 
I CZYTANIE (Dz 10,34-46)

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: Przekonuję 
się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym na-
rodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. 
Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezu-
sa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo 
w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. 
Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem 
Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze 
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czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą dia-
bła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi 
żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drze-
wie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się 
nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga 
na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwych-
wstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że 
Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy 
świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię 
otrzymuje odpuszczenie grzechów. Kiedy Piotr jeszcze mówił 
o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. 
I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli 
z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. 
Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.

Oto słowo Boże.

lub do wyboru (Dz 14,21-27)
 
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, 
Umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, 
bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. 
Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im 
starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli 
przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli do 
Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali 
przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali 
miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdzia-
łał i jak otworzył poganom podwoje wiary.

Oto słowo Boże.
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PSALM RESPONSORYJNY (Ps 145,8-13)
 
Refren: Niechaj Cię sławią, wszystkie ludy ziemi
 
Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren: Niechaj Cię sławią, wszystkie ludy ziemi

Niech Cię wielbią Panie, wszystkie Twoje dzieła 
i niech Cię błogosławią Twoi święci. 
Niech mówią o chwale Twojego królestwa 
i niech głoszą Twoją potęgę.

Refren: Niechaj Cię sławią, wszystkie ludy ziemi

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę 
i wspaniałość chwały Twojego królestwa. 
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, 
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Alleluja, alleluja, alleluja
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
A ja jestem z wami aż do skończenia świata.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA (Mt 28,16-20):

Pan z wami.
Zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza
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Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie 
Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy 
jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi 
słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, 
co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata.

Oto słowo Pańskie.

HOMILIA

Żegnając się ze swymi uczniami Chrystus polecił im: „Idź-
cie więc i nauczajcie wszystkie narody…” (Mt 28,19). Powierzył 
im do wypełnienia misję, której sam się podjął, posłuszny woli 
Ojca. Teraz, wracając do Niego, wyznaczył swoim uczniom zada-
nie. Nie mogą pozostać bezczynni. Mają podjąć dzieło głoszenia 
Ewangelii. To oni staną się ustami Jezusa i przedłużeniem jego 
rąk. W Jego imieniu będą jednali ludzi z Bogiem i tworzyli nowe 
wspólnoty wierzących. 

Mandat misyjny Kościoła nie wygasł w ciągu wieków. Tak-
że dziś Chrystus powierza nam odpowiedzialność za szerzenie 
królestwa Bożego w świecie. Na aktualność misji zwrócił uwagę 
św. Jan Paweł II. W encyklice misyjnej Redemptoris missio napisał: 
„Liczba tych ludzi, którzy nie znają Chrystusa i nie należą do 
Kościoła, stale wzrasta, a od zakończenia Soboru niemal się po-
dwoiła. Dla tej ogromnej liczby ludzi, umiłowanych przez Ojca, 
który dla nich zesłał swego Syna, oczywista jest nagląca potrzeba 
misji” (Redemptoris missio nr 3).

By Ewangelia dotarła do wszystkich ludzi potrzebni są ofiarni 
misjonarze, którzy są gotowi oddać swe życie za sprawę Bożą. 
Potrzebni są świadkowie wiary, którzy poniosą ryzyko pójścia 
w nieznane ze słowem Jezusa. 
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W jaki sposób możemy pomagać misjom? Podstawowe formy 
pomocy określił papież Pius XII, zatroskany o ożywienie dzieła mi-
syjnego w Kościele powszechnym. Uczył on: „Ponieważ od samego 
początku Kościół święty z samej swej istoty musi wszędzie głosić 
słowo Boże, nie przestał on nigdy, dla wypełnienia swego zadania, 
któremu nie może się sprzeniewierzyć, żądać od swoich dzieci tro-
jakiej pomocy: a mianowicie modlitwy, pomocy materialnej, a od 
niektórych nawet daru z samego siebie” (Pius XII, Fidei donum).

Wśród duchowych form pomocy misjom pierwsze miejsce 
zajmuje Msza św. oraz Komunia ofiarowana w intencji misjo-
narzy. „Najznakomitsza zaś jest ta modlitwa, którą codziennie 
na ołtarzach zanosi do Boga Ojca Jezus Chrystus, gdy ponawia 
się najświętsza Ofiara zbawienia. Dlatego szczególnie w naszych 
czasach, od których prawdopodobnie zależy przyszły rozwój Ko-
ścioła na bardzo licznych terenach, należy ofiarować Bogu za mi-
sje jak najwięcej Mszy św. jest to zgodne z życzeniem Pana, który 
miłuje swój Kościół i pragnie, by rozwinął się on i rozszerzył po 
całym świecie” (Papież Pius XII, Fidei donum).

Wszyscy jesteśmy pomocnikami misjonarzy poprzez modli-
twę. To ona umacnia misjonarki oraz misjonarzy i jest cennym 
wsparciem w ich trudach apostolskich. Jak cenną pomocą dla 
misji jest modlitwa świadczy to, że Kościół ogłosił patronką misji 
św. Teresę od Dzieciątka Jezus, karmelitankę. Święta ta nigdy 
nie opuściła klasztoru, a mimo to wiele uczyniła dla misji swo-
ją nieustanną modlitwą i cierpieniem. Święta korespondowała 
z misjonarzami, umacniając ich swym słowem w trudnościach 
i zachęcając do wierności powołaniu misyjnemu. 

Cenną formą pomocy misjom jest zwłaszcza modlitwa ró-
żańcowa. Tradycja odmawiania różańca w intencjach misji się-
ga 1826 roku, w którym Sługa Boża Paulina Jaricot stworzyła 
pierwsze grupy Żywego Różańca i powierzyła im obowiązek mo-
dlitwy za misjonarzy.

Równie ważną formą pomocy misjom, dostępną zwłaszcza 
dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych jest ofiarowa-
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nie cierpienia w intencji misji. „Z modlitwą trzeba łączyć ofiarę. 
Zbawcza wartość każdego cierpienia, przyjętego i ofiarowane-
go Bogu z miłością, wypływa z Ofiary Chrystusa, który wzywa 
członków swego Ciała Mistycznego do współudziału w swych 
udrękach; do «dopełniania ich braków we własnym ciele» (por. 
Kol 1,24). Misjonarzowi w jego ofierze winni towarzyszyć wier-
ni i podtrzymywać go własną ofiarą. Dlatego też proszę tych 
wszystkich, którzy pełnią posługę duszpasterską wśród chorych, 
by pouczali ich o zbawczej wartości cierpienia i zachęcali do ofia-
rowania ich Bogu za misjonarzy. Przez tę ofiarę stają się również 
sami misjonarzami, jak podkreślają pewne stowarzyszenia po-
wstałe wśród nich i dla nich” (Redemptoris missio nr 78). 

Z modlitwą winno iść w parze świadectwo życia chrześcijań-
skiego oraz ofiarność. Potrzebne są środki na utrzymanie dzieł 
misyjnych, które są konieczne, z nędzą, głodem i niedożywie-
niem, zwłaszcza wśród dzieci. Prowadzą przedszkola i szkoły, 
szpitale i przychodnie zdrowia. Pomagają bezdomnym i bezro-
botnym, zwłaszcza rodzinom wielodzietnym. Tam, gdzie braku-
je wody pitnej budują studnie. To wszystko wymaga nakładów 
finansowych. Dzięki hojności wielu darczyńców z Polski, udaje 
się im prowadzić te wszystkie dzieła miłosierdzia. Potrzebni są 
współpracownicy misji. Misjonarze muszą mieć zaplecze ducho-
we i finansowe. Tutaj właśnie przed nami otwiera się pole dzia-
łania. My wszyscy, na mocy chrztu św. i bierzmowania jesteśmy 
odpowiedzialni za to, by Ewangelia dotarła na krańce świata. 

IV Krajowy Kongres Misyjny, obchodzony w Warszawie, 
w naszych diecezjach i parafiach, służy rozbudzeniu zapału mi-
syjnego oraz „nawróceniu misyjnemu”, o które woła papież Fran-
ciszek. Trzeba byśmy się przebudzili. Chrystus oraz niezmierzo-
ne rzesze tych, którzy jeszcze Go nie poznali, czeka na nasze 
zaangażowanie, gorliwość misyjną oraz ofiarność. Dołączmy 
zatem do wielkiej rzeszy pomocników misji angażując się w róż-
nego rodzaju akcje i przedsięwzięcia proponowane nam w ciągu 
całego roku przez Papieskie Dzieła Misyjne lub Dzieło Pomocy 
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„Ad Gentes”. Wiedzmy, że w zamian otrzymamy o wiele więcej, 
niż ofiarujemy. „Bóg bowiem miłuje radosnego dawcę” (2 Kor 
9,7). Nasza troska o misje odnowi nas samych i uczyni naszą 
wiarę mocniejszą. Wiara bowiem pomnaża się, gdy jest dzielona 
z innymi.

A zatem, niech Chrystus, który wiernie wypełnił swe posłan-
nictwo wyprasza nam, swoim uczniom ducha misyjnego i odno-
wi w nas zapał apostolski. Niech błogosławi wszystkim, którzy 
każdego dnia, w sposób dla siebie możliwy, pomagają misjom.

MODLITWA WIERNYCH

Bogu Ojcu, który posłał swego Syna umiłowanego na świat by 
wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci, przedstawmy na-
sze wspólne prośby:

1. Módlmy się za Kościół święty, który na całej ziemi głosi 
wiarę w Zmartwychwstanie i życie wieczne, aby był wiary-
godnym i odważnym świadkiem Bożego słowa. Ciebie pro-
simy….

2. Módlmy się za misjonarki i misjonarzy, zwłaszcza z na-
szych wspólnot parafialnych i zgromadzeń zakonnych, by 
umocnieni tajemnicą zmartwychwstania z radością nieśli 
prawdę o Bogu, który jest miłością. Ciebie prosimy…

3. Módlmy się za nasze rodziny, by panowała w nich wza-
jemna miłość i poczucie odpowiedzialności za zbawienie 
wszystkich, którzy je tworzą. Ciebie prosimy…

4. Módlmy się za katechetki i katechetów, niech Chrystus 
zmartwychwstały umacnia wszystkich swoją świętą obec-
nością i wspiera w pełnieniu ich misji. Ciebie prosimy….

5. Módlmy się za tych, którzy na różne sposoby wspierają mi-
syjne dzieło Kościoła: za cierpiących w intencjach misjo-
narzy, modlących się za misje oraz tych, którzy pomagają 
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im swoimi ofiarami, by Bóg nagrodził ich radością z dzieła, 
którego się podejmują. Ciebie prosimy…

6. Módlmy się za nas samych, by dobry Bóg odnowił w nas 
zapał głoszenia Ewangelii i sprawił, że z jeszcze większą 
radością podejmiemy nasze codzienne zadania i obowiązki. 
Ciebie prosimy….

Panie, który udzielasz siły swemu Kościołowi i pomagasz mu 
poprzez dary Ducha Świętego w wytrwałym przepowiadaniu 
Ewangelii wszystkim narodom, odnów w nas żywą świadomość 
naszej odpowiedzialności za misje i wspieraj wszystkie dobre 
dzieła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

A teraz wspólnie odmówmy modlitwę, której nauczył nas Jezus 
Chrystus:

Ojcze nasz…

MODLITWA

Najukochańszy Panie nasz, Jezu Chryste, który nas odkupi-
łeś ceną przenajświętszej Krwi swojej, ogarnij miłosiernym wzro-
kiem biedną ludzkość, któ ra w znacznej części jest jeszcze pogrą-
żona w mro kach niewiary. Spraw, by cała ludzkość zajaśniała świa-
tłem prawdy. Poślij Panie apostołów Twojej Ewangelii, wspomagaj 
ich żarliwość, aby nie znający Chrystusa dostrzegli Jego miłość i za 
ich pośrednictwem weszli do Chrystusowej owczarni. Wspomagaj 
wysiłki wszystkich misjonarzy i misjonarek, niech ta służba pro-
wadzi do prawdy i miłości. Oświeć błądzących i sprowadź ich do 
przystani prawdy i jedności wiary. Przyspiesz, o Najukochańszy 
Zbawco zapowiedziane przez Ciebie Królestwo.

Darz misjonarzy zdrowiem, optymizmem i wiarą w sens po-
święcenia i ofiary. Upadającym pod ciężarem krzyża daj moc 
do ochotnej i wielkodusznej służby. Pomagaj wszystkim pra-
cownikom Twojej winnicy. Niech wielkim wysiłkiem kapłanów 
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i świeckich rośnie Twój Kościół, wiarygodny świadek Twego Od-
kupienia. Amen.

Pan z wami. I duchem twoim.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch 

Święty. Amen.
Błogosławmy Panu, 
Bogu niech będą dzięki.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE:
Pobłogosław, Jezu drogi…

NABOŻEŃSTWO MISYJNE

Pieśń: O Panie Tyś moim pasterzem…

Panie Jezu, Chryste, Ty jesteś Królem całego świata, 
nadzieją i oczekiwaniem wszystkich narodów.
Wszystkich ludzi odkupiłeś Twoją drogocenną krwią.

Spójrz łaskawie na wszystkie narody,
Które rozrzucone są po całym świecie
I daj im poznanie Twojej Prawdy.
Pomnij, o Panie, na gorzkie boleści,
Które musiałeś znosić, kiedy Cię zdradzano,
Na Twoje święte cierpienia podczas krzyżowej drogi
I zmiłuj się nad ich duszami.

Patrz, o Panie, tylko część ludzkości przyjęła Twoje Imię,
Tylko część pełna wiary modli się do Ciebie.
Tysiące i miliony na Wschodzie i Zachodzie
Na północy i Południu – o każdej godzinie –
Przechodzą z tego życia do wieczności.
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Biednym, którzy Cię nie znają, nie policz ich grzechów,
Ale okaż światu jak najszybciej Twoją łaskę.
Pozwól, aby wszyscy ludzie Ciebie poznali,
W Ciebie uwierzyli, Tobie służyli.
Ty jesteś naszym życiem i zbawieniem,
Naszym zmartwychwstaniem.
Razem z Ojcem i Duchem Świętym
Jedyny Bóg w wieczności. Amen.

Pieśń: Liczę na Ciebie Ojcze….

Boże, Ojcze nasz, Ty chcesz, aby wszystkie ludy
Stworzyły jeden lud – dzieci Twoich,
Ty chcesz, aby ludzie wszyscy i wszystkie rasy
Uznali się Twoim narodem człowieczym.
Ty chcesz, aby ludzie Twą Miłość wskazali
Zbliżeniem się wzajemnym we wszystkich językach.
Tobie dzięki i chwała.
Ty Syna swojego posłałeś:
Aby Oblicze Twoje rozpromienił,
Aby moc świętą Twoją tu wypełnił,
Aby świat człowieczy ukształtował,
Aby życie swe poświecił dla Twego królestwa.
Tobie dzięki i chwała.
Wysłuchaj teraz modlitwy naszej:
Ześlij Twego Świętego Ducha,
Nam wszystkim w wierze zgromadzonym,
Zachowaj Kościół Twój, jak Maryja słowa Twoje zachowała.
Nie trwa we wszechogarniającej Miłości.
Dozwól nam tak dzielić ten Chleb Życia,
Byśmy coraz bardziej byli Ciałem Pana,
Chlebem połamanym dla zbawienia, dla nowego świata.
Prosimy Cię, wysłuchaj nas przez Chrystusa Pana.
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Pan nasz Jezus Chrystus powiedział: „Na świecie doznacie 
ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat”.

Prosimy Cię, Boże Ojcze, za wszystkich chrześcijan na świe-
cie, którzy cierpią prześladowania, aby siła płynąca z krzyża 
i wiara w zmartwychwstanie Chrystusa były im również siłą i po-
ciechą.

Za wszystkich zaangażowanych w służbę misyjną Kościoła, 
aby miło doznawanych przeszkód niestrudzenie głosili Ewange-
lię wszystkim narodom.

Prosimy Cię, Boże Ojcze, za sponiewieranych i poniżonych 
w więzieniach i obozach, za chwiejnych i tych, co odeszli, aby 
odnaleźli na nowo drogę do Chrystusa i Jego Kościoła.

Tak oto wołamy do Ciebie, Światłości świata, Zwycięzco 
śmierci i wszelkiego zła. Tobie cześć i chwała oraz panowanie 
teraz i na wieki wieków. Amen. 

Pieśń: Błogosław, Panie nas na pracę i znojny trud….

Synu Boży, Ty mówisz: „Będziecie mi świadkami aż po krańce 
ziemi”. Razem z życzeniem, jakie do nas kierujesz, daj nam tak-
że owoce, abyśmy dzięki nim i własnym wysiłkom mogli świad-
czyć o Tobie naszym budującym zachowaniem się wszędzie tam, 
gdzie są ludzie, w okolicznościach sprzyjających i trudnych.

Daj mi, Zbawicielu mój, pragnienie świadczenia o Tobie i na-
pełnij mnie Twoją dobrocią, bym wszędzie zauważał głodnych, 
spragnionych, zmęczonych…

Naucz mnie nadto uświęcać czuwanie, aby wszędzie być do-
brym uczniem Twoim. Naucz mnie również przepraszać Cię 
i tych, za których życie dałeś – skoro tylko spostrzegę niestoso-
wane zachowanie się moje lub innych względem Ciebie i bliźnich. 

Zsyłaj nam łaskę z wysoka, byśmy mogli dawać świadectwo: 
Twojej miłości do Ojca – naszą miłością do Niego,
Twojej miłości do Matki Dziewicy – naszą miłością do Niej,
Twojej służby człowiekowi – naszą służbą potrzebującym.
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Wzbogacaj nas darami niebios, abyśmy świadczyli:
O Twojej życzliwości do braci – naszą życzliwością do nich,
O Twojej męce – naszą cierpliwością,
O Twoim zmartwychwstaniu – naszą żywą wiarą,
O Twoim wniebowstąpieniu – naszą niezachwianą nadzieją,
O Twoim wieczystym królowaniu – naszą kontemplacją Ciebie 
i naszym szacunkiem dla osoby ludzkiej. Amen.

Pieśń: Pan kiedyś stanął nad brzegiem….

Modlitwa Jana Pawła II za misjonarzy

Błogosławiony bądź Boże, za świadectwo Twoich misjonarzy. 
To Ty natchnąłeś ich serca zapałem apostolskim, ze opuścili na 
zawsze swe rodziny i ziemię ojczystą, aby pojechać tam, na zie-
mię sobie nie znaną i głosić Ewangelię tym, których uważali za 
swoich braci.

Błogosławiony bądź, Boże, za wszystkie łaski, jakie spłynęły 
na ten lud, przez ich słowa, przez ich ręce oraz ich przykład. Po-
święcili oni swe życie do końca.

Spraw, o Panie, aby ten Kościół zroszony ich potem i krwią 
osiągnął dojrzałość. Aby zrodził wielu synów i córek, którzy by 
zastąpili tych, którzy odeszli. Ażeby imię Twoje było wielbione 
na całej ziemi. Amen.

Pieśń: Kościół to nie tylko dom….

Panie, Jezu Chryste, Ty z miłości do wszystkich ludzi zstą-
piłeś na ten świat, aby nas zbawić. Do Ciebie zanosimy nasze 
błaganie:

Prosimy Cię za cały Kościół, aby wytrwale głosił wszystkim 
narodom świętą wiarę Chrystusową.



100

 d
od

at
ek

 

Nabożeństwa misyjne

Prosimy Cię za wszystkich niechrześcijan, aby w swym ocze-
kiwaniu nie zostali zawiedzeni i w wierze chrześcijańskiej znaleź-
li ukojenie swojej tęsknoty za Bogiem.

Prosimy Cię za prześladowanych, aby mimo przeciwności go-
towali drogę nadejścia Królestwa Bożego.

Prosimy Cię za błądzących, aby odnaleźli drogę do prawdy 
Chrystusowej.

Prosimy Cię za misjonarzy i misjonarki, aby przez świadec-
two życia i bezinteresowne głoszenie Ewangelii prostowali Chry-
stusowi drogę do wszystkich narodów.

Módlmy się za nas samych, abyśmy lepiej poznali duchowe 
i materialne potrzeby świata i starali się im zaradzić.

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś światłem świata. Oświeć błądzą-
cych i tych, którzy Cię jeszcze nie poznali. Zaprowadź wszyst-
kich do jednej owczarni. Tym, którzy tęsknią za Tobą, bądź sam 
pocieszeniem i nagrodą. Który żyjesz i królujesz na wieki wie-
ków. Amen. 
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MARYJNE NABOŻEŃSTWO MISYJNE

Pieśń: Matko Najświętsza do Serca Twego…

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, i dar 
jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi.

I z duchem twoim.

Niepokalana Maryjo, nasza najlepsza Matko, dziś w so-
botni wieczór chcemy pamiętać w naszej modlitwie o misjach: 
o wszystkich misjonarzach i misjonarkach, a także o Tyc h wśród 
których pracują. Zapraszamy Cię do nas, Matko i prosimy Cię, 
bądź naszą pośredniczką w modlitwie do Boga Ojca, a przez swe 
wstawiennictwo wyproś łaski, o które błagamy.

Pieśń: Posyłam was na pracę bez nagrody….

Misje, gdy wypowiadamy to słowo przeważni zawsze ograni-
czamy jego treść, jego sens, do grupy ludzi zwanych misjonarza-
mi, którzy w dalekich krajach głoszą naukę o zbawieniu i szerzą 
wiarę w Jednego Boga. I jest to prawda, ale nie całkowita, gdyż 
właściwym misjonarzem jest cały Kościół Chrystusowy. Posłu-
chajmy fragmentu z Dekretu Misyjnego: „Misjami nazywamy 
specjalne przedsięwzięcie Kościoła, Koree polega na głoszeniu 
Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają oraz na zakładaniu 
Kościoła tam, gdzie go dotąd nie było. Działalność misyjna jest 
przede wszystkim «dziełem Bożym»”.

Musimy ją rozważać w kontekście z największą tajemni-
cą chrześcijaństwa, tajemnicą Trójcy Świętej. Jak Ojciec posyła 
Syna, a Ojciec i Syn posyłają Ducha Świętego, tak cała Trójca 
posyła Kościół. Jest on więc z natury swej misyjny. Misje są także 
„dziełem ludzkim”.
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Misje są także dziełem ludzkim, jak słyszeliśmy: znaczy to, że 
każdy chrześcijanin, duchowny bądź świecki jest misjonarzem, 
gdyż już przez chrzest przyjmuje na siebie jeden z obowiązków 
Kościoła jakim jest głoszenie Ewangelii. Może ono być prowa-
dzone na dwa sposoby. Pierwszy to ofiarowanie siebie same-
go w głoszeniu Ewangelii i w pracy nad zakładaniem Kościoła 
w tych miejscach, do których nie dotarła jeszcze Dobra Nowina 
o Zbawieniu. Drugi sposób polega na pomocy materialnej, umar-
twieniu i na modlitwie w intencjach głoszenia Ewangelii.

Pieśń: Szedłem kiedyś inną drogą….

Ty, Panie, powiedziałeś swoim Apostołom: „Idźcie na cały świat 
i nauczajcie wszystkie narody”, „Głoście Ewangelię wszystkiemu 
stworzeniu”. I od tamtej pory aż po dziś dzień idą i głoszą od-
ważnie Twoją miłość, zastępy sług Twoich: kapłani, siostry, bra-
cia oraz ludzie świeccy. Nie wahają się zostawić domu, rodziny 
i pójść do obcych braci, aby im mówić o Tobie. Idą nawracać, 
ale wpierw samych siebie i dawać o Tobie świadectwo przez co-
dzienne dźwiganie krzyża, krzyża cierpień, obowiązków i odpo-
wiedzialności.

Matko, wspomóż ich w pracy apostolskiej, aby przez przy-
kład życia potrafili wiele ludzkich serc przyprowadzić ku wiecz-
nie płonącemu miłością Boskiemu Sercu Twego Syna. Wzmocnij 
ich, wskaż motywację ich trwania na wyznaczonym Bożym po-
sterunku, ukój ich ból i tęsknotę za Ojczyzną. Matko Pociesze-
nia, pociesz tych, którzy teraz przeżywają próbę wierności Bogu 
i powołaniu.

Pieśń: Gdy serce twoje napełni się trwogą…

Posłanie misyjne obejmuje każdego chrześcijanina – mnie, a tak-
że i ciebie siostro, bracie. Wiedzmy, że na mocy chrztu św. jeste-
śmy także misjonarzami. Nasze zadanie misyjne to ogłoszenie 
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miłości Boga do ludzi, to doświadczenie swym życiem, że Bóg 
istnieje. Że Bóg jest w szkole, w pracy w rodzinie. 

Nasze misjonowanie odbywa się też przez modlitwę: za nas, 
i za wszystkich posłanych przez Pana do ludzi czekających na 
Jego głos. Tak więc dzielmy się słowem Bożym, miłością Boga 
i bliźnich, naszym świadczeniem o Bogu w życiu, wszędzie gdzie 
zostaniemy posłani przez Pana. Nie bójmy się siać ziaren Miłości 
Bożej.

Musimy siać, choć grunty nasze marne,
Choć nam do orki pługów brak i bron.
Musimy siać, choć wiatr porywa ziarna,
Choć w ślad za siewcą kroczy stado wron. 

Musimy siać, nie wiedząc, w którą stronę
Poniesie wiatr i w ziemię wrzuci siew.
Nie wiedząc, kto i gdzie pozbiera plony,
W dożynki czyj radosny zabrzmi śpiew.

Nie wolno nam ni sił, ni dnia marnować
Musimy siać, musimy tworzyć cud
Nie wolno nam po spichrzach ziarna chować,
Na świecie głód, na świecie straszny głód.

A nas tak mało, tych, co mogą pomóc
Ze swych zapasów szczyptę braciom dać…
I niech nie przy nas wzejdzie ruń zielona,
My róbmy swoje: my musimy siać.

Przez wstawiennictwo Twoje Maryjo, nasza najlepsza Matko, 
zanosimy do Boga Ojca naszą modlitwę z wiarą i ufnością, że 
zostanie ona wysłuchana.
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Królowo Apostołów polecamy Twej opiece Ojca Świętego, naj-
większego misjonarza naszych czasów, abyś broniła Go od złej 
przygody i otaczała Swą matczyną opieką.

Wychowawczyni powołań kapłańskich i zakonnych, weź w swe dło-
nie losy naszej młodzieży i dzieci, niech nigdy nie zabraknie Ko-
ściołowi gorących i ofiarnych sług.

Matko pereł Kościoła – ludzi chorych i cierpiących, naucz ich 
mężnie znosić ból i cierpienia z Chrystusem oraz misjonowania 
cierpieniem.

Patronko misji świętych, bądź z misjonarzami i misjonarkami, 
naucz ich umiłować krzyż, jaki misje wkładają na ramiona, aby 
nie szczędzili trudu i ofiary ku większej chwale Bożej.

Bramo niebieska, otwórz bramy nieba wszystkim duszom 
w czyśćcu cierpiącym. Niech dostąpią jak najprędzej radości ob-
cowania z Bogiem, Tobą i Świętymi.

Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego, uproś nam tu wszyst-
kim zebranym ducha pokory, prostoty, ubóstwa i gotowości nie-
sienia pomocy wszystkich ludziom, którzy jej potrzebują.

Dobry Boże, Ojcze Niebieski, wysłuchaj pokornych próśb 
swoich dzieci. Niech pośrednictwo Bogurodzicy Dziewicy Ma-
ryi, wyjedna nam łaski, na które nie zasługujemy, abyśmy wraz 
z Nią mogli chwalić Ciebie w niebie po wszystkie wieki wieków. 
Amen.

Błogosławieństwo

Pieśń: Pan kiedyś stanął nad brzegiem….
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MODLITWA RÓŻAŃCOWA ZA MISJE

„Zjednoczeni z Chrystusem stawajcie pokornie przed obli-
czem Ojca Niebieskiego i niech przez was ciągle na nowo wzno-
si się do Niego to błaganie, które w każdym czasie było cechą 
charakte rystyczną mężów apostolskich, a które pierwsi zanosili 
Apostołowie: «Święć się Imię Twoje, bądź wola Twoja jako w nie-
bie, tak i na ziemi». Wtedy bowiem kieruje my się jedynie wzglę-
dem na cześć Boga i gorliwością o powiększenie Jego chwały, gdy 
gorąco pragniemy, aby Jego Królestwo, które jest Królestwem 
sprawiedliwości, miłości i pokoju, zapanowało wreszcie na całym 
świecie. A czyż taka gorliwość o chwałę Bożą, połączona z gorą-
cą miłością do braci, nie jest właściwą i prawdziwą gor liwością 
o rozwój świętych misji? W ten sposób prze cież wspomaga się 
pracowników apostolskich, którzy przede wszystkim są herolda-
mi Boga” (Pius XII, Fidei donum).

Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie
Anioł Gabriel został posłany do Maryi z misją: miał Jej prze-
kazać odwieczną zbawczą wolę Boga. Maryja odpowiedziała 
twierdząco na usłyszane słowo. Zgodziła się współuczestniczyć 
w wielkich dziełach, które przygotował Bóg.

Trzeba, byśmy modlili się o liczne i święte powołania misyj-
ne, by nie zabrakło tych, którzy jak Maryja powiedzą Bogu „fiat” 
i całym sercem włączą się w Jego dzieło zbawcze. Potrzebni są 
misjonarze, którym wyśle Pan, by budowali Jego królestwo.

2. Nawiedzenie
Po otrzymaniu misji bycia Matką Syna Bożego, Maryja udała się 
pospiesznie do swej krewnej Elżbiety. Zdumiewa nas ten pośpiech. 
Maryja zaniosła Elżbiecie Jezusa, a wraz z Nim niewypowiedzianą 
radość, która sprawiła, że poruszyło się Dzieciątko w Jej łonie.
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Postawa Maryi ukazuje, że wiara ma charakter misyjny: umac-
nia się, gdy jest dzielona z innymi. Jak Maryja idźmy do naszych 
bliskich, by podzielić się z Nimi naszym doświadczeniem wiary.

3. Boże Narodzenie
Początek zbawczej misji Chrystusa nie dokonał się w okazałych 
lub imponujących warunkach. Pan narodził się w wielkim ubó-
stwie, a Jego Matka i święty Józef z trudem znaleźli Mu schronie-
nie w pierwsze dni Jego ziemskiego życia. 

Podobnie współcześni misjonarze pracują nieraz w bardzo 
trudnych warunkach. Niosą Jezusa do najuboższych z ubogich. 
Trudne warunki misyjne nie przerażają ich i nie zniechęcają, 
gdyż wiedzą, że najważniejsza jest bliskość Jezusa. Z Nim nawet 
lepianka wydaje się być pałacem, a nawet najuboższy człowiek – 
Jego najpiękniejszą świątynią.

4. Ofiarowanie Pańskie
Maryja i św. Józef udali się do Świątyni Jerozolimskiej, by po-
dziękować Bogu za narodziny Jezusa. Ich ogromną wiarę cechu-
je wdzięczność. W podobnym duchu winniśmy i my przeżywać 
naszą wiarę. Trzeba dziękować Bogu za to, że poznaliśmy Chry-
stusa i Jego Ewangelię. Być wdzięcznym za radość przynależenia 
do Jego uczniów i przyjaciół. I więcej: nie możemy tej radości 
egoistycznie skrywać w swych sercach. Domaga się ona tego, by 
dzielić się nią z bliźnimi.

5. Znalezienie Jezusa w świątyni
Rodzice Jezusa, zorientowawszy się, że zagubili Jezusa, natych-
miast rozpoczęli go szukać. Temu poszukiwaniu towarzyszył 
wielki niepokój. My również szukajmy Jezusa, ilekroć zagubimy 
Go. Szukajmy Go w świątyni, na modlitwie, w słowie Bożym 
i czynach miłości. Pomagajmy też innym w szukaniu Go. Stań-
my się Jego pilnymi „uczniami-misjonarzami”.
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Tajemnice światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Podczas chrztu w Jordanie Ojciec niebieski ogłosił, że Jezus jest 
Jego umiłowanym Synem, którego posłał, aby głosił Dobrą No-
winę o zbawieniu. W godzinie naszego chrztu zostaliśmy obda-
rzeni godnością dzieci Bożych. Uczestniczymy w prorockiej, ka-
płańskiej i królewskiej misji Chrystusa. To zobowiązuje nas do 
życia na miarę otrzymanej godności.

2. Pierwszy cud w Kanie Galilejskiej
Owocem pierwszego cudu Jezusa, który dokonał się za wsta-
wiennictwem Maryi w Kanie Galilejskiej była wiara. Uczniowie 
widząc to, co uczynił Jezus uwierzyli w Niego. Bądźmy jak Ma-
ryja i Apostołowie uważni i czujni. Dostrzegajmy obecność Je-
zusa w naszej codzienności i łaski, jakie od Niego otrzymujemy. 
Mówmy o radości, jaką daje Pan tym, których obdarza swoim 
błogosławieństwem.

3. Głoszenie nauk o królestwie Bożym
Publiczna działalność Jezusa koncentrowała się głównie na na-
uczaniu o królestwie Bożym. Jezus budził w świecach swych słu-
chaczy pragnienie tego królestwa i zachęcał ich do nawrócenia 
i wiary w Ewangelię. Jego słowo docierało do ludzkich serc prze-
mieniając je. Dzisiaj królestwo Boże w odległych krajach głoszą 
misjonarki i misjonarze. Oni też świadectwem swego życia i cier-
pieniem budują królestwo Boże w świecie. 

4. Przemienienie na Górze Tabor
Na Górze Tabor Chrystus przemienił się wobec wybranych 
uczniów. Odsłonił przed nimi rąbek Boskiej chwały. Apostołowie 
byli zachwyceni Jezusem tak bardzo, że zapragnęli pozostać tutaj 
na zawsze. Jednak Pan kazał im wracać w niziny. Wezwał ich do 
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pracy misyjnej, do trudu ewangelizacji. My również wpatrujmy 
się w Jezusa, ale nie pozostańmy bezczynni. Pracujmy dla króle-
stwa Bożego.

5. Ustanowienie Eucharystii
Jezus pozostał wśród nas w tajemnicy Eucharystii. Potrzebni są 
jednak ci, którzy poniosą Go innym. Dlatego módlmy się często 
o liczne i święte powołania kapłańskie, by nie zabrakło tych, któ-
rzy będą szafarzami łaski uświęcającej w sakramentach. Prośmy 
o to, by młodzi ludzie chętnie odpowiadali na wezwanie „Pójdź 
za mną” i byli gotowi swe życie poświęcić Chrystusowi. 
 

Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Tuż przed swoją męką Chrystus modlił się w Ogrójcu. Cierpiał 
duchowo przeczuwając ogrom cierpienia, który Go czekał. Jesz-
cze bardziej cierpiał widząc, że nie wszyscy skorzystają z owoców 
Jego męki i śmierci. Modlił się do Ojca niebieskiego i został po-
cieszony. 

Misjonarze również mają swój Ogrójec. Doświadczają odrzu-
cenia, niepowodzeń apostolskich, bezowocności swych starań. 
Nieraz z bólem patrzą, jak ich wysiłek zostaje zniweczony przez 
grzech. Dlatego módlmy się za misjonarzy, o łaskę wytrwania dla 
nich. Prośmy, by zawsze pełnili wolę Ojca, nie swoją. 

2. Biczowanie
Chrystus został ubiczowany, gdyż w ten sposób Piłat pragnął za-
dowolić tłum, a być może wzbudzić litość dla Niego. Pan przyjął 
w milczeniu okrutne smaganie. Zgodził się na niezasłużone cier-
pienie.

Naszymi cierpieniami możemy wesprzeć sprawę misji ofia-
rowując je w intencji misjonarzy. Jeśli bez szemrania i narzekań 
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przyjmiemy trudy, niedostatki i braki życia, staniemy wraz z Je-
zusem przy naszym kamiennym słupie, a wtedy złożymy z siebie 
dar, który zaowocuje łaską w sercach bliźnich.

3. Cierniem ukoronowanie
Żołnierze przygotowali szyderczy spektakl. Ośmieszyli i upoko-
rzyli Jezusa koronując Go na króla. On jednak trwał nieporuszo-
ny w swoim pragnieniu zbawienie świata. Opinia publiczna nie 
miała wpływu na Jego wolę. Pozostał posłuszny Ojcu niebieskie-
mu także w tej godzinie.

Módlmy się za misjonarki i misjonarzy, by nie szukali swej 
chwały, ale w tym co czynią pozostawali wierni woli Bożej. Niech 
będą pokornymi, cichymi i łagodnymi sługami Jezusa.

4. Dźwiganie krzyża

Jezus, który trzy razy zapowiadał krzyż, teraz wziął go na swe 
barki. Poniósł na Golgotę. Droga choć krótka, stała się dlań mor-
dercza. Upadał i podnosił się. Wytrwał.

Podobnie i misjonarzom przychodzi dźwigać krzyż osamot-
nienia, opuszczenia, odrzucenia i wzgardy. Jednak świadomość, 
że służą misji Bożej pomaga im przezwyciężyć zniechęcenie 
i rozczarowanie. Trwają z Jezusem i dla Jezusa. 

5. Śmierć Jezusa na krzyżu
Jezus umierał w opuszczeniu i samotności. Pod krzyżem stanę-
ła tylko Jego Matka, umiłowany uczeń i kilka niewiast. Jednak 
nie było w nim rozpaczy. Miłość, która kazała Mu podjąć misję 
zbawczą doprowadziła Go aż na krzyż. Jezus uczynił go ołta-
rzem ofiarnym. Umarł za swoich przyjaciół i wrogów. Umarł za 
wszystkich.

Tak wielu ludzi żyjących na świecie nie zna Jezusa i nigdy nie 
słyszało o krzyżu. Potrzebni są misjonarze, którzy powiedzą im 
o miłości Chrystusa.
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Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie
Fakt zmartwychwstania owiany jest najgłębszą tajemnicą. Grób 
został pusty. Początkowo kobiety i Apostołowie nie wierzyli 
w to, że Pan prawdziwie zmartwychwstał. Dopiero spotkania 
z Chrystusem, rozmowy i czyny Zmartwychwstałego utwierdziły 
w nich przekonanie, że zwyciężył śmierć. Spełniły się wszystkie 
obietnice i proroctwa. Niepokój i lęk ustąpiły radości, jaką daje 
wiara i nadzieja.

2. Wniebowstąpienie Pańskie
Wracając do domu Ojca Jezus zostawił Apostołom nakaz misyj-
ny. „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” – powiedział, i pobło-
gosławił ich wysiłkom misyjnym. Dał im też obietnicę, że zawsze 
będzie z nimi.

W trudzie misyjnym Kościoła jest obecny Chrystus 
i Duch Święty. Misje bowiem nie są dziełem ludzi, lecz samego 
Boga. Misjonarze są tylko narzędziami, którymi posługuje się 
Bóg, by dotrzeć do ludzkich serc.

3. Zesłanie Ducha Świętego
Dusza misji jest Duch Święty Uświęciciel. Jest On darem Ojca 
i Syna dla Kościoła. Duch Święty towarzyszy misjonarkom i mi-
sjonarzom w ich zmaganiach misyjnych. On jest źródłem łaski 
i błogosławieństwa dla ich wysiłków. Duch Święty i nas pobudza 
do twórczego zaangażowania się w sprawy misyjne.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Po zakończeniu swej ziemskiej wędrówki Maryja została wzięta 
do nieba. Było to radosne ukoronowanie jest życia całkowicie 
oddanego Chrystusowi. Cieszy się ona pełnią radości, pokoju 
i chwały. Maryja ukazuje nam kierunek naszego życia. Oczeku-



111

 dodatek 

Nabożeństwa misyjne

jąc nas w niebie, pomaga nam w codziennej wędrówce wiary.

5. Ukoronowanie Maryi na królową nieba i ziemi
Maryja została królową nieba i ziemi, chociaż nigdy nie pra-
gnęła niczego dla siebie. Cicha i pokorna Służebnica Pańska, 
nie dążyła do zaszczytów i pochwał, do wyniesienia i poklasku. 
Pragnęła jedynie pełnić wiernie wolę Bożą. Jednak – z woli Bo-
żej – odtąd wysławiają wszystkie ludy. Jest błogosławiona mię-
dzy niewiastami.

Tak wielu misjonarzy otrzymało wieniec wiecznej chwały. 
Kościół wpisał ich do katalogu świętych i błogosławionych. Po-
twierdzają oni, że misyjna droga jest pewną drogą wzrastania 
w świętości.



POMÓŻ MISJONARZEM RAZEM Z DZIEŁEM POMOCY 
„AD GENTES”

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” pomaga misjonarkom i misjo-
narzom z Polski, którzy pracują w 97 krajach świata. Finansuje 
projekty edukacyjne, medyczne, charytatywne i ewangelizacyjne 
realizowane przez misjonarzy. Udało się wybudować i wyposażyć 
kilka przedszkoli i szkół, wesprzeć budowę kościołów i kaplic, 
otoczyć opieką i umożliwić naukę dzieciom ulicy i sierotom, po-
móc ofiarom konfliktów zbrojnych, chorym na AIDS, gruźlicę, 
malarię i trąd. Misjonarze otrzymują środki na walkę z głodem 
i niedożywieniem w Afryce i Azji, pomagają matkom samotnie 
wychowującym dzieci, opuszczonym starcom.

Ty również możesz pomóc przekazując swą ofiarę na mi-
sje wpłacając na konto Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. 

Numer Konta: PEKAO S.A. I O/Warszawa 
66 1240 1037 1111 0010 1498 4506 

Na stronie www.adgentes.misje.pl znajdziesz informacje 
o realizowanych projektach misyjnych.

W ciągu całego roku możesz pomóc wysyłając SMS-a  
o treści „MISJE” na numer 72032. Koszt sms-a to 2,46 zł. 
z VAT. Dzięki operatorom sieci Orange, Plus, T-mobile, Heyah 
i Play środki te w całości są przekazywane na realizację 5 dużych 
projektów, głównie edukacyjnych i charytatywnych.

Więcej informacji na: www.misje.pl; www.adgentes.misje.pl; 
www.misje.tv.

Serdecznie dziękujemy tym, którzy pomagają wraz z nami!

DZIEŁO POMOCY „AD GENTES”
Ul. Byszewska 1
03-729 WARSZAWA 4
Skr. poczt. 112
Tel. (22) 743-95-24
Fax: (22) 743-95-27
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„AD GENTES”
proszę 
o przesłanie :)
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